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Chiniečiai pasiruošę 
ilgam karui

Vesią karą kad ir 100 metų, iki Japonija 
paliaus puolusi Chiniją, sako Chiang Kai- 
shek, smerkdamas Amerikos ‘neutralitetą’

O

Peršovė du Spring 
fieldo lietuvius

Andrius Sušinskas ir jo žmona peršauti 
kivirčiuose dėl unijos. Juos peršovęs lie

tuvis Andrius Skrielevičius suimtas.

NANKING, rūgs. 24. — Chi
nijos diktatorius ir jos armi
jų vadas generalissimo Chiang 
Kai-shek savo pirmame pasi
kalbėjime su užsienio laikraš
tininkais pareiškė, kad chinie
čiai yra pasiruošę vesti' karą 
kar ir visą šimtą metų, jei ja
ponai ištesės jėgų tęsti tokį il
gą karą. Chinijos ir Japoni
jos karas tęsis iki japonai ga
lutinai paliaus pulti Chiniją ir 
grobtis jos žemes. ’

“Karas tęsis tol kol tęsis ja
ponų puolimas Chinijos. Kai 
tas puolimas pasiliaus, tai pa
siliaus ir karas”, sakė Chiang 
Kai-shek. Karas eina jau še
ši metai, nuo pat Japonijos pa- 
sigrobimo Manžurijos ir gali 
tęstis dar šimtą metų.

Gen. Chiang Kai-shek labsri 
nusiskundė kitų valstybių nu
sistatymą, ypač Jungt. Valsti
jų. Yra padaryta devynių val
stybių sutartis užtikrinimui 
Chinijos neliečiamybės, yra 
tautų sąjunga, prie kurios pri
klauso ir ChiriTja.-^befc nė tos 
devynios valstybės, .-^uUtautų* 
sąjunga nieko beveikia ir lei
džia Japonijai nekliudomai pul
ti Chiniją. O Jungt. Valstijų 
tariamas neutralitetas yra .men
kas daugiau, kaip atviras gel
bėjimas Japonijai vesti karą 
Chinijoje.

Pasaulis turys suprasti, kad 
Chiniją veda karą prieš puo
liką ir valstybės turėtų išpil
dyti savo prižadus. Negali bū
ti tikro neutraliteto nė devy
nių valstybių signatorų, nė 
tautų sąjungos, nes visos jos 
prisiėmė tam tikras obligaci
jas, kurias turėtų ištesėti, sa
kė Chinijos diktatorius, kuris 
pats yra priverstas slėptis nuo 
japonų bombų.
Japonai paėmė Poatingfu, iš

žudė bėgančius chiniečius.
TOKIO, rūgs. 24. — Japo

nijos karo vadovybė paskelbė, 
kad Poatingfu, svarbi chinie
čių bazė palei Peiping-Hankow 
geležinkelį, šiaurinėje Ghinijo
je, liko paimtas japonų.

Japonai pirmiausia apsupo 
miestą ir paskui išžudė ban
dančius pabėgti iš miesto 
nijos kareivius. Skaičiaus 
muštųjų neskelbiama.

Japonai skaito, kad tai
didžiausias jų laimėjimas šiau
rinėje Chinijoje.
Bombardavo Hankow;

100 žmonių.
SHANGHAI, rūgs. 24.—De

vyni Japonijos lėktuvai' bom
bardavo Ha.nkow, didžiausį

Chinijos portą vidury Yangtze 
upes klonio ir užmušė apie 100w 
žmonių, o du sykiu daugiau 
žmonių sužeidė.
Japonų ofensyvas prie Shan- 

ghai sulaikytas.
SHANGHAI, rūgs. 24. — 

Chinijos kariuomenė sulaikė 
japonų didįjį ofensyvą Shan- 
ghai fronte.

Japonai labai smarkiai bom
bardavo chiniečių pozicijas, 
bet chiniečius išstumti iš jų 
neįstengė.

Po 9 valandų baražo japo
nai padarė ataką, bet tapo at
mušti. Po to chiniečiai padare 
kontr-ataka ir mušis dar tebe- 
siaučia.

du lietu-

yra Ari
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prie jų namų 
Andrius Skrie- 

1731 E. Gar-

Chi- 
už-

yra

užmušė

Vokietija laukia 
Mussolini; skel

bia šventę
BERLYNAS, rūgs. 24.—Vo

kietija laukia “istoriško įvy
kio”, kada į Vokietiją atvyks 
Italijos diktątorius Mussolini 
pasitarti su Vokieti jos dikta
torių Hitleriu/' Susitikimą tų • ■ ' n
dviejų diktatorių naciai ruo
šiasi labai iškilmingai ?^žymė-

Mussolini šeštadieny atvyks 
Muencheną privatiškai pasi

tarti su Hitleriu. Pirmadieny 
gi Mussolini atvyks į Berly
ną trijų dienų vizitui.

Naciai ruošiasi Mussolini la- 
jai iškilmingai pasitikti ir še
štadienį ir antradienį paskel- 
3ė oficiale švente abejuose 
miestuose bute uždarytos visos 
sankrovos ir
vaikai galėtų dalyvauti para
duose. Visur bus iškeltos Itar 
lijos vėliavos.

/
Mussolini dalyvaus ir Vokie

tijos armijos manevruose,

Mussolini atvyksta pas Hit
lerį prašyti paramos, nes fa
šistams darosi .sunku išsilai
kyti. Tą paramą Hitleris gal 
ir suteiks, bet Italijai v teks 
brangiai už ją užmokėti.

mokyklos, kad

Portugalija sutruk 
dė francuzų 

dimą
skri

24.—Pro- 
Vaisseau

PIRMĄ. KARTĄ ĮKOPĖ ŽMOGUS. —Neprieinama uola Shiva "Temple vidury 
Grand Canyon,. Ąyi^npj,
Kartį įkopė žmogus; ’J ūėlą įkopė grupė mokŠlihiftkų ieškoti jos Viršūnėj nauju 
vybės forjnų, gal hut užsilikusių dar nuo priešistorinių laikų. »

SPRINGFIELD, III. — Pe
reitą antradienį čia ištiko tarp 
lietuvių baisi tragedija, kur 
vienas lietuvis peršovė ir sun
kiai sužeidė^ kitus 
vius.

Peršauti lietuviai 
drius Sušinskas ir
Adelė, 1130 N. Milton Avė. Su
šinskas yra veikiausia mirti
nai sužeistas, o jo žmona su
žeista nors ir sunkiai, bet gal 
ne mirtinai.

Abu peršautieji yra Chica- 
gos ' Lietuvių 
riai.

Juos peršovė 
kitas lietuvis, 
levičius, 48 m. 
penter St.

Pamate šios baisios tragedi
jos yra skilimas angliakasių 
u4nijos ir einanti tarp abiejų 
unijų aitri kova.

Skrielevičius yra pirmiau 
priklausęs prie Progressive 
Miners of Am., bet prieš kiek 
laiko iš jos pasitraukė ir pri
sidėjo prie senosios United 
Mine Workers of Am. unijos 
ir tai unijai dabar “darbavo
si”. Peršautieji Sušinskai gi 
buvo darbu o toj ai naujosios

r ■ ? ) f *• 1 į ' *. *

Progressive Miners of Am. uni
jos. ' '

su-

re- 
tuo- 
Su-

Skrielevičius, kartu su tulu 
Charles Bohannon atvažiavo 
automobiliu prie Suinskų na
mo ir pradėjęs su Sušinskiene 
kivirčytis dėl angliakasių uni
jos. Kivirčas baigėsi tuo, kad 
Skrielevičius išsitraukė 
verį ir abu Sušinskus 
vė.

Atlikęs kruviną darbą 
levičius kartu su
bandė pabėgti automobiliu. Bet 
vejami policijos jie išvažiavę 
už miesto nusirito į griovį ir 
apsivertę, sudaužydami savo 
automobilį. Tečiaus nė Skrie
levičius, nė Bohannon nebuvo 
sužeisti ir policija juos 
ėmė.

Pas Skrielevičių rastas 
volveris ir blakdžekis. Jis 
jaus prisipažino peršovęs
šinskus, neva savęs apsigyni
mui, nes Sušinskas buk grū
mojęs jam šautuvu4. Netoli au
tomobilio susidaužymo vietos, 
ganykloje, rastas numestas ki
tas revolveris, kuris, manoma, 
priklausė Bohannon.

Tečiaus Bohannon jau yra 
paliuosuotas, o United Mine 
WorkersZ advokatas... Edmund 
Burke deda pastangų paliuo- 

1 suoti ir į Skrielevičių.

ATVARYKITE SA
VO LAIKRODŽIUS!

Iškritęs per langą 
užsimušė Town of 

Lake lietuvis

SUŽEISTAS T0WN 
0F LAKIETIS

į tik-

Ateinančią naktį baigiasi 
dienos šviesos taupymo laikas 
ir pavasarį pavaryti laikrod
žiai bus v2 vai. naktį atsukti 
vieną vai
rąjį Central Standard laiką.

Atvarykite savo laikrodžius 
vakarę, tai ryte galėsite vie
ną valandą ilgiau miegoti, o 
ir rytoj niekur perdaug anksti 
neatvyksite.

PARYŽIUS, rirgs. 
jektuojamas Įeit, de 
skridimas iš Paryžiaus į New 
Yorką dideliu šešių motorų hy- 
droplanu negalės įvykti, Por
tugalijai neleidus hydroplanui 
nusilęisti Azores salose.

Skridimas turėjo paruošti 
kelią Francuzijos projektuoja
mai pasažierių oro linijai per 
Atlantiko vandenyną.

Užmuštas elektros
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja; '■

Giedra; daug šalčiau. .
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 76°.
Saulė teka 6:39, leidžiasi 

6:45.

CHICAGO. — General Elec
tric X-Ray Corp., 2012 West 
Jackson Blvd., elektros inži
nierius Harry Mercer Tracy, 
24 m. liko nutrenktas elektros, 
kai paslydo ir krisdamas pa
kliudė elektros mašiną.

Nepaprasta apsau
ga susitinkantiems 

diktatoriams
BERLYNAS^ rūgs. 24. —' 

Nors visuomet kuomet važinė
ja Hitleris, jam yra teikiama 
nepaprasta apsauga, bet kada 
į Vokietiją atvažiuos ir Mus
solini pasimatyti su Hitleriu, 
tai abiems diktatoriams bus 
suteikta apsauga, kokios pa
saulis dar nėra matęs.

Jau dabar į Vokietiją yra 
atvykę 5,000 Italijos fašistų, 
kurie saugos savo diktatorių. 
Mussolini važiuojant per . Au
striją geležinkelį, saugos ka
riuomenė. . O kiekvienas abie- 
jų diktatorių viešas, pasirody
mas Vokietijoj bute saugojamas 
desėtkų tūkstančių fašistų ir 
rudmarškinių. Nė vienas lan
gas, nė vienas stogas nepasi
liks be apsaugos. Nors kiek 
nužiurėtim žmonės yra areš
tuojami, ar uždraudžiama' 
jiems rodytis Muenchene ir 
Berlyne. Net ir koresponden
tai ir tie pajuto visą nacių 
griežtumą. __ I

PONTIAC, Ilk, rūgs. 24. — 
Wm. Leffew, 48 m. ūkininką^, 
po barnio nušovė savo žmoną 
Mary, 45 m. ir tada pats nu
sišovė.

Užvakar vakare nelaiminga 
mirtimi mirė Town of. Lake 
lietuvis Franciškus Vilišius, 44 
m. Jis netyčiomis iškrito per 
savo buto 4433 S. Wood St. 
langą ir tiek sunkiai susižei
dė, kad nugabentas ligoninėn 
neužilgo ten mirė.

Velionis paliko žmoną, dvi 
dukteris ir sūnų.

Laidotuvės bute antradieny 
iš Eudeikio koplyčios, 4605 S. 
Hermitage Avė., į vietos baž
nyčią ir iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.
Kitas Town cf Lake lietuvis * 

nusižudė.
Pereitą ketvirtadienį savo 

bute nusižudė per ilgus metute 
Town of Lake apielinkėje gy
venęs Aleksandras Malinauski, 
45 m. amžiaus, nevedęs.

Jis turėjo barzdaskutyklą 
prie 1803 W. 45th St., kurios 
užpakaliniuose kambariuose 'jįs 

i ir gyveno. Kaimynai užuodę 
gaso smarvę įėjo į jo kamba
rius ir rado jį jau negyvą, nu- 
sitroškinusį gasu4. Jis gulėjo 
susivyniojęs į karpetą ir gaso 
pervadą nuvedęs sau į burną. 
Spėjama, kad į jis nusižudė iš 
nusiminimo.

Jis paliko giminių,' bet jų 
antrašų nežinoma. Gimines 
prašoma, atsišaukti pas laido
tuvių direktorių Eudeikį, 4605 
S. Hermitage; Avė., tel. Yards 
1741, sutvarkyti jo paliktą 
turtą ir laidotuves.

' FOYNĘfe, Airijoj, rūgs.. 24. 
— Anglijos hydroplanas, ku
ris vis dar tiria, oro. kėlią per 
Atlantiką, atskrido iš ' New- 
foundland salos į Airiją j 11 
vėl, 38 min.

Vakar nelaimėj liko sužeis
tas pasiturintis Town of Lake 
lietuvis Ciprijonas Žaturskis, 
gyvenęs prie 4508 So. Wood 
Street.

Sužeistasis paguldytas Ger- 
man Deaconese ligoninėj, prie 
54th ir Morgan gatvių. Susi- 
žeidimas nesąs pavojingas, bet 
senyvam žmogui yra sunkus.

Dar aštuoni žmonės 
pasmerkti mirčiai 

Rusijoje
MASKVA, rūgs. 24. — Šian

die paskelbta, kad Millerovo, 
šiauriniame Kaukaze liko pa
smerkti mirčiai aštuoni 
nes u*ž maisto sabotaža. »

zmo-

Mussolini pri
ŽADA NEBEREM

TI SUKILĖLIŲ
Prižadėjęs nebesiųsti daugiau 

kareivių į Ispaniją

Prezidentas nepa
liausiąs dirbti 
žmonių labui

■ *'- • ‘i • _ *

CHEYENNE, Wyo., rūgs. 
24. —- Kelyje į šiaurvakarines 
valstijas čia trumpam laikui 
buvo sustojęs prezidento Roo- 
sevelto specialis traukinys, ku
rį pasitiko kelių tūkstančių 
žmonių minia.

Kalbėdamas iš traukinio 
platformos prezidentas Roose- 

• veltas . pareiškė, kad daugelis 
jam patarią “plaukti pavėjui” 
ir jokio svarbesnio* darbo ne
dirbti. Tečiaus nė jis, nė jo 
administracija tokių patarimų 
neklausys, nes nė jis, nė žmo
nės nenori, kad jis “plauktų 
pavėjid” ir sėdėtų rankas su
dėjęs.
‘Prezidentas užtikrino klau

sytojus, kad jis ’ir toliau dirbs 
tą darbą, kurį pradėjo dirbti 
pirmą terminą, bandydamas 
padaryti “kuodaugiausia gero 
juodidžiausiaųi skaičiui žmo
nių”.

MEXICO CITY, rūgs. 24.— 
Iš pravažiuojančio automobilio 
į Japonijos ambasadą buvo pa
leisti keli tuviai. Jie betgi jo
kios žalos nepadarė ir buvę 
ambasadoj žmonės visai jų ir 
nepajuto.

Amerika nenori 
stvertis priemonių 

prieš Japoniją
WASHINGTON, rūgs. 24.— 

Amerikos diplomatai nerodo 
jokio pritarimo Europos suma
nymui panaudoti devynių val
stybių sutartį sustabdymui Ja
ponijos karo Ghinijoje.

Nors Amerika sutinka apsi
mainyti informacijomis ir pa
sitarti su kitomis valstybėmis, 
bet ji visai nesutinka prisidė
ti prie bet kokio bendro veiki
mo prieš Japoniją.

LONDONAS, rūgs. 24. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Mussolini užtikrinęs An
gliją ir Francuziją, kad jis 
daugiau ncbesiųsiąs Italijos 
“savanorių” į Ispaniją.

Nors Anglija ir Francuzija 
tais užtikrinimais džiaugiasi, 
bet vistiek Mussolini žodžiaiš 
nepasitiki ir laukia iki paaiš
kės kas už tų žodžių slepiasi.

Manoma, kad tuo užtikrini
mu jis nori sustiprinti savo 
poziciją derybose su Hitleriu 
ir daugiau iš jo laimėti už to
limesnį Italijos rėmimą sukilę- 
lių.

Riaušės Alcatraz 
kalėjime

Hitleris ir Mussolini 
kalbėsią apie taiką

MUENGHEN, rūgs. 24. — 
Iš painformuotų šaltinių patir
ta, kad Hitleris ir Mussolini 
sutarę bendrai atsišaukti į pa
saulį prašydami taikos savo 
kalbose antradieny, užbaigiant 
didelę demonstraciją Berly
ne.

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Gautomis žiniomis, žymus Is
panijos sukilėlių komanduoto- 
jas gen. Jose Varela liko sun
kiai sužeistas, į krutinę patai
kius skeveldrai lojalistų grana
tos. Sužeistas jis liko stovint 
šalę sukilėlių batarejos, kuri 
bombardavo Madridą iš 
bitas kalno apielinkės.

Gara-

SAN FRANCISCO, Gal., r. 
24. — Baisiajame federalinia- 
me kalėjime Alcatraz kilo ren
tos kalinių riaušės. Kaliniai 
puolė kalėjimo viršininkus ir 
kelis sargute ir juos sunkiai su
žeidė.

Tame kalėjime sėdi ir Al 
Capofte, bet jis veikiausia riau
šėse nedalyvavo.

SLA 6-to Apskričio 
konferencija

SLA 6-to Apskričio konferen
cija įvyks rytoj (rugsėjo 26 d.) 
p. 'Dimhelio svetainėje, 4523 S. 
Wood St. Prasidės 1 vai. popiet.

Visi SLA kuopų delegatai yra 
prašomi konferencijoje daly
vauti. —Valdybą.
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ADVOKATAI

2510

AKIU SPECIALISTAI

D^.ka

Laidotu,vį^i Direktoriai

KITAIAHC1AI
TURIME

Gerai lietuviams žinomas per

LIETUVIAI

CHIRURGAS

Phorie Virginįą 08834704 So. Western Avė

kon- 
dova- 
radio

$4.95

$4.05
$16.05

$4.05
$4.05

koplyčios visose
Chieagos dalyse

Ofiso Tel 
Namų Tel.

1%C 
’ 10c 

$2.25

80c

$1.25
$6.50
$2.50

$x.75
15c

skiriama
Būtent, 

bedroom

remia savo rėmėjų 
K, P. Deveikis*

zenitu

NADIOS
visados

. M^ETUS
PIRMIAU

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Ąve 
' HOSELANI)—CHJCAGO, ILL.

Tel. PULLMAN 1103-8277

Klausykite nuirtų Lietuvių ra^io programų

127 N. Dearborn St.
Tel. Central 4411-2

3323 So. Halsted St.

Kiti Lietuviai Daktarai

2x6’s, 
Eglinii)

, ’ yeik^s' l&tbj apylinkėj 
•imą davė su mielu noru.

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE.

Ambulance 
ĘatarjaąyĮ- 
Inas Dieną

Dienos Įspūdžiai 
Chicago j

Pirkite savo apiejinkūs 
krautuvėse

Rezidencijos *' telefonai: 
Superior 9454 1 ar Central 7

JOSEPH J. GRISH
"lietuvis advokatas 1

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

' Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Jo užeiga' buvusio 
didelė švari

Ch icagos, 
Cicero *’ 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

S E E T H Eg'?..-y 
PR1VACY PLUG-IN 
— oi hard of hearing device. 
Everybodyi Includinęr the 
derfHUI«n« in 'at normai vok 
urna. Inexpensive, eHective.

Dabar 1938 Meįų Modelis žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė. ' ’* 1

A, MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue'- ' Phone Boulevard 4139

PR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Traukiam dar toliau į pie
tus. Rrie Ra'cine ir 71 gatvių 
Antanas Zalagčnas turi gražų 
namų ir plačiai 'išdirbtų biznį

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Vai. nuo 2 Iki 4 V. p. p. ir’bud 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus* 
OFISAS 'IK RĖ^IDEMCLJA 

4300 Sp. Fuirfield Avi 
Tel. Lafayet^e 8,016

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nal 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuc 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a

DR. S. NA1KELL
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So..Halsted SI 

CHICAGO, 1LL.

Tai p-lė Monica Jarus, Cice
ro pilietė, šauni geltonplauke 
lietuvaitė. Spalio 24 d. ji dar 
lyvaus konteste, kupis įvyks 
Lietuvių Auditorijoje.

Kaip žįnia, tame Naujienų 
parengime bus renkama gra
žiausiu ir tipingiausi lietuvai
te, kuri automobilių parodoje 
reprezentuos “Miss Lithuania”.

Laimėjusi kontestų lietuvai
te gaus gražiausių dovanų, ko
kia kada nors buvo 
lietuvių kontestuose. 
ji gai/s “trijų šmotų 
setų” $150 vertės!

s. M. SKUDAS
718 Wės| Į8th Street “ Phone Monroe 3377

I n ■ lurt, ,||,,| 11 njL* dnr n>u|» iiu i i i i " ■ A i. n »■ ■"

Į. J. ZOLP Phone BouL 5203
1646 West 46th Street ' ‘ Phone Boulevard 5566

Miesto
KamL.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

’ Telefonas Boulevard 1310
- . r • ‘..T V

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-
pagal sutarti,

naujais
Pagerinimais

irm&dienio vakarais.
C. stofies (1420 K.) — Pranešėjas

ALTIMIERAS, ? 1 f r

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

^onday”-
IL čia .patraukė, m.. į. lietuviškų 

Bridgeportų, kur yra Lietuvių 
Auditorija, vietos lietuvių šir- 
M . to, biznį daro

Doctor Manikas
PHYSiČIAN-ŠURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116

Valandos: 1—3; 7—S kasdien, i 
skyrus seredą. Sekmad. suSitaru;

Birž., Liepos ir Rugp. nebus vai: 
dų popiet, bet bus-nuo 10 iki 12

Telefonas SEĘLEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

Gydo staigias ir chroniškas Ii 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauj 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
tros prietaisus. ‘

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

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 'iki 7.:3Q vai; vakaro

LACHAWipz IR SŪNUS 
2314 W.est 23rd Place * Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street Tel. Pullman 1870

2-ros lubo£ ' 
chicago; ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo K) iki 12 vai. ryto, nuo 2 ii 
vai. po piet ir nuo 7 ikĮ 8:30 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 
valandai dieną.

Phone MID^TĄY 2880

Telefonas Varde 0994

Dr. Mąurice Kahi
4iai soi/Th *As8eaW Ivi

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pi 

7 iki 8 vai. Nėdel. nuo 10 ik’
Itez. Telephohe 'PLAZA 2400

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pi 
ir nuo 6 iki 8 Vakaro

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Laimėkit Turtą Naujame Old.

Jus galit- laimėti vienų iš 
1,000 cash prizų, kurių visų su- 

y ? j J "| C7 re r ♦ c t
ma siekia $250,000, įstodami į 
Old Golcf Korit'estų. Konfesfas 
kų. tili; prasideda ir susidaro iš 
pridėjimo trūkstamo pasikalbė
jimo tuščiame paveįksįo balni
ne. {stokit dabar, tuojųu. Ne- 
atidėliokit. Atsilankyki! pas 
savo. cigarctų dylerį ir papra- 
sykit jį duoti .jum Oid Goki 
Cartpoh ęBųlįętin. Jis dųsdųma 
DYKAI, kartu su taisyklėmis 
ir cĮetalėmis, kurios liečia konr 
testų. Laikykitės instrukcijų 
atidžiai. Dailumas nesiskaito.

' ‘ z, • ’.i > > ' - !

Nėra triksų, ne prį^a'yjmų. Ši
čia yra jum*pręga, tapti turtin
gu 'visam gyvenimui, dėka D'yi- 
gubai-Švelnių Old Gold. Tėmy- 
kit šį dienraštį dėl busimų pra
nešimų.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optonietrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

?sti priežastimi galvos skaudčjiino, 
svaigimo, akių aptemimo, n^rvuotu- 
aio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atei
ti kiniuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiartia 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisofnos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nėdelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

6921 ‘SOUTH 
WESTER$A^& 
Hemlock 5040 ■araiitHMeai.
r i.♦■A

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDyTOjAS,

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofirtafc ir Akinių Dirbtuvė' 
i 756 West 35th Št.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Be to, dar kitos trys 
testantės gaus šaunias 
nas: antra dęyana bus 
setas; trecia — lovos uždan-

I • I • ' ' • t* ’
galas, ir Ketvirta — lempos 
miegamajam kambariui. .

Tai dar nėra viskas. Kon- 
testantės gaus ir po $10 ver
tės certifikatų. Tai reiškia, 
kad visos kontestantes bus 
šauniai apdovanotos!

Tas gerasis diedukas, kuris 
gražiosioms lietuvaitėms tokias 
šaunias dovanas atneš, yra 
New City Furniture Mart, ra
kandų krautuvė adresu 1656 
W. 47th St.

Victor
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei

3406 SOUTH ’
HALSTED ST

Yards 3408

nuo 2—4 iP’nuo^O^B vai. vakaro 
I -• v Rezidencija: •

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Ofi«o Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 Wesf 35th Št.

Cor. 35th ahd halsted Šts. 
Ofiso valandoj!'nuo '1-3*Kuo 6:80-8:30 

"Mario! i nmi a linCTAl sutarti

Res. Phone: Office Pho
Laf. 7383 Prbs. 10

Dr. S, Jąkubs
....... dentIšT 1

6322 S. Western Av
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popl 

išskyrus sekmadienį ir treČiadi

Mrs. Anelia K. Jarusz
. ' . " ’ *' Physical Therapy

and Midwife # 
6630 So. Western 
Avė.. 2nd floor' 

Hemlock 9252 
Pdtamaaju prie 

gimdymo namuo- 
se' aV’Tigoriinės'ė, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tlc Uankets ir tt. 
Moterims ir nier- IM JShH! g’homs patari
mai dovanai.

Pereitų šeštadienį, gerai prieš 
pietus, Leo Švėgžda pasiskoli
no nuo sūnaus automobilių, {si- 
pylčm kuro (gazolino) pas se
nų cicerietį S. Petrokų, prie 
16-tos ir Cicero gatvių, ir pa
sileidom į plačiųjų Chicagų. Da
lykas buvo toks: mudu tų ryt
metį buvome “kalėdninkai”, — 
važiavom pas savo tautiečius 
rinkti skelbimų Raudonos Ro
žės Klubo metinio parengimo 
programai. Parengimas įvyks 
spalio 3.0 d. Lietuvių Liuosybės 
svetainėje, Cicero.

Pirmų “stop” padalėme Met
ropolitan State Banke. Gavom 
atsakymų, “l’m sorry...” v 'čia 
pat skersai gatvę yra kliubie- 
tis Joe Misevičius. Jis be jokio 
argumento padavė savo biznio 
korčiukę.

Juozas Burinskas taipgi kliu- 
bo_ narys 
Meldažio vietoj 
vieta. Davė skelbimų sukombi
navęs su savo “prisiegos” 
Ęeauty Parlor.

Na, ar galima užmiršti Wal- 
ter Neffų! Sako: “Klubas jūsų 
O. K., bat tas miestas ir žmo
nes savotiški. Ale skelbimų duo- 

• 9 9siu...
Dar buvom užėję pas didelius 

ponus, būtent, Mackevičių ir 
Kazanauskų. Jų sekretorės pa-

kaimynas, vienais laiptais že- 
miajuAuiiHa. buvęs
rožisfe. (aięgitMkKŠįKas biz’ 
nierius; Abudu skelbimus davė.

KvietkinTnkaš^Lovėikis taip7 
.gi-.musų narys—šiame, parengi
me gauna dovanu (žiedų), už ne- 
ėmimą paą.ąlęoį p,ęr 10 met‘ų. 
Skelbimų davė kaip ir visuomet.

potogra^as Sįųnkunas 'taipgi 
ftsisakū. Q p-as įudrikas bti- 
labai užimtas su savo nau

jausios krautuvės “Grand Ope- 
ning”. Atsiprašė ant toliau.

Bematant atsidūrėm “South 
Siclcj ’/ prie 47-tos ir Ęals'ted 
gatvių. Užėjom pas Yankeę Po- 
tato Chips kompanijų.1 ‘ Tuojau 
turėjom jų skelbimų ir “cash” 
kišenėj.' Be to‘, mums buvo pa
rodyta dirbtuvė; viskas puikiai 
atrodė. Tie produktai eina pla
čiai. Dirba 12 darbininkų.

Nagi čia pat' '‘Lietuviškas 
žydukas”, N. Kanter. Jo gėri
mai plačiai žinomi ir vartojami. 
R-as Kantėr davė savo garsini-

Ą. Mbntyid, M. D
West Town State Bank Bldg.

240(1 MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vali

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas brunswiok 0597

Dr. Charles Sega
OFISAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’K
DĘNT1STAS

4645 So. Ashland Avt
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
S.eredoj pagal sutarti.

4L0NG nISTANCEH A U I II
’ f 1 / / / / //

Resid& TTel. ^^11^^8244

DR T. DUNDULIS 
ęįOTgcp/AS IR CHIRURGASA§ Cunfi Advbųatą d§l visokių 

/rewaly.41T)uodu ‘ ihfof matei jas tak- 
sų 'iteŲnamį‘ reikalais. Ateba' jeigu 
turite' bė,dos su savo rendaunin- 

»kais. Musų ist^ęa jums pagelbės 
^.Virgminžtais reikalais?

r atstovauja 
Juozapas Ažukas 

PROPEĖTY OWNERS ASSOCIA-
" TION OF BRIDGEPORT 

330k So. Lituanica Avenue
- • Tel;* Boulevard 3450 ’"*’ 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Dalyvaus. Gr ažuoHųi
Konteste> 

frvt A . .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS j v r * * į> ‘

7 So. Dearborn St.
Rooin 1230

CENTRAL 1824
Hyde Park 3395

KL. JURGELIONIS 
nrf Xdvokatąs

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

Čia susiradom 'klubo naiį, Š. 
Prichodskį*, ’- vahfiniiikų. ' Su
prantama, kaipo natys, nuo 
skeIbTm6~nea'ts‘isakė. Dar pjriro; 
d.ū p-ų Vilkų, ex-ciceriekį. P-as 
Vilkas tai linksmas žmogus ir 
turi gerų biznį. Šake: hNors iš 
jūsų to garsaus miesto k^stu- 
merių neturiu, bet skelbimų 
dupdu.”
x ęia pat radom p-ų Maženį. 
RaĮnaus budo žmogus, bet sėk
mingas biznierius. Jo garsini
mas taipgi bus' klubo pr c gra
me.

Taip diena ir prabėgo. Teks 
dar tų pusdienių pašvęsti “uba
gavimui”,1 nors ir yra 'darbo. 
Rengimo komitetas yra nusi
statęs išleisti gražų programų, 
kad butų nauda Raudonos Ro
žės Klubui ir tiems biznieriams, 
kurie, garsina savo biznio įstai
gas Man maloniausia, kad ma- 
ža'i kas atsisako. Mat, daugelio 
metų patyrimas rodo, kad Klu
bo nariai 
įstaigas. -

‘"'SAUlirT CALUMET 0,9.09...
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

ŠUPPLY GOMPANY, Not inc.
Į VAKARUS NUO 
STATE STREET10 West 18th Stree.t

tjįa*. Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų 'barnus ir 

OM*""**" sutelks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildynjo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą./ 

RČBl NEREIKLI PINIGU ' IMO- 
KĖU’I—36 MĖNESIAI Iš- 

_ __ MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA.

89 B I Atdara vakarais iki -7 vai. I

..... '........

Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRACES. Ė L Ą S T I C 
ST()('KINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsįm tamprias pančiakas 
jųsų rnierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų.'Jei turit bet kurią ydą; 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiutėtojai.

CHW0 ORTHOPEŪIG C(i. 
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

ofisas 
1431-1434- 
ofisas

LEMTOS
WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS,

RAKĄNDAI
Julijos 1” lentos, 1,000 pėdų -— $21.00 
Žx4, 2x6, 2x10, 2x12 M pėd. - $27.00 
Naujus-’ plywood, visą dydžlij, ketv. i 1 

pčda> ..... _ 3%c
IiiHulattiiį? board, ketv. p6d. ------  l%c
Naujas plastor boar«h> ketv. pė<l. — 
Naujas wallboard, visų ' dydžių, < 

ketv. pėda ' -----
Nauji kedro stulpeliai, 7 p6d. ilgio, 

fituka 1 ... : ../..u........ .
Geriausios naujos durys, št. ------
Rolells stogų popieriaus^ 108 ket.

pėdų ---- .L\’—.1 
Geriausios vėlų tvoros, pėda ------
800 gal. išvidinės ir išlaukinės 

-.nialevos, $2.50 maleta, visokių 
spalvų galionas „L.;..——ė-'.LJ.—- 

Vituos tobulam sjovy, štuka ------
Sinkus (prausinycios) visokios, št. 
Nauji plieno flitrinai, $6 vertės 

štuka -- --------------------- -
Lath, .guobiniai -------------- ------------

f ? NAUJI RAKANDAI 
Matrosai, $10.00 vortfts .i— 
Sudedamas kalifas Ir -matracas.

komp. . .... .• ./ > ...
Naujas studlo couches specialiai 

pigus '.i. - -vi-
. Geriausia nauja metalinė lova, 

pigiai po ..J------------ .............
Sukti - sprįngsal lovai, $10.00 vert.

1,000,000 PĖDŲ GERŲ 
VARTOTAI LENTŲ

1x6 M &M, 8-col. Shiplap, 2x4’s, 
>2x8’8, 2x10’8, 2x12’8, 6x3, 3x8. ] 
lentų grindims ir partlšcnų, viskas iš 360 
pėdų sandėlio, kuris- užgriuvo. Siulonie 
su nuostoliu; kad tik greičiau parduoti.

Siunčiame I "Užmiesti. 
ųvuAMniKNI'IS ATDARA.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI ' 
Amerikds Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTINAS ' '

6558 So. Western A ve.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seypdoi oatral sutarti.

Phone CANAL 612Ž

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS I _ ' “ "

2201 Wes| 22nd Street 
Valandos: nuo 1—JI ir 7—8 

Serednmrii ic nedėk pagal sutarti 
Ręz. 6631 So. Ųalifomia A vende 

Telefonas Republic 7868

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jahn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
-hyvVAyvy ..U*'.'J/'..i.

. AMBULANCE
. Visi. TteieRnai tARhŠ 17114742

4605-07 So. Hermitage Avė.

LAI-AVIETĘ 0727.

AGA1H A YEAR AHEAD 
WITH/EAlURtS

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAi)

Ž-r« Rekordinė Savaite
“NAZAR

STODOLYA”
Neužmirštami Liaudies Šokiai ir 
Daihos, nufilmuoti 'Ukrainos Rie
ve, U. S. S. R., kartu su Vaizdu 
iš Ukrainos Valstybės Teatro.

Pakartojama Sulig Publikos 
Reikalavimu

“JUBILANT
MARCH” 

100.000 SOVIETU 
ATLETU PARADE 
SONOTONE 
RK R. Vau Rnron
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Šeštadienis, nigs. 25, 1937

Diena Iš Dienos
laidotuvių direktoriaus p. Juozo 
F. Eudeikio žmona, p-ios Ra
dauskienės duktė ir jos sūnūs 
Jack, nuo 4605 ^o. Hermitage 
avė. Visiems kuo daugiausiai 
linksmybių. —Bronę švedaitė.

Helen Bartush dainuos 
Chicagos operoje

S' 1i

Chicagos lietuviams gerai ži
noma dainininke Helen Bartush 
(Venables) vėl ši sezoną dai
nuos Chicagos Operoje. Ji jau 
pasirašė kontraktą ir pradėjo 
ruoštis savo darbui.

Ačiū už palauktuves
Rugsėjo 12 dieną, 9 valandą 

ryto grįžau į Čikagą ir tą pa
čią dieną apie pirmą valaųdą 
namiškiai išsivadino į “pikni
ką”. Bet jau važiuojant . su
pratau, kad jie ne ten važiuo
ja, kur buvo kalbėję. Spaičio 
darže laukė svečių biiryą, ku
riuos buvo labai linksma sutik
ti. Tariu širdingą ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie palauktuvių 
ir už brangias man įteiktas do
vanas.

Aplankiau Lietuvą,- malonu 
buvo savam gimtam kaime Ma- 
žeikunuos pabuvoti ir pamaty
ti savo sesę, brolį ir motinėlę, 
miela buvo ir su senaisiais 
draugais susieiti. Buvau Joniš
ky, Šiauliuos, Kaune ir Klaipė
doje. Linksma man buvo tie 
kraštai aplankyti, todėl patariu 
visiems, jei leidžia aplinkybės, 
ten apsilankyti. —A. Urbonienė

Ge-

vo tinkamai paminėtos. Vadi
nis, biznieriams štormams rei
kėjo pergyventi Šalia džiaugs-, 
mo dienų ir Ludnas.

Rep. B. P.
‘

Antanas Ir Marijona V 
Pavilioniai naujam 
biznyj

MARQUETTE PARK
rai žinomi marųuetteparkiečiai 
Antanas ir Marijona Pavilioniai 
turėję per 15 i^etų g'elžinių 
daiktų krautuvę adresu 6825 S. 
Western avė., dabar tame 
čiame name įrengė gražią ta
verną.

Biznieriai Pavilioniai yra 
simpatingi žmonės ir 'turi ne
maža gerų, draugų. Tokiu būdu 
belieka jiemdviem palinkėti 
rų sėkmių. Kaimynas

>

pa-

ge-

f>

Helen Bartush yra mezzo so
prano. Prieš trejetą metų ji 
laimėjo Tribūne laikraščio kon- 
testą. O kitais metais ji laimė
jo Operos paskelbtą kontestą. 
Vadinasi, liko kandidatė į Ope
rą.

Chicagos Operoje ji jau vieną 
sezoną dainavo ir pasižymėjo 
keliose partijose, o ypač Legin- 
skos operoje “Gale”.

Helen Bartush tik šiomis die
nomis grįžo iš koncertų marš
ruto.

Stanley Bagdonas turės 
biznio atidarymą

Stanley Bagdonas per dau
gelį metų laikė kirpyklą ię spor
tininkų klubą. Pagaliau tas biz
nis jam nusibodo ir jis nutarė 
atidaryti taverną adresu 807 
West 31 St.

Atidarymo iškilmės bus šian-į 
dien ir rytoj. P-as Bagdonas 
yra pasirengęs visus svečius 
tinkamai priimti ir užkandžiais 
pavaišinti. Bus ir muzika.

Biznieriai Štormai važinėja 
nauju Buicku

WEST SIDE. — Jau kuris 
laikas, kaip plačiai žinomi biz
nieriai, Alex ir Ona Štormai, 
2462 Blue Island avė., įsigijo 
(pirko) ’ naujausio rhodelio 
Buick automobilių, su kuriuo 
dabar turi smagius raidus.

Kaip žinia, biznierių Štormų 
žentas Fel. Kraujalis pastaruo
ju laiku sirguliuoja. Jis iš pro
fesijos yra' inžinierius.

Sveikatos sustiprinimo dėliai 
jis ir jo gražioji žmonelė Ani
ceta liko šiuo nauju automobi
liu nuvežti į.VVisconsin valsti
ją. Sako, ten jis šuoliais einąs 
sveikyn ir stipryn.

Beje, pp. Štormai neseniai 
minėjo savo sunaus metines 
mirties sukaktuves, kurios bu-

Biznieriaus Wcidato 
šeimyna grįžo iš 
atostogų

BRIDGEPORT. — Populia
rusis biznierius Frank Woidat, 
3320 So. Emerald avė., pasirū
pino savo šeimyną mokyklai 
užsidarius nuvežjti į Dowogiac, 
Mich. Ten visą laiką vasarojo 
jo žmona Elena ir sūnus Ri
chardas su Pranuku. Dabar 
prisiartinus mokslo sezonui jie 
visi iš ten grįžo kupini stiprios 
energijos-

Prie progos verta pabrėžti 
biznieriaus Woidato sėkmingu
mas: jis yra wholesale mėsos 
dealeris. Jau netoli 20 metų, 
kaip jis su penkiais trokais pri
stato šviežias mėsas į bučernes, 
restoranus ir į panašias įstai
gas. ' •

Teko reporteriui aplankyti ir 
jo moderniškai įrengtą mėsos 
sandėlį adresu 6307 S. Went- 
wonth avė.

Važiuoja į vestuves
į Kenoshą

šiandien Kenoshoj, Wis. am
žinuoju mazgu bus surištas 
Leo Karpis su p-le Lee Dixon. 
Jiems Į moterystės luomą žen
giant laimės palinkėti iš Čika
gos išvyks p-ia Elena Rudaus*

• kienė, p. Leo Rudauskas,. nuo 
3328 S. Lituanica avė.,, p-lė 
Agnės Lakom, nuo 4559 South 
Hermitage avė, p-ižt Eudeikienė,

1931 
cyl.,

Didžiausias Sandėlis 
Vartotą Automobilių 
Prie Michigan Avė.

Turime 354) Atnaujintų ir 
Garantuotų Automobilių

Gatavų Pristatymui. -
1930 PACKARD Sedan, QC.OO 
aide mounts .................. vw

CHRYSLER 6 4 A C.OO
kaip naujas .... ■ “tv

1930 PONTIAC Sedan, QE.OO 
fordor .............................
1936 OLDSMOBILĘ Touring 
Sedan, 6 cylinderių—5Q<;.00 
kaip naujas ............ www
1936 PLYMOUTH 4 4AC.00 
Door Sedan, radio, 
heater
1935 PLYMOUTH Touring Sedan,
radio, heater 395-00
1936 CHRYSLER Touring Sedan,
radio, heater, KAC.00
overdnve ............... JTv
20% Įmokėti arba Jūsų Senas Au

tomobilis Mainams.
Ką tik gauta 12 vagonų 1936-35 

Plymouth Sedanų, Coaches, 
Coupes

KIEKVIENAS AUTOMOBILIS su 
90 DIENŲ RAŠYTA GARANTIJA

EDIDIN MOTOR
SALES 0 04 C S. MICHIGAN 004 C CCHU Atdara kasdien<-£***> 

iki 10-tos Vakaro. 
“Taupykite Pinigus Pirkite čia”

NAUJIENOS, Chicagq, III.

šįvakar pagerbs veikėją 
p-ią Zolpienę

šįvakąr Mildos svetainėje 
įvyks p-ios M. Zolpienės dvide-: 
šimties metų jos visuomeninio 
darbo vakaras. Pradžia 7:30. 
Kviečia visus, norinčius prie 
pagerbtuvių prisidėtų

Vakar šioje vietoje tilppsio- 
je žinioje buvo pasakyta,, kad 
.“vakaras įvyks šįvakar”, taigi 
klaidingai. —Rep. x-y. 1

,7

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

John Suderskis, 22, su Ąn^'s-
tasia Halasa, 22

William Stunkelis, 23, su An-
tonie Kozub, 27

Joseph Čekus, 27, su Mary
Panszczyk, 26

Theodore Kontris, 51, su Ber- 
tha Dellas, 45.

Klovainiečių Kliubo 
Nariams Žinotina
Rytoj kliubo susirinkimas

r

Vakacijos jau užsibaigė. ži-( 
note1, kad per tris vasaros mė
nesius neturėjome jokio susi
rinkimo. Taip jau buvo nutar
tą!. Bet, dabar laikas jau at-. 
ėjb ir, todėl, rytoj kviečiama 
susirinkti šameto svetainėje, 
prie 15 ir 49-tos gatvės. Kvie
čiama atvykti ir tuos, kurie 
dar nesate nariais, o pageidau
tumėte prisirašyti. Pradžia 2 
vai. popiet. ■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

EINA

Milžiniškas Išpardavimas!
NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 

CHICAGOJE PAS
U. S, AUTO FINANCE C0.

Prie 1340 W. 63rd St.
Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo

delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.
čia yra visų karų išdirbysčių — virš 300 karų iš 

1937 ir 1936 — Buicks, Cadillacs, La Šalies, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sotos, 
Dodges, Plymouths, Fords, Nashes, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Terraplanes, Willys’, Pa- 
ckards*

PALYGINK—PASIRINK KOKĮ GERIAUSIAI 
MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU
SĘ. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLI 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

Tik pamanyk, naujutėlis karas už t ktai $395 — 
su 90 dienų garantija ir 10 dienų bandyti.

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chevrolęts, Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chrys
lers, Packards; Pontiacs, Plymouths — už net taip 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai didžiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chicagoje — virš 20 metų biznyje.

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIIMSI
ME SENĄ KARĄ KAIPO IMOKĖJIMĄ — LIKU
SIĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
IKI 2 METŲ.

ATDARA KASDIEN IKI 10 V. P. P. IR VISĄ 
DIENĄ ŠVENTADIENĮ

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

_____ 2JL '
GRANE

COAL COMPANY
5332 So. Long Avc.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) __ _______ tonas
SMULKESNES $7.15

TTonas

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

gistruoti bile kada.
WATSON 

BUSINESS
COLLEGE

WEST GARFIELD BLVD. ‘ 
(West 55th Street) .

• Phone Boulevar.d 0968

638

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

Nuo Spalio 1 d. klausykit musų radio programo iš stoties WHFC kiekvieną nedelddienį, 9:15 vai. vak.
T

91

APRŪPINTI SU

Automatine

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

Frank Woidatas yra labai 
linksmo ir draugiško budo žmo
gus. —Regi/ B. P.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
-, G44«5 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS

Coleman BU^L1N(.HEATtRS

Temperatūros 
Kontrole

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami 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 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambutį.

I 

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi,

KARSTO VANDENS
BOILERIAI

Kainos taip $"7 į .00 
žemos kaip ■ ®

Lobu jaeket

ĮRENGKIT DABAR
“SQUARE DEAL” Apšildymui 
įtaisą olsėlio kainomis ir sutau
pyki! pinigų. Visą medžiagą pil
nai garantuoja visoj šaly žinomi 
išdirbėjai. Kainos Kyla. NEREI
KIA ĮMOKET. 3 METAI IŠMO
KĖT.

FurnesaiKaršto Oro
Kainos taip 75 
žemos, kaip

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Ii ........................  i! i ■

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Automatic COAL STOKER 
šis našus stoker operuojama žemos kainos anglimi, tuo 
budu sumažindamas jūsų anglies Bilą nuo trečdalio iki 
pusės. Įrengtas pilnai su Room Thermostat, Pire Retai- 
ner ir Limit Control. Įrengiama pilnai užbaigtas ir ap
tarnaujamas vienus metus. Miera butams ir vidutiniems 
2 flatų trobesiams $225.00

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $j g 
*50 
*20 

*1 •>••••••••  • • • 
HOSPITAL

Avenue 
5727.

už .............................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAM1NAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tek Lawndale

• RESTAURANTAI

sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

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

BARSKIS
FURNITURE HOUSE,Ine 

“The Home of Fine Furniture 
r %Since 1904 

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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tek Victory 9670

FIKČERIAI NAUJAUSIŲ IŠTYLIU IR 
BRIEDINIŲ

MODERNIŠKAS ĮBUDAVOTAS 
BATHROOM OUTFIT*

TAIP ŽEMAI, KAIP $58.85
Jūsų Senus FikČerius Imant Mainais

SOUARE- DEAI■ % Eik feraJML Km»

PLUMBING and HEATING SUPPLY HOUSE
Main Store Brandi Store

1725 So. State St'. ‘ 9302 So. Commercial Avė.
C AL. 5200 , _ • S AG. 1924.

Atdara Kasdien Iki 7:30 Vai. Vak., Sekmad. Iki 1 Popiet

Garsinkitės “NAUJIENOSE

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

PETE YOUNG 
82nd ąųd Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

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

821 Sėst 34tb Street

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Dalykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę-—Dy
kai.
3500

i

ANCHOR INN 
SOUTH HALSTED STREET

f

I
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NAUJIENOS
The Llthuantan Daily Nėws 

Published Daily Except Sunday hy 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

L' • • ’fc

... |8.60
4.oo

..... 2.00
_ 1.50

.75

f

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00, per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina«
Chicagoje — paštu:

Metams _______ ____ ....
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ___
Viėnam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Menesiui _________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagOj, 
paštu: '

Metams .......--------  $5.00
Pusei metų ------ ------------ .... 2.75
Trims mėnesiams ......------ ..... 1.50
Dviem mėnesiams -----    1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Latvijos diktatūros urvuose
Jau kokie 10 mėnesių, kai žymiausieji Latvijos so

cialdemokratai yra uždaryti centralinio kalėjimo izolia
toriuose Rygoje. Valdžia netraukia jų tiešon,, bet laiko 
kalėjime, pasiremdama įstatymu, kuris buvo išleistas 
Rusijoje 1917 m., karo metu,, ir kuris dar šiandie tebėra 
galioje Latvijoje.

Tas Rūsijos įstatymas, kurį “patriotiška” Latvijos 
diktatūra pritaikė Latvijos piliečiams, numato, kad su- 
imtasai asmuo gali būt laikomas kalėjime arba gali iš-, 
važiuoti į užsienį. Kai kurie kaliniai gavo leidimus išva
žiuoti į Estiją, Švediją arba Francuziją. Bet, nežiūrint 
to, valdžia vistiek neleidžia jiems iškeliauti į užsienį. 
Tokiu budu jiems gali tekti išbūti eilę metų Ulmanio 
diktatūros .urvuose. \

Tarpe šitos diktatūros aukų yra šie: A. RudeVič, 
buvęs socialdemokratų parlamento frakcijos pirminin
kas ir laikraščio “Socialdemokrats” redaktorius; A. 
Vartus, Latvijos darbininkų unijų centro sekretorius;; 
Elza Ozolina, socialdemokratų partijos valdybos narys, 
ir k.

Latvių “tautos vadas” Ulmanis pamėgdžioja dalinai 
Mussolinį, dalinai Hitlerį, dalinai Staliną, bet savo pro- 
gramo jisai neturi —taip pat, kaip1 ir Smetona..

Rooseveltas užkirto advokatams
Savo kalboje apie konstituciją 'prezidentas Roose

veltas pabrėžė tą faktą, kad Jungtinių Valstijų pagrin
dinį įstatymą pagamino ne advokatai. Jisai nurodė, kad 
Washingtonas nebuvo advokatas, taip pat nebuvo advo
katai Madison ir Franklin. Taigi Amerikos konstitucija, 
anot Roosevelto, yra paprastų žmonių dokumentas.

O betgi tas dokumentas yra pilnas gražių mihčių ir 
kilnių principų. Iš prezidento kalbos galima suprasti, 
jogei jisai mano, kad jeigu konstituciją butų rašę pro
fesionališki teisininkai, tai ji'butų buvusi prastesnė.

Negalima peikti visų advokatų. Jų tarpe yra gerų; 
ir blogų žmonių, kaip ir kiekvienoje kitoje profesijoje. 
Bet reikia pripažinti, kad gilesnieji visuomeniniai prin
cipai daugumai advokatų visai nerupi. Kiekvienu klau
simu jie gali kalbėti “už” ir “prieš” — žiūrint, kuri pu
sė jiems užmoka. O nemažai yra ir tokių advokatų, ku
rie tiesiog kursto žmones, kad jie kits su kitu vaidytųsi 
ir po teismus tąsytųsi, ir iš to daro pragyvenimą. Ad
vokatai, kurie šitaip elgiasi, yra visuomenės parazitai.

Bet, kaip minėjome, yra ir gerų žmonių toje, profe
sijoje. Tie iš jų, kurie iš tiesų nori visuomenei pasid'a'r- 
buoti, gali jai padaryti daugiau naudos, negu dauguma 
kitų profesijų, kadangi advokatai studijuoja klausimas, 
liečiančius žmonių santykius. Tokie advokatai vadovau
jasi1 savo protavime ne viėn tik “kabliukais”, kuriuos jie 
užtinka įstatymuose, bet tam tikrais principais.

Apžvalga
M . 

i wi 
“KRIKŠČIONIŠKA MEILĖ” 

PAS ISPANIJOS 
FAŠISTUS

laik-Prancūzijos sot'ialistų 
rastis “Populaire” įdėjo vieno 
savo korespondento straipsnį 
apie Saragossos (sukilėlių val
domos) kalėjimus. Tame straip
snyje tarp ko kita sakoma, kad 
gen. Franco karininkai prieš su
šaudant kalinius dažnai iš jų 
tyčiojasi.

Tokios pat rųšies ^humanis
tų” esu ir tarpe kunigų, kurie 
lanko kalinius. Korespondentas 
pasakoja:

“Frahco kunigai tarp pat 
pilni šito naujo ‘humanizmo’.

• ‘ - * * * ’ * • • * 
i
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Vienas jų kartą atėjo į mu^i 
sų kamerą. Jis mums pabarė 
pasiruošti ‘prieš Dievą’. Jo 
pamokslas baigėsi šiais žo
džiais:

“—Mieli sūneliai ! Jus grei
tai sušaudys. Ir tai bus labai 
teisingai pasielgta. GaKntėi 
tik apgailestauti, kad įfusįų, 
dukart negalima sušaudyti...”

AR BENDRAS

zariški pelai nedavė vaisingo 
ir sėkmingo darbo grudų. At
stumta daug pažangių žmo
nių, kurie butų dirbę už ’at-* 
Steigimą demokratinės tVar-: 
kbs Lietuvoje.”
Kas gi itiė pažangus žmonės, 

kurie tapo atstumti nuo, dhrbo 
už demokratinės tvarkos atštėi- 
gimą Lietuvoje?,

O antra, socialistai nęra 'su
darę “bendro fronto” su kolbu- 
nistais. Susitarimas liečia be
veik iš viso tik vieną reikalą — 
kovą prieš fašizmą Lietuvoje. 
Tas susitarimas įvyko, kaip 
tiesioginis rezultatas ūkininkų 
šaudymo Lietuvoje.

NeprimĄto r
Brooklyno “Amerika” 

šia
/

kląu-

■ i J

“Ar ne keista, kad tje pa
tys naujieniečiai, kurių yien- 
minčius Rusijoje pūdo ir 
šaudo,' eina išvien su Laisve 
ir Vilnim, kurių žmonės 
šlykščiausiai smerkia 'tuos 
nelaiminguosius ‘draugūs’ pa
kliuvusius j Stalino nemalo
nę.” ;
Daugiau keistumo yra štai 

kur: Ispanijos, sukilėliai, pade
dami Vokietijos nacių ir Itali
jos fašistų, žudo žmones kata- 
likų valdomoje Biskajoje; jie 
tenai iššaudė , tūkstančius gy
ventojų ir sunaikino baskų 
šventąjį miėsitą Guernicą. • O 
betgi mūsiškiai klerikalai (Sto
ja už Ispanijos sukilėlius!

Kai dėl Rusijos, tai Bi'ookly- 
no “Amerika” neprimato. Tie 
“draugai”, kuriūos Stalinas da
bar nuolatos šaudo, o “Laisve” 
su “Vilnim” šlykščiausiai smer
kia, nėra naujieniečių vienmin
čiai. Stalinas šaudo komunis
tus, Vienokiu ar kitokiu . budu 
nukrypusius nuo “tiesiosios li
nijos” — trockistus, zinovjėVie- 
čius, buchariniečius ir t. t,

Iš bėdos
Mizara “Laisvėje” rašo: 

i ■ s? 4 Z \ ]

“Italijos ktetifiištų ir So
cialistų Partijos panaujino 
savo sutartį dėl bendro fron- 

J

»to. |
“Sutartis dabar praplėsta, 

taip sakant pagerinta, ir pri
taikyta prie esamų sąlygų.

“Sutartis skelbia: kad abi 
partijos uoliai darbuosis or
ganizuodamos Italijos liaudį 
kovai už nuvertimą fašižmo 
ir įsteigimą dėfhdkratiniės re
spublikos. Bėt toji respubli
ka, aiškina sutartis, bus dar-' 
bini’nkų klūsės kontrolėje; fr; 
užtikrins duoną, taiką ir lais-! 
vę Italijos žmonėms.”

4 t / Z ' >.

Mizara paprastai dalykus su
painioja, bet jeigu sutartyje* 
taip pasakyta, kaip jisai rašo, 
tai ji nelogiška. Jeigu sutarties 
dalyviai pasisako už demokra
tines respublikos įsteigimą, tai 
jiė nedali iš anksto • nustatyti, 
kas tą rėšpūbliką kontroliuos. 
Demokratinėj e respublikoj e val
džia kėntroliuoja tie, kuriuos 
ištenka teoūčs — tai, . rodos, 
taip aišku, kaip .dusyk du ketu
ri. ■ ’ /

Reikia neužmirštu kad tas 
“bendras frofitas” tarp Italijos 
socialistų ir komunistų tapo pa
darytas iš bėdos. Fašizmas Ita
lijoje atęmė teises visiems žmo^ 
nėms. Socialistus jisai persekio
ja pįkčiaų, negu kitas sroves. 
Bet vienį socialistai neturi pa
kankamai jėgų fašistų jungą 
nuversti.

Tenai, kur nera^ fašistų dik
tatūros arba nėra (pavojaus, 
kad ji bus įsteigtą, socialistai 
jokių “bendrų frontų” su ko
munistais nedaro. 

'■ ...........................
IR VĖL savižudybė •

“Naujojoje Gadynėje” rašo
ma

“Mes irgi sutinkam, kad 
socialistam nereikėjo daryt 
‘bendrą frontą’ su lietuviš- 

' kais stalincais. Bimbiški-rtli-

- IX. 1 d. Sauf /ŠIAULIAI.
girnų km. Padubysio vi. miš
kelyje dienūs metu pasikūrė 
Povilas Juozupaitis, senas žmo
gus, 57 metų amžiaus. Nusižu
dymo priežastis 
myninė . hesantaika.

liga ir šęi

Edgar Allan Poe Verte A, G. Kartūnas

Raudonosios Mirties 
Kaukė

kius, tos nakties kaukių baliu-(Tęsinys)
\ Didžiumoje visų septynių 
kambarių Išpuošime kas lietė 
kilnojamasias dalis, jis pats 
prižiūrėjo prisirengiant prie 
tos didžiulės puotos; ir toks; 
skonio vadovavimas pridavė 
charakterio visiem kaū'kių ba-i 
liąus dalyviams. Ir tie charak
teriai buvo tikrai baisus, gro- 
testiški. Ten buvo pakanka
mai žvilgėjimo, žėrėjimo, pi
kantiškumo bei fantazmo —- 
daug viso to, ką vėliau buvo 
galima pąmątyti Hermani per
statyme. Ten buvo margų (ar- 
abesko) figūrų, su netikromis 
rankmois bei kojomis. Ten bu
vo ’kliedančio įsivaizduotų dai
ktų, kokių tik pamišėlis tega
lėtų suplanuoti. Ten buvo gan 
daug grožio, daug nemanda
gumo, daug prašmatnumo, 
bent kiek baisenybių ir nema
ža to, kas butų galėjęs sukelti 
pasibiaurėjimą. j šen ir ten po 
septynis kambarius faktiškai, 
judėjo daugy be sapnų. Ir tie 
sapnai mirgėjo iš kambario į 
kambarį apsipiĮdū’mi jų spal
vomis ir lyg pakeisdami riiio- 
žmią orkestro muziką, kurį at
rodė kaip aidai iš po rjų trėp* 

’sinčių kojų. Ir štai netikėtai 
išmuša juodmedžio laikrodis, 
kuris stovi aksomo salėje. Ta
da momentaliai viskas sustoja, 
gludi visiška tyla, išėmus laik
rodžio garsą. Sapnai ant vie
tos sušąlą, sustingsta. O laik-■; ., , 7'i
Rodžio garso aidai nyksta — 
jie vos momentą teužtruko— 
ir lengvas, pusiau užgniaužtas 
juokas lydi .juos. Ir vėl paši- 
pyla muzika,sapnai atgyja, 

•vyniojasi į visas puses dar 
linksmiau nei pirmiau, apsi
pilę spalvcfmįs iš daūgybės 
dažytų langų,, pro / kūrinos 
šviečia < trikojų; .‘spinduliai; O į 
ka’mbūrį, kuris yra daugiausia 
į vakarus ii visų septynių, 
jau neatsiranda nė vieno iš 
maskuoto jų, ’kutis drįstų įei
ti; mat, nąktiš'. jaū nyksta; o 
pro kraujų spalvos stiklus^ da
bar. skverbiami smarkesnė !šViė- 
sa; 'gi tas gedulingas niiolaidų 
jūodumas neapsakomai gąsdi
na; o tūm, 'kdriO koja pasitai
ko !ant gedulingos nuolaidos, 
pasigirsta iš netdliėse stOvin- 
ūio juodmedžio laikrodžio už
čiauptas faršas, 'kūris ėsti 
daug ryškėsnis artimaūi, nėgu 
tienis, kurie girdi besilinksmin
dami tolimesniuose kambariuo
se. ' ’r . * ■ .

O kiti kambariai buvo gari 
prisikimšę ir jūošė kaYštūi pla
kė gyvybės širdis. Gi linksmas 
klegesys Sukėsi tolyn, pakol pa
galiau nepasigirdo iš laikrodžio 
Vidurnakčio mušimas. Tada mu
zika nutruko, kaip jau ęsu sa
kęs, ir valco . šokėju besišuki- 
nėjimas aprimo; ir, norpms rie- 
noroms viskas sustojo, kaip ir 
anksčiau. Bot dabar jau dvyli
ka -smūgių laikrodžio vaidelis 
turėjo išmušti; gal todėl taip I'r 
atsitiko, jog daugiau laiko riš
ant rupestinge’snieji iš besiiink- 
smįnančių turėjo progos susi
mąstyti. Taipgi, gal būt, ir ta 
atsitiko iš tos priežasties, kad 
kol dar paskutinis laikrodžio 
smūgio \aidas , visiškai nėpa- 
skendo tylumoje, iš to būrio 
asmenų atsirado nevienas įtupė
jęs laiko patėmyti, kad taip jų 
radosi maskuota figūra, kūrids 
anksčiau niekūs nėbūvo patemi- 
jęs. Kai gandas apie naują'ėšy- 
bę patylomis apėjo aplink, pa
galiau išsiveržė iš viso būrio 
burbėjimas arba murmėjimas, 
Pąrelškiaritis ; papeikimą bėi 
nūoštabą ’ — ir, ant galo, bai
mę, šlykštumą ir pasibiaurėji
mą.

Tokių fantazijų susirinkime, 
kokį aš čia nupiešiau, galimą 
prileisti, kad jokia paprasta esy
be Ąėbųtų /gą|ęjjįis iššaukti. ,tjp- v ?
kios sensacijos. Teisybę paša- kęs tolimąjį fioletinio kamba- zacija,

je elgimosi beveik niekas nė-, 
varžė; bet menamoji figūra pa
sirodė žiauresne už Herpdą Ir 
viršijo paties princo beribį iš-, 
tvirkimą. Net ir neatsargiausių, 
pasileidėlių širdyje yra stygų, 
kurių negalima pajudint nesu
keliant jausmų. Net ir visiškai 
pražuvusįems, kuriems gyvybė 
ir mirtis lygiai tereiškia juoką, 
ybū klausimą arba reikalų, iŠ, 
kurių negalima juoktis arba ty
čiotis. Iš tikro, Visas būrys at
rodė jau iš gilumos širdies jau-, 
čias, kad svečio kostiume bei; 
elgesyje nebuvo nei sąmojo, nei 
mandagumo. Figūra buvo auk
šta bei liesa ir apsirengusi nuo 
galvos ligi kojų numirėlio Al
bais. Kaukė veidui paslėpti bu
vo taip tiksliai pritaikyta at-; 
vaizdavimui sustingusio numi
rėlio veido, jog ir tiksliausi (ty
rimai vargu an butų galėję ati
dengti prigayystę. Tačiau viską: 
galbūt butų buvę galima pakę
sti, jei ne užgirti, tarpe ten 
esančių besilinksminančių pa
mišėlių. Bet toji mumija net- 
išdrįso lošti Raudonosios Mir
ties rolę. Jo rūbai buvo krau- 
jum aptaškyti — o jo plati kak
ta su visais Veido ženklais rau
donuoju Šlykštufnū buvo aplai
styta. \ ? *'

Kai princas Prospero užmetę 
akis ant tos šmėklos (kuri lė
tais, iškilrpingais judesiais, lyg 
norėdama' išlaikyti savo rolę, 
sukinėjosi tarp šokėjų į šen ir 
tėn) jį riratė konvūlsijose pir
mu momentu, drebalitį, ar tai i 
iš baimės, ar iš pasibiaurėjimo; 
bet truputį vėliau jo veidas pa
raudo iš piktumo.

“Kas drįsta” — užkimusiu 
balsu, jis rėikaląvo atsakymo 
iš arti jo stovinčių dvariškių”
— kas drįsta įžeisti mūs tokiu 
negarbihg'u pasityčiojimu? Nū-į 
tverkit jį ir nutrankit jam; 
kaukę — kad mės žinotume, ką 
mums reiks saulėi1 tekant pa
karti prie tvirtovės sienos!”

Tai kambaryje į rytus ar
ba mėlynajame stovėdamas 
princas Prospero pareiškė tuos 
žodžius. Jų smarkus balsas 
aiškiai skambėjo visŪOse' sep- 
tyniiūose kambariuosė, nes prin- 
ca.s būVo drąsus bėi tvirtas 
vytas, b mužiką būVo nutildy
ta: rankds pamojimu,z z

MČly'h'ajkme ftatearyjė ;sų 
šaVo dvariškiais stoVejū prim 
cas. iš pradžių, kai j’is kalbe-, 
jo, bnrys lyg puolė truputį 
link negeištino šVečiO, kuris 
tuo momėntu taip jau buvo ar
ti Ir ja’ū* rimtais ;bei išdidžiais; 
'žingsniai^ artinosi prie kalbė
tojo. Bet nežinia iš kokios ne- 
apšhkomds baimės, kuria pa-. 

;ipišlmti apsimetusi mumija užr 
krėtė visą būrį, nei viėno * nė- 
ą'tsirado, kuris butų, išdrįsęs 
grobti jį; todėl, : nesulaikytas,| 
jis prisiartino vos mastą nuo' 
princo ašmens; ir kai didžiiiT 
lis šuširinki'mas lyg vienu im
pulsu ftaukėši iš kambhrių* 
‘centrų link šienų, jis slinko 
•nėsutrukdytas taip pat tiksliais 
iškilmingais žingsniais, kiuriais 
jis pasižymėjo iš pat pradžių, 
iš mėlynojo į purpurinį kam
barį — pro pUrpurinį į žalią jį;
— .pro žaliąjį į apelsinds špal-i 
vos kamba'rį VČ1 pro &į į- 
baltąjį -— o iš ten į fįoletinį, 
pakol ifėbuVd /ūušpręšta šulai- 
rkyti jį. Tačiau $k tada, prin
cas Prospero, siųšdamaš iš 
piktumo ir iš savo momenta
liu bailumo, staiga skūb'įiiosi 
pro šešis kambarius, o nidkas 
nepasekė jo, mirtinai bijoda
mi. Jis nešėsi aukštyn iškėlęs/ 
durtuvą ir staiga jau buvo 
prisiartinęs vos tris ar ketu
rias į)ėdhs ’nuo bėsitraukiaiičids 
figūros, kai pastarasis, pašie-

rio kraštą, staiga atsigręžė ir 
veidas į veidą susitiko besigi
nantį. Pasigirdo skaudus rik
smas, o durtuvas spindėdamas 
puolė ant gedulingo kilimo, abt 
kurio momentą vėliau išsitie
sė mirtinai sukniubęs princas 
Prospero. Tada pagautas nuož
mios išgąsčio drąsos besilinks
minantis būrys staiga puolė į 
juodąjį kambarį ir nusitvėrę 
bitei ją, kurio būkšta, stati ir 
bejudbnti figūra stovėjo juod
medžio laikrodžio šešėlyje, 
žiopčiojo iš -neapsakomos bai
mės subadę kapo rubus ir lyg 
nuiūifėlio kaukę, kuriuos jie 
taip žiauriai draskė, visai tuš-
________ ____ __________— ■ -

čius; juose nebuvo jokio ap
čiuopiamo kūno.

Ir tada buvo pripažinta blio
vimas Raudonosios Mirties. Ji 
kaip vagis buvo atėjusi nak
ties metu. Ir vienas po vienų 
krito besilinksminę krauju ra
sotose salėse, kuriose Ilgšio] 
jie linksminosi ir kiekviena:? 
iš jų kritę išsitiesė ir mirt 
balinėje. Ir juodmedžio laikro
džio gyvybė pasibaigė kartu 
su paskutiniu iš besilinksminu
sių. Tr trikojų liepsnos užge
so, Ir Tamsa ir Puvimas ii 
Raudonoji Mirtis beribiai vieš- 
pataVo ant visų.

KULTŪROS DRA 
IR KAS

(Tęsinys) y ; 
norėdami būti kultu- 
meš turime daug ko

Tiesa, 
riftgais, 
mokytis. Pirmiausia mokėjimas 
skaityti ir rašyti ne tik yra rėi- 
k alinga s tam, kad pasirodyti 
“gramatnu”, bet daugiausia 
tam, kad teisingai galėtumėme 
suprasti kito mintis ir nuosek-; 
liai mokėtume išsirėikšti. K iii-, 
turingas žmogus kritikoje, gin
če su savo oponentu (ar tai bu
tų žodžiu . ar rastu) visada lai
kosi faktų, nesikarščiuoja ir’ 
pėįžeidinėja ir pirm nėi ką pa
darė ar pasako gerai apsvars
to, Kad po to nebūtų kokių ne
smagumų. švara ir mandagus 
elgesys kaip visuomenėj, taip 
Ir namūose yra kultūringo žmo
gaus geriausi įrodymai. Kultū
ringas žmogus ne tik stengiasi’ 
suprasti Ir pagerbti šavo drau
gus, bet taip pat atskiria blo
gus ir gerus darbus ar kalbas 
net ir savo priešų, žodžiu ta
riant, > kultūra yra žmoniškumo 
pagrindas.

Jei valstybes vietoj armijų, 
policijos, kalėjimų, visokių šni
pų ir pasibaisėtinų karo įran
kių daugiau imtųsi už kultu- 
ringo darbo,' tai šiandien viso
kie tarptautiniai nutarimai be
būtų visokių 'akiplėšų taip len
gvai la’uždffii Ir minami po ko
jų. dalyse, fcūr Visudmėnė yra 
labiau kūltūrifiga, Visokie pi
gaus plauko politikieriai nega
li taip lengvai įsiskverbti į auk
štas valdininkų vietas ir pas
kui ’brutališka jėga kankinti 
šalies gyventojus, čia pas mūs 
kultūrinis darbas, nors ir bė
ra varžomas,' bet jis yra ne-, 
tikusių, dauginusia visokių 
sektantų rankose ir dėl to be
sutinka su Jaisvos ir demokra
tinės šalies pagrindais. Nėr's 
Amerikos žmonės ir geriausių 
išsirinktų fedėralinę valdžią, 
bet jei jie rtekYėips dėmesio į 
vietines valstijų valdžias, tai 
visvien susilauks daug visokių 
nesmagumų. Kąipo pavyzdį 
mes matėm, kas atsitinka, ka
da darbibihkai norėdami page
rinti savo būvį Išeina į strei
kus, kurių hū'rs Ir federalė 
valdžia nedraudžia, bet užtai 
vietiniai politikieriai, susitarę 
su fabrikantais, šaudo ir mu
ša štreikierfus, tarsi jie butų 
'kokie paprasti gyvuliai, o ne 
žmonės, Dėl ; to visuomenės, 
ypač pažangiosios, yra būtina 
priedermė organizuotis ir veik
ti kultūriniam darbe.

Mums gi lietuviams kultūri
nis darbas yra dvigubai reika
lingas: kaip tautinis ir valsty
binis bei kaip lietuvių ir Ame
rikos piliečių. Tik per kulturi- 
b’į dhrbą mūs galim atsistoti į 
eilę tikrai kultūringų tautų. • 
tabferebcijos tafimai ir toli- 

mesnis darbas
Konferencijos tarimai nega-: 

Ii atriėšti Jokios naudos be ak
tyvaus^ veikimo. Išrinktas ko
mitetas ir komisijos be nūo- 
širdaus kultūros draugijų na
rių pritarimo ir pagalbos ne
daug tegalės nuveikti.

Komitetas ir trys išrinktos 
komisijos — tai nėra organi- 

p tik organizacijos pa-

štatyti darbininkai, kurie tur 
surasti būdus organizacijos Vei 
klmūi. Jei pątys lietuviai ne
sirūpins savo kulturiniu paki
limu, tši jokie komitetai ir ko 
misijos jiems nieko nepagel
bės.

Konferencija išrinko laba 
svarbias tris komisijas.

Būtent, stipendijų, steigime 
mokyklų ir knygyno.

I knygyno komisiją esu į 
trauktas ir aš pats, dcl to 'apie 
šią komisiją čia ir noriu žod 
kitą tarti. Dar lig šiol su toj 
komisijos kitais nariais ne te 
ko matytis ir tartis, ir dpi t( 
nežinau, ką jie mano šiuo rei 
kalu daryti, bet vis tik steigi 
mūs knygyno nėra jau taij 
lengvas darbas. Tiesa, bile til 
‘knygynas gal jau butų netaij 
sunku įkurti. Nėra abejonės 
kad pas mus pačius ir pas dau 
gelį kultūros draugijų narii 
yra po dešimtį kitą knygų, i 
jas sužvejoję . tuoj galėtumei) 
sudaryti pradžią knygynui 
Bet tai jau bus knygos senes 
nių laikų, nors, tiesa, jų tar 
pe gali būti gana naudingų i: 
nepasenstančių. . Bet vis? til 
knygynas nebus įdomus ir ne 
patrauks skaitytojų, jei jam< 
nebus naujų knygų. Visgi kai] 
ten su Lietuvos gyvenimu ne 
butų, naujoji Lietuva per sav< 
apie .19 metų gyvavimą jai 
įstengė išleisti kelioliką neblo 
gų knygų, ir musų knygyną; 
turės jas iš ten gauti.

Tik klausimas, — kokiu bu 
du. Nariai jokių mokesčių de 
šio dalyko nemoka, o nemoka 
mai vargu kas ką duos.

Taigi kultūros draugijos Či; 
turės ateiti į pagalbą su f i 
nansais tam reikalui paren 
giant vakarėlius ir kitokia: 
pramogas. O kada bus šie! 
tiek kapitalo, tai bu^ galim: 
svajoti ir apie naujų knygi 
parsitrauksimą.

Lygiai svarbus, dalykas y n 
ir steigimas mokyklų. Jos yr;

(Tąsa ant 6-to pusi.)
:L - -•

June 'Cliffūrd Grey, dūk 
te žymaus Anglijos rašyto j < 
Clifford Grey, kuri prieš ša 
yo tėvo valių slapta iš Ahg 
lijos atvyko j Jungt. Valsti 
jas ir New Yorke įstojo 
chorų muzikaliame, veikale 
Ji pažysta penkias kalbas 
mokinasi muzikos ir su lai 
ku tikisi pasiekit žvaigždė 
vietos.

y/
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linksminimas
V® pavyktų 
Įžanga nebus

KUO gūsiai 
padidinta.

w *v

Tautiškoj parapijoj
k »to /-1

Ątęinąnčįapie sekmadienyje 
ijį vęĮ lurįsime savo pąsflinjts- 
ininim^, taip, kaip ir pereitą 
kartą. Bus programa ir tikros 
lietuviškos žaismės bei rateliai. 
MRŠy klebonas Stasys Linkus 
deda' visas pastangas, kad vis-

' i ' \ I
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[vairūs
Help Wanted—Female

JUOZAPAS GESTAUTAS 
’r‘ " *(GįE§TNER) '

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
rūgs. 28 rdJ 1:1-5 v.'ryto, 1937 
m., sulaukės 29 m. amž.; gimęs 
Monongahela, Pa. '

Paliko' 'dideliame nuliudimė 
moterį Waridąį po tėvais Ado^ 
maitikę, sūrių Juozapą, duktėr| 
Joan, motiną Aleną, po tėvaię 
Bartušikę, tėvą Baltramiejų 1, 
seserį Angeline Slakis, švogerj 

; Jopą, uošvius Stanislovą ir 
Olise AdoniaiČius ir jų šeimyi 
rią tr daug ‘kitų giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 S. Halsted St. Laidotuvės 

. Įyyks pirmadiėųj, Yu^s. 27 d.į 
8 vai. ryto iš JkoplyČios į šv. 
Jurgio pahąp. bažnyčią, kurioj 
fę atsibus 'gedulingos pariiūl- 
dfos uŽ velionio'sielą,' o iš'tėn 

“ bus nulydėtas | šv.: Kazirtiierb 
kapines. 1

• Visi a. a. Juozapo Gestaųto 
. giminės, draugai ir pažįstami

• esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir “ suteikti

’ jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą, jįuliūdę liekame 

r Moteris,' SUnusį, Duktė, Motina 
ir kiti Giminės.: ' - • •* 1

• Patarnauja IMcT. dir. S. P. Ma
ceika,“ Tek YARDS 1138. '

1

JULIJONAS VIRBITSKIS '
< ’ h • » * t

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 22 dieną, 3:15 vai. po 
pietų 1937 m., sulaukės įtusės 
amž., gimęs Šiaulių apskrity, 
Skaisgirio parap., Lartkaičių 
kaime.- > • ♦ ,

Amerikoj išgyveno 27 metus
Paliko dideliame, nuliudimė 

moterį Emiliją, ’po tėvais Ram- 
paraitę, 2 dukteris Juliją ir 
Emmą,* suDiį,,’įUd’zfipą,-“2*;^usA 
brolius Juozapą ir Kazimibrą 
Virbickius, 2 brolienes ir Šyo- 
gerį Domininką Ųukšą ir jų 

A šeijnynaš ‘ir daug kitų gimi- 
>. nių, o Lietuvoj 2 seseris ir 2 

brolius. ‘
S. ‘Kūnas pašarvotas 502 West 

46th St. Laidotuvės įvyks pir- 
•j madienį, rugsėjo 27 dieną, 8:39 

vai. ryto iŠ namų 1 St. Gabriėl 
bažnyčią, 45th ' ir S. ^attŪbe' 
St., kurioj apsibus gedulingos 
pamaldos už velionio "sielą, o‘ 

- iš ten bus nulydėtas į šv. ‘Ka- 
į zimiero kapines.'

Visi a. a. Julijono Virbickio 
į, gimįnės, draugai ir pažĮstami 

p esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą .ir 
atsisyęikinimą.Nuliudę liekame

Moteris, Dukterys, Sūnūs ir 
Giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F, Eu- 
deikis, Tel. Y!ARą^ 1741, ”

*
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PADĖKAVONĖ

MALLON

Tel. VicĮory 4Ū6.5
—■ r f —> t-*’ »

dengiame pataisome visokios 
rųšies' što’guš; taipgi dirbanie • blėtiėiš- 
darbus. Lengvos išlygos, jei pageF 
^ujh’ma A l

ANT' RENDOS, 6 kambarių fla- 
tas ant '2r aukšto, karštas' vanduo, 
pečium apšildomas, $35.00 rendos;" 

4523 Sb.' Talman Ąve. Tel.
Lhfayėttė 1855- *■ '

5 KAMBARIŲ' F^ATĄ atiduosiu 
žmbgui pigiai, kuris apšįihis kūrbnti 
pečių r turk būt be vaikų. 6.837 South 
prklne Avė; ’Tėl. Trlangle 3Į59.

MERGINA ar MOTERIS; patyru
sį; lengvas nairių ; darbas; mylinti 
vaikus; $10; 6134 North Talman, 
Rbgėrs Park 5648. ’

MERGINĄ, bendras namų darbas, 
būti,* nereikia dirbti šekmadienį. Mu- 
skin, Plaz_a 6)044; 52,18 Kimbark. Ne- 
atsišaųkit šeštadienį.

"Ę’urnishęd Rooms
urti lurnisiuuLąs kamparys 

su vatgiu ' ar bevalgį galite pūtys 
pasigaminti.' 549 W_. 18th St. Ant
ros lubos. r *_____ _____
Rendon kambarys pavieniui arba ve- 

"dusei porhi. Taipgi ’hŪfornišuoti
kambariai. 3409,,’Sp. Loiyė'’'Ąve'.

^■1. ......... ............................ .. .............. ■» l.|i. I toto. .

BRIPGEPORTE RRNDON kąrn- 
baryš prie mažos šeimyhos, pavie
niam ar ‘vedusiai > porai. Gali virtib', 
yra maudynė. Po '5/ vakarę. 3336 
Pifiianiča. ‘
4-i---L_!------------------------------- ----------

ANT RENDOS 2 bedruimiai, karš- 
' tu ‘WhdeWlU/' !A$ŠildbifiI,’ ’ vaikiiįo, 
su valgiu ar be, ir beisnpąnte kam
barys* dėt senesnio' žmogaus'1'

• Tek Yards 2935. .

fl RRNDQN KAMBARYS, apšildo- 
: mas,'* prie mažos "šeimynos, buŪ'ga- 

low, 7042 So.- Campbell Avė. ' "

RĘNDĄI, KRAUTUVĖS, naujos 
Marąuette Parke, 2,694 W. 69th'’St., 

' tiiika bekėrriei, jjeaūty shop; 'kviet- 
! kininkui, dry goods, ‘ arba tavernai, 

Trio,f prie Nžltrdrial Tė^ Uo. ' ' M 
' ’ BEN K. SIEVERMAN,

2,349 Eąąt 7Įst St., D^orchester 0700;
IŠSIRRNPUOJĄ pilnai' įrengta 

taverna. Barąį/ice baksai, renda pi
gi/ kambariai pagyvenimui. A. NOR- 
BŲT,! 4500 Šo? Paulina,’ Tel. Yafds 
2652. > ’ ' ’ J '

RENDON^ 4 kambarių flatąs, ga
ru apšildomas, reiidą nebrangi. S.ū 
arba be furriišių: Galiniai ’ matyti 
tąrpe 7-2. R.o 2 klauskit janitoriaus, 
1505 E. 60th S|t. 1-mos lubosi Tel. 
Midway 0571: ' ... '■'

.j į V . 1 ■ ? •

_ WANTm TQ
■p'AIEš'KAŪ" RENDON 5 ar 6‘ kairi; 

barių iianlėlio ūrba flato ramioj vie
toj, renda užmokėsiu du mėnesiu iš- 
kalno/Rašykit 'Naiijiėhos,’ 1739“ $6. 
Halsted St./ Box No.? 712. ! ; ’1

PATYRUSI MERGINA; namųdar- 
bar; nereikia virti; savaS kambarys; 
geras hamas/ .$$—$10; referencas; 
Rdgewatėrl003.'

• į-. ■ ■ "i: ■ i\‘________________________

MERGINA; 25—40; namų darbas; 
būti; prižiūrėti 5 metų vaiką; pilna 
priežiūra; tėvai samdopri; gera alga; 
telefonuokit' Sekriiadienį,

Drexel 1618.

10, VAĮKINjŲ dirbtuvei, patyrimas 
nerb’ikalihgaš, vyresni ’ nei 18 metų,' 
$12 50 “ ‘ " ’’1

‘ WARASH EMPLOYMENT,
' 202 So. State St.,' Room 900

Asmenų' Ieško

Bu$ines$ ęhąncjes
Pardavimui Bizniai Namai-zeme Pardavimui

JOHN
...» ,

Persiskyrė
LAPINSKIS 

« . J «to .. . .

__ su šiuo pasauliu 
rugsėjo 24 dieną, 10i55’valan
dą ryto 1937 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Sūvalkų gu
bernijoj, Kaimelio parap., Var- 

; čelių kaime.
> ’ Ąmerikbj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudimė 
mylimą moterį Sofiją, po tė
vais šniaukštaitę; brolį Pran
ciškų puseserę Marcelę Diržys, 
pusbrolį • Gasparą Žimoną, jo 
moterį ir jų' šeimyną, pusse- 

į serę Josefiną ir pusbrolį Vikto
rą Kuzner ir daug kitų gimi- 
niiį, Lietuvoje brolį Antaną, 
dvi seseris Oną ir Agotą, bro- 

‘ liėnę Agotą ir jos dukterį Orią.
Kūnas pašarvotas- 1609 So.

50th Avė., Cicero. Laidotuvės 
1 įvyks antradienį, rugsėjo 28 

d., 9:30 vai. ryto. Iš namų bus 
1 nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Lapiriskio 
. giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da? 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

; jam paskutinį* patarnavimą* ir 
atsisveikinimą. * \ “

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

i Patanauja laid. dir. B. B. 
bariski, Tel. Arniitage 29

. _ Dra-
Arniitage 2934<

?Ot Bl/OM

a. a. VLADISLOVAS ____
•'MASALSKIS/''

*-**.*» %. * 

kuris mirė 21-mą d. rugsėjo ir 
palaidotas tapo rugsėjo 2<LČią 
d., 1937 m., *o. dabar ilsis Lie
tuvių Tautiškose kapinėse.'

‘ Velionis būvb kilęš iš Baukių • 
kaimo, 'Kėdainių apskr. ' Mirė 
sulaukęs pusės amžiaus.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalininią iŠ' blu
sų tarpo, re'išklahiė giliaubią 
paėdlcą dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir giminėniš/Uę- 
kavojariiė kalbėtojui' V. B., Am^/ 
brose, kuris pasakė gražią kal
bą koplyčioj ir kapinėse, dėką-" 
vojamę graboriui Masalskiui, 
kuris šavų geru ir maridagiu 
patarnavimu gūrbirigaf iiulydė- 
jp jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius.

Paliko nuliudimė — žmoną 
Marijoną, dukterį Agnės-, 2 sū
nus Adolph ir Stanislovą, se
serį Petronėlę ir švo'gėifį Jorią 
Bony, 2 Molius Mykolą1 ir švo- 
ger'ką Evą ir šeimyną Ameri
koje, ir brolį Jurg| ir brolienę 
Apoloniją ir jų šeimyną' ’ Lie
tuvoje, seserį Eleną Venckū- 
viertę ir jos šeim/ną ' taipgi 
Lietuvoje.

Sesuo Petronėlė ir Švogeris 
Jonas Bony.

St?
r1 ■ 1 > 11 ............1..... tojumi >■■■ »......iii.iih —ii
' • » • •’* < . » » • < M* < t» »«, b> t| M

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant 'jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 

, įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato” renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus'ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Pariipinam F.H.A. paskolas, ant' 1&—f# 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie ...... ' ’ ' " “ ' "

j" Ofc cn

GENERAL BUILDING CONTRACTORS
2502 W. 69th St. Tel. GrąvęJiiU Q3Q6

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši'Draugija yra pašalpos, pomirtinių it 
kultūros organizacija. RaŠalpa ligoje — $6/$10, $16 per savaitę. Pęi 
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji haria^ 
priimami* nuo 15 iki 4$ m. amžiaus. Pasibaijius Šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai ik'i 40 rii. 'ir įstojimas' bus kur kas aukstesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

. • .■» > j ..■* i; i
Mėnesiniai mokesčiui Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — PaSaJ 

priklausomą skyrių, plojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, išira-' 
šę Draugijon i'ki gruodžio ’ (December) 11 d; Š. m., gaus tikietą yet- 
tės $2.50* veltui'į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Ąmalgąmatęd RaR, 333 So; Ashland Blvd. Įsirašyti'Draugijon 
galima per musu konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 

. Į)£&igij<u* ofise.** ’ '1
Draugijos ofisas atidaras: ketvegais — 9, ryto iki 9 vąL vakaro, 

panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. ^ūkaro ir rtedėldiėniais ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chięagos ir apylinkės lietuvis, gerame sveti 
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis ItHICAGOS ‘LIETUVIŲ. DRAU
GIJON. ’ r

CRlCAąpę lietuviu DRAUGIJOS OFISAS:

panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. Vakaro ir riedėldiėniais — 9 ryto iki 
■ .apylinkės lietuvis, gebame sveU

i!

PARDAVIMUI nebrangiai Fučer- 
nės ir grosefnes krautuvė, 4 kam
bariai užpakaly, renda $28. Rašykit: 
Naujienos, ‘ 1739 So. Halsted St., 
Boi 709. ' \ >

APPLIANCE SĖŠLMANAI— visų 
išdirbysčių refrigeratoriai, radios,1 
rangės, skalbyklos, stokers, aliejum 
kūrenami s pečiai. Trim aukštos kla
sės vyram siūlo savo biznį, dalini
mosi pelnu propozicija, neribotos 
galilhybė's/1samdyti it prižiūrėti1 dar
bininkus. Geriau negu pradėti savą 
biznį. Referencas. Rašykite: 1739 S. 
Halsted St., Box 713.

PARDAVIMUI labai pigiai 8 fla
tų 1 muminis namas ir bungalow. Sa
vininkė važiuoja į Lietuvą.

3339 S,o. Wallace St.

MODERNIŠKA, MURO. KRAUTU
VĖ; flatąs viršuj; karšto vandens 
apšildymas; 2 karam garažas; Už
imta tavernos. Savininkas? 6515 So. 
Ashland Avenue.

GREITAM PARDAVIMUI nedide
lė grosernė. Nupirksite su mažai pi
nigų. Taipgi seklyčios setas ir gro
jikas pianas parsiduoda labai pigiai.

2462 Wešt 45th Place.

Pardavimui .tavernla pigiai, yra pra
gyvenimui kambariai, renda pigi. 
10353 Sb, Michigan Av.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen, kambariai Užpakaly. Biznis 
gerai eina, parduosiu pigiai.

• !t 37Š5' Emeridd Avenue.

Ręąl Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

____  »• • * J-JĮ- * '■

WILMINGTON
ANGLYS

Luinp ................. $6.
Minellun............... 5.

, « .. .....
Screenings .............. ' 4-75 r

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR

' PRIEMIESČIUOSE ‘
Tel. ARDMORE 69^5
We Get Repeat Orders For Our

High Grade ' '1
-ILLINOIS COAL

LUMP ..:...........<.................  “$6.oą
MINE, RUN'..._____________
EGG OR1 -;NXĮX $&00
SCREENlįtte1.... ;.... ............— $4.75:

■ ‘ Oūr > ttūckš cover the city aria m-
Call

Ų,..-i < .

Toėahontasto Mine Riin .... ton. $J.45 
75%' CbaHe reguliariai $8.50 vertės 
Pocahorifdę—Lūnip'';arEgg' tbn. ę$$.75

Geriau'sl6sJ,RI!‘'' 13-'
IndiŪri'a'Mine Run ....... tpn. $5,40 

Indiana'Tųmp ar Ėgg .... tŲn. $,5'.75 
Kokybė ir svoris garantuota. ’

Greitas pristatymas', visur! 1
DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 

su kiekvienu tonu.
SUPER COAL COMPA^Yę 

10 S. La Šalie Street 
Dearborn 0264-0258.*

e BRUNO SHUKIS
' Generalis Kontrak- 

torius
i , « JUĮ
Sįatom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalant asbestomis. Rbi- 

v kalu! esant' ktdipkifės!' '

; $o> ĘranęįsęOj.
“ \ Avenue ~ . j
• Tel. Lafayette 5824,

PARDAVIMUI arba mainams ge
rų. 40 akėrių, Jarkliai, karvės, vištos, 
kviečių dėrlius, etc. Naujas namas.

• 19' akerių, gera žemė prie ežero, 
naujas 5 kambarių namas, 100 vištų, 
2 kiaulės, 1 karvė, komai ir kviečiai.

■ 3037 So. Throop St.

RETĄS BĄRRENAS:
Naujas namas susidedąs iš 8 apar- 

tmentų po' 4 kambarius, štymu ap
šildymas. pajamų $4,080 metams, 50 
pėdų platumo frontas, randasi Mar
ąuette Manor. '

6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildomas; rnndasi Chicago 
l#wn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

. J. A. SHULMISTRAS, 
Home Qwners Realty Mart 

4016 Archei* Avė. Lafayette 6300

PAIEŠKAU RAYMOND’O STEL- 
MOKO (Stolman), kuris paskutiniu 
laiku radosi Maine statę, Mass. Jis 
$ra sūnūs Zigmanto Stelmoko, ku
ris pražuvo 7 metai atgal. Prašoma 
jis atsišaukti arba jo. žttiona Mag- 
giė Stėlmokienė. Juos laukia labai 
Svarbus' dbkumėntai tėvo 'palikti.
Sophiė ^1,1^,.’334 W, 117th St.

' 'C^ifcągo, III.

REIKALINGAS siuvėjas ant tai
symo senų drabužių. 3608 So. Hals
ted St. Tel. Boulevard 32,43.

’ *? Wante(L
Darbo Ieško -------------------- ----------------------------

PAIEŠKAU DARBO ant farmos. 
Esu ir dfrbu 6 metus ant farmos 
visus darbus, tik nemeiliu kąrvių. 
Kam reikia, tai rašykite laišką: 
x * Tony Gerulis, R. 4, Box 4.2,,

TtŽaca, MĮch. ■
i 1 '■ ■■■»■".!■ i ■ ..rŲ»Įinlri -ė'iXį^^Į-*l"'r‘.'i~.^ ......—......... ■*.... •

S.ĘŲMEKERIB. — Ieškau darbo, 
apysenis žmogus, prie taisymo. čęvę- 
rykų. Ilgų melų Pą^U^ą. ^ūnu, šu 
brūisu sūširb'kū6sim ' ’kąi pamatysite 
fnahb darbą. “ Rašykite ■ Petras Shu- 
meker, 709 W. 57 St., Phone; Yardš 
3$98i/ ' ' ’ ’

Reikalingas geras “accordian play- 
ėr’* dirbti tavernoj kiekvieną va
karą. • 1137 W,. Madisori St. Tel. 
Haymarket 5235. ’ r "

■i -■ '■>

lito. * WJ** 4 * •<’ tAutomobiles
PARDAVIMUI 1930 ' CADILLAC 

Sędan, De Luxę, 2 ’Loarine; ’spot 
ligĮĮits ir 2 side mounts. Visas ka
ras labai geram stovyje 'arba

1V3X BUPM9BI.ŲE Coupe su runt- 
ble seat. Turiu būtinai parduoti vie
ną iš dviejų. Labai pigiai.

815 West 59thT St.
Ieškau darbo

1929 CHEVROLET Sedan, 
mounts, trunkas; $5 įmokėti; 
$59; Newberry Bargains.

1025 North Clark.

!■! NAŠLĖ, patyrusį gaspūdinė per 
daug metų.' Diyb.u krikštynose, ve- 
šelėse ir paręąę. Kąm reikalinga 
mandagaus patarnavimo; atsišauki
te ’ teleforio: Replub^ic 0250. '''

PAIEŠKAU DARBO į bučernę ar
ba į tavern už >bartenderi, galiu ir> 
prie lunch dirbti? Esu'1 teisingas ir 
negirtuokiis. Kalbu ‘ polskai, Triskai? 
angliškai ir lietuviškai. Esu lietu-' 
vis 44 m., nevedęs. Minėtus darbus 
esu patyręs, galiu ^uotl paliudiji
mą. Nereikalauju ‘brangaus mokes
čio. Galiu dirbti' Chicagoj arba kitur 
kur. Rašykit: J. L. Box 31,' Wood; 
Wiscojisin. ' " “ į

............. ............... .  ' ■ !■■■' -

uii’iit ilrt ‘i Mlfrjl irto <7to» r.rtjtoĮ« << iliilJmiįL.
THE BRIDEGPORT * 
KNITTING MILLŠ

' F? SĖLĖMON^VICH 
SVETERIŲ K R A U-1 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR.? SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas t 

VICTORY 3486
504 WEST, 33-rd' BTREET

. f k f *»'■ ”•
- —-.............-  ]■    ----------------------

if >to“Oi iįto Siunčiam Ge!*<t iffilKISg““1' 

KVIETĘINĮ^KĄS
1 Gėlės Vestuvėm^, Banketams

• 33Į& StTeet
Tel. BOULEVARD 7314 .

į J ’ * ‘ W
Visas Pasaulio

‘ ' 3

.j
T1

^Jęįyrer Sjioppet
L Relės Mylinti®*118—Vestuvėms 
. —Bankietams—Laidotuvėms—
I “ — RąpifošimaiuH :
4180' Arlchėr' Avenue.

Į! Phonė L'A'FAYETTE 5800

Remkite. Wie
garsinasi; 

“NAUJIENOSE”

Help Wanted—Femalė
'DaTbiHinkių' Reikti’ r

■ ■'DiRĄthy/lį!; HElięiNOS, patyri- 
mas nėręikalingas, dienos ay nak
ties1 valaritfos1, $10.00.
' 4 W’A<BASH employment, 

202 ■ So. ’ State ’ StM’ Rbbm 900.
r r■ . iį •„< . ■ 1, • •«' Ji

MERGINA; jauna, padėti 
darbe, ' ir prižiūrėti’ 2 metų 
6,910 C * - * *
meritaš

• Avė., ‘ 1-mas 
‘ax 6^87.

namų 
vhiką; 
apart-

PATYRUSI MERGINA, namų dar
bas, Ėighland^ Rąrk» myĮlPV vaikus', 
referenčaš' apie cRarakterU būti, šh- 
vąs kambąrys, $8i 'Šdukit EVdhstdn 
—^Univeisity 7208/ mūsų kaštais.

PATYRUSĮ LINGERIE opcrator, 
zig-zag pihking single’ riėėdle 
powėr< * mdchinei Pastovūs ’ darbas, 
geras mokestis’. ' 1 '

S. and Z. MEG. CO,
Ž3.0 Fxąwįn S,t,

į ■' ‘ »/. Mm. * - • ‘‘f S< - >

bendras namų dar
, savas kamba-

.TARNAITĖ, bendr 
bas, nereikia skalbti, 
rys, mylinti. Vaikus, $7—8.

į; Briargate 0363. 
k y '  .Ą ■ - ę ■ ' A ■ ■ *.»

Reikalingą jauna moteris arba merT 
girią dirbti už baro tavernoj. Val
gis, guolis ir. $8 į savaitę.

' 1209 Lakė St., Melrose Park, 
IR. Tęl. Meluose Park 9783.

• l

, JAUNĄ, Me^IUA; padęti namų 
darbe; 2 vaikai; geras namas; Aus-/ 
tin 5§lp/ ' r r * '" ■' •'

----------- —t—.— ■ .    . I I I I :______________ .

REIKALINGA MERGINA nuo 18 
jkį 35 metų, prižiūrėtu 4/metų kūdi
ki, nėra skalbimo,'' gyvenimas ant 
vięfoš, nuo $6.00 iki $7.00.'

MERGINOS-UŽ daririninkes dirbtu
vėje; ’GŲoęiA. HAT^ ,'i^f N0rtU 
Wabash Avenue, bth flęor.
J-—v;-!-    1 ,ll''4į:ritr‘"1;. j*-?‘

patyrusi mųMNA; namų, 
darbas; būti; vaikas; ' gerbs nąihas; 
$7; Brjargątę, 5311. - r

V’**1.** /A -

MERGINA; bendras naįnų darbąs 
būti; lengvas s^lbipiąs;;

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

" ? Tel.' ’BOULĖVARD 2800 ‘ 
Perkam,parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmąs; inšiu- 
rinhmė ' namus, rakandus ir auto- 
mbbiliūs. Taipgi turime daug gerų 
namų pąrdavimui arba mainymui už 
gerus bąrgenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas? Reikalui* priėjus krei
pkitės r ' ’ ’ ' • *' * “** 1

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

NAMAI PARDAVIMUI*
' SOUTŲ SIDĖJ

3635 Emerald Avė. — 6 kamba
rių muro rezidencija, karšto vandens 
apšildyriias; 2-karų garažas. $2,750. 
Galima tuojau užimti.

GORDON REALTY COMPANY, 
809 Węst 35th St., Yards 4329

NORIME PIRKTI 4 fletų namą 
po 3—4 kambarius Marąuette priei
nama kaina. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box 710.

side
tik

PAAUKOSIU MODERNIŠKA 6 
kambarių muro bungalovv, karšto 
Varidenš apšildymas, 2 karam gara
žas. 9018 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI visai nebrangiai 
TROKAS ir per 30 metų išdirb
tas bekernės rautas. Rašykit: 1739 
So. Halsted.-St., Box 711. '

1937 PONTIAC COUPE; 6 cil. tik 
6500 mylių išvažiuotas; tobulas sto
vis; $650; Central 0155;' Nėatsišaū- 
kjte sekmadieny; ’

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šiaip 
kitu bargenų.

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. We,stern Avenue. 

Hemlock 0800.

Miišical Instruments

PABUDAVOSIME 5-kių kambarių 
bungalow ant jūsų loto, $3,850.00.

Taisome senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEI K A, 
4743‘S. Maplewood Avė. Virg. 2911

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

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse' Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt’ iš
mainyti, rašykite lietuviukai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORP, 
6757 So. Western Avenue 

CHlCAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai?

PARDUOSIU 80 AKERIŲ FAR- 
MĄ su gerom triobom, visa dirba-, 
ma žefnė, labai gera, mažai reikia 
cash, lengvais išmokėjimais. Gausite 
gerą bargeną ,ncs turiu parduoti 
greitai. .

P, 1)OWIATT, 
Westville, 111.

325 ŠAKNYS IŠDALINAMA '
Musų didelis, iliustruotas katalo

gas—tikra sodininkystei Enciklope
dija — neužilgo bus gatavas. Kad 
siidaryti tinkamą sąrašą tikrų sodi
ninkystės draugų, mes atsiųsime 
jums už DYKĄ gražų' parinki'ma 
HYACINTHS, TU LIPS, DAFFO- 
D1LS, CROCUS, 1RIS, ANEMONES, 
0LADIOLI, *etc. etc., 325 Šaknis 
(bulbs) iš viso; to ištenka Įstabiam 
vaizdui. Užteks mums už pakavimą, 
persiuntimą, etc., kai prisiusite VIE
NĄ dolerį regisrtuotu laišku ir pa
žymėsite savo vardą, pavardę ir pil
ną adresą aiškiai parašytus (in 
block letters). Nesiųskite metalinių 
pinigų, nė pašto ženklų. Malonėkite 
taipgi paminėti šį dienraštį. Pasiun
timas ir pristatymas musų apmoka
mas po visą pasaulį, nepakeliant 
kainos. 1

KWEEKERY TULPENBURG, 
Postbus C, 397, AMSTERDAM—C.,

HOLLAND, EUROPE.

GOLDSTEIN’toS M U SIC SU OP 
914 VVestJMaxwell ■ St.1

3 blokai 'į vakarus nub Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas' $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.06 
$12j5 Stygų Bąsas ........   $75.00
$0,9 Trombonais -bū kęisu....... $35.00
$1^8. Smuikas šū keisū, šmicas $K50 
$8.50 Naujas’ Gitards ' už .$3!.50 

100.0 instrumehtų1 paširinkiniui. ’ 
Senas jūsų instrumentas Jį mai'ū'us.

GYVULIŲ ir pieno FARMOS; 
visokio didumo; visokiomis kaino
mis; North Illinois geriausioj fer
moms apylinkėje? Home' Realty Com- 
pany, Rockford, Illinois.

8
9

' p®5 ^,e
Įvairus pardavimai

PARSIDUODA GARBAGE BUR- 
NER*! pėmuš,' tinkamas virimui, be
veik naūjaš, pigiai;' Taipgi Ir dulkių 
valymo mašina. AtsiŠatikit 18-th ir 
State Street, News’ Stand; '?

MARQUETTE PARKAS
5 cottages nuo $2500 ir augščiau; 
bungalows nuo $3500 ir augščiau; 
3-flatai $6,500 ir augščiau; 6-4 fla- 

tai nuo $9800 ir aukščiau; 5-10 fla-
tai $17,5(j,Q ir augščiau. Bargenų ieš
kotojai, su pardavimais arba mainy
mais kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI and CO., 
2502 W-est 69th Street 

Ųpl. Grovehill 0306,
Ofisas atdaras 'nedėlioniis nuo 

vai. ryto iki 3 popiet. , •. ; i' i' * ' i • i

DIDESNI ŽEMEI BARGENAI; 160 
akrų neįrengtos gyvulių farmos Te
kąs valstijoj. 20 akrų iriguojama 
žiemos daržovių farma, Tęxas, Rio 
Grande Valley. 160 akrų Arkansas 
pietvakaruose fruktų farma. Bulle- 
tenis S 200 DYKAI, aprašo pilnai.

COHEA, 7 French Court, San 
Antonio, Texas.

10 Financial
Finansai-Paskolos

Fumiture & Fixtures !
■f * Rakiindai-Itaišaj ' "r

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RlŲŠ 1937, \lišbki6 didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles; registerius ir iėe 
baksius. Cash arba ant iąmokęjimb. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur. j. ■ - ę'.i!-

S. Ė. SOSTHEIM ' & SONS 
1915 SO.' STATE STREET 

CALumet 5269.

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

namomis išlygomis.
$190 Importuoti ir Ąpięrikoniški 

l^urąĮ ' $15—$20—$25
$150, Afner. Orient kaurai $30—$35 
$1Š5* gražus, nauji parlor

setai $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas
• 'de luxe $175
Atdara vak. iki 9—Nedalioj iki 5 v.v.

• RARP ST.O.RAGE EU.RNITURĘ 
574^ So. Ašįiland Avė.

• >» - « < •. tf-. > f. • « .... . *

PARDUOSIU 7 šmotų DINING 
RUIMIO SETĄ vertės $165.00 už 
$45.00.'*'Taipgi/kelis tibery stalus, 
kfeslūs ii* divOnufe.
'*' ••*“1358 'East '-61st Street

PARDAVIMUI DISPLAY CASES. 
Double Duty dėl «Delicatessen ar 
MeatAMarkęt. 837 E? 75th St.

_____ «' ............... . j. . . ? . .   

PĄRDĄVIMiŲI 3. kambarių rakan
dai gbram stovy. Parduosiu uŽ W- 
singą. pasiūlymu Parduosiu sykių **“ 
dąffims. Imdami visus rakandus •’MERGINA; bendras namų darbąs; dalimis, imdami visus rakant 

būti; lengvas sl$lb|rpąs;' nefęjįia lįte reh^ofi flatą. Nebrangi 
virti; -vaikąs; pastovus darbas; D& mažos' šeįmynęs'rgeroj; v

4 -*v" * L Šori S
• • -- *' ."ri- :•

» ar,ga-

13 AKERIŲ su 5 kambarių namu, 
Lombard, III. Elektriką, vanduo, ga- 
sas, arti mokyklos, bažnyčios, krau
tuvių ir transportacijos. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant bungalow 
ar 2 flatų Chicagoje.

Atsišaukite laišku 1739 So. Hals- 
ted St., Box 714.

DUODAME PASKOLAS * A$T 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai gerortiis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Buildįhg 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals- 
ted Street.

PARDAVIMUI DIDELIS BIZNIS, 
piknikam daržas/ svetainė šokiams, 
taverna ir lunchruimis. Gražiausia
me Wisconsino mieste, 320 pėdų

yra 15 didelių kambarių. Pri- 
nedfdelį namą į mainus Chica-

1632 Calumet Drive, 
Sheboygan, Wis.

J. Baikauskas, savininkas bus 
cagoj iki šeštadienio, 4419 South 
Sawyer Avė. šaukite Mr. Bellon, tel. 
Lafayęttę 2$52.

frontas ir 300 pėdų iljęio. Prie ta- 
verno 
imsiu 
goję.

Chi-

Business Service 
Biznio Patarnavimas ’ Jrxlru !’ , ’ " - 'j-rf '

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Rpofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

PARSIDUODA FORKLOSERIAI
6 flatų nutrinis, kampinis namas 

po 5 ir 4 kambarius gerame stovyje, 
neša geras rendas $7500.00.

6 kambarių medinis cdttage ir 4 
kambarių ant galo loto kitas cotta- 
ge, abudu turi gražius cementuotus 

rbeismentus, fprnasu apšildomi, gra
žus augštas (attic), Chicagb Lawn 
apiėlinkėj, kaina $4000.00.

BRIGHTON PARKE
2 flatų po 6 kambarius apšildo

mas, gražus atikas’ arti gatvėkarilj, 
$580p.QO. Medinis cottage 6 kambd* 
rjų su beismantų, arti gatvękarių, 
$1850.00. 6 flatų kampinis ir 4 fla
tų kampinis * Marąuette Parke. Pi
giai. ” '" 1 ------ -

C. URNĮCH,, Ręcęiverio Agentas, 
5(L. West Wąąhington Street, 

Rooiri 514, arba* 4708 So. Wėstern 
Avenue.

JEI TURIT
KA PARDUOT

ĘI^NIO PRARERT& pardavimui,
4916 Sd.’jHalšfėd; 2r aukštų' rfiufas, 7

PAGAĘSINKIT 
NAUJIE^OSĖ

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

• I

I NELĄUKIT
f ILGAI '

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Ūi ' pakartoji-

: mus gausit nuolaidą.

Š I h

Bargenaš,
ltUUU(llŪuUUtUU«l(UUUUUUMMMM«Hntt*MIM(MHI
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M. Zolpienė Visuo 
menes Veiksią

Sunkios visuomenės r„__. 
gos veikėjui nebaisios. Nebai
sios jos yra ir p-iai M. Žalpie
nei. Vist.‘r kur visuomeninės 
pareigos šaukįa, - ji visuomet 
pasirengusi jas sutikti ir neš
ti iki galo. Ji diribo prie Lie
tuvos Valstybės kuriamojo dar
bo, renkant aukas, dirbo lab
darybės darbą, šelpiant-• varg
stančius anais laikais Lietuvos 
našlaičius, tebedirba ji ir šian
dien draugijinį darbą.

Visuomeninį darbą p-Jjį ZoL 
pienė pradėjo 1913 metąls, ta
da dar p-lė Gąlinskaitė. Tais 
metais įstojo 
p. Sarpaliaus 
kiek vėliau 
Laisvės chorą 
Ratelį. Nuo 
kaip sakoma,
veikla. Bet, čia šeimyniniai ry
šiai. Ji išteka ir, vos metus pa-, 
sidarbavus, apleidžia Čikagą, 
paliekant ir visą visuomeninį 
darbą.

j Birutės, tada 
vedamą chorą, 

į Jaunuomenes 
ir Dramatiškąjį 

tada prasidėjo, 
dramatinė jos

" • ¥

Kultūros Draugijų 
Konferencija Ir 

Kas Toliau

Laisvės paskolos reikalu, 
dėjosi vienur, dėjosi ir kitur. 
Pagaliau stojo 4r prie Lietu
vos Našlaičių šelpimo Komite
to, kur darbavosi per 10 me
tų. Prisidėjo ji, pagaliau, ir 
prie Klaipėdos atvadavimo su' 
ąųkų rinkliava, ir Vilniaus va
davimo darbo.

Taigi, ji nors Jungt. Valst. 
pilietė ir čiagimė, nepažinda
ma tėvų šalies, rado galimy
bių su širdirpi atsiduoti lietu
vybės darbams, tėvų šalies rei
kalams. s .

Visuomenė ir jos nepamiršo.
šiandien, jos visuomeninio 

darbo dvidešimties metų su
kakties proga veikėjų grupė, 
renkasi į Mildos svetainę, kur 
jie rengiasi jai atatinkamą ir 
Už tarnautą pagarbą atiduoti. 
Vakaras bus su programų. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga $1.00.

Draugas.

(Tąsa iš 4-to pusi.)
X ' ' / V

reikalįngosi tiek čia gimusiam 
jaunimui, tiek ir atvažiavu
siems iš Lietuvos, nes nors 
Lietuva ir gana' mažytė, bet 
jos kalba, yra labai sudarky
tą. Ne veltui vienas mano 
draugas sakydavo, kad jis ipo- 
ka dvyliką kalbų ir visos jos 
lietuviškos. Taigi tos mokyklos 
pagelbėtų mums kiek pataisy
ti sudarkytą lietuvių kalbą, 
čia ir vėl yra reikalingas vi
suomenės’ susidomėjimas ir ‘ pa
rama.

O gal slankiausias darbas tai 
bus stipendijų komisijos, nes 
jai 
lig 
ra
mų bus daugiau nei komisija 
įstengs aprūpinti, v 

žodžiu, ir kultūrinis darbas 
nėra j a u taip lengvas, bet. nė
ra nė negalimas. Tiesa, ? umu 
laiku kažinkas . nebus gąlima 
nuveikti, bet jei tik norėsim 
ir veiksim, tai nė nepajusim, tis yra saiižudystę.

tai jau tikrai reikės būti 
ir finansų ministerijai. Ne- 
abejonės, kad pareikalavi-

NAUJIENOS, Chicago, III. 
kaip pasidarys to darbo vai- 
Siai‘ •

Taigi prie ' pabaigos dar p^; 
kartojw: jei visuomenė kultu- 
rds darbu domėsis' ir pritars, 
tai, be abejonės,' konferencijos 
tarimai/ niekais nenueis. Ypač 
jaunuomenei čia yra gana daug 
datbd, tik’ truputį reikia noro 
ir pasišventimo dirbti. Todėl 
reikalinga kiekvienoj kolonijoj 
surasti pastovi vietą, kad na
riai galėtų Lile atliekamu lai
ku susirinkti ir jaustis kaip 
namie. Tokiose vietose galima 
butų turėtu mokyklos, čia ga
lėtų jaunuomene mokytis vai
dinti, dainuoti ir, kitokius nau
dingus darbus atlikti.

šiais visais dalykais turės 
pasirūpinti vietinių draugijų 
valdybos ir nariai, ir kuri ko r 
lonija daugiau veiks, ta turės 
geresnių rezultatų.

Rado negyvą bafzdaskutį 
Aleksą Malinowski, 48 metų 
amžiaus, ktįris vertėsi barzda- 
skutyste prie 1803 W. 45th gat. 
Rastas užpakaly bąrzdaskuty
kios, gyvenamam kambary. 
Spėjama, kad mirties priežas-

šeštadienis, rūgs.
„i,.,. ----------

Sveikiname Lietuvos 
Operos žvaigždę Ma
rijoną Rakauskaitę 

-- ------ -m-.1
Tyliai, kukliai iš už jurų at

skrido pas muš "Mariutė Ra
kauskaitė. Ji gražiabalsė, ug
ninga ir talentinga lietuvaitė. 
Ji su lietuviais ir lietuviams, 
ji savo talentą pašventė “vien 
tik meilei — vien tik menui”.

Ji ta nemirštama “Tosca”, ji

aitribji “OaYmen”, ji “Travia
ta”, ji ir “Pikų Dama”. Ji vi
sur, kiekvienoj dalyje, kiekvie
noj e-’vaidmenyje ir visur žavi 
vaidintoja. Ji Kauno Operos pa
žiba. 1
. šiandien mes sveikiname ta
ve, džiaugiamės sulaukę ir ne
kantraujame. Musų noras iš
girsti tave dainuojant, pama
tyt scenoj ė.

Taigi lauksime tavęs sekma
dienį, spalių 10 d., 8:45 vai. 
vak. Studebaker teatre. —P. K.

ESTELLE’S BEAUTY SHOP 
903 West 35th Street
1 blokas į vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7459 
Atsilankykit pas Estelle’s ateinantį kartą dėl Per- 

manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.50. ✓ 
Machinless Permanent 
Pirmad., Antrad. 

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

50c kiekvienai Permanent Wave per šį mėnesį 
Beauty Operators. ESTELLE SLOTKUS.

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

Wave $3.50 iki $5.00.
Penktad., šeštadienį

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

Tik Keletą Dieną

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ. 

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS 

Chrysler Sandėly 
3910 OGDEN AVĖ. 

(Arti Cravvford Avenue) 
PLYMOUTH 
de luxe tour. 
PLYMOUTH 
de luxe tour.
OLDSMOBILE ’36 5-pass 
de luxe 
DODGE 
de luxe 
DODGE 
de luxe „ ____  _
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan .......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
FORD ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DE SOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartotas, 
5-pass. Trunk Sedan .......

tour. Sedan ..... .
’36 5-pass.

touring Sedan ....
’35 5-pass.
touring Šedan ....

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

Sekmadienį atdara 
visa dieną

Už Lietuvą ir Lietuvybę.
Keturiems metams praslin

kus, t.y. 1917 metais p-ia Zol- 
pienė vėl sugrįžo į Čikagą. Nuo 
tada ir užsimezgė jos visuo
meniniai ryšiai su; lietuviškąją 
visuomene ir nuo tada jie jaii 

• niekad neatsimezgė. Ji stojo 
darban su pilnu pasišventimų. 
Rinko aukas našlaičiams, rin
ko aukas Lietuvos Valstybei, 
rėmė su pasišventimu ir visą 
lietuviškąjį veikimą. Ar tai 
buvo rengimas Lietuvių Karei
vių kuopos j Lietuvą, ar tai 
Lietuvos Misijos. atvykus \ * . ■

Biblijos Paskaita
per rądio iš Cicero stoties 
WHFC, 1420 kilocycles, suba- 
toj, Bugsėjo-Sept. 25 d., nuo 
7:30 vai. vak. Kalbės S. Benec- 
kas temoje: “Musų Viešpaties 
Sugryžimo”.

Taipgi bus giesmės ir giedos 
duetas ir kvartetas.

Malonėkite atsisukti savo 
radio į laiką, nes bus labai įdo
mu.

Programą rengia Biblijos Ty
rinėtojai.

1 ———■   11 j

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJĮMO KUPONAS,

- ■ o ■ ■ ' ' I / •

Vardas-pavardė ......;............................... -..... ..............

‘ Adresas ......................... ;..........-...... -.........................

Telefonas .......................... ....j......................................... . .............

Amžius .................. ........ ......... . Svoris...... ....................

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

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

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

žinomi jstoju j “GRAŽUOLIŲ KONtESTĄ”. Prisiunčiu
V.

savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

n r ’ iParašas.............. ............................................... .

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

- _____________ < ■ •• •'■ • A

i iii   u.i ■■■■■■■ m.. H, į l ii|W|i>il«.li..iiin..m>    ■■■

SUSIRINKIMAI

Keksai Užsitarnaują Jūsų Dėmesio

BARBĄRA B. BROOKS 
Kellogg Company 

Battle Creek. Miclugan

žemiau paduodama trys receptai 
keksams, kurie tikrai užsitarnauja 
jūsų dėmesio:

BLACK CHOCOLATESCAKE į 
2V2 eups cake flour
1 tsp. baking powder
% tsp. soda , ,
% tsp. salt 
V2 eup butter
2 eups sugar
3 eggs 
sųuares unsweetened chocolate
4 sųuares unsweetened chocolate 
1 eup water
¥2 tsp. -vanilla

Sudekit miltus, baking pauderį, so- 
; dą ir druską ir persijokit tris kar
tus. Išplakit sviestą i cukrų kartu, 
iki jie išsipūs. Atskirkit kiaušinių 

.baltinus nuo trinių, išplakit trynius 
(ir pridėkit juos su ištirpytu šokola
du prie pirmojo mišinio. Išmaišyki! 
gerai; pridėkit persijotas sausas pri- 

1 provas, užpildami vandeniu, ir pla
kit iki gerai išimaišys. Įdėkit vanilą 
ir maišykit povai. Plakit kiaušinių 

, baltinius iki jie sustings, bet neiš
džius. Kepkit 10 x 10 colių petelnęj 
vidutiniai karštame pečiuje (350° F.) 
1 valandą laiko, arba dviejose 9 co
lių petelnėse (350° F.) per 35 nii- 

| nutes. Alyėdinkit ir sušaldykit su 
; Chocolate Nut Icing.

CHOCOLATE NUT ICING 
sųuares unsweetened chocolate 
tbsps. butter 
tbsps. cream 
eups confectioner’s sugar

% 5eup chopped nut meats
1 tsp. vanilla 
Ištirpykit šokoladą ir sviestą

karšto vandens. Pridėkit pasiliku
sias priprovas ir plakit iki jos Sme
tonos pavydalą įgys. Aptepkite 
mis atšaldytą kėksą.

BRAN GINGERBREAD „ , ■' ’/ , 1 v. •

% eup fat 
čup sugar

2 eggs
% eup molasses
% eup boiling water
% eup all-bran
1 tsp. baking powder
2 eups flour

4

2
3
6
2

ant

Pasinio iki $5O.oo
% tsp. salt
1 tsp. soda
1 tsp. ginger
2 tsps. cinnamon
Išplakit taukus ir cukrų iki jie 

atrodys kaip smetona. Pridėkit kiau
šinius ir vėl plakit iki visas mišinys 
atrodys kaip shietona. Pridėkit mo- 
lasus ir išmaišykit“ gerai. Užpilkit 
karšto vandens ant All-Bran ir pri
dėkit jį prie pirmo mišinio, Pridėkit 
miltus persijotus sų kitomis pripro- 
vomis ir maišykit iki viskas gerąi 
išsilygins. Kepkit taukotoj petelnėj,1 
padengtu vašįuotu popierių dugnu, 
vidutiniai karštame pečiuje (350° F.) 
daug maž 45 minutes.

COCOANUT KRIŠPY CAKE
% eup fat \
1% eups sugar
3 eggs .į .
3 eups cake flour
2^2 tsps. baking powder
% tsp. salt '
1 eup milk
I tsp. vanilla extract

______ I . '

Victor Rekordų Dykai
x ZPasiūlymas labai paprastas. Tik 

pirkit vieną naują 1938 metą mode
lį RCA Victor Phonograph-Radio 
arba Electrola ir gausite iki $50.00 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 
nieko nekainuosi Naujų 1938 m. 
modelių • pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno kišenei. 
Už jūsų seną radio duodam gerą 
nuolaidą. Lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit pasiteirauti.

Model U-103

18 apylinkėj Dr-stes Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių 
konstitucinis susirinkimas įvyks ‘sekmadienį, rugsėjo 26 
d., 1 vai. po pietų Dievo Apveizdos parapijos mokyklos 
kambariuose prie 18 gat. ir So. Union Avė. Gerb. nariai

■ ’ . • •

ir narės būtinai privalot dalyvauti šiame susirinkime.
K. Batutis, prot. ra&t.

žagariečių Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį 
Jono Juškos svetainėj, 2417 43 gatvė, lygiai 1 valandą
dienos. Atsilankę išgirsite smagių pranešimų ir tikrai 
džiuginantį raportą. -—Šofie Ambrozaitė, sekr. .

SLA 238 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 26 d. 
Visų narių pareiga atsilankyti j šį susirinkimą. Praleidus 
vasaros sezoną gal bup koks susitarimas surengti pramo
gą. Kurie esate atsilikę su mokesčiais, malonėkite atsilan
kyti. Turim apkalbėti Pildomosios Tarybos Reikalavimus.

Rašt. Povilaitis.
Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnėšįnis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, rugsėjo 26 d., 2 vai. popieti 
parapijos svetainėj. Bus renkami darbininkai į busiantį 
kliubo balių, kuris įvyks spalio 3 d. Taipgi galėsite įsigyti 
bilietus į mokesčių mokėtojų protesto maasmitipgą spalio 
8 d. Civic Opera* House. —F. A-nis, Kliubo koresp.

J?“

; 2 eggs
1 eup , brown sugar
1 tsp. vanilla extract
U tsp. salt-
1 eup shredded t edeoanut
1 eup corn flakes or wheat krispies
1 eup chopped riųt meats -
Išplakit taukus ųr cukrų iki jie at

rodys kaip smetona. Pridėkit ne
plaktus kiaušinių trynius po vieną,' 
plakant po vieną minutę kiekvieną i 
trynį pridėjėūs. Persijokit miltus su j 
baking pauderiu ir druska ir dėkit į 
pirmą mišinį pamainydami pirmą 
ir prieskonius. Išplakit gerai. Įmai
šyki! povai kiaušinių baltimus, iš
plaktus gerai. Įdėkit mišinį į tau
kuotą petelnę, kurios dugne turi būt 
vaškuotas popieras.

Plakit kiaušinius gerai, pridėkit 
rudų cukrų ir vis plakit, iki miši- 
nis pasidarys pasipūtęs ir lengvas. 
Pridėkit prieskopįųs, druską, cocoa- 
nut, corn flakes ir nut meats. Iš
maišykit gerai. Meskit šaukšteliu ant 
viršaus nekepto kėkso ir aptepkit ji 
vienodai. Kepkit vidutiniai , karšta
me pečiuje (350° F.) daug maž 45 
minutes. /

14062 — Rytiečių Meilė — Foxtrotas
ir Spaudos Baliaus — Valcas

14063 — Kanarku — Foxtrotas
> ir Nutilk Širdelė — Tango

14064 — Rudens Pasaka — Foxtrotas
ir -Veltui Prašysi — Tango

14065 — Vyrai Užkim — Foxtrotas
ir Ruduo — Tango

[dainavo — A. šabaniauskas, pritariant 
Kauno orkestrui

Phonograph-Radio $139.95. Kiti modeliai 69.95 iki $495

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7010

BŲbRIKO ŽYMUS PROGRAMAI WCFL—970/Kil., Nedaliomis kaip 
7:30 vai. vak. z
WAAF—920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyčiomis 5-tą vai. vak.
WHFC—1420 Kil., Ketvertais kaip 7 vai. vakare.

WGES—1360 Kil., kiekvieną dieną kaip 9-ta vai. ryte.
___________________________________________. ■ ■ - --------------- --------------- --------------- -------------------------------

Madni AKiniai
GARANTUOTI

—-------VARTOTI BOILERIAI
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių cįydžiai - MAS.

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

ant materiolo pilnam Šildytuvų 
įrengimui. DYKAI ĄPKAlNAVI-

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

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

1803 WESt 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
V .. ■'..............   .N ............ .... ................ >

PRANEŠIMAS
Antana's ir Marijona Pavilioniaių 

buvę Hardware biznyje, dabar atidarė tame pačiame na
me gerai įrengtą taverną po antrašu

6825 So. Western Avenue
Visi draugui, kaimynai ir pažystami kviečiami atsilankyti.

Su Garsiaisiais AUROLEX Stiklais
SKAITYMUI, SIUVIMUI ARBA TOLUMUI •

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų, pilniausių pasitenkinimą
Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
sjjecializuojamės Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ĄTGĄL Į MOKYKLĄ
Bet Pirmiau i Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-o Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybe D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S.

VVINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.

Atdara Antradieni, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

Chrysler ’37 ImperiaI 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished ............. . ..........
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow 
6-p. de luxe tt. Sedan .... 
TERRAĘLANE ’36 5-pass, 
Sedan, pilnai įrengtas .".
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai irengtas ...... 1
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ..........
PACKARD, naujps, ’37 6-cyl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan .............................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
.85 KITI BARGENAI TAIP $C 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP...-V

Chryslęr Sandelis 
Finansavimo Firma 
3910 Ogden Avenue

845
545
475
495

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETZELS
Pristatom į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

vvholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

DYKAI VISIEM SERGANTIEMS
Vengkite operacijų, Vėžio! Kac 

įrodyt, joprei jus palit pasveikti be 
operacijos—nežiūrint kokia jūsų 
nfegalia butų—the “Safe Home 
Treatment Service”, įsteigta lais- 
niuoto daktaro priežiūroj, teikia 
jum DYKAI Patarimus arba DY

KRAI Ekzaminavimą. Taipgi dykai 
$1.00 Herbai Remedy arba gydy
mą tinkantį jūsų padėčiai už $1.00 
ir $2.00. Atsilankykit, telcfonuo- 
kit arba rašykit.
HOME TREATMENT SERVICE 

30 metų sėkmingo privataus paty
rimo tūkstančiuose keisų.

1869 N. Damen Avė. Visas 2 aukš. 
Arm. 8200. Valandos: 11 iki 8 P. 
M. Išimant Antrad. ir Ketvirt. nuo 
3:30 iki 6:30 P.M. šešt. 9 iki 3 

P. M. Sekm. iki 1 P. M.

™KIT LUMBERĮ
ROOFING, VVALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais
taip mažais, kaip
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
stakas pasaulyje

Naujos 2x4, 8-10 pld., Un. pMa 24
Naujos sheathlr^ boards, 1,000— •23 

pėdų — --- ---------------------
Kockvvool batts, S4 kvad. pfcdų f 1.12 

kartonui ------------------------
Naujos plasterboard kvad. pMa 2$
InsulaUng board kvad. pfeda .„f 2^
Naujos wallboard visų mlerų

arkufių kvad. pfida....... ......................"T
7 pfidų tiesus cedar posto,

kiekvienas ----------------------
Clear O** bevel. siding, 1OO Un.

pfdų --------------------- 1----- ....--------
11 1-3 hex. shinglee, geriausi, OE

kvad.................     **
$2.00 maliavos, visų spalvų, •1.25 

galionas -_______________ “ w
05-sv. roofing fn 2nds, rolių! •1.19 
4x4 ttniber, 1,000 pftdų ... — ’20 
1x4 tongne and groved floorlng $*»**

“M” pM.

L MEITUS LUMBER C0.
O 3800 S. WESTERN
U LAFayette 2101
I 3393 Arch.r Avė 1 AF.0086 
c 8050 S.Chi<ai;o Av<. RF.G. 0075 
w 945 Rroad-.v o - Gary Indiana
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Emeraldo Žiedas
Eugenikos siūlomos priemonės

žmonijai pagerinti
Žmonių 

klausimas 
gilios senovės tautoms. Yra 
žinoma, kad

kai kuriose1 tautose buvo pa
protys nužudyti visus nauja- > 
girnius vaikus, kurie įtik gim
davo nesveiki arba turėdavo 
kokius nors žymesnius kūno 
trukumus.
Tie žiaurus papročiai, be abe

jo, anose tautose atsirado ilgų 
šimtmečių patyrimo dėka: vai
kai, gimę su kokiais nors žy
mesniais kūno trukumais, daž
niausiai ir užaugę tampa naštą 
visuomenei, o jiems dauginan
tis yra platinama defektingųjų 
žmonių skaičius. Todėl anos 
tautos, kad užkirtus kelią men
kaverčių dauginimuisi, nieko 
kita neišgalvojo, kaip pašalinti 
iš gyvenimo visus vaikus, kurie 
gimdavo nesveiki arba šiaip 
kokių pastebimų trukumų tu
rėdavo. Tuo, žinoma, nors ne 
tiesioginiai būdavo prisidedama 
prie savo giminės sustiprinimo. 
Vienas graikų galvočius, Plato
nas, taip pat reikalavo, kad ir 
graikų valstybės įvestų tokį pa
protį: žudyti visus naujagimius, 
kurie gimsta nesveiki, ligoti, su 
pastebimais didesniais kūno 
trukumais ir t.L Bet graikai 
anuomet jau buvo pasiekę ga
na aukštos kultūros ir, žinoma, 
tokio gana žiauraus papročio 
nenorėjo priimti.

' Šitie daviniai mums parodo, 
kad jau ir senovės tautos' buvo 
pastebėjusios, kad ligoti - ir su 
paveldėtais trukumais gimę vai
kai dažniausiai ir užaugę tampa 
našta visuomenei, o besidaugin
dami dar labiau platina' išsigi
musių jų skaičių. Todėl buvo 
ieškomi budai apsisaugoti nuo 
tų menkaverčių dauginimosi. 
Vėlesniais laikais žmonių gimi
nės gerinimo klausimas beiški
lo vos XIX šimtmety, kai pla
čiau buvo ištirtas paveldėjimas. 
Pagaliau, msų amžiaus pradžio
je kai kurios valstybės jau pra
ktikoj ėmė vykdyti kai kurias 
eugenikų 
žmonijai 
mimo.

Kokios 
siūlo eugenikai užkirsti 
platintis mažaverčiams 
nėms, tuo pačiu,pamažinti jų 
skaičių? Pirmiausia' čia pasius 
lyti du budai —

Segregacija ir sterilizačija
Pirmasis būdas yra žymiai 

sunkiau įvykdomas, už tai ant
rasis būdas atrodo nesunku į- 
vykdyti. Todėl sterilizaciją yra 
įvedęs jau nemažas skaičius 
valstybių: kai kurios Jungt. A- 
merikos Valstybių valstijos, kai 
kurie Šveicarijos kantonai, Vo
kietija ir kt.

Kaip praktikoj turėtų būti 
vykdoma segregacija ir sterili
zacija? Segregacijos priemonė 
yra: atskirti iš visuomenės tar
po visus žmones, kurie turi ko
kius, nors žymesnius trukumus, 
galinčius paveldėjimo keliu per
siduoti vaikams, ir juos patal
pinti į tam tikras* specialiai įs-. įmovus nasilieka toks nat, koks 
teigtas įstaigas, tuo budu už-.buvęs, tik be apvaisinimo galė- 
kertant kelią sueiti t ems žmo- j įirno. • 
nėms į poras ir daugintis. .Pa-! 
naši priemonė, nors netiesiogi- 
nai eugenikos sumetimais, prak 
tikoj jau šiandien vykdoma pro
tiniams ligoninis: juk mes tu
rime beprotnamių, į kuriuos y- 
ra uždaromi proto ligomis ser
gantieji, kad jie‘nekenktų svei- 
kajai visuomenei, č a tie ligo
niai gydomi, ir kai kuriuos net j 
pavyksta išgydyti. O kiti, ypač 
sunkia forma sergantieji, ir vi
są savo amžių turi šituos na-

giminės pagerinimo 
jau yra rūpėjęs ir

muos išgyventi. Beprotnamiai, 
žinoma, yra' labai reikalingi, 
nes daugelis sunkiau sergančių 
ligonių tikrai grėstų visuome
nei. Tuo tarpu eugenikai eina 
daug toliau ir siūlo panašiu bu- 
du iš visuomenės tarpo išskir
ti ne tik protinius ligonis, bet 
ir visus kitus žmones, kurie tu
ri kokius nors žymius truku
mus, galinčius paveldėjimo ke
liu persiduoti ateinančioms kar
toms, tuo budu dauginant įvai
rių defek tingų jų skaičių. Pagal 
kai kurių eugenikų pasiūlymus, 
tie išskiriamieji turėtų būti šie: 
psichiniai (protiniai) sergantie
ji, vadinasi, visoki puspročiai, 
idiotai ir kt.; sergantieji nuo
maru, nes 'šita liga dažniausiai 
taip pat persiduoda vaikams; 
visi didieji nusikaltėliai, reci- 
divistai, nebepataisomi vagys, 
plėšikai ir kt.; turintieji kokius 
nors žymius lytinius iškrypi
mus ir t.t. Tokiu budu tie žmo
nės butų išskirti iš visuomenės 
tarpo ir visuomenei butų daug 
lengviau. O antra, kas eugeni
kai svarbiausia, butų 
kelias platintis tiems 
Bet šita priemonė, 
patys jau galime 
praktikoj beveik neįvykdoma.

Viena, tos priemonės vykdy
mas gyvenime pareikalautų ne
paprastai daug lėšų: reikėtų 
pastatyti daugelį atitinkamų 
namų, reiktų daUg aptarnauto
jų, — gydytojų, prižiūrėtojų, 
sesučių,—pagaliau, antra, sun
kus butų ir tinkamas atrinki- 
onas ir t.t. Todėl segregacijos 
.priemonė gyvenime beveik neį
vykdoma1 ir nuo jos asisakyta. 
Net patys karščiasieji eugeni
kai pamatė, kad tai per daug 
neįvykdomas dalykas, todėl bu
vo pasiūlyta kita priemonė, ku
ri yra daug prieinamesnė visais 
atžvilgiais. Tai — sterilizacija.

Sterilizacija yra 
operacija, kurios 
mamas veisimosi

Jos dėmesį 
staiga atkreipė kairėje pusėje 
au’ksadailio langas. Tai nebuvo 
sapnas, tikrai ne — po deši
nei prieš ją ant rožinei spal
vos -aksomo, stovėjo emeraldo 
Žiedas! Tamsiai žalias emeral
do žiedas, su neišmieruotom 
gęlmėm tarp dviejų, tyro van
dens skaistumo briliantų ant 
platinos lankelio. Argi galėtų 
toks stebuklas atsitikti du kar
tu, ar gali būt tas pats žie
das? Impulsingai ji įsiskubi
no krautuvėn ir paklausė kiek 
tas žiedas kainuoja.

“Du šimtai frankų, ponia.“
Tik dabar ji pastebėjo, jog 

ji pataikė į tokią krautuvę, 
kuri pardavinėja tik klastuotas 
gražnas. Bet šitas žiedas bvA- 
vo tobula imitacija, kokią tik 
Paryžius tegalėjo padaryti.

Ji užsimovė žiedą ant pir
što ir atsargiai tyrinėjo. Taip, 
labai panašus į tikrąjį žiedą, 
taip panašus, kaip dii kiauši
niai būna panašus į vieną ki
tą. Buvo skaudi, bet graži at
mintis. Ir, gal būt, su laiku 
ji tikės savo vyrui, kurs 
kuomet, neleistų jai dėvėti 
tuotas gražnas.

Jeigu* tokia elegantiška mo
teriškė, kaip Ponia, dėvėtų ši
tą žiedą, kiekvienas manys, 
kad yra tikras’*, pasakė par
davėja, lyg atspėdama jos min
tis.

Ponia Marijona dažnai atva- savo laikrodėlį, 
žiuodavo iš tylaus Beaulieu į 
trukšmingąjj Monte Carlo, ku
rio kasino stipriai traukdavo 
jos vyrą. Gatvėje de la Paix 
ji ilgai stovėjo žiūrėdama į 
gražnų krautuvės langą. Lan
ge ji pastebėjo du1 labai pui
kiu^ daiktus. Abu daiktai bu
vo tikros grožio ir brangumo 
pažibos. Tie du daiktai buvo 
puikiausio darbo branzalietas, 
kurs spinduliavo .kruopštaus 
darbo ornamentika, kaip žy
dinčios girliandos, su atsargiai 
prisegtu milžinišku pilku per
lu, kurs, rodėsi, bet minutę kai 
ašara, ims ir nuriedės, šalia 
branzalieto stovėjo’pora žiedų. 
Vienas buvo toks, kokį norė
jo turėti ponia Marijona, žie- 
dan buvo įdėtas gražiausias 
emeraldas. Jo žalumas galima 
butų palyginti tik kalnų eže
rui, be to, dar buvo įsodinti 
du briliantai, kurie spindėjo 
kaip kalnų ledas prieš saulę. 
Daug kartų ji vedėsi savo vy* 
ra prie to lango, norėdama pa
rodyti jam. žiedą, kuris turė
jo viliojančią priežastį. Kai ši
ta taktika nedavė vaisių, < ji 
tiesiog prisiminė apie savo be
siartinantį gimtadienį. Jos vy
ras Steponas aiškinosi, jog jų
dviejų kelionė į čia ' kainavu
si daug daugiau, negu jis ti
kėjęsis, kad jis pralošęs daug 
ant bakarato ir, galų-gale, bu
tų neišmintiga pirkti šitą žie
dą Monte 
dvidešimt 
kuomet Vienoje; tikrai “gautum 
už pusę tiek.

Porą dienų vėliau', jauna po
ra popiet dar kartą nuvažiavo 
į Monte Carlo, kur Steponas 
su draugais buvo susitaręs 
trumpam pasimatymui, Mari
jonai teko valandėlei pasilikti 
vienai. Suprantama, ji pirmiau
sia nuėjo' pas gražnų parda
vėją. Ji norėjo nors dar kar
tą žvilgterėt į tą puikų žiedą. 
Įsivaizduokit, kaip ji nusiste
bėjo, kai lange žiedo nerado! 
Iš kart ji pamanė, jog žiedas 
buvo kur kitur perkeltas, bet 
kai desperatiškai susijaudinus 
peržvelgė langą, įsitikino, jog 
žiedo ištikrųjų lange pebuvo. 
Norėdama patirti, kur žiedas 
pasidėjo, ji įėjo krautuvėn ir 
paprašė parodyti žiedą su emc- 
raldtf ir dviem briliantais, ku
ris neseniai buvo lange padė
tas.

ir mokėti 
ų "'Trankų,

“Atsiprašau, ponia, kad ne
galėsiu tamstai patarnauti 
prieš porą valandų mes jį par
davėm.“

“Labai gaila!“ Nekantrią! ji 
klausinėjo pardavėją: “Ar ne
galėčiau paklausti, kas jį nu
pirko?“

“žiedą nupirko senas ame
rikietis, kuris šį vakarą išva
žiuos iš Monte Carlo. Aš ma
nau, jog žiedą jis įteikė,vie
nai moteriškei kaip išsiskyri
mo atminą“, pardavėjas pasa
kė, simpatingai • žiūrėdamas į 
Marijonos nusivylusį veidą. Ji 
staiga išėjo iš krautuvės ir 
vos kojas bepavilkdama, klai
džiojo artimomis gatvėmis. Ji 
dar turėjo visą valandą laiko 
prieš sutiksianti vyrą Ciros 
kavinėje. Jos mintys' 'sukosi 
apie žiedą, kurį ji jautėsi ant 
visados pražudžiusi. Ji praėjo 
daug prašmatnių Paryžiaus sti
liaus suknelių ir kepuraičių, 
tačiau ne vienas tų krautuvių
langas jos dėmesio nepatrau-Į sekė jos žvilgsnius, 
W. « spėjo priežastį. Bet

Perėjusį skersai gatvę, ji su-'daryti? Tylėjimas 
stojo ties laikrodž i patikrinti riausias dalykas. Marijonai bu-

nie- 
imi-

' a*

New Yorko gatve praėjus Amerikos Legiono konvencijos paradui

vo visa diena sugadinta. Ji ap
simetė, kad jai galva skauda, 
ir išvyko namo, palikdama Ste
poną vieną eiti į kasino.

,* * *

Palyginti su kitom 
jo laimė šiandien buvo 
kiausi. Ne tik kad jis 
visa, ką buvo pralošęs,

“Gerai, aš paimsiu 
joną pasakė ir be tolesnio de- 
rėjimosi, užmokėjo pinigus ir 
įsidėjo savo ridikiulin mažytę, 
bet gražią dėžutę su žiedu. Iš 
krautuvės skubėdama ėjo į Gi
ros kavinę, kur, be abejonės, 
vyras jau laukė.

Įėjusi kavinėn, ji prasimu
šė pro Šokančių valsą -eilę ir 
prie mažyčio staliuko pamate 
laukiantį savo vyrą.'Kaip greit 
patarnautojas atnešė arbatą ir 
Užkandžius, taip greit ji spėjo 
apžiūrėti salę, kuri nežiūrint 
ankstybo laiko, buvo pilna 
žmonių. Iš svečių daugumoje 
buvo labai elegantiškai pasi
rėdžiusios ponios, jau toli gra
žu nebepirmose savo jaunystės 
dienose. Jos buyo storai išsi- 
pudravusios savo veidus, kve- 
pėjo madingais kvepalais. Jas 
lydėjo jauni atletiški vyrai, ku
rie atrodė truputį perdaug pra
šmatniai pasirėdę. Jos šoko su 
jaunais vyrais azartiškus šo
kius. Buvo keletas žilagalvių, 
anglų ir amerikiečių su savo 
žmonomis, kurie šokius skaitė 
pasimankštinimu ir nepraleidb 
nė vieno numerio. Tarp šitų 
žmonių maišėsi saule nudegu
siais veidais, sporto kostiumuo
se jauna pora, kuri labai sky
rėsi mito kitų, šalia Stepono ir 
Marijonos, prie stalo atsisėdo 
dar viena pora. Vyriškis iš vei
do atrodė gražus amerikietis: 
aukštas, žilais plaukais ir šva
riai nuskustu veidu. Moteriškė 
nuo galvos iki kojų, buvo pa
ryžietė : aukšta, plona, plati- 
num blondinė, ir. pasirėdžiusį 
su nepaprastai geru - skoniu. 
Jos kairė ranka, rožine spalva 
nudažytais nagais, tuo momen
tu laikė papirosą prie taip pat 
rožinės spalvos lupų- Ant ši
tos rankos Marijona pastebėjo 
emeraldo žiedą. Ji kone sumi
šo pamačiusi žiedą.

Steponas irgi negalėjo- nepa
stebėti jos emocijų.

su- 
jis

diėnom, 
ko pui- 
atsiėmė 
bet dar 

geroką sumą turėjo išlošęs.
Prie kasininko stalo jis 

sitiko su moteriške, kurią 
matė Ciros kavinėje prie gre
timo stalo. Ji susijaudinusi 
ginčijosi su kasininku. Ji mal
davo jį, kad užstatytų visą su
mą, kurią ji buvo pralošusi, 

, Mari-kbet' kasininkas mandagiai ? ątr 
sišakę/ 
mesį į kasinos taisykles. Stai
ga ji atsiminė emeraldo žiedą 
ir numovusi nuo į piršto, pasa
kė: “Imk jį kaip, užstatą. Ąš 
jį tik šiandien gavau. Jis yra 
vertas 20,000 frankų/ Pasko
link man 10,000 už jį. Man rei
kia pinigų, nes ąš žinau, jog 
Šį kartą .laipiėsiu!“

Kasininkas papurtė galvą ir 
pažvelgė į Steponą, kuris ge
roką valandą latake savo eiles. 
Jis greit išmainė Steponui pi
nigus ant ritinėlių. Moteriškė 
žiurėjo į tūkstantines frank- 
notas ir jos galvdj kilo min
tis. ' • ••

pinigų, ir. kad vargiai beturė- »<• 
jęs kišenėje bent 50Q frankų. 
Tačiau jis! nebenorįs telegra
fuoti Vienįs kontorai reikalau
damas daugiau pinigų, nes jau 
buvo du kįrt /gavęs dideles su
mas pinigų. Trečias reikalavi
mas galįs sukelti nemalonią si
tuaciją tarp jo ir jo pusinin
ko. i?*/ .

“Monsieur”, kreipėsi ji į Ste
poną, “ar negalėtum nupirkti 
šį žiedą savo žmonai? Man jį 
davė draugas, kuris šiandien 
išvažiavo iš Monte Carlo. Aš 
žinau, kad jis užmokėjo už jį 
20,000 frankų — imk už 12,000 
frankų. Jus gaunate barge- 
na.” *

Steponas r pradėjo galvoti. 
Marijona labai nori žiedo. Jam 
pasimatė jos meilios akutės 
ir, tikrenybėje,-buvo geras pir
kinys.' ; ' . . 1

■•V- • ' '■**.* ■< . ‘ ’

“Gerai, / .ponia, ąš paimsiu

“Brangioji, aš esu privers
tas prašytą kad atiduotum man 
tą žiedą atgal. Aš labai neno
riu tai daryti — tu buvai 
laiminga su šituo žiedu! 
jus suprantate, aš esu 
ras-——’V ■
fe Ji niekoug nėsupmo. Buvo 
ašarų, ginčų > ir- piktų žodžių, 
bet tas nieko nepadėjo. Kai 
Steponas užsispyręs reikalavo 
žiedo, kad nūnešti yjįpas auk^ 
sadailj, ^Marijoną paminė už-^ 
mirštą mažytę dėžutę savo ri
dikiulyje.'. ■. \ J;.. ■ ■■ r;;;

“ Ak, gčrąį; j eigų jaū rieikia”, 
verkdama' uūėjo ;į įpersirengi- 
mo kambarėlį? išiiįti'. žiedą iš 
ridikiulio. ‘

Po poros valandų ’ \ Steponas 
grįžo labai supykęs; ir trenkę 
žiedą į; stalą.; / a f ’ ’

“Kas atsitiko’’, , nekaltai pa
klausė' Mari j ona,; < “ar' tu nepar- 
davei žiedo ?“v , s '

!“ sušuko įnir- 
truko

taip 
Bet 
tik-

Niekuom Nepasižy
mėjęs” —■ Wisconsin 

Rapids Miestelis
WISCONS1N RAPIDS, Wis. 

— Šis .miestelis nėra, niekuom 
pasižymėjęs. Mažai industrijos 
ir mažai gyventojų, čia dau
giausiai yra eks-farmeriai ir 
jų šeimynos, apsigyvenę nuo 
senų laikų. Naujai pribunan- 
čių labai mažai, nes čia nėra 
galima apsigyventi naujai at- 
vykusiėms. Nėra darbų.

Šiame miestelyje iš. lietuvių 
yra viso tik keturi ir tie tar
pe savęs nesusitinka, nes vie
tai nuo . kitų tojokhi gyvena. 
Nors čia nėra lietuvių, bet 'vis
gi. atsilanko, nors retkarčiais.

Chičagos lietuviai lankėsi 
Wm; Kiniąū^kis ir Kaminskai. 
Minint Kaminskus, reikia pri
minti, kad lankėsi ir jaunasis 

' i•/•'' i- . ■.

D-ras Kaminskas, kuris nese
niai yra užbaigęs mokslą. Taip
gi buvo Čiberskienė su sunum, 
Jonas Stasunas su savo žmo
ną. Jie atostogavo per 4 die- 
nas. *

Toliaus parašysiu daug dau
giau apie šią apielinkę iš pa
tyrimų apie, ūkininkus, tarp 
kurių yra -.keletas išsimėčiusių 
lietuvių.

“Nepardaviau!” sušuko įnir
tęs Steponas, “jie kone truko 
iš juoko! Tas žiedas yra be
vertė imitacija. Ta netikusi 
moteriške apgavo mane dar 
taip negarbingai. Susirink sa
vo daiktus,; Marijon, man jau 
pakako šitų Švenčiiį!

“Nesirupinį brangusis. - Bet. 
tik žiedas jutas tiek daug kai
navo, aš jį laikysiu ir kai ka
da vartosiu. • Tai yra stebėtina 
imitaciją ir/ kąi. Aš jį dėvė- 

tikras

vertė

sa-
man jau

Bet. 
kai

žvalgas.

D. Shaiko Paėmė 
Didelę Krautuvę

pasiūlytas priemones 
apsaugoti nuo

tos priemonės,

išsigy

kurias 
keliui 
žmo-

užkirstas 
žmonėms, 
kaip mes 
pastebėti,

tam tikra 
metu ati- 

piajėgumas.
labai nesu-

Ir kai jis 
jis taipgi 
ką galėjo 
buvo ge-

tas atneš laimę.“ /■ ■ '
Marijona ;jata miegojo, kai 

Steponas parėjo namo. Jis nei 
norėjo pažadinti ją iš miego, 
tik padėjo žiedą art t satino kal- 
dros, kad ji, atsikėlus, galėtų 
pamatyti žiedą. Jos džiaugs
mas buvo neapsakomas. Visą 
dieną ji buvo linksma, kaip kū
dikis Kalėdų išvakarėse, su 
žiedu ant piršto. Ji buvo lip
šni Steponui, kaip po vestuvių 
medaus mėnesio atostogose.

Imituotas žiedas stovėjo jos 
ridikiulyje užmirštas. Bet Ma
rijonos džiaugsmas neilgai be- 
sitęsė. Kitą vakarą Steponas 
vėlai atsigulė nusiminęs ir su
sierzinęs. Ant rytojaus jis pri
sipažino Marijonai, jog ant ba- 
karato pralošęs dideles sumas

siu, visi mainys, jog u 
emeraldo žiedas“.

■ (GALAS)
’ . i ■ 1,

Lelancl Harrišon, Jungjt. 
Valstijų ministeris švčięari- 
joj, kuris bus Amerikos ste
bėtoj u; i tautų sąjungos Chi- 
nijos reikalų patariamajam

Leland 
Valstijų

nuos . 
komitete;

Jungjt. ' 
Ėlęari- 

ste-

D. Shaiko, aliejum kūrenamų 
šildytuvų dyleris, persikėlė nuo' 
4090 Archer Avė. į didesnę ir 
patogesnę patalpą adresu 4300 
Archer Avė.

P-as Shaiko įgijo reputaciją 
nedarnas aliejum kure- 
pečius ir teikdamas pa

lis reikalingus prie jų. 
jus norite nupirkti alie- 

kurenamą šildytuvą savo 
atlankykit p. Shai- 

. Pamatykit vėli'a'u- 
ir gaukit pata- 

' kaip .yra tiksliausia juos 
operuoti. *

Kai jus perkat aliejum kūre
namą pečių, tai darykit biznį 
su žmogum, kurs specializuoja
si tuos pečius parduoti ir teig
ti reikiamą > patarnavimą prie 
jų. P-nas Shaiko yra ekspertas 
ir maloniai sutiks duoti jum 
patarimų ir patarnauti.

pargav 
namus

Jeigu j 
jūm kv 
namam

SIUS 
rimų

Vyrams operacija 
dėtinga: išpiaunama tik apie 1 
centim. ilgio išvedamųjų virše
lių gabalėlis, ir tiek. Moterims 
operacija' daug sunkesne, bet 
taip pat nepavojinga. Vyrai daž
niausiai po operacijo tuoj gali 
keltis ir eiti dirbti, tuo tarpu 
moterims reikalinga truputį 
(bent porą savaičių) pagulėti.

Sterilizacijos operacija jokių 
organiniu pakitimu žmogui ne
suteikia ir tuo ji žymiai skiria
si nuo kastracijos. Kastracija 
taip vyrą, taip moterį fiziologi
niai subiaurioja, tuo tarpu ste
rilizuoti žmonės nieku nuo svei
kųjų nesiskiria: jie tiktai ne
gali apvaisinti ir būti apvaisi
nami, o š’ain jau visas organiz-: 
mas pasilieka toks, koks pir
miau buvo. Kastracijos metu, 
kain žinome, yra išplaunamos 
bitines liaukos (vyrams—kiau
šinėliai, moterims — kiaušia- 
dėtės), o sterilizuojant jokia 
Ivtinė liauka nėra paliečiama. 
T«i<n, sterilizaciia jokių orga
niniu pakitimu žmogaus orga
nizme neįneša: ir po operacijos

Atsiprašymas
— Jonuk, kaip tu gali drį

sti sakyti seneliui, kad jis kvai
las. Eik ir atsiprašyk! — ba
rasi motina.

— Seneli, man labai gaila, 
kad tu esi kvailas, — atsipra
šė Jonukas.

Pirmieji sterilizacijos bandy
mai buvo atlikti Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse 1899 me
tais. Tai buvo dr. ChaTp ban
dymai. Jis tuos savo bandymus 

(pradžioje ėmė daryti ne eugeni- 
niais sumetimais, bet gydymo. 
Visi, kuriems j’s padarė šitas 
operacijas, jautėsi geriau. Tuo
met daktarui Charp’ui atėjo 
galvon mintis, kad šitos opera-

(Tąsa ant 2-ro pusi.)



priemones žmonijai 
pagerinti

(Tąsa iš 1-mo pusi-.)

ei jos butų labai sveikas daly
kas visokiems riusikalftėiianis, 
protiniams ligonims ir kitiems# 
kurių datiginimašis eugenimais 
sumetimais, nėra pageidauja? 
mas. Pradžioj, žinoma# tokia 
priemonė atrodė per daug žiau
ri, bet paskui ir priešai nuri
mo Ir 1907 m; bUVU išleistas In
dianos valstybėj įstatymas# ku
riuo leidžiama daryti steriliza
cijos operacijos eu&eniniais 
tikslais. Tai yra pirmasis toks 
įstatymas visame pasauly. Tarp 
ko kita tame įsitatynie pažymė
ta: “Kadangi paveldėjimas vai
dina labai svarbų vaidrtiėnį hu- 
sikalstartiumo, idiotizmo ir silp^ 
naprdtybės perdavimui, tai vi
suotinis Indianos valstybė^ su
sirinkimas nutaria, kad š| aktą 
paskelbus, kiekviena valstybinė 
įstaiga, kuriai yra pavesta at
kaklių nusikaltėlių# idiotų if 
silpnapročių gldbd, paskirtų prie 
vietinio įstaigos gydytojo drtr 
du patyrusius gydytojus...’* Ir 
taip Indianoj imta taikyti ste
rilizacija. Tas pats dr. Charp 
rašo, kad to įstatymo pasekmės 
buvtisios teigiamos.

{sivedus Indidhos valstybei 
minėtą įstatymą, jį greitu lai
ku įsivedė ir kitos J. Am. Vals
tybių valstybės (dabar sterili
zacijos įstatymas yra jvestaš 
27-se valstybėse iš 48).

įvairiose valstybėse^ žinoma, 
oterihžaeijos įstatymai tarp sa
vęs dažnai daug Kuo skinasi. 
Visose valstybėse iki 1933 m. 
pradžios buvo sterilizuota viso 
i6,0ott žmonės (6,9J9 vyrai ir 

9,067 niotlrys)./
Taigi; gana nemažas skaičius.
Europoj sterilizacijos ’ įstaty

mai eugenuuais tikslais pradėta 
išteisti, palyginti# žymiai vėliau. 
Firmoj i valstybė, kurioj buvo 
toks įstatymas išleptas; yra 
Šveicarija (1928 metais tokį įs
tatymą išleido vienas jos kan
tonas — Vand). 1928 metais 
sterilizacijos įstatymą eugeni- 
niais tikslais pHėrrlė Danijri, b 
1933 m. — Vokietija. Ddbar 
sterilizacijos įstaitytno reikalin
gumas keliamas tai vienoj, tai 
kitoj valstybėj. Reikia manyti, 
kad kuomet nors ateis laikas, 
kad panašius įstatymus bus pri- 
ėmusios visos vallstybės. Lie
tuvoje toks klausimas laikas 
nuo laiko spaudoj taip pat iš
keliamas. Labiausiai sterilizaci
jos įstatymą išleisti piopaguo- 
ja prof. Blažys; jis siūlo steri
lizuoti eugeniniais sumetimais 
šalus asmenis: 1) visus išrašu 
muosius iš prichiatririės ligoni
nės ligonis, jeigb jų liga gali 
būti paveldima’ (jų kasmet at
sirastų apie ^00); 2)-naujokUs 
pripažintus nėtirtkaniaiš karo 
tarnybai, dėl epilepsijos (nuo
maro), silpnaprotybės ir t.t. 
(jų atsirastų kasmet apie 70); 
3) psichiškai nesveikus nusi
kaltėlius, kurie dėl psichinės li
gos teismo palikti nebausti (jų 
butų kasmet iki 30).

Taigi, kasmet Lietuvoj butų 
sterilizuojama apie 300 žrhonių. 
Pof. Blažys, kaip matome, įsta
tymą nori labai sušvelninti, nes 
Lietuvoj yra šiaip jau apie 15 
tūkstančių psichiškai nesveikų 
žmonių. Ėe to, jis nori išskirti 
įvairius nusikdkelius, kurie yra 
psichiškai sveiki, o sterilizuoti 
tik tuos nusikaltėlius, kurie tu
ri protinių trukumų. Bet ir 
toks profesoriaus Blažio kelia
mas sterilizacijos įstatymas kol 
kas Šalininkų neranda ir abejo- j 
tina, ab greZu laiku jis galėtų 
būti išleistas.

Eugenika siūlo dar ir kitų 
priemonių žmonijai pagerinti, 
čia galima butų dar paminėti 
vadinamąsias teigiamąsias prie
mones, kaip suteikti žmonėms 
geresnes, higieniškesnes gyve-;

vhikai bus sveikesni, nes galės vau j ama. čia pakanka tik per* 
gyventi sveikesnėse sąlygose),1 skaityti editorialą ‘‘NtltfjfehošiS” 
šalinti įvairias priežastis, ku- Nr. 162 liepos 12 d. š. m., kad 
rios veda žmones prie protiško galėjus nors dalinai įkainuoti 
lt kttttlškd susilpnėjimo; ■suteik-1 nuveiktas ir veikiamus draugi- 
ti galimybių sveikiesiems žmo- 
nėmaapsivesti ir c&ttgUu 
ftit’ėtr (drtbar dAžiiKi ėti^ftiiilAi 
sveiki žhionės dėl heturto ne
gali aįteiYėšth d Apsivedę dau
giau vaikif ttiMi j it t.t.

Tokių maždaug priemonių 
pasiuko šiandien eugedikd žmo
nijai pagerinti. Jį, kaip mato
me, nedaugiausia, o ir tų -kai 
kurios prie dabartinių sįlygų 
ne|gyvėiidihatiiO& Ateityj reikia 
tikėtiš; etlgėftika žitiotiėš dau
giau šusidcfitiėš it jos pasiulo- 
mįSids pHėmdtiės, bent kai ku
rias,- plačiau ims taikyti gyve
nime. O tai gal butų ir sveikas 
dalykas. —Cmks.

Nemirtini, Garbingi 
Lietuvių Moterų 
Darbai

Vyrai privalo juos remti
Drailgija Ūžsiėn‘0 Lfetti* 

tlarilš Remti dtšitmtė iiėmažą 
pdhdą litormurbš: “Kas yra 
veikiama Lietuvoje žmonių 
svbikatds stovio pagerinimo rei
kalu”.

Neturėjau pakankamai laiko 
atydžiai viską ' perskaityti ir 
pastudijuoti, bet tffe dalykus 
tikrai atydžiai Išstddljhvau. Vie
nas jų kdva šd akllimU ir mo
kykla akliems (mbkslinimaš ak
ly); ’

Tdji kbva manė šujaudino bfe 
veik iki ašarų. Tai tikras Lab
darybės pafeiŠVentimo darbas: 
Labdarybės darbą SU didele rai
de rašau, nes tai neišplista1 
muib bu.bulas; o tikras dar
bas; nors ant labai mažos ska
lės; Matomai, didelė stbka pirtį“ 
gifiės ^paramos; nors pasišven
tusių mokytojų tam garbingam 
darbui turėtų draugija pakan
kamai. Na; ir moksleivių riesto- 
kuoja — rhažy, paaugusių mok
sleivių hemažaš skaitlius.

Mokykloje aklieji pramoksta 
skaityti, išmoksta naudingo 
amato it net meno. Sunku pil
niai ir nuodugniai aprašyti apie 
veikmę* “Aklųjų Globoti Drau
gija”.

Norint arčiau su ipažinti, rei
kia būtinai perskaityti draugu 
jbs trumpoj knygos sutraukoj 
paduotą darbuotę.

2. “Kūdikių Gelbėjimo Drau
gija”. Tos draugijos priešakyje 
stovi garbingos ir kilnios sie
los, Lietuvos motulės-motsrys

— ■ «• > • t t • :♦ '

čia aš norėčiau pilnai ne tik 
atvaizduoti draugi jos nu ve ktus 
it veikiamus darbus; bet tųjų 
moterų motinišką pasišventi
mą. mdžyčidritš pMmėšttikiĖimš ir 
našlaičiams. Ir čia stoka laik
raštinės vietos neleidžia plačiai 
riušviesti draugijos tikrai mie- 
laširdingą darbą. Viskas, kas 
man pašilk ka; tai patarti įsi
gyti draugijos 15 metų darbuo
tes sąskaitą, l$urią draugija iš
leido knygos pavidale.

3. Draugija Kovai su Tuber- 
kuloze, Dr. K. Griniaus vado-

■ - ‘i Į, „i,

Garantuotas
GRYNAS

VIRBAS LINSĘED
ALIEJUS QQ_ Wr Galionas .... O3C Eis

nmnnurniiT
PAIMT

I

Woodlawn Ęrand Nariam Malia
va (Išoriui Balta ir Spal-?1! .49 
vota) galionas .......... . ■
Musų Standard. 6. K. $1.50 
Grindim Virnišis, Gal. ■
0rie Coat Baltas Enimėl $ 1 fiC) 
Galidnas . ..... .................. . I
Šienotn Popierius (Jus turėtumėt 
pamatyti musų pilhą eilę, pirm 
negu pasirinksit)

KRAMER
BROTHERS CO.

(pietinėj gatvės tfuggj) 
MALIAVOS, SIENOM POPIERIS, 

MALiORlAM' REIKMENIS

547 Eust 63td Street
rėti-. U1 •. i ►f u v dA-ri

jok darbus. . Draugija išleido 
knygos pavidale pililą atskaitą 
savo darbų. Amer i k iečiai lietu
viai tut^f jį . įsigyti it pilndi 
spsipažiMfc

ŠfftViiiė pijlilika

Mes įšivfeliam- perdaug srbti^ 
fiėn politikui! it iierhatbrri bėri- 
drų reikalį; kiirie paliečia 'Visus 
lietuvių tabtbš ?ndriUŠ. Nebetu
rim liekamų pajėgų bferidriems 
reikalams. It tokiš miiSų ėigė- 
sys veda mūs ptie didelės ne
laimės — tai visos tad tos na
rių degeiiėfaėijbs. Kaip Lietu
vos, taip Amerikos lietuviai gy
dytojai tąjį gresiančią nelaimę 
pastebėjo ir stvėrėsi taišyto 
Vieni jų iš peties ir hUo širdies

■t Naujienos, Chw& m 
įVfedA aikįkliį koVį .sį ll^bmib, 
kiti dedą milžiniškas pastangas 
pagerinti sočialės santvarkos 
būklę, kaip tai: čia Amerikoje 
priruošdami dirvą' ‘‘Pažangios 
Etikos” darbui. Lietuvoje gi 
įstoigdamii ijaišVaitirthiU Ėtihėš 
Kultūros Draugiją. Vieni Iti- 

įya’sidįv^ raiiftąb skleidžia 
tyro mokslo žibias tart) plačių
jų masių;

Nelengvas tai datbdš; darbas, 
ktiris rėikalktlja tdkto, pasi^ 
šventimo; Ištvermės, pakantos 
ir iŠ kfiihO nuniatyio siekio. 
Gydytojų luomas nėra turtin
gas. žmonės,1 kurie ateina tal
kon irgi nė' turttioliai. 'O čia pi
nigas ręik^lihgds. Pihigiška pa
rama būtina: Norint pagerinti 
įpėialėš santvarkos būklę# yra 
tutinas reikalas mokslinimo pla
čiųjų mašią. Be pinigo toli rie- 
nužygiudši. Turim būti be galo 
dėkingi miistj pažangiai laiUraš-

Išpardavimas 
GERIAUSIŲ

RADIO
Progress Krautuvėje

» * • • ■ . / ’ ’ . ' : i ‘ ‘

Nauji# Radio Kain6š Sumažintos iki Pusei!

$129 Nauji Philco ' .
Radios po .......  $09.50 I

$125 Nauji RCA
Radios po  ....... $64-50

$119/50 Nauji Gruilow
Radios po .........r. $59-50

$98 RCA.
Radios po .k........ $44-50

$75 Nauji Phildo
Radios po ............ $39-50

$69 Nauji Wiilčo, Žėiiitli
ĖČA, Victor it kiti 
rtadioš po ‘.. $3Ž-50 ;

Nauji Nlidget Fladios pasi-
Hiikiiiiui už pušę kainos pb \ ‘ 

$5, ' $T-5G ir $9-'75'

'Pilnas Pasirinkimas 1938 Radios: 
PHILCO, R.C.A., VICTOR, ZENITU 
ir kitų už Mažiausias Kainas.

bidelč Httblųidti Už senus radios į mainus ant naujų

LENGVI IšMOK-fiJIMAI "

Ghicago# Illinois-
J. KALEbINŠKAS, Vedėjas

Tel. Victory 4226
■ 1 -..... ‘.T

•» * . ,. . " J*
Pdaildaušykit musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedelidj,

11 vai. ryte, iš stoties WGES; 1360 kilbčycles. /

Kam Kentėti Nito Sugedusią Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA '
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA —’
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA —- 
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,------

NIEKO NELAUKDAMI NAŪDOKlTĖ ’ .

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didėlė Dėže Tik už 50 centų 
y v

Klauskite Vaistinėse arba, Pirkit tiesiog nūb

Nida Laboi*įjiOjtibs
A. G. KART ANAS, Sav.

2555 Wešt 69th Street Chicago
Tėjeforias llemlbck ti318 ' . d f

.-L................   '>■*;>

j. NĖRA KO BIJOT

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

musų sekretorius suteiks jums visas
' * • f z

•, informacijas;

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

,y

tijai, kurtą tbrifn remti ir ki
tus raginti skaityti. Būtinai tu
rim datigiau susidomėti ir aty- 
džiau sekti ‘‘Moterų Skyrius”, 
kur pačios moterys rimtai svar
sto socialus santvarkos proble
mas. kada jau moteris paima į 
šaVo rankas 'gyvenimo proble

Oms Atark of Quality

Patented shuttert dir*d tbt 
įteai where you u>ant it

-ynstantlu controlled
DIRECTED

į Oi£/uit:.I ; ' ii FOR
'I H

SUPERFEXHEATERS
NAUJOJ,. MODERNĖJ FORMOJ

TŪKSTANČIUOSE pečium-šildomų. namų yra 
džiaugiamasi šiluma “diriguojama” su HEAT- 
DIBECTOR, vienu iš garsiųjų SUPERFEX Alie

jum Kurenaniu Apšildymui Pečių, kuriuos padir
ba Ęerfection Stove Co.
Prijungiamas prie liukto dūmam ištraukti kaip 
paprastas pečius. Degina pigiai kaštuojantį aliejų. 
Paprastas pasukimas rodyklės reguliuoja karščio 
kiekį^Neeikvoja kuro^ Nebūna karščio ar šalčio 
kraštutinumu. Kelių inierų, kartu šu tuo, kurį ga
lima opėruot net 46 valandas sti maža liepsna vie
nu rezervuaro pripilimu. Galima prijungti prie 
kuro laikomo oro pusėj.
Gražus finišis iš ilgai laikančio dviejų-tonų rudo 
pordelėno eiiamelio. Modeliai tinkami namam, 

k dfisįm, mokyklom, bažnyčiom, šapom. Lengvi iš
mokėjimai; jei pageidaujama.

PARDUODA

Šų Didele Nuolaida
Už Jūsų Seną Pečiu

Englewood Stove and Repair Service
Pe&ius, Gas Rangės, ŠildytuvusSkalbiamas Mašinas 

ir Refrigėratoriiis. 1
................. Pataisos ir Dalys Visdhi Išdirbysiem;

Į PARODAI SAftbfcLIS • PARDAVIMAI IR PATARNAVIMAI 
, 6850 GREEN ST. WENTWORTH 4919 
į ■ - ■ eiiiCAGo. Illinois

C. '

ŲMEMBER FEDERAl HOME LOAN BANK)

mas gvildenti, tai žinokim, kad 
kova už geresnes, tvarkinges
nes gyvenimo sąlygas bus lai
mėta.

Musų vyrų pareiga pinigiškai 
remti ir gelbsti moterims kil
nius, garbingus sumanymus 
vykinti. —Dr. A. L.- Graičunas.

i-i*i......... ........... *...... . 1
■■1.1 .'i ■ ■. ■—
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Baime ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

ątmokėt savo 
Morgičių!

žėstadienis, rūgs. ŽK, 1957

ChlcagbS
Kliubų Valdybos 

1937 metams
11., .ii,' ; k ’ '

TEISYBES MYLfiTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1987 METAMS:

Juozas Balčhunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe AVė;; Račeti& 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave- 
miė; Adolph Kaulakis—riut. rašt., 
3842 Sb. Union Avė., Tel., Yards 
5773;. F. Kasparas—firi. rašt, 8534 
Sd; Lo'AVė Ate.; J. lUchunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—.kontrolės rašjt., P. 
juozapavičia-—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. Ų. P.oška, 
Draugystės Daktaras, 8183 South 
Halsted St.; re?. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai jvyksta kas 
antras sekmadienis. kiekvieno, inė- 
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3138 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

JAUNŲ LIETUVIŲ, AMERIKOJE 
Tautiško kliubo valdyba 
1987 METAMS: J. Rūta —pirnfi- 

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, jjagėlb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičla — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — firi. raštininkas,

kontrolės raštininkas. 812

siėrids, 3200 So. Lowe Avė#;

lĮJLHKcldf 4 liaiDkCU . *•

Pužauskas—pirm. jiagėlb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.;

3534 So? Lowe Avė.; W. Dulevi- 
Či^
Wešt 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
fiiėriiis, 3200 So. Lowe Avė;; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos^ 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos; 3201 
Greeh St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 330(r So. Union Avė.; 
Laiko sūsifinkirtmfe kaš itlėhešį ■ ‘ 
pifmų penktadieni, 7:80 vai. vak. 
3188 So. Halsted St.
Čhičagbš Lietuvių Auditorijbj,

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY-
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
kliubo Valdyba 1937 metams 

Pirmiriinkas—Gfeorge Mėdalihskas, 
Pirm, pagelb, — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chaš. Ka-r 
tala; Nutarimų rašt.—M. Mėdallri- 
skas; Korit. rašt.—V. Mahikas; 
Kasos Globėjai—M. Ddvidonis, J. 
M. Bruchas; Kasiėrius—M; Raziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. 25d- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Mdršalka — A. Kaziunis; 
DaktAras-kvotėjas — Dr..' Al. Mar- 
geris. Susįrinkimai laikomi kas 
antrą hedėldiėnį LaMer Hali, 3929 
W. Madisori Street.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A; Šimkūs—Urmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J; 
Begin—pirm, pageloiriinkas, t 3400 
So. Lowe Avė.; S. KrineViėia — 
ųutar. raštininkas, 3220 S. Unįon 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallacė St;; X Matėyurias — 
kontrolės raštininkas , 8400 So. 
Union Avė,;. .P. Ęal^is—kasierius,, . 
5658 So. Tnroop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Hateted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadieni, 7;80 vai; va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 Šo; Halsted St.

D, L. K. VYTAUTO DRAUGUOS 
VALDYBA 19Š7 METALS; Tho- 

nias Janulis— pirtn., 3430 Sduth 
Morgan St.; A, Maziliauskas -r 
pirm, pagelo., 6135 Sq. RockiveU 
St:; P. Kiltis—Hut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė;; F., Bakutiš—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M..Z1 
RudziaUskas—turto rdŠt.; A. Bu- 
žihskas—kontroles ra$t.; J. Bar- 
Čius—ąpiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Mazilidtiskas—Hgb- 
nig prižiūrėtojas. Susiriiikiniiis 
laiko kiekvieną pienes; kas tre
čią antiddierll 7:30 vai; VžLkato, 
Chicagos Lietuviu Auditorijbje.

DRAUGYSTES S USIVIENIJ t M p 
BROLIŲ IR SfcSBRŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 nietamš: 
Pirm.; Geo; Jakubauskas, 1904 
ędhalbort Avė.; Viče pirin., Ant. 
Zellbhį 7132 SO; Rafejno / 
Nut. rast.—Kazys BatutiS, 2627
Gladys Avė.; Firi. rašt.—PetUr
Viršila, 3415 So: Wallacfe St.; lt- 

. dininkas—Mik. Bahkįvlčiils, 628
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1988 Canalbort Avė;

■■ . -- . . . i r-'—-J ‘ *

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chtcagd, 

111. valdyba 1937 metanus; Pir- 
mininkas—J. Svitoriiis, 2630 West 
40th St.; Pirm, pageibinirikas. — 
J. Butkins, 2843 W, 3&th St.; Nut. 
raštininkas—Patil J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Trianglė 76^3; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. turnėr Avė., Vir^ibia 
1309; Kontroles raštininkas — 
Francis Wįitjs, 4469 Archer Avė.: 
Kasos globėjas—J. Jesiiinas, 2440 
Wešt 39th St; Kasieritts—31 Yttš-’ 
ka4 2417 W. 48rd St, Lafayette 
5424; Dr.-kvotejas—Dr. A. J. Ma
nikes, 2519 Wtest 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsiburia trati (8) sek- 
madiferif kas naujo mėnesio pir
mą vai, po pietų, Hollywood svet 
2417 W. 43M St. Kliubah gali. įs
toti vyrai ir motefys Ilgi (45) 
metų amžiaus.

----------- 1----- n-i I ------------ ...7 ... . i .......................  /

SIUSKnPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo LietuvosŽmonėsir
ttip pataria Lietuvos baitai

_________L________________ fr—;—



SLA NARIAMS LAIKAS PAGALVOTI
įgaliojo jį paskelbti viršuje iš
dėstytas mintis.

Laikinas SLA Narių 
, Komitetas.

RADIO
■****......    ' ■' ‘I* .. . .

HUORIKO PROGRAMAS - 
wert

—
Ryt vakare; t.y.x sekmadienį 

nepamirškite pasiklausyti pui
kaus radio programo iš sto
ties WCFL niw 7:80 iki 8 vai. 
Kaip paprastai per visą sezo
nų Budriko diiodami radio pro
gramai pasižymi savo gražu
mu ir j tfokamu sutvarkymu. 
Tad, ir ryt vakare girdysite 
tokį Šaunų programų su* daino
mis ir Budriko. simfonine ra
dio orkestrą.

Leidžia Jos. F. Budrikas, 
kuris užlaiko šaunias rakandų, 
radių; auksinių daiktų ir mu
zikalių instrumeritų krautuves 
Chicagoje.

Chicagoje nuo ryt dienos 
laikas grįžta prie centralinio 
— Standard laiko, t. y. laik
rodžiai bus atvaryti vieną va
landų atgal. Taigi, šis progra
mas bus nauju laiku.

------------------------

Budrikas Nugalėjo
Visus
Kitos tautos neteko teisių sa

vo kalba leisti programų iš 
WCFL.

Juozas Budrikas iš derybų 
su WCFL radio stotimi- išėjo 
nugalėtoju. Ta didžiulė radio 
stotis buvo nusistačiusi išmes
ti iš savo programų“ visas nė 
angliškas, kalbas. Taigi, ir lie
tuviškų. Pralaimėjo švedai, žy
dai ir lenkai, bet lietuviai ne, 
nes p. Budrikas laimėjo na- 
kautų savo įsisenėjimu'.

Taigi; mes ir toliau galėsi
me klausytis Budniko orikes- 
tros, lietuviškos muzikos iš tos 
galingos radio "stoties, iš ku
rios gali girdėti ne tik Čika
gos lietuviai, bet, ir Kanados; 
■Pittsbiirgho, Detroito, Clėve- 
lando ir New Yorko. Nėra abe
jonės; kad lietuviai jam bds 
už tai dėkingi. Rytoj jo pro
gramas prasidės iš tos stoties 
7:00 Vai. Vak. nririjtioju laiku;

fiH- iitfii'. - fįi, Tl r
Btooklyno ir apylinkės pa- kiną SLA Narių komitetą it 

žangus StA nariai tmjo pa* 
sitaririti* sdVd ofrg&Usaeijtiš 
reikalai* akytėgyjd ateinančią 
nbmiiiaeiją J Tarybą Pla
čiai apdiskUSAvę Visą padėtį ir 
turėdami mintyje musą orga
nizacijos gerovę, mes pfiėjo 
me prie Sekamą išvadą* į ku
rias norime atkreipti dėmėsį 
visų SLA narių:

Mes jokiu budri negalime ati
tikti stt taip vadinamo <4ŠLA 
Vdkafų Komiteto” pasidlytriu 
nominuoti iri remti visų, dabar
tinę ftM. Tarybą, kurios net 
dd nariai yra aiškaus anti-de- 
mokfaiiflio ir proi-smetoninib 
nusistatymo žmonės, būtent, 
sekretoriui Dt? Vinikas ir iž
do globėjas Mockus. Šitie vy; 
rai hei daro garibės, nei tar
nauja musą didžiulei organiza
cijai, kurios nariai didelėje 
daugumoje yra darbo žmonės, 
mylį laisvę ir demokratijų.

i4SLA Vakarų Komitete!” ar
gumentas, kad jis daro tą pa- 
sidlymą “išvengimui kiVifčių” 
per rinkimus, nepriimtinas ir 
neišlaiko kritikos. Viena, kad 
tai išsižadėjimas demokratinio 
principo, darant nusileidimus 
demokratijos priešams; ahtra, 
nusidedamą organizacijos ge
rovei, remiant tokius kandida
tus, kurie it savo idėjomis ir 
savo darbais organizacijai ir 
jos nariams kenkia, ir, trečia, 
tai iliuzija, kad remiant sme- 
tonihinkus busią išvengta ki- 
virčių. Mes tik stebimės, kad 
“Vakarų Komiteto” žmonės 
taip visai nesupranta ir nepa
žįsta Amerikos lietuvių smeto- 
niiiinkų, kurie save maskuoja
si tautininkais. Voš spėjus 
“Vakarų Komitetui” pasirody
ti su savo pasiulymu, smetoni- 
ninkų “Vienybės” redaktorius 
Tysliava viešai pareiškė; kad 
jie Vlniko ir1 Mockaus buvimą 
Pikt Taryboje skaito tiktai 
mažomis dviem “riekutėmis”, 
kad jie stengsis pasigrobti vi
sų “kepalų”, tai yra, visų SLA 
vadovybę. .

šiomis dienomis fašistai vie
šai išėjo su savo sleitu — pa
skelbė dU slėitU; bet; pasak 
“DirVos”, eina derybos dėl sti- 
datymo vieno fašistinio skito. 
Smetdrtininkų sleite taip pat 
figUfUOja Vinikas ir MbfekUs;

Sugrįžimas smetonininkų 
viOšpataVimo butų didžiausia 
SLA nelaimė. Prieš tas jų pa
stangas teikia rimtai kovoti. 
O rimtai kovoti bus galima; 
jeigu visi pažangieji SLA na
riai ir veikėjai veikš apvieny- 
tai. Gi “Vakarų Komiteto” pa
siūlymas remti dviejų fašistų 
kandidatūrų ne viėtiija pažan
giuosius, bet j Uos skaldo it rie
šą jų eilėsria nesusipratimus. 
Jei tarpe mrisų nebus vieny
bes, smetoniriinkai gali pasi
imti SLA vadovybę ir iš nau
jo pradėti musų organizaciją 
marinti; kaip jie darė keletas 
metų tam atgal, tukstaričius 
narių išterorizUodami laukan.

Todėl mes siūlome, kad bri
tų sudarytas vienas pažangių
jų siėitas; susidedąs iŠ demo
kratiniai nusistačiusių narių. 
Alės sutinkame temti dabarti
nės Pild. Tarybos penkius na
riui, Bagočių, Mažirikną, Mi- 
kužiutę; Gugį ir Dr. Stahislo- 
vaitį. Mes manome, kad jlė 
nuoširdžiai ėjo saVo pareigas; 
gero vėlina musų organizaci
jai iri todėl užsitarnauja SLA 
narių pasitikėjimo. Į Viniko ir 
Mockaus vietas mes siūlome 
statyti taip pat pažangius, de
mokratiniai nusiteikusias žmo
nes. Tiktai toks sleitas, .musų 
sripratfmu, suvienytų visus pa
žangiuosius ir išgelbėtų SLA 
nuo smetonininkų diktatūros. 
Greitu laiku • mes tikimas su
šaukti dar platesnį SLA narių 
pasitarimą ir duoti savo pa
siūlymus į tas dvi vietas.

šis pasitarimas, išrinko LaL

JUOKAI
Nesibaigiąs patbgiittias

šefas: — Ką, vėl atostogų? 
Iš tiesy man Įdomu kokių Tam
sta bėišrasi priežastį, kai jaU 
šiemet keturis kart važiavai 
laidoti saVo senelio.

Tarnautojas: — Senelė vėl 
išteka;

KRĖSLAI ant RATŲ 
DEL PALIEGUSIŲ 

Reridon arba Nuosavybėn

Dttbdątn Naujus Tairtis 
Visi lįrSsląi Sterilizuoti 

UDIRBftJAl
Specialių Krėslų pagal užsakymą

Del Lengvos Transportacijos 
Metalinės Sudėties Ktėslai

Pristatymas po visą miestą dykai,

CHICAGO U.8S
WHEEl CHAIR CO.
1-971 W. Ogden Avė., Seeley 5084 
WALTBB W. ’W0S8? gavįflinkas.

Tuheliš, kuris taisomas 
pėstiems saugiai pereiti 
skersai gatvę prie Chicago

Avė. ir Lake Shore Drive ir 
(apačioj) tunelio vidus.

E; ' " ( ' , ' , \

DAINŪOS PilŲGitESS VYRŲ 
DUĖTAS, GitOS A. LABA
NAUSKAS, KALMS ADV. K.

GUG1S Ift KITI
Rytoj, NėdČldieriy, 11-tą va

landą prieš pkt Užstetatę )šavo 
radio ant Stoties W.G.E^S. ga
lėsite išgirsti gražią dairių; sma
gios muzikos iri įdomių kalbų, 
kuriomis Vaišina Progresą Ra- 
kąhdų Krautuvė lėšom ir pa
stangom; * kaipo leidėjai su 
kilnu programų; kurių išpildy
me kas kąrit. dalyvauja žymi 
menininkai, dairiiai ir muzikai, 
taip ir kalbėtojai, štai ir ry
toj dainuos harmoningasis Pro
gresą Vyrų Duetas, sold Jonas 
Romanas, * gros akordinistas 
Ahtanas Labanauskas, kalbės 
Adv. K. Gugis. O programo 
vedėjas Jonas Romanas pa- 
tiekš svdrbių pranešimų apie 
lietuvių vistiomeriiškus paren
gimus; taip ir ..apie prekybą. 
Ypač klausytojam bris Adomu 
girdėti geras žinias P|pgress 
Krautuvės prel<ybps<4^^s bei 
aipie didį rudemnf^š^ridavimą

Wmam ^įiikrtiSi^, ko- 
kfeiš^ dabar yra progos kiek- 
vienam siisipirkti^s^ dideliu pi
nigų* sučedymu. 'Nepamirškite 
pasiklaušyti.- > ■ Rep. J.

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalom, sutaisom ir suprosinam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ip dirbame- Jeketus. Darbas garantUotaš už 

'prieinamas kainas, reikalui tesant kreipkitės pas muą

F. SAKALAUSKAS, 
3212 Šo. Halsted Street

Tel. VICTORY 13p8. z

Pamatykit Amerikos Gražiausius
ALIEJUM KŪRENAMUS ŠILDYTUVUS

Jums Pasirinkti 6 Garsios Eiles—Pigumas $4»S0 ir ąukšč. : 
NEPAPRASTI BARGENAI GERIEM V ARTOTIEM& PEČIAM 
Dalys ir Knatai Visų IšdirbimiįOčiani' " 

TAIPJAU ELEKTROS ■PRIE'i’AISAti
Parduodam Išmokėjimais su EdįSon Elektros Bilą.

—ATLANKYKI! MUS NAUJOJ MUSŲ KRAUTUVĖJ—
Cash arba Lengvi Išmokėjimai ,

d.shaiko
4300 Archer Avenue Phdhe Lafayette'2329

(Seniau Buvo Ties 4090 Archer)

Patikėtinas Banko Patarnavimas nuo 1882 z ■ ■

“Čekių Sąskaita Pas Drovers Įrodė man 
Savo Vertę”

® Čekių sąskaita yra taip parankamas, kaip ir apsauga. JUB ' 
galit depozituot višiis savo fondus pas Drovers. Nereikia rizi- 
kuot dėl pametimo arba vagystės, nešiojant dideles pinigų su
mas savo šernolėje arba slepiant juos namie ar ofišė.
Be to, kai jus mokat savo bilas—IšRAšYKIT ČEKIUS kdip 
tik tokiųm sumom, kUrias turit sumokėt. Kai jum reikia pinigų 
asmeniškom •išlaidom—-RAŠYKIT ČEKĮ kaip tik tokiai sumai, 
kokioš reikia.
JUaų kanseliuoti, čekiai bus rekordu jūsų išlaidį; Prie to, 
vers Bankas išduos pilną pareiškimą kartą per mėnesį 
visus jūsų depozitus ir ištraukimus. Mažas primokejimas 
ma uŽ šį patarnavimą.'

Mums malonu bus turėt jūsų Čekių sąskaitą pas 
Drovers. Kodėl neatsilankyt ir apsvarstyt šį 
reikalą, šiandieh?

Dro- 
apie 
ima-

BANKAS atdaras
K2I8DIEN NVO 9 VALANDOS RYTO IKI 3 VALANDOS TOPIF/t 
ŠEŠTADIENIAIS NVO 9 VAL. RYTO IKI 2 VALANDOS POPIET

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDEfcAL LEPOS1T INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Užkrėtimas
• v . ,

Plikis pareina namo visai 
svyruodamas, žmoną jį sutin
ka: » z

— Biaurybe, tU visai ant ko-

jų nepastovi. Ir kur tu toks 
pasidatei?
- -J . s

— Ąš>, aš... nešiau j namus 
girtų Pliauškių ir... matyt... jis 
mane užkrėtė!

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas *
. 3 i 

Seniausias ir geriausias drabužių Valytojas Brighton 
Parke, Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
it moteriškų rūbų. Taipgi fbrkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą.

Tel. Lafayette 13102555 W. 43rd St

Pečiai
Furnasai
Kitchen Heaters
Boileriai

UŽPILDYT VISUS 
REIKALAVIMUS

Norlhwestern

21-mas Metinis Rudeninis

Stove Repair Co

Išpardavimas
SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS 

Ant šiam laikui reikalingą prekių
i . ’ i -

Išdirbėjai ir Pardavėjai da
lių; kurios pritaikomos vi
siems pečiams, furriasams ir 

boileHarns

Keturios Didelės 
Krautuvės
VlllVU^VJVA

662 W. RoOsevelt Rd.
312 West 63rd St. 
2823 Milwaukee Avė. 
8816 Commerdal Avė.
' CHICAGO. ILL.

Tel. MONroe 6600
... ..... * ■ ■ ......-......

Kelionei Lietuvą

Paveikslas 1937 Moore Alyva Kūrenamo šildytuvo
> Pasiskirkite dabar Alyva Kūrenamą Šildomų Pečių 

Peoples Krautuvėse Rasite Didžiausį Pasirinkiincį 
Mažiausiomis Kainomis —• OIL IIEATERS

American Moore ■
Alcazar Quaker
Florence Spiro-Flame, etc.

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS
&jų iki 3-jų rumų Oil Heaters nuo ......$2gi5o

3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo ........   $48* I

4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo ............... ^59 ̂
- LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

baltasis sved 
LAIVYNAS

■ • Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK — 

KLAIPĖDA
(Per Čothenburgą, Švediją)

Laivų išplaukimai iš New. Yorko
GRIPSHOLm ........... i-ugš. 30

KUNGSHOLM ..........  spalių 23
• GR1FSHOLM ..........  spalių 26

ŲĘ0TTN1NGH0LM lapkr. 18
Sutaupysi pinigų pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėles ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų . autorizuotus agentus, arba
SWEDlSH AMERICAN LINE

181 Norih Michikart Avenue 
Chicago, 111.

Kaldros 
Blanketai

Matracai
Siūlom specialiai 

Mažom Kainom
$3.00 pilnos mieros vatines kaldros po .................. $■

$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po $2’95
$20.00 springsiniai matracai po ........................  . $Q-95

■ $5-95$9.50 vatiniai matracai po

mamų f’A c; jr u r i n e

4179^83 Archer Avė. -
Tel. Lafayette 3171 s

S. NAKROŠIS, vedėjas « 
CHICAGO

AR ŽINOTE K& 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni H gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo patapi- 
jonims draudžia jį | rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio paai* 
gailėjimo.

JBe to, jame rasi visokių pa? 
tarimij, < pamokinimų, gražių 
eilių, Įdomių paveiksią ir žinią 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KE .EIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MAŠS.

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

Kaip žuvis be van* 
dens, taip ęeras 
lietuviske *Naujie- 
nųn neturėtų būti.

M. T. KEŽAS, vedėjas 
ILLINOIS

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”



dangoraižių Dominick Coraboatz jau 14 metų operuoja
šį Senovinį keltuvų per kanalų Lackawana geležinkelio 
jarduose. Savo keltuvu/ kuris prikabintas * prie vielų 
virves, Coraboatz sutaupina keleiviams daugelio mylių

. NAŲJIENQ^: ^hicągp, UI.

DIKJ. - Chicagietė Mrs. 
Blanche Cassello, kuri savo

' 1

naujagimį kūdikį paliko po
pieriniame maiše Oak Rid- 
ąe kapinėse. Ji yra bedarbė, 
be to pamesta jos vyro. Jos 
vyras ir privertęs kūdikį 
palikti kapinėse.

Helcn Milbouer, 8.metų iš 
Brodklyh, N, Y., kuri lai
mėjo auksinį medalį kaipo 
nacionalė šlakuotų (straz
danotų) vaikų čempionė. 
Jos veide įsuskaityta 1,985 
šlakai (strazdanos).

Oi
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MODERNIŠKAS GARVEŽYS. — 5,000 arklių jėgos 
moderniškas garvežys, kurį statosi Baltimore and Ohio 
geležinkelis. Jis galės traukti traukinį 100 mylių į vai. 
greitumu. .
.   - . . . . ........... -- -     i „ ■ ■ į |ir---------------- --------— ■ .a.. i>^ i 5* • • L — ■. ■ u ■ *

Gražus rūmai Pickfair, kuriuos garsus mūviu akto- 
riai Mary Pickford ir Douglas Fairbanks turi; Čia jiedu 
ir gyveno per daugelį metų iki Fairbanks nepradėjo 
trankytis po visų pasaulį ir garsieji aktoriai išsiskyrė. 
Dabar Mary Pickford ištekėjo už Buddy Rogers ir ruo
šiasi savo rumus parduoti ir persikelti į mažesnius na
mus.: .- • . j : k.' ‘į :

(Apačioj Mary Pickford ir Douglas Fairbanks; ruo
šiasi pirmų kartų šokti į ką tik tada pastatytų .namo

JĮ LAUKIA AUDRA.' — Naujasis Jungta, Valstijų 
aųgščiau'siojo teismo teisėjas Hugo Black su savo žmona, 
kurie- gryšta iš atostogų Europoj į Jungti Valstijas. Čia 
juos laukia didelis*skandalas, išėjus aikštėn, kad jis pri
klauso KuKlux Klanui. Dabar, atgaleiviams pralaimėjus 
New Yorko mero nominacijų, skandalas pradeda aptilti 
ir patys kaltintojai jau pradeda aiškinti, kad Hugo 
Black veikiausia niekad tiesioginiai nepriklausė Ku




