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No. 21

Japonai siekiasi 
greitos pergalės

Nori greitai užkariauti visą šiaurinę (hi- 
niją, naudojant nepaprastai didelį skaičių 
lėktuvų. Amerikos ambasadorius apleido 

Banking ir persikėlė į laivą.

atsisako ją

jspėjo, kad 
bombarduo- 
us, pastelė-

PEIPING, nigs. 20. — Ja- 
ponija yra pasiryžusi laimėti 
greitą pergalę ir skubiai užka
riauti visą šiaurinę Chiniją į 
šiaurę nuo Geltonosios upes.

Tam tikslui jį ruošiasi pa
naudoti didžiausį oro laivyną, 
kokis dar nebuvo panaudotas 
šiame Japonijos ir Chinijos ka
re.

Tuo tikslu japonai jau an
tru kartu įspėjo svetimšalius 
skubiai apleisti šiaurinę Chini
ją; į šiaurę nuo Lunghai, dė
lei esančio didelio , pavojaus 
puolimų iš oro. Pasiliekančius 
svetimšalius japonai ragino įš- 
malevoti savo valstybių vėlia
vas ant namų Stogų, kad la
kūnai ištolo galėtų jas užma- 
tyti.

Daugelis anglų ir amerikie
čių misionierių gyvena pavo
jingoje zonoje ir 
apleisti.

Japonai taipjau 
jie bus priversti 
ti Chinijos kąreivį
pusius ąveti/nų valstybių įstai-

Jau dabar japonai naudoja 
bombnešius užpakalyje chinie- 
čių linijų su pasibaisėtinomis 
pasekmėmis tarp Chinijos ci
vilių gyventojų.

Japonai bombarduoja ne vien 
militarines įstaigas, bet dar su 
didesniu pamėgimu bombar
duoja neapsaugotus Chinijos 
miestus, nes jie ten jiems grę- 
sia mažesnis pavojus.

Dabar japonai valdo Chahar 
ir šiaurinęr, Hopei provincijas, 
turinčias apie 15,000,000 gy
ventojų.

Chiniečiai irgi ruošiasi smar
kiam apsigynimui, bet kol kas 
veikia tik menkai ginkluota tų 
provincijų armija, kuri negali 
atsilaikyti prieš geriau gink
luotą ir mechanizuotą Japoni
jos armiją.

Dabar japonams tenka gin
ti 200 mylių liniją. Juo toliau 
jie veršis į šiaurinės Chinijos 
gilumą, tuo tas frontas dary
sis ilgesnis ir reikalaujantis 
vis daugiau • kareivių palaiky
mui susisiekimo linijų ir vis 
lengviau darysis tą frontą chi- 
niečiams sulaužyti.

Amerikos* ambasadorius 
kėlė j laivą.

NANKING, rūgs. 20.~vNors 
Japonija jau įspėjo svetimša
lius ir jų ambasadas išsikelti 
iš Chinijos sostinės Nanking, 
nes sostinė busianti labai smar
kiai bombarduojama iš oro, te- 
čiaus Amerikos ambasadorius 
Nelson T. Johnson išdidžiai pa-

išsi-

Lietuvos
NUSAUSINIMO DARBAI

ŠVĖKŠNA. — šiomis dieno
mis nusausinami Oželių ir Bir- 
balų< kaimai. Jau didelė dalis 
kaimų yrą nusausinta, tačiau 
kai kurie dar tik sausinami. 
Prie nusausinimo darbų dirba 
daug darbininkų.

Naujienos
«
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Reikalauja žinių i 
lietuviškų draugij

VILNIUS. — “Vilniaus R 
tojus” praneša, kad mies 
storastija šiomis dienomis f 
reikalavo iš visų Vilniaus Ii 
tuviškų draugijų prisiųsti st 
raštijai tokių žinių apie dra

skelbė, kad Amerikos ambasa
da niekad nesikeis iš Nanking. 
Tą patį padarė ir Anglijos am
basada.

Bet neužilgo po šio paskel
bimo Amerikos ambasadorius 
su visu štabu nutarė išsikelti 
į Amerikos kanuolini laivą. 
Ambasadoj paliktas tik vienas 
sekretorius. Kanuolinis laivas, 
jei pasidarytų karšta, nuplauks 
toliau nuo miesto. Ambasado- 
ri-us ir jo štabas jau išvyko 
automobiliais į laivą.

Japonai jau* trečią kartą į 
dvi dienas bombardavo Nan
king iš oro, užmušdami daug 
civilių gyventojų.

Japonai grūmoja visai su
griauti turinčią virš 1,000 gy
ventojų Chinijos sostinę. NUo 
rytdienos prasidėsiąs yp|tč 
smarkus smarkus bombardavi
mas sostinės. Chiniečiai jo ne
gali sustabdyti, nes jų oro jė
gos yra daug silpnęsųės už ja
ponų, be to Amerika sulaikė 
pristatymą < Chinij užsakytu.

Chiniečiai bėgą šiau
rinėje Chinijoje ;/

PEIPING, rūgs. 20. 
ponai skelbia, kad jie užėmė 
dar kelis miestus šiaurinėje 
Chinijoje, ’ ir kad ten chinie- 
čiai bėgą betvarkėje.

(Vienos ar kitos pusės pra
nešimai iš karo lauko labai re
tai būna teisingi, todėl visus 
juos reikia priimti su didele 
abejone).

Sukilėliai veržiasi 
linkui Gijon

KONSTITUCIJOS DIENĄ.—Prezidentas Franklin Delano Roosevelt kalba kon
stitucijos dieną, paminėdamas 150 nfetų sukaktuves nuo Jungt. Valstijų konstitu
cijos priėriiimo. Savo kalboj jis pareiškė, kad konstitucija yra “liaudies čarteris”, 
o “ne advokatu dokumentas”. ’!
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Ispanija prarado 
vietą tautą sąjungos 

taryboje
GENEVA, rūgs. 20. — Ro

jalistų Ispanija^ didžiųjų val
stybių pastangomis, nebebuvo 
išrinkta į tautų sąjungos ta
rybą, kurioj Ispanija turėjo 
pusiau pastovią vietą. : Išrinki
mui truko devynių balsų (iš
rinkimui reik^ingl du trečda
liai visų, ■ dalyvau-

RUSIJA SUŠAUDĖ 
DAR 26 ŽMONES

Vien tolimposę rytuose sušau
dyta 2Č | geležinkelio darbi
ninkų. į s /

Reikalauja ištirti 
Amerikos nacių 

veikimą

Bet Ispanija'ir toliau pasi
liks tautų Sąjungos'nariu, tik 
nebegalės balsuoti tarybos su- 
sirinkimuose.4 

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

Šiandie laidojamas 
Masaryk

HENDAYE, Francuzijoj, r. 
20. — Nežiūrint labai atkak
laus Asturijos. angliakarių gy
nimosi, beginkliai angliakasiai 
neįstengia atsilaikyti prieš ge
rai ginkluotus italitfs, kurie su
laužė angliakasių liniją ir ' da
bar artinasi prie paskutinės 
lojalistų tvirtovės šiaurinėje 
Ispanijoje Gijon, palei Biskaya 
įlanką.

Anglija atsisako ap 
drausti nuo karo 

laivus
• » > ■ ■ G

PRAHA, nigs. 20. — Antra
dieny su didelėmis iškilmėmis 
sale savo žmonos bus palaido
tas prof. Tarnas G. Masaryk, 
čechoslovakijos respublikos tė
vas ir pirmas jos prezidentas. 
Dabar jis yra valstybės pašar
votas ir kasdie jo kūną lanko1 
šimtai tūkstančių žmonių.

Praha yra pilna žmonių at
vykusių dalyvauti savo buvu
sio prezidento laidotuvėse. Ti- 

Ktimąsi, kad jo laidotuvėsė da- 
yvaus toli virš miliono žmo

nių. ! >
(Chicagos čechai buvo su

ruošę iriemorialį vakarą užva
kar Civic Opera rūmuose. 
Opera buvo pilna žmonių. Ma
žesni paminėjimai įvairiose 
miesto dalyse tęsis visą mene
si. 26 gatvė Berwyne ir Cicero 
liko pavardyta Masaryko var
du).

LONDONAS, rūgs. 20.—Ap- 
draudos kompanijos nutarė at
sisakyti apdrausti prekių lai
vus nuo bet kokių karo nuo
stolių.

našauja:
Giedra ir ši
Vakar 2 vai

ratura Chicagi
Saulė teka 

fi-M.

feden
pra-

ir šilčiau.
vai. po piet tempe- 

buvo 69°.
6:35, leidžiasi

Atgaleivių opozicija 
nepritaria naujai 

partijai
WASHINGTON, rūgs. 20.— 

Senatoriaus Arthųr Vanden- 
berg pasiūlymas sudaryti 1940 
m. koaliciją prieš prezidentą 
Rooseveltą, nerandą pritarimo 
nė tarp republikonų, nė demo
kratų prezidento* priešininkų 
vadu.

Atidėjo mokyklų 
atidarymą

CHICAGO. — Dėlei padidė
jusio siautimo vaikų parali- 
žiaus, pradinių mokyklų atida
rymas liko atidėtas neaprybo- 
tam laikui ir pamokos vaikams 
bus tęsiamos per radio, kad * • 
jie perdaug neatsiliktų su mo
kslu.

MASKVĄ, rūgs. 20. — Įvai
rus, laikrašįiąi praneša apie sįi- 
šaudymą įfeirįgi^e Rusijos vie
tose dar 2® žmdnių kiipo “šni
pų ir ąrdgoji^ ,< . J ;
/ Cha.barovsko, Siberijoj, laik- 

mą 20 tolimųjų rytui geležin
kelio darbininkų kaipo “troc- 
kihinkų, bucharinistų, ardyto- : 
jų, šnipų ir nukrypėlių9.

Pasak fto'dąikraščio, yra iš
nešta ir daugiau mirties nuo
sprendžių “ardytojams,# kurie 
veikę Japonijos žvalgybos nū- 
rpdymais”. v

NEW YORK, rūgs. 20. — 
Atidarydamas Amerikos kLegio- 
po konvenciją jo nacionalis 
komanduoto jas Harry W. Col- 
mery reikalavo ištirti Ameri
kos nacių veikimą, taipjau ko
vusį visokius “izmus”.

Prie Mądison Sųuare Garden, 
•kujf ^opVętyęija,' yra laikoma,

mąs, kad jis sustabdė visokį 
judėjirpą gatvėje ir policija 
buvo priversta panaudoti aša
rines bombas tikslu nors dali
nai atidaryti kelią gatveka- 
riams ir automobiliams.

140 amerikiečių ap
leido Peiping

PEIPING, rūgs. 20. — Sa
vo vyriausybės patariami iš 
Peiping išsikėlė 140 amerikie
čių, kurie vyksta į saugesnę 
.vietą — į Jungt. Valstijas.

Amerika gal prisi
dės prieChini jos tai
kymo su Japonija
GENEVA, rūgs. 20. - - Chi- 

niečių rateliuose kalbama, kad 
Jungt. Valstijos sutikusios pri-. 
sįdėti prie tolimųjų rytų pa
tariamojo komiteto, kurio už-

Illinois Darbo Fede 
racijos konvencija
ŲA SALLE, III., rūgs. 20.— 

šiandie čia prasidėjo metinė 
Illinois valstijos Darbo Federa
cijos konvencija.

Atidarant, konvenciją buvo 
daug kalbama apie ištikusį ski
limą darbininkų judėjime, bet 
buvo pareikšta viltis, kad tas 
skilimas ilgainiui bus užgydy-

Mušis juroje
MADRIDAS, rūgs. 20. r- Is

panijos sukilėlių kruizeris Ca- 
narįas buvę priverstas gryšti 
atgal šiaurinę. Ispariiją po 
susirėfnimtr^ŠU' trimis valdžias ’l" *» ' ■ ••    >M-r ■*»»kruizeriais;

/BERLYNAS,, rūgs. 20.—Vo
kietijoje prasidėjo dideli ar
mijos manevrai, kuriuose turi 
dalyvauti visi gyventojai. Jie 
sirenai davus, ženklą, turi slėp
tis j tam tikras ' priešdujines 
ir priešlėktuvines slėptuvės. 
Lakūnai giriasi teoretitiškai 
sunaikinę propagandos minis
teriją ir didelį Kaiserhoff ko
telį.

gijas: 1) valdybų sudėtis, n 
rodant narių vardus, pavard 
ir adresus, 2) pranešti būvi 
nių adresus, 3) nurodyti įv 
kusius valdybos pasikeitimi 
4) pranešti, ar nenori lik1 
duoti, 5) atsiųsti valdybų i 
sėdžių protokolų ir nutarir 
nuorašus, 6) parodyti turim 
dokumentus ir kasos knygs 
7) įteikti visų narių sąraši 
veikimo apyskaitas ir kita.

Visa tai lietuviškos draut 
jos turi pristatyti storasti. 
per dvi savaiti.

JAU APIE 56 MIL. EKSPO 
TUOTŲ KIAUŠINIŲ

z KAUNAS. — Lietuvos kiž 
šinių eksportas pačioje šių n 
tų pradžioje buvo apysilpi 
ir juo suinteresuotuosius j 
net vertė daugiau tuo susi] 
pinti. Tačiau vėliau ekspon 
pasitaisė ir dabar visą Jai 
eina gana gerai, dar net 
riau nei praeitais metais, 1 
rie, kaip žinome, iš pačių p 
kutiniųjų metų kiaušinių e 
porto atžvilgiu buvo rekor 
nlaT'iTa^ar' fe^savaib' e 
portui kiaušinių pristatoma r 
1,5 iki 2 mil. Viso kiauši] 
šiemet jau eksportuota apie 
mil.

IŠ ŠANCHAJAUS LAK GA’’
20 DOLERIŲ

davinys yra Chipijos ątsišau- ^as sutaikintas.
kimą prieš Japoniją ir tas dvi 
šalis sutaikinti.

Washingtonas 
kad atsakymas į kvietimą bu 
vo pasiųstas, bet 
sakyti jo turinį.

prisipažysta,

atsisako pa- 
Jeigu Jungt. 

Valstijos sutiks pasiųsti savo 
atstovą į tą kopąitetą, kaip jau 
kartą buvo padariusios, spėja
ma, kad tuo atstovu veikiau
sia bus Ųeland Harrison, Ame
rikos ministeris Berne.

Priimtas ir pildamosios ta
rybos raportas, kuris švelniai1 
pasmerkia Cbicagos policiją už 
ruoštą gegužės 30 d. streikie- 
rių skerdynę prie Republic 
Steel Co. liejyklos South Chi
cago j e.

Ragina praliuosuoti 
prekybą

BOSTON, Mass., rūgs. 20.
Valstybės sekretorius Hull 

ragina visas valstybes praliuo
suoti pasaulio turtus ir leisti 
žaliavas įgabenti , reguliariais 
prekybos keliais.

Jis nepaminėjo valstybių, 
bet aišku, Jkad jo atsišaukimas 
yra taikomas Japonijai, Itali
jai ir Vokietijai, kurios dau
giausia skundžiasi žaliavos sto
ka, kuomet kitos valstybės ne
turi kur jos dėti.

WASHINGTON, rūgs. 20.— 
Prezidentas Rooseveltas .pa
skelbė savaitę pradedant spa
lių 3 d. kaipo apsaugos nuo 
gaisrų savaitę.

DR. TAMAS G. MASARYK, 
čechoslovakijos respublikos 
“tėvas” ir buvęs jos preziden
tas, rpiręs pereitą savaitę su
laukus 87 m. ąmžiaus. šiandie 
jis bus iškilmingai laidojamas 
Čechoslovakijos sostinėje Prar 
hoje, dalyvaujant virš milionui 
žmonių.

Pranašauja Euro
pos “sprogimą”

BQSTON, Mass/ rūgs. 20. 
— Valstybes sekretorius Hull 
sako, kad už dviejų metų tu
rės įvekti Europoj ekonominis 
ar karo “sprogimas”, jei per 
tą laiką Europa nepersitvar
kys ekonominiai.

Bet jis mano, kad Jungt. 
Valstijos į tą “sprogimą”. ne
bus , įveltos.

Frąncuzai gaudo 
ginkluotus fašistus

PARYŽIUS, rūgs. 20.—Fran- 
euzijos policija padarė T62 
kratas ieškodama ginkluotų fa
šistų draugijų.

SHANGHAI, rūgs. 20. — 
Japonijos lakūnų pašautasis 
Anglijos ambasadorius Chini
joje tiek pagerėjo, kad jau ga
li išlipti iš lovos.

PROVIDENCE, R. L, rūgs. 
20. — WPA raštinėj liko pa
mestas 3 metų berniukas, ma
tyt, kokios bedarbės, kuri ne
gali vieno vaiko išmaitinti, o 
kaip sako paliktas raštelis, ne
užilgo laukiasi kito kūdikio. 
Kūdikį paliko vyras, kuris 
greitai iš raštinės pasišalino.

GRAND CANYON, Ariz., 
rūgs. 20. — Kaip išrodo, įko
pę į Shiva Temple uolą, ku
rios viršūnės dar niekas ne
buvo pasiekęs nuo tos uolos 
susidarymo 30,000 metų atgal, 
mokslininkai ruošiasi medžioti 
didelius žvčrius, nes jie pri
siuntė prašymą prisiųsti jiems 
ginklų ir amunicijos.

GRAND RAPIDS, Mielu, 
rūgs. 20. —< Automobilių dar
bininkų unija paskelbė streiką 
Imperial Furniture Co. dirbtu
vėj, kur sustreikavo 400 dar
bininkų. 250 darbininkų strei
kuoja Furniture Shops of Am. 
dirbtuvėj.

BLČOMINGTON, III., rūgs. 
20. — Wm- Schliph prigėrė 
bandydamas išgelbėti skęstan
tį George Kilmartin. Abu pri
gėrė Bloomington ežere besi- 
važinėdami motorine valtimi.

BROOKVILLE, N. Y., rūgs. 
20. — Karo laivyno biplanas, 
skridęs iš 'Sųuantum, Mass. į 
Norfolk, Va., nukrito netoli 
nuo čia. Nelaimėj žuvo du la
kūnai.

KAUNAS. — Viename 
džiausiu Kinijos miestų Š: 
chajuje, kur dabar vyksta 
nų japonų karas, jau seniai i 
vena keli šimtai lietuvių, 
tenai susibūrę į Lietuvos 
liečiu Draugiją, kuri pala: 
ryšius su savo tėvyne. Dal 
Lietuvos aeroklubas iš mi: 
tos sąjungos gavo laišką 
20 Amerikos Jungtinių Vals 
bių dolerių. Musų tautie^ 
Tolimuosiuose Rytuose puik 
žino aeroklubo veikimo rei 
mę, todėl, prisidėdami prie 
vilės aviacijos vystymosi, 
siuntė šią kuklią auką.

STATO DAUG NAUJŲ 
TILTŲ

SIMNAS. — Paskutiniu ' 
ku Simno apylinkėje vedam 
se naujuose vieškeliuose (1 
roslavas — Rudamina, Simi 
•»— Šventežeris ir kt.) stato 
visa eilė naujų tiltų. Daugi 
šia tiltų statoma Buckunų, F 
lamtiškės, Stebulių ir kitu »kaimuose. Naujieji tiltai 1 
betoniniai gražus ir stipi 
Ligšiol jau sugabenta į sta 
bos vietas statybinė medžią 
o netrukus bus imamasi k 
krečių pačios statybos darb

GERAI UŽDERĖJO 
RIEŠUTAI

KAUNAS. — žinovų žii 
mis, šiemet daugelyje Lie 
vos vietų gerai užderėjo 1 
šutai. Kad riešutai tinkai 
butų suimti, butų suimti 
gerai išnokę ir pan., rieši 
vimo sezoną numatyta gr: 
tai tvarkyti. Pati sezono i 
džia nuskirta nuo rugsėjo 7
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THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E/ G. Fėteft •
 r —

King Andrėw is Dėad 
“Two-Bit” Kilters

King Andrew is Dead .
Andre w W. 'Mellon, khown 

during the siren days of Coo- 
lidge-Hooter prosperity as King 
Andrew the Mighty, has been 
gąthered to his cojnpeers irt 
the G. O. P. heaven. Third or 
fourth- richest man in the 
world, this American Midas did 
his best deed when he left a 
good art of his immense fortune 
to his fellovv-countrymen.

Though once vridely heralded 
as “the greatest Secretary of 
the Treasury since Alexandčr 
Hamilton”, Mellon was neithėr 
an outstanding handter of Un- 
le Sam’s money nor a man, pf 
any real greatness. Greed for 
riches and thė power they 
bring, vindijctiveness towai*d: 
those who opposed him, and a 
school boy ignorance of the 
f imdamentals of.. economics— 
those together with a saintly 
physical appearance seem to 
have been MelTon’s chief points.’

Because Venator Couzens of 
Michigan had the courage and 
persistence to for3ce a congres- 
sioįiAl investigation of Mellon’s 
recoref while treasurer, King 
Andrew pursued him bitterly. 
Štili worse did this “G.OP fi- 
nancial wizard” treat Nora Mc- 
Mullen, a vivacious, rosy- 
cheeked British giri, who at' 
23 became the wife of Mellon, 
then a bachelor of 48.

When after nine years of 
empty married Ii fe she sued him 
for divorde, he consentea to 
a separation that gavę her an 
allowance of $60,000 yearly, 
and the ciistody o K their*Awp. 
children for 5.seven mdntį®^" 
year. Then, having had a spė
riai law passed by the Pėhiį- 
sylvania Igislature permittin^ 
a judge to deny women the right 
of jury trial in divorce cases, 
Mellon sought to secure a di
vorce from his wife on the 
charge of infidelity, although 
he had agreed to charge deser- 
tion, presumably so that he 
would be awarded the children. 
Fearing harmtid publicity, des- 
pite his control of newspapers 
and politics in western Penn- 
sylvania, Mellon finally got a 
divorce on the grounds of her 
desertion. Būt he seems never 
to have forgiven her, despite 
the effort of the children to 
reconcile their parents.

Only a man greedy for rich
es and the 
bring would 
thinga and 
strings that 
come one of the richest men in 
the world. For his immepse 
fortune is built upon the bloo- 
dy labor battle of Homestead 
in 1892į upon a 250% tariff 
on aluminum, on which his A- 
luminum Company had a mo
nopoly; and upon tax’ reduc- 
tions and tax refunds-running 
into the millions to himself 
\Vhen he was federal treašur- 
er. By cutting the tax on large 
incomes from 40% to 50%, 
for instance, Mellon lopped off 
abotft $1,500,000 from his own 
income tax.

Mellon’s tax refunds to the 
wealthy and his lowering o the 
income tax on large incomes 
were harmful to the ėountry. 
By such refunds and reduc- 
tions, he increased the gap 
between production and con- 
sumption, the vridening ■ of 
which gap was the basic cause 
of the depression. For, as Sė- 
cretary of the Treasury, he 
cut down štili farther the buy- 
ing power of the middle and 
lower classes by taking money 
from their pockets and putting 
that mohey into the pockets 
of the Heli.

power
have

have
Mellon

And already the rieh had so 
much that they could iiot pbs- 
si&y spend it for cpūsumer’s 
goods, būt had td ittv^st.it in 
dJiftėėded: jfoctories and to play 
'tfith it op the stock market, 
pyramiding seeurities to dan- 
geroLis heightsž Būt Mellon, a 
■school W K economics, 
a partišan of the rieji, defended 
this sociafty pernicious and: e- 
conomically dangerous prac- 
tice on the ground of produeirig 
prosperity by providmg more 
monėy to invest in production 
whfeh Was alrefcdy too vridely 
developed for consumer buying 
powet.’

Then, vvith the btindness of 
a wealthy, much-flattėred ig- 
noramus, Mellon not only failed 
to. heed the warhingš of such 
sound, conservatfve, ahd well- 
informed organfzatfons as the 
'Federal Reserve Board, the 
American Bankers Associatioį, 
and vaįious businęss journal^. 
Contradicting the warnings df 
such bodies, Mellon assureįd 

-the-puidic “that ąll- was /weįl 
and that it could continue buy
ing on margin vrith impunity 
and vvitK profit.”. He - nameid 
the stock market break of June 
5( 1928, as “insignifieant”, and 
he “informally explained” that 
the Federal Reserve Board’s ' ■ ■ warning of Jaunary 6, 1929, 
against the increased ūse • of 
credit for stock market pur- 
poses was unimportant. Būt 
then, Mellon and his famiiy 
had’ made a net profit of $300, 
600,000 from the increased 
stock value of Gulf Oil and the 
Aluminum Company alone.;

King Andrew thus Used his 
great reputation and the great 
p?wer of his position as U. S.

that they. 
done the 
pulled the 
has to be-

. > ... . t v ;>■

... . NAUJIENOS, Chicago, III.
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his country through seve^ sdiet of the cbnveiition of the 
years of Kevolutionaty' 
Mthout pay and ivitiout peš 
cuUfen; Robert K Lee, impo* i 
verisfrėd by the Civil Wąr, re- 
fu®edv a big salary * metely for 
len'dhfg his name to a ’ (įūės- 
tionable Louisfana lottery; Lin
coln, with the power of a dic- 
tator through ' four years of 
-rivil-rs-trife, jeft a modest- for
tune of $10XM)00; and <‘a cet~ 
tain Man of Galileri', whom tfcd 
multitudes heard gladiy, “had 
not tvhere to lay his head^.

Compared with those great 
servers of mankind, where does 
erstwhile King Andrew of the 
U. M. Treasury stand? 

“Two-Bit” Hitlers

Two-bM Hitlers and wotild 
be Musolinis have sprung up 
likę weeds in many parts of 
the Avorld^^ven in regimus con- 
sidered demoetatic. Tooting 
their borus loudly arid oftėiiy 
these frog-poud imitators of 
Europos faseist dietators- are 
lookinfe for rich, infiuehtial 
SpOJlStofrSi

Such two-bit Hitlers advrtise 
' . "'■y")

therhselves by beąting and 
murdering iavv-abiding labor 
organizers', by forming and 
heading vigilante committeės 
to prevent peaceful and lėgal 
picketing during strikes and 
especially to drivė out of the 
community the ablest local la- 

. ■ 4
bor leaders. Recently, such 
Tom Thumb fascists have dis- 
played their wares in Harlan 
county, Kentuėky, at Massil- 
lon, Ohio, and at Monroe, Mich.

Another a,etivity , t ^f x .^h,esę< 
peanut-brained Fuehrėrs is to 
strive for layvs compelling la-, 
bor unions to incorporate, for

*
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j’įmęrįč^h FecJerMioh of Teatch- 
eis ip g

i grdirį>... Ruh them
out. They have no place in our 
teribeme of Demsočratį.ri Govern
ment, Tbe^ will brehk ddwri 
our ihsfitntiou'k if yoh p^rmit 
thern to stay/’\ he čoncluded 
sveliemently,

-Voltaire, * one o^ France’^ 
greatest sons, said hearly two 
'c.enturieš, what i
■ that man1 says«.;Būt i will ? de- 
fend \v i tl 1 m y Ii fe bis right to 
say it.” The hįtė Juštice HolmOs 
i n si s ted that the real tęst of 
free speech is t# allbM our bit-; 
terest opponenf ; to “have his ’ 
isay/* The polieė ddmmissioner: 
of I^ondon and llpbert Wobd, i 
:onė Of New ‘York . Ci’ty’s great-! 
i esi p'Olice head$, both realize ; 
that to guarantee freėdom of; 
;Speeeh and ^ssemhly ,is the 
tįsėsi and best ,A^ay to deal 
iwith any personb.ęr gtfou*p, no 
matter 'hbw rądicah. And so

i did. our ^Forfcfatherš realize
■ the importance of free expres- 
Ision that thėy. put Into thė. fe- 
deral constitution a guarantee 
to every eitizn, even inchiding 
teachers, the ; right of1 frėe 
speech, free press, and free as- 
sembly,

Before such hvo-bit Hitlers 
as Charles Spencer Hart pre- 
sume to tell their fellow eiti- 
zens how to run. this country, 
might it not be well for those 
jipes of Mussolini to stųdy a 
Httle American history, or at 
least' to read thė gręat constitu
tion of the United States? 

. . . • . . . • (.I’.'. .
• . ■ /' -.t, o

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS . .

Juozapas Ažukas
A^. tūriu advokatu dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak- 
sjį, i®- natiųu reikalais. Arba-jeigu 
Įųrite į bėdos su savo rendaunin- 
Kai^.'Musų įstaiga jums'pagelbės 

: vh’šminėtaiB reikalais.
atstovauja

. Juozapas Ažukas
, PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
' TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanįca Avenue < 
, ■ Tel. Boulevard 3450

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

V. . %
"***W*|i

WALLBOARD. STO
GAMS POPIERIUS, 

•RAKANDAI^ i 
: Naujos 1” lentos, LOOG pėdą.... $21.00 

fcx4, 2x6, 2x10, M I>«d. J. $27.00
1 Naujas plywoo<!,. visų dydžiu, ketv.

pėdiL .....--^4----.--.-.-^--,, h.

Iiisulating hoard, kėtv. pSd. — l%e 
Naujas plaster board, ketv. tted. — 8c 
Naujas WftUboard, visu dydžių, 1
' ketv. nfidu .....j,,.. ......
Nauji kedro stulpeliai 7 p6d. Ilgio, 
O.KS<» asjar4s»7
Rč4«1i& stogą popieriaus, 108 ket.

■ ‘ p«dU -L  -— 8W 
Geriausios . vėlų tvoros,i pžoji Z’/aC 
800 gal. išvidini ir išlaukinės 
.' maderos, $2.50 inaleva, visokiu

4 spalvų galionas $1.25
Vanos. tobulanL sto.vy, štuka $6.50
Stokos (praustojuos) visokios, St. $2.50

i NaUjt plieno futrinai, $6 vertės
Stukt*, —r--------  $*.75

Lath, guobiniai —t— ------- 180
' NAUJI RAKANDAI 
! Matrosai, $10.00 vertės

Sudedamas kauias ir matracas., 
kompNaujas studio couenes specialiai

. pigos
1 Geriausia nauja metalinė lova, 

pigiai po -..... ......... ---- -——.....
Sukti sprlngsai lovai, $10.00 vert.

1,000,000 PĖDŲ GERŲ 
VARTOTŲ LENTŲ

1x6 M &M, 8-001, Shiplap, 2x4’s, 
2x8’s, 2x10’s, 2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindims ir partiSenų, viskas ifi 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Siunčiame | Užmiesti. 
sekmadieniais atdara.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius; pianus įr 
visokius rakandus bęi itorue , 

arti ar toli.
3406 SOUTH ___________
HALSTED feT. WESTERN AVĖ 

Yardd 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040 ,

. Ofiso TeL Botrlevard 3018 e

l DR. BERTASH
1 756,W,est 35th StJ

Cor. of 85th ūh<f Halsted Sts.
Ofi^o valahdds nuo 1-8 nuo 6:ŠO-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN' BLVD.

i Tet Kenwood 5107

 ■ ■1 ’ '

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Ave.« 2nd ftoor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu ma^sage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer-

’ ginoms. patari
mai dovanai.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

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

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

f> Du moderniški ofisai.

$1.05
$1.1)5

$16.95
. $4.95

$4.95

2xG’s,

ADVOKATAI

Ofiso Tėl Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY. 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

U57 ARCHER AVENUE
, Ofiso valandos;.

ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėiioj pagal sutartį.

nuo

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel PULLMAN 1193-8277

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

2400 WEST MAPISON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namu

St.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 Vi vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Treasurėr fArthėr to inerease f lhws forcing teachers to take, 
the wealth of himself and of I spėriai oaths of loyalty. Strch 

dwarf Hitlers coridemn any 
teachers who have the courage 
to disėtfss present-day sočiai 
and, ėconomic ąuėsrieh’š i frėėly 
and1 WėUigėntly?^i!TyWl' ? M 
this -latteF kind is.... Charles
Spertcėr Hari;, grarid - exalted 
ruler of the Eikš.

“I never saw a. more com-

his already rich yelatives ard 
friends.-Not only . failipg to 

and belitiled the plainest war- 
'hingš tha t 11.1 e re wo 14(1 be any 
storrnj' at aTT," and lie preačiie’d 
the perpetual prosperity 'of 
Hoovėr, Mellon and company.

VVashington faithfully serv

Saukit cauumet
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY CimPANY, .NU Ine. v
10 West 18th Street.

Ir mU8M patyręs Inžinierius 
atvažiuos j' jūsų namus įr 
suteiks DYKAI aipskaičiavi- 
mą dėl namų apšildynjo rei- Į 
kmenu (plant), garu arbA ' | 
karštu vandeniu šildomą*, gma 
NEREIKIA PINIGU IMO-SJ 
KŽTI — 36 MENESIAI IS- fflfl 

MOKftJlMUT-ŽEMA IMI 
PALŪKANŲ KAINA.- .

I Atdara vakarais iki 7 vai. 
|‘Nėdeliomjs iki 1 v. dieną * 
l,. • «;••••. , \ ''

Baime ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo
X Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

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

■ mūšų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASS0CIAT10N

1730 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

_- ' '

<MtMBER FEDRAIS HOME LOAN bŽnK)

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

i Telephone: Republic 9723 
.---------- -—----------------- --- ,----

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėiioj pagal susitarimą

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

C • • •• ■ '/’U' >5. v . ;■ L /; f.

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

į. <

- DIENĄ IR NAKTĮ •
W Olehlūi YARDS 1741-1742

ri ». ■. ■ • ,r *’ * ; > 'X * t ■> ■ ■, e •• ■; i f • w

- 4605-07 So. Hermitage Avė. 
4440South Fairfield Avenue 

. , <■ 4 Tel. LAfrAYEtTE 0727
u III .(in, -.............

4 koplyčios visose
JL__1 J- Chicagos dalyse

*
KlausyKitei mUsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vaf. vakaro išr W.; H. F. C. stotleą (1420 K.) — Pranešėjas 

-■ ■ P. gAUTJMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
. NARIAI b

Chicagos, ' 
Į Cicero ‘ 
■■^bLįętuyiij.',.

■ Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

I i ■mif m iri,■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

3319 Li tjuianica Ayęnue ................ .................. ............ ,...
J. LIULEVIČIUS

1348 So. Galifdrnia Avenue

Yards 1139 * 
e Yarda 1138

Phone Lafayette 3572

v.A. MASALSKIS .' - ;
7 Lititanica Avenue Phone Boulevard 4139

z. .. ' • --------......................... ■. :---- :------- -------- . -...

. A. PETKUS
1410 South 49th Čourt Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

v < • Fu' • * * • ' .' . . 5 / «• -
inilfatl i. »l I I I     Į ■! Dh  ............................   -............... , Į .......... ................................................................ ...

; i. j. zoLp Phone Boul, 5203
ireet , Phone Boulevard 5566

>

. Z ’ ?'Š.M SKUDAS
718 West I8tb Street Phone Monroe 3377

r 111—«—*e*»4w*w ,»w»w —A.   1 •' ' —-L-- *-,-n-L. į j_. . -   įt<.tiu i u.i. i„ .. n.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Pfccę z Phone Canal 2515
SKYRIUS r <2-44 East 11)8 tfl Strėėt Tel. Pullman K70

b k A h.**.'. ■*** ■ ?‘ 14 ! ■ . - , . . Y.. * J ’ ‘ • ' ' ■f. >**!—'■■--.'■'‘"-Ą-.1 t; V -T -b ............... 1 I...

JUOZAPAS EUDEIKTS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė- ,/ Phone Virginia 0883

A. A. SLAKIS
,, , ADVOKATAS
:,7 So. Dearborn St.

■'Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395
X ‘ ’ t .. -’j ?

AKIU SPECIALISTAI

VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS ,

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiiį aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi- 
tįkimiiose egzaminaviinas daromas 
sii elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos'vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 

‘Nedėiioj pagal sutartį. _ ,
Daugely- atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. j 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki, 8 

Nedėliomis pagdl sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

• DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 1 
SforpdrH oncral 

--------------.......... —
Phone CANAL 0122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
X—t > . ..a.. <■ —. i........■ —-

5, UXiri Daktarai < b

Dočior Manikas
PHYS1C1AN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrąl 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANP0S:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir ntto T iki 8130 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 ‘

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ.

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po pietų 

i 7 iki 8 vai. NedSL nuo M) iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

- .>,1 .1. ................ ,« ■■ ....... .. N uUįii

Garsinkitės Naujienose
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Veda W. V. MANKUS

NETEISINGAS KAI 
TINIMAS

geriau uuvų padaręs, jei užuot 
pykęs ir-koliojęs agentą, butų 
jam pasakęb: z “brolau, matai 
man pardavimas neįmanomas; 
perdaug man sudarys vargo, 
iškaščių ir laiko; verčiau* tuPonas S. D. rašo laišką nu- 

siskųsdamas, kad jį real e-s- savo pirkėjui surask kitą nuo
savybę, o už tavo pasitarna- 
vimą ant piano nuosavybės imk 
trečdalį kontrakte sutarto ko
miso ir panaikinkim sutartį.” 
žinokime, kad agentui* algos 
niekas nemoka; o jam išlaiky
mas raštihės, mašinos, garsi
nimai, laikas — viskas kaštuo
ja. Kam tuomet jį kaltint už 
tai, kas jam priklauso. Drau
giškai dažniausiai galima to
liau nueiti, negu smurtu*.

Tiksliai ponui S. D. daviau 
tokį ilgą atsakymą, kadangi 
panašių nuotykių pasitaiko ga
na dažnai, ir Ųe biedni real 
estate agentai dažnai yra “be- 
niutinami” visai be reikalo.

tate agentas grasinąs skųsti į 
teismą reikalaudamas komiso 
už namą, kurio nepardavė; Iš
liejęs daug tulžies ant agento, 
pagaliau prisipažįsta, kad: “tie
sa, jis padarė kontraktą, bet 
jei pirkėjas atsisako priimti 
namą su popieromis, kokias 
turiu, tai už ką aš agentui mo
kėsiu.”

Čia dar ne viskas pasakyta. 
Galėtų būti ir dar blogiau; be 
agento dar ir pirkėjas gali gra
sinti teismu, kad jam pampin
tumėte popieras ne “kokias 
turite”, bet kokios yra reika
lingos prie nuosavybės tran
sakcijos. Toksai pasiteisinimas 
nieko nereiškia. Mat, parduo
ti namą — tai ne kepurę — 
neužtenka pasakyti, kad: “šis 
yra mano namas, užmokėk rei
kalaujamą kainą, ir bus tavo.” 
To neužtenka; kiekvienas na
mas ar kitoki nejudinama nuo
savybė turi savo rekordus, is
toriją — abstraktą, paprastai 
titulu — “title” vadinamą, ir 
pirkėjas pirm nei sumokės už 
nuosavybę pinigus turi pilną 
teisę reikalauti, kad tas titulas 
butų tvarkoje, 
švarus 
jis tik prisiimtų sau* svetimas 
bėdas.

Paprastai, padarius pardavi
mo kontraktą, dalykas paveda
ma advokatui, kad prirengtų 
galutinai transakcijai. Jis tu* 
n išegzaminuoti 
patikrint, ar kas 
turi kokių teisių 
nuosavybės; gal 
ketų skolų, kitų 
teisės gal įeina, 
teismo išnešti prieš nuosavy- Į NOrth • Avė., prie N. Malvina

Transakcijos

kad jis Butų 
clear”, nes kitaip

NAUJIENOS, Chicago, III.

Šis pavyzdys yra paimtas iš . Lon-gmeadow, Mass., 
naujai įsikūrusio priemiesčio, pavadinto ,Colonial Vili- 
age. Privatu firma pastatė visą miestelį mažų papra-, 
stos konstrukcijos ' namų, kurių ■ kiekvienas ‘yra šiek ! 
tiek skirtingos išvaizdos, kad sudarytų įvairumą. Su
planuoti pagal modernišką pareikalavimą, jie tu‘ri pa
kankamai šviesos, ventiliacijos, vidutinio didžio kam
bariai, jaukiai išdekoruoti ir ant plačių lotų, kurie yra; 
gatavai ištaisyti, prisodinta medelių ir aptverti. Ketu
rių kambarių, nameliai parsiduoda po $4,000, o 5 kam
barių po $5,00b: su mažais įmokėjimais. Mprgičiai pa
daryti ant 20 metų išsimokėjimui mažomis mėnesinė
mis ratomis, priskaitant sykiu procentus, taksus ir ki- 

' tus kaštus. Apdrausti per Federal Housing Adminis- 
tration, ir ta įstaiga atidžiai prižiūri visą konstrukci
jos darbą.- . p

Kadangi mėnesiniai mokesčiai išeina mažesni, ne
gu kad už panašius butus reikėtų mokėti nuomos, tai 
namai yra išperkami pirm nei jie baigiami statyti.

-*į '*

Praėjusios savaitės buvyj 
nuosavybių parduota 
$2j398,053. Morgičių, 
656 už $3,468,928. 

namams statyti lei-

Chicago j e 
1,051 ųž 
•padaryta 
Naujiems
dimų išduota 33, vertės $360, 
850.

Pirko *- Pardavė
Praėjusią savaitę Chicagos 

miesto rekorduose pasirodė 
šios lietuvių pavardės kaip pir
kusių bei pardavusių nuosavy
bes :

F. Kubas pirko ant W. Ar- 
abstraktą ir mitage Ave-; prie N. Girard 
pašalinis ne- street,
prie minimos
yra neatmo- W. Capesius pardavė ant S. 
šeimos narių Sawyer Avė., prie W. 18 St. 
džiodžmentai Į įj; Palukiš pardavė ant W.

bę, ir daugybės kitokių kliu- Avenue. ,
čių gali būti, kurių neprašali- . - \ '
nūs į) irk ėjas negali nuoąavy- Gedraitis pirko 
bes priimti, ir už ją pinigus p^r^es^an prie W. 45 St. 
mokėti. Pasitaiko, kad panašių c. Elbrektąs pardavė J. Mi 
kliūčių prašalinimas per daug siavegiui ant S. Artesian Avė. 
atsieina arba perdaug ilgai lai-1 prie W. 40 Street, 
ko turėtų užsitęsti J na, savi
ninkas ir pastato sąlygą: “imk 
kaip yra arba palik, še tau at
gal tavo rankpinigiai”.

jei sutiks pirkėjas 
rankpinigius,

ant So.

B. Misevich pirko ant
Fairfield Avė., prie W. 66

L.' Mickevičienė pardavė
S. Kedzie Avė., prie W. 45

ir tuo | I. Kukitis pirko ant South
prie W. 69

So.
St.
ant 
St.Gerai, 

priimti 
nutraukti transakciją, bet jam | Maplewood Avė 
nėra reikalo to daryti 
turi pilną teisę reikalauti, net I 
su teismo pagelba, kad parda
vėjas išpildytų kontrakte pa
darytą sutartį — pristatytų 
nuosavybę pirkėjui su geru 
titulu. Tuomet ponui S. D. pri
sieitų plūstis ir ant pirkėjo.

Pasitaiko dar ir taip; po pa
darymo kontrakto pardavėjas 
pasijunta perpigiai parduodąs 
ir norėdamas sulaužyti transak
cijų tyčia atsisako parūpint 
advokato reikalaujamas popie- 
ras.

Dabar* apie skundžiamą 
agentą. Tiesa, pasitaiko ir iš 
agentų pusės neteisėti} išsišo
kimų, bet žinokime, kad agen
tai yra laisniuoti per valstiją 
ir miestą, — jie žino gerai 
savo teises ir pereigas, ir ne- 
taktihgas pasielgimas gręsia 
ifUstojimu laisnio jųjų darbe 
— jie perdaug išsišokinėti ne; 
gali. Kas kita su savininku.*

Agentas, kada parūpina sar 
vininkiri pirkėją: “Norintį, ga
lintį ir pasirengusį” 
ing, able and ready' 
čiaai savo užduotį išpildęs >r(s"wentworth Avė. ir 108 PI. 
komisą uždirbęs. Juk ne jo 
dalykas nuosavybės dokumen
tus tikrint. Ponas S. D. dąug deed”,

jis | Street. 1 .

A. Andrųkaįtis pirko ant S. 
Richmond St., prie W.‘73 St.
. A. Kaminskas pirko ant S. 
Talman Avė., prie W. ^40 St.

J. Sheades pardavė E. Abro
mavičienei ant W. 66 St., prie 
S. Springfield Avė.

J. Grigai pirko ant S. State] 
St., prie 101 St.

Ą. Miliauskas pirko Ci-
111. >
Gricius pirko Cicero, III.
Manikes pirko “subsist- 
form”, Worth, III.
Kuprevicz pirko “subsist-

cero,

ance

jis jau-

Pastabeles

.........-------------..........1 '■ * 
mėnesių meta lauk ir atsiža
da nuo jų ant visados. Prie
žastis ta, kad jų yra keliolikos 
išdirbyščių ir kai kurie yra 
niekam tikę, bet yra^-keletasj
kurie duoda pilną pasitenkini^ 
nia.Dabar yra tinkamas laikas 

prieš namų šildymą su atsidė- 
jimh apžiūrėti šildytuvų padė
tį; ar tai butų > pečius, furni- 
sas, garo ‘ bei karšto vandens 
įrengimas. Pirmiausia reikia 
ištirti durnų pėrvadų—“paipų” 
gerumą, nes vasaros laiku, ka
da nevartojama, metalinės pęr- 
vadoš greičiau IŠnflljFja;' ir‘ gen' 
da, negu žiemą. Neatsargumas 
gali perbrangiai * atsieiti. Taip
jau reikia apžiūrėti pečiuose 
apatinius rezginius — “grates”, 
kad nebūtų 'išdegę, sulinkę ar 
sukliuvę. Ypač pečiai, kurie 
susideda iš atskirų dalių ir su
lieti tam tikru> cementu — rei
kia atsargiai patirti, kad ce
mentas ' nebūtų , ištrupėjęs bei 
išdegęs. /Kitaip — nuo smal
kių galimą gyvastimi ’ užsirno- 
kėtL. : '' '■ J ? ; ■
' -J-' ’ H?

Paskutiniais • keliais . metais 
gana pąšidarė popvdiariški, va
dinamieji “Čoal stokers”, kiti 
vadina “geležiniais - dženito- 
riais”. Tai yra automatiški an
glių į pečių pilėjai elektros 
motoro pagalba; pripylei tam 
tikslur skrynią anglių, nusta- 
tei kiek nori temperatūros. ir 
kokiom valandom, ir tas “gele- 
žinis dženitorius” tvarko per 
kokias tris ar riet šešias die
nas, kol anglis neišsibaigia 
skrynioje. Galihia vąrtoti pi
giausios rųšies anglys, ir taip 
gerai degina; kad ir pelenų ne
lieka. ' Tie “stokeriai” prekiuo- 
ja ant nedidelių ' namų tarpe 
3 ir 4r. šimtų dolerių.

Bet prieš perkant reikia ge
rai pasiteirauti apie jųjų ge
rumą, , nes jų j ų; yra keliolika 
išdirbyščių — o ne visi geri,

iii JAS ■ ■ ' >(7K -7K 7TC • ■> ,
Į . <•'..<» ; • ■ I • -i - •

Tą patį galima pasakyti ir 
apie “oil heąt” — aliejinį ap
šildymą; Dabar labai daug tiek 

|mažų, tiek ir didelių narnų yra 
apšildoma Aliej um. ' Įrengimo 
aparatai aliejui degint esamuo
se šildymo plentuose kaip ir 
parsiduoda aliejiniai pečiai at-

l butam’. Apie šiuos,

, Muro liga.
: Dažnai matomi ant 
muro pasįrodan| į lyg 
druskai, ir ta druska
ne tik vopną tarpe plytų, bet

gražaus 
' baltai 

“suėda”

Ypač ant senų, namų, labiau-, 
sįąi prie pamatų, palangėse, 
po pOrčiais, patąmsoje ir t;t, 
Tas atsitinka dažniausiai' nub 
perviršio drėgnumo arba ir nuo 
netikusiai išdegtų ' plytų arba 
prasto mišinio vopnos.

Kad butų galima sustabdyti 
gedimą, reikia gydyti, štai vai
stų receptas: sumaišykite vie
ną dalį “muriatic acid” su še
šiomis dalimis vandens ir nu 
prauskite su švariu vandeniu 
ir vėliau, dar nuplaukite su 
mišinių* vieną/ “pint” amonijos 
Su dviem galionais vandens, 
Jei liga dar pasirodytų, pakar
tokite tą operaciją antrą kar
tą, o mūras tikrai sugys ■— 
nes tie vaistai neitralizubja 
plytose esamas druskas.

■

Npąmų nemokantiems bausmė.
\ ‘ ' •- ’•' .■ -i

H’oldshausen miestelio bur- 
mįstrąs patvarkė, kad nenorį 
mokėti nuomas piliečiai yra ne
pageidaujami kaip miestelio 
gyventojai, ir tokius miesto 
kaštais iškrausto į užmiestyje 
tam tikslui įrengtas šėtras, ten 
policistas prižiūri, kad visi 
grįžtų namo ne vėliau kaip 10 
valandą vakaro. Vėliau sugrį
žę, randa vartus uždarytus. 
Bet tas yra Vokietijoje.

& &
Detroite šiuo tarpu eina sa

votiškas kontestas. Klausimas 
toks: kodėl nenori būti namų 
sąvinipku? Badavusiems ge
riausius atsakymus bus teikia
mi prizai, — tam tikslui pa
skirta net $4,000. Laiškai pi
ląsi tūkstančiais. Kontestą ren
gi,ri koiitraktorių sąjungą ir at- 
sakymams blankai turi gauti 
penkiuose žemos kainos pavyz
džiui pastatytuose namuose. 
Daugelis priešininkų \atėję pa
siimti blankos, kad parašytį 
Įcodėl nenori turėti namo — 
ima . ir nusiperka vieną. . :

ti, kaip priešininkus patenkint 
pabudavojant jiem tokius na
mus, kokie ir jiems patiktų.!

negu kad buvo per pat bran
giuosius laikus* 1926 metais. 
Vienok su kilimu medžiagų ir 
darbo kaštais vis kyla ir na-

Statistikos daviniai parodo, nw pareikalavimas. Dabar nau
J s *

kad dabar statomi ‘pamąi at
sieina 13 nuošimčių mažiau

-------------- ---- ----- —-

ji namai parsiduoda greičiau, 
negu tuomet..

.. ŠIS NAMAS 
prie 3422 Pierce Avė,

AUTOMATINIAI APŠILDO
MAS GASU

Tik už $125* Per Metus!

•Štai įrodymas, kad gaso Šiluma yra tikras barmenas auto
matiniam apšildyme. Parodomas namas yra septynių kam
barių mūras su karšto oro šiluma. Jis yra vienas iš tuk- 

. stančių ir tūkstančių Chicagos namų, kurie surado išeitį 
pilnam pasiliūo.šavimui nuo' furneso rūpesčių šiuo lengvu, 
ekdnomišku budu. Vidutiniai kaštai apšildyti Chicagos na
mus gasu buvo:

1934 35 (Lengva žiema) .
1935-36 (LABAI ŠALTA)

l 1936-37 (Normali žiema)

. $155
. $174 '
. $158

Chicagos NaVidutinė Bilą Vidutiniam Gasu Apšildomam 
mųi per pastaruosius 3 mėtuš TIK $162!

ATSILANKYKIT, RAŠYKIT AR TEDĘFONUOKIT 
APSKAIČIAVIMUI Už DYKĄ KAŠTŲ G ASO 

ŠILUMOS JŪSŲ NAME

* Vidutiniai metiniai kaštai 1935-30-87
Gaso Apšildymas yra VIENINTĖLIS Pilnai Auto

matinis Apšildymas...
•".u- ?. ■ , ij • ..... s-. ----------
MODERhl COOKERY . . CONSTANt HQT WATER . . SIIENT REFRIGERADON .. QAS HĖATING

ir pačias plytag ^-’jos prade-1 0 iš gaunamų atsakymų 
daJ darytis rilirikslos iV trupa. kdptrąktorjąįv/itikisį pasimoky-

. ' .L’-i'jk \ '.****T“*‘.' .4 *»<> -r> --—>—-

R
ance forin”, Worth, III.

T. WaRis pardavė ant W. 
Ainslie Ąye., prie S. N. Rock- 
well St. ;

R. WąiČiulia pirko ant So.lskiriem
Artesian Avė., prie W. 42 St. kaip vienus, taip ir antrus, ga- 

P. Siaperas pirko ant Soirth Hma. išgirst? ivairi.ausi«.
1119 St., prie W. Normai Avė. ™on«’ ge^aS' ‘ratsidžiaugia, o .antri pabandę

J. Gandutis pardavė Susiv. vieną žiemą arba vos keletą 
ILiet. Am., “Masters deed”, ant —... T---- ,------— —
r ■ • ■ I Remkite tuos, kurie

garsinasi • 
“NAUJIENOSE”

S. Staligą, pirko “Masters 
Cicero, UI.

t
:ų,

T H E P E O P,L E S G AS: LIG H T A N D C O K E 
H O Nz’€ ;W A B A $ H 6 0 0 0

COM PANY.i
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Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Sudriko Naujos Rakandų Krautuvės

TesiasiVisaSiaSavaite
• v . ’> ‘f . • i * • y ' •' . - ’ - •

Širdingai kviečia jus atsilankyti Budrikas ir vi
sas štabas: St. Valančius, St. Rimkus, A. Ardick, 
Pikel, Sereik, Venckus. .
Per visą savaitę tęsis didelis išpardavimas Pe
čių, Lovų, Parlor Setų, Skalbiamų Mašinų, AkoT- 
dionų ir Radio.

Sudriko Nauja Krautuve
3489-11 So. Halsted St. 3417-21 So. HalstedSt

Tel, Boulevard 7010

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS WCFL—970 Kil., Nedėliomis kaip 7:30 vai. vak.
■ WĄAF—920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyčiomis 5-tą vai. vak.

WHFC—1420 Kil., Ketvertais kaip 7 vai. vakare iki 8 vai.
WGES—1360 Kil.,z kiekvieną dieną kaip 9-ta vai. ryte.

>•

LIETUVIŲ ŽAGARiECIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 65$ '* Belden 
v Avė,; A- Jinayičia—-pirm, pagelb., 
885g Šo- Caįifomia Avė.; Sophle 
AmbrpzaitS—nut. rašt.,- 11731 So.

, Indiana Avė.; M. Miravltz—fin.
! rašt, 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 

ipašauskienė*-fin. rašt.. ..jjągetb., 
1218 ' Šo. . Tndependertęe Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Ądolf. Miravįtz, 

, 2639 W. 46th ir ?.. Arlauskas, 
656' Belden Avė.—kasos. globai; 
Ii. š ni u kas—koresp., 4208 South 

' Washtendiv •Avė.;;. Williąm Putris 
■i-iriaršalka, 4780 ,So.' SpnngfįeldAv.

Kliubo šusirinkimąi įvyksta kas 
mėnėsis ketvirtą sekmadienį, I v. 
po pietų, Rollywpod svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago; III.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Firm.—An- 

tarias Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3^27 Le Moyne • 
St. Tfel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2346 N. Kedzie 
Blvd., Telz Spaulding 8180; Pagel- 
bininkas — Stasyš Jokubauskas, 
1516 -No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čią. 2750 N. Neva Ąye.; Kašieriųs 
-r-Jonas Raila, 4839 Wiųnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitagą Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIŲBO VALDYBA 1937 
METAMS? K. Walskis—pirm., 8341 

. Evergrėen Avę., tęL Belnjont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; A 
Aiiton Lungevįcz—nųt. rašt., 1814 
Wabarisia Ąve.į tat Humboldt 
2285; S. Buneč^iB—finansų rašt., 
8247 Beach Avė.; Ą. Zillius—ka- 
sierius, 88Ž7 La Mqyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

“LIETUVA“ BENO VALDYBA 1937 
METAMS:.. K. Jurgon—pirmininkas,

1618 So. 48th Ct., Cicero, M; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Franęisco Avę,, Chicago, BĮ.; J.. 
BALAKAS—nyt, raSt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, UI. J. Balakas, 
Jr,—fin. rašt., 14$2 So. 50th Ct, 
Cicero, III.: K, Jenušąuskas —ka- 
sierius, S40I £o. Morgan St, CH- 
čago, III.; Eris Rekanis — kasos 
globėjas, 4465 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St, 
Chicago, III.: Ignas Jureviče—mar
šalka, 8347 So. Mo “ 
cago, III.; J. Ketu 
1525 So. 51st Avė.. v 

L Telefonas Cicero 4534 3,

So. Paulina St.,

Morgan St., Chi- 
ls—Lyderis, 
Cicero, III.
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The Ulhoanian Daily New« 
Pnblia&td Dūftf Ėxcept Sufey by 
rhe Lfthuaniao Newa Pub. Co.» Ine

1739 Boutfc Afafrted Street

Telephone CAtfal 8500

. $8.00
.... 4.00
.... 2.00

1.50
.... .75

Antradienis, rūgs. 21, 1$S

Subscription Ra tęs:
|8.0o per year in Canada
$5.00 per year outsidp of Chicago
$8.00 per year in Chicagd 
3c p«r copy.

Ęnteręd m Second Class Mątter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Ghicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kašttfėn, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.; Chicago, 
III. Telefonas Canal '8500..

ŪŽMkymo kaina.
Chicagoje - pašto:

Metairifl •••••••
Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem jnSnesfamš
Vienari meūesiūi

Chlctfgoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________ ________  3c
Savaitei —------------------ 18c
Mėnesiui 75 c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagof, 
paSįu:

51 e t am s ....m....•••••••••••» $5.00
Pusei metų
Trims mėnesiams  ................ 150
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .........------- .75

Lietuvoje ir Ikiiur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  -------------- $8.00
Pusei metų ••••••••f•••«•••#••••••••••••••• *4.00
Trims mėnesiams  ------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kalbėdamas per radio iš New Yorko, valstybės sek
retorius Hull nupeikė kraštutinę šio krašto izoliaciją ir 
ratilo W ^rįitaūttfe prekybos Mpiviftimo, da- 
rant prekybos sutartis su įvairiomis valstybėmis. Jisai 
išreiškė fed prėkybofe ryšiai tarpe ta*utų su-
stipnūs iV taikį. , _

Sekretorius Hull čia pasakė tiesą. Ekonominė izo- 
Jiacija ( atšiskyrihias) veda prie politinės izoliacijos, o 
ši silpnina atsparumą karui.

Po pasaulio karo Amėrikū pasitraukė iš Europds, 
įsikalbėdama sau, kad ji gali be Europos apsieiti. Bet 
ar apsiėjo? Ne. Kiekvienas didesnis Europos krizis pa
liesdavo ir Ameriką. Finansinė katastrofa, kuri ištiko 
Jungtines Valstijas 1929 metų pabaigoje, prasidėjo pir
miausia Europoje. x

Dabar eina suirutė Azijoje. Amerikos reikalai Čiū 
irgi paliesti. Jeigu-Japonija pasidąrys visos Azijos'val
dovas, tai ji iš to kontinento išstums Amerikos preky
bą. Bet ar Ameriką gali tai toleruoti?

Žinoma, yra daug žmonių, kurie sako, kad prekyba 
su užsieniais rupi tik stambiems pramonininkams ir 
pirkliams, kurie ieško ienai pelnų. Kraštui, esu,, geriau
sia apie tai visai nefealVdti. KAš Amerikos žmonėms gal
voje, ar tam tikra kapitalistų dalis užsieniuose daugiau 
ar mažiau pasipinigaus? . .

Bet prėkyba^nėra .iik atskirų kapitalistų, reikalas. 
Be prekybos nebūtų prekių cirkuliacijos, taigi nebūtų ir 
prūm'onėš. Tiesa, kapitalistiškoje sistemoje visas biznis 
eina pėr privatinės rankas, bet be biznio negali apsieiti 
nė vienas kraštas. Iš biznio gyvena ne tik kapitalistai, 
bet ir darbininkai. /

Daugelis Amerikos pramonių dirba eksp'd^tui. Jei
gu toms pramonėms butų uždarytos rinkos užsieniūosfe, 
Ui Jos turėtų sustoti, ir labai daug žmonių paliktų be 
darbo. , \

Todėl negalima sakyti, kad norint išvengti beįiOš, 
keikia Užsidaryti savo krašto* ribose ir nepaisyti, kas pa
saulyje dedasi. Ro'osevelto valstybės sekretorius tai su
pranta. Bet reikia pasakyti, kad Amerikos valdžia iki 
Šiol nėra bėVėik nieko padariusi, kad izoliacijos politika 
(pradėta republikonų laikais) pasibaigtų. y

jstėigtl fašisrtišką “totalitari'š-' 
ką” sįstemą, Padėrewskio ’Utsi- 
šaūkjnią. atspausdino tik vienAš 
laikraštis įęhkijojė — sąyaitį- 
nįs kairiųjų . Ęilsūdškio legio
nierių Organas “Zwrot“.

Daugelis to laikraščio kopi j ų 
būyO šunūikintą, bet dūlią pra- 
sprūko pro policiją ir dabar 
yra platinama slaptai, iš rabkų 
j rankas/Gfeūšjs, lenkų muži
kas savo AtsiŠabkiftie sako: ,

“Giliai sujaudintas paskū-lkas ėiėktnos Oūergip gabiįnL 
tiniais įvykiais Lenkijoje! ma, labai brangiai aWeinŪ. Štai 
(valstiečių šaudymais ir ma- ir spauda Lietuvoje pušėHnįiĮ 
sjniais areštais), aš ešu pri- brMgi, bes visdš v špOūstdVė^ 
verstas atsišaukti į saVo■ elję^fe energiją vūrtpja. 
krašto žmones... / ' dėlko Lietuvoj c dienraščiai p a-

“Atsišaukiu į Lenkiją ir lyįifehūi daug briitifeni negū 
ypač į Lenkijos valdžią, kad kur kitur. O kadangi dienraš- 
ji susilaikytų nuo pastangų riūi brangus, jie nelabai ir 
įsteigti Lenkijoje totalitarinę Pbntta. Visi einū į knygynus 
sistemą, bet grįžtų prie feJ skaityti juos, arba vienas nuo 
vų demokratijos ir krikščio- kito skolinū juos pašiskaityti. 
nybes principų. Tai tiek^ valstybiniai, tiekį

“Aš raginu paskelbti nau- tautiniai kultūriniai sumetimai 
jus rinkimus ir sušaukti naū-l verste verčia kai kurių darb— 
ją seimą Lenkijoje. | davių uždarbius sukbntroliuo-

{‘Aš reikalauju, kad bu*tų ti. ir neleisti jiems visą kraštą 
panaikintos koncentracijos savo asmens prabangai išhau- 
stovyklos poliitiniems kali- doti. Juk jeigu darbininkų už- 
niams ir kad politiniai trėm- darbiai butų žymiai geresni, 
tiniai galėtų iš užsienio grįž- jie butų pajėgesni daugiau į- 
ti Lenkijon.” pirkti ir tuo pačiu Lietuvoje
m ... a. i . . .. prekyba žymiai atgytų ir kraš-Toliaus Paderewskis jspeja to produklai! čia t but su. 
mlrim Iz.a'rl u aan rrriTiiai atVvn I lu ... .. wvartoti. Nereiktų jiems sveti 

mų rinkų ieškoti jų išvežimui. 
Lietuvos žemės ūkis tuo pačiu 
pasidarytų gyvesnis ir gajesiiis.

į Nėra kontrolės
Bet gi dabartinė viešoji Lie

tuvos nuomonė pakrypusi į tą 
pusę žiūrėti, kad tik darbinin
kų ' uždarbiai labai nekiltų. 
Mėginama nustatyti darbininkų 
valstybės plotu atlyginimas. 
Bet niekūs nekalbėjo ir nie
kas nesirūpino patirti, kokie 

| uždarbiai,yra kai kurių darb
davių, ir kur jie tūps uždarbius 
deda, 
jų tos

Darbininkai ir darbdaviai [ KA žmonės mano
• (tęsinys) _ Statyte ' 4 — - - - ' - ., ' ■ — ■ ■■

Ėrangi elektros efteirtijž
fauho gyventdjai ir miešto 

įmonės brangiai moka už. ė!rė-: 
ktiros epergij^ TAi sbiVii’kųs 
amatnininkai tik šmilkšta^ liė! 
nė^jčgia ndotOrizubtiš, fe 
energija labai brahgi. Ir yiša

Lenkiją, kad ji saugotųsi savoi 
“kaimyno Vakaruose”, t. 'y. nad 
ciškos Vokietijos, ir tuoj aus 
grįžtų į demokratiją.

Lenkijoje < eina nemenkas 
Žmonių bruzdėjimas. Tai pąZ 
skatino Paderewskį įšpėti val
džią,kad gali kilti pilietinis ka- Į 
ras/

KETURI SU PUSE MILT0NA1 
BRITANIJOS UNIJOSE

h

.......................  i ■ ................................

Apžvalga
■» ■ ;;

SEILE VARVA

Siūlydama savo * “revoliucinę” 
politiką Susivienijime, Brook- 
lyno “Laisve” parašė, kad nau- 
jiėniėčiai turi jau “užtektinai” 
(vietų SLA. Pild. Taryboje), 
tai' norį ir taū'tininkaihs “duO-

Bet TysiiaVal, perskaičiusiai^ 
tuos komunistų žodžius, tuoj 

’dibgt fni’htis į galvą:
“Kitaip taiąant? Laisvė no

ri pasakyti, kad naujieniįe- 
čiai jau užtektinai prisiplėšė 
SusiVįefajirrfe...” •
Tai, mat, kaip Tysliava’ su

prato. Jani, vargšui, seilė var
vą, kad ^nAujieniečiai prisiplė
šė”,. o jisai dar nė nugraužt^ 
kaulo nėra’ gaVęs, — PoVs jisai 
SLA. reikalais taip “rūpinosi”, 
kad per paskutinius Pįld. Ta
rybos rinkimūs kiėkviehanie 
“Vienybės” numeryje išpildavo 
kibirą pamazgų ant galvos da
bartiniam SLA. prezidentui, iž- 
dininkifl i:r kitiems.

Ką “Laisvė” tauzija apie vie
tų davimą tautininkams, tai 
tuščias plepalas, nes “Naujie- _ j. / >. < . > . .. ■ ■__ i *■

neturi ir aišku, kad tdo, ko ne
turi, negali su kuo nors dalin
tis.’ • ■: ' ■ į

‘ O Tysliava be reikalo ieško 
“prisiplėšimo” tarpe “nSujfeniė-: 
čių”. Plėšė SuSiViebyiŪią (ir 
begėdiškai . apipiešė!) pirmiau*-j 
šia “vienybieČiai”, kurie iŠkūb- 
lijo iš SLA. $25,000 paskolą ir 
ne tik neatidavė suipos, bet 
neužmokėjo nei . nuošimčių, nei 
taksų. Kiti, kurie “Užtenkamai 
prisiplėšė”, buvo tautininkų šu
lai ir jų sėbrai —- DeVeūis, Ka
marauskas ir t. t.

Jeigu Susivienijime įsigalėtų 
ta’ klika, kurios vardu dabar 
skerečiojasi p. Tysliava, tai pa
sikartotų “gerieji” Cjegužio-' 
Pauteid ^kąi. Bet SLA: Aa-į 
riai Vargiai prie td Beprilefe.,

PA»EKEWSKIO MANIFES
TAS PLATINAMAS SLAPTA]

Prieš kiek laiko garsusis pia
nistas ir pirmasis Lenkijos 
premjeras, Padeyewskis, kuris 
'dabar gyveūa šveįcarijoje, iSteiJ 
do viešą atsišaukimą Lenkijos 
valdžiai, • įspėdamas ją, kad 
kraštas susijauks pilietinio ka

nos”-jokių vietų Susivienijime ro, jeigu valdžia bandys jame

Britanijos darbo unijų kon
greso cęnfras paskelbė skaitlį-

ŠI Ar jų tie tiždarbiai, ar
skaičius unijūSe smarkiai auga. / . ; / , . , v.• jų tos sutaupos leidžiamos

ApškritomS skaitlinėms1 imant, Į produktingąi, ar jų sutaupy- 
ūarią ‘buvo j z m p j c ■ u .< l;

193,5 m. gruodžio mėn. 3,600,-1 ar plaukia į užsienius, 
6ūo ' " I z • 1-Tiesa, yra kainų tvarkytojo 

1936 m. gruodžio mėn. »" institucija/bet ji visą reikalą 
000,000 jma ne egųiiniai, o tik šiaip

Dabar ----- 4,250,000. kainas nustato atsižvelgiant į
Britanijoje ^ra , Veveik tik kitų kain^ didį.

trečdalys AblūrikOS gyventojų Pirmoje eilėje reiktų nusfa- 
skąičįąųs.* Jeigu Jungtinėse Ityti legalu^ įdėto kapįtąlo ūž- 
Vūlsrijose būtų tdkįa pat pfe darbis, taip lygiai kaip yra nu- 
pČreĮja organizuotų . uūijosė sląlyta bankams procentas už 
darbininkų, kūip kaŪ yra Bri- indėlius.'/Turėtų' būti nustūty- 
taūijoje, būtų Apie dVy*J tą įdėto kap’MŪ į įmonę ga- 
liką milionų! liūnas uždarbio procentas, ir
— ■■ , .......................... jau tai turint galvoje, butų ga-
trrki/mci a TT Ūn n d iūna darytį sveikesnę gaminio 

fcolkttliūciją, iš Čia išėiūūht 
butų galima nustatyti pastovūs 

KARIAUJA darbininkų uždarbis. -•

/ jungtinių Amerikos Valsty- Aląus bravūrų sindikatas 
bių Harvardo universiteto pro- štai, , kad ir menkutiš pavyz-< 
fesoriūs A. Sorokinas atliko į- dyS. Lietuvoje visai mūza kas* 
domų dirbą: jis tyrė įvairių vartojo alų. Jfe būvo Kraigus/ 
tautų istorijas ir ipskalčiaVo, o brandus btivo todėl, kdd 
kiek kuri tiuta kariavo, kiek veikia alaūs bravūrų ’sindiką- 
joje buvo įvairių sukilimų, ne- tas. šitas sindikatas tvarkė 
ramumu metų ir t; t. Ir štai kalaus kainas. Sindikatas, ( kaų 
įdomus dalykas: pagal Soroki- kuriems bravorams, kad jie 
rip sudarytąją statistiką; dau- neveiktų, > mokėjo tam tikrą 
gįausia karų it šukilife yra duoklę, šitą duoklė į metiis 
pergyveiiūsi Ispanija, kurtėje it siekė net keletąs dešimčių tūk- 
dūbar ą$fWiUs •ūi’ėtūs‘t^1l l’itį. Vika tai buvę ;dą7: 
siasi žiaurus' pilietinis karas, romą; kad išvengus konkurėn- 
Toliau, pagal Sotokiūį;. daū-Taigi, kai kurie alaus 
giausia yra kariavusi Anglija, bravorai neveik^, bet jų ša- 
paskui seka PraŪ'cužija, Ruši- ?aVo tam tikr^ m*hn*
ją, Italija ir Vokietija. Soroki- ; <
haS'pirmųjį Ūi’usų amžiaus ket- llaūš pyaihoiie. labai yra Už-, 
virtį pažymi kaip kruviniausią' uk'n*nkai, nęą jie
laiką visoje žmonijos istorijoje 
čia pradžioj musų amžiaus vy
ko žiaurus būrų karai P, Afrį- 
fcdj, čia rŪįų — jąūdhų karas,; 
čia Balkaūų tia'Isitybi’ų orai K- 
įiirkijį, Čia tai^fgayis Balk#-' 
nų valstybių karas, čia Didysis 
karas, pats didžiausias ir dau- 
gi'adsia aukų pareikalavęs ka
ras visoj pasaulio istorijoj, čia 
gAna žiAutųš rūsy revoliucijos 
karai, ir t.»t. ir t. t. Sorokinas 
sakor kad kuįturinio, mokslinio 
ir Ūkinio lydėjimo laikai VišŪO-^ 
Ūiet pasižymi dMėšhfaiš, šfc’aSt-*

tos , lėšos ^Lietuvoje .pasilieka,

Alaus vartojimui mažėjant, 
aišku, miežių kainos ne įik; 
kad krito, bet net sunku bUVo

• E S • Į

judš parduoti. Norobiis n’eno-, 
romis turėjo į šita reikalą įsi
kišti kaih’ų tvarkytojo institu
cija. Alaus kainos buvo žy- 
ipiai sumažintos. Ir dabai* a- 
lūus a'pyvarta nė't kelis karius 
padidėjo. Toksai jo yra didėlis 
pareikalavimas, kad jau esa
mieji alaus bravorai negali dp-f 
sidirbti. Neveikiantieji alaus 
bravorai jau tuoj bus paleisti

rais, negu kultūrinio atsilikimo 
laikai. c. c.

Tai mažutis pavyzdys. O jljk 
tdip butų galima padaryti ir 
su daugeliu kitų pramonių. _

"■ ' > I.» / '■ ri'. '■ JA ’ r'.' ■ .'./j'

Štai, kiti ir eina smarki Lie
tuvoje statyba, bet statybos 
niedžiag^B ypač plytbs, yra la- 
oąi brangios. Del jij brangu
mo daugeliu atsitlkiM’ų stato
mi mediniai namai. Manufak
tūra Lietuvėje įągŪAihta taip 
pat; yra jūs Vengiama
pirkti. Kaime žmonės ją pri
mityviu budu gamina.

r Dirbtihjo šilko dirbtuves, Į'i 
kurios veik išiūrtiiiŪi yra šVe- 
tiiūšūlių rimkėsė, ’tai’p pat sa
vo gaminiliš labai brangiai 
bavdr/oda, ‘darblUiakai* gauna 
visai mažučius atlyginimus.

Prieš karą Lietuva čiulpė ir 
jos ūkininkus išnaudojo dvari
ninkai, daugūmojb lenkai. Dė
ka žemės reformos šitas reika
las bent kiek yra aptvarkytas. 
Jau dabar ūkininkas gaminto
jas per savo kooperatyvus sa
vo gaminius tiesioginiai į už
sienius išveža ir jau nėra kaš 
jį taip žiaūriši išnaudėtų. Da
bar ant Lietuvos kūno atsira
do kiti parazitai, kurie kenkia 
visam krašto kultūros progre
sui. Ir čia reikalinga savo že
mės reforma, kuri šiuos para
zitus daugumoje svetimšalius 
ar kitataučius sudraustų. Tokia 
reforma tik atgaivintų visą 
kraštą, atsirastų krašte dai
giau savų lėšų, padidėtų apy 
varti ir kartu sumažėtų Lie
tuvos skurdas.

Dabartiniai Lietuvos valsty
binio gyvenimo vairuotojai sa
kosi rūpinasi visos tautos rei
kalais, buk jie atstovauja vi
sumą ir savo tautos gyvus rei
kalus, todėl ir vadinasi tauti
ninkais, bet gi tikrumoje taip 
nėra. Už jų pečių krauna tur
tus daugumoje kitataučiai, ku
riems viso krašto reikalai tiek 
terūpi, kiek jų kišenėms visa 
tai eina į sveikatą.

ReįkėtiĮ*akiplėšiškus 
darbdavius suvaldyti

Pirmoje eilėje darbo žmo
nės ir Smulkesnieji ūkininkai 
vos galas su galu suveda ir sa
vo ištekliais nepajėgia krašte 
apyvartą didinti. Jau nekal
bant šiuo atsitikimu apie ko
kias nors didesnes reformas, 
apie gilesnį socialinį išlygiiii- 
iną, butų galima grynai išein
ant net iš buržuazinės ideolo- 
gijos dėsnių daug kas padaryti, 
kad visame krašte ukiškasai 
gyvenimas eitų spartesniu tehi- 
pu-Jau vien taūtiiiiai, nac'iona- 
liniūi sūmfėtimūi prikišamai 
reikalaute reikalauja pažabo
ti perdaug įsivyravusius aki
plėšiškai uždirbiAnčius kai ku- 
riŪos darbdavius. Juk tik reik
tų, sakysime, kad ir KŪune 
pūsiau atpiginti elektrdš ener
giją, tu'Oj pašidatytų žymesnis 
Ūkiškam gyVėnim’ė judėjimas. 
Tuoj atsirastų daugiau viso
kių dirbtuvių dirbtuvėlių, kad 
jr toji spauda žymiai atpigtų. 
Reiktų,, kad ir statybos rango
vų uždarbis patikrinti ir to
ji statyba dar spartesne pasi
darytų, nes Visi Lietuvos mie
stai jaučia tikrą Lutų badą.

Bet, šitokios mano; mintys 
dabar Lietuvoje butų tikra 
erezija, tai būtį lygu bolševis- 
tiniaiū ūnrveršmūi. Tiek Lie
tuvoje šioje gyvenimo srityje 
yra sustingusi mintis, žinoma, 
dabar ji sustingo, nes ji višą 
laiką liūliuojama niigddma ir 
dainūote dainuojama, dek’la- 
muote deklamuojama, kad Lie
tuvoje viskas kas tik daroma, 
tai daroma gerai. Kritiškai, 
piinčiai čia vietos veik nėra. 
Alaus prekybos sutvatkymas 
daug ką sako, ir, rodos, dau
geliui .galėtų akis atidaryti. 
Bet jos labai giliai ir tvirtai, 
užmerktos.

Čia visa tai atpasakojau vi
sai apgraibomis, neturėjau tik
slo nuodugniai apie lai kalb'ė-, 
ti. Gal teks kitą kartą apie tuos 
uždarbius ir nenormaliai pul- 
šttbjaniį Lietūvoš ūkiškąjį gy
venimą kalbėti. O kalbėti yba 
apie ką.ir kas pasakyti.

eVA"; A,.v -c-.;/ - ■

ATSAKYMAS 
“DRAUGUI”

“DRAUGAS” savo__________________ laidoje 
ritgs. 1b d. 1937 m. puolA “Pa- 
rą'Oifonų ir Romūs katalikų 
ratelio” žinių rašytojus, iaky- 
daihas, kad mes šmeižiame kū-

' Į

higus. Kadangi “Draugo” re-’ 
diktorius nepaduoda nei vieno 
fakto, nei vieno pavyzdžio, kur, 
kaip ir kada mes Rdmos ka
talikus kunigus šmeižiame, tai 
dėl to tūrime pasakyti štai

Ar aprašymas Naujienose, 1 
kaip Romos katalikų lietuvių • 
klebonai savivališkai panaikino 
jaunimui lietuvių pamokslus ir 
giesmes lietuvių išlaikomose 
bažnyčiose yra netiesa, atseit, 
ŠiViėižtas? Jeigu tai yra netie
sa, kas buvo parašyta “Nau
jienose”, tai kodėl “Draugas” 
neužginčija tikrais faktais ir 
rimtais įrodyinais? Juk “Drau
gas” statosi labai didelis “Lie
tuvos demokratijos ir lietuvy
bės” gynėjas, tai kodėl jis ne
subara tuos lietuvius klebonus, 
kurie norėdami įtikti airių vy
skupui panaikino ’ lietuviškus 
pamokslus ir giesmes, tveria 
visokias sodalicijaS airiškas, 
Visokius C.Y.O’s, ir lietuvių 
jaunimą traukia prie airių ir 
veda juos į ištautėjimo jurą, 
ir ten juos skandina. Juk 
“Draugas” galėtų patarti sa
vo broliams Kristuje, kad jie 
taip darydami kerta' ttą šaką, 
ant kurios patys sėdi. Ar 
“Draugas” nemato ir nesu
pranta, kad taip greitai, kaip 
lietuvius ištautins, taip greitai 
nebereikės lietuvių klebonų, 
nes jų vietas užims airiai — 
visokie Murphys, McCarthys, 
kaip klebonai, o lietuviai ku
nigai bus tik pastumdėliai, vi
karai ?

Ar aprašymai, kaip lietuviai 
klebonai skriaudžia mokėdami 
kuomažiausias nlgas parapijų 
tarnautojams, kaip janitoriams, 
zakristijonams ir vargoninin
kams yra šmeižtas, netiesa? 
Ar apr&šyrtiai, kaip Chicagos 
kai kurie klebonai perka savo 
gaspadinėms namUs ir farmas 
mokėdami . 20,000 dolerių ir 
daugiau yra melagystė, netie
sa? Tegul jis įrodo, kad tai 
melagystė! Ar nėra faktas, kad 
lietuviai kunigai n'ud savo pa- 
rapijonų plėšia už lAidotuves 
nuo biedniausių žmogelių po 
$50 ir daugiau, kur tą turėtų 
bedaryti nembkatnai arba už 
tiek, kiet biedniokai gali duo
ti už tą patarnavimą.

Pagaliau aprašymas apie vy
skupo* Reinio padarytus netak
tus laike lietuvių moterų Ro
mos katalikių sąjungos seimo 
Čhicag'oj'ė, ar tai buvo netie
sa, šmeižtas? Juk kas tiktai 
buvo minėtoš lietuvių moterų 
sąjungos šeinio^ vakarienėj, tas 
gerai atsimena, kad vakarie
nė buvo rengta jo ekseelenci- 
jos vyskupo Reinio pagerbi
mui, o svečiai sUsirinkę laukė, 
laukė ir nesulaukė jo malony
bės atvykstant. Taip kad lie
tuvės Romos katalikės mote
rys rienorėdamos tosios šau
nios įmotės be maldos pradė
ti, įgaliojo, riidos,' ponią Šapa
lienę kuhigė rolę atlikti. Jai 
teko sukalbėti maldą ir prada

ti vakarieniauti, Wes dar 
vienas iš kunigų nebuvo ; 
slinkęs į tą didelę puotą, ki 
buvo rengta vyskupui, Beini 
Na, Ar gali “Draugas” ūžg 
Čyti, kad tas buvo netiesa? 
ar galima tokį aprašymą ] 
vadinti šmeižtu? Aišku, t 
ne.

Mes lietuviai Romos kat; 
kai gerai žinome, kad “Dr 
gas” tokių konstruktyvių 1 
tiku musų parašytų netalpi 
todėl esam priversti kreij 
į “Naujienas”, kurios kaip 
šuomėniškas dienraštis su 
kia vietos tokiems kunigų 
taktams patėmyti. Už tai i 
lietuviai Romos katalikai < 
me NAUJIENŲ dienraščiui 
kingi, kad duoda vietos m 
reikalams.

Pagaliau “Draugas” rt 
kad buk Naujienos norint 
kad tas įvyktų Lietuvoj ir 
Amerikos lietuvių tarpe, 
įvyksta Sovietų Rusijoje ir 
panijoj”. Čia “Draugo” re< 
torius visai silpnai galv 
Kaip tik priešingai. Jeigu 
tUvos kunigai taip elgsis p 
nekatalikus arba visai neti 
čius, kaip dabar elgiasi, 
neleis įvesti civilės metril 
jos ■ ir visur pasirodys d 
netolerantai, tai kaip tik 
ir gali įvykti Lietuvoje, 
jau įvyko Sovietų Rusi jo 
Ispanijoj. O apie Ameriką, 
“Draugo” redaktorius gali 
ti ramus, to neįvyks. Nes 
jau yra ir civilė metrika 
ir tikėjimo laisvė. Tik 
dar reikia, kad lietuviai 1 
likai greičiau 
siduotų savo 
nyčiose, kad 
nutautinami, 
narnos, ir jie verčiami į 
rius. . <

— Lietuvių Romos kat 
būrelio narys.

susiprastų ir 
išlaikomose 
j ų vaikai 
jų giesmės n

VIRVES IR TINKI
— IŠ MOTERŲ 

PLAUKŲ

tujose 
dažnai

Žinoma, netehka paneigti, 
kad Lietuvos ūkiškame gyve
nime nesama pažangos.» Bet 
jei toji pažanga pastebiamą 
esamose gyvenimo sąlygoše, 
tūį tik įfO’dd, kad Lietuvoje, 
yra kfa’ug kūrybines pajėgos, 
kad ji ir tose sąlygošd moka 
ir gali pasirekšti. O jei ji tu
rėtų kitas sąlygas, tai toji pa
žanga t butų dar spartesnė.

—JŪSŲ KEISTAS 
(GALAS) ' .

mus didžiuosiuose i 
ir miesteliuose moi 
savo plaukus nusili 

ir nešioja juos trumpus,
kirptieji plaukai yra išme 
laukan, kaipo niekam m 
dingi ir nereikalingi. Tuo 
pu kai kurios puslaukinės 
teles, gyvenančios vidų 
Australijoj, moterų pla 
laiko naudingu daiktu ir 
sunaudoja. Anglas Terry, 
liavęs po vid. Anstraliją, 
tai pasakoja įdomių da 
Tų tautelių Moterys yra 
paniekintos, turi dirbti 
kiaPsiuš darbūs, tuo tarpi 
vyrai daugiausia mėgsta 
tintis saulėj, arba užsiima 
džiokle. Kai moterų pla'uka 
užauga ilgi, vyras paima 
aštrintą akmeninį peilį ir 
nupjauna savo žmonai - 
kus. Moteris, žinoma, turi 
maža prikentėti, kol jai 
“frizūrą” akmens peiliu 
padaroma.

Vyras, nuplovęs plaukus 
suka juos į virvutes, iš 1 
dažniausiai pasidirba sau 
klą.

Vadinasi, kai kurios vid. 
stralijos tautelės nepalieka 
išnauduotus /nė savo ži 
plaukus, * nekalbant jau 
W, kad jos nuo ryto iki 
ro turi dirbti sunkiausias 
bus. - c.

ŠVĖKŠNA. — Kelių tvi 
mo komisija pravedė nauję 
kalingą IH-čios rųšies vk 
pro Šiaulių, Nikėtų ir Pa 
čių kaimus. Ūkininkai r 
vieškeliu patenkinti, nors 
kuriems teko ardyti tvon 
rautis pasėlius. Taip pat 
pat vieškelyje per Ašvos 
pūs pastatytas betoninis t

' lt •
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YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 Soutt Hafeted Street. Telefohąš Ciiidl 0117 — Atdaras . ketvergais višą dieną.

VALDYBA: .. P. MILLĘR, finansų sekiatoęius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentaš P. GALSKIS,, tru^tisas
V. MANKUS, sekretdrius P. MILAŠEVIČIUS, tiąistisas..

OR. MO^ITVIDAS, Dr-jos Daktaras,. K.. GUGIS, Dr-jos Advokatas* J. P.VAKKALA, Draugijos Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkursantai, kvotos, įrašyta narių

AAfciįi? IR/YSYTA 
konkursantai miestas -kVota NARię

Benediktas Vaitekūnas ..  ..........  Chicago .... 200 ........... 128
Petras Martftikaitis-Sėriaš Petras .. Chicago .... 200.............118
Vincent B. Ariibroše ......................... Chicago.... 10064
Frank Bulaw ..... .......................... ......... Chicago 200........... 56
Kazimieras jokubkia ........   Cicero.... 50.... ...... 40
Joseph Augaitis (Kvota Baigti) . 
Stasyš Jurčis .............. ...................
Stasys J. Petrauskas ..... ...............
Anha Marion Ascilla ....... ’............
Adomas Markūnas .........................
P-lė Suzana L. Gabris .....<.............
George Izbicka^ .....
Joseph Ascilla ....... 
Antanas Steponaitis 
Antanas Vesbaras .. 
John Šiužąs 
Kazys Steponavičius 
Petras Gaišk is .......
Juozas Albatiskas .. 
i’homas Šalkauskas 
Louis Antanavičius 
AIex Ambrazevičius 
john P. GriciririaS . 

- Petras Lapenįs ......
• P-fė Jennie Laurel . 

P-nia Elzbieta Norgailienė .... 
Povilas Milaševičius ...........
Jonas Ascilla ...........................
/intanas Stankus .....................
P-le Josephine MilIer ..... :..
Peter Giniotis.........................
P-nia Petronėlė Markauskas ... 
Stasys Mockus ....... ........ ......
P-lė ArutOinette Kacevičiuš .... 
Chester Prakurotas ...............
Adolph Kaulakis .. ..................
Jonas Cinikas .........................
Vincas čerhaūskas .................
Jonas Kuolas .................... .....
Albinas Rudiriskris .......... :.....
Walter Turner ..........................
P-nia Teresė Viltrakis 
Peter RapŠevičius ...... . ..........
Jdrias A. Sinkus ... .... ...........
P-nia Arina Mittskns ....... .
Andrius Naikelis ..............
JUhh A. Grakey ......... . ......... 
Frank Klikna ............. ...........
P-lė Milda Baronas .... ..........
Juozas Taurinas ............... ....
Jonas Pateliunas....................
Jonas Senauskas ...... ....... .
Stanley Statkevich .................
P-lė Anria Kare'ta .... . .........
Antanas L. Skirmontas ....
P-lė Aldona Millėr ..............
P-riia Julia Lukėtis-..............
John Sedowski .......................
Narių ne kbn-fų kvota kolbn’ijoNė ir ^hic&goj 

Aplamai naujų narių kvotą fcari^hrNe ...... 
Konkurse narių jau įrašyta ,....... ......... ... . 1,031

Kvotai trūksta .............................J.... ................ 1,969 i
P. S. 1. Kiekvienas konkurSri’ntas baigęs nustatytą' kvotą li

gi konkurso banldet'ui, kuris įvyks grUoAžiė 11 tūles prbgos 
gauti vieną iš trijų stambių (lovaftą ihinėVkm'ė Mrikiėfė. VIšų 
UOnktirSahtų prkšdriie Suaktyvinti šaVo Veiklą konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžių 11 d.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Dratteijon rtuo 'vasirlo 1 d. iki 
graudžio (Dėc.) 11 d. š. m., gaus tikietą Ve^ėš $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Barikietą, kuris įvykš gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankiėtą gaus tfkfetą nemokamai 
visi tie Draugijos narni, kurie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti draugijdh mhšąkbn-
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atVykti asmeniškai 
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais hiio 9 ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; šek- 
madieniais nu6 9 ryto iki lyal. popiet.

flARip 
miestas -kVota

Chicago .... 200 .... 
Chicago.... 200....

Chicago.... 100 ....... 
.... Chicago 200....

Cicero.... 50....
.. Cicero.... 20 ..... 

Roseland ...x 50 .... 
. Rockford.... 50....

..... Cicero .... 35 . .. 
.... Chica'gė .... 50....

Waukegan.... 50....
.... Harvey .... 25 ...

Chicago .... 35 ..... 
...... Gary.... 35..... 
.... Cicero .... 25..... .
... Chicago .... 50 ... 
.... Chicago . .100 . ... 
. Chicago .... 20.....

.. Chicago Heights .... 25....
..... ..........ChicAgo .. 2O...t. 

............ Chicago .... 15....  
...... . Chicago.. 50 .... 
..... St. Charles .. 20.....  
.......  Chicago..,. 20..... 
.... .., Waukegan,.— 15 . ..r 
. ............ Čhiėago.... 15 „... 
........... Chicago .... 15 ..... 
.... ........... Cicero. .. 20....  
.............. Aurora .. 20 ..... 
..... .  Evąnston .... 24 ..... 
.............  Chicago .... 20....
...........Chicago .. 12 ..... 

........ . Racine .. 20.... . 

............. Chicago..... 10 ... 

.................. Gary..... 10 ... 

........... Chicago .. 10.... 

......... . .....  Cicero ....10 ... 

..... . Springfiėld .... 25 ... 
Indiana Harbbr.... 25 . ?.. 
.............. Cicero .... 25 ... 
............. Chicago .. 
.............  Chicago .. 
.......  Chicago .... 
.............. Chicago....

. ... . Chicago.... 
...........  Chicago.... 
..................  Gary.... 
.............. Chicago .. 
...... . Chicago.... 
.............  Aurora.... 
....... . Kenosha ..

Chicago.... 
...... . Racine.... 
.......... Dė Kalb .... 20 .... 
.. . .........  Harvey .... 25 .... 
..... Chicago .... 16 :... 
... ..... Springfiėld .... 10....

Chicago.... 101...

s,ado

.. 26

... 21
4 y... 17

... 15
.. 14
... 14
.. 16

i2
11
11
11
16

9
8
8
8

9

6
5

3
3

a r5

it

12......
10.......
10___
16 . . ....
10.... ...
10........
10......
10.. ......
10.......
10 ......
20.. ....
10.. ......
12.. ......

2

2 
2;

265

Nauji Nariai
■ ......... . • •

Cicero kori. Jonas Cinikas įrašė:
, \ , r ' >' ■ • ', / » I •,

P-nia Marijona Laudanskienė.
Tiesą pasakius, šią narę įra

šė pats p. Klemensas Laudaris- 
kąis, kas kiltas geriau gali jrašy-i 
ti savo Žriibhą, negu vyras. Bet 
kadangi konkursantų Ciceroj y- 
ra keliolika, p. Laudanskriš b*ii- 
daihas teisingas ir nuoširdus 
žmogus šį savo įrašytą narį 
kreditavo tam Cicero konkui*- 
šantui, kuris seniausiai dirba 
konkurse, o mažiausiai turi įra
šęs riarių, tai konkursantui Jo
riui Cinikui. Jis mario? kad šitas 
jd pasielgimas yra teisingas ir 
riė Vierias Cicero konkursantas 
apt jo nerrigds.
Cicero kon. Juozas Augai is 
įraše:

Joseph John Mazunaitis
Vįncas Kubaitis, Sunset Park, 

Lėmont, iii. P-nia's V. Kubaitis 
yra savininkas gražaus ir pato
gaus piknikams daržo, šiais' 
metais daug žymesnių organi
zacijų piknikai buvo parengti 
Šurišet PArk, visi,.rengėjai dar
žo’ į’itbgfijn^Į.;į Ritina ir patarnšp 
vimu buvo pilnai patenk’niti. 
Šunset Park randasi prie Ar
cher ir 1351h’, Lemont; Iii. Tek. 
Lėm'orit 87R1 arba 87Wl.
Kon. Thomas Šalkauskas įrašė:

P-lė Albina širiikus, jaunuo
lė, jos tėvas p. Šimkus seniau 
įsirašė Draugijon. Lauksime 
.^augiau šios šeimos narių įsi- 
TašArit.
Kori. Petras P. Lapenis įrašė:

Juozas Lėutik.
Kori. Elžbieta Norgailienė įiašė:

Aleksandra Tamkunas
> P-nia Amelija TamkUnienė.

košėkmd krin. St. Jurčis įrašė:
P-ritk Nėiliė Tranellis 
P-lė Nellie Tranellis 
P-riia Elzbieta Dimias

,7 JMiri Tykr
Domininkas Verickus 
Domininkas Jaunis
P-ia Auna įėržin'skienė, 6908 

S. NVės^em Avė. Pp. Beržiris- 
kai pastatė puikią, nariją sve-: 
tainę Čia pažymėtu adresu. A- 
pa'čiOje svetainės laikė gerAi į- 
rerigtą taVerną. Svetainė tinka
ma Visokiems parengimams — 
baliams, Vestuvėms ir kitokiems 
pokyliams. Vadinasi, Marųuette 
Park lietuviai' dabar turi svetai
nę, kUriojė gali turėti įvairius

• parengimus. .
' i i v . * ..P-as Antanus Šalkauskas jra-į 

šė Draugijon savo žiUoną Ievą.. 
Tokiu budu Ubu pp. Šalkauskai 
gauna tikietuS į Draugijos kon-' 
kurso bankiėtą, kuris įvyks 
gruodžio 11 d., Oyinpic Ba 1 
Koom. ' s
Cideko kon. Kaž. Jokubka įrašė:
' Jonas Volan'tus.

A • A . . t I

Springfiėld kon. Vincas čer- 
riauskas įrašė:

P-nia Kotrinia Valantukoriis, 
čiagimė inteligentiška moteris.

P-nas Mikas ir p-nia Jadvi-

nų Radavičių,, pasidarbavimas 
yra kilnus pasitarnavimeS or- 
ganizacijoš lūbUi. UŽ šį savo 
puikų darbą1 gauna 4 tikintus 
į konkurso bankiėtą. Nė tik
tai patys galės dalyvauti šau
niame bankiete, bet dar ir sa
vo draugams gauna 2 tikietus. 
Įrašyti nariai yra šie:

P-nia Sophie Budrik, 
P-lė Marcelė Budrik, 
Alex Naglis, į 
P-lė Sophie Naglis.
Ponas Mikas Matulis gririria 

tikietą į konkurso bankiėtą, 
j-S įrašė braūgijori p-ftią Ro
žę Pupinirikienę.

Kon. Senas Petras įrašė:
Anthony /Sasnauskas Jr., 
b-frią Petronėlė Markus, 
Friarik Martin, 
Joseph Wįrkutis,

Stelmokas, : - " i 
P-nia Julia Vespender.
Kon. V*. B. Ambrose įrašė:
£-nia Ona Jucius.
Kuh. Josėph Ascilla įrašė;
joseph Ėudfiš,f • 
P-nia Leoną Mo’rosky.
Kori. B. Vaitekūnas įrašė:
Georigė Ėofciiert.

Warikegan Kon-tė p-lė Jennie
Liūtei įrašė:

Antanas B’ufesašj geras rim
tas vyras ir dar ne tartą ne
vedęs, taip sakant, jaunikai
tis.

Vito Siuitas, jaunuolis mo
kinys, tai sūrius p-nios. Mortos 
Stiikieriėš, kuri laiko Glan 
Flora Tąvern, 922 Glan Flora 
Avė., Waukegan, III.

|| Į|     -■■l.l ■! »I.H 111,1. f' •

IŠ DRAUGIJOS SUSIRINKIMO
Praeitą antradienį, rugsėjo 

14 d., įvyko mėnesinis Chicą- 
gos Lietuvių Draugijos susirin- 
kiriias. Atidarius prezidentui 
susirinkimą, buvo paskirta bal- . 
šų skaitymo komisija: Vincės 
Briedis, G. Mittskns ir Bulis; 
maršalką—K. Čepukas. Visų 
riarių atsistojimu atiduota, pa- 
skūtinis atsisveikinimas miru- 
siems Draugijos nariams per 
praeitą mėnesį—Mohikai Pet
rauskienei if Jonui Statkui.

Sekretorius Vincas Maukus 
perskaitė tarimus praeito su-’ 
sirinkimo.

Prezidentas Julius Mickevi
čius padarė platesnį pranešimą 
organizacijos reikaluose. Pra- 
n esi m aš m až dž aug xb u vo tokis: 
Draugijos nariai—senesnio am 
žiauš ir jaunimaš mėnesines 
duokles mokasi gerai. Vasaros 
mėnesiais mors pajamos buVo 
mažesnes, bėt išlaidoms pa
dengti užteko ir dar šimtas ki
tas kiekviėhą mėnesį atlieka. 
Aplamai šiMs metais Draugi
jos bižriiš '^ra geras. /

Konkurso ‘reikalai, vasarios 
metų, ėjo “slow”, nebuvo ga
lima daugiau per mėnesį pri
rašyti naujų narių kėi pd šim
tą. Su šiuo ?iųęnėsiu konkurso 
darbas pradeda daugiau susi- 
aktivinti, pasekmes narių įra
šyme numatomas gana geros. 
Kolonijos, su mažomis išimti
mis, veikią gerai naujų nariit^ 
įrašyme. Ligi šio laiko p:ira-. 
šė daugiau keturių šimtų hą-j 
rių ir šis skaičius riarių sukel
tas pėnkiolįkoj kolonijų, riė- 
skaitaųt Gmcagos, čia įrašytų 
narių skaičius sukasi daugiai! 
penkių šimtų. Butų gerai, ka?d’ 
ligi bankieto dar tiek būt gė-i 
Įima įrašyti narių kiek buvo; 
įrašyta ligi šiam laikui. Kiėk-i 
vienas Draugijos narys yria1 
prošomas į bepTdrą darbą nau
jų nakių įrašymui—už kifek- 
vieno nario įrašymą bUs vėl-; 
tui teikiamas tikietas į Drau
gijos konkurso bankiėtą, kii-’ 
ris įvyks gruodžio 11 d., Olym
pic Bali Room.

Rugsėjo 5 d. Liuosybės sve
tainė j e, Cicero, įvyko šėkmiU- 
ga Lietuvių Kultūros Draugijų’ 
konferėriėija. Atstovų iš kolo
nijų dalyvavo 104, iš Chicagos 
Lietuvių Kultūros Draugijos' 
atstovų dalyvavo 14—viso 11:8. 
Aiškumo dėjei, Čia noriu pri
minti, kad Chicagos Lietuvių 
Kultūros Draugiją sudaro vien 
Chicagos Lietuvių Mr-jos vai-, 
dyba ir jos komisijos skaičiu
je 19 narių, Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencijose, jie 
atštovaujū ‘Chicagos Lietuvių 
Draugija.;,

Konferencijoje padaryta 
daug sveikų tarimų': įsteigti 
mokslaiviams stipendijų fondą, 
knygyną; kur bus gSlirna, lie
tuvių kalbos mokyklą. Kolo
nijose nutarta Surengti (kur 
gyvuoja Lietuvių Kultūros 
Draugijos) ;po du vakarus— 
koncertą su paskaitomis, pa
baigoje šokiai, kitą vakarą— 
teatrą, taipgi šokiai. Jei bus 
galima dar tretį,—tai sočiąlį 

.v. . .v- . . _ vakarą,—pikniką, išvažiavimą
ga Radavičiai iš Cicero įrašė jr u. įus ieškoma būdų sukė- 
Draugijon keturis narius. P- limui pinigų stipendijų fondui,

■ ■ ..... . .................................................... .... ............................................. ............ ...........................r.....................

Kelias Į Apšvietą
(Mokytojos plės Euph rosi nes 

Mikužiui ės referiatAs, skAity- 
tas Lietuvių Kultūros Drau
gijų ionferencijojė, Liū'osy- 
bės sVetairiė jė, Cicero, III., 
rugsėjo 5 <L, 1937).

Mes gyvename demokratiš
koj Amerikoj. Kaip ilgai iri gė
riai rriiišą dėmokriatija gyvuos 
ir veiks šioj nepastovioj gady
nėj, priklausys nuo pačios žmo
ni jdš. DėmokrAtijoj žmogus 
yra sAVę valdahtis. Ari tai per- 
mairibs-, ar tai pagerinimai — 
Viškas ėinA per jo rankas. Kad 
tie pagėriinimai, kad tos per- 
mairios Veiktų žmogaus gėrio-: 
Vėi, jis turi briti pilnai susi
pažinęs su demokratijos prih- 
'cipAis, su jos Valdžios Veikimb, 
idant galėtų » budžiai sutikti 
naujas problemas, su kuriomis 
jis diena iš dienos gali susi
durti. čia reikalingA daugiau 
negu mokyklos mokslo, čia tu
ri būti pilna pažintis ir supra
timas dienos klausimų, idant 
ta demokratija veiktų žmoni
jos socialei gerovei.

Lietuvių atkėliavimas į šią 
šalį buvo didžiausias tarp 1900-, 
1912-tų metų. Lietuviai čia at
keliavo ieškodami laisvės ir pa- 
liuoSaVimo nuo kitų valdžių 
priiešpaudos. Kai kurie iš jų 
turėjo laimę įsigyti mokslo. 
Kiti buvo per save prasilavi
nę. Per jų pastangas £apo 
įkurtos įvairios organizacijos. 
Mušu liėtu’viai stfsiburė vienas 

zidento, ar Ciceroj įvykusios lavinti, vieni rašyti ir skai- 
Lietuvių Kultūros Draugijų 0 dar kiti ^toliau lavin- 
konferenčijos tarimai yrA pfi- $*7 idarit įgyti geresnį gyve- 

— ■ į Lietuvių nimo suprAtimą. ’Tais laikais 
Dr Augi jai, taipgF ari kolonijose hetuviai kits kitam teikė pa- 
įsteig'tų skyrių bei Lietuvių gelbą. Tuoj įsikūrė politines 
Kultūros Draugijų tarimai yra OrgAmzacijos, pašelpinės ir 
privalomi pildyti Lietuvių Kril-. kultūros draugijos. Įsteigė laik- 
triVos 'Driau^iidms. Prezidentas rašciiis, knygynus, sueigų viė- 
J; 'Mickevičius į paduotus ytas ir kooperatyvus. Nebuvo 
klausimus paaiškino maždaug tos lietuvių* 'kolonijos, ’ kuri ndJ 
taip: Lietuvių Kultūros Duali- turėjo bent kokio kr/lturinio 
gijų konferencijos tarimai nė- veikimo. Iš Lietuvos a.tvyku- 
rri privalomi Chfcagoš Liętri- šieji visi troško mokslo. Tą 
viiį -Draugijos nariams, todėltroškimą ar norą daugelis sten- 
Lictuvių Kultūros Draugijų’gėS atsiekti.

Bet štai ateina Pasaulinis 
KarAs. Organizacijų augimo jis 

bet jų kulturinį

taipgi knygynui ir liėtŪVių kal
bos mokyklų įkūrimui. Čia 
darbas bendras k'Ol'Ohijų ir 
Chicagos, geriAu pasakius, 
Chicagos Lietuvių Draugija ir 
Lietuvių Khltūros Draiigija 
turės ieškoti kėlių pinigų kė
limui.

t?iri. sekretorius P. Millėr 
pranešė, kad ligonių yra 33, 
perskaitė jų vardus ir adre
sus. .

Iždininkas .t Degutis prane
šė, kad už rugpjūčio mėnesį 
buvo įplaukų $3,iŠ8.00, išmo
kėjimų—$3,025.64.

Drig. F. Abekas paklausė pre-

valomi Chicagos Tais laikais

korifėrėricijos negali supančio
ti šios organizūcijos narių jo
kiais sunkUriiėis. Panašiai ir 
Chicagos Lietuvių Draugija nesustabdė
SAvo tarimAis negali pėdiktud- yŪiKiirią nustelbė ir, be chorų 
ti Lietuvių Kultūros Draugi-|.r muzikos, j«v< 
joms, ką juos tūri veikti arba'^ingo- noras veikti savo gero- 
kaip veikti. Lietuvių Kultūros' vei. Atėjo geri laikai. Netoli 
Draugija nors ir yra šimtą Visi pasipinigavo. Jų tikslas 
nuošimčių kairiiyniška Orgaiii- dabar buvo pralobti. Jau nebe- 
zacij a Chicagos Lietuvių Drau- liko laiko socialiams klausi
ajai, tAČiaų tririi savė čariterį mariis. Atsilankė ir musų vi- 
ir įstatus, šių dviejų 0'rganiza-jsU gerai pažįstama depresija, 
ciji? gyvavimas ir Veikimas yra Ne vakacijoms, bet kaip ko- 
sumėgzVaS vien brčl škatš ry- kia giminaitė pasiliko pas mūs 

ari t dešimties ritėtų. Ir iki šian
dien nenori nuo musų pasi
traukti. Ji suvalgė musų tur-

jaU pas .lietuvius

c

šiais, o ne nutariimais. Viši 
nariai Lietuvių Kulfririos Drau- 
gijV yra kartu nariai Chica
gos Lietuvių Draugijos. Ną- tuS taip greit, kaip mes juos 
rys, išpuolęs iš Chicagos Lie- 1
tuvių Draugijos, automatiškai noro veikti, šiandien mes 
išpiiola iš Lietuvių Kultūros biskį po biskį jau pradedam

Uždirbome. O tuo laiku nebe-

Draugijos.
Taipgi niekas nėgąli įstoti pAgėidau j amų svečių.

Lietuvių Kultūros DrAugijon,1 Valandds sutrumpintos, moder- 
jei nėra narys Chicagos Lietu- niški išradimai pagreitino net 
vi’ų Draugijos. Lietuvių Kultu- ir šeimininkėms namų darbus, 
tris Draugijos įsikūrė vien [Laiko rahdasi užtektinai. šį 
todėl, kad "Chicagos Lietuvių laiką galima suvartoti savęs 
Draugija hebudairia fratėrha- mokslinimui ii* socialiam^ pa- 
įę organizacija,, kaip kad yra gerinimams. Bet daugelis urž- 
SLA:, LDS. arba LRKS., rietu-,1 miršo, kaip ir kut tie keliai 
ri teises skyrių kurti, bet Chk'surasti. Nertis jau reikia va- 
ėargos Lietuvių Draugijos na- k«rife j«6s suįiažiridnitų sU 
riai kolonijose gali įsteigtu Lie-’t£is ūžnlirštais keliais, 
tuvių Kultūros Draugijų, j ku- fig keliai yrk atdkri ir jau- 
rią įklausytų yiėn šios or-jy senam. čia. sykiu gali 
ganizacijos nariai; jie pri- keliauti senas ir Jaunas, ršftr- 
klausydami gali veikti vietos Jauiiešnis su kny-
lietuvių kultūriniame gyveni- mok^ $ Seliesnis su gy- 
me, teikti paramų Chicagos in)t|.
Lietuvių Draugijon įrašant .
naujų narių, dirbant bendrą ...----- 1 -...... ' ' 1 ..... ...... .
kulturinį darbą. Lietuvių KuL’ yra ir Lietuvių Kultūros Drau-. 
tiiros Draugija yra čarteriuola 
organizacija, skyriui turi savo 
įstatus, triri centro valdybą, 
kas įlietas laikys savo konfe
rencijas, bet ChicUgos Lietis 
v'iiį Draugija kiekvienoj šių 
Lietuvių Kul turės Draugijų 
turi savo atstovą, kuris patar- bus su -programų, nariai neiiž- 
nauja Chicagos Lietuvių Drau- mirškite skaitlingai atsilanky- 
gijos hariams, kurie drauge ti. —Petras Bedalis
' e . : * ‘ \ 7' r. - ..\.

■

atsipeiketi ir atsikratyti tų nė- 
v’ , Darbo

Tie keliai yrA atdhri ir jau-

gijos nariai.
Biznio komisijos narys Jo

nas Bačiunas pranešė, kad 
-prisirengimo darbas prie busi
mo bankieto eina gerai. Ban- 
kietas įvyks gruodžio 11 d.

Kitas Draugijos susirinkimas

Musų visų gerai pažįstamas 
kelias yra laikraštis! Labai ma
žai Amerikos liikriAŠčiį gali 
pralenkti riirisU lietri'vfų du 
dienraščius Chicagoj. čia mes 
turime rašytojus, kurie gali 
prilygti goriausiems Amerikos 
rašytojams daugelyj klausimų. 
Musų laikraščiai yra daugiau 
negu laikraščiai. Jie yra žur
nalai, kuriuose galima rasti 
geros poezijos, gerų apysakų 
ir vertimų geresnės literatū
ros. Musų mokyti redaktoriai 
ir žurnalistai nėra nė biskį 
atsilikę pasaulio klausimuose, 
ypač sociales gerovės srityj, ir 
dalykus nušviečia taip kaip jie, 
yra. Laikraštis zyra viėiiaš iš 
tų kelių, per kurį ’ galima at
siekti neniaža apšviėtofc.

Vartojant laikraštį reikia 
mokėti ir skaityti. Jeigu žmo
gus nemoka ir tik bėdavojo, 
jis pats yra kaltas, nes šian
dien yra valdžios mokyklų, 
įsteigtų visoj Amerikoj. Jose 
galinta ‘išmokti rašyti, skaity
ti, ir suprasti valdžios formą. 
O profesorius Thonidike, ku
ris darė ilgus tyrinėjimus, su
rado, kad žmogus nėra niekad 
per sehas išmokti naujų daly
kų.

Radio gali klausytis ir tie, 
kurie nemoka nei skaityti, nei 
rašyti. Gėriaušia mokykla su
augusiems šiandien pati atke
liauja oro bangomis. Čia ga
lima išgirsti apie vėliausius 
pasaulihiūs įvykius, apie geras 
knygas, drama, muzika iri po
ezija. Taipgi yra duodamos re- 
guliarės pamokos kalbos, mu
zikos ir gamtos mokslų. Ar 
esi klausęs RoUnd Table dis
kusijų prbgramo, kur expėrtai 
savo srityse pasikalba drau
giškai ir visapusiškai, išdėsto 
svarbius dienos įvykius ir klau
sinius? Tokių programų yra 

’daug.^
Eikim dabar į knygyną. Lie

tuviai kiek laiko atgal turėjo 
begaliniai daug jų. Draugijos 
net ir knygas leisdavo. O šian
dien galima suskaityti jas ant 
pirštų. O kiek knygų Ameri
kos lietuviai išleidžia dabar? 
Mandriam žmogui nereiktų nė 
pirštų, kad jas suskaityti. 
Amerikos lietuviai turėtų stei
gti knygyną be atidėliojimo, 
idant palaikyti gyva lietuvių 
istoriją, kuri įvyko Amerikoj 
tarp 1850-1922 m. čion taipgi 
turime partraukti naujos lite
ratūros iš Lietuvos, nes ją ga
lima prilyginti prie geriausios 
dabartinės literatūros. Keli čia 
randasi šioj konferencijoj, ku
rie yra perskaitę bent vieną 
naują knygą iš Lietuvos? Tu
rint savo knygyną visos tos 
knygos butų visiem prieina
mos. Knygyne galima keliauti 
per visą pasaulį ir susipažinti 
su įvairiais ’ kraštais it skirtin
gom nitom'oriem. Pažinodamas 
žmoniją, ją suprastum ir, su 
ja Nugyventum. Pažintis pri
vestų mus prie taikaus sugy
venimo. K \

Lietuviai turėdami tokį cen
trą, atrastų ir lengvą bilda su
organizuoti suaugusiems vai
kams lietuvių kalbos mokyk
las. Nebūtų pro šalį ir tėvams 
jas panaudoti. Tokiame centre 
išaugtų ir diskusijų grupeles 
iš apsiskaitymo. Čia galėtų pri
traukti ir gerų kalbėtojų, ku
rie išdėstytų pas&ūlinius klau
simus ir mokslą. Būtų įdomu 
karts nuo karto surengti foru
mus, kur įvairių ndsistatymi; 
ar pažiūrų kalbėtojai diskUsuo- 
ja " paskirtus klausimus. P< 
kalbų galima statyti klausima: 
kalbėtojams, ši mokslo forms 
yra vartojama mokymų žmo 
nių, kurio nori progresuoti sy 
kru su pasauliu. . - .

žengkime toliau! čia randa 
si linksmybė. Lietuviai išląįki 
gyva savo muziką, liaudię: 
dainose. Muzikoj progresuoja 
me, Apie teatrą nėra galim:

(Tąsa ant 6-to pusi.)

t''. A.y...
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šiandien yra laidojamas 
Jonas Kazlauskas

Šiandien Tautiškose Kapinėse 
bus palaidotas Jonas Kazlaus
kas, kuris tikrai tragišgai žu
vo pereitos savaitės gale.

Pereitą ketvirtadienį Jonas 
Kazlauskas išsiprašė vieną va
landą anksčiau iš darbo, kad 
galėtų prieš ketvirtą valandą 
nuvykti į Michael Reese ligo
ninę savo žmonos parsivežti 
drauge su kūdikiu, kuris gimė 
vos tik prieš dvi savaites.

i •

Tačiau neteko Kazlauskui nei 
žmonos, nei savo kūdikio pama
tyti. Skubėdamas ir būdamas 
susijaudinęs, jis žuvo keltuve, 
kada patraukė ne tą virvę, ku
rią reikėjo patraukti, 
buvo sutriuškinta' ir 
mirė.

Velionis Kazlauskas
tik sulaukęs 21 metų amžiaus. 
Kaip sakoma, jis buvo visai su
sitvarkęs, turėjo gerą' darbą ir 
pavyzdingai gyveno.

Tai tikrai didelis smūgis jo 
jaunai žmonai’ ir jo tėvams. 
Beje, jo tėvas per kelis metus 
dirbo kaip “Naujienų” išvaži
nėtoj as.

Jo galva 
jis tuoj

žuvo vos

Kazlauskams, jų sunui tra
giškai žuvus, reiškiame giliau
sią užuojautą.

Pasitenkinusi Amerikos
• mokyklomis

Englevvood vakarinę mokyklą 
lanko p-ia Teodora Skoby, žino
mo Marąuette Parko siuvėjo 
George Skoby žmona. P-ia Sko
by iš Lietuvos atvyko tik prieš' 
kelis metus, žinomas daiktas, 
atvyko kalbos nemokėdama’. To
dėl jos pirmas rūpestis buvo 
pramokti kalbos.

Kadangi Chicagoje yra:,daug 
vakarinių mokyklų, tai jomis 
pasiryžo pasinaudoti ir p-ia 
Skoby. Ji ėmė lankyti Engle- 
vvood mokyklą. Ir padarė labai 
didelę pažangą. “Englewood 
Evening Star” laikraštyj ji pa
darė pareiškimą, kad europie
čiai tiesiog negali suprasti, 
kaip per trumpą laiką galima 
padaryti tokią didelę pažangą. 
Bet tai esą galima padaryti to
dėl, kad Amerikoje mokymd 
sistema esanti labai gera ir 
praktiška; ir tuo pačiu metu 
mokytojai pasižymi savo suma
numu ir inteligentiškumu. (

“Mariutės” koncertas Lūžo Porčių Turėk 
lis — Užsimušė

Prie 3412 Halsted gatvės, 
prie savo namų šeštadienį bu
vo užmuštas 75 metų amžiaus 
senelis Benjaminas Dalsing. 
Mirtis buvo netikėta, — lu*Žo 
porčių turėklis. Senelis norė
jo pasisaugoti, kad krisdamas 
turėklis jo neužgautų, kiek pa
sitraukė į šalį. Bet tuo pasi
traukimų, jis pasviro, ir ne
galėdamas atsilaikyti, nukrito 
žemyn nuo antro aukšto, 16 
pėdų aukščio ir užsimušė.

Barskis Furniturę 
House, Ine.

1748-50 W. 47th Street

Chicagos Lietuvio Draugija
KELIAS Į APŠVIETĄ ;

se-

te-

pasiekė 
liko vie- 
Lietuvos

jų vertinama dainininkė

itą dieną Studebaker te-

Senesnieji chfcagiečiai vis dar 
prisimena’ p-lę Marijoną Ra
kauskaitę kaip “Mariutę”. Ta
čiau praėjo jau nemažai laiko, 
kaip “Mariutė” pasišalino iš 
chicagiečių tarpo ir išvyko į 
Lietuvą. Ten ji dirbo su di
džiausiu atsidėjimu ir 
to, ko troško.’ Būtent, 
na iš žymiausiųjų 
Operos dainininkių.

Chicagiečiams buvo smagu, 
kad 
taip šauniai pasižymėjo Lietu
voje. Vienok gal bus dar sma
giau išgirsti ją dainuojant.

O ta proga bus spalio 10 d. 
Mat,
atre įvyks p-lės Rakauskaitės 
koncertas. Visi susirinksime to 
koncerto pasiklausyti ir pasi
gerėti tuo progresu, kurį p-lė 
Rakauskai^ padarė per pasku
tinius keliolika metų. Juo la
biau, kad p-lė Rakauskaitė bus 
tik viešnia:, netrukus ji vėl su 
Amerika atsisveikins ir grįš j 
Lietuvos Operą.

Tikietus koncertui galite įsi
gyti iš anksto. Jų kainos nuo 
$1.65 iki 55 centų. Juos galima 
gauti Naujienų ofise.

T0WN OF LAKE — Nėra 
abejonės, kad didelė didžiu
ma Naujienų1 skaitytojų jau 
yra pastebėję, kad dabar Nau
jienose kasdien telpa žymus 
ir svarbūs skelbimas Barskis 
Furniturę House. Tai yra vi e-4 
na pirmutinė lietuvių rakandų 
krautuvė netik Town of Lake 
apielinkėj, bet įr visoj Chica- 
goj.

Dabar Barskis Furniturę 
House pardavinėja gerus nau
jus Coleman alyva kūrena
mus šildytuvus. Jie palaiko 
nustatytą temperatūrą. O jei 
šildytuvas perdaug įkaista, tai 
lengvai galima sulaikyti. Co
leman šildytuyas labai paran
kus, geras ir ekonomiškas.- 
Khm reikalinga geras šildytu
vas, nuvažiuokit į Barskis 
Furniturę House.

—^Pažįstamas.

KAS YRA
ŽILŲ PLAUKŲ 

VITAMINAS
/RAŠO 

ANTANAS G. KARTANAS
NIDA Vaistų ir Kosmetikų

, ‘ LABORATąąppą y
Savininkai < ’ ’

(Tąsa nu*o 5-to pusi.) 
to pasakyti. Lietuviai yra šioj 
srity j visai atsilikę. > Drama vi
same pasauly padarė didelį 
progresą ir permainą nuo 20- 
to šimtmečio. Ta permaina 
randasi ne tik pačioj formoj, 
bet ir veikime. Atbudinkim 
teatrą, bet duokime jam ir 
naujus moderniškus rubus, ku
rie yra daug geresni negu 
nieji.

Tie, kurie lankote kino
atras (lietuviškai, moving pik- 
čeriai), žinote, kad karts nuo 
karto galima daug išmokti dai
lės, istorijos ir gamtos srity
se.

Ši konferencija yra pavyz
dys musų kelių į apšvietą. 
Chicagos ir apielinkės lietuviai 
esate šiandien atbukinami mu
sų organizatoriaus ir iniciato
riaus pirmininko Juliaus Mic
kevičiaus, kuris buvo vienas iš 
pirmųjų 'darbuotojų apšvietos 
keliuose, tais laikais, kada lie
tuviai buvo akylus ir prielan
kus naujoms idėjoms/ mokslui 
ir socialėi gerovei. Tas inicia
torius šiandien jums rodo švie-i

timosi kelius, ši konferencija 
yra kultūrinio darbo paseka ir 
žydinys. Įsteigimas Kultūros 
Draugijos skyrių daugely j ko
lonijų ir pradėtas jų darbas 
yra sėkmingas ir džiuginantis. 
Kaipo savo kolonijų vadai, grį
žę namo, kraukite sau ir savo 
broliams lietuviams ta amžina 
turtą, kurį niekas negali nuo 
jūsų atimti.

Sekite šiuos kelius į apšvie- 
ir pakelkite lietuvių ’ kultu- 
kad jūsų vaikai didžiuotų- 

ir tos kidturos nepralenktų 
viena kita tauta.

’36 5-pass.
Sedan ....
’35 5-pass
Sedan .....

tą 
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LUMBERĮ
ROOFING, WALLBOAĮID, BLOG. 

MATERIALS
Išmokėjimais PKn
taip mažais, kaip ** MSiN*
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto . statybai inatteriolo 
t stakas pasaulyje 
8x4, 8-10 ped.,' lin. pėda 20 
sheathing boards, 1,000...

CRANE .
COAL COMPANY
5332 So.'Long Avė.

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

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

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims.. 
BODY BRACES, E L A S'T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas, 
jūsų mierai. Mes esanti specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
t Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIG 00.
183 W. Lake M

Arti prie W^Įls Street.

Naujos

Naujos 
pėdų

Rockwool batts, 24 kvad. pėdų $ 1.12 
kartonui .... ........ v.............

Naujos plasterboard kvad. pėda 2^
Insulatlng board kvad. 'pėda — 20
Naujos wallboard visų inierų

arkušų kvad. pėda .......   — "r
7 pėdų tiesus cedar posts,
Clear O” bevel. siding, 100 lin.

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

kvad........... ............... ...........
$2.50 maliavos, visų spalvų, $ 1.25 

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

“M” pėd. ............................ .
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MEITUS LUMBER C0. 
3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101 

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

Garsinkites “N-nose”

Ištekėjo panelė 
O. Kunevičiiitė

Rūgs. 18 d. apsivedė pp. Ku
nevičių, gyv. 3220 So. Union 
avė., vienintelė duktė Ona su 
p. Chrles Piliponiu. Šliubą da
vė musų gerb.’amas pralotas 
Iškilmėse dalyvavo, 10 porų pa- 
rėtkininkų, pamergėse buvo ir 
p-lė Malvina Dulevičiutė su 
Petru Kavaliausku. Jiedu paly
dėjo jaunuosius prie altoriaus, 
abudu iniėjo ’prįe vargonų pa
giedoti.’ Vestuvių puota buvo 
Lietuvių Auditorijoje^

P. Stasys Kunevičius yra 
Bridgeporto apielinkei Agerai ži
nomas veikėjas ir prapertie- 
rlus. Gi p-lė M. Dulevičiutė Lo- 
yola Universiteto studentė.

Bridgeport® Žvalgas.

Minėjo vardadienį
Netikėtai ir nelauktai

•to šeštadienio vakarą Nikodimas 
Jaunukaitis, 1413 S. 49 et., at
šventė savo vardo dieną, ir, no
rėjo ar ne, bet turėjo .švęsti, 
nes' draugai užklupo iš netyčių^ 

Vis tai dėka p. Bulauskui, 
nes jis visa tai suruošė. Be to, 
p. Jaunukaitis gavo puikų ran
kinį laikrodį. Tai tikrai bus il
ga atmintis.

’ Jau keliolikas metų kaip čia 
gyvena p. Nikodimas Jaunukaį- 
tis. Jis atvažiavo iš Portlando, 
Orčgon. Matyt, kad jam čia' pa
tiks gyventi, nes jau metai- kai 
turi gerą darbą. Tik visa bėda, 
kad iki šiol neatsiranda gero 
piršlio, — Nikodimui laikas jau 
vesti. Taip ir tą vakarą visų 
linkėjimai buvo tie patys,'kad 
Nikodemas iki kitų vardinių tu
ri apsivesti.

praei-

Išvyko i Detroitą 
p-ia Bublienė

Prsei'tą trečiadienį išvyko p-ia 
Ona Bublienė,, gy v. 131 ~ 155 
PI., Cahimet City, ir sūnūs 
Vincas į Detroitą. Tenai jiedu 
išbus savaitę, aplankys gimines 
ir pažįstamus, o po to išvyka j 
Kanadą keletai dienų plaleisti.

Pp. Bubliai yra seni Naujie
nų skaitytojai ir rėmėjai. Juos 
visuomet galima matyti lietu
viškuose parengimuose. Aną 
dieną užsiprenumeravo Na u jie-* 
nas ant visų metų.

Jaunas Antanas.

Dainuos Grenadierių Trio, 
smagi muzika, įdomios 
žinios ir 1.1.
Šiandien, antradienį, yra 

rengiamas nepaprastai gražus 
ir įdomus radio programas, 
kuris rypesčiu ir lėšomis. Peo- 
ples Bendrovės Krautuvių bus 
transliuo'jamas reguliariu lai
ku 7-tą valandą vakaro, iš 
stoties W. G. E. S. Programo 
turinys biy; gražus ir įdomus, 
nes visuomenės pamylėtas 
Garnadierių'* trio rengiasi su
dainuoti daug gražių ir nau
jų dainelių. O pati Peoples 
Bendrovė turi pranešti labai 
įdomių žiiiių apie 21-mą me
tinį rudeninį išpardavimą, ku
ris Čia oficialiai šiandien pra
sidėjo ir • kuriam Peoples 
Krautuvės rengėsi per keletą 
mėnesių. Be to viso, bus gra
žios muzikos, įviarenybių bei 
svarbių visuomeniškų prane
šimų. Visi kviečiami pasiklau
syti. —Rep. XXX

Kodėl žmongs pražilsta? Kodėl jų 
plaukų spriva keičiasi ? Kūdikystėje 
esti šviesios spalvos, vėliau -pasida
ro tamsus, o senstant plaukai pra
žilsta. Kodėl taip yra, mokslas lig- 
šiol dar nesurado. Vaistų nuo pra- 
žilimo ligšiol dar nebuvo žinoma. 
Tiesa, yra plaukams dažų, bet ir tie 
nudažo plaukus tik trumpam lai
kui. Jeigu ir butų nenublunkančių 
dažų, plaukus vistiek reiktų perio
diškai perdažyti, nes mat plaukai 
nuolat auga. Paaugusių plaukų pa
šaknys butų žilos, o viršūnės nuda
žytos. Reikia atsiminti, kad išaugu
sių plaukų spalva nesikeičia, o žmo
gaus organizrpe kažkas pasikeičia 
ir jo plaukai pradeda augtj kitokios 
spalvos.

Mes jau žinome, kad vitaminais 
vadina tuos nežinomus daiktus, ku
rių nebuvimas žmogaus ar gyvulio 
maište ^iššaukia vieną ar kitą ligą. 
Tokių- maisto trukumų (vitaminų), 
spėjama, esą apie penkiosdešimt, 
bet tie trukumai dar perą gerai ži
notai. Apie juos mokslininkai daro 
tyrinėjimus.

Daktarė Agnės Fay Morgan,'Kali
fornijos universiteto Namų Ruošos 
fakulteto, laboratorijos viršininkė, 
darė bandymus ant pelių su naujai 
surastu vitaminu. Jai prigelbėjo 
JBessie B.‘ Cook ir Helen G. Davi- 
son. Vitaminas, su kuriuom jos darė 
bandymus, yra dalis vitamino B. 
Anksčiau buvo manoma, kad vitąmi- 
rias B buVo nebęsuskaldomas daik
tas, o dabar spėjataa, kad jis susi
deda iš keturių, o gal net ir iš šešių 
faktorių. Daktarė Morgan tvirtina, 
kad vitaminas B tesusideda iš ketu
rių. faktorių; Ji atskyrė vieną, “žilų 
plaukų” faktorių,a su kuriuom ji darė 
bandymus ant pelių. Ji maitino pe
les tokiu maistu, kuriame nebuvo 
naujojo * vitamino. Nors pelės pap
rastai nei pasenę nepražūsta, šiame 
atsitikime jų plaukai išaugo visai 
balti. Kai prie jų maisto vėl' pridėjo 
naujojo vitamino,. jų plaukai ir vėl 
paliko juodi;

Tai taip veikia vėliausios mados 
vitaminas ant pelių. Kaip jis veiks' 
ant žmogaus, tik ateitis parodys. 
Kad šis vitaminas yra visai naujas, 
galima spręsti ir iš to, kad paten
tuotų vaistų išdirbėjai dar nesuspė
jo pritaikint savo skelbimams.

(Ryt - straipsnis apie “Kininą”j 4 
VARTOKITE “NIDA”

LABORATORIJŲ VAISTUS IR 
GROŽIO PREPARATUS 

(žiūrėkit Skelbimą) /

Vaizdinga Ukrainos Liaudies 
Klasiška Filmą 

“NAZAR STODOLYA”
Pąkartojama Sulig Publikos 

Reikalavimu 
"JUBILANT MARCH” 

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

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

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n t is SEKRETORI AVIMO, 
KNYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATS0N
BUSINESS
COLLEGE

WEST GARF1ELD BLVD.
(West 55th Street)

Phone Boulevard 0968

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly 
3910 OGDEN AVĖ. 
. (Arti Crawford Avenue) 

PLYMOUTH 
de luxe tour. 
PLYMOUTH 
de luxe tour.
OLDSMOBILE ’36 5-jiass 
de.luxe 
DODGE 
de luxe 
DODGE 
de luxe 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan ......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
FORD ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DE SOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartotas,
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished ..........................
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow
6- p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE ’36 5-pass 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas ......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ..........
PACKARD. naujas, '37 6-cvl. 5 
pasažierių deluxe tr. Sedan 835
NASH ’36 5-pass. de luxe 525 
ScHan* • ••
CHRYSLER Airfiow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jiisų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn.; 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

tour. Sedan ....
’36 5-pass.

touring Sedan 
’35 5-pass.
touring Sedan

845
545
475
495

85 KITI BARGENAI TAIP 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP..... V

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

638

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

’ Maintains 
a “Sėt” 

Temperatūra

Cole man,BURNING- HEATERS
APRŪPINTI SU

Automatine 
Temperatūros 

Kontrole

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa
laiko nustatytą tempera- 
turą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, č kaip durų skambuti.

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrintą. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au-. 
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesnra’m, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflector Doors... 
Heath Radiating Fins... ir Coleman Fuęl-Saving 
Burner. > -

BARSKIS
FURNITURĘ HŪUSE.Inc.

“The Home of Fine Furniturę”
Since 1904

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

t

Pasiklausykit The Coleman radio valandos ' iš stoties 
WLS. kiekvieną subatą 10:30 vai. vakare.

APDRAUOA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• įiuo Ugnies 

nuo Vagių 
nuo Langų išdaužymo
AUTOMOBILISTAI:

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

''

Sp&uaU&tA, 'iv/ur jnaJce,

ror ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

T)oub/e TestectfDoub/eAdion!

ITf* BAKING IW POV/DER
Šame Price Todayas45 YearsAqo 

25 ou neės for 254 c
Full Pack ••• No’Slack Fiflin^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

GERB. Naujienų akaityio- 
jog Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* riti | ta* 
krautuve*, kurios akelbiari 
Naujienose.

- ................ - r

KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakykit anglis dabar!

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

»’ I

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

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

ir . kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos ryšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
H611ywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $ 1 ? 
už ....   ■

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

PALAGO PAGELBA SPfl
NAMIE už ............ W

ĘKZAMINAVIMAS
OFISE ...................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS -
TAILOR

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

821 Sėst 34th Street

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Dalykite bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę-—Dy
kai. ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET
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Buvo Mizerna Spau
dos Mašinų Parodą
Praeitą sekmadienį ji užsidarė

Per visą praeitą savaitę Co- 
liseume tęsėsi taip vadinama 
“National Printers Show” pa
roda, Lankytojai buvo nusi
vylę paroda, nes ten nieko 
nebuvo, išskyrus keletą mažų 
mašinų ir kai kurių klišių da
rymo skyrių. Nebuvo ne lino- 
tipų, nė didelių ar mažų pre
sų. Tiesa, buvo vienas ofsetu 

_____________ 2-----------------------------------

spausdinamas presas ir antras 
specialiai padarytas./Buvo ge
ros Richards darbui mašinos, 
kurios būtinai reikalingos 
kiekvienai spaustuvei. Direk- 
tomatas, kuris spaudžia matri
cas, buvo įdomus. Už vis įdo
miausias skyrius buvo, tai gu
minių klišių darymas. Neap
simoka apie tą procesą čia 
aiškinti, nes jis labai sudėtin
gas. Tomis klišėmis spausdi
nama visi geriausi spalvoti 
darbai. Tos rųšies klišes pa
gaminti labai brangiai kainuo
ja, nes jas padaro lavinti ar
tistai rankomis. — š.

lobkit Visam Gyveni* 
mui; Laimėkit Prizą i

Kaledinskas •
’pa^įąfąrną čia ir Lietuvoje.

Liadbtuv^s įvyks ketvirta
dienį ,rugsėjo 23 d., 8 vai. ry
to. Bus palaidofa Šv. Kazimie
ro kapinėse, dalyvaujant Da- 

i nariams

1 • a n
1 ‘ Ii ;TTrf; ".L

SUSIRINKIMAI
♦ ■■■ •

North West Liet. Moterų Kliubo susirinkimas įvyks antradieny, 
21 d. rugsėjo mėn., 7:30 v. v., Mrs. Michel bule antrašu 

‘ 2038 W. North Avė. —Prot. Rašt. S. Benekaitienė.

D. L. K. Vytauto draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugsėjo 21 dieną, 7:3O vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 So. Halsted St. Susirinnkim*a's 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalote būtinai at
silankyti, nes turime naujų ir svarbių reikalų apsvarstyti.

P. K., sekr.

į IŠSIUVINĖTAS SIENAI PANELIS

Ldidotųves įvyks ketvirtadie- riaus-Gįrėno Posto 
nį $t>. Kazimiero kapinėse ‘Gimines kviečia lietuvius, jei 

leidžia' aplinkybės, atvykti į
Rugsėjo 19 dieną pasimirė laidotuves, paskutinei pagar- 

Magdakpa Kaledinskas< po bai suteikti ir palydėti į ka
pus,

Miscellaneous
įvairus

v
^100,000 Pirmas Prizas-^— 

999 Kiti Prizai 
i

Atsilankykit pas artimiau-J 
šią dylerį, kurs parduoda ci- 
garetus, ir paprašykit jį duoti 
jum Old Gold Cartoon Buliė- 
tin kartu su pilnomis taisyk
lėmis ir detalėmis, kurios lie
čia kontestą. Jus gausit šį 
Cartoon Bulletin absoliučiai
•dykai. Laikykitės instrukcijų 1 
atydžiai. Nėra jokių triksų, nė 
prigavimų. Puošnumo nežiūri
ma. Neatidėliokit. jstokit kon- 
estan šiandien. šis naujas 
$250,000 kontestas yra Old 
Gold atsakymas tūkstančiams: 
savo draugų.

>1 Dvigubai-Švelnųs Old Gold, 
teikia jum dar vieną progą 
laimėti turtą. Temykit šį dien
raštį dėl busimų pranešimų.

Magdalena Kaledinskas^ _ 
tėvais Marcinkevičiūtė, sulau
kus 74 metų amžiaus.

Velionė buvo ‘ išgyvenusi: 
Amerikoje 15 metų. Paliko, 

• dukterį Suzauą, du sūnūs: Ka,- 
zimierą ir Joną* kuris yra 
Progress rakandų, krautuvės 
vedėjas, ir daug giminių ir

Draugas.

\ -r ..

Tek Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

alaujama.
BRIDGEPORT ROOFING CO.

x 3216 So. Halsted Street

For Rent

Viena iš Penkių Mo
kytojų Pasimirė
Automobilių nelaimėje, ku- 
įvyko trečiadienį netoliri

Crystal ežero, sužeista moky
toja sekmadienį pasimirė. Ji 
yra p-lc Maude Post, 40 metų 
amžiaus, vieną iš tų penkių 
Lucy Flower Techhical High 
School anoj nęlaimėj sužeistų 
mokytojų. Ji pasimirė Sher- 
man hotely, Elgin.

Nelaimė atsitiko joms sku
bant iš Lauderdale ežero na
mon, kai gavo prAnėšimą, 
kad mokyklos atsidarė.

JONAS KAZLAUSKAS *
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 dieną, 4:95 valandą 
po pietų, 1937 m., sulaukęs, 
21 metų amžiaus, gimęs Chi
cagoj.

Paliko, dideliame nuliudime 
mylimą moterį Oną, po tėvais 
RępŠaitę, sūnų, Kazimierą, mo
tiną Eleną, po, tėvais Višuiau,- 
skaitę, tėvą Kazimierą, brolį 
Benediktą ir brolienę Stefani
ją Kazlauskus ir jų šeimą, 2 švo- 
,gėrius Joną ir Stanislovą ir 2 
cioces Stanislavą Dargvainas ir 
Amelia ir Joną Komet, dėdę 
Franciškų Zaįauskas ir pus
brolį Pranciškų Zajauskas, pus
seserę Ąntanmą Zjlvitienę ir 
daug kitų gimihių.
v Priklausė prie Keistučio Pąš. 
Kliubo. , ,

Kūnas pašarvotas 2744 W. 
43rd Street. .

■Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugsėjo 21 d.,, 2:00 vai. po 
pietų. Iš. namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jęno: Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ‘

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Tėvai, Brolis, 

Brolienė, švogeriai, Ciocės, 
Dėdė, Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminės.

Patarnauja rald?v dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel.f’YARiyS 1741.

v?.-; Ad'..' _ ’ Ji__ ii'

PICTURE PATTERN 1415

No. 1415—Tai gražus panelis jeigu jį išsiusite paprastais 
margais siūlais arba šilkais.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia idedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavarde

, Adresas

Miestas ir valstija

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

, , ■. ■ r .

Juozapas Sylwestrowicz
Persiskyrė sĄ šiu^ pasauliu 

rūgs. 18 dieną, 6:45 vai. vak. 
1937 m.,-sulaukęs-68 metų anv ' 
žiauS, gimęs Kaune.

.Amerikoje išgyveno 40 me
tų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, po tėvais 
Chrustovvskiutę, 3 dukteris: Mi- 
chąlinar Breelav įr žentą Jo
kūbą, Stella Gailės ir žentą 

. Wąlter, ir Wanda, sūnų An
drejų ir marčią Victoria, anū
kus ir gimines, Chicagoj brolį 
Walter, brolienę Marijoną ir 
gimines.

Piklaųsė Organizacijose Ho- 
ly Rosary Soęiety.

Kunąs pašarvotas randasi 
5036 Walsh Avė., East Chica- 
go, Ind.

i Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugsėjo 22 dieną, 9:30 vai. ry
to iš namų į St. Stanisląus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus. gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Calumet City, III.

Visi A. A. Juozapo Syiwės- 
trowicz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

_ Nuliūdę liekame , 
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Mar
ti, Brolis, Brolienė, Anūkai ir 

giminės
Laidotuvėse patarnaują Lai- • 

dotuvių Direktorius Midiael 
Mysliwy. Tel. 1418

.: u

ALEKSANDRĄ ' KIŠONIENĖ 
po tėvai? Krušaitė

. PersiskV^O^ šiuo pasauliu 
rugsėjo 20. d:,^9:30 vai. ryto,. 
1937 m..,, sulaukus 33 metų 
amž.,. gimus Tueke? Countyi 
Thomus, West Virginia., 

■' Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą,, tėvą Aleksandrą 
Krušą, 2 brolius Aleksandrą ir 
Petrą ir brolienę Marijoną, 2 
seseris Oną Cis ir SophiąSter- 
ling, 2 švogeriu Steponą ir 
Adomą ir daUg kitų giminių.

Kūnai -■ pašarvotas. Lacha- 
wi,cz koplyčioj, 44 E. 108 StM 
Roseląnd, III.1 Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į \iSų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės. sielą, ’ o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Kišo- 
nienės giminės, draugai įr pa
žįstami' esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, '
Vyras, Tėvas, Broliai, Seserys, 

Brolienė ir švogeriai.
Patarnauja liid. dir. Lachawicz. 
ir Sunai. Tel. CANAL 2515. ■. 

arba. PULLMAN 1270 .

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 

______ _ ______ MAS.
C. MILLER MATERIAL .COMPANY

1247 WEST LAKE STREET , MONROE 3387-88

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po-, 
mfrtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvletkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar. • z

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
Jriklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira- 

ę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d/Olympic Bali Room. įsirašyti Draugijon galima per musų.kon- 
kursantug, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

MAGDALENA KALEDINSKAS
po tėvais MARCINKEVIČIŪTĖ

..Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 19 dięną 7:55 valandą 
vakare 1937 m., sulaukus 74 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Pet
rošiumi miestelyje, Kauno apskrityje. v

Amerikoj išgyvenę 15 metų. Paliko dideliame nuliudime dūk 
terį Suzanną, žentą Petrą Sarzicką ir jų šeimyrią, 2 sūnūs Ka
zimierą ir Joną, kuris yra vedėjas Progress Rakandų »|staigos, ir 

; jų moteris Kunigundą ir Anelę, jų šeimynas ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoje daug giminių ir pažįstamų.

P Priklausė Apaštalystės Tretininkių ir Gyvųjo Rožančiaus 
Draugijoms. •

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje po numeriu 4447 South 
Į Fairfield Avenue. Dėl platesnių informacijų pašaukite telefonu 

Lafayette 0727.
Laidotuvėš įvyks ketvirtadienio ryte, rugsėjo 23 dieną, 8:00 

valandą, iš koplyčios į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėtą į šv. kažimiero kapines. :

Visi A. A. Magdalenos Kaledinskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Duktė* Sunus-Švo^ęrią-Švogerkos ir jų Šeimynos
Laidotuvėse pątamąuja iLąidotuvįų Direktorius John F.

deikis. Te). YAlfDŠ 1741. •

su-

Eu-

Laidotuvėse dalyvaus Darijus ir Girėno Posto nariai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINĄ, bendras namų dar
bas, lengvas skalbimas, būti, i vai
kas, Bbejdrake 8013.

.. .

PATYRUSI mergina, bendras nąr 
mų darbas, būti, lengvas skalbimas, 
$9.00; Beverly 2101.

, PATYRUSI MERGINĄ, bendrąą 
namų darbas, savas kambarys, mau
dynę, lengvas skalbimas, $7.00, 

Sheldrake 0763.
.-------r----------------- y----------------------------------------

REIKALINGA VIRĖJA nuo 20 
iki 35 mėtų amžiaus, patyrimas ne
reikalingas, ant vietos gyventi. $12. 

Šaukit SUPERIOR 7932.

Real įstatė F<>r Sale
( N amai-žemė Pąr<»vįmui,

RENDAI KRAUTUVĖS, naujos 
,Marquėtte Parke, 2604 W. 69th St., 
tinka bėkernei, įeaūty shop, kviet- 
kininkui, dry /goods arba tavernai. 
Tuoj prie National Tea Co,.

BEN H- SILVERMAN, 
!2345 East 71st St., Dorchester 0700.

PATYRUSI, inteligentiška MER
GINĄ, namų darbas, virimas, my
linti vaikus, savas kambarys, $9.

i Bittersweet 2396.

j **»*■»■* T ■ jv.1 ’ * -------------

RAUK Mk SMITH and COMPANY 
Real EstaU, Loaufc and Insurance

Tel. BOULEVARD
Perkam,, parduodam ir mainom na

mus,. lutus, biznius fr farnaa?į iušiu- 
rinanae namus, rakandus ir auto- 

I mobiliu?. Taipgi turimų daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
geru? bargenus; greitas ir teisingai 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: • L. .

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
L Ofisas 2^ros lubos su K L Grish

1. 2 AUKŠTŲ muro narna?. 4 ir 4 
kambariai it skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Dą- 
į įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farmų.

Z. S., MICKEV1CE AND CO.
6816 SQa Westem Avenue* 

Hemlock 0800.

DIRBTUVĖM MERGINOS, patyri
mas nereikalingas, dienos ar nak 
ties valandos, $10.00.

WABASH EMPLOYMENT, 
202 So. State St., Room 900.

PARSIDUODA nedidelis felznia- 
vas kampinis najnas, tavecn ir val
gykla, biznis gerai išdirbtas. Par
davimo pcięžastįs nesutikimai šei
myninio gyvenimo. 1858 W. Persh- 
ing Rd.

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS 

n p ......  $6.00
5.75 
6.00 
6.00 
4.75

MERGINA, 18-30, paprastas viri
mas, nėra skalbimo, 2 vaikai, būti, 
$9, Coluhibųs 8931.

Mine Run

Screeningsi
• PIRKIT DABAR!!
i KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Pocąhontas Mine Run .... ton. $7.45 
; 75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Pocahon tas—Lump arEgg ton, $8.75 

Reguliariai $11.00 vertės.
' Geriausios
’ Indiana Mine Run ....... ton. $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 Salią Street 
Dearborn 0264-0258.

We Gef .Repeat Qi<Jers For Our 
High išradę 

ILETWIS COAL 
. $6.00 
... $5.75 
.. $6.00 
.. $4.75

L

} LUMP .. ..... . .
MINE RUN ..
EGG OR NUT
SCREENINGS

i1 Our trucks cover the city and 
; ; suburbs.
Call Day or Night ARDMORE 6975

,,,, ,.| ....... w.-rr- —   

1 li|'........ ... ........

BRUNO SHUKIS
: Generalis Kontrak-
i torius

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisėo 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS ‘

F. SELEMONAVICH 
X SVETERIŲ K R A U-

TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA- 

1 Z KAIS IR SEKMA- 
\ T DIENIAIS

Telefonas 
VICTORY Š486

504 WEST 33-rd STREET

, IŠDIRBĖJAI /
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatėm į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tek YARDS 4996.

I filil-llf Siunčiam GėlepLOVEIK Sv^sūni.
Dalis. •

KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietamš

i į Pa grabams
3316 So. Halsted Street

TėŲ ROUL-EVARD 7314

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

t —Bankietanis—Laidotuvėms— 
. Papuošimams

4180 Archer Avenue
pilone LAFAYETTE 5800

LINGERIE OPERATORS, zig-zag 
pinking or single needle power ma- 
chinę. Pastovus darbas,, geras mo
kestis. Š. and Z. Mfg. Co., 320 South 
Franklin,

ANT PARDAVIMO 4 pagyveni
mų medinis namas ir 2 karų mūri
nis garažas, parduosiu pigiai, 
4352 So. Mozart St. Tel. įąf. 7346

REIKALINGA PATYRUSIŲ VEI 
TERKŲ trumpom ir ilgom valau 
dom. šaukite:

Boulevard 0127.

REIKALINGA MĘRGINA namų 
darbui, nėra virimo, 1 vaikas, būti 
ar išeiti. J. Seefor, 1432 So. Karlov 
Avė., Lawndale 5156...

PARSIDUODA RESYVERIO 
FORKLOSERIAI,

, Marųuette- Parke 5> kambarių mu- 
lyiniš būngalow, furnesu apšildomas, 
2 kartį garažas, $3075.06 greitam 
pardavimui.

6 flatų įpurinis kampas, kaina 
$7500.00.

Medinis, 5 ir 4 kambariai, cemen
tuotas beismentas, fornesu apšildo
mas, $1850.00.

Padarome paskolas ir duodame 
teisingą patarnavimą.

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avenue.

MERGINA lengvam namų darbui, 
nėra skalbimo, nėra, virimo, kreip
kitės 620 W. 47th St., kriaučiaus 
šapo j. • •<

REIKALINGOS patyrusios mo
ters for grading books and whites.

1652 Besley Court.
...................................... '■»tfKTrĮj.ay:' " ji ...v

Help Wanted—Mate
Darbininkų* Reikia

10 VAIKINŲ dirbtuvei,, patyrimas 
nereikalingas, vyresni nei 18 metų, 
$12.56.

WABASH EMPLOYMENT,
202. So. Sta(te St., Room. 900 (

REIKALINGAS KRIAUČIUS' prie 
taisymo, drapanų. Atsišaukit tuo- 
jaus. 3120 So. Halsted Street.

REIKALINGI DARBININKAI ant 
farmos. Atsišaukite 423 Eąst 64th 
St., 1 lubos.

SĘNO K RAJAU S KRIAUČIUS 
reikalingas. 7807 So. Racine, Rad- 
cliffe 6670.

Automobites
1932 NASH mažas sedan — atpi

gintas nuo $275 iki $165. Nevvberry 
Bargains, 1025 North Clark.

Musical Instruments
Mugik^^nst^mentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West MaxweH St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ..............  $75.00
$99 Trombonas su keisu........ $35.00 
$18. Smuikas su keisu, Šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už .—... $3.50 

1600 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksiu?. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E
1915 SO. STATE STREET

SOSTHEIM & SONS

CĄLumet 5269,

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai .................. $15—$20—$25
$150 Amer. ^Oricnt kaurai $30—$35 
$135 gražų?, nauji parlor

setai .,.v.................... . $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA, -geras 
biznis, arti South Water Marketo. 
Parsiduoda dėliai ligos.

1435 So. Sau ganioj St.

PARDAVIMUI nebrangiai buvei
nes ir gręsernfe krautuvėj 4 kam
bariai užpakaly, renda $28. Rašykit: 
Naujiėods^ '1739 . So. Halsted St., 
Box 709.

T fi M Y K l T
Kurie turite nuosavybę narna..lo

tų, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skoliaam pinigus 
ir perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORK 
6757 So. VVestem Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

■.>.PARDUOSIU 80 AKERIŲ FĄR- 
MĄ su gerom triobom, visa dirba
ma žemė, labai gera, mažai reikia 
cash, lengvais išmokėjimais. Gausite 
gerą bargeną ,nes turiu parduoti 
greitai.

P. D0WIATT, 
Westville, III.

Financial
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS AJjIT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės ' i Lithuaniftn Buildmg 
Loan and Savin gs Associatįon 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted Street.

REIKIA $3,000 ant pirmo morgi- 
čiaus ant 80 akerių farmos Illinois 
valstijoj. Rašykit;

1739 So. Halsted St., Box 707.

-REIKIA $2*500 su darbu ar be 
darbo operavišsaii šyyno kasyklų 
Illinois valstijoj. Pinigai bus gau
siai apsaugoti turtu ir pajamomis.

Rašykit: 1739 So. Halsted St., 
Box 708.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai ap?kaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo! Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

* . ; * r ’

3 1
3
3

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGĄftSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
naujienas

NELAUKIT
ILGAI

" V.C :? .* » ’ ■ 
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgalšihimų kaincis pri
einamos. . Už, pakaftoji- 

i mus gausit nuolaidu



GRAŽUOLIU DĖMESIUI

Adresas

Telefonas

Svoris

Užsiėmimas

Parašas

H

IIIODRA'NKIS GRĄSINA

Madge' Evans; ^lętro-Gold

artiste

grąsino

išdavipau

erų

incidento suėmė Frede

ei ties vyrą ir jį įkalino teis

Acme Photomm

NEPAPRASTAS PAVEIKSLAS

New City Furniture Mart aukoja $150.00 vertės 
miegamojo kambario trijų šmotų puikiausi setų.

FUR-
West

nuvažiavo. Ją 
ir apsvaigusią

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

Suimtas Tomas 
Budrikas

vvyn-Maycr • f i Imu
./• -K '• . ■

kuriai" : j libdrarikis

SAMANŲ KOSTIUMAS — Dolores de Loir, Oregon 
valstijos gražuolė demonstruoja kostiumą maudymuisi, 
pagamintą iš samanų. Ji tvirtina, kad toks kostiumas 
minkštas, šiltas ir juo lengva pluduriuoti vandenyje.

Acme Photo

Mirė Užsinuodijęs
Nuo Švino

Moterų Užpuolimai 
Nenaliauia

PRISIPAŽINO — Robert’Conrby, buvęs kalinys, .?* . ■ .V ■ < t •' •<’ ' •*» v
Chicagos detektyvų biure, kur jis prisipažino išgėdinęs 
ir nukankinęs choristę Auna Brasy. Jis dainininkę už
puolė pereito lapkričio mėnesį, per langą įsigavęs į jos 
namus.

Žigus, nuo 8415 Essax av.
Sąryšy su lytiniais prasikal

timais yra suimtas .John Loc- 
zewski nuo 2123 N. Winčhęs4 
ter. Paskui James Kirigslcy, 
nuo 908 N. Leamington av. 
Jis užpuldinėjęs jaunas mer
gaites. L . ' .

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Šiuomi įstoju į 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve 
dejų nurodymų.

“PAMIŠUS’,’ —- Viduryje, George L. Chicharevicli, 
59 metų chicagietis, kuris nušovė buvusį Chicagos mie
sto teisėją Frederick W. Elliot ir sužeidė advokatą 
George A. Mason Sr. Netekęs turto ir žmonai mirus, 
Chicharevich pamišo. Jis buvo įsitikinęs, kad abu teiT 
šininkai jį nuskriaudė. Acme Photo

kad lietuvių 
paskatintų prie lie- 

ir kultūrinio darbo, 
musų biznis palyginti 

yra 
ma
li a-

Sekmadienį, Hammond, Indianoje įvyko naujo automobilių lenktynių stadiono atidarymo iškilmes 
Laike lenktynių įvyko nelaimė, kuri yra užrekėrduota šiame ypatingam paveiksle. Kairėj matytis abi mašinos, kurios susidūrė. Viena išlė
kė oran, kaip lėktuvas ir nukrito už stadiono tvoros. Kitas automobilis neteko rato, ir atsimušė į stadiono sieną. Abu šoferiai buvo sužeisti 

Paveikslą nutraukė jaunuolis William Purcell, nuo 17281Leland avenue,' Ch’icagoje.

avenue. Jis suimtas,jbepešant 
radio, didelį kiekį tabako ir 
cigaretų. Policijai Budrikas 
pasisakė prekę radęs.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJ — Dc • UaviHand ^lėk
tuvų dirbtu vėj e, Anglijoje yra statomas didžiausias pa; 
šaulyje propeleris. Jo geležtės yra kontroliuojamos. Pro
pelerio diametras yra 14 pėdų, 6 colių ir tinka L7Č0 ar
klių jėgos motorui. Geležtės yra' taip jautrios, kad pro
peleris gali jas pasukti ' ' /

besąmonės, palieka nakty'pic- rasta išgėdinta dvylikos me- 
vbse. Tąįp pasipasakojo nu- tų mergaitė, Mergaitė žinoma, 
kentėjusi, kai sąmonę atgavo, bet dėl - jauno ;■ amžiaus var-

Ją rado vienas Leonard Pa- daš neišduodamas.. Kaltinin- 
nise bpię ketvirtą valandą ry- kas yra areštuotas. Jis yra Al
to prie- Apštiiji ir Carpentcrjonsas Mazurski, 25 metų am- 
roads. Jiš ją nuvežė į apskri
čio ligoninę. Moteriškė buvo 
tiek sumuštą, kad negalėjo a- 
kių atmerkti nuo užpūtimo.
Vieton namo" parvežti įfeėdinO 
.* v' • Y ■ '' • , ‘ '

Kitas įvykis buvo North si- 
dėj, kur bnvo keturių vyrų už
pulta 24 metų mergina Estelle 
Būrske. Ji tarnavo prie 1249 
Ash 'st,, NVinnetka. Sali line, 
prie 1001 - Livctšęy parkway 
jai pasisiųlė jdų vyrai namon 
parvežti. Pasiūlymą jį priėmė, 
o kai įsėdo į ąptoįpphilį atsi
rado dar du ir vėliau įvyko jos 
užpuolimas. Po' to ją išmetę 
iš automobilio 
rado sumuštą 
prie Terra Čbtta pį. į? Altgeld

Vakar; Evangelikų ligoninė
je pasimirė Raymondas Mit- 
čhell, 2 metų amžiaus berniu
kas, nuo 2441 Eiiiėrald avė- 
nuė. Milė,’ kaip spėjama, nuo 
užsinuodijimo švinu. Sirgo 
nuo . penktadienio, kada buvo 
rastas prie namų ant porčiaus

Sekmadienį policijos suim
tas Tomas Budrikas, 36 metų 
amžiaus, nuo 3044 So. Tripp

Antradienis, rūgs. 21^ 19'37
’ .  u ■ •   

ine pasiryžę stoti į talką.
'‘Tikimės’ kad rengiamas 

vakaras bus sėkmingas ir įdo
mus visais atžvilgiais, todėl 
norėtum pakviesti visą lietu
vių jaunimą, ypatingai lietu
vaites, kurių * laukia dideles 
dovanos. Tad skaitlingiausiai 

rengiamame gra-

Lietuvaitė gražuolė 
bus išrinkta “NAUJIENŲ” pe. NAUJIENOS mums šulei 
rengiamam konteste spalio 24 kė tą progą ir todėl mes esą 
dieną Chicagos Lietuvių Au 
(Utopijoje, gaus tą puikų “be d 
rdom” setą kaip graž 
dovaną nuo NEW CIT'Y 
NITURE MART, 1654-56 
47th SU '

Savininkai kalbamos 
tuvės, Wm. Kasmauskas 
Bill Bazaras, sako: “Lietuviai -dalyvauki! 
pas lietuvius; ' mes darom žuolių konkurse spalio 24 d 
daug biznio su 
dėl esant progai 
su savo dovar.a 
jaunimą 
tuvybes

Nors
su kitais senais biznieriais 
da gana jaunas, bet mes 
tom reikalo prisidėti prie

Pas i l ei dėl i ai Pradeda
Gaujomis

Moterų užpuldinėjimai, kaip 
matosi,Lnc lik nepaliauja, bet 
ima reikštis gaujįniai. Nespėjo 
valdžia vieno pasileidėlio pa
dėti į vietą, tuoj atsiranda ki
tas. Praeitą sekmadienį tos rū
šies nusikaltimas įvyko net ke
liose vietose. Viena gauja bu
vo iš šešių vyrų, kita iš ketu
rių. . ' / . L-..,’ ■

štai kaip tai vyko, šeši . vy
rai pasigauna vieną moterį, 
Alicc Brown, 34 metų am
žiaus, gyv. 2926 Wdrren blvd., 
nusiveža prie Cicero ir Fjfth 
avė., ją užpuolą ir, sumušę iki 106 gatvės ir ežero. Čia buvo ligos tampomas 
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