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Jungtinių Valstijų 
Protestas -- ~

Valstybės departamentas pasiuntė protes
tą Japonijai, kuri paskelbė, jog bombar

duosianti iš oro Nankingą
WASHINGTON, D. C., rūgs.

• 21. — Valstybes departamen
to sekretorius Hull padarė pa
reiškimą, jog Jungtinės Valsti
jos užprotestavusios prieš Ja
ponijos pasiryžimą bombar
duoti iš oro Nankingą.

Protestą įteikė Japonijos 
valdžiai Amerikos ambasado
rius Joseph C. Grew. To pro
testo kopija taip pat buvo per
duota Japonijos ambasadoriui 
Washingtone, Hirosi Saito.

Amerikos protestas vyriau
siai pagrįstas tuo,... kad .bom
bardavimas civilių gyventojų 
yra priešingas humaniškiems 
ir tarptautiniams nuostatams. 
Be to, proteste pažymima tas 
faktas, kad japonų puolimas

Japonai laimėjo 
Chochou mūšį

gali nutraukti normališkus san
tykius tarp Amerikos ir Kini
jos. k

Tas protestas buvb padary
tas ryšium su Japonijos įspė* 
jimu svetimų valstybių . repre
zentacijų, kad jos apleistų Nan
kingą. Girdi, japonų oro lai
vynas esąs pasiryžęs sutriuš
kinti Kinijos pasipriešinimo 
bazę, neatsižvelgdamas j jokias 
pasėkas.

*

Japonų ultimatumas reikala
vo, kad svetimos valstybės iš
kraustytų.. savo reprezentacijas 
iš Nankingo iki 12 valandos. 
Amerikos ambasadorius Nelson- I .
Johnson su savo štabu apleido 
Kinijos sostinę ir sėdo į Lu- 
zon laivą.

Chicago, III., Trečiadienis, i Rugsčjo-September 22 d., 1937

,)UNGT. VALSTIJŲ MARINAI SHANGHAIJUTE — Kuopa šiomis dienomis 
Shanghaijuje, Ghinijojc, išsodintų Jungt. Valstijų marinų. Jie pastatyti saugoti in
ternacionalinę miesto dalį ir ginti •amerikiečių gyvastis. Jungt. Valstijos turi Shan
ghaijuje apie 1,500 marinų. , |

Lojalistų stambus 
laimėjimai

Teisėjas Black slap
ta sėdo Į laivą
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Lietuvos Naujienos V 
... ... ...... .  

Lietuvos skautus 
Olandijoje lenkai ‘ 

atsiprašė

Uždaromos 2 “Ryto” 
draugijos mokyklos

VILNIUS. — Vokiečių tele
gramų agentūros pranešimu, 
lenkų valdžios organai Vilniu
je įspėjo “Ryto” draugijų, kad 
bus uždarytos dvi tos draugi
jos Vilniaus srityje išlaikomos 
mokyklos.

Rašymo epidemija 
Lenkijos kalėji

muose

epidemija, 
prieš kiek 

dovanojo 
kuris 
paraše

Incidentas laikomas likviduotu

KAUNAS. — Rugpiučio 6 
, lietuvių skautų y daugumai 

vaidini- 
(suva- 
lenkų

PEIPINGt, rūgs. 21. — Pen
kių dienų smarkus mūšiai į 
pietvakarius nuo Peipingo fak
tiškai jau pasibjįiffė. Aplamai 

"kalbantį tas susurmimas yra

Mušis baigėsi jftpohų flitMai. 
Jie pasistūmė apie 30 mylių į 
priekį ir užėmė svarbų Peiping- 
Hankow geležinkelį.

•• per penkias dienas žuvo 
apįe 10,000 kiniečių. Tačiau 
patys japonai prisipažįsta, jog 
jiems nepasisekė pasiekti to, 
ko jie norėjo. Jie bandė apsup
tu 40,000 kiniečių armiją. Vie
nok. kiniečiams ..pasisekė , smar
kiai besiveržiančius japonus 
kurį laiką sulaikyti. To dėka 
armija turėjo progos pasitrauk
ti j pietus ir ištrukti iš japonų 
žabangų.

Japonų armija dabar yra 
apie dešimt mylių nuo Paoting- 
shfu tvirtovės. Tačiau ji tu
rės persitvarkyti pirm negu 
galės tvirtovę pulti.

Canton mūšyje nu
šauta šeši Japoni

jos lėktuvai . ■ z
HONG KONG, rūgs. 21. — 

Japonijos 21 lėktuvas puolė 
pietinės Kinijos sostinę, Can- 
toną. Tačiau kiniečiai, matyti, 
buvo prisirengę tinkamai pa
sitikti neprašytus svečius. Ore, 
viršum miesto, įvyko smarkus 
susirėmimas, kuris baigėsi ja
ponų nenaudai.

Kiek žinoma^ liko sunaikin
ti šeši japonų lėktuvai. Kiti 
pranešimai sako, jog japonai 
netekę 10 lėktuvų.

Kiniečiai neteko trijų lėktu
vų.

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

Giedra ir truputį šilčiau; 
lengvi pietų ir pietryčių vė
jai.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
21. — Aukščiausiojo teismo 
naujai paskirtas teisėjas Hu- 
go L. Black atvyko į uostą tuo 
metu, kad City of Norfolk lai
vas tJUV^įa^irengęs plauk
ti į Baltimore. Jis drauge su 
žmona tuoj sėdo į laivą ir iš
plaukė.

Visa tai ‘ buvo padarytą slap
ta, ir niekas išlanksto nežino
jo, kad teisėjas Black yra pa
sirengęs grįžti atgal • į Ameri
ką. ’’ ' ■•/•■ '

Prieš keletą dienų Amerikos 
laikraščiai labai;: daug rašė apie 
teisėją Black. Jie ..skelbė lyg 
ir dokumentus, kad Black ne 
tik priklausęs, bet’ dar ir da
bar tebepriklausąs Ku Klux 
Klanui. Teisėjas Black pasislė
pė viešbutyje ir griežtai atsi
sakė su laikraščių reporteriais 
kalbėtis. Dėl iškeltų kaltinimų 
jis nepasisakė nei neigiamai, 
nei teigiamai.

Mina sunaikino su
kilėlių tvirtovę prie 

Madrido
PARYŽIUS, rūgs. 21. — Ma

drido žiniomis, lojalistai iš
sprogdino miną po sukilėlių 
laikomu inžinerijos institutu 
universiteto ąpielinkėje ir sur 
naikino sukilėlių kulkosvaidžių 
guštas.

Mina liko išsprogdinta laike 
smarkaus sukilėlių artilerijos 
bombardavimo Madrido. Dabar 
lojalistai laiko tik kliniką, bet 
jų padėtis pasidarė labai keb
li. ’įf

Baudžia automo- 
bilistus

CHICAGO.Užvakar 18 
automobilistų gavo kalėjimą, 
pinigines pabaudas ir dar pra
rado teįsę vairuoti automobi
lius ilgam laikui už tai, kad 
jie važiavo neatsargiai, ar ya- 
žiavb įsigėrę.

■WAUKESHA, Wįs., rūgs. 21 
— Lūžūs šakai nukrito iš 18 
pėdų augštumos ir užsimušė 
obuolių skynėjas Homer Pear- 
son, 39 m.

MADRIDAS, rūgs. 21.—Lo- 
jalistai skaudžiai supliekė ( su
kilėlius tarp Cordoba ir Bada- 
joz. Du sukilėlių batalijonai li
ko visiškai sunaikinti. Vienas 
tų batalijonų liko sunaikintas 
netoli nuo Simą.

Lojalistų ■ armija 
pasistūmė ; pirmyn,
yra apiČ 1QO mylių nuo Por-

Anglijos konserva
toriai vis dar patai

kauja Mussolini

Sovietų Rusija 
protestuoja

ka- 
du 
ro-

d. 
dalyvaujant viešame 
me, skautų jamboręe 
žiavime) Holandijoj,
skautai įsiveržė į mūsiškių pa
lapines, užpuolė du likusius 
skautus, jėga atėmė ir sunai
kino Lietuvos žemėlapius, ku
riuose Vilnius pažymėtas Lie
tuvos teritorija.

Gavus žinią apie • lenkų 
smurtą, musų skautijos vado
vybė buvo pasiryžusi atstovus 
iš tarptautinio suvažiavimo 
šaukti, jeigu lenkai tuojau 
atsipra'šys.

šeštadienį lenkų skautų
dovybė atsiprašė musų vado
vybę, suvažiavimo viršinin
kams dalyvaujant.

Sekmadienį lenkų skautai su 
savo viršininku atvyko pas mū
siškius ir pakartojo atsiprašy
mą prieš visus musų skautus. 
Užpuolikai skyrium atsiprašė 
du musų užgautus skautus.

Tuo budu musų vadovybė, 
gavus* pilną satisfakciją, suti
ko laikyti incidentą likviduotu.

at-
ne-

va-

pusėtinai
Ji dabar

•>----------- ------

Teismo išvakarėse 
Garr broliai nušovė 

gen. Denhardt
SHELBYVILLE, Ky„ rūgs. 

21. -
Roy Garr, Dr. E. S. Garr ir 
Jack Garr — šio ‘ miestelio gat
vėje vakar vakare nušovė gęn? 
Henry H. Denhardt, kuris yra 
kaltinamas nužudęs jų seserį, 
gražią našlę Vera Garr Tay- 
lor. . '.

S». . : .'

žmogžudystė buvo papildyta 
išvakarėse teismo, nes šiandie 
New Castle miestelyje turėjo 
prasidėti nagrinėjimas. antros 
generolo bylos dėl tos našlės 
nužudymo. Jis apsigyveno už 
16 mylių nuo to miestelio, bi
jodamas brolių keršto. Pasita
ręs #su savo advokatais, gene
rolas išėjo į karčiamą išsiger
ti alaus. Grįžtant į hotelį, jį 
ir užklupo Garr broliai, kuųie 
suvarė 7 kulkas ir generolas 
netrukus xpire.

Generolas jau kartą buvo 
teisiamas dėl nužudymo našlės, 
•bet j ury nesusitaikė ir buvo 
paskirtas naujas bylos nagri
nėjimas.

Visi trys broliai' pasidavė 
policijai ir dabar būs teišiami 
už generolo užmušimą. Jie esą 
teisinsis žmogžudystę papildę 
apsigynimo tikslais.

Gen. Denhardt yra paskijbęs 
Kentucky politikierius, buvęs 
tos valstijos vice-gubernato- 
rius, generalinis adjutantas, o 
karo mėtų ir reguliaris gene
rolas armijoj. Našlė liko nu-* 
šauta laike pasivažinėj imę su 
juo. Jis tikrina, kad ji pati-141- 
sišovusi jo revolveriu, kada jis 
nuėjęs pasišaukti ūkininko pa
galbos sugedus jo automobi
liui.

LONDONAS, rūgs. 21. -- 
Nors buvo Į tjkimąsi, kad da
bar Anglija pasidarys tikrai 
griežtesiiė, lėčiau jos premje
ras Chamberlain vistiek nepa
liauja pataikavęs visiems, ypač 
Mussolini i| kaip įmanydamas 
bando sušvelninti Sutartį kovai

kadtik neprarast u MCtali j oš " pa
lankumo. ' "."'-Y

< ... . ■- . ■ ■■■•■•., 
v Anglija ir F-ranėuzija jau 
svarstančios J apie ' priėmimą 
Italijos patruliuoti \ Viduržemio 
j urą - lygiomis ' teisėmis, nors 
visų yra žinoma, kad tais pi-

Trys Garr broliai ■—- ratais kaip tik ir yra italai

Italija sutiko kovoti
■ anti-piratus

: RYMAS, rūgs. 21. Italija 
sutiko drauge su Anglija ir 
Prancūzija sadgoti Viduržemių 
jurą nuo “piratų”, kurie sub- 
marinomis skandina laivus.

Galeazzo Ciano, Italijos už
sienio reikalų ministeris, pra
nešė Anglijos ir. Prancūzijos 
valdžioms, jog Italija yra pa
sirengusi kooperuoti^ jei jai 
busią suteiktos lygios teisės; .

Italijos valdžia sako, jog 
Anglija ir Prancūzija sutikę 
tomis išlygomis italų koopera- 
vimą priimti. .•*

DECATUR, III., rūgs. 21. — 
Policistas Cecil Hinds po; savo 
žmonos akių nušovė savo mei
lužę Mrs. Vesta Lee', 35 m. ir 
tada pats nusišovė.

YM
|g|
fe?

So-
J a-

MASKVA, rūgs. 21. — 
vietų Rusijos ambasadorius 
ponijai, Michail Slavucki, įtei
kė japonų valdžiai protestą. 
Protestuojama prieš tai, kad 
sovietų atstovybės sekretorius 
buvęs japonų užpultas, o jo 
žmona įžeista. Tą įvykį matę 
policininkai, tačiau jie puoli
kus nesudraudę' ir iš viso nįe- 

apgintų atsto
vybės sekretorių ir jo žmoną. :

Rusija reikalauja 
pagelbos Ispani

jai ir Chinijai
< ---- *Litvinovas reikalaują, kad 

Tautų sąjunga veiktų prieš 
puolikus
ją ir Japoniją

BERLYNAS, rūgs. 21.—Vie
tos laikraščiai skelbia, kad 
Lenkijos kalėjimuose prasidė* 
jusi tikra rašymo 
Dalykas toks, kad 
laiko prezidentas 
bausmę Pianeckiui, 
įėjime besėdėdamas
nepaprastai populiariškus 
manus. 

~ *

Pianeckis išsėdėjo dvylika 
metų kalėjime kaip kriminalis
tas. Kada' jo romanus pradėjo 
spausdinti geriausi literatūros 
žurnalai, tai rašytojų tarpe ki
lo sąjūdis. Jie kreipėsi į pre
zidentą su prašymu, kad Pia- 
•neckiui bausmę dovanotų. Pia
neckis, sakė jie, yra nepapra
stų gabumų rašytojas.

Prezidentas( rašytojų aprašy
mą patenkino. Pianeckis da- 
bar * yra ne tik laisvas, bet ir 
labai populiarus. » Jis visur yra 
kviečiamas, vaišinamas, 
to, už raštus jam moka 
bius honorarus.

X) be 
stam-

laimi-

- Italiją, Vokieti-

GENE VA, rūgs. 21. — Ru
sijos užsienio reikalų komisa
ras Maksim Litvinovas kalbė
damas Tautų sąjungos susirin
kime pasmerkė Italiją, Vokie
tiją ir Japoniją kaipo pūslikes 
ir reikalavo, kad Tautų sąjun
ga tinkamai padėtų lojalistų 
Ispanijai ir Kinijai.

Anot Litvinovo, nuolatinis 
tų valstybių tauškimas apie ko
vą su komunizmu vistiek ne
pasiliauja buvęs tuščias tauš
kimas.

Patyrę apie Pianeckio 
kį, ir kiti kalėjimuose sėdį kri
minalistai gavo įkvėpimo ir 
pradėjo rašyti. Girdi, prasidė
jusi tikra manija: žurnalų re
dakcijos esančios užverstos ka
linių romanais ir kitokiais raš
tais.

Nudistų konvencija
SONN TERRAGE, Cal., r. 

21. — Čia baigėsi vadinamųjų 
nudistų konvencija, kurioje 
dalyvavo 400 delegatų iš 
riaušių Amerikos dalių.

Kiekvienas delegatas 
užsiregistravimą turėjo 
rengti nuogas. Po to jis
supažindintas su kitais delega
tais. Visą konvencijos tvarką 
vedė James F. Keri. Anot jo, 
konvencijoje dalyvavo 
žas skaičius daktarų, 
ir kitokių profesionalų, 
lyvavo draugo su savo 
mis.

Konvencija praėjusi labai 
sklandžiai. Tačiau ' Keri nepa
tenkintas vienu dalyku, bū
tent, kad žymesnieji žmonės 
griežtai reikalauja, kad apie 
juos nieko nebūtų laikraščiuo
se rašoma. > •

įvai-

prieš 
išsi

buvo

i'

Surado 53 uncijų 
aukso gabalą

TELEbRAPH CBEEK, 
nada, rūgs. 21. — Ponai 
British Uolumbia upelyje

HMI )
• 
IMI lite

į fefe

fe

į feB

AMERIKOS MARINŲ CHL 
NIJOJE KOMAND U O T O- 
JAS — Ėrig. Gen. John C. 
Beaumont, kuris; atvyko 
kartu su 6-tu Jungt. ^Valsti- 
j ų marinų pulku į Shang- 
hai komanduoti visomis ma
rinų . jėgomis Chinijoje.

Shea 
rado 

penkiasdešimt trijų uncijų au
kso gabalą. Aukso gabalas yra 
septynių'colių su viršum •ilgu
mo. ( '

Vokietijoj,
Kadangi jos yy-

i ■ 

> /------------------
ALBERSTADT, 

rūgs. 21 
ras nuolatos protestavo prieš
jos veikimą tarp nacių mote
rų ir be to vaikams neleido sa- 
liutoti “Heil Hitler”, teismas 
jai davė: perskkyras, nes jos 
vyras neatlikęs savo pareigų 
nė valstybei, ne kaipo vyras.

HENDAYE, Francuzijoj, r. 
21. — Sukilėliai skelbia, kad 
besiverždami į Gijon jie pa
ėmę 17 kaimų. Girdi, netrukus 
ta paskutinė lojalistų tvirtovė 
šiaurinėje Ispanijos dalyje tu
rėsianti pasiduoti.

Nutroškintas polici
ninko Aleksandravi

čiaus nužudytojas

neaiškių santykių
pasienio sargybi-

5 d. Voveris, su-

nema- 
teisčjų 
Jie da- 
žmono-

KAUNAS. — Rugpiučio 6 d. 
prie administracijos linijos bu
vo nukautas musų pasienio po
licininkas Jonas Aleksandravi
čius. Saugumo organai išaiš
kino, kad šią žmogžudystę 
įvykdė Onuškio miestelio gy
ventojas Vladas Voveris, ku
ris turėjęs 
ir su lenkų 
niais.

Rugpiučio
sitaręs su Adomu Bluskiu, ki
lusiu iš Šiaulių apskr., Šaukė
nų valsč., ėjo į okupuotą Lie
tuvą neva tai kontrabandinių 
prekių parsinešti. Jiems grįž
tant ir jau perėjus administra
cijos liniją, staiga juos pasiti
ko ir sulaikė musų pasienio 
policininkas Aleksandravičius. 
Bluskis pasileido bėgti, o tuo 
tarpu Voveris, yedamas poli
cininko, staiga išsitraukė pi
stoletą ir mirtinai policininką 
Aleksandravičių peršovė.

Voveris ir Bluskis rugpiučio 
10 d. buvo sulaikyti. Kvočia
mas Voveris kaltu prisipažino. 
Voveris liko pasmerktas mir
čiai ir rugp. 14 d. nužudytas 
nuodingomis dujomis — Lietu
voj vartoja priemone žudyti 
pasmerktuosius mirčiai.

DIDYSIS ZARASŲ 
JOMARKAS

HARRISBURG, III., rūgs. 21 
— Du apylinkės jaunuoliai pri
gėrė Ohio upėj, jų luoteliui pri
plaukus prie krašto tvenkinio 
ir persiritus per užtvanką. Jų 
luotelis nukrito 5 pėdas ir abu 
paskendo. Nė vieno jų lavono 
neišgriebta.

DETROIT, Mich., rūgs. 21. 
— John Koss ir jo žmona 
Pearl, vedę tik trys mėnesiai 
atgal, rasti negyvi savo bute. 
Spėjama, kad jie nusinuodijo 
dujomis iš sugedusio refrige- 
ratoriaus.

ZARASAI. — šių metų didy
sis Zarasų jomarkas praėjo la
bai iškilmingoj nuotaikoj. Iš 
visų tolimiausių užkampių urz
gė sunkvežimiai ir vežė sumo- 
demėjusius maldininkus, kurie 
važiavo daugiau gatvėmis pa- 
vandravoti ar su giminaičiai 
“burnelę sulupti”. Iš Rokiškio, 
Utenos ir kitur jotnarkininkų 
atvyko ekskursijos autosunkve- 
žimiais. Artimesnieji Zarasų 
ūkininkai atvyko prisikrovę sū
rių, prisisunkę “naminėlės”.

Vakare zarasiečių šaulių mo
terų suruoštas vakaras daug 
svetelių sutraukė.
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Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephbne r RepuBlic 9723

reikalauti, Todėl jusu pačių pa
stari gos čia d ali g padės. Gi mes, 
gavę iš jilšų pareikalavimą, pa
sistengsime juos pasiusti- su spe
cialiu paslu. . . ,

Be to. leiskitė mums priminti 
tai, kad niekuomet ■», kyau^uyp.įe 
nebūtų ir 01d Gold Cigarėtų* std- 
kriš,1laikykite" pllriU-T

lezidenėij
laistei

CHICAGO, ILL.

Klausykite niusų Ličtuyhj1 radib 'plrėgrartiij Pirihadienio vakarais. 
10:00 vai. Vakaro' iš W. H. F. G.- stoties (1420 K.)— Pranešėjas

• ■ •’ • .. ; P. ŠALTIMIERAS. ..

Žiupsnelis žinių apie udv 
Tunrtadicią.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir N akt i

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physlcal Therapy 

and Midwife
\ jB|| 6630 So. Westem 

/ \ Avė., 2nd floor
' \ Mi Hentloek 9252

. . . . Patarnauju prie
Rimdyroo namuo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

. electric. t f e a t - 
ment ’r n',ngn<>-

Bk tic blankets ir tt.
Moterims ir

-------JHj ginoms patari-
* ‘ rhai dovanai.

Jei jurtis stokuoja OLD Gt)LD 
CI GARĖTU. Paveiksluotu Mąslių 
ir į Old Gold Cigarėtų kontestą 
įstojimo fOrnių, prašoriie praneš
ti mums1 telefonu.

Nėra veik jok'os galimybės ap
rūpinti visas krautuves pilnu pa
veiksluotu mįslių kfekiu, ar iš 

‘ anksto nuihatytr'1 kiėk1'' ‘ kurioj 
? krautuvės pirkėjai gulėtų jų pa-

Baimė ima, kad po 
potos mėnesių reikės 

atmokėt savo

Turiu galvoje, praeitą pa
vasarį rinkimus laimėjusį jau
ną advokatą' j). Tumavičftį. 
Jis, kaip jau žinome, yra iš
rinktas į CicerOs mokyklų ta
rybą. Tai yra aukšta ir dtsa- 
kominga vieta, nę& čia yra 
auklėjama musų vaikučiai, 
ateinančios kartos veikėjai.

Del šunies Neteko 
Dukters

LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION

ruota Grant Works.-'mokyklos, 
’ užvesta. nakija $steiW knygy- 
nuošė, kad palęngvinti vaiku
čių piokslą. jveįta d!aug page
rinimų ir viešuose. .. knygy
nuose, kur jis yra legaliu pa
tarėju. žodžiu, jis, jam paves
tas pareigas atlieka ko geriau
siai. , —Ii. /I. <S’.

RAŠO, 
ANTANAS G. KĄRI*ANAS 

NIDA Vaistu ir Kosmetiką

Vaizdinga Ukrdin6s Liaudies 
Klasiški Filmą 

“NAZAR STOPOLYA”
Pakartojama Sulig Publikos 

Reikalavimu 
“JUBILANT

100,000 Sovietų Atlet

LACHAIVICZ IR SŪNUS
Ž3i4 West 23rd Plnce 
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street

MUSU SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bile dienų nuo 8 iki 8 v. v. ir

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

BOSEI.AND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1193-8277

DK. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Oftafe 4645 SO. ASHLAND A VE.

Ofisb vai.: Nuo 2 iki 4 ir UU6 6 iki 8 
vak. Nėdėlioj pagal susitarimą?

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tefcf Prošpeet 1930

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINHAMS PRANEŠIMAS

MOKfcJlMUJ—ŽEMA 
..palūkanų kaina. 
Atdara vakarais iki 7 vAl. | 
Ned'ėliop'iis iki t v. dieną j

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir N akt j 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 1'2 a.m.

DR. S. NAKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OfiSąs ir 
3335 So.

L J. ZOLP Phoite Bpul. 5203
Phone Boulevard 5566

* . - '■ S. M. SKUDAS
718 West 18tlr įfreet , PhOne Mėnroe 3377

šaulio kiriinoš,
*Jonų švarų t ffi<

didžiulės šalys, Anglija, 
Frakcija, Rusija. Japonija h* Belgija 
yra užvedę cincnonoa auj 
ilgšiai reičltdtaf yrA ga 
Ariį^lijit pisife'aiAina apie

Miesto
Kamb.
Namų ofisas
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

"telefonas Boulevard 13l0
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
„ 756 Wekt 35th Sti 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki f 

Nedeliomiš pagal sutartį.

J. UULEVIČIUS
4348 So. Califorriia Avehue Phone, Lafayette 3572

Gerai lietuviams žfnonlas pfer 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 xaf Central 7464

drugiu shairguS; jįe turi atsiduoti 
Dievo valiai. Suvienytos. Valstijos 
bandė auginti ęinchoną Kalifornijoj 
ir kitur, bet pasekmės buvo prastos. 
Tik Filipinų, salose cįnchonos augi
nimas sekasi ir, laikui bėgant, S’ūy. 
Vąlst. žada duoti rimtos kompetięi- 
,’ds Olandijai.

■■ ' . r- r ,

Ndrš chėmistai1 yra 
miškų vaistų,' kurių 
panašios kininai, pet sintetišką (dir
btiną) kinįną jie dar nemoka paga- 
iftiriti’. Pakol ka’s, tebelaiko
kininbs formulės sekretą.

) (Rytbf apie “Druską”) 
VARTOKITE ajWDA'y

LABORATORIJŲ VAISTUS IR 
GROŽIO PREPARATUS 

(Žiūrėkit Skėlbhną)'

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Ofiso Tek Virgimn 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE*
Ofiso vai^Hftdbs: 

2^-4 ir nuo 6^—8 tok vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandbs^— 9—10 A. M. 
ledelio j* pagal sutartį.

DR. VĄITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
» jūsų garantavimas. ( 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

| esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
[svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas darombs 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spėciale atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys< ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Dhugėly atsitikimų akys atitaisbmoš 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland AV. 

Phonė Bbtilevard 7589

Įvedė naują sistemą 
knygynuose.

Tada, kada buvo išrinktas 
adv.. Tumavičia’, tikriau Tu- 
mavich, kai kas ir paabejojo 
ar vietos čekai įsileis į savo 
tarpą atvira "širdimi lietuvį ir 
ar prileis prie mokslo įstai
gos tvarkymo darbų.

Pasirodo, kad tai butą! bej-

CICERO'. — Prieš'rinkimus 
žmonių ūpas pakyla, kalba^ 
me apie politiką ' ir Atskirus 
vėtkėjus :bei jų pasižymėji 
mus? bet/ praėjus rinkimų 
viesului, vėl viskas nurimsta.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai,
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KEtLA 
dentistas

6558 So. Western Ate.
Vajapdos nuo 9 iki 8Z vakaro 

naoal ^įtarti.

756 West 35th St 
Cor, Of 35th tfUd< Bte;

Ofiso. valąędps nuo 1-ą nuo 6:30-8 $0
Nekėliomis pagal sutartį 

Rež. 40W SO. MICHIGAN BLVD. 
TeL Kenwood 5107

. Phorie Boblevard. 7042
Dk C. Z. VEZEL’IS

. DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

! !■ . arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki b vrikaru 

Seredoj pagal Sutarti.

ouvo va- 
vienuolių žie- 

SvfcUvųjų ievų 
urovieneo 

įamžinta 
Linnaeus 
pavadrni- 

geo-

Man fodbsij kad visuomene 
turėtu būti retkarčiais pain
formuota ir apie tuos žmones, 
kurie yra vienu ar kitu budi^ 
prasimušę ir į politikos vir
šūnes. Visuomenė, iš savo pu
sės, taipgi, turėtų įdomautis 
jų nuveiktais darbais, kaip 
jie sugeba visuomenei pasitar
nauti. , 7

Waltėris Gtfaig, nuo 1646 S. 
Harvey avė. važiavo sii savo 
automobiliu ties Adams gatve 
Harlem miėsfely. Su juo kartu 
buvo žmona ir dvi. jų dukrelės, 
dvyniukės. Toj,v vietoj’ skersai 
kelio bčgo šuo; gi iš priešakio 

Lenkdami pro 
šunį, pataikė į praeinantį au
tomobilį. Motina sukrėsta, 
mergaitės glėby neatlaikė ir 
sviedė į sieną, padariny, mer
gai tėts galva buvo sutriuškh|- 
ta, nuo ko už dviejų valandų 
mirė Oak Park ligoninėje. Ji 
buvo 11 mčn. amžiaus.

t S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litūanięa Avenue Phohe Yardš 1138

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIŠ 

GYDYTOJAS I? CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

ValėiidošL nuo. Į—3 ir 7-^-8 
SeredOmiš b nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California ,. Ąvenue 

Telefonas Republic 7868

Kadangi kiniria pagaminama arba 
izoliuojama iš cinchonos medžio 
žievės, tai pirma reikia prisiminti 
apie patį cinchonos . medį.

Cinchona yra Pietų Amerikos nie- 
dis, auga Ekvadoro, Kolommjos, Bo
livijos ir Pęrų valstybių aukštumo
se oęj Kalnuose. Sakoma, 
nai pirmutiniai vartoję

Paktarai - -_
B®Maiiikas ”

< PHYSICIAN-SURGĖON 
4070 Archer Avenuė
Tel. Viginia 1116 

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

Birž., Liepos ir R'ugp. nebus valau 
dų popiet, bet bus nuo iki' 12 r

Dr. Charles Segal 
OFISAS , • • , 

4729 Šo. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
Z OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
įV',. -------------------^4- a iViJfr.T,--

Telefonas Yards 0994

1)r. Maurice Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandoj: .
Nuq 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pa pietų 
17 iki 8 yaįf Nedel. Wno W 12

Gar ginkitės Naujienose

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

3323 So. Halsted St.

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBlNG & HEATING 

SUPITY COM1UNY, Not Ine.

10 West 18th Street
KUv Ir musų patyręs inžinierius '
ĮmT“ ^atvažiuos į jūsų namus ir JTljn J

šiitėikš DYKAI apSkaičmvi- m|l mU|^B> mą dėl namų apšildytųd rėi- P0 kmenu (plant), garų arba ||1^|į Į;
karštu vandeniu šildtirtią.- r |'į llj I I I L

. NEREIKIĄ PINIGŲ >MO- HU
KfiTl —36 MENESIAI Iš- Offi UIUIID1M m IS hi

A. Montvid, M* D
^Vest towh State Bank Bldg> ’ 

2400 WES*r . MADISON STREET. 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tef. Seeley 7330 
Namų telefone Brrih*#idk 05^7.

Dr. A. J. Shittikuš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vah imo 2 iki 4 ,v. pi p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekniadfehiafs susitariis 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 80^ Fairfield A Ve.
TeL Lafayettė SblO

kad inaė-. 
emenoną 

jkuipo vaistą nuo drugio. Viena le
genda sako, buk į tvenkinį buvę pn- 
vircę cinchonos medžių, nuo kūnų 
vanuuo pasidaręs taip' kartus, jog 
niekas nenorėjęs jo gerti. Vieną 
kartą vienam drugiu sergančiam in
dėnui pasitaikė būti arti to tvenki
nio, o jis buvęs taip ištroškęs ir 
deginamas karščiu, jog nieko ne
laukdamas gerai atsigėręs to kar
taus vandens. Po kelecos valanuų' 
jo karštis nupuolęs ir jis greitai pa
gijęs. Žinia apie tokį stebuklą štai-

B L RIDIKAS
3354 Šo. HfMsted Štreėt ' Boulėvard 4089

LAIDOTUVIŲ BIREKTORIUS

uMis

Matrasnt, $10.00 vertes ....----- $4.95
Suijėdatnag kiiučas ir matracas.
.. įomp. ", $4.951
Naujai gtudlo cOttches siienblalial 

pigus —, , ■ ąio-®8
Geriausia nauja metalinė lbVa,>

pigini po -----r---- $4.95
Sukti epringsai lovai, $10.00 vert. $4.95

4 1,000,000 PĖDŲ GERŲ 
VAIDOTŲ LENTŲ 

lx« M , 8-c«>l. ,Shipiap, «X4’8, 2x0’s, 
2xS’s, 2*10’8, 2X12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindims ir OartiSertų, viskas iŠ 360 
pėdų (ramulio, kulris Užgriuvo. Siūlome: 
su nii^Kibilir, kdd tik grelMau parduoti. 

ŠlhhHrtmti i Užihiestt.
SEKMADIENIAIS atdara.

LENTOS
WALLBOARD, ŠTO
KAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 1” lentos; 1,000 pBdų.... $21.00 
2X4, 2x6, .2X10, 2x12 1U pBtl. .. $27.00 
Nftujas plywood, visų dydžių, ketv.

pftda ...............  —----------- ------ 1 ~ 3%c
Inshlattng hoard, ketv. j)M. ,-r.— l%c 
Naujas ptastėr board, ketv. pfi<l. — 
Naiijas wallboard, vlSų dydžių, 
NaOjl tttedČo strilpilllat, 7 08d. ilgio,

Geriausios naujas dutys, ijt, 
ROlelis stogų popi'ėrfaud; 108 ket; 

petitį . ___ ——------
Goriausios v8Įų' tvoros, pBda -------
800 gal. išvidines ir iŠlaukinBs 

malovos, $2.50 nialėva, visokių 
spalvų galionas   —.....----

Vanos tobuiarb stovy, štuku ...—,. 
Sinkos .(prausIUyi'lOs) visokias; St. 
Nd’Ujl pliedO / futrihal, $6 vertes 

fituka -------.....--------- --
Lath, guobiniai ....^..——

A. A. SLAKIS 
j ADVOKATAS (

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 

CENTRAL 1824 
•Hyde Park 3395

įKi i^ii litiUftn ..Uii ■ ŽMJUAd

Vičtor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničiųs,' pianus ir 
visokius rakandus bei itoruš 

r tolh
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hėmlocfi 5046

— ■Miusajj'i.miir.ai u,

PATRUKĘ?
Raištys’ visomis pątriilįim< 
BODY BRACES,. Ę U JA 
STOCK1N GS gataSzai padaryti, ar^ 
ba padirbsimu tamprias pančiakas 
jiisŲl mięrai. Mėš e^eciaiišfai
planavime ir padirbime. t” ’ 15 
dalftj ir Vi'sų kitų ril'okslihi 
prietaisų. Jei turit bet kiĮrią! ydąy 
kreipkitės į inūs-i-Sp'ecialistus mb- 
kslihihbsė pri’efaišudse per tris 
gentkartes. <?.$' < .

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

GHIGAGO ORTHOPEOIC Cik 
183 W. Lake Št. 

' < Arti prie We|l$ Street, 
n iih; i • • ,

Caiuzarcs, loksos magistratas, 
mus is oaitveiazių pasigyuęs 
drugio su cinenona. AStuomus 
tus vėliau jis rekomendavęs tą vai
stą grovienei de Cninciion, Peru 
guuvinaiOiicius zmoiiui. ji pagijo ir 
p.auejo platinti ciiiununą tarp savu 
UiUu£U. iSjiO vaisto ispmunilllti uuug 
pi'iaiucjO vienuoliai, jėzuitai ir kiui 
kunigai, touei emenonos žievės pa- 
Vmuiuihiui p«ejo nuo jų 
(iiiianiu aeziinų žieve 
Ve, ik^iUiiiUių ziwe, 
z.eve ir Kitais vardais. < 
Ciiiiicnun pavaiue ouvo 
kai garsusis botanikas 
davę t,am vaistui pastovų 
mų, Uincnona, įsmesuamas 
vitnes pavardes vieną raiuę •’h".

Cinchonos žievės vartojiriias kai
po vaisto nuo drugio gana sparčiai 
puto. 1686 metuose jau randame 
emenoną vaistų Knygoje, thrmano- 
pejoj, Amsteidaine idieistoj, i/8d m. 
iraiicuzas usuonuinas ae ia conua- 
nune paiase moKSiiską raštą apie 
cinchoną kaipo vaistą. Sir Robert 
laioor augias gydytojas vaifUdjO 
cincnoną isgydyuamas aukštos kii-» 
mes panelę, kiek vėliau pagydyda.fi > 
mas Karalių l^aroiį ii. Už tą xara-.r 
Ims paKele jj i Karališko gydytojo 
vietą su 100 svarų metinės algos ir 
duodamas jam ncienaus titulą. Ta
da laibor nuvyko Ffancijon ir pa
gydė uiudviKo Al V sūnų, už ką jis 
gavo 2ou0 gvmejų, 1U6 svarų meti
nes pensijos ir titulą “CKevalier.' . 
NuKenavęs Ispanijon jis pagydė ka
ralienę nuo drugio. Grįžęs 
nan jis mirė lobi metuose 
mas 40 metų amžiaus.

Ištisą šimtmetį žmonija 
cinchonos žievę žaliavos pavidale, 
milteliais arba išvirdavo arbatą iš 
žieves. 1820 metuose du paryžiečiai 
vaistininkai Pelletier ir Caventou 
izoliavo arba išėmė kininą iš cin
chonos iževės. Jie surado ir įrodė, 
kad kinina tai buvo gydančioji da
lis cinchonos. Naujai surasta kini
na buvo daug smarkesnis vaistas 
už pačią cinchonos žievę, daug pa
togesnis vaistas vartojimui medici
noj, nes juo galima buvo gydyti 
mažutėmis dozėmis. Šiandie iš cin
chonos išimama virš rtisdešimt įvai
rių* vaistų arba alkaloidų.

Po trijų metų nuo suradimo, ki- 
ninos jau buvo įrengtas chemijos 
fabrikas Philadelphijoj gaminimui 
kininos. Tuo laiku kiniuos kaina 
buvo lygi auksui, bet su laiku ji žy
miai nupuolė. Nuo to laiko pet 
trisdešimt metų ėjo smarki cincho- 
nos medžių eksploatacija ir jau at
rodė, kad tie medžiai bus visai iš
naikinti. Susirūpino viso’ pasaulio 
botanikai, pirkliai bei valdininkai 
sulaikymu nuo visiško išnykimo to 
svarbaus vaisto. Buvo .siunčiamos 
ekspedicijos į Pietų Ameriką surasti 
jaunų medelių persodinimui kitose 
šiltose šalyse arba parsivežti cin- 
chonQ3 sekly- Tačiau Pietų Ameri
kos gyventojai tokioms ekspedici
joms viokiais budais trukdė. Olan
dijos vyriausybė pasiuntė slaptą ek
spediciją apie 1850 metus į Pietų 
Ameriką, kuriai pasisekė parsivež
ti keletą šimtų jaunų cinchonos. me
delių. Kiek vėliau ir Anglijos panaši 
ekspedicija išsivežė iš Pietų Ameri
kos kiek cinchonos medelių. • Olan
dija susodino cinchonos medelius 
Javos saloje, o Anglija nugabeno 
juos į Ceilono salą ir Indiją. Tų Ša
lių pirmieji bandymai nekaip tehu- 
sisekė. Mat, cinchonos medžių yra 
apie nenkiosdešimt rūšių ir ne visos 
rūšys yra naudingos, šiandien Olan
dija kontroliuoja viso pasaulio klni- 
nors rinkas dėka Karoliui Ledgerilii. 
Jis buvo išgyvenęs Pietų Amerikoje 
virš dvidešimt penkių metų ir jis 
gerai pažino tikrąją cinchonos med
žio rūšį. Jis pasiuntęs savo tarną, 
Manuel Incra Mamani j miškus pri
rinkti cinchonos sėklų. Sakoma, tar
nas išbuvęs miškuose penkius me
tus pakol sulaukęs gerų metų sėk
loms rinkti. Tarnui grįžus, Dedgeris 
pasiuntęs cinchonos sėklų savo bro
liui Anglijon, kuris bandęs parduoti 
jas Anglijos vyriausybei, bet jam 
nepasisekę. Tada jis pardavė vieną 
svarą Olandijos vyriausybei, iš ku
rio ir išaugo pasaulio kininos mono
polija. Javoj auganti cinchona gavo 
Ledgerio pavadinimą, Cinchona led- 
geriana. Dabartiniais laikais Olan
dija pagamina ąpie 90% višoš pa-

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3'40V Lowe Avė. Tel. Yards
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. 'H DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

Tel. GAPAYETTE 0727 r--1 rr.g.-.r .... t r ■ ? .
koplyčios viębse
Chicagos dalyse

‘i ■ bi. t ti ii itt ** »ii i i ' ii į

DUOKIT SĄVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
t)r. R. J. Berkovitz

3505 SO. HALSTED STREEf 
1937 WEST 35th STREET

Du1 moderniški ofisai.

1739 So. Halsted St. ‘ Chicago, III.
Telefonas CANAL 8500

radę, Kad cinchonos įriedąs turėjęs 
arugio ngą gydariėias ypatybės, ki
ta legendų sano, Kad indėnai pasi
savinę tą sekretą nuo hutų, Kurie 
gavę drugio, Rjušthgę, grauždavę 
cincnonos žievę ir greitai pasveik- 
davę. Aatia is tų legendų yra teisiu 
ga nėra svarbų. Svarbu yra taš. Kad 
indėnai davė žmonijai vieną is svar
biausių vaistų, su nuriuom issigyuo’- 
ma nuo vienos is biaunausių ngų, 
urugio (maiųrijos). ,

lo3U metuose ispanas Joan Lopez J automobilis

llll ' Iii ...... ’ ................ -■■■■■ I I ..t......... — I , ,

biznio reikalu užeikit
et; x PAS

< : Juozapus* Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

■ reik^liį. Duodu iriformacijas' tak- 
. sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
tiiritS bėdios su savo. iėridaVinin- 

; kbis. Mūšų įstaiga jums pagelbės 
yiršminėtai? reikalais.

■ ' ’ afštdvauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY QWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT 
3303 So. Lituanica Avėhuė 

Tel. Boulevard 3450 
(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

s> nigs. 11 

-Ofiso ^oitlevarjį sfej

■■■■■■ ---- ----------- ------------------------ --------------- ---- - - /. .

A. PETKUS
(410 South 49th Couft Cicėno Phone Cicero 2109

i^įmįį; ■ i ui ■■fiattiĄĮffitfffintivn- ■rntftr i

' J ’

...d

i 66 E. Van Buren
Savaites dienomis ,25& iki .ii P.M 

; —35c iki 6:30 P. M.
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THE WORLD AT 
A GLANCE

~ -------------- --------.A ■ .

“Come Into My Parlor* 
Britain’s Old Woirien 
Watch Your Pocketbook

know 
such 

every 
some

Toward Butcher Franco and 
Racketeer Mussblini the Rri- 
tish Tories now in power, and 
represėnted by Chamberlain 
and Eden, have consistently 
shown a yellow streak, espe- 
cially since II Duče raped E- 
thiopia, a fellow member of 
the lėague of nations.

The old axiom that polities 
make straiige bedfellows and 
the newer One that vpolitical 
parties freąuently change sides 
of the bed are strikingly illus- 
trated by this “tui-n the othelę 
cheek” policy Of the Englišh 
conservatives. Historically; the 
Tories have beėft advocates of 
impetialism, builders of a huge 
navy, vvieldefs of the Big Stiek. 
Disraeli was. their leader when 
he acquired cohtrol of thp Sk- 
ez Canal and crowned Queen 
Victoria as Empress of India. 
Near the turn of the century, 
Kipling was the voice of this 
Tory imperialism that fought 
the Boers ih South Africa and 
strode more. truculently. in the 
Orient.

ixi

ORO BOMROS -4 Dviejų tonų .Tungt.1 Valstijų oro 
bomba. Bet jos naudojimas panaikintai, peš, ji perdaug- 
brangiai kainuoja ir nėra tiek tiksli, kaip kaikurios ma
žesnės lėktuvų bombos

Būt today, when the true in- ter to this Italian pirate, 
terests of England are threa- 
tened by General Franco in 
Spain, and when Mussolini is 
eutting England’s lifeline to 
the Orient and by his subma- 
ririe piracy is destroying un- 
armed men and 
commerce 
nean, 
men” 
aggression.

If England understands her 
own interest and knows how 
to defend it, she will kiek Chririi“ 
berlain and Edeii -out of Of
fice. Then she will: puti into 
their place męn with at Įeast

women and a .little statespianship and at 
in the Mediteran-1 lėast ordinary ;rė&olution...Stfčh 

Rritain’s two “old wb- leaders, strorigly/ supported by 
šit štili and belittle his an informedi public > ppinioh, 

Prcmier Chamber- will swiftly ridySp.aiiri of
lain even pens a brotherly let- cher Franco and the Mędftri--

ranhean of Pirate Mussolini.

Watch Your Pdcketbobk
Watcn your pocketbook—or 

you’ll suddenly -find that your 
.pockets are empty and somė- 
body else has your money. For 
pickpockets thrive ori crowds 
likę a plant does on rain and 
sunshine. And carnivals and 
circuces, fairs and pienies a^e 
thę soil^from which purse- 
snatehers gathet ą lich har- 
vest. ’ { ? V'

Pickpockets seldom work al- 
onę# būt? in I mobs >• or? groups pf 
two, threę, pr foųr, >ith thrėe 
the usi/al nųmber. One of these 
isA “the'; wjre’\ the ? actual' poc
ket- ’ą picker;- • another is “the 
stall7, < wh.p epgage^ jthę , attep- 
tion 6f the intenderi ' ; vietirh; 
,and the other is the “spotter” 
prt “fepce”,. pdio i sppts _,.the 
vičtjih • or takes the lorit from 
the'i5vire..:::^?... P į-

■ Womeri, by the way, seldom 
riąiį thri 1 ačtųril; pocket-picking,

terisori■<.štai® beęaųse men are on, the members of the pick-

a cour-

in pub-
it be

quick to do them a courtesy, 
or to ąnswer their signal of 
distrėss. “Let the lady through 
please,” ringing out in a crowd, 
for instance, may cost 
teous man his purse. 
, Showing your money 
lic placės, or letting
known by your action whert 
on your person you carry you t 
money, is exactly what the 
spotter is looking for. When 
he or She has this informa- 
tion,v the mob gets bufcy. The 
stall will jostle or shove you, 
or .hę^piay gęt in front of you, 
theri; suddęnly : hold your at
tention by bumping into you 
a s he sloops do\vn to pick v p 
a coin that he has purposely 
dropped. - .

•; Wljilė your- attention is en- 
gaged thus, “the wire” swift-( 
ly ai|d (įeftly goes through 
your pockets, then quickly 
hands ;yoitr purse to the fence. 
He, iri‘turn, may make off with 
it -himselfi <or he may hand it 
to Annther accomplice. Later

“Cdme Into My Parlor”.
’ - ' ’ »

“Come up and see my eteh- 
ings” or “Let’s go i/p to my 
apartment for a little drink” 
is the modern yersion of 
“Some Into my parlor” said 
the spidfer to the fly. Such ex- 
pressions, when used by a man 
to a giri or a • young woman, 
usually mean just one thing— 
that he wants her to go with 
him to a place where they may 
indulge in sex union.

Very few females over fif- 
teen today, I imagine, are so 
“green” that they don’t 
what a man means by 

,an invitation. Yet nearly 
day the papers tell of
giri or. woman accusing a mah 
of having attacked her after 
she has gone to his apartment 
with him or merely accepted 
a stranger’s invitation for an 
automobile ride.

Among the latest of such 
girls is Charlotte Sweet, Chica
go model in Hollyyvood, who 
testified in the Los Angeles 
Superior court that Roy Ran- 
dolph, dance director, raped 
her twice in his apartment. 
She told the judge that with 
Jack Miguel she went to Ran- 
dolph’s apartment; and after 
a ‘ few drinks with him she 
lay down op the davenport. 
She didn’t scream when Roy 
attacked her, she says, be- 
cause her “mind just vvasn’t 
working.” Then, because she 
did not fel “so good”, she went 
into another bednoonj. in the 
apartment, yvhere,^ accąrding 
to her story, Roy dttačked her 
again. After that she spent 
the ręst of the night in his 
apartment, for she was afraid 
to go home to her mothef. 
Randolph was acąuitted by the 
judge;

What the truth in this case 
is, . I don’t pretend to know, 
Nor do I defend men who lute 
into their cars or apartments 
innocent girls and then attaok 
them. Such men are scoundrels.

At the šame time, girls who 
accept ridės from ąuestionablę 
men, or who visit men in their 
apartments mušt know what 
to expect. For few girls today 
are so unsophisticated that 
they don’t know what men are 
after when they make such 
proposals.

Hence, if a giri knowingly 
walks into such a trap, doubt- 
lessly believing that she can 
outsmart the man, she is much 
likę the foolish fly that malk- 
ed into the spider's parlor. 
Nor should society waste much 
time and sympathy on such 
“dare”-taking girls. For so
ciety has more important thingg 
to do than to listen to such a 
girl’s sob-story when she got 
otftsmarted at l|er own game.

s T 
>7.

pocket mob ‘ ui ri to div: ie 
the pwag. Si.i* c > ur piir.se ’s 
irsualiy thro * •» '•a ay when &t.- 
ptied of its n?t «y, you -m 
seldcm recover * loss •••- 
cn if the thief i* caught. F >r 
you cah’t identify your money.

So, if you want to attend 
big gatherings and yet avoid 
most of the risk of having your 
pockets picked, heed these 
points:

Remember that gates and 
dcorWays, traffic jams and in- 
terested or mo’ving crowds give 
the pickpocket his best chance. 
To outwit him, don’t carry big 
money. Don’t expose money in 
public places; or by your ac- 
tions, as clapping your hand 
on your purse pocket, don’t 
tcll where your money is. Keep 
your eyes open in all crowds. 
Be on your gu«ard when jost- 
lers, shovers, coin droppers or 
others attract your attention. 
For these m*ay be stalls prepar- 
ing you for the pickpockets 
deft fingers.

By such pre-chutions you 
may be in crovvds and yet keep 
your purse in your pocket.

>250,0O 0.00 IO O O -TYJ PINIGINIŲ DOVANŲ
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Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Pradčkit Šiandien OLD G O LD’O Naujam Lengvam Konteste!
_ . ' » j’.'J 1 : ,A. ■ ■ ■■ • .. , " r .

UUMEKITf <100,000.00 U PRIZU
! ’
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ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
(Jis yra naudojamas vien tik parodymo tikslu, kaip jūs galite įstoti 
ir laimėti prizą šiame, konteste. Skaitykite žemiau paduotą paaiš
kinimą.), z

ŠTAI s ką jūs turite daryti, kad 
laimėjus šiame konteste. Tik 

Studijuokite kalbą šiame piešinyje ir 
tadd JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUŠcIAJAM BALIONUI.

Daleiskirrie, pavyzdiniame pieši* 
nyje aukščiau yra klausiama Mary
tes patarimo.
Marytės atsakymas galėtų būt: 

“Old Gold*. They hold their 
aih better. Nobody‘11 burn 
your tableeloth.“

Arba Marytė galėtų sakyti:
“Old (įoldtl Smokers seldom 
drop aihei when they tmoke 
Old Gold*.“

Marytė Bali sakyt t
“Cėt Old Gold*. They*re ai- 
way* fresh. They’ll pleate 
evėrybody.“

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

.4

LIETUVIŲ, KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal- 
ter Sharka, 4635 Sb. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary * Warnls. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen 'Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kohi. raštininkė; Leonas 
Klimavičia,. 2534 W. 46th St.
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas. 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazy$ Yurgon, 1614 
So. 49thzAve., Cicero, 111.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
,laųjc i* Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kdšparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Ęendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Kbrpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesi kas 
pirmą sekmadienj 12 vai. dieną, 
Hbllywood",svetainėje, 2417 West 
43td St., Chicago, 111. Sausio, va
sario ir kovo men. mokesčiai pri
imami 10, vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

BeTyrinėjimo! BeStudijavimo’ Be Galvasukio!
ŠTAI tas kotiteStaSj kurio kiekvienas ėsatę laukę! Kurio JŪS laukėte! Nereikią sklaidyti 

žodynus • ar enciklopedijas! Nėra tyfinejijnų ar studijavimų ar galvasukio! Sis vė
liausias ir svarbiausias Old Gold drahgų-laimėjmo kontestas yra idėjų žaislas — JŪSŲ 
idėjų. Idėjos,^kuĖbs^likstereja jūsų mintyje,) kuomet jus pažvelgiate į kai kuriuos žingei- 
daujančius jyiėšihiuš;. Viskas ką jūs turite dalytį tai parašykite tas idėjas savo priprastoj 
kasdieninėj kalbdj! V ■

Tai yra paprastą! Tai yra lengva! It tai gali atnešti jums turtą $100,000.00 PINIGAIS!

ŠTAI KAIP JŪS LAIMITE!
Pavyzdinis piešinys, jišspausdįritas/kaitėje, duos jums supratimą apie šį koAtestą. Jis pa
rodys įųmsj ką daryti laimėjimui.

Žiūrėkite į PAVYZDINĮ piešinį po kairei. Kaip ir visi oficialiai piešiniai, jis turi Vie
ną pasikalbėjimo baliūnų paliktą tuščiu. (BaliūnaS reiškia tą skritulį, į kurį kalba įrašoma.)

Jūs pastebėsite, kad mergina pq kairei sako: “Say,Mary, I wonder what kind of cigarettes I should 
serve at my bridge party?” Tada jūs pastebėsite, jog antros merginos atsakymui baliūnas yra tuščias.

Šio kontešto tikslas yra, kad jūh suteiktumėte atsakymus ar pastabas kitais žodžiais, praleistą kalbą 
baliūnams, kurie yra tušti. r'

Bi kas gali sugalvoti tinkamą atsakymą, kur į galėtų Marytę padaryti. Jei jūs skaitysite paaiškinimą 
žemiau Pavyzdinio Piešinio, tai jūs rasite keletą skirtingų atsakymų.

PRISIŲSKITE SAVO ATSAKYMUS KIEKVIENĄ SAVAITĘ
Atsakymai šiame konteste reikia prisiųsti kas savaitė. Kiekvieną savaitę per 15 savaičių jūs prisiunčiate praleistas 
kalbas dėl 3-jų piešinių. Išrašykite praleistas kalbas ant Atsakymo Formos. NESIŲSKITE PAČIUS PIEŠINIUS.

Tie 3 kiekvienos savaitės piešiniai yra žinomi kaipo serija. Prisiųskite savo Pirmosios Savaitės atsakymus bi 
kada nuo dabar iki vidurnakčio šios savaites Šeštadienio.

'' . .. -• /

Tik atsiminkite prisiųsti savo atsakymus SAVAITINIAI šiame 
konteste. Siuntinėkite Atsakymų Blankas kiekvieną savaitę ištisai 
per visą kontestą., Ši procedūra yra tokia pat, kaip pirmesniame 
Old Goldo Konteste.

Nėra triksų! Nėra užčiuopimų! DAILINIMAS NESISKAITO 
ŠIAME KONTESTE! Pirm negu jūs įstosite j šį kontestą, skaity- 
kįtė taisykles ir sužinokite tikrai, ką jūs privalote atlikti. Tik 
kuomet jūs aiškiai suprasite taisykles, prisiųskite savo atsakymus

£ , santikyje su taisyklėm.

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras 
. Ukoekis, 4444 So. Whipple St.;

Pirm. pagelb.-r-Stasys Stęskos, 
6522 So. Rockweli St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raStįninkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So, Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt,—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Frajias Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas YuŠkėnas. 2547 W.
45th St.; sudžia— Franas Diktas, „ 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We„t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

v
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Vardas

Gatve

Miestas
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TEL. PROSPECT 3440

t
- : Unaujlnklt savo 8n 

Unlytu. langus 
Hm. LANGŲ STIK
LUS idedam veltai 
|et atnešama f8valyti

(Corner 63rd and Justine?

Bėrgman’s Best Quick-Drl

HOUSE 
PAINT

OLD GOLD CONTEST
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man veltui Old Gold Kontešto oficia
lius piešinius.

GAUKITE PIEŠINIUS VELTUI 
pas bi kurį cigaretų pardavėjų ar bi 

kuriame Western Union Ofise

Mes ffarantuojam. kad 
M maliava yra reriau- 

salima cnnti ir 
teikia.iltą patenkinimą 
MAtiAVA beisman-

9tb Prize

Britain’s Old Womeri ’

Britain, whose lion was wont 
to roar in good earnest, is to
day ruled in foreign affairs by 
two old women—Prime Minis- 
ter Chamberlain and Foreign 
Minister Eden.

Among American Indian 
tribes nfen who would not 
staųd up for their rights, or 
who would not fight ‘ in de- 
fense of the tribe, were reviled 
with the term: “Old women!” 
Them the vvarriors dressed in 
squaws clothes then gavę f 
hoe to, and sėt them to hoe- 
ing corn or scraping deerskin. 
Such “old women” were hence- 
forth excluded from thev soči 
ety and the councils of the 
braves.

JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIAJAM BALIONUI
> ' (Atsakymus raly kitę anglu kalboj)

' . i
džių. Pavyzdžiui, Marytė gali labai 
gerai padaryti bi kuri is sekamų 
atsakymų:

“Afy choice i* Old Golds. 
They’re aluiays fresh, aluiays 
Double-Melloto."
“Get Old Golds. Their double 
Cellophane ,package keeps 
them loonderįully fresh.“
“Eitker buy several brands or 
get Old Golds. Old Colds 
please everybody.“

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

Nenaudokite daugiau kaip 12 žodžių kiekvienam atsakymui.

This contest, in its entirety, copyrighted, 19)7, by P. Lorillard Co., Ine.

PRADEKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLETINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE WESTERN UNION OFISŲ

Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigę, Pasiųskite 
Kuponų po Tiesei

Laimėkite bi vieną
, t ' . • ’ .. . r

IS ŠIŲ PRIZŲ

Ist PRIZĘ
*100,000.00

2nd PRIZE
*50,000.00

3rd Prize
4th Prize
5th Prize
6tn Prize
7th Prize
8th Prize

$25,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$5.000.00
$5,000.00
$2,500.00
$2,500.00

Žiūrėkite!!
Apatinis Užvalkalas 

iš '‘Cellophane" 
Atsidaro iš 

VIRŠAUS

Žiūrėkite!

Išlaukinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

Atsidaro iš 
APAČIOS

ŠVIEŽOS! VISOKIAME Klimate
Jūs negalite nusipirkt nuvėsusį Old Gold. Tas 
ekstra užvalkalas iŠ Cellophane suteikia jums Old 
Golds prizinio derliaus tabakus geriausiose sųly- 
gose rūkymo

3 Prizes U,000.00 ea. $3,000.00
10 Prizes $500.00 ea. $5,000.00
28 Prizes $250.00 ea- $7,000.00
50 Prizes $100.00 ea- $5,000.00
100 Prizes $501.00 ea- $5,000;00
800 Prizes $25^00 ea- $20,000i00

A GRAND TOTAL OF
I

z Jūs galite gauti piešinius veltui iš bi kurio cigaretų pardavėjo ar iš bi 
kurio pirmaeilio Western Union ofisų. Nuo 1-mos iki 4-tos savaičių serijos 
dabar yra aplaikomos didžiumoje cigaretų krautuvių ir Western Union ofisuose, 
{patraukiančio Bulletino formoje.

Kiekvienoje serijoje jūs rasite atatinkamą ATSAKYMAM BLANKĄ, įrašymui 
jūsų atsakymų. Visvien, bi kuri ATSAKYMŲ BLANKĄ, ar tai rastumėte 
laikraštyje ar Žurnale, ar cirkuliare, yra taip lygiai priimtina, kaip ir 
bi kuri ATSAKYMŲ FORMA.

įdėkite 3 geltonas popieriukes nuo OLD GOLDS pakelio (ar 3 rankos 
parašo kopijas) su kiekvienu iš savo Savaitinių Serijų Atsakymų. Tai yra 
reikalinga sulyg kontešto taisyklių. Adresuokite savo atsakymus: Old Gold 
Cohtest, P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Jėi dėl kokios priežasties jūs negalite gauti piešinių, 
prisiųskite žemiau paduotų kuponų.

*250,000.00 į
Kartu su savo kiekvienos savaitės atsaky 
maiši įdekite 3 Old Gold pakelio popie
riukes ar rankos parašus sulyg oficialių 

taisyklių reikalavimo.

fi*/TO VANPENS -------------------------
TAM, 2S *v. nisISu ------------
VFRTYBftS BAITAS KltAMKL, gaL >!.«« 
Shcrwln-Wi1llatnM VĄRNISH, rnl. - 1.00 

C’KANER, « nv. vledriui 08c 
HRH arba Poplėrlo CLiftANBR, 3 pak. 

... 10c
MIBnRlilMJO StENV POFIKRIS, rolls — 

........... ... -  l»l-2c 
Vėiiaūshi" atvllų—kiti fi* rbl. Ir eūk*. 
3IF.NV POPIERIAI TRIMVOJAMA DYKAI 
National Lend Čompany’a Tikras Dutch 
Boy Whlte Lead ir tik gryniausia* lin- 
accd aliejus, turpentinos guni spiritą že
miausiomis marketo kninomls^^ 
raupykit Dabar nir* * 

L ANO V 
UŽDANOV 

rclefonuoklt mums 
Ir musų apaĮoMatio- ,r. ,----- ......
tojas , atlankys Jm rėmai, 
su sempellals. I

Atdara Ketrlrt. ir fleitai!. Vakarais 
_^_.PRISTYMAS U* DYKAm.^mm.

piir.se
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Užaakyrao kainai
Chicagoje — paštu:

Metama______ ;___________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams — 9 w "j • 50
Vienam mėnesiui .7^

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______  8c
Savaitei ___________________   i8c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagdj, 
paktu: ,

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ..............— 1.50
Dviem mėnesiams   ..... 1.00 
Vienam mėnesiui ____  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams-----—-------  ----- $8.00
Pusei metų ---------...........------- 4.00
Trims mėnesiams ....----------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Du Roosevelto suklupimai
i t

Prezidentas Rooseveltas pereitosios kongreso sesi
jos metu du kartu labai suklupo. Vieną kartą — Vy
riausiojo teismo reorganizavimo klausime, antrą — se
natoriaus Black’o paskyrime teisėju.

Teismo reformos klausime prezidento pasiūlymas 
po ilgą ir smarkių ginčų senate ir spaudoje buvo su
muštas. Roosevelto rėmėjai originalį jo planą ištraukė 
iš senato ir, jo vietoje, pasiūlė kitą. Bet, galų gale, ir 
tas pakeistas ir sušvelnintas planas tapo grąžintas ko
misijai.

Su Black’o paskyrimu išėjo dar blogiau. Senatas 
Black’ą patvirtino Vyriausiojo teismo nariu, bet paskui 
iškilo aikštėn, kad jisai priklauso (ar priklausė) Ku 
Klux Klanui. Rooseveltui ir tiems senatoriams, kurie 
balsavo už Black’ą, dabar didelis nemalonumas ir sarr 
mata. Kad kokios, ateinančioje kongreso sesijoje gali 
kilti judėjimas, kad teisėjas Black butų pašalintas iš 
teismo.

Pastebėtina yrą tai, kad abi šitas klaidas Roosevel
tas padarė, nepasitardamas su savo partijos vadais ir 
bendradarbiais. Prezidentas mėgsta kartas nuo karto 
nustebipti draugus ir priešus kokiu nors netikėtu, dra
matiškų žinksniu.

Kai Rooseveltas atsiuntė senatui savo pranešimą 
apie Vyriausiojo teismo papildymą šešiais naujais tei
sėjais, tai net artimiausiems jo rėmėjams tas jo planas 
buvo siurpryzas. Kilo kova — ir prezidentas pralaimė- 
jo.

Skirdamas naująjį teisėją, Rooseveltas elgėsi dar 
sekretniau. Jisai nepasitikėjo net savo sekretoriais. Yra 
įrodyta, kad prezidentas pats savo ranka įrašė Black’o 
vardą-pavardę blankoje, kurią jisai pavartojo teisėjo 
nominavimui. Rooseveltas tikėjosi šitokiu budu lengviau 
savo kandidatą pravesti. Tiesa, jisai' savo tikslą pasie
kė, bet apie kandidatą prezidentas nepatyrė tam tikrų 
faktų, dėl kurių dabar eina skandalas.

Ta slaptingumo taktika, kurią Rooseveltas paminė
tuosiuose dviejuose atsitikimuose pavartojo, jam patar
navo blogai.

kinis yra redaktoriaus brolis, 
ne sunup. Be to, argi sūnūs 
ir brolis būtinai turi;būti te* 
vo ar brolio įsitikinimų ? To 
amerikiečiai, pryšaky su Ty
sliava, niekaip nesupranta..

“Taigi, ‘Vienybės- žinios 
apie Bronių Oškinj yra įtiek 
pat ‘tikros^ kiek ir žinios 
apie p. Bielinio dvarą, kurį, 
prie progos pasakytina, p. 
Bielinis dovanoja^ J. Tyslia
vai...”
Tokiu budu p. Tysliava da

bar turi progos — pralobti. 
Jeigu Bielinis turi dvarą^ kaip 
Tysliava kad ra^šė (ir niekad tų 
savo žodžių neatšaukė) į tai Ty
sliava dabar gali važiuoti į Lie
tuvą ir tą dvarą pasiimti, kaip 
prezentą nuo Bielinio!. Tuomet 
jisai galės sau švilpaudamas 
gyventi.

ŠTAI KODĖL JIE PLŪSTASI

ESĄS PALEISTAS RADEKAS

Londono “Daily Express” 
praneša, kad garsus sovietų 
žurnalistas ir buv. “Izvestija” 
redaktorius Karolis Radekas 
esąs paleistas iš kalėjimo ir gy
venąs vasarnamy ties pat 
Maskva, GPU (žvalgybos) 
agentų priežiūroj. ?

Radekas buvo apkaltintas, 
kaip “trockistas'7 “fašistų 
agentas’* ir “teroristų gaujos” 
dalyvis ir buvo teisiamas kar
tu su šešiolika kitų bolševikų 
šulų. Jisai prie visko “prisipa
žino” ir liudijo prieš save ir 
prieš kitus kaltinamuosius. Už 
tai Maskvos teismas jo nesu
gaudė, bet paskyrė 10 metų ka
lėjimo bausmę.

O cĮabar sakoma, kad jisai 
jau paleistas. Išduoti savo drau
gus Radekui, matyt, apsimokė
jo.

.y. ■ I r..■! n I |-..........II

TYSLIAVA GAVO DVARĄ 
DOVANOMS

Prieš kiek laiko Juozas Tys- 
liava “Vienybėje” pranešė,- kad 
žinomas Lietuvos socialdemo
kratų veikėjas Ęipras Bielinis, 
“bedirbdamas proletariato Ja

rą. “Naujienos” jau tuomet pa
stebėjo, kad p. Tysliava, tur 
būt, meluoja, kadangi apie Bie
linio dvaro įsigijimą nebuvo iki 
šiol niekur minėta (ir dvarų 
pardavimui Lietuvojė seniai ne
bėra) . . <■ , i Į.

Dabar rašo ir ‘'Lietuvos Ži
nios”, kad “Vienybės” redakto
rius prasimanė nebutą daiktą 
apie Bielinį. Tą dvarą, kurį Bie
linis “pirko”, jisai dovanojus 
Juozui Tysliavai.

Tame Brooklyno fašistų laik
raštyje buvo netiesa' parašyta 
ir apie sklandytoją Bronių Ož
kinį — kad jis buk esąs “Lie
tuvos Ūkininko” redaktoriaus 
sūnūs ir, todėl, esąs kairiųjų 
pažvalgų žmogus. “L. žinios” 
atitaiso ir šitą “Vienybės” 
“faktą”. Jos sako:

“Dešinieji Amerikos lietu
vių laikraščiai, kaip ‘V.’ ir 
kiti, užsipuola kairiuosius, 
kaip ‘N.” ir kitus, dėl Lietu
vos sportininkų ir seimo na
rių lankymosi ir sutikimo. 
Didelis tame ginče argumen
tas sklandytojas Bronius Oš- 
kinis, Amerikiečiai jį perdėm 
laiko ‘L: Ukitiįhko’ redakto
riaus V. Ožkinio sunum...

Musų komunistiškų laikraš
čių redaktoriai kartu su savo i 
“masėmis” jau seniai pasitrau- i 
kė iš SLA. ir įsteigė savo “dar
bininkišką” Susivienijimą. Kai 
jie yra taip pasielgę, tai jiems, 
rodos, nebeturėtų būti jokio 
reikalo dėl SLA. draskytis ir 
naktų nemiegoti.

Bet ne. Kai prieš keletą sa
vaičių skaitlingas SLA. veikė
jų būrys Chicagoje po išsamių 
diskusijų nutarė rekomenduoti 
SLA. nariams rinkti į Pild. Ta
rybą tuos pačius asmenis, ku
rie yra' joje dabar,, tai komu
nistai pakėlė triukšmą — pir
miausia “Laisvė”, kuri nesidro
vėjo tuos čikagiečius apkaltin
ti net dėl “giminiavimosi su 
smetonininkais” ir dėl pažan
giųjų SLA. jėgų “demoralizavi
mo”! ,

Kodėl tas komunistų laikraš
tis taip karščiuojasi ir plūstasi 
dėl reikalų organizacijos, kuriai 
jo paties redaktorius nebepri
klauso? Tąi bando paaiškinti 
R. Mizara. Jisai sako:

‘‘šitų žodžių rašytojas iš
buvo SLA 15-ka' metų. Jis 
ten butų buvęs ir po šiai die^ 
nai (kodėl tik po šiai dienai, 
o ne ligi šios dienos? — “N.” 
Red.), jei fašistų klika nebū
tų, policijos pagelba, suskal
džiusi Chicagos Seimo ir mė
čiusi iš organizacijos narius.

“Nepaisant, kad nešit SLA. 
’' narys, tačiau man visvien 

tos organizacijos reikalai ru
pi, nes ten yra tūkstančiai 
lietuvių darbininkų, mano 
klasės (? — “N.” Red.) bro
lių ir draugų.” , 
čia daugiau poezijos, negu 

tiesos. Nės juk jokia klika “su 
policijos pagelba” Chicagos sei
mo nesuskaldė, — negut “kli
ka” vadinsime, komunistus, ka
dangi seimą suskaldė jie; bet 
policija komunistams šitame 
darbe nepadėjo. I ■-

Policija ir iš viso negalėjo 
suskaldyti SLA. seimo, o ypač 
negalėjo mesti arba pą'deti kam 
nors mesti narius iš organiza
cijos. Mizara čia niekus pasa
koja.

Seimas buvo suskaldytas ne 
tuomet, kai policija pašalino iš 
svetainės triukšmą kėlusius de
legatus, bet tuomet, kai tie de
legatai ir jų simpatikai atsisa
kė dalyvauti SLĄ. seime ir nu
ėjo laikyti savo atskirą “sei
mą”. Komunistai ne tik nebuvo 
pašalinti iš seimo, bet buvo 
kviečiami į seimą grįžti.

Toliaus komunistai, o ne kas 
kitas, suskaldė ir patį Susivie
nijimą, nutardami pasitraukti 
įš SLA. ir steigti naują orga
nizaciją.

Kadangi faktai rodo, kad Mi- 
?ara ir jo vienminčiai patys iš
ėjo iš SLA., o ne buvo iŠ jo 
išmesti, tai labai falšyvai skam
ba Mizaros pasigyrimas, kad 
jam “rupi” tūkstančių jo “kla
sės brolių” likimas Susivieniji
me. Jeigu j airi butų tikrai rū
pėję tų SLA. narįų reikalai, tai 
jisai nębutų iš Susivienijimo

Naujoji mano pažįstama var
du Birutė. Jį gimusi Šiaurės 
Amerikos padangėje, kaž kur 
tenai apief Michigan ežetą^ Ji 
šiemet su savo tėveliais pirmą 
kartą atvyko į Lietuvą, ^ de
šimts metų. • .

'Mudti'jaū geri pažįstami. Jai 
viskas Lietuvoje nauja, nepažįs
tama. Tiesa, paukščiai veik tie 
patys, bet štai garnį, tą ilgako
jį, ji pirmą kartą Lietuvoje ma
tė. Birutė skubina man išaiš
kinti, kaip tas garnys atrodo^ 
tarytum aš niekuomet jo nebū
čiau matęs.

Kartais Ėirutei, lietuviškai 
kalbant, pritrūksta' žodžių, bet 
ji neskuba juos anglų žodžiais 
pasivaduoti, • ji 
gerai apmąsčius, 
taip pasako. Bet 
Susikalbava.

Birute didelė

galvoja ir tik 
kaip nors'ki- 
mudu gražiai

savo

diplomatė. Ji 
man nesako, dėlko ji nevartoja 
anglų žodžių. Tik kaip jai pri
trūksta žodžių, ji žiuri į
mamytės akis. Mamytė gera 
draugė, padeda jai.

—Gali sakyti, Birute, ir 
liškai, 
man j 
žiuri i 

; / Jos 
matds

ang- 
tariau aš jai, bet ji 

tai nieko neatsako, ir tik 
savo tėvelį.

tėvas \j*a'u netoks diplo- 
ir Birutės paslaptį man

išduoda. Birutė Amerikoje vi
sai nenorėjo kalbėti lietuviškai, 
bet Lietuvą norėjo pamatyti. Ir 
čia tarp tėvelio ir Birutes buvo 
padaryta nerašyta sutartis.

—Vešiuosi, jei Lietuvoj man 
tik lietuviškai kalbėsi!

Birutė buvo nugalėta ir šito
kią džentelmenišką sutartį su- 

’tiko padaryti, štai dėlko ji da
bar Lietuvoje‘ir štai dė ko Bi
rutė taip Vengia angliškai kal
bėjusi. Tai buvo Birutės paslap
tis, ir štai tėvui ją dabar ati
darius, Biriitė visa išraudo. Bet 
ji skubinami pasiaiškinti. ‘Taip, 
Amerikoje nėra kas lietuviškai 
kalba.
' Tėvas šypsosi. Matyti, jam 

smagu, kad jis savo dukterį nu
galėjo ir J^ądę vis dėlto ji moka 
pasiteisinti ir nenori prisipažin
ti, kad lietuviškai anuomet ven
gė kalbėti. ’

Motina man pasakoja, kad jis 
svarbiausia dėl dukters čia at
vyko. Tegu pamato Lietuvą.

—Ir mes jau jos pasiilgome, 
daug metų nebuvome, norėjo
me savuosius aplankyti.

—Taip, per tuost metus Lie
tuva labai pasikeitė. Atrodo 
ne tie žmonės, ne tas kraštas. 
Viskas savo, atrodo šviesiau.

—Na, Bįrute, o kaip tau at
rodo Lietuva' ir kaip tu ją įsi
vaizdavai, — klausiu savo nau-^ 
jos šviešaplaukės, mėlynakės 
gražios pažįstamosios. \

Birutė mane apdovanojo 
gražia šypsena', bet ji nemo
ka ir nepajėgia man i ta klau- 

< * * 
simą atsakyti.

O ką jį čia matė gero?
Birutė didelio miesto gyven-

toja. Tėvų prekybos biznis 
vertė jubę nuolatos mieste gy
venti, tai Birutė daug ką ge- » 
ro matė. Jai ir višta’ visai bu
vo neregėtas sutvėrimas.

Birutė pastabi. Ji matė, kaip 
Vištą kiaušinį deda. Net šiltu
tį, tik ką padėtą savo rankoje 
turėjo. A

—Q, o tasai žąsinas — tai 
tikrai piktas sutvėrimas, ši
taip jis gina mažiukus žąsiu
kus. Taip skaudžiai žnyba.— 

aiškina man Birutė.
. Tur būt, jau jai teko žąsino 
rūstybę paragauti.

O’ Birutė taip norėjusi žą
siukus paglamonėti, bet tasai 
nelabasis žąsinas...
—Tai ką, sakau, Birute, ga

lėtum kokį nors žąsiuką į A- 
meriką nusivežti.

—O tai, tik Ką Jisai tenais 
veiks? Mieste žolės nėra, o jei 
ir yra, (tai tenais vaikščioti ne
galima, tai jau ką čia kalbėti 
apie žąsiukus, jie tenais pa
dvėstų...

Tai tokia tenais toji Ameri
ka. Net žąsiukams vietos nė
ra.

—O, Lietuvoje visai kas ki
ta!

. štai Birutė, kiek tik nori, 
gali po žoles braidžioti ir gra
žias gėleles skinti, čia niekas 
nedraudžia'. Taip, Birutei to
kia tvarka įtinka. Tik štai tie 
žąsinai ir šunes... Pikti jie Lie 
tuvoje, Jų reikia saugotis.

—Ąmerikoj e ir yra šunų, 
bet jie tenais suvaržyti!
Betgi žąsinų Birutei Ameriko
je neteko matyti. O gal jų te
nais ir nėra? /
žiuri Birutė motinai į akis ir 

Jaukia, ką ji į tai atsakys. O 
gal Birutė ką nors negero pa
sakė, < tuomet mamyte ją su
draus. / .Beį^,;7hamyte ne. tokįą, 
kad prie svetimų žmonių Biru
tę gėdintų. Ji tuoj išaiškina, 
kad ir Amerikoje yrž žąsų, bet 
tik kaime, o jie „kad ir ilgai te
nais gyveno, bet kaimo nema
tė.

Birutė tokiu aiškinimu visai 
patenkinta. Jos mylima Ameri
ka šiuo atsitikimu visai nėra 
nuskriausta. Tiesa, Amerika ne
turi garnio. Bet Birutė tuoj čia 
atsikerta.

—Amerika ir blusų neturi!— 
nedviprasmiai man Birutė pa
reiškia.

ir už tų narių reikalus kovojęs. 
Tai aišku, kaip diena.

žodžiu, Mizaros paaiškinimai 
nėkiek nepateisina tos akyplč- 
.šiškos pozicijos, kurią “Laisvė” 
(ir “Vilnis”) užėmė SLA. rei
kaluose link Chicagos SLA. 
veikėjų. Jo prisiminimas 'Chi
cagos seimo leidžia iramą'nyti, 
kad “Laisvės” redaktorius da 
ir šiandie yra įsitikinęs, jogei 
komunistai tame seime ir iki 
to seimo elgėsi gerai. Tuos, ku
rie jų taktikai (tuomet prieši
nosi, jisai dar vis vadina “kli
ka”. Taigi atrodo, kad jisai no
ri, kad komunistai dabar vėl 
pradėtų Susivienijime taip elg
tis, kaip jie kad elgdavosi prieš 
1930 metus.

Jeigu “Laisvė” ir, “Vilnis” to, 
iš tiesų, nori, tai jos labai ap
sigaus. Ne tik'SLA. veikėjai 
Chicagoje, bet ir kitose koloni
jose, griežčiausiai tokioms ko
munistų užgaidoms paaiprie-

turiu 
visai

.................... , »■'

Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 
Veikmė

mokestis galėtų palikti 
Ičioms kuopoms, arba ne 
giau kaip 15c nuo pavi 
nario ir 10c nuo antro še 
nos nario

Apie suvažiavimą.
Dar tikrai nežinomas 

kas, bet, kaip girdėti iš n 
visų pageidavimas yra & 
suvažiavimą šiame ru< 
Kaip pirma minėjau, ga] 
įstatų neturėjimo organi 
vė darbuotė neina taip 
mingai. Kai kurios gyvu 
čios kuopos rodo kokį ta 
snudimą.

Kai kurie nariai sto; 
kuopų rinktų delegatų i 
žiavimą. Pagal Detroito 
tus, toks kp. atstovų su\ 
vimas vargiai galėtų c 
valdybą išrinkti.

Gerai žinomų laisvai] 
yra daug ir visur. Dėl tri 
laiko negalėjo stisiorgani 
Tokiu budu nebus kas j 
stovauja. Ar nebūtų pr 
kiau sušaukti Chicagos ir 
linkės visuotiną laisvan 
suvažiavimą? Butų dideli 
vas ir pasekmingas. Gale 
važiuoti laisvamaniai iš 
Chicagos ir jos apie! 
kaip Detroito, kiek yra g; 
Ročkfordo, Kenoshos, Gž 
kitų kolonijų.

tylėti, čiai 
parbloškė.Birutė mane

Bet Birutė turi gerą širdelę. Ji 
pamačius gal kiek mane dėl ši
to sutvėrimo susirupinus (kuris 
tiek daug neramybės teikia), 
tuoj peršasi man kendžių nu
pirkti. Aš jai sakau, kad pas 
mus kendžių nėra, o yra tik 
saldainiai. O Birutė pasirodo 
tiek nusimano ir tuoj man pa
aiškina, kad kendės ir saldai
niai, tai vienas ir tas pats.

Pasirodo, kad Birutė čia di
delė žinove. Taip, ji Lietuvos 
saldainiams atiduoda visišką 
pirmenybę, čia jie tikrai geres
ni. Birutė jau visokių jų Lietu- 
.voje išmėgino.

Na, ką giY Einava mudu a^ 
budu į krautuvę kendėmis pasi
vaišinti. Aš kaip geras kavalie
rius noriu Birutę pavaišinti. 
Birutė nepasidubda, juk ji man 
pasiūliusi kendžių pirkti, bet ne 
aš jai. Motina mudviejų tokiu 
ginču patenkinta ir savo dukre
lės apsukrumu didžiuojasi. Bet 
vyriškis pasilieka' vyriškiu. Pi
nigai jau sumokėti. Mat, iki Bi
rute išsiaiškino, kiek tai lietu
viškais pinigais reikia mokėti, 
aš tą progą išnaudojau ir su
mokėjau.

Birutė tikra amerikietė: ži
no, kas tai.yra moters teisės.

—Naį. tai pusiau,—sako ji 
man.

—Gerai, tik tu man kitą kar
tą nupirksiu

Detroito kuopos {statų pro
jektas ir suvažiavimas. 

'• *
Kaip paprastai visur, taip ir 

Laisvamanių darbuotėj randas 
Visko. Gerų pasisekimų ir ap
snūdimų. Tie, kurie dirba, tu
ri su labai mažomis išimti
mis, gerų pasisekimų. Tie, ku
rie snuduriuoj a ar visai mie
ga, susilaukia ir panašių dar
buotės pasekmių. ,

Nenoriu lysti į dideles kriti
kas ir daryti kokius užmeti
mus ar užgavimus. Mano no
ras tik pastebėti nekuriuos ne
aiškumus, kuriuos reikėtų 
daugiau viešai išdiskusuoti ir 
gal jiems priduoti daugiau ai
škumo. Be apkalbėjimų daug 
dalykų nepamatom.

Pati Laisvamanių organiza
cijos veikla dar nėra įsisiūba
vusi 'iki gero ir pasekmingo 
laipsnio. Gal didžiausia prie
žastis tam gludi neturėjime 
tikrų reguliarių ir pastovių įs
tatų, Jau yra apie 15 mėnesių, 
kaip tas darbas buvo pradė
tas ir jį reikėjo padaryti. Nors 
jau vėlu, bet visgi yra žengia
ma pirmyn. Yra dirbama-ra- 
šoma laisvamanių naudai įs- 
tati net keli. Visų neteko ma
tyti, bet įstatus turi parašęs 
to Laisvamanių kuopa. Mačiau 
tik Detroito projektą. Apie jį 
trumpai ir prisiminsiu. Ka
dangi po ranka jo neturiu, tai 
nuosekliai negaliu viską pri
minti. i

Pagal Detroito kp. rašytus 
įstatus, centro valdyba renka 
suvažiavimas dviems metams. 
Rodos, butų praktiškiau vip- 
niems metams; tai nėra kokia 
didelė savišalpos organizaci
ja, kuriai naujos valdybos rin
kimas daug išlaidų ir keblu
mų sudaro.
' Centro valdyba turėtų susi
dėti iš 5 narių, 2 pasilieka, 
kaipo alternatai. Reikalui pri
ėjus galima pavaduoti ar pasi
traukus užimti centro valdy
bos vietą.

Mokestis, mano supratimu, 
irgi perdidelė. Nereikia pažy
mėti organo mokesties, nes 
nėra žinomas koks ir kada or
ganas bus paimtas. Dėlto ne
galima įrašyti tokių mokesčių 
įstatuose. Užtenka pažymėti, 
kad kiekvienas narys privalo 
skaityti organą.

Metiniam narių • mokesčiui 
užtektų 15 centų, centro ofiso girnas, bus patenkinti, 
išlaidų padengimui. Kuopų Dėdė B. Vaiteku

diskusuoti įstatus ir 
daugiau pasitarti laisvai 
reikalais. Gal tokie dėl 
neturėtų visų privilegijt 
tas priklauso nuo siiših 
mo ir dienotvarkės priėn

Dar noriu priminti, p 
finis įstatų tekstas turėti 
kuo mažiausias, nes 
išlaidos m a žesn ės.
veikimas, tokiu budu 
ir įstatai papildyti, taisy

sę

Iš Joniškiečių I 
darybės ir Kulti 
Kliubo Veikimo, 

, l

1 Joniškiečių L. ir K. K 
rengia rožių vakarą ne 1 
čio 20 d., kaip buvo pr. 
Naujienose, bet spalių 
ber) 3 d., Marąuette Dari 
tikriau p. J. Berzinskio s 
nčj, 6908 S. Western avė 
džia 6 vai. vak. Įžanga 2

Rengimo komisija si 
darbuojasi, kad parengti 
šadnų vakarą, nes p. Bt 
kio nauja svetainė yra er 
labai patogi šokiams, o 
ka bus p. Algirdo Briedži 
dėl atsilankiusieji, o ypa<

NACIONAL1S PARKAS — Vaizdas terilorijo: 
karinėje Texas valstijos dalyje, kur administracija 
šiuši įrengti 800,000 akrų nacionalį “gamtos” p 
Tam tikslui Tėxas gyventojai; sudės milioną doleri) 
komis. Paveikslas traukias prie Rio, Grande upės 1



- guS . - Au i,-*v ■ ' '■ ... v
> . * i 'C r <;'7

•y
'{M 3

■

Trečiadienis;., ings. 22, 1937 
. ... .1 . i ■V

NAUJIENOS, Chicago, III
........ ... .... ......... ■ .... ......... ......... ............- 4*

A v. 
■—'■■■n '

sssse
< ■X

»'■ "' 'l

S3 SSBl —» uasx

VIENYBES ARDYTOJAI
— ......................... .................................... ... . ' ' f

žmonės, kurių žodžiu negalima pasitikėti.—Be skandalų nega
li apsieiti.—Daro sutartį tik tam, kad paskui galėtų ją lau
žyti.—Kerta šaką, net kurios patys sėdi.
WINNIPEG, Kanada.— Dar 

nedaug laiko tepraėjo, kaip 
apsiramino visokie skandalai 
bei šmeižtai tarp vietos lietu
vių. Nesusipratimai baigėsi ta
da, kai “Winnipego Lietuvių 
Darbininkų Pašalpinė Drau
gija susijungė su Toronto Sū
nų Dukterų Pašalpinė Drau
gija. Tai įvyko prieš metus su 
viršum laiko. Nuo tada sušvel
nėjo santykiai ir tarp vietos 
pašalpinės bei Literatūros 
draugijos 217 kuopos. Rimtes
nieji veikėjai stengėsi visas 
draugijas suvienyti į daiktų.

Kai buvo susivienyta su To
ronto pašalpinės tai prie Win- 
nipego pašalpinės prisidėjo ir 
St. Boniface draugija. Tokiu 
budu susidarė gana gausinga 
nariais organizacija. Literatū
ros draugijos 217 kuopa taip 
pat pamatė, jog veikdama sky
rium ji nedaug ką tegalės nu
veikti. Todėl ji pradėjo dery
bas su pašalpinė draugija dėl 
subendrinimo veikimo. Nors 
tų organizacijų tikslai yra vi
sai skirtingi (vadinamoji “li- 
teraturka” daugiausia rūpina
si politika)), tačiau vis dėlto 
buvo manoma, kad tam tik
rais atvejais galima susitarti 
ir vieningai veikti. Derybos 
baigėsi tuo, kad abi draugi
jos sutiko rengti bendras pra
mogas.

Kadangi pašalpinė draugija 
turi nepalyginti daugiau narių 
nei Literatūros draugija, tai, 
suprantamas daiktas, kad pel
nas nuo parengimų negalėjo 
būti lygiomis dalinamas. Buvo 
padaryta sutartis/-kad ’ nuo 

i kiekvieno ’ bendrai / rengiamo 
parengimo pašalpinė draugi
ja turi gauti du trečdalius pel
no, o Literatūros Draugija— 
vieną trečdalį.

Tos sąlygos abiem organiza
cijoms pasirodė priimtinos, ir 
bendras veikimas prasidėjo. 
Pasirodė, jog toks veikimas 
yra galimas, jei tik abi šalys 
stengiasi sutarties laikytis. 
Skirtingų pažiūrų žmonės pra
dėjo bendradarbiauti ir visai 
draugiškai sugyventi. Per 
trumpą laikų buvo padaryta 
pusėtina pažanga. Rimtesnieji 
veikėjai jautėsi patenkinti, nes 
jie tikėjosi, kad nereikalingi 
ergeliai pagaliau pasibaigs.

Bet, matyti, kai kuriems pi
gios rųšies politikieriams toks 
vieningas darbas nepatiko. Jie 
pabūgo, kad savo sekėjų tarpe 
gali visiškai įtakos netekti. 
Juk juo tolyn, juo pažangieji 
gali labiau susiartinti. O kai 
jie vieni kitus labiau pažins, 
tai turės pranykti ir visi tie 
nereikalingi ginčai beį pasi
skirstymai.

Kai kurie pigios rųšies *po- 
- litikieriai iš vadinamosios “li- 

teraturkos” ' nepasitenkino 
draugišku sugyvenimu ir pra
dėjo visokių priekabių ieškoti. 
Pats jų organizacijos vardas 
rodo, jog nariams turėtų rųpėti 
kultūriniai darbai ir savišvie
ta. Bet iš tiesu visai kitaip yra: 
kai kurie nariai ne tik progre
so nedaro bet faktiškai regre
suoja. Vadinasi, žengia atgal.

Taip, yra labai negražu, ka
da lyg ir kultūrinės organiza
cijos nariai elgiasi kaip papras
ti tamsuoliai ir nesugeba orga
nizacijos reikalų atskirti nuo 
asmeniškų. Bloga dar yra ir 
tai, kad sutartis jiems nieko 
nereiškia, kad jų duotu žodžiu 
negalima pasitikėti.

Kai jau atrodė, kad viskas 
eina sklandžiai ir vietos lietu
viai pradeda pamiršti apie pra- tiek susijaudino, jog vjsai ne- 
eities nesusipratimus, štai Li- teko pusiausvyros. Nepaisyda- 
teratnros draugijos 217 kuopos mas pirmininko įspėjimo, jis 
vadovybė ir vėl pradėjo erge-j visokiausiais žodžiais pradėjo 
liūs kelti ir laužyti sutartį, plūstis ir kolioti patį pirminin- 
Prieš kiek laiko buvo įteiktas ką. Jis naudojo tokius žodžius, 
reikalavimas, kad nuo bendrų kurie ir karčiamoje yra ven-

parengimų kuopa turi gauji 
pusę pelno! Ereglių mėgėjai 
visai nepaiso to, kad kuopa 
neturi nė vieno trečdalio tiek 
narių, kaip pašalpinė draugi
ja. - ■> ’ j.'į

Nors tas reikalavimas buvo 
keistas ir nepagrįstas, vienok 
pašalpinė draugija sutiko jį 
svarstyti. Mat, ji visais budais 
norėjo palaikyti vienybę ir 
draugiškumų. Eiliniame drau
gijos susirinkime nariams ir 
buvo pranešta apie kuopos rei
kalavimų.

Susirinkime, kuris įvyko 
rugpiučio 16 ’d., reikalavimas 
buvo rimtai ir visapusiškai iš- 
diskusuotas. Susirinkusieji nu
rodė, kad kuopos reikalavimas 
yra nepagrįstas ir neteisingas. 
Buvo pareikštas nusistebėji
mas, kad kuopos nariai, kurių 
daugumas priklauso pašaipū
nei, iš viso stato tokį reikala
vimų.

Aiškus daiktas, kad daugu
mas narių pasisakė už tai, 
kad reikalavimas butų atmes
tas. Narių buvo nurodyta', jog 
pašalpinė draugija niekuomet 
neatsisako paremti finansiškai 
pažangiųjų dirbamų darbų. 
Tačiau ji turi rūpintis ir savo 
narių gerove. Vadinasi, šelpti 
juos, kada jiems parama reika
linga. Jei draugija nori tinka
mai gyvuoti ir augti, tai jai 
būtinai yra reikalinga salė. 
Kada dabar tenka bastytis iš 
vienos vietos į kitų, tai veiki
mas labai trukdosi. Reikalin
gas taip pat yra ir pastovus 
daktaras, kuris prižiūrėtų ser
gančius narius.

TaČiati 7 Literatūros1 draugi
jos kuopa nepaiso to. Jos na
riai, kurie beveik visi yra ir 
pašalpinės nariai, reikalauja 
sau tiesiog privilegijų. Jie yra 
pasirengę, kaip sakoma, sveti
momis rankomis iš ugnies kaš
tanus griebti.

Kada paaiškėjo, jog pašal
pinė draugija nėra linkusi 
reikalavimo patenkinti, tai kai 
kurie literaturkai priklausą 
nariai pradėjo triukšmų kelti. 
Griebėsi jie tiesiog šlykščių 
priemonių ir susirinkimuose 
pradėjo elgtis, kaip paskuti
nės rųšies chamai. Jie ėmė 
kiekvienų progų išnaudoti, kad 
tik galėtų pasiskandalinfi.

Pavyzdžiui, imkime rugpiu
čio 16’ d. susirinkimų. Pirmi
ninkas pravedė susirinkimų 
gana tvarkiai iki tos dienotvar
kės vietos, kur reikia svarstyti 
ligonių lankytojų raportas, ži
noma, iš raporto sprendžiama, 
kam pašalpos mokėti, o kam 
ne.

Pastebėjas netikslumų vie
nos ligonės blankoje, pirminin
kas padarė pastabų ir papra
šė paaiškinimo. < z/ 
žodžiu, pirmininkas padarė 
tai, kas reikėjo padaryti. Bū
damas konstitucijos sargybo
je, jis kitaip ir negalėjo pasi
elgti. Bet tai labai nepatiko 
vienam nariui, būtent, Kriš- 
čiui, kuris visai nesuprasda
mas reikalo ėmė karščiuotis 
ir reikalauti, kad pašalpa bu
tų tuoj išmokėta. Girdi, pir
mininkas neturįs teisės jokių 
pastabų daryti!

Pirmininkas pastebėjo Kriš- 
čiui, jog jis visai nevietoje 
kalbus. Jeigu yra priimta kon
stitucija, tai organizacijos na
riai turi jų ir pildyti. O pirmi
ninko pareiga kaip tik ir yra 
žiūrėti, kad konstitucijos nuo
statai“ nebūtų laužomi.

Ponas K. dėlei tozs pastabos

giami. žinoma, pirmininkas bino išstatyti savo partijos 
Knieko kito nebegalėjo daryti, žmones kandidatais tokiuose 
kaip tik suspenduoti jam bal- rajonuose, kur jie numato, kad 
sų. ■ ! gali darbininkų atstovas būt

Nespėjo tas triukšmas baig-1 trinktas. Tokiu būdų užbėgo 
tis, kaip prasidėjo kitas. Kai akių C. C. F. Pastarieji ir- 
balsavimas parodė, jog nariai gi nutarė statyti savo grupės 
nepritaria Literatūros draugi- žmones. Tada komunistai ke- 
jos kuopos reikalavimui, • tai Ha lermų ir šaukia kad C. C. 
V. Lepeška be niekur nieko F. Vadai sobotažuoja progre- 
^lykščiausiais žodžiais ėmė ko- šyvių atsotyų išrinkimų. Tai 
lioti tuos,, kurių 
reikalavimų priimti. ( I

Kada tokie neatsakingi žmo- taip elgiantis tai 
nes vadovauja < 
tai reikalas tikrai blogas. Juo munistų .pasimojimas užkirs- 
labiau, kad jie nėra linkę su ti kelių kitoms darbininkiš- 
daugumos valia skaitytis. Jei- konąs srovėms išstatyt savus 
gu jie susirinkimuose chamiš- kandidatus. Iš tikrųjų tai la
kai drįsta biauriaišiais žod
žiais kolioti narių daugumų, 
kuri nepritaria jų 
mams, tai noromis nenoromis 
teks juos suvaldyti, nes kitaip 
pati organizacija negalės tin
kamai gyvuoti.

Nėra reikalo aiškinti, kad po 
to susirinkimo, bendras veiki
mas pakriko. Literatūros drau
gija tudj parodė savo tikrąjį 
veidų. Būtent, kad ji nenori 
kooperuoti, kada negali “ant 
savo pastatyti.” '

Pašalpinė drąugija buvo su
sitarusi su lenkų darbininkais 
rengti bendrų bankietų Lenkų 
darbininkų salėje. Jau buvo 
pradėta ir rūpintis bankieto 
rengimu. Bet kai ptik ryšiai 
tarp pašalpinės ir “literatur- 
kos” netikėtai nutruko, tuoj 
lenkai pranešė, kad bankietas 
atidedamas tolimesniam laikui. 
Vėliau paaiškėjo, jog tų dienų, 
kada turėjo bankietas įvykti, 
Literatūros draugijos kuopa 
lenkų svetainėje turės kažkokį 
s<avo parengimų!

Kaip matote, “literaturka” 
ne tik nekooperuoja, bet jau 
stengiasi ir kojų- pakišti! . Ne
jaugi tie •p^nat^iharoV^jbg taip 
elgdamiesi jie labai pasitar
naus* darbininkų judėjimui?

Tenka dar pridurti, jog sa
kytos dienos susirinkimas bū
ro tiesiog misteriškas. Maža 
to, kad jis buvo labai triukš- 
minga's bet neapsiėjo ir be kri- 
minališko darbo. Nuo staliuko, 
kur nariai savo mokesčius mo
kėjo, kažkokiu misterišku bu
do dingo dešimt dolerių. Tie 
pinigai tiesiog . per akis liko 
pavogti,—sutirpo ir tiek.

Kadangi, apie staliukų mai
šėsi tik draugijos nariai, tai 
aiškus daiktas, jog iš jų tarpo 
ir atsirado tas “lengvų pirštų 
meistras”, kuris magiškai mo
ka nuo stalo pinigus paimti 
ir'įsidėti į savo kišenę taip, 
kad niekas negali pastebėti.' 

—VJinnipegietis

nesutiko tų kas gi dabar kaltas? Nejaugi 
i komunistai nesupranta, kad 
Unin piliantis nėra jpks

organizacijai,! bendras frpųtas! Tai yra ko-

sumany-

bai “gražus” frontas! .». Ko
munistai vadai, o visi kiti te
gul bėga ' paskui juos kaip 
avyg<. t ■/ *

/ SLA REIKALAI /
Toronto S. L. A. 236 kuopos 

nariai pilnai užgiria vakaru 
komiteto pareikštas mintis, 
kad kitais Pildomosios Tary
bos rinkimais butų, geriausia 
nesivaržyt ir išrinkt visus da
bartinius Pil. Tar. narius.

Bet matyt tokia mintis ne
patinka vadinamiems tautinin
kams, ir jie jau pradeda bruz
dėti. Mano manymu, jeigu jie 
vėl pradės tokių nešvarių agi
tacijų vest, kaip praeitai^ rin
kimais, tai reikėtų pagaminti 
visai atskirų kandidatų sąrašų 
ir išluot visus lauk, kad dau
giau jų nei kvapo neliktų, Su
sivienijime ! prieš paskutinius 
rinkimus tekįo ir man matyt 
porą N. N. “sargybos”—tai sta
čiai šlykštų jj^pvo skaityt to
kias nesąmones! Tokiai žemai 
ir nešvariai ' agitacijai, kokia 
buvo leidžiayia “Sargyboje”, 
turi būt padarytas galas!

SusivieųijiųųiL gero veliją 
nariai duoda igrąžų pasiūlymų, 
ant kuriO fVisį gali ■ sutikti—An
traip šalin skandalistus!

Musų Jatinoii Karta
KANADOJE* AUGĘ' LIETU

VIAI ir SENOJI KARTA
4 MONTREALT" Kanada—Kai 
baigėsi kaitros, tai ir mes pa
sijutome kiek geriau. Taip sa
kant, pagyvėjome, pasidarėme 

1judresni. Per karščius tik 
niekur nesinorėjo eiti,—žmo
nės jautėsi nuvargę ir visai ne
kaip nusiteikę.

Taigi orui atvėsus, aš pir
miausia sumaniau savo seną 
pažįstamą aplankyti. Tasai ma
no bičiulis jau gerokas laikas 
kaip negalioja. Mat, kai daug 
metų susikrauna ant kupros,: 
tąi, kaip sakoma, visokios 
“kvarabos” pradeda kamuoti.

Girdėjau, kad pastaraisiais 
metais mano bičiulis visai ne
kaip buvo nusiteikęs. Žinrote, 
kai žmogus serga, tai jis nega
li jau labai linksmas būti. Juo; 
labiau negalima tikėtis links
mumo iš žmogaus, kuriam te
ko daug ir kitų nemalonumų 
išgyventi. r .

Tačiau tikrai nusistebėjau, 
kai pamačiau savo seną pa
žįstamą visai gerai nusiteiku
si. Jis buvo linksmas ir visai 
šnekus. Daug pats kalbėjo ir 
daug klausinėjo apie bendrus 
pažįstamus, su kuriais dėl li
gos jis neturėjo progos susi
tikti. Aš negalėjau savo nusi
stebėjimo paslėpti, todėl pa
klausiau, kad bičiulis, matyti, 
jau baigia pasveikti.

Su sveikata, pareiškė jis, 
pasigirti negalįs,—dar vis nesi
jaučiąs gerai. Be to, jis pasili
kęs vienas. Prieš metus su vir
šum palaidojęs savo žmoną, 
kurios jokiu budu negalįs-už
miršti. Jo nykias gyvenimo die
nas džiuginąs tik tas faktas,

Aplink Pasidairius
RINKIMAMS BESIARTINANT

/Ontarijos provincijos rinki
mai jau čia pat; neveltui ir 
partijų lyderiai subruzdo siū
lyti darbininkams visokias ge
roves, kad tik juos išrinktų. 
Liberalai labai nusmukdė sa
va pasitikiejimą būdami val
džioje ir dabar kenčia baimę, 
kad gali pralaimėt. Konserva
toriai, pasinaudodami Hcpbur- 
no išėjimu prieš C. L O., mė
gina rodytis dideliais darbi
ninkų prieteliųis ir perša savo 
žmones, bet labai abejotina, 
kad šį kartų darbininkai.kabin- 
tųsi ant jų meškerės kabliuko?

Geriausia šiuo laiku butų 
darbininkams balsuoti už C. 
C. F., kurių tarpe yra nema
žai darbščių žmonių, ir taipgi 
gerų kovotojų už darbininkų 
reikalus.

GRAŽI BENDRO FRONTO 
TAKTIKA ...

Musų komunistai labai daug 
bubnija apie bendrų frontų ir 
apie darbininkų vienybę, bet. kad šeima išaugusi pavj^zdin- 
tikrumoję tai jie patys tų viėe ga. štai prieš septyniolika me- 
nybę ardo, štai kad ir prieš tų ištekėjusi už lietuvio jo vy
siuos Ontarijos provincijos riausia duktė. Ji labai pavyz-
rinkimus komunistai, pašisku- dingai gyvenanti ir auklėjau

ti savo vaikus lietuviškoje dva
sioje. Visi jOs vaikai ‘grąžtai 
kalba lietuviškai, šių vasarų 
apsivedę jo du sūnus. Abu pa
sirinko sau lietuvaites. Vieno 
sūnaus vedybos įvykusios rug
sėjo 4 d. Jis vedė p-lę Levins- 
kiutę. Tai esanti labai padori 
mergina,' kurios tėvai pasižymį 
savo draugiškumu ir svetingu
mu. Vedybos buvusios labai 
linksmos. .•

Mano senam pažįstamam y- 
pač patikęs jaunimas, kuris 
ypač gražiai mokus linksmin
tis. Palyginti, tas jaunimas nė
ra jau taip ištautėjęs. Lietuvių 
vaikai visai nesigėdį lietuviškai 
kalbėti. Ir daugelis jų visai ge
rai kalba lietuviškai.

iTgai kalbėjausi su savo bi
čiuliu apie musų jaunųjų kar
tų, kuri auga Kanadoje. Nega
lima pasakyti, kad jaunimas 
greit ištautėja. Faktas yra tas, 
kad dažnai patys tėvai stumia 
savo vaikus

asą?

Sis TAS Iš ŠEN IR TEN
asa

IR V£L LIETUVIŠKI FILMAI liūdnų ir paniekijianČiy vaiz-
dų buvo ir juokingų. Žiūrint į 
Pasaulinio Lietuvių Kongreso 

į nuotraukas, kas buvo, kas ne, 
o Glevelando “Dirvos” redak- 

dfemonsiravo’ Lietuvoje “t'rau£ *OTius ,visur jr v,is Pirm»Įe.ye 
tus filmus. Gražiausia buvol'oje- Je,8u ka,r pa"taiky- 
parodytas Kaunas, botanikos'?®''0 Įam P181!*’1.. ^“kalyj 
daržas ir kuortas Kulautuva; i?'• ž,”ek’ J,s “k P®5’ 
.v . .. . . x • i v ’ murkšt pro kieno nors pazazs-iš kitų vietų mažai kas buvo . . . . .... ,j n j i r • * ‘ . tę ir vėl pirmoje eileje, ir darrodoma. Rodant Lietuvos jau-! v , , ... . . . savo maža rankele mojuoja. ..nalietuvių org. iškilmes, ant, J J
plėvesuojanžių jų Vėliavų ma- ^OKVKLOS nAR ATJDĖWS 
tėsi svastika. Tartum peilis į
širdį dūrė, taip skaudu pasida-* Dėl vaikų paralyžiaus epi- 
rė, kad musų brangiojoje Lie-!demijos Toronto mokyklų ati- 
tuvoje yra tokių išgamų, ku-’darymas dar atidėtas iki 27 d. 
Kie ne tik patys pamiršo, bet rugsėjo. Praeitą savaitę per 
ir kitiems muilydami akis ir j 
protą, verčia juos eiti gruo- 
buonių vokiečių pėdomis; ku- 

irie per šimtmečius alino L;.e- 
į ištėmtėjimą.j tuvą ir liejo kraują nekaltų’ 

Nors ir menkai mokėdami, na- jos vaikų, ir dabar gelanda 
mie su savo vaikais jie sten- dantis • ir laukia patogios va- 
giasi kalbėti angliškai ar pran- Janddos, kad Lietuvą prari- 
euziškai. šiaip jokiame lietu- jųs. Tai tautiški reikalai 
viu judėjime nedalyvauja ir kur žmoniškumas? Juk svas- 
dažnai laikraščių neskaito. Ai- tįkOs ženklas—tai yra neapy-; 
škus daiktas, kad tokiu atve- tanios, skirtingoms kilmėms ir’ 

ryšius su lietuvių judėjimu.

TORONTE.
TORONTO, Ont.—šio mėne

sio 16-17-18 dd., p. Januškevi
čius buvo atvykęs Torontan ir

kitų, tai, žiūrėk, jis tik paš-

vienų dienų buvo net 24 nauji 
susirgimai. Einant varginges
nių gyventojų kvartalais, gali
ma pastebėti dažnų kvaranti- 
nos duru užlipinimų. Tas su
kelia nejaukų jausmų.

o
NELAIMĖ SU RANKA

Mrs. A. Gaižauskienė, dirb
dama suknelių dirbtuvėje, pa
dūrę sau pirštų su špilka. Po 
keliu dienų ranka sutino ir 
pradėjo sukti. Vėliau susidarė 
visai rimtos komplikacijos, 
bet laiku ir laimingai pasise
kusi operacija išgelbėjo jos 
ranka. Linkiu Mrs. Gaižauskie- 
nei ko greičiausiai pasveikti.

ju jų vaikai nutraukia visus rasėms ženklas! Argi to musų 
(lietuviai turi mokytis? Antras, 

Tai tiek apie musų jaunųjų labai Lietuvų žeminantis vaiz
das buvo,—tai keliais apie baž-

Šia proga aš noriu naragin-nyčių ėjimas. Rodos, kad Al- 
ti kanadiečius labiau “Naujie- . vito atlaiduose, dešimtys mote- 
nas” skaityti Aš gaunu jas(rų taip klupščiavo; kitos jau 
kiekvienų dienų. Kiekvienų negalėdamos ant kelių išsilai- 
diena jos teikia man įvairiau-'kyt, keturpėščios rėpliojo.. . 
siu žinių iš viso pasaulio ir Žiuri žmogus ir, rodos, savo 
šiaip įdomiu ir naudingų pasi-rakims nenori tikėti, kad Lietu- 
skaitymų. Ir visa tai per me~ voje dar yra tokių tamsių kam' spraudė klaida. Vietoje: K. 8 
tūs atsieina tik penki doleriai, pelių . ■; . Mano nuomone, toks gladiolės, chrizantemos ir kitos 
Tai tikrai mažas investmen- dūšių ganytojas, kurio globo- sezoninės gėlės turėjo būti: 
tas. kuris duoda labai daug je parapijonys ta’p tamsinami K. t gladiolės, chrizantemos ir 

! ir kankinami, turėtų užsitar- kitos sezonines gėlės.
• mm i J* -.. y ' ----------- -_

kartų.*

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praeitų savaitę aprašyme a- 

pie V. G. Daniels vestuves, įsi-

naudos. L. ____ ,
Montrealietis nąut pękloję pirmų vietų! Tajjp

■

—Frances

Iškilmingas
AITDARYMAS

■ • ■ ■4 . / 1 . ■

Budriko Naujos Rakandu Krautuvės

TesiasiVisaSiaSavaite
Širdingai kviečia jus atsilankyti Budrikas ir vi
sas štabas: St. Valančius, St Rimkus, A. Ardick, 
Pikel, Sereik, Venckus.

y Per visa savaitę tęsis didelis išpardavimas Pe
čių, Lovų, Parlor Setų, Skalbiamų Mašinų, Akor- 
dionų ir Radio.

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

Tel Boulevard 7010
*

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS WCFL-970 KiL, Nedaliomis kaip 7:30 vai. vak.
WAAF—920 KiL, Panedeliais ir Pčtnyčionais 5-tą vai. vak.
WHFC—1420 Kil., Ketvergais kaip 7 vai. vakare iki 8 vai.
WGES—1360 Kil., kiekvieną dieną kaip 94a vai. ryte. •
I....................  I. Į. II lltllllil 1*1 H ... ..  Į l ................... ,,, , ĮįH, i*...............i—‘a
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Diena h Dienos

Ben Kazanauskas 
Grįžo iš Atostogų

Simono Daukanto Fede-ral 
Loan- Assos. sekretorius ir 
draugijos “Lietuvos Ūkininko” 
organizatorius, Ben Kazanaus
kas, pereitą penktadienio vaka
rą, rūgs. 17 d., grįžo iš atosto
gų. Apvažiavo visą Michigano 
ežerą. Bevažiuodamas sustojo 
gražiausiose vietose ir smagiai 
vakacijas praleido. Pasilsėjęs 
grįžo su gražiais įspūdžiais į 
Chicagą. —L.

Susirgo Antanas 
Paplauskas

Susirgo vienas iš gerai pasi
darbavusių Liet. Jaunimo Kul
tūros Ratelio narių, būtent, 
Antanas Paplauskas. Liga išti
ko ketvirtadienio vakarą. Tuoj 
nuvežus į šv. Kryžiaus ligoninę, 
gydytojai rado, kad ligos prie
žastis — akloji žarna. Taigi rei
kėjo padaryti operaciją.

Jaunimo Ratelio nariai, pa
žįstami ir draugai esate prašo
mi aplankyti ligonį. Jis yra 204 
kambary. Galima įeiti nuo 2 iki 
4 vai. po pietų ir vakare nuo 
iki 8. —Alfred’as J. Butkus.

6

Neffo

Pp. Matekonių 25 
Metų Vedybų 
Sukakties Puota

Rūgs. 18 d. Walter 
svetainėje įvyko linksma 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių puota. Puotos kalti
ninkai buvo pp. Matekoniai.

Draugai Matekoniai yra sve
tingi ir draugiški žmonės. Su
gyvena su visais, tad ir į jų 
puoštą susirinko labai daug sve
čių. Sako, jei kiek, tai ir vietos 
butų nepritekę. Prie įvairiais 
valgiais ir gėrimais apdėtų sta
lų buvo pasakyta' žodis-kitas ir 
palinkėta draugams Mateko- 
niams susilaukti ir 50 metų su
kakties.

Programą vedė drg. Dauba
ras. Nors daug bu’vo giminių 
ir visų vardai perstatyta, bet 
dėl didelio skaičiaus suminėti 
negaliu. Pasakysiu tik tiek, kad 
ta pačia proga buvo pranešta, 
kad jaunasis K. Matekonis yra 
inžinieriaus mokslą baigęs ir 
yra susižiedavęs su p-le Kairiu- 
te. Kad Matekonis yra Tautiškų 
Kapinių valdybos narys ir daug 
yra nuveikęs kultūros ir socia
listinės minties organizacijose. 
Gi p-lė Matekoniutė priklauso 
prie “Pirmyn” choro veikia 
dailės dirvoje. Buvo “Naujosios 
Gadynės” choro nariu ir jos 
anglų kalbos korespondente. 
Patariu ir toliau dirbti lietuvių 
tarpe. —J. J. P.

Išmetė Laukan 
Galioną ir Paintę 
Kraujo

Baltras Jonaitis, 1748 South 
Union avė., tik-kų grįžęs iš ap
skričio ligoninės, papasakojo, 
kad išmetęs laukan visų galio- 
hą ir vieną, paintę kraujo. Jjs 
sirgo per keletą metų aukšto 
kraujo spaudimo liga. Spaudi
mas buvo pasiekęs net 330 laip
snių ! Tai labai retas atsitiki
mas, kad žmogus gali tiek at
laikyti.

“Aš negalėjau paeiti. Galva' 
svaigo, akys temo. Darbo ir 
lengviausio negalėjau atlikti.1 
Tankiai netekdavau , sąmonės,' 
bet daktarų patarimo paklau- [ 
siau. Nebuvus kitos išeities, nu- i 
vykau į ligoninę, kur daktarai I 
vinies storumo adata pradūrė 
ir pradėjo čiurkšti juodas krau
jas. Stebėjosi daktarai, kad 
tiek atlaikiau”, sako ligonis. At
sargiai su “aukštu krauju”.

Julė Sakalauskaitė
Naujam Veikale

Julė Sakalauskai te-Barauskai-
iė, vietos vienatinė akrobatė,

{stokit į Naują 01d 
Gold Kontestą; $250,- 

000 Prizais
1,000 Cash Prizų Bus Išdalint a 

.. Laimėtojams
V

štai kitas kontestas, kuriame 
jus galit laimėti turtą ir tapti 
turtingas visam gyvenimui. Yra 
1,000 cash prizų viso suma 
$250,000. Jus galit laimėti bet 
kurį iš jųl Old Gold vėl teikia 
jums progą laimėti turtą, {sto
kit tuojau. Kontestas ką tik 
prasideda ir susidaro iš įdėji
mo trūkstamo pasikalbėjimo į 
tuščių paveikslo baliuną, Atsi- 
lankykit pas savo cigatetų dy- 
lerį ir paprašykit Old Gold 
Cartoon Buletin’io. Jis duoda
ma DYKAI, kartu su taisyklė
mis ir detalėmis. Laikykitės in
strukcijų atsargiai. Dailumo 
nežiūrima. Nėra' triksų, nė pri
gavimų. Skaitykit šį dienraštį 
dėl busimų pranešimų?

Spalių 2 Atsidarys 
Lietuvių Meno 

Paroda
Menininkai kviečiami parodoj 

dalyvauti.
Antra oficialė lietuvių meno 

paroda atsidarys spalių 2 die
nų Mandel Bros, krautuvėje, 
9-tam aukšte.

Eksponatai bus renkami šį 
šeštadienį. Parodos rengi
mu rūpinasi Lietuvių Meninin
kų Kliubo valdyba, kurio pir
mininku yra Vytautas 
jus, o sekretoriai—p. 
ir p-lė Ralickaitė.

Norintieji susižinoti 
dyba, galite kreiptis

Belia-
Yuknis

su val- 
pas p. 

Beliajų sekamu antrašu: 6210 
So: Park avenue.

Paroda tęsis dvi savaites.
, — Narys.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

TVERIJONAS — 
KRIAUČIUS
615 W. 18th St. raportuoja, 
kad rudens orui artinantis rū
bų valymas, prosinimas, o ypa
tingai taisyme ir siuvime mo
teriškų “kotų” 
žymiai pagerėję. 
“Naujienos” tai 
tis.

‘furkočių” 
sako, kad 
jo ptfsry-

Jis 
yra

** * *
G. M. CHERNAUCK’AS — 
ANGLYS
1900 So. Union Avė., Canal Į 
2183 sako, kad veikiai anglys 
pabrangs. Tie kurie nori su
taupyti pinigų, lai pasiskubina 
su užsakymais.

Reporteris Puplaiškis.

rengiasi Iiaujam pasirodymui. 
Ji pasirodys J. Kuzmicko nau
jam veikale ‘‘Artistai” — vie
no akto parodijoje. Reikia pa
sakyti, kad p-lė Julė nėra lan
kiusi akrobatiškos mokyklos, 
bet nuo mažų dienų motinėlės 
lavinama. Ji publikos mėgiama, 
nes vaidina “kaip be kaulų”.

Reporteris Puplaiškis.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

ESTELLE’S BEAUTY SHOP , 
903 West 35th Street

ji 1 blokas i vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7459 
Atsilan'kykit pas Estelle’s ateinantį kartą dėl Per- 

manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.5Q.
Machinless Permanent

> / Pirmad., Antrad.
( f Trečiad., Ketvirtad.
z—> S—SĖT ........  35c
C MANICURE ............  35c

Šis kuponas yra vertas 50c kiekvienai Permanent Wave per šį menesį 
tiktai. Kelios lietuvaites Beauty Operators. ESTELLE SLOTKUS.

• t
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Prisiminus Edvardo 
Čepulio Gimtinį 
Kaimelį

Apie penkis kilometrus nuo 
Joniškės miestelio, apsuptas 
miškais, gojeliais ir žaliuojan
čioj is- pievomis, lankomis ir 
upeliukais, stokso kuklus Kal
nelio kaimas, sužėlęs dideliais 
gluosniais ir kitokiais medžiais 
ir medeliais, čia randasi nema
žos kapinės, kur per eilę metų 
Joniškio parapijos žmonės bu
vo laidojami. ,

šiame kaimelyj gimė ir au
go jaunas Edvardukas, Chica- 
gos Lietuvių Tautiškų kapinių 
auklėtojas, puošėjas ir darbuo
tojas.

Gal ta ypatybė įstrigo į jo 
jaunų sielų, kai beveik kas
dien, savo tėviškėj būdamas, 
matydavo laidojant numirė
lius.

Dar j anų vaikinuku būda
mas, turėjau laimės su vestu
vininkais iš savo kaimo nuvyk
ti į Kalnelę laike vestuvių A- 
palionijos Stašaitytės, kuri iš
tekėjo į Gruzdžių parapijos, 
Karvelių kaimų, už Povilo Nai
nio.

Edvardo Čepulio jaunystės 
dienų mergaitės, Joniškietės, 
su pamėgimu tose vestuvėse 
dainavo dainelę, kurių aš grei
tai išmokau ir tamstoms da
bar galiu padainuoti. Tiesa, 
garsų negirdėsite, bet žodžius 
tikrai žinosite: “Gegutytė, ko 
kukuoji, ar vargelį man vo
kuoji? Gegutytė, sukukavo, 
man vargelį surokavo. Ko ten 
lėkei į sodnelį kukuoti anksti 
rytelį. Juk galėjai numanyti, 
kad paliksiu siratyte. Bepig 
jums, dukrelės, kad dar gy
vos motinėlės. Sušukuotos 
jums galvelės, po tris rublius 
mok spilgelės, O man biednai 
sirtatytei, nėra nei už griviny- 
tę. Bėgsiu, bėgsiu ant kapelių, 
verksiu graudihgu balseliu, 
Keikės mano motinėlė, sušu
kuok mano galvelę, ramink 
verkiančių širdelę. Nesikelsiu, 
dukterėlė, turi senų močekelę, 
sušukuos tava galvelę, ramins 
verkiančių širdelę.”

Tankiai tekdavo pastebėti iš
važiavimuose—gegužinėse, kad 
Velionio Čepulio žmonai Su- 
zanai užtraukus su Joniškie-

™ . LUMBERĮ 
ROOFING, WALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais 1>IK
taip mažais, kaip ** Mt:N*
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
stakas pasaulyje

8x4, 8-10 pėd., lin. pėda 2^ 
sheathlng boards, 1,000

Naujos

*23Naujos 
pėdų

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

Naujos plasterboard kvad. pėda 2^
Insulatlng board kvad. pėda ------ 2^
Naujos wallboard visų mierų 

arkuSų kvad. pėda - -----------
7 pėdų tiesus cėdar posts, 1Oc5
Clear O” bevel. sidlng, 1OO lin. $2

11 1-3 hex. shingįes, geriausi, ?4 25 
kvad..................................-—

$2.00 maliavos, visų spalvų, $ 1.25 
galionas .. —J—-i----- ----- * ”

35-sv. rooflng In Žtids, rolių! $ 1.19 
4x4 tlriiber, 1,000 pėdų -------- - $20
1x4 tongue and groved flooring

“M’* pėd. .......  .

Wave $3.50 iki $5.00.
Penktai!., «šeštadienį

MARCEL ....................50c
S—SĖT ......   50c
MANICURE .......  50c

• ’ -• • ę ‘'k..-, •
• . \ < • *

NAUJIENOS, Chicago, III.
;-------- ;--------------------------------------- ................. ................................................................■ .............. ...

f; j.

čiaiš sutartinę, Eduardas link
smai nusišypsodavo. Tėvynės 
dainelės primindavo tų žydin
čių jaunystę, kurių praleido

\ R. Šniukas

Kuklus
Pasilinksminimas

Pereitą sekmadienį netikė
tai teko man pi-oga apsilanky
ti vietos tautiškosios parapijos 
vakarėlyje, 3501 S. Uhioii avė. 
Kiek laiko atgal esu buvęs jų 
parengimuose, bet šis parengi
mas daug kuo skyrėsi, ypatin
gai publika. Pirmiau buvo se- 
nesne-triukšmingesnė. Dabar

. ■■'■i“ i     i    lwi—im ■ii-iii m ii >i,iihi . ii m.    

“ŽINIA, MES TURIME MIEG-
KAMBARlO TELEFONĄ”
DAUGUMA žmonių, kurie turi telefono 

šaką savo riiiegamajam kambary, nė ne
manytų būti be jos. Ji kaštuoja tik kelis 
centus dienai—o miegamojo kambario te
lefonas sutaupo nesuskaitomus žinksnius, 
teikia pageidaujamą privatiškumą; dar tei
kia saugumą, jei opus reikalas pa
sitaiko naktį. Musų Biznio Ofisas 
maloniai suteiks jum pilnas infor- 
macijąs.

Chicagoj, šaukit OFFicial 9100

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
•M COMPANY

(■ i ■ ■'

' x ,< ...

Colemain BURNING- HEATERS

APRŪPINTI SU

Automatine 
Temperatūros 

Kontrole

Dabar Coleman Aliejum 
Kutenami šildytuvai pa
laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su' automatine tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat^ oil valve ir 
transformef, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kdip durų skambutį.

Perdidejis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai Užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesnia'm, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Ręflector Doors.,. 
Heath Radįaiting Fins... ir. Colęman Fuel-Šaving 
Burner.' v v

BARSKIS
FURNITURE HOUSE.hc

“The Home of Fine Furniture”
Siiice 1904

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

Pasiklausykit The Coleman radio valandos iš stoties 
WLS. kiekvienų sukatų 10:30 vai. vakare.

jaunesnė, tvarkesnė ir kukles-• > ne.
Sako, kad tai klebono Lin- 

kaus- nuopelnas esąs. Gi kun. 
Linkies sako: “Jei garsinu ba
liuką, tai gaunu publiką vie
nokią, o kai paskelbiu 
ką pasilinksminimą, 
susirenka kitokia.”

draugiš- 
publika

Nesvarbu kaip garsinamą, 
čia skirtumo nešimato, nes 
viskas tas pats, net, ir muzi- 
kąntai tie patys:. Jablonskis, 
“Aleksiukas” ir Jocius. Kitą 
sekmadienį žadėjo duoti ir pro
gramą. Vakaro atmosfera bii- 
vo labai patenkinama.

Reporteris.

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintalns 
a “S»t* 

Temperatūra

BARRIGK’S

MALIAVŲ KRAUTUVĖ
6050 S. Halsted St

’Atann s, Kedzie Avė.

Mes Negarsinam Specialų, 
bet atsilankymas į musų krau
tuvę įtikins jus, kad musų kai
nos yra nepaprastai žemos Ma
liavom; Vamišiam, Sienų Pq- 
pierom, Stiklui, etc., už musų 
laikomą Aukštos Kokybes Ta- 
vorą. •
Mes* - •
Sena Patikima 
PATALPA

Dėl
Maliavos ir Sienų 

Popieros

Mes RENDUOJAM
Sienų popierai Nuimti Ma
šinas ir Grindim Sanding 

iVT uuintic 
PAMOKINIMAI* DYKAI

Mes Laikom Pilną Eilę 
LANGAM UŽDANGŲ 

Mes taipgi Valom Uždan
gas Už Tiek, Kiek Mum 

Patiem Kaštuoja
TIK
Patėlėfonuokit 7369 
ENGLEW00D 8687

ATDARA VAKARAIS: 
ANTRAD., KETV; ŠEŠTAD. 

Sekmadieny iki Pietų. 
(Greito Pristatymo 

Patarnavimai!)

$8.75

Anglys
5 TONŲ VEŽIMAI AR DAUGIAU 

—C.O.D. — PLŪS TAKSAI
SO. ILL. LUMP $6.00
V ” . NUT $5,50
BLACK BAND. Bloc.k
MILLERS CREEK
ĘRIE LUMP / •
Pet Carbon Coarse $8.50
Koppers Range ar Niit .Coke 11.00 
F. C. Stokėr Nut 85% Nut 5.10 
Pocahontas .... $7-25 

MINE RUN 60%
40 kitų kuro rųšii) žemotn kainom 
Atlankykit musų kiemą, ir pama- 
tykit musų anglį pirm negu pirk
sit. Patėlėfonuokit' atsiųsti niusų 

patarnavimų -l^arą.
RADIANT COAL CO.
■ • 450 . W. ,35th , Street

Phone. Yards 0830

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų, išdaųžymo

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

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nauiie- 
nr” ""turėtu būti.

Trečiadienis, Pugs. 22, 1937
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GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) „................ tonas

*7.15Tonas ...

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

gistruoti bile kada.
WATSON
BUSINESS
COLLEGE

WEST GARFIELD BLVD.
(West 55th Street) 

Phone Boulevard 0968

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 it nepaprastų daiktų, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 850C 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų būt 
galimą gauti.

ANGLYS — COAL
, KAINOS ANGLIŲ KYLA! 

Užsisakyki t anglis dabar!
Pristatom bile kur Chicagoje.

Kainos perkant 4 tonus ar daugiau 
Pocahontas Mine Run, Virginla

75% cars .......   $6.9!
Pocahontas Mine Run, West Virginh 

65% cars .................  $7.6!
Illinois Nut ......-.............  $5.6(
Rex Egg ..............................  $7.5<
Black Band Lump -------------- $8.7!
Millers Creek Lump ..............  $9.01
Chestnut Hard Coal .......—.. $13.3! 

ir kitokias anglis pristatom.
• Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė. . —i..^..L—įi , „ , ..............  i .
' FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos tųšies Su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tel. ENG. 5888-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS.

SVEIKATOS KLINIKA . .

TONSILAI IŠIMAMI $15
Už  ................  -..... ;.... ■ «

PALAGUI PAGELBA CCfl
LIGONINĖJE ..................

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

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

1900 So. Kedzie
TeL Lawnda!e

HOSPITAL

Avenue 
5727,

• RESTAURANTAI

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory >670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR ", '

Gerai patyręs siuvSjas Jonas GriČius 
praneša visiems draugams, kad atei
ną laikas sutaisyti vyriškus ir mote
riškus nlbus. 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. Darykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—įųs galite 
laimčti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy- 
kai. ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET
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Geras Parašiutas, 
Bet Koją Nulaužė

. r !*.« .M<i> i .1 Į.,

Poras berniukų susitarė pa
rašiutų pasidaryti ir jį išban
dyti praktikoje. Jie buvo Teo
doras Flood, 6> metų amžiaus, 
nuo 519 W. 59-tos gatvės ir 
Denny Coffman, to paties am
žiaus, nuo 5907 Parnell Avė. 
Jiedu, mat, nenorį būįi karei
viai, nei kaubojais, riei poli- 
etninkais'.

Tokį įžada pasidarę, pirma
dienį ėmėSi darbo. Paėmė blan- 
kėtą, suraištė kampus ir pri
rišę plytas - paleido nuo por- 
čiaus. Pabandė dar antrą sy
kį ir, patyrę, kad “gerai dir
ba”, pirmas nutarė šokti Teo- 
doriukas. Pasisekė. Tai kodėl 
ir dar sykį nepabandyti? Ir 
Vėl bando Teodoriukas. Bet, 
antrasis sykis buvo negeras, 
nes Teodoriukąs pasilaužė ko* 
ją ’ir,.‘todėl, reikėjo važiuoti į

• ligoninę.-.....
11

Policininkai Save 
“SušaudS”

I ’ •. - .: v ’

Du miesto policininkai ir 
valstijos aukščiausio teismo 
klerko sunite pirmadienį susi
žeidė, besimokindami šaudyti. 

' Policininkas Martin Larsen, 
3B, nuo 7300 nuo Lafayette 
avė. sužeistas į akį, kai kulkai 
atsimUŠUs į. taikyklį, atšprogo 
skeliaudrėlė ir atšoko į šalį. Jis 
yra * centralinės policijos nuo
vados šaudymo skyriaus in
struktorius. Kitas policininkas 
Thomas J. Murray, §9, 5631 
N. Kimball avė., taipgi, sužeis
tas šaudymo praktikoj, Sum- 
merdale nuo vadi jos beismentey 
kai kulka atsimušusi Į .lubas, 
a-tšoko ir perėjo per vieną šon
kaulį. Kulka iššovė, bededant 
.revolveri į makštį. Gi YouUg 
Bloch persišovė kiemely, prie 
9600 S. Hoyne avė., kur prak
tikavo šaudymo amatą. Jis per
šautas per šlaunį.

Vakar Apsivedė
Du Naujienų
Štabo Nariai

NAUJIEMS, ChfcagSf >
------ ----------------------------------------------------------- ----

noše bedirbdami susipažįsta ir.
apsivęda. Kas next?

-r-

ap-Antradienį, rugsėjo 21 d 
sivedė A. Vaivada, Naujienų 
redakcijos narys, su Naujienų 
ofiso darbininke Milda Baronai
te. šliubą davė teisėjas Holland 
jaunosios namuose, 8605 So. 
IMarshfieid avė; Jaunavedžiai 
po vestuvių medaus mėnesį prar 
leisti, tur būt, išvažiuos kur 
nors už Ghicagos ribų. Reikia 
pažymėti, kad jau trečios tokios 
vestuvės įvyksta, kur Naujie-

BRUNO SHUKIS
Genei’alis Kontrak- 

torius
Statom naujas ir taisom’ sėnus 
namus. Apkaląm. asbestomis. Rei

kalui ešdrit' kreipkitės: '

4131 So. Francisco
Avehiie

Tel. La'fayėtte 5824

G t i, ... — ,.b, !»■■ i.r...

Miscellaneous
Įvairus

SUSIRINKIMAI
.   ----------------------------------------------------------------------------------------------—— .  ii.

■■niįiii... ra ■■■ ■ „a •

Brighton Parko Jaunuolių Draugijos pamokos prasidės šiandie
Hollyvvood svetainėj, 2417 W. 43' St., 4 vai. po pietų vado
vystėje musų mokytojos A. Zabukienės. Kviečia jaunuo
lius skaitlingai atsilankyti. —Komitetas.

SVEČIAMS RANKŠLUOSČIAI

A. t A.
MARIJONA LATVIENĖ; 

pO tėyais Wabalikė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 d. 10:15 vai. vaka
ro, 1937 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Raseinių apskr., 
Jurbarko' parap., Jokūbaičių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 39 metus
Paliko didęliąmė nuliudime 

vyrą Joną, brolį ir brolienę 
Kazimierą ir Domicėlę Waba- 
lus; jų šeimyną i? kituš gimi
nes.

Kūnas pašarvotas koplyčioj; 
1410 SO. 49th Ct.? Cicero.

Laidotuvės Įvyks penktadie
nį-, rūgs. 24 dieną, 8:00 vai; 
ryto iš namų į Šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta Į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Latvie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai' kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai • paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę liekame,
Vyras, Brolis Brolienė ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

Laid'otūvė'miš^ rūpinasi Ago
ta Kasparienė, 1608 So. 50th 
Avė., Cicero*, III. Tėl. CICERO' 
2G33.

ALEKSANDRA KI^ONIENĖ 
po tėvais Krušaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulius 
’ rugšėjO 20 d'., 9:30 vai; lytbį 

1937 m.,- sulaukus 33 metų 
amž.j gimus Tucker County, 
Thčmas, W4š^-> Virgihia^

Paliko^ dideliame nuliudime 
• vyrų Juozapų, tėvų Aleksandrų' B. Krušą, 2 brolius Aleksandrą ir B Petrą ir brėlienę Marijoną, 2 B seseris Oną Cįs ir Sophią Stėr- B ting, 2 švogeriu Steponą ir B Adomą ir daug kitų giminių. B Kūnas pašarvotas Lacba'- 

wicz koplyčioj, 44 E. 108 St., 
Rdsėland', Iii. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį 8:30 vai. ryto iš- 

' koplyčios jį Vist? Šventų, para
pijos bažnyčią, kurioje atsibUs 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimieto kapines.

Visi a. a. Aleksandros Kišo- 
hienės giminės-,' drUugai ir pa- 
.žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami, dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 

i vim*} ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

1 Vyras; Tėvas, Rroliai, Seserys, 
Brolienė ir švogėriai.

Patarnauja laid. dir. Lachawičz 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515.

arba PULŲMAN 1270

PUPPY TOVVELS PATTERN 1557

No. 1557—Margais siūlais išsiuvinėti abruseliai. >

NAUJIENOS NEEDEEGRAFT DEPT., 
1789 So*. Halsted Str Chicago, III.

čia įdedu Id‘ centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.........................

Vardas ftr pavardė .z...,.;...........;.......... i..;.............................. .....

Adresas ......................................... ........................................................................ .

Miestas ir valstija

GARANTUOT P
v?Į v, VARTOTI BOILERIAI --—— 

Radiatoriai, paipos ir fitingąi, di- ant materiolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stafcas—mažiausia kaina- įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
miėatė. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

C. MtLLER MATERIAL COMPANY
124T tVEST LAKE STREET MONROE 3387-88

————.—.—  ; ----------- ;■ ...  :----- .......... . ..........

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

Chieagoš Lietusių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, Režimas; kvietkai; Dabar nauji nariai 
pritinami 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, yašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijom yra: 5Oc. 75c., $1.25 -r- pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Ndūji nariai, įsira
šę Draugljon iki gruodžio (December) 11 d. §. m., gaus tikiėtą ver
tės* $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali. 3Š3 SO. AšhtUnd Blvd’. Įsirašyti Draugijon 
galima per musu konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise. '

Draugijos ofisas atidaras: ketvegaiš — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
pagedėliais — 9 ryto iki 5 vaL 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 Šo. Halsted St. (2-ros lubos)

MYKOLAS JANKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo_ pasauliu 

rugšęj’o, 20 dieną, . fO :45 valart- 
”3ą ^vakaro, 1937 m., sulaukęs 

72 metų amžiaus, gimęs Ra
seinių apskr.,v. Dakavų parhp.,v; 
Giržadų' kaime. v- " . ,

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame, nuliudime 

mptierį Magdaleną, sūnų Prūn& 
čiškų, dukteri Oną Želvienę, 
žentą Kazimierą ir jų’ šeimy
ną, posūnį ir marčią Juozapą 
ir Domicėlę Mockus, jų šei
myną ir daug kitų giminių? 
Lietuvoj sūnų Juozapą, dūkteH 
Agniešką, brolį Antaną, seserį 
Ohą ir kitus gimines. ..

Kūnas pašarvotas 3213 Litu*- 
anicą Avė. Boulevard 5475.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rhgsėjo 25 d., 8:00 vai. ryto iš 
nanųj į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio Sie
lų, 6 iš ten buš nulydėtas į šv. 
Kazimiero* kapines.

Viši a. a. Mykolo Jankaus
ko giminės, draū’gąi ir pažys
tami esat nuoširdžiai? kviečia
mi' dalyvauti laidotuvėse ir .su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunūs, Dūkte, žentas, 
/ Pbsuiiiš, Marti ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika. Tel. YARDS 1138..

VLADISLOVAS MALLON , .

Persiskyrė ^U .šiuo pasauliu 
rugsėjo 21-mą dięną’, 1937 m., 
sulaukęs bUbe 
Lietuvoj, ęėkS 
kiškėš parėjk 

j . ĄĄi'erikbT^įc 
į Palikė ' didėliame 
, moterį j Marijoną (po1
• PaskučinasL dukterį Agnės, % 

suliųs Ad'oįph; ir Stanislovą,- se-
■ šerį Petronėlę ir švogerį Joną 
! Bony, brolį Mykolų ir brolie-
* nę Evą . MUllbn ir giminės 

Amerikoj, Lietuvoj broli Jurgį, 
seserį Eleną Venckienę ir gK

: minės. > <
i Kūnas pašarvotas Masalskio'
' koplyčioj-, 3307 Lituanika AVe. 
: Laidotuvės įvyks ketvirta-
; dieni; rū^šėjb ^3-čią dienų, 1-ą 

valandą po pfėt. Iš koplyčios 
; bus nulydėtas į Tautiškas ka^-
■ pilies.
' 'Visi a. a. VLADISLOVO', 
j MALLON ginlinėšy draugai1 ir 
; phžįsta'mi esat nuoširdžiai kvie- 

Smmi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį pątaiS- 

' tiavimą ir atsisveikinimą.
» ' *

Nuliūdę liekame, 
Moteris; DiŽktė, Sunai, Sesuo, 

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse . patarnauja Lai

dotuvių Direktorius A. Mąr 
šaiskis. Tel.. .BGUlevard' 4139.

MAGDALENA KALEDIP
nu tėvais MARCINKEVIČIŪTE

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
. * r. < , • w • e **'?•*,•* -F v . . J ' / -

f-aniižiaus; gimęs 
įęg apskr?, Bųt- 
.Baukiii kaime.
^B'eno 30 metų, i

i nuliudime 
tėvais

..Persiskyrė su šiuo pąSaūliu' rugsėjo 19 dienų 7:55 valatidų 
vakare 1937 mų sulaukus 74 ihęty amžiaus, gimus Lietuvoje, Pet-
rosiunų miestelyje, Kauno apskrityje. r

Amerikoj išgyveno 15 metų. Paliko dideliame nuliūdime duk
terį Suzanhą. žentų Petrų SarZicką. ir jų šeimynų, 2 surius Ka
zimierą ir jonų, kuris yla vedėjas Prbgrėšs Rakandų Įstaigos, ir 
jų moteris Kūnigūhtfą ir Anelę, ju šeimynas ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoje daug giminių ir pažįstamų.

PriklaUse Apaštalystes . Tretininkių 
Draugijoms.

. Kūnas pašarvotas randhsi koplyčioje po numerių 4447 South j 
Fairfiel'd Avėhue. Del platesnių informacijų pašaukite telefonu i 
Lafayettė 0727.

Laidotuvęš įvyks ketvirtadienio ryte, rugsėjo 23 diehų, 8;00 * 
valandų, iš koplyčios į Nėkalto Prasidėjimo Pan. šv. parapijos I 
bažnyčią, kurioje atsibus • gedulingos pamaldos už velionės sielų, i 
o iš teų bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines. v

Visi A. A. Magdalenos Kaledinskienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Duktė-Sunus-švogeris-švogerkos ir jų šeimynos J 
Laidotuvėse patarnauja Laidoliivių Direktorius John. F. Eū- 

deikiš. Tek YARDS 1741. : \
Laidotuvėse dalyvaus Dariaus ir Girėno Posto nariai. •

Gyvojo Rožančiaus

Tel. Vičtory 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome visokios 
, ri|šies stogus, taipgi dirbame blėtieš 
Į darbus. Lengvos išlygos,1 jei pagėi- 
daujama. , ,

bridgeporT roofing co.
3216 So’. Halsted Street

..i—............................... ■ i . ...........g. ,• • r j.

A

Help Wanted—Female

LINGERIE OPERA-TORS, zig-zag 
pinking or single needle power mą- 
chiųe. Pastovus darbas, geras mo
kestis. S. and Mfg., 230 South 
Franklin;

‘“'('■rito ffitehifeg:—a,...»   i.'.jį.į-ji.E.L.

Real Estete Far Saįe
Namai-Žemė Fardavlmul

For Rent
ANT RENDOS,- 6 kambarių fl'a- 

tas ailt 2 aukšto, karštas vanduo 
pečium apšildomas, $35.00 reridos.

4523 So. Talrnan Avė. Tel. 
Lafayette 1855 _

Situation Wanted
Darbo Ieško

PĄfESKAU DARBO ant farmos. 
Esu ir dirbu 6 Pietūs aiit farmos 
visus darbus, tik nemelžiu karvių. 
Kam teikia, tai rašykite laišką: 

Tony Gerulis, R. 4, Box 42, 
Ithaca, Mich.

Help VVanted—Female
Darbinmkiii JReikia___

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

Šaukit SUPERIOR 7932.
| PATYRUSI, inteligentiška MER
GINA, namų . darbas,, virimas, my
linti vaikus, savas kambarys, $10.

. - ' Bittersweet 2396.
DIRBTUVĖM MERGINOS, patyri

mas nereikalingas, dienos ar nak
ties valandos, $10J)0.

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

MERGINA, 18-30,' paprastas viri
mas, nėra skalbimo, 2 vaikai, būti, 
$9, Čolumbus 8931.
■■■■■■KHanBMnMBHNHmnnaEKaHBaHM

COAL
• Anglys

WILMINGTON 
•ANGLYS

Lump .... . $6.00
Sfine Run ............  5.75

į Egg1 .............. 6.00
.................. ,.... 6.00

Screenihgs .......... 4.75
PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AURštYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

. PRIEMIESČIUOSE
Tel, ARDMORE 6975

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui, nėra virimo, 1 vaikas, būti 
ar išeiti. J; Seefor, 1432 So. Karlbv 
Avė., Lavvhddle 5156.

MERGINA lengvam hamų darbui, 
nėra skalbimo^ nėra virimo; kreip
kitės 62b W. 47th Št., kriaučiaus 
šapbj*.

REIKALINGA MERGINA ar na
šle prie namų darbo. Nėra skalbimo, 
dafbhs lengvas, su mokesčiu sutik
sime. Atsišaukite,
2458 Sb. Kedziė Avė., į tavernų.

REIKALINGOS MERGAITĖS virš 
17 metų dirbti į Lunch Room. Ger
simą, kd’d turėtų patyrimo.

908 W. 21 St., Canal 4862.

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; butų padėti virti; 
vaikas; $8’—$10; 2828 Finegrove, 
Apartment 602;

TARNAITĖ; patyrusi; bendras 
namų darbas; būti; padėtie vaikus 

; prižiūrėti; lengvas skalbimas; $8— 
$10; Rachlim 5636 North Christiana, 
Keyštone 0294. '

Potahontas Mine Run .... ton. $7.45 
;75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Pocahontas—Lump ar Egg ton. $8.75

i Reguliariai $11.00 vertės. • 
Geriausios

Indiana-Mine Run ....... ton. $5.40
; Indiana' Lump ar Egg .... t&n. $5.75 

Kokybė ir svoris garantuota.
Greitas pristatymas visur. 

DYKAI—-40c grosėriūis ir prekėmis 
! • su kiekvienu tonu. 
: SUPER COAL COMPANY, 
\. 10’ S. La Šalie Street

Dearborii 0264-0258.

; Wė Get Repėat OVd'ets For Our 
HigH Grade

į ILLINOIS COAL
LUMP .......... ......... ...... ....... ..... $6.00
Mine run . . .......... ............ $5.75

;ėgg or nut......................... $6.00
^SCfeEENfNGS- ...... ................... $4.75
! OUr ttučks čover thė city and 

SUmUT1)S'
■Gali Day or Night ARDMORE 6975

“IŠDIRBĖJAI .
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
PriStatom f Tavernas iv Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

. F. SELEMO^AVICH 
k SVETERIŲ K R A U 
■ TUVĖ ATDARA kas 
V DIENĄ —IR VAKĄ- 
F tRAIS IR SEKMA- l DIENIAIS

Telefonas 
VICTORY 3486

WEST 33-rd STREET504

I fl t f ■*I I tfl Siunčiam Gėles 
I ||VI-IKIxTele^aniu i L U I MM UTisas Pasaulio

_ Dalis.
KVIETKININKA^

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pa grabams

Š316 So. Halsted St/eet
Tel. BOHLEVARD 7314

Urba Flovrer Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms
—Bankietams—Laidotuvėms—

. t Papuošimams
4180 Archer Avenue

Plmim I.AFAYĖTTĘ 5800

MERGINA; bendras namų dar
bas; 3 kambarių apartmentas; 1 
vaikas; būti, $7; Rbgers Park 5879.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
padėti kūdikį prižiūrėti; nėra viri
mo; nėra slinkaus skalbimo; būti; 
South ShOre 6402.

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

Tel. BOŲLĘVABD 2W
Perkam, parduodam ii* mainom na

mus, lotus, biznius ir farihas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto- 
mųbilius; Taipgi turimę daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patamaviUiąs. Reikalui priėjus krei
pkitės: \

4631 SO. ASHLAND ĄVĘ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J, Grish

NAMAI PARDAVIMtJI 
SOUTH SIDĖJ

3635 Emėrąld Avė. — 6 kamba
rių mūro rezidencija, karšto’ vandens 
apšildymas; 2 kąru garažas. $2‘,750. 
Galima tuojau užimti.

GORDOR REALTY COMFANY, 
809 West 35th St., tard’s 4329'

NORIME PtRKTI( 4 fletų namą 
po’ 3—4 kambarius MaVąuėtte priei
nama kaina. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box 710.

paaukosiu moderniška 6 
kambarių maro bungalow, karšto 
vandens apšildymas, 2 karam gara
žas; 901'8 So. Račihe Avė.

. ■; ;.i.aly.al.l.^»;lll . 1  .uu; i.. .

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas pasiduoda tik ūž $il\500. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantis $70100 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šiaip . 
kitų bąrgehų.
/ Z. S’. MlCKĖVICE AND CO.

6816 So. Western Avenue. 
Hęmlock 080b.

MERGINĄ; bendras namų dar
bas; virimas; kiti darbininkai lai
komi; savas kambarys, maudynė;

Bittersweet 4537.

PARDAVIM'UI DIDELIS ĖIZNfs, 
piknikam daržas, svetainė šokiams, 
taverna ir lUirčhruimiS. Gražiausia
me Wisconsino mieste, 320 pėdų 
frontas ir 300 pėdų ilgio. Prie Jta- 
verno 
imsiu 
goję.

yraw15 didelių kambarių. Pri- 
nedfdelį namų į mainus Chica-

Help Wanted—Malė.
Darbininkų ReiRin

10 VAIKINŲ dirbtuvei,- patyrimas 
nereikalingas, vyresni nei 18 mfetU, 
$12.50’. <

WABASH EMPLOYMENT, •
202- Sb. State St., Room 0W

REIKALINGAS KRIAUčlUS prie 
taisymo drapanų. Atšišaukit tuo- 
jaus. 3120 Šo: Halsted Street.

1632 Calumet Drive, 
Sheboygan, Wis.

J. Baikauskas, savininkas bus Chi
cago j iki šeštadienio, 44l9 S*outh 
Sa*wyer Avė. šaukite Mt.' Beitoųytel. 
Lafayette 2352.

PARSIDUODA nėdftfėlfc bizhia- 
vas kampinis rt'amasy it yąl- 
gyklay biznis gėtai išdri btas. Par
davimo priežastis nėsutikimM šei
myninių gyyėnimo. 1858 Pėtsh- 
in g Rd1. *

REIKALINGI DARBININKAI ant 
farmofe. Atsišaukite 423 East 64th 
St., 1 hibbš;

RI£1RALJ'N'GAS JAUNAS .paty
ręs bučeriis, gera alga it miolMirtiS 
darbaš, 1980 Carialport Avė.

.; T £ M t K 1 T
j Kurie turite nuosavybę namų, lo
tų, ūkę, bite kur Jungtinėse Vafsti- 

ijošė arba Lietuvoj ii norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skoKųam1 pftifgUs jį.

Automobiles.
1929 CHEVROLET Sedfan, side 

mounta, trunk£s;: $5 įmokėti; tik 
$59; Newberry Bargainš.

£025 North Clark.

Mušical Instruments
Muzikus Instrūmeiitai

GOLDSTEIN’S MUSIŲ SHPOP 
914 įVest Maxwėll St.

3 blokai Į vakarui nuo Halsted St. 
Mažas trap druin Įrengimas $22.5*0 
$125 nųujas Martin TrdrtVpita’s $65.00 
$125 Stygų Basas ........  $75.00
$99 Trombonas Su keisti........ $35.00 
$18. Smuikas sū keisu, šmicaS $6.50 
$8.50 NaūjaS Gitaras už $3.50 

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instruinieūtas į mainus. 

, ...... ... . .r.,u„K, ■■ '..... i
Furniture & Fixtures

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles^ registerius ir iee 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo'. 
Pamatykite mUs pirm- begu pirksi- 

kitdri . . . .......te

CALumet 5269.

$25,00b Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis Išlygomis.
$100 importuoti ir Amerikon iSki

Kaurai       $15-—$20—$2;> 
$150 Amer. Oriėnt kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ......i...''... ......... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FŪRNITURE 
5746 Sb. Asbland Avė.

................ - j^.., „-„'.rr .-..„...T -.nu

Business Ctiances
PaldrirvifttiiT Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA, geras 
biznis, arti' South Water MarketO. 
Parsiduoda dėliaf ligos.

1435 So; Šan^mion St.

PARDAVIMUI iWWtaT buči
nės ir grosernės krautuve, 4 kam
bariai užpakaly, lenda $Ž8. Rašykit: 
Naujienos; 1739 So. Halsted St.', 
Box 709.

MODERNIŠKĄ MURO- KRAUTU
VĖ; flatas’ Viršuj; karšto Vandens 
apšildymus; 2 karąm' garažas; už
imta tavernos. Savininkas, 6515 So. 
Ashland Avenue.

KętuviŠkai šTba

perkam mergišius. s 
fcA-MOfc FINAŠGE1 ČOlDf*.

6757 So. VVestern Avenue
CHICAGO.

Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
ūkiai

Išlyginimui nėj u ii i n a m o 
TURTO reikia parduoti tuojau 10 
f^fmų Mičhigane bargėno kainomis. 
Vidutinis farinoš didumą^ 120 skė
rių. 'Nėra priekabių ir taksai Užmo
kėti' iki šios dienos. Farmos įkai
nuotos nuo $500 iki $45000'. Galima 
sutvarkyti parodymą fafmų paran
kiu laiku. Rašykite 1739 Sū. Hafc- 
^tėd St., 6ox 706;

,, .įĮ,...,..,,. Įją-įį,- .nag,-M7.h l,,

Financial
Finairsat-Rkskoloa

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės i Lithuaniah BUilding 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Bals- 
ted Sfrėėt.

REIKIA $3,000 ant pirmo mbrgi- 
čiaus ant 80 afcerių farmds imnois 
valstijoj. Rėšykit: ,

! 1739 So. Halsted St.y Box 707.

REIKIA $2',500 8U‘ darbu ir be 
darbo opėravimiii švynb kaSyltlų 
Illinois valstijbji Pinigai bug gau
siai Apsaugotiturtu ii pajamomis.

Rašykit: 1739 Šo. Halsted St., 
Bok 70^;

jei mrr
KĄ PARDUOT

PAGARSINKir
NAUJ1ENOSĖ

JEI IEŠKOT

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pr^ 
einamos.’ Už pakartoji* 
mus gausit nuolai^

II

a
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Priims Naujų
Konstituciją

SIS-TAS APLINK “TAUTIŠKAS”
“Čia ilsis pragerti doleriai”, o šičia šypso 
si su klaidom iškalti paminklų užrašai; 

“Pasiuntinio” piknikas.
Praeitų sekmadienio rytų, 

pučiant vėsiam vėjui, su žmo
na išvykome pasivažinėti Tau
tiškų kapinių apylinkėm Susto
jome priešais kapines miške
ly j. Buvo dar anksti. Apylin
kės tyla puikiai derinosi su 
skersai kelio esančiomis Lie
tuviškomis kapinėmis. Užeigos 
ir visokios stt.‘belės, uždarinė
tais langais, šildė savo baltas 
sienas prieš saulę, — nė gy
vos dvasios arti nesimatė. Tik 
miškan įvažiavau, automobilio 
ratai pakėlė triukšmų, trinda
mi išmėtytus degtinės ir alaus 
butelius. Tų butelių ir sudau
žytų stiklų buvo tiek daug, 
kad, rodosi, nė kojai saugiai 
įkelti nebuvo vietos... žolė pa- 
styrusi kai šepetys, sudulkėju
si, sumindžiota šiaušėsi iš po 
pernykščio rudens lapų. Apie 
trobesius kai kurie ųžuolai nu
džiūvę, tik laikėsi kietai su
mintoje žemėje šaknys.

“Pragerti doleriai voliojasi”, 
pastebėjo žmona, paspirdama 
nuo automobilio rato butelį.

“Taip, čia ilsis pragerti do
leriai”, patvirtinau ir aš.

“Per vasarų čia tęsėsi azar-

, tiški šokiai, svaigulingos puo- 
Itos ir, Dievai žino, dar kas...” 
nutęsė ji.

Įvažiavo naujas automobilis, 
trindamas bonkas, kad tos kai 
bombos sproginėjo po ratais. 
Iš miško atsiskubino su kačiu
ke pažastyje žmogus. Manė
me, kad grybus nešasi. Na, ne. 
Jis pasiūlė mums pirkti “lie
tuviškus” sūrius. Nepadaręs 
biznio su mumis, jis nuėjo pas 
kitų atklydusių mašinų.

“Ką čia veiksime skurdžia
me ąžuolyne”, pasakė 
“Kai kada gal buvo jis 
ir žalias, bet ne dabar.’’

Kapinėse.
Tautiškose kapinėse 

liai buvo jau pageltę, o kai ku
rie net gerokai parudavę. Ko
plyčia jau visa 
dus baigiamas 
do, bus gražus 
pastatas šitose

Kalnelis, kur 
“Dėdė” Šernas, 

žmona, 
gražus

mede-

išmūryta ir vi- 
ištaisyti. Atro- 
gotiško stiliaus 
kapinėse.
yra pakastas 
dabar jau tir

štai apstatytas gražiais ir bran
giais paminklais, kurie nustel
bia savo laiku buvusį gražiau
si šerno paminklų. Tenka nu- 

si vilti kai kuriais gražiais ir 
brangiais paminklais. Perskai
tęs su klaidom iškaltus užra
šus, jautiesi nesmagiai. Retai 
kur užtiksi taisyklinga kalba 
užrašus.

Šitoks kalbos darkymas ne
daro garbės pačiom kapinėm, 
jau nekalbant apie lietuvių 
kultūrinę būklę. Labai neside
rina gyvoji lietuvių kalba su 
kai kuriais paminklų užrašais. 
Atrodo, kad visi lietuviai ne^ 
mokėtų savo kalbos. Atrodo, 
kad šitie paminklai butų . pa
statyti prieš šimtų metų.

Ant vieno paminklo yra iš
kalti šitokie žodžiai: “CEIRA 
PALAYDOUTS—” toks ir toks 
ir tt.

Mano supratimu, , kapinių 
valdyba turėtų pasirūpinti kaip 
nors patvarkyti paminklų sta
tymų, kad kalba hutų v taisyk
linga. Ar nebūtų galima turė
ti tam tikrų komisiją, kuri pa
tikrintų paminklų užrašus 
pirm, negu jie būna iškalti. 
Juk, rodosi, žmonės, kurie sta
to savo giminėms paminklus, 
bet kurioj lietuvių redakcijoj 
galėtų patikrinti užrašus, ar 
jie gerai parašyti, pirm negu 
juos paduoda paminklų staty
tojui.

t , Piknike.
Kai nusibodo lankyti pažį

stamus ir nepažįstamus numi
rėlius, iš kapinių pasukome Bi-j kalbą, vėl pąsįgirdo garsiojo

rutės, daržan. , čia pataikėme Rockfordo kvarteto dama.
“Pasiimtinio” piknikam kurį Kvartetas susidaro iš p-ios ši-

!sur.engė Gary, Ind. klebonas .maitienės, p-ios Sinkevičienės,
Draugelis. Dar buvo ankstybas
popietis, bet publikos jau bu
vo daug. Atsirado ir pats kun. 

' A ; , ‘ V . r .

Draugelis, “PasiUbtinio” leidė
jas. I .inksįnaš, </.,' draugiškas
žmogus, su .visais'" sveikinasi, 
kalbasi ir j uokau j a. . , • - '■ ‘ '‘k .

Reikia pasakyti,. kad pikni
kas buvo -..tikrai šaunus. Ant 
krosnies bu4vo kepamas didelis 
jautis, kurio sultingos mėsos 
visiems . užtektinai pakako.

. __ g. ■

77 Kp. Piknikas
Įvairus ir gražus programas.

Sekmadienį Rockforde1 įvyko 
S.L. A. 77 kuopos piknikas, 
žmonių galėjo , būti apie 200. 
Programų rengė Veikimo Ko
misijos pirmininkas p. Bacevi
čius. Labai gražiai padainavę 
trejetų dainelių Laisvės miš- 
rus choras, vadovaujamas p-lės 
Poškaitės, paskui švedų vyrų 
choras, kurs taipįi, padainavo 
trejetų dainelių.

Po to sekė žinomo lietuvio 
sportininko-tehisisto p. Juozo 
Žuko kalba.: Jis ( kalbėjo apie 
Lietuvą ir spurtą. Jam baigus

t

p. Bacevičiaus ir p. Stružo. Jų 
daina tikrai ne vienų sužavė
jo. \ 'j . \ '

Negalima pamiršti žodis ki
tas ištarti ir apie daržų, kuris 
reikia pasakyti, yra taip gra
žus', kad norėtųsi tokio turėti 
ir Čikagoje.

“Labai maloniai priėmė ma
ne rockfordiėčiai, už kų ta

riu labai širdingų jiems ačiū 
ir, beto, neturiu nei žodžio ga
lybes pareikšti savo dėkingu
mo pp. Petroniams už jų taip 
puikias vaišes. Aš dar ir šian
dien nesijaučiu alkanas”, sako 
p. Juozas Žukas julsų reporte
riui.

Rep. x-y.

Sako Mes Bėdai
Tarp 16-tos. ir 22-ros gatv. 

(Cermak Rd.) ir So. Halsted 
į rytus iki Canal gatv. randa
si 27 lietuvių aludės, arba ta
vernos. Pasirodo, kad tos alų-j 
dės sumoka miestui už leidi
mus $17,550.00 ir federalei val
džiai $675.00, išviso $19,575.00. 
Virš 19 ir pusę tūkstančio. Be- 
lieve it o r not! ,

Ir tai dar 
parduodama 
kaip matote, 
nigo yra.

Reporteris Puplaiškis.

neskaitant to, kas V. • ’ •• , ■ '• ' rr, • •šiaip kur. Taigi, 
mes nebčdni, pi-

18 KOLIONIJA. — Vietos 
didžiausia draugystės “Drau
gystė Susivienijimas Brolių ir 
Seserų Lietuvių”, šaukia savo 
nepaprastų susirinkimų atei
nantį sekmadienį, po pietų, di- 
džiulėj' Apveizdos Dievo, para-

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
* / ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė ................................. 1...... .

Adresas .......................................................

Telefonas ........         ...u
. -t _ ' V ' •,' . r.' "

Amžius :.......................... . Svoris............................... •
o'’. ’* ■ - T<i - ■* -t' £.» ‘ ■ j* XV"

Plaukų spalva ............ ;.... ..................................

Akių spalva ............ .................... ..................... ........

Užsiėmimas .................   ......................................

Šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografijų. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

/ Parašas...........i..............:....................................................

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

pijos svetainėje, 18 ir South 
Union Avė.

šiame susirinkime bus svar
stoma draugijos nauja konsti
tucija, : nes senoji konstitucija 
jau neatsako šiandienų reika
lavimams. Visi nariai privalo 
būti ir sveikai — šaltai svar
styti 'konstitucijų.

Reporteris Puplaiškis.
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Dvaras ties Saint Brice sous Bois, Francijoj, kuria
me 'mirę garsi Amerikos rašytoja Mrs. AVharfon. Ji 35 
metus'išgyveno Prancūzijoj, ten ir liko palaidota. , v

.BAIGIASI i VIENAS, PRASIDEDA KITAS —■ Tauti
nio A’meriįąs'*sporto bašcbajl sezonas jau /einą prie pa
baigas. .Netrukus prasidės kito sportp-^footbaĮl lošimai'. 
Paveikslas ^parodo 'įtrėnerį. Elmer Layden (dešinėj) dre- 
situojantį kėturiųs garsiojo universiteto Notre Dame lo
šėjus. Ih’itupęs, kairėj, lietuvis lošėjas Andy Paplis per
duoda /svįedjriį lošėjui Mario Tonelli. Žiuri, Neviu Mę- 
Čorniięk ir Jaįk McCarthy. Acme Photo

BITĖS NAMO PAMATE — Bitės pasidarė sau avilį 
Lcmke, Chicagoj, rusics pamate. Bites iš laukų išvijo 
lietinga vasara ir privertė jas kraustytis į miestus, ten 
ieškoti sau sausesnės vietos. i

ŠLUOTA NETINKA KOVAI SU BITĖMIS — Kada 
prie jos namų susispietė bičių spiečius, Mrs, Rigmor 
Lemke, 1828 Chase Avė., Chicagoj, sumanė šluota bites 
išvaikyti. Bet ji greitai, ir tai dideliu sau nesmagumu, 
patyrė, kad šluota toli nėra tinkamas ginklas bites ko
voti ir ji panaudojusi tradicinį moterų ginklų greitai tu
rėjo slėptis savo namuose, iš kurio per kelias dienas ne- • 
galėjo išeiti. '

, KŪDIKIS KAPINĖSE — ()ak Ridge Chicagoje, kapinėse rastas popieriniame 
maiše trijų savaičių kūdikis, Vėliau susi’ado ir jo motina, kuri yra bedarbė, pa- 

, mesta jos vyro. Vyras ir privertęs kūdikį palikti kapinėse. Kūdikis atiduotas prie
glaudai, bet dabar norėtų atgauti jį ir jomotina. . \

LAIMĖTOJAI — Du bejgų veislės arkliai, kurie laimėjo konkursų Chicagoje 
traukdami 3,950 svarų krovinį dešimts pėdų ir penkis colius. ArkliaiK priklauso 
Willard Rhodes Coal bendrove* Springfickb III. Jų savininkas gavo $200'dovanų. 
Konkursas įvyko Chicagos Grant Ęarke, / - —
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ELEKTRA NUTRENKĖ DRAUGĄ — Antoinetta 
Kalias. AVilliam Jonės ir George Kalias, trys jauni vai
kai, kurie bežaizdami.su 5 metų Salvatore Danna, pri
siartino prie sunkvežimio. 5 metų Danna palytėjo sunk
vežimio elektros'laidus'ir mirė. Ęlekta j p nutrenkė.
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