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Mussolini svečiuos 
pas Hitleri

Iškilmingas dviejų diktatorių susitikimas 
Vokietijoje. Juos suvede bendras vargas 
ir bėdos. Abu veda slaptus pasitarimus.

BERLYNAS, rūgs. 26.—Var pijoj. O dabar abu diktatoriai 
kar Muenchene, Bavarijoj, su-! susilaukė ir skaudžių pralai- 
sitiko du vieni svarbiausių Eu- —
ropos diktatorių- — Italijos dik
tatorius Hitleris, Mussolini at
vykus penkioms dienom^ “pa
sisvečiuoti” Vokietijoj.

Mussolini j Muencheną ^at
vyko apie 10 vai. ryte specia
liu traukiniu. Atvyko po 
prasta apsauga, kokios 
pa dar nebuvo mačiusi.

Nepaprastaj išpuoštoj 
Mussolini pasitiko pats

nepa-
Euro-

mojimų ir politikoje.
Pralaimėjimas Ispanijoje, 

y ' '
Abu diktatoriai rėmė Ispani

jos sukilėlius. Ypač giliai ten 
nuklimpo Italija, kuri pasiun
tė gal 100,000 kareivių armi
ją padėti sukilėliams. Bet ir 
didelė italų armija neįstengia 
nugalėti lojalistus. Vokietija 
buvo kiek atsargesnė ir savo 
kareivių nesiuntė, vien davė 

ir ♦ lėktu-

I

$ I
I

Šiandie atsidaro 
pradinės mokyklos 

» . *

Atsidarys tik augštesnės klesos. Pirmoji 
klesa ir vaikų darželiai pasiliks uždaryti.

CHICAGO. —- Sveikatos de- vyresnės klesos. Vaikų darže- 
partamentas leido sąlyginiai liai (kindergarten) ir pirmoji 
pradedant nuo pirmadienio ati- klesa pasiliks ir toliau uždary-
daryti viešąsias ir parapijines 
pradines mokyklas,, kurios sto
vi uždarytos jau, trečią savai-
tę-:

Augštesnės mokyklos atsi
darė rūgs. 16 d.i

Bet ir atidarant pradines 
mokyklas, bus atidarytos tik

tos iki pilnai praeis vaiką pa- 
raližiaus pavojus.

Mokyklos atidaromos tik są
lyginiai. Jei pasireikštų nors 
kokis padidėjimas siautimo li
gos, mokyklos bus skubiai už
darytos.

stoty
Hitle- sukilėliams ginklus

ris, kuris Mussolini nusivežė į j vus;-tikėdamosi už tą gauti iš 
princo Karlo rumus. čia abu j Ispanijos geležies ir žaliavų, 
diktatoriai per dvi dienas lai
kys slaptus pasitarimus, o pa
skui abu vyks į Berlyną, ku
ris jau yra nepaprastai išpuoš
tas diktatorių pasitikimui.

Berlyne Mussolini išbirs tris 
diepas, o po to gryš atgal į 
Italiją.

Abu diktatorius pasimatyti 
privertė abiejų šalių vargas ir

KAIP ATRODO GATVE DANGORĄI^IŲ LANGŲ PLOVeJUI virš
miesto judėjimo ir triukšmo dangoraižių langą plovėjai dirba sfivo pavojingą dar
bą, kuomet toli žemėj Tėplioja, žmonęą, kaip kokios skruzdės ir bėgioja vabalai— 
automobiliai, šiomis dienomis Chičagos dangoraižių plovėjai laimėjo 10 nuoš. algų 
pakėlimą. —r < \ .

Sukilėliai puola lo- 
jalistus prie Toledo

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

ir žaliavų. 
Bet ta parama labai daug Ita
lijai ir Vokietijai kainuoja, o 
ikišiol jos nieko iš Ispanijos 
negauna.

Iš kitos pusės anglai su fran- 
cuzais irgi darosi vis griežtes
ni, ypač Italijos submarinoms 
pradėjus skandinti neutralių 
šalių laivus, dėlei ko teko pa
skelbti ginkluotą kovą jurų, pi- 

bendros abiejų diktatofią bė- ratams. < 
dos. z. Tas ir privertė Mussolini vą-

DiktatoriamŠ* vąldant abi ša-' žinoti pas H|tlėi:j ieškoti ten 
lys , smunka ekonominiai ir f i- rpągelbos.?
'nansftiiai.*Italija~jatf senai ieš-Jkiek geresnėj ^padėty, gal ir 
ko Vokietijos pafdihos. Ta pa- (sutiks Mussolini padėti, bet už 
rama pasidarė ypač reikalinga tą pagelbą Mussolini turės 
laike Italijos avantiūros Ethio- brangiai Hitleriui uzyppkėtį.

:.x.- y
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daryti savo sieną pristatymui 
j Ispaniją ir įvažiavimui sava
norių.

Kaip tik Mussolini išvažiavo 
į Vokietiją, Franci jos, o pas
kui ir Anglijos atstovai įteikė 
Italijai reikalavimus:

1. Užtikrinti saugumą tų ko
munikacijoms Viduržemio 
roję.

2. Nebesikišti į Ispanijos 
vilj karą.

3. Atšaukti iš Ispanijos 
sus “savanorius”.

Abi valstybės pareikalavo 
greito ir aiškaus atsakymo, ki
taip bus atidaryta Francuzijos- 
Ispanijos sieną.

Francuzija mielai išpildytų 
šiuos prigrumojimus fašistams, 
jei tik ją ir toliau paremtų 
Anglija. Bet jeigu Anglija vėl 
pradės svyruoti, tai Prancūzi
ja viena vargiai drys veikti 
prieš susivienijusias Italiją ir 
Vokietiją.

' " -jt

Lojalistai sutinka pašalinti- 
savanorius.

ĮJONDONAS, rūgs. 26. — Is
panijos lojalistų valdžia pasi
siūliusi pašalinti iš savo armi
jų visus svetimšalius savano
rius, jei tą patį padarys ir su
kilėliai. .. •

Reikalauja, kad Ita 
lija nebesikištų į Is 

panijos karą
Francuzija ir Anglija padavė 

Italijai reikalavimą jatšauk- 
ti iš Ispanijos savo karei- 

• vius ir paliauti remti suki
lėlius.

GENEVA, rūgs. 26. — An
glija ir Francuzija nustelbė fa
šistų džiaugsmą dėl Mussolini 
susitikimo su Hitleriu.

Abi valstybės paskelbė, kad 
nors Italijai ir leista dalyvau
ti patruliavime Viduržemio ju
ros kovoj su piratais, bet jai 
nebuvo pripažinta lygybės.

Mussolini savo ambasadorių 
Šveicarijoje buvo pasiuntęs 
pas Francuzijos užsienio reika
lų ministerį Delbos pasitarti 
įvairiais klausimais. Bet DeL 
bos atsakęs, kad negali būti 
derybų dėl pripažinimo Itali
jos užkariavimo Ethiopijos ir 
kitais klausimais iki italai ne
bus išsinešdinę iš Ispanijos. 
Ambasadorius prižadėjo, kad 
Mussolini pasakysiąs kalbą, 
kurioj prižadėsiąs nebesiųsti 
daugiau kareivių j Ispaniją. 
Bet Delbos atsakė, kad kalbų 
jau nebeužtenka, nes fašistai 
vistiek savo žodžių nepildo. Be 
to Francuzija prigrūmojo ati-.

O R R S;,
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Tas ir privertė Mussolini vą- 
[ ieškoti ten

Ffi tleris, įkuria . via

Japonai penkis kar
tus bombardavo

Nanking ę ;
NANKING, rūgs. 26. — Ja

ponijos lėktuvai vakar penkis 
kartus bombardaVb Chinijos 
sostinę Nanking. Pirmuose 
dviejuose bombardavimuose už
mušta virš 100 civilių gyven
tojų. ) . ‘ -

■ c .j .•. < • .. ■ ■

,J?rięMčJU^m^ar„kahuQįės. nu.- 
penkis japonųmtiŠČ- žėmčn 

lėktuvus. >
Japonijos lėktuvai bombar

davo dr kelis: kitus svarbesnius 
Japopijos miestus Haųkovv, 
Wuchang, Hanyang ir k. ; X:

M ■<!■!■■■ .................. ...

Lojalistai puolą
< -!*OviėdoZ
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HENDAYE, Francuzijoj, f. 
26. — Ispanijos lojalistų arti
lerija pradėjo smarkiai bom
barduoti sukilėlių tvirtovę šiau
rinėj Ispanijoj Oviedo. Miestas 
jau kuri l^ą apsuptas ir 
lojalistai' sįfųįinąSi jį paimti 
pirm sukileįliąi galės prisiųsti 
didesnę kkaripoip^nę gelbėti

Japonija siunčia dar 
šdaugiaukareivių

Shimghni

Iškėlė 12,000 ūkinin
kų šeimynų iš dulkių

jų-

ci-

vi-

Japonai veržiasi į 
priekį šiaurinėj 

Chinijoj
PEIPING, rūgs. 26. — Ja- 

ponai skelbia paėmę Tsang- 
chow, rytinėj daly Kopei pro
vincijos ir dabar eina linkui 
Chentinfu, svarbios geležiiy^e- 
lių kryžekelės. Kaip matyt, ja
ponai skubinasi užkariauti vi
są šiaurinę Chiniją iki Gelto-

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

. našauja:
Dalinai apsiniaukę, biskį šil

čiau; švelnus pietų vėjas.
Saulė teka 5:42, leidžiasi nosios upės prieš užeisiant žie

5:41. • mai.

26.—Su- 
smarkų 

Madrido
Pagrobtas Lietuvos polici

ninkas Stankevičius, tebekali- 
namas Lenkijoje.

22 žmonės žuvo 
Egypto kara

liaus iškilmėse

%

Japonai, neįstengia; sulaužyti 
X! chiniįčių lini jin X NepaHaus

bombardavę civilius ‘ gy ven- 
tojus. <■ X

ALEXANDRIA, Ęgypte, 
26. — Oficialiai paskelbta, kad 
22 žmonės liko mirtinai sumin
džioti •laike lojalškumo naujam 
Egypto jaunam karaliui de
monstracijos. Daug žmonių su
žeista. . ‘ h

Panika kilo 100,000 darbi
ninkų miniai bandant prasi
veržti per siarus rūmų var
tus. ;.

Karalius apmokėsiąs už pa
laidojimą1 visų žuvusių jų, o val
stybė duosianti atlyginimą žu- 
vusiųjų šeimynoms. \

r

Anglai ragina boi
kotuoti japonų 

prekes
LONDONAS, rūgs. 26.LONDONAS, rūgs. 26.—An

glijoj pasireiškė tokis didelis 
pasipiktinimas. Japonijos lėktu
vų bombardavimais neapsau4- 
gotų Chinijos miestų ir žudy
mu civilių gyventojų, kad vi
soj imperijoj prasideda* dide
lis judėjimas už boikotavimą 
Japonijos prekių.

10 žmonių žuvo au
tomobilių nelaimėse

CHICAGO. — Penktadienio 
vakare ir šeštadienio rytą ne-

SHĄNGHAI, rūgs. 26. - 
Japonija siu‘nčia į Shangliai vis 
didesnę kariuomeiię ir daugiau 
amunicijos, bet koki?, kaina su
laužyti chiniečių linijas, ku
rios ne tik laikosi nepajudiria- 
mos, bet kai kur chiniečiai ver
žiasi į priekį, pridarydami ja
ponams labai didelių riūosto- II / '■ v ’ -

Adfnirolas Honda, Japonijos 
laivyno atašė, paskelbė, kad 
japonai nė nemano paliauti 
bombardavę Chinijos miestus 
ir žudę civilius gyventojus. 
Miestų bombardavimai bus tę
siami nežiūrint kiek civilių 
Žmonių žūtų.

Tais bombardavimais Japo
nai siėkįasi įbauginti chiniečių 
ir palaužti jų “valią kariaūti”. 
Bet; kąip? parodė kiti karai, to
kiais bombardavimais tankiau
sia pasiekiamą visai priešingų 
rezultatų. . <

GĮiiniečiai prie Shanghai lak 
kosi labai tvirtai ii* japonams 
reikės labai didelės kariuome
nes juos iš pozicijų išmušti. 
’ 300 civilių žmonių užmušta 
japonams bombardavus Han- 
kow ir Wuchang. Penki bom
bardavimai Nanking pridarė 
nuostolių už $5,

Iš šiaurines Chinijos prane
šama, kad japonai paėmę Pa- 
otinfu- ir užkariąvę veik visą 
šiaurinę Chiniją, jau pradeda 
kalbėti apie taiką. Jie taipjau4

SEATTLE, Wash., rūgs. 26. 
—- Apie’ 12,000 ūkininkų šei
mynų, iš 60,000 žmonių, aplei
do vakarines valstijas, kur la
biausia siautė dulkių audros, 
pavertusio^ į tyrus dirbamą 
žemę išsikėlė į Oregon, Ida- 
ho W Ashington valst*i j as.

/Rot?; gal tik 5,000 šeimynų 
pasisekė įsikurti ir susirasjž 
tinkamą žemę, nes ir tose val
stijose tinkamos ūkininkavimui 
žemės mažai yra.

■■ --------------------y-.............. -

Lenkai nuteisė ame
rikieti kalė jiman

GDYNIA, Lenkijoj, rūgs. 26 
-4- Amerikietis lenkas., Walter 
Miįęwski, 27 m., iš Milwaukee, 
AVis., Amerikoj gimęs, bet nu
vykęs Lenkijon mokintis mu
zikos, liko nuteistas 10 mėn. 
kalėjiman ir užsimokėti 9,000 
zlotų pabaudos už bandymą iš
vežti iš Lenkijos pinigų. Teis
mas taipjau konfiskavo 60,000 

. '" zlotų, kuriuos ir jis bandęs iš
vežti iš Lenkijos.

Jo draugas John Glowacki, 
21 m., iš Lawrence, Mass., li
ko nuteistas 6 mėn. kalėjiman, 
bet nuo bausmės buvo atleis
tas. į X • ■ •' .
* Milewski paveldėjęs Varša- 
Vdj namą, kurį pardavęs. Už 
gautuosius pinigus jis nusipir
ko jachtą ir su savo draugu 
Glowackiu bandė ta jachta iš
plaukti iš Lenkijos, išsivejant 
ir likusius iš paveldėto turto 
60,000 zlotų.

Streikuoja trokų 
t draiveriai

-------- —
AĮjBANY, n. Y., rūgs. 26. 

— yisojapielinkėje sustriį- 
kavo 12,000 trokų draiverių, 
reikalaudami pakelti algas.

' -Ji ' > •’ ‘ ■’ ■' '.į ■ ’ J ‘ . *
/ ■ y . —------- ------ ------

PITTSBURGH, Pa., -rūgs. 
26. Ligoninėj mirė Robert 
DaVįes. Apie tai sužinojusi jo 
67 m. žmona, su kuria jis iš
gyveno 50 metų, staigiai su
sirgo ir už 24 valandų mirė.

laimėse su automobiliais žuvo bando prikalbinti penkias šiau
10 žmonių. Daugiausia nelaj- -
mių įvyko dėl menko regėjimo simesti nuo Chinijos ir suda 
po lietaus ir dėl perdaug grei
to važiavimo.

rines Chihij os provincijas at- ■ J . /II * . • . t
ryti “nepriklausomą” valsty-
>>ę- . -- ■ :

ST. PAUL, Minn./rūgs. 26. 
— ? Federąlinis -grand jury ap
kaltino 18 žmonių už laikymą 
tvirkavimo urvų ir pirkliavi- 
mą baltosiomis vergėmis. «

MADRIDAS, rūgs, 
kilėliai pradėjo labai 
ofensyvą Į pietus nuo 
— Toledo apielinkėje. Sukilė
liai ten po smarkaus artileri
jos baražo puolė lojalistus ir 
pastarieji turėjo pasitraukti į 
antrinę liniją.

Bet kituose frontuose, Hues- 
ca apielinkėj, taipjau4 palei 
Francuzijos sieną lojalistai ap- 
laikė svarbių laimėjimų.

Reikalauja 5 dienų
■ darbo savaitės

-y , ■ -u. . •
LA SALLE, Ilk, rūgs. 26.— 

Illinois valstijos Darbo Federa
cijos konvencija nutarė reika
lauti . įstatymais įvesti penkių 
darbo dienų savaitę Illinois in
dustrijose.

Nepastovumas 
biržoje

NEW YQRK, rūgs. 26. — 
Pastaromis dienomis biržoje 
pasireiškė nepastovumas ir Še
rai pradėjo kristi.

Rusija protestuoja 
Japonijai

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Maskvos žinios praneša, kad 
sovietų Rusija įteikė Japonijai 
“griežtą protestą” prieš Japo
nijos lėktuvų bombardavimus 
Chinijos sostinės Nanking.

SACRAMENTO, Cal., rūgs. 
26. — Ligoninėj mirė Folsom 
kalėjimo viršininkas Larkin, 
kuris buvo perdurtas laike ka
linių riaušių pereitą sekmadie
ni- .

i . 1 ■ ■

MICHIGAN CITY, Ind., r. 
26. -r-/Mrs. Levine iš S. Ohio 
St., pagimdė dvynukus, kurie 
bendrai sveria 17% svarų, šei
myna dabar turės 7 vaikus.

1 , .r,—..-—Į. - .. --IIT-...... - -.. -

SHELBYVILLE, Ky„ rūgs. 
26. — Trys Garr broliai, ku
rie nušovė gen. Denhardt, kal
tinamą nužudžius jų sesei} 
Verą, liko' paliuosuoti iki teis
mui už $50,000 kauciją.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Pranešimas iš Jerv^olimo; Na- 
zareth. mieste ginkluoti arabai 
užmušė Galilėjos distrikto ko- 
misionierių Lewis Yelland An- 
drews ir Anglijos policistą.

Cukraus Bendrovė baigė 
metus su pusantro milijono li
tų gryno pelno; ūkininkams iš
mokėjo per septynius milijo
nus litų. Ateinančiais metais 
abiejuose cukraus fabrikuose 
perdirbs 160,000 tonų runkelių 
ir pagamins 250,000 maišų cuk
raus.

Vokiečių spauda, puola „Lic- 
ttri^' Icarn r iš$$i^ąn1?i- 'puspenk-, 
to šimto hektarų žemės Klai
pėdoje viešiems reikalams. Kaip 
jau buvo pranešta Lietuvos 
spaudoje, ta žemė reikalinga 
Uosto praplėtimui, kuris nuo
lat augą ir kitiems viešiems 
reikalams. Už žemę mokama 
rinkos kaina.

Kauno žydų ligoni
nės veikla

KAUNAS. — Kauno žydų 
ligoninė šiuo metu aptarnauja 
ne tik žydų tautybės ligonius. 
Tačiau, tai yra stamgiausia žy
dų ligoninė ir gydykla Lietu
voje. Šiomis dienomis tos ligo
ninės- valdyba paskelbė žydų 
spaudoje trumpą apžvalgą apie 
tos įstaigos veiklą pereitais 
1936 m. Pasirodo, kad 1936 
m. toje ligoninėje gydėsi 6,624 
ligoniai, kurie įgulėjo iš viso 
ligoninėje 96,404 sirg. dienas. 
Vidutiniškai žydų ligoninėje 
1936 m. būdavo 263 ligoniai.

Iš minėtų 96,404 sirg. dienų 
žydų ligoninėje per 1936 m. 
39,758 sirg. dienos buvo visai 
dovanai, arba su žymia nuo
laida gydomi ligoniai. Dėl tų 
dviejų ligonių kategorijų ligo
ninė turėjo nedate-klių tik ligi 
savo savikainos už gydymą 
144,000 lt. 60% tos sumos te
ko nekauniškiams ligoniams 
gydyti. Tuo tarpu iš narių mo
kesčio, aukų ir pan. ligoninėn 
teįplhukė apie 53,000 lt. Dabar 
ieškomos priemonės likusiam 
nedatękliui 91,000 lt. padeng
ti.

Kauno žydų ligoninė labai 
populiari ir provincijoje. 62 
žydų bendruomenės Lietuvoje 
organizuotai moka mėnesinius 
nario mokesčius, nes naudoja
si ta ligonine savo ligoniams 
žemesne kaina gydyti, šiuo 
metu ligoninėje yra- 8 skyriai 
ir turi labai gausingą perso
nalą. <

I



JUOKAI
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ANTANAS G. KĄHTĄNAS, 
NIPA V^istiĮ ir Kosmetikų 

UB0RAT0BU.6S 
Sąvipinkas

-------- ’ 1 - -- -------- L~t 11 >

KAS YRA

Druska susideda iš dviejų pagrin
dinių daiktų arba elementų, sodiu- 
mo ir chlorinos. Vienas iš tų ele
mentu yra mątalinįp pavidalo, tai 
sodium; o kitas yrą dujų pavidale, 
tai chloriną. Pastarasis elementas, 
chloriną, yra labai nuodingos dujos. 
PąaąųlUio karo metu tas dujas var
tojo priešingos armijos naikinimui 
arba žudimui kareivių.

Nors gamtoje druskos yra labai 
tiaųg ir musų gyvenime jos nėtruk-» 
sta, tačiau ne visur Ir šiais laikais 
ją lengvai ir pigiai gauna. Gilumo
se Afrikos, toli nuo jurų, druska 
skaitosi brangenybe. Kandangi drus
ka yra nedalinga žmogaus t gyvy
bės palaikymui ir jis be jos apseiti 
negali,, tai praeityje jam prieidavo 
kovoti ųž ją. Priešistorini? žmogus 
susirasdavo suraus vandens šalti
nius arba druskos akmenis ir tuos 
jis turėdavo apginti nuo žvėrių, ku
rie tąįp jau ieškodavo druskos, Nu
galėjęs žvėrį, žmogus turėdavo sau 
mėsos ir čia pat druskos. Priešis- 
toriškų žmonių grupės apsigyven
davo arti tokių druskos šaltipįų ir 
jie tokiose vietose gyvendavo pa
kol juos nenugalėdavo tvirtesne 
žmonių grupė. Tada nugalvtieji-sek
davo žvėris ir tokių Gudu susirasda
vo kitus druskos šaltinius arba 
druskos akmenis. Įr istoriškuose lai
kuose tautoms dažnai priseidavo ka
riauti už druską.

Istorijoj gal būt seniausis pami
nėjimas druskos yra Eigipto užra
šuose. Balzamuodami numirėlius ęi- 
giptiečiai vartodavo druską, jeigu 
kūnas buvo kokio betručio. Turtin- i 
gųjų kunus balzamuodavo įvairiais 
medžių sakais ir kvepiančiomis aly
vomis. Ir žydų raštuose, senojo Tes
tamento Jobo knygoje yra toks 
klausimas i

“Ar galima bet ką neskanaus val
gyti l?e druskos?”

Nuo nežinomų laikų žydai skaity
davo griežta religiška apeiga ištrin
ti naujai užgimusį kūdikį druska. 
Krikščionys taip jau ir musų lai
kuose vartoja druską krikštyjaųt 
kūdikį. Tą apeigą, žinoma, jie pa
siskolino nuo žydų. joiuv

Apart .religišką ceręmonįju ’ kU- ' 
riose vartojama įęųįta; yrą JSg1 
gybė prietaru W legendų. Sudįnįų 
legenda sąko, kad galingas dangaus 
dievas Ukko užbrėžęs ugnį danguose 
ir iš tos dangiškoj ugnies kibirkš
tis nukrjtusi į jurą ir pavirtusi į 
druską. Viena sena legenda saku, 
kad jurų vanduo esąs sūrūs tędėl, 
kad nuo pat pasaulio sutvėrimo vi
sų nuskriaustųjų ašaros yra susilie
ję į juras. Senovės graikai įmesda
vo svečiui savo dešinę ir duodavo 
jam druskos kaipo ženklą, kad ji? 
bus apsaugotas nuo visokio pavo
jaus pakol jis bus jo namuose. Eigip- 
tiečiai sūrų jurų vandeni laikydavo 
šventu daiktu. Ir krikščionys musų 
laikų tebevartoja tą paprotį, nes ir 
dabar švęstas vanduo esti pasūdy
tas. Senovės Anglijoj druska buvę 
laikoma tokioj pagarboj, kad didžiū
nų puotose ant vidurio, stalo pasta
tydavo didelį indą druskos, e Aa? 
būdavo ženklu kur svečiai turi būtį 
susodinti. Į svarbesnįjį stalo galą 
nuo druskos susodindavo aukštes
nės kilmės svečius, o į antrą galą 
susėsdavo prastesnįęji. Apart tQ, An
glijoj, sakoma, ir dabar tebęra už
silikęs paprotis, kurį vartoja įsimy
lėję mergelės,. Jeigu vaikinas prade
da užmiršti savo meijužę, tai šioji 
turi tris penktadienio vakaru? iš ęi 
lės burti. Atsisėdus prie ųgnięs mes 
ti žiupsnį druskos į ugnį ir sakyti

“Tai ne šią druską aš noriu sude 
gint.

Bet savo meilužio širdį sujaųdint;
Kad jis nei ramybės rastų, nei 

linksmus butų,
Pakol neatsilankys ir nepasikalbes 

su mąnįm.”
Rusijoj jaunavedžįai pabar&tydavę 

druskos visuose kampuose parpo, 
kuriame jie turėdavę •apsigyventi, o 
tas apsaugodavęs juos nuo ligų ir 
kitų nelaimių.

Lenkijoj, Wielic?koj, randasi di
džiausios ir spėjamą, seniausios dru
skos kasyklos. Tų kasyklįų .pože
miuose urvuose yra įrengta koply
čia, kurios ne tik sienos bet ir di
džiuma papuošimų liktorių, sėdinių 
ir tt. yra padaryta iŠ druskos ak
mens- Tūkstančiai, maldingų lenk V 
kas metas aplanko tą koplyčią, kai
po stebuklingą šventą vietą.

Galingos Romos impei?jos valdo
vai išgrįse kelią, kurį pavądiuo Via 
Salaria, reiškia, druskos kelias. Tai 
ne druska išgrįstas kelias, bet pa
vadino tą kelią Via Salaria. todėl, 
kąri jis tęsėsi nuo Romos miesto li
gi druskos gamybos vietos, Ostijoj, 
nrift Viduržėminiu iuru. Ta kelia

riji, s <
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vDi4elė meilė

— Pone bankininke.
ko ja imas vyras, d re bedamas, 
—i Tamsta esi labai turtingas, 
o aš vargšas.«Bet mano jaus
mas Tamstos dukteriai yra toks 
stiprus, kad aš be jos nęgalė-
-siu gyventi. Meilė yra aukš
čiau turto įr neturto. Aš mal
dauju, padarykite mane lai
mingų, leiskite savo dukterį 
būti mano žmona!

Tęvas susijaudino. —- Kurią 
mano dukterį Tamsta nori ve
sti? paklausė tėvas.

— O, mano pone, man tas 
vis - vięn, Tamsta pats parink 
man.torių iš jų! — atsakė jau
nasis vyrąs/

Chicagiele Merpy Fahrney, 
paveldėjusi didelius*4š pa
tentuotų gyduolių ,>sųkrąu- 
tus Įjūrius, vos spėjo persi- 
skirti su vienu vyru, kai ii 
tuojatis apsivedė su kitu vy
ru, šį f kartų su Italijos , did
žiūnu, baronų < Arfurp Ber- 

. liugįeri iš Rymo. Ištekėjo už 
jo. nęt nępa.tyrAisi. -apie jį 
jokių smulkesnių žinių, net 
ip nespėjusi kie}c arčiau su 
juo.iąusipųžinti.

me ir iŠ to, kad Romos legionie
riams mokėdavo algą dalinai druska. 
Tų dšlj algos legionieriai vadindavo 
aąlarįųm, iš ko ir angliškas žodis 
sąląry (alga) paeina.

Nors ir dabar dar yra tokių kraš
tų, kur druska yra sunkiai gauna
ma, todėl ir brangi, bet jos gamto
je yra tiek daug, pilni okeanai, kad 
žmonijai nepriselna rūpintis apie 
jos trukumą.

(Kitą kart apie “Seniausius 
Receptus”)

VARTOKITE “NIDA"
LABO.RATORUV VAISTUS

GROŽIO PR’ĘPARATUS
(Žiūrėkit Skelbimą)

IR

LuMi susirųpinęs
JURGIS: — Labai esuJURGIS: — JL’Abąi esu susb 

rupiųęs savų Ūkimu. Mat, įkan
do šuęTr k-ęk tai £inau įš žmo
nių kalbos, kad šuo įkaldamas 
pei^uuda .aukai tų, ką jis turį.

BALTRAS: — Tamstai tik
rai yra ko susirupiDti. >

JURGIS: — Kodėl; ką?.
BALTRAS: — Tamsta, 

šuo, kurs tamstų įkando, 
11 šuniukų! —P. B.

—1 įTrv.' 1 ****•' ' 'j“"-

Ar jau įstojot į nauja 
01d Goki kontestą?

Jus Galit Laimėti Turtų šiame

< .' --r?-'. »■ '

Jeigu jus dar jaeįstęjot į nau
ją Old Gold .Kontestą, .tai įsto- 
fkit šidShdįęp..
prasideda. 1,000 .Prizų Pinigais, 
.viso ,&uma $2ė0.,Q00, bus išda
linta •laimėtojams. Kqd testas 
susidaro iš įdėjimo r trūkstamo 
pasikalbėjimo tuščiame paveiks
lo baiiųne. Pirmas Pri^ąs yra 
$100,000. Atsilankyki-t pas savo 
cigąretų dylerį ir paprašykit,: 
kad jis duotų jum Qld Goįd 
Cąrtoon ■ Buletįi|s PYKAI, kar
tu su visomis Taisyklėmis ir 
smulkmenomis, kurios liečia 
koutest.ą, Laikykitės nurodymų 
atsargiai. , Išpildyto įstojimo 
formą tuojau. NĮęatidėliokit. 
Dvy^ubaL—švęlųųs QLP GOLP 
teikia šį naują .kopt£ s t ą ’ kaipo 
didžiulį draugams padaryt. už
simojimų. Old'G.old <4uoda jum 
kitų progą turtui laimėti. Tė^ 
myiit šį dienraštį dėl busimų 
pranešimų.

Nubaudė Automobi

Jis nepildė trafiko įstatymų 
reikaMvimo

Teisėjas Braude ketvirtadienį 
nubaudė Evanstono seilsmoną 
Elmer M. Halberg, 520 Sheri- 
.cįan, $500 už tai, kad jis pabė
go įš automobilių nelaimės vie
tos. Tai didžiaušia Apsaugos 
dįWųio bausmė uuo teismo įsi- 
kurimo dienos, t. y. nuo praei
tų-metų gegužio mėnesio

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
AŠ turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak-' 
sų ir namų reikalais. Arba jeigu' 
turite bėdos su savo rendaunin- 
kais. Musų įstaiga Jums pagelbės 
viršminėtais reikalai?, 

atstovauįa

Juozapus Ažukas 
PROPERTY OWNERS ASSOCIA

TION QF BRIRGRPORT
3303 So. Lituanica Avenue 

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

Joną

Pirmadienis, rūgs. 27, 19S

tas 
turi

;a.pie

y.n IW||W.I.,H|| i I.IIII ... U n........ ...........................

2-rą REKORDINĖ SAVAITĖ 
4<NAZAR STODOLYA” 
“JUBILANT MARCH” 

100,000. Sovietų Atletų Parade
SONOTONE

K. '-.VąA "■Shii'en
Savaitės dienomis 25c. iki 1 P.M. 

—35c iki 6:30 P. M.
.'i., ■ ,' ; i6 įA - . Ji ■' '

.  ■ U ■■■■    I I i I II IIR»|

Victor Bagdonas
2 Ofisai ■

Parkrąustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Itorus 

arti „ar toli,
3406 SOUTH
HALSTED ST

Yards 3408
......... ;■■■**«> nin.>i'i.i'u

6921 SOUTH 
. WESTERNAVE

• Hemlock - 5040

Ofiso TeL Vlrginla 0036 
Residenoe Tol. BBVBRLY 8244 

DR. T. DUNDULI 
GYDYTOJAS IR ChlRŲRGĄ^ 

4157 ARCHER AVBNUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vai, vak: 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT Ą) 

Valandos—9—10 AL >M. 
■Nędėlioj pagal*sutartį.

Nepasisekimai
Ar tu girdėjai ką 
ir jo cigarus?
Visai nieko —- ne, o kas

ten tokio?
— Jonas užsisakė šimtų ci

garų iš užsienio, siuntą ap
draudė n Po ugnies, juos du
rnais paleido ir iš draudimo 
įstaigos pareikalavo gąįsro nuo
stolių.

— Tai ar jam išmokėjo?
— Ne tik neišmokėjo, bet 

dar padegimu apkaltino!

Remkite tuos, kurie
' garsinasi

■ “NAUJIENOSE” ,

III ■ 1 I ')■> .!■*?
mm II ■» JI jyiiunitFĮjį ! I ■■ h"!" 11  J "."U111

Saukitcalumet
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 
'i '■ :■ SUPPLY COMPANY, Not Ine.— ’

10 West 18th Street ^STATE RSTl<i<ET°
Ir ntuaų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi- 

, iąą dėl ųąnjų ąp^ldynjo rei
kmenų (pjautj, g$ru arba 
karštu .vandeniu šildantį- 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI — 36 MĖNESIAI IŠ-5 

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
.PALŪKANŲ KAINĄ.

Utcfcra vakarais iki 7 ^ah f 
I Nedėliomis iki 1 v. diena J.

i ■■■ ■ i» ii ■■■ i i n ■ m ■ 1*1 W W |i).""»*i
i»tlll..l t.HKn1'"” "f11?' 'Tir"> i u. m .... ........... >

...J----,| į.t .... ,„,n,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife 
6630 So. Western 
Ave„ 2ąd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu piassage 
electric t r e ai - 
ment ir magne- 
tic bjankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

m ■ ■ ■■ 1 ■■

ADVOKATAI
1 . •

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
J481-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

DR. L E. MAKAKA!
10758 S. Michigan Av 

HOSELAKD-rCHlCAGę, ILl. 
•Tel. s PULLMAN 1193-8277

A. Montvid, M. D
West Towp State Bank Bld$ 

2400 WEST MAPISON STREi
Vai. A iki b no pietų, 6 iki 8

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brųnswick 059

UJIJ ) ................................................................. ■

PATRUKĘ?
Rąišty? visoms patrūkimo rūšims. 
BODY ĘRACES. E L A S T I C 
STOCKIN GS, gatąvai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam spacialistai 
Slanavime ir padirbime dirbtinų 

alių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei t.ųrit bet kurią ydą,! 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gęn.tkaries.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHimO ORTI’OPEUiC CO.
183 W. Lake St. J

Ąrti prie WeUs Street.

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

Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti,

JOSEPH J. GRISH
LIĘTUVIS ADVOKATAS

Telephonę: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
' ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
'!•>'<!nH'ĮU'.f1 i J.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
t
J

NSItA KO BIJOT

■■■ -f

’■ iii

■ 1

Baimė iaui, kad po ; 
poros mėnesių reikės 

atmokūt savo } 
Morgičių!

■

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

musų sekretorius Suteiks jums visas 
informacijas.

•LITHUAMAN BUILDING, LOAN &
SAVINGS ASSOCIATION

■ • ' ■ .'* A , ' .'A, .. • /* . ; L.

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500 .

i ; ‘ ' , . ■
1 ' ‘    ■ ■ ~ -"J- .........i ■ —   ..py..,,,.,,.    ..  ..................—

(MEMBER FEDERAL HOMĘ LOAN BANK)
—

T1r—. . .......... - 1 ■ ' 111 ■'

w. r ; . T , * ‘Y V ■ •*’’? '‘■Į f 1 'l ’ H

Night and Morning |
Promote a Clean, Healthy Condition'
Del Akių suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 

- -t „ r-k..n_:................„iAi.'u* Iaa.. M..

■ ■■ m i 1 — 1 miiwqrwi.ui W ■■ M *W U W

Dr. A. J. Shimku
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

Vąl. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 
iki 9 v. vak. TrečiacUeiuiaįa , i 

Sekmadieniais susitarus 
0Ė1SAB IR , REZIDENCIJA

4300 So. Fairfi ei d A’
aT«1. Lafąyette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurg 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND AI 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki'4 ir nuo d.; 
vąk. Nędėlioj pagal <. susitaria

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

Phone Boulęvąrd 7042

SENIAUSIĄ j IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTĄIGA

Ambul. ange
' DIENĄ IR NAKTŲz ;,il 

Wisi Telefonai YARDS 1741-1742 
4695-07 So. Hermitage Ąyp.

- Fairiiėld Avenue
'..Tel LAhAYETTIi: 9727

I T L< -i ^lyęios 'T8e , x Chicagos dalyse

: • '1

i1 iiiiom'T

Klausykite m.MftU Lietuvių radįo programų Pirmadienio vakarais. 
10:00. yąl. Vakaro; iš 4V. H« F.i C. stoties (1420 > K,) •—> Pranešėjas 

, p. šaltimieras.
. «'?•-*** -i i i’ t <»•, ' » • „ i

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

AKIU SPECIALISTAI

i

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ai

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakąr 

Seredoj pagal sutarti.
. ....... , i * Ą—4

-Liątiiyiai. Daktarai _

Doctor Manikas
PHYSIC1AN-SURGEON

• 4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 11'16 

Valandos: 1—^8; 7—8 kasdien, 
skyrus seredą. Sekmad. susną: 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus v.: 
dų popiet, bet bus nuo lu įgj .

Tel. Boulevard 5914 Diena ir N 
Ofiso i valaMos: ’ nuo *2 iki 4, n 
iki 8:30 .v. Ne.dėl, uup IV #0.12

Laidotuvių Direktoriai

S.

T

Phone Boulevard 5566

Phone Monroe 3377718 West 18th Street

?'■

j TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

■ M

jlgĮa. lĮ ll l,|>,.ly^.»ew ■■ I ■!! Į.I...HHĮJ . ..............■|lWT,ffl|J|L ĮU1|.r l.l^l.. -.Į. Jll.,.l,iy.IWRW..

, J. LIULEVIČIUS
1348 So. Galifornia Avenue Phęųe Lųfayette 3572

t Ambulance 
Patarnavi-. 
mąs Dieną 

ir Naktį '■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS '

Mąno 20 metų, praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
.no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciąlė atyda atkreipiamą 
Į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedeljoj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589NARIAI i .

Chicagos
Cicero

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 

j vi. r, ■■ ,

Asociacijos
!&/■ '' • ' •’ '
—.—:------------------------------—hU;

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituajnicą, Avenue_______ Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

į P. J. RIDIKAS
3354 So. Jlalsted Street ’ Ųoulevard 4089 .
...    l'ir'l'Jii. ■ ■ ■ U .'!< >'.■■■'TTTt V   ĮMINIU .1.     ........................ „I   ............................... .. .................. .. .....

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street

.......i...............................  i ~!TT ' 'JaJ”1:1'11- —■F *. ■*' *
.• • • ’ • \ ■ i : ‘ >•V'4: .■ u ' Ą’ ' .

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place • Phone Canal 2515
SKYRIUS! 42.4‘t Ęąst IDČJth Sir«et Tel. Pullraąn 1S70

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreiva? Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
750 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
• Draugijos Nariai. ’

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoi -paira) sutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. ŲaRfornia Ayenue 

Telefonas Reuuhllc 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913 '

DR. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. S
CH1CAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted S

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

Šventadieniais tik , sugįtarųi
Pitone BOUŲEVARP 8483

Res. Phone: Office PI
Laf. 7383 Pros. I

Dr. S. Jakubs
DHNTIST

6322 S. Western A
VAL.:'9>00 ryto iki 8:30 po] 

išskyrus sekmadįepį įr treiįiąc

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pe: 

metus kaipo patyręs gydytojas 
rųrgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas i 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nat 
sįus metodus X-Ray ir kitokius 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 4,0—42 pietų i 
nuo 6 iki 7:30 vąl. vakaro

Tel. Canhl 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 • Central

Dr. Charles Sega
OFISAS

4729 So. Ashland . A1
g-ręą 4ub,M.

CHICAGO, JLU
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, J»Uo 2 1 
vai, po piet ir nUo 7 iki 8:80 
vakaro. Nedėliomis nuą lO tkJ 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880 •
-v- ■ " — i ................. . .... . I ■■ . mi^

Telefonas Yards 0994

Dr. MauriceKahi
46įąi SOUTH ASMtA&D av 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 pb j
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The Furore over Black 
“Not a Thing to Wear”— 
Mussolini Turns Pirate

Will Mussolini, who early iri 
Sėptember landed 7,000 more

NAUJIENOS 
1739 S-.
1 Istod S t

1614 
Ligo-

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Siųskit money orde 
rj arba čekį —

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Pirmadienį, Sept. 27 d. 
nuo 7 iki 8 valandos vakare

independence o
For such a State, work

tel. Lafayette 0559—Finansų 
Mary Warnls. 

Kasierka; 
. Albany 

Leonas

Foxtrotas
— Valca

Foxtrotas
- Tango
Foxtrotas
- Taiigo
Foxtrotas

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tok], termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

niovė the Spanish. powderkeg 
which for more than a year 
has tlireatencd European pea- 

ice;

right ėlaimed and exercišed by 
all indcpepdent nations 
and only that wilj end civil 
war in Spain, and will also re-

Pasiųlymas labai paprastas. Tik 
pirkit vieną naują 1938 metų mode
lį RGA Victor Phonograph-Radio 
arba Electrola ir gausite iki $50.00 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 
nieko nekainuos. Naujų 1938 m. 
modelių pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno kišenei. 
Už jūsų seną radio duodam gerą 
nuolaidą. Lengvais , išmokėjimais. 
Ątsilankykit pasiteirauti.

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

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra 
ninkas 
tokolų raštininkas 
6804 Perry Avė.;

' 5948
Alleliunienė 
phine Yuškienė; 
—Ted. Seleskis; 
Edward Blumas 
tin Yuškėnas 
—Josephine Yuškienė 
menas

LIETUVIŲ ŽAGAR1EČ1Ų KLIUBO
J “ Pirminin-

‘. Arlauskas, 656 Belden 
A. JinaVičia—pirm, pugclb..

Sophle 
11731 So. 

Miravitz—fin.
2539 West 46th Pla.;

rašt.
. Independence
Ambrozas—kasin

planes, tariks, and artillery to 
aid Gerieral Franco destroy 
democracy in thc Spanish pe-‘ 
nįnsula. 1 . - *

Frenchgenerals havė joined 
thc Popular Front in demand- 
ing that the Spanish įnsurg- 
ents be defeated, becouse the 
rišo of a fascist stato, in Spaih 
would seriously endanger the 
polilical 
France.
ing with Hitler and Mussolini, 
could easily cnt France’s Com
munications with her African 
ęolonies across thc Mediterra
nean, and such a statė could 
stab her in the back across the 
Pvrennes.

BENOVAmDYBA 1937 
. Jurgon—pirmininkas, 

Cicero, III.; F. 
pirm.-pagelb.. 4548 South 

Chicago, III.; J. 
rašt., 1432 So.

jeigu DABAR 
ųžsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

men, claim for themselves the 
sole right to intervene or to 
interfere in the Spanish civil 
war. ■ - ■ v

If Mussolini aftempts mOre 
aggressive action; France' and 
England, Russia ^and Spain, 

įi^opęąn na
tions' are' likelyj to demand a

3417-21 S.' Halsted St
!:R , !

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Britain, too, realizing at lašt 
that Mussolini wants to make 
the Mediterranean an Italian 
lake, has joined whole-hearted- 
ly in the patrol to end Mus- 
solini’s piracy in that landlock- 
ed sea. For tirai piracy soųght 
to Cnt off all watęr-borne sup- 
plies to Loyalist' Spain, so as 
to starve Spanish democracy 
into submission to Fascist 
Franco, already astride the 
straits of Gibraltar. Baliau 
control of the Mediterranean 
vVill destroy Britain’s lifę-line 
to East Africa and the Orient, 
and will eyen seriously injure 
her route to farr-off Australia.

Pagelbi- 
■Antanas Mitrauskas; Pro- 

— S. Wernis, 
P-nia Stewart, 

Finansų raštininkė; Anna 
Pagelbininke—Jose- 

Kasos globėjas 
Pagelbinirkas— 
Kasierius—Jus- 

Ligonių apiekunai 
Joe Raz- 

Maršalka—F. Žukauskas.

women who mušt eam a living 
in the sweat of their face. As 
U. S. Senator for a decade, he 
has continued to Champion 
the cause of the common ma^i 
against the privileged. A friend 
of labor, he advocated the 
Black 30-hour week as long 
ago as 1933. Approved for the 
supreme bench by hoth liber
alą and labor leaders, Black 
is the captain of liberal Sou- 
therners likę Reynolds of No. 
Carolina, Russell of Georgia, 
Pepper of Florida 
of Louisiana, and Maury Ma 
verick of Tėxas. /

Earl of Moray? kurio kal
ba apie beprotybę kaipo 
priežastį perskyrų sukėlė 
Anglijos lordų bute tokį, di
delį triukšmą, kad jį teko iš 
buto išvesti. *

1937 METŲ VALDYBA
kas—P.
Avė.;“.
3852 So- Califomia Avė 
Ambrozaitė—nut. rašt. 
Indiana Avė.
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra
ma šauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 S-o. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas. 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. Šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; \Villiam Putr;s 

—maršalka, 4730 So. SprirrgfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadieni, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

That Mussolini is really the 
Mediterranean pirate now hun- 
ted by the fleets of the poyvers and the. othę 
represented at the Nyon con 
fėrence, few informed ,people diplomatic showdowų to clear 
doubt. Before and at that con- the atmosphere. To free Eu- 
ference, Maxim Litvinov, Rus 
siari foreign ,----- —-
charged Raly with sinking un- sist* that Mussolini 
armed merchantmen 
Mediterranean. Since then, Dr 
Juah Negrin 
of loyalist Spain, has charged Franco, wlio now relies upon 
Mussolini with such piracy Italian troops. - ’ .
and also with sending at lėristj Permitting the Spanish peo- 
80,000 Italian šoldiers and ple themselves to determihe 
great ųuantities of inunitions, their form of govėrnmėnt—a

LIETUVIŲ KEISTUČIO PA^EL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841 

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice KėUėr, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė 
raštininkas; Mrs 
3838 So. Kedzie Avė.— 
Helen Chapute, 4403 S 
Avė.—Kont. raštininkė;
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 il$l 
4 pp. • nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon 
So. 49th Avė., Cicero, III.- 
niųj lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius: P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.: 
Juozapas Bendokaitis. 3116 Sn. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St.. Chicago. III. Sausio,'va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri- 

- imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo U vai. iš ryto.

Būt likę all stout-hearted 
fighters against the privileged, 
Black has incurred the deep 
enhiity of the rich and their 
henchmen, among whom are 
about 75 percėnt of America’s 
largo metropolitan newspapers. 
The. rich and reactionary, for 
whom the supreme court has 
long been the lašt buhvark ag- 
ainst the rising tide of demo
cracy, are scared to despera- 
tion at the thought of havįng 
on the supreme bench such a 
sturdy Champion of the com
mon man as Hugo L. Black. 
Likę all desperate persons, 
the rich and reactioanry will 
do anything - to destroy < this 
Southern liberal, just as, some 
20 years ago, they fought ag
ainst Louis D. Brandeis.

“By their fruits ye shall 
know them.” What are the 
fruits of America’s rich and 
pri.vileged for the many? Po- 
verty and misery, hopelessness 
and servility.

Būt for the toiling masses 
of this broad land the fruits 
of Hugo L. Black and men 
likę him are the liope of equa- 
lity, the chance to devclop 
themselves fuily and freely, 
some realizatiorv of the free- 
dom sėt forth in our Declara- 
tion of Independence.

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas. 3229 S. Litua- 
nica Avė., Chicago, Ill.į Pirm,- 
pagelbininkas — Stasys Bagužas 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd pi., Chicago, 
111.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas. 5408 So. Kostner St., Chi
cago III.; Iždininkas — Antanas 
Povilionis. 3108 So. Halsted ^St. 
Chicago, T’.!.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys-* 
Geniotis. Susirinkimai laikom 
pirmą sekmadieni ^o pirmo, kai

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Amhrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašvj rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345. N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 8180; Pagel
bininkas — Stasvs Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.;. Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepui /

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ PO- 
JT1KOS KLIUBO VALDYBA 1937 

METAMS: K. VValskis—pirm., 3341
Evergreen Avė.. tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—viče-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285;’ S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 3327 I>e Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka. 3222 Pierce Av.

Is Assodate Juctice Black a 
Klansman or not? That ques- 
tion is agitating many people 
i n this country.

Black*s enemies, irios t of 
whom are also enemies of thė 

‘ New DeaL assert that Black 
holds a life niembership, sig- 
nified by a gold card, in the 
Ku Klux. Klan. They demanc 
that President Roosevelt in- 
sist upon Black’s resignation 
from the supreme bench.

The evidęnce submitted thus 
f ar by Black’s enemies tends 
to show that, though he was 
once a Klansman, hę resigned 
from that organization in 1925, 
when he became a candidate 
for the U. S. senate. Ray Spri
gte in a series of articles wide- 
ly syndicated by the North 
American Newspaper Alliance, 
has run a fac-simile copy of 
Blacks resignation, in the juc- 
tice’s own handwriting, from 
the Klan in 1925, some affida- 
vits statini* that in September, 
1926, Blaėk was štili a Klans
man, and a transcrintion of a 
stenograpbic report of a sDcech 
made. bv Black befnre the A- 
labama Klan when he was se- 
nator-elect.

That sDeoch thanks the Klan 
for aid at the eleetion; .it rings 
again and aciain with an un- 
wavering helief in the nrin- 
ciples sėt forth in our federal 
constitution. and with fervent 
championship of the common 
man. Thomas E. Kilby, former 
goverrior of Alabama and 
Black’s political enemy, has 
madq public, “a copy pf what 
he sriid purported to 'hbė a > 
sketeh of the ‘grand passport’ 
•of Huso L. Black in the Ku 
Klux Klan,” that is the golderi 
card of life membership.

Both Bib Graves. governor 
of Alabama, and Hiram W. 
Evans, imperial wizard of the 
Klan, deny that Black is now 
a member, and also that there 
is such a thing as life mem- 
bership in the Klan.

Such membership is ascrib- 
ed to Black by hfs enemies. 
The whole Klan charge against 
Black, according to Evans, is 
merely scheme to give Senator 
Royal S. Copeland, whoše can- 
didacy Evans approves,’ some 
ammunition for his primary 
race for the mayorship of New 
York City. Incidentally, the 
voters of that city have shown 
clearly what they thought of 
the Klan charge against Black 
hy defeating Copeland.

While the renewal of that 
charge against Hugo Black is 
embąrrassing to the friends of 
the New Deal, any fair-minded 
American familiar with poli
tical methods will not take 
that charge too seriously.

To begin with, the evidence 
that Black is now a Klansman 
is entirely unconvincing, 
whatever he may have been in 
1925. Then the motive for the 
attack is most plain. The die- 
hards of both parties hate 
Black for his progressiveness; 
so they did their utmost to 
prevent his confirmation by 
the Senate. Failing in that, 
those reactioparies are, in the 
words of Senator Bankhead, 
“rattling a lot of bones that 
have been dead and drv fPr 
a long time.” '

“By their fruits ye shall 
know them” is the s proper 
yardstick for measuring both 
Black and his detractors. When 
a local figure in Alabama, 
Black gained the reputation 
of being an able, honest, fear- 
less fighter for the underdog, 
o rirrhtAr who strove to see

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAI WČFL—970 Kil., Nedėliomis kaip 
7:30 vai. vak.
WAAF—920 Kil., Panedėliais ir Petnyčiomis 5-tą vai. vak.
WHFC—1420 Kil., Ketvergais kain 7 vai. vakare.

WGES-r-1360 Kil., kiekvieną dieną kaip 9-ta vai. ryte.

clad, ill-fed, and ill-housed. 
Nearly two centuries ago Oli- 
ver Goldsmith, famous Eng- 
lish autbor, said, “Thevfrip- 
peries of the rich would feed 
the poor.”

When we rememĘer the mil- 
lions of American jobless for- 
ced to live on the dole, when Italian troops in Spanish Mor
dve think of the piillions, and occo, permit the anti-piracy 
millions in the Old World į patrol to go unchallenged? Or 
barely managing to exist be-jWill he, strengthened by his 
cause of un'employment, of conference with Hitler, an^wer 
heavy taxes, of cxploitation that patrol by more aggressive 
by the rich and powerful and ,acjtįqn? For der fuehrer and 
privileged, we recall the words, ii duče, Europe’s chief muscle- 
of the pliilosopher, “How long, 
O God, how long mušt this 
grinding injustice endurė?”

“Not a Thing to Wear”~-Wally 
“Not a thing* to wear” ‘after 

ooking carefully througll her 
’ourteen trun'ks of gowns and 
millinery—that is the heart- 
jreaking tragedy of the Duch- 
ess of Windsor, born Wally 
Warfield, and after various 
marriages, widely known hs 
Wally Simpson.

Not a thing to wear 
wonders if that’s the delight- 
‘ul costūme in which Wally 
enticed former Edward VIII, 
and so infatuated him .that he 
tossed aside the crown of the 
world’s mightiest empire* for 
lis own “true loye”. If such 
seant apparel proved so pow- 
erful, we can readily under- 
stand why nudism has become 
very popular recently, espe- 
cįally among women with ir- 
resistable figures.

Wally—beg your pardon, I 
mean the Duchess of Windsor 
—most likely špoke figurative- 
y when she moaned, “Not 'ė 
thing to wear”. Fourteen 
trunks of gowns and milline
ry and yet not a dress that she 
considered good enough to 
wear on a two days’ hunting 
trip with Edward at Nichols- 
burg, Czechoslovakia. Nor is. 
that all, When the erstvvhile 
king suggests that Wally 
might certainly find in Vienna 
a gown and hat that would 
do, the Duchess conspires with 
the Baroness of Rothschild to 
go to Paris for the indispen- 
sible clothing.,

Fourteen trunks of gowns 
and millinery and yet not a 
thing to wear. Millions of En- 
glish and American women 
basically as good as Wally, 
or even better, would be de- 
lighted to have one of Wal- 
ly’s fourteen trunks of clothes. 
Probably millions of other wo- 
men wouldf deem themselves 
fortunate’if they had only one 
or two of Wally’s gowns.

Millions of English people 
have too little to eat, too littlę 

to wear. Likewise, according 
to President Roosevelt, one

•' IFTUVA 
METAMS:

1618 So. 48th Ct. 
Bistrą 
Francisco Avė., 
BALA KAS—nut.
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskas —ka
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So^ Paulina , St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka,' 8347 So. Morgan St., Chi- 
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telpfonas Cicero 4534 J.
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tmosphere. free Eu- 
rope of one chief . threat of 

minister, flatly,war, the democracies mušt iri- 
withdraw 

the all his troops friom Spain. Suęh 
withdrawal will mėan the 

pririie minister szwift downfall of General
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THE W0RLD AT 
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by Dr. E. G. Peters
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Kaina su persiuntimu tiktai $1.11

Girdėsite penkių dalių Orchestrų, kuris grieš lietuviškus Šukius ir 
dainas. Bus juokdariai'ir dainininkai. '

Pats d. BARNEY GOLDBERGAS bus Radio Stoty ir pądekuos pro- 
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4756-58 So. Ashland Avenue
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Pusei metų  ---------------------  4;0O
Trims mėnesiams &50.
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Šeštadienį atvyko į Mueneheną, Bavarijos sostinę, 
'Benito Mūssolini, kur jį iškilmingai pasitiko Adolfas 
Hitleris. Italijos diktatorius žada išbūti 'Vokietijoj peru 
kias dienas, kaipo rudosios1 diktatūros" garbes • svečias,' ib 
nėra abejonės, kad1 tuodu * diktatoriai 1 tArsis Visokiais 
tarptautinės politikos kiaušiniais ir - stiprins savo “bendį 
rą ftQiitą”. ;

Daugelis pranašau j a, kad 'šis • Mussolinio ir • Hitlerio 
susitikimas busiąs “istoriškas”, ir net :nū‘lėftisiąs Euroj 
pos ateitį. Bet nėra jokio rimto pagrindo taip manyti, 
Diktatoriai, žinoma, labai norėtų, kad jų pasimatymas 
turėtų tokią didelę reikšmę. iJeigu vienas diktatorius ką 
nors daro, tai jisai įsivaizduoja, kad tai turi be galo di
delės svarbos, nes Visi diktatoriai yra proto ligoniai, 
sergą didybės manija. Todėl dviejų diktatorių susitiki
mas jiem turi atrodyti neapsakomai didelės reikšmės 
įvykiu.

Ęet ta -Mussolinio kelionė į Vokietiją yra blofas. 
Prieš trejetą inetų Hitleris'važiavo į Italiją ir matėsi 
su Mussoliniu, tačiau nieko ypatingo iš to nepasidarė. 
Už kelių savaičių po tos vizitos rudmarškinių “fiureris” 
bandė juodmarškinių “diūčę’Vapgauti, sukurštydam'aš 
nacių perversmą Austrijoje, kuri tuomet buvo . ypatingo
je Mussolinio globoje.

Panašus dalykas gali atsitikti ir po dabartinės dik
tatorių konfėr enėij c®1 Vokietijoje. Jei Hitleris nebandys 
apgaūti Mussolinio, tai, gdl būt, Mūssolini bandys ap
gauti Hitlerį. Diktatorių draugiškumas iš viso yra la
bai nepastovus dalykas. Vieną dieną jie bučiuojasi, kitą 
dieną pešasi. Istorija atsimena diktatoriaus Napoleono 
pasimatymą su caru Aleksandru Pirmuoju ant Nemu
no,-' netoli Tilžės. Kiek komplimentų juodu - tuomet vienas 
antram pripasakojo! Bet neilgai trukus po to juodu bu
vo pikčiausi priešai — ir kovoje prieš rusų carą Napo
leonas pražudė imperatoriaus sostą.

Vyriausias Mussolinio pasimatymo su Hitleriu tiks
las tai Utrgąsdinti demokratines valstybes, kad jos nesi
priešintų fašistiškų diktatūrų šantažui. Ifeet jos vargiai 
nusigąs, nes Francužijos, Anglijos ir Amerikos politi
kai zžino, kad italų ir vokiečių diktatūros yra subankru
tavusios -finansiškai.

MMfa

' VVidname laikraštyje ‘tas gre* 
mėzdiŠka:š Strimaičio šmėižtpa- 
latkis' yra pasirašytas psęudo- 
hifiiu, io.<kitanae jp inicialais 
/(A. B. S.). .

Fašistų “bendram frontui” f ji
sai nori parodyti “sampelį” tbš, 
literatūros, kokią jisai gamins, 
jeigu - jisai vėl btts i pasamdytas 
už “tautišką sleitą” ambrytn , r • • .---.i j.' ■. • i

ARGI $MO(JŽUDYSTfi
NE UŽDRAUSTA? tymų balsuoti gali tik tie, ku- J .. ‘ b '' <; t ' v - M -t

Vieno komunistų laikraščio 
tedaktėrius yra labai susirUpL 
Węs negtų padėtim pietinėse 
Valstijose. Todėl jisai duoda to
kį i patarimą:

“Ūmiausias dalykas,. ktiriš 
reikėtų tuojau padaryti feMn4 
tykyj (? — <<N.,, ]Red.) su 
negrų gyvenimo palengvini
mu pietuose, — išleidimas ffe^ 

-dėfrališko įstatymo, dratn 
džiančio linčiuoti negrus.

“Jėi tdkis . įštatyirias ' biHų 
išleistas ir federale valdžia 
vykintų jįugyveniman, tai mi4 

• lionu1 riegrų; -gyvenimo i ^adan- 
gė-tuo jau nušvistų, i Jie pasi
justų1 asą žmonėms?*
Vadinasi,j tik < 'draudžiančio* įs- 

tatyrdo’reikia!
Tačiau linčiaVimas yra nė 

kas kita, kaip •' žiUOgžtidyStė, at-1 
likta bdrio žmonią bendromis- 
jėgomis. Naujas .įstatymas, 
draudžiantis žmogžudystę, pa
dėties nepakeištų. žmogžudyšte 
Amerikoje 'yra seniai pripažin
ta įstatymuose sunkiai baudžia* 
mu nusikaltimu. i’ *

Bet linčiavimas vištiėk įvyks
ta.

Pranešama, kad Marijampo
lės apskr. Sasnavos valš, Sale- 
mos’ Budoje, griaunant seną 
kluoną buv. Lietuvos preziden
to Kazio Griniau^.. tėviškėj e, su
rasta re voliiiė'iriiij atsišaukimų 
iš 1905 metų: “Broliai Lietu
viai!” ir kt. apie 40''ekžempiioy 
rių; taip pat surasta senoviš
kas' revolveris ir apie 300 šoVi- 
inų. x ■. •: ? |

Apylinkės žmonės, esą, tvir* 
tina, kad tas revolveris priklaus 
šęs Jonui Griniui, - kuris dabar 
gyvena pfcladelplnjoje. Jisai 
juo šaudęs į caro žandarus.'O 
Kazys Grinius 'Vartojęs tą Gite- 
tatUrą. '

\ *

Tau veikiausia, ne visai tie
sa. Jonas Grinius ne tiek “šau
dė į žandarus”, kiek užsiėinė 
agitacija ir literatūros platini
mu. Taigi ir tie atsišaukima 
galėjo būti jo tenai paslėpti.<0 
dar .greičiau, gal būt, jo seserą 
Onos. /. į

. t - .'■■'■i 'j į. ................  ' r ■ . ' 'i\

CJiųšiį/specialaus •korė^oadento"
, \ . . ■ ii Jft^i mr r,TT|-.t t

nauju >jši&tymu 'rinkimus ^ati
dėjo ilM '1940 i mėtų, Tki tto I lai
ko, žinoma, veiks 'MhOartinės 
SaviV'Mdybėš. v i

Jnk Vai"’niŠltn^cAIėl1 taip; pa-* 
dalyta; iĖiėtnvos Opozicijai ša-* 
vi'Va-idyb^ 'Hhfeimnš 'Uiniėjusj 
busimasis Seimas (taip i^t»bu1 
'tų ''atsidūręs vogožidjos 'ranko
se. 'Mat, kandidatus i į Seimą 
gMi 'išstatyti ilk ;8aViVi!ldy- 
įiės. / •

’iTaigi taMininkai ‘busimiems 
rinkimams i į ■ džbėgo už 

‘akių! 'Lietuvos■»'OpOžiėija '• ir vėl 
nėtnri j progos ^viešai - ifenėgih-H 
ti savo pajėgas. Toji opožicija 
ir 'Vėl -negalės -Jegališkai pasirot 
d^ti. ' j!

’Kas įdomiausia, kad Lietu
voje ■'šis Gaujas 'įstatymas - apie 
Savivaldybių rinkimus ‘beveik 
visai nebuvo pastebėtas. SpaU* 
da tik keliomis eilutėmis pra^ 
nešė, -kad savivaldybių ‘rinki
mai atidėti iki 1940 m. Spaū* 
da negalės savo skaitytojau^ 
plačiau* pranešti, kodėl tie > rin
kimai tolimesniam ‘ laikui ati
dedami.

Taigi dabar Lietuvoje gyve
nimą vairuojantieji nenori sa
vo monopolio iš rankų paleisti 
ir visa daro, kad kaip .galima 
ilgiau savd rankose valdžią iš
laikyti. Visi. įstatymai redaguo
jami tokioje dvasioje, kad tik 
atitiktų tautininkų reikalus.

Dabar tenka laukti, kad per 
tą laiką rinkimai į Seimą taip 
pat kokiu nors budu bus i pa
keisti. Vadinasi, pakeisti taip, 
kad nė tautininkai jais ^pasi
naudoti negalėtų.

■ Kaip matote, Lietuvos opoT 
zicijai nesudaroma progos bėt 
kokiu budu viešai gyvenime 
pasirodyk ir legaliu .kėliu.-.pra* 
dėti •vąlstybės. ir, savįvąldyl?įą 
gyvenime dalyvauti. Monopolis 
pasilieka veikti ir toliau. Ėier 
tuvos valstybės ir savivaldy
bių gyvenime ir toliau*,gali da
lyvauti -tik tam tikra grupę 
žmonių, kurių 'daugumą sudar 
ro tie patys valdininkai arbą 
tie žmonės, kurie : priklauso 
nuo valstybės iždo, vO - tie, 'ikur 
rie į tą -iždą moka' mokesčius, 
ne ' tik' neturi teisės išlaidų ■ ir 
-pajamų ^sąmatų sudaryti, 'bet 
jie' negali 'net sąmatų daromas 
išlaidas kontroliuotu i

CONNECTICUT SOCIALISTAI 
DĖSIS PRIE SOCIAL- 

/ DEMOKRATŲ

Socialistų partija Connectb 
cut valstijoje nutarė prisidėti 
prie Jungtinių ‘Valstijų Sočiai- 
Demokratinės Federacijos. Iki 
šiol ta’ partija buvo -atsimeturi 

1 fiuo •nacionalines • (Thotnas’o 
kontroliuojamos) Socialistų par
tijos, bet palaike senąjį vardą 
ir Su demokratinio nusistatymo 
socialistais kitose valstijose ne
turėjo organižaoiriių ’ ryšių.

Nutarimas prisidėti prie So- 
cial-Demokratinės Federacijos 
buvo 1 padarytas konvencijoje, 
kuri įvyko rūgs. 18 ir 19 d. d.

’Ęridgbporte.

f iii" ii L-"'fa

- nis, teisėjas Laukaitis ir ki
tais sąmoningais veikėjais..?’ 
Tas fašistėlis nežino, kad 

Laukaitis dar ne taip seniai yra 
išsiritęs iš bolševikiško lukšto. 
Kai Baltimorėje buvo SLA. sei
mas, tai tas “sąmoningas vei
kėjas” kasdien laikydavo : kOn- 
ferfencijas su komunistų dele
gatais ir tardavosi, kaip “už
kariauti” Susivienijimą.

Tik nuo to laiko, kai bolševi
kai iš SLA. pabėgo ir Laukaitis 
pamatė, kad su jų pagelba jisai 
negkli -Susivienijime gatiti jo
kio “čiho”, tai jisai persimetė 
į tautininkų pusę.

LIETUVOS ŽINIOS / !
.i

Paskirta daug poli* 
tinių bylą J

KAUNAS. — Apeliacinių ru+ 
mų pirmininkas paskyrė dąūį 
politinių bylų spręsti spalių 28 
d. šiose bylose kaltinamaisiais 
patraukti už komunistinės lite
ratūros platinimą, be to, kalti
nami - priklaušę Slaptai partijai 
Lietuvoje. Kaltinamųjų tarpe 
yra pil. Mačiulskis iš Salantui 
pas kurį kratos metu raštĮ 
daug nelegalių atsišaukimų 
prieš trockininkus ir Aleksą4- 
Angarietį.

Jau prieš kelis metus “Nau
jienose” buvo rašyta apie Lie
tuvoje veikiantį savivaldybių 
įstatymą bei savivaldybių rin
kimus.'Pagal-tą veikiantį įšta- 

rie moka savivaldybėms arba 
Valstybei mokesčius ir turi /■' ' 1 į *," • ■ . . . , ■' ■
aukšto mokslo cenzą. Be to, 
balsavimo teisė suteikiama vai- 
stybės ir - savivaldybių tarnau
to j ams, nors jie mokesčių ir 
nemokėtų. 
4 '■ 'h ‘ ' \ 1 ■ ■ ■ ' - ' '

z Pirmuosius savivaldybių rin
kimus Yvisa; Lietuvos opozicija 
boikotavo^ Boikotavo, galima 
butų sakyti, dviem sumėtL 
mais* 1 rinkimai 'cehziniai, tai 
praktiškai maža ką galima lai
mėti, nes < daug kas ' neturi tei
sės balsuoti; antra, buvo skel
biamas boikotas 1 hedembkratiš- 
krėms rinkimams.

Tada Jau “Naujienose” bu
vo ’ pastebėta, kad boikotas nė 
Visada yra geras daiktas. Rin
kimų boikotas tik‘tuomet-ge
ras, kai masės yra pakanka
mai išjudintos it tikisi 'kitu 
budu -— ir svarbiausia\netru- 
kus Savo atsiekti. Taip pat 
ir vėliau “Naujienose” buvo 
rašyta, kad įštatymai, - nors ir 
seniau išleisti prie kitų .'gyve
nimo sąlygų, įgyja ’ kitą pras
mę. Taip išėjo ’■ ir su tais savi
valdybių rinkimais.

•'Vėliau buvo išleistas darbo 
pajamų mokestis. Visi, kurie 
tik Lietuvoje turi darbą, turi 
tą mokestį mokėti. To įstaty
mo dėka rinkikų skaičius žy
miai padidėjo, ir jau darbo 
masės tais' • rinkimais į savival
dybes galėjb pasinaudoti. Tai
gi, kada jau ’ ėjo nau’ji - rinkL 
iriai! į miesto šąviValdybeS, kaip 
kur opozicija “ susigriebė rinki
muose dalyVatitL Vienok Val
dan tie j i -darė visokių kliūčių ir 
todėl '.ne Visur opozicijai s pa
vyko savo;į: kandidatus išstaty
ti. ‘ Pavyzdžiui, Kaune SOciaL

1 demokratų sąrašas dėl menkų 
Tchmalumų buvo panaiki litas!
Ir "darbo masės, neturėdamos 
saVo kandidatų, ! ir čia rihkL 
muose 1 nedalyvavo. < t • ■

Vėliau buvo ’ išleistas ‘Seimo 
rinkimų įstatymas. 'Pagal td 
įstatymą į ' Seimą kandidatus 
turi teisę Statyti tik savival
dybės. Kadangi savivaldybės 
buvo išimtinai tautininkų ran
kose, tai Lietuvos opozicija ir 
tuos rinkimus boikotavo, nes 
neturėjo savo -kandidatų.

Šiemet turėjo' būti nauji rin
kimai“ į sąvivaildybeš. Aišku, 
šiais ^rinkimais opozicija butų 
pasinaudojusi. Dėlei to, kad 
opozicija šiuos rinkimus butų- 
laimėjusi, negalėjo būti dvie
jų nuomonių. Negalėjo t&ip pat 
būti abejonės, kad šiu'ose rin
kimuose^ ^pozicija dalyvaus. 
Bet,., tautininkai gerai atspėk 
darni krašto žmonių nuotaiką, goms; plėstis

: • r ,1.; • ; ■ - ____■ • , r .. iv,- — -—; i u.; ...; ,.?l i u n . r ... ..... ■ ■ ■ , ■ ■ .  ................................................... ....... . ; . ■■ - /
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PRADĖJO' DVOKTI Nft VėžIS
PANTĖVEžYS. — -Nevėžis I. 

nuo ’IM'aJisto” ir kt.. kanalizaci
jos 'vamzdžiais leidžiamų nešva; 
rūmų tiek persisotino, kad sa
vo dvokimu privertė uždaryti 
visų aplinkinių namų langus, 
Dėl nešvaraus vandens vasarą 
pradėjo dvėsti žuvys, šiam ne
švariam vandeny vis dar skal
biami ' baltiniai, kai kur ima? 
mas vanduo. Labai, patogu li-

LAUKAITIS BUVO 
'BOLšfcVlKAS 
//..i rimtim '

Vienas fašistiškas smyčiolas 
didžiuojasi, kad Baltimorė tai
— “tautininkų tvirtovė”, į ku^- 
rią bolševikai nieku budu neįsi
skverbs. Tenai, esą, —

“gyvena ir dirba tūkstančiai 
musų draugų, priešaky su to
kiais vadais, kaip adv. Raste-

bokštiniNkas taiso
STYGAS

Buvęs tautininkų “sargybos 
bokšto’* menedžeris Strįmaitis, 
kuris pereitoje SLA. rinkimų 
kampanijoje “pasižymėjo” savo 
nešvankiais agitaciniais laiškais 
ir lapeliais, dabar vėl nori gau
ti tą patį “džabą”. Todėl jisai 
paleido per “.tautiškus” laikraš
čius vieną savo aplinkraštį, 
plusdamas Grigaiti.

KAUNAS. — Devocionklijų 
ir šv. daiktų “Maldos” b-vė 
Aleksote, Veiverių g. 22 nr. 
turi savo dirbtuvę. Vakar to
je dirbtuvėje įvyko nelaimė: 
darbininkas č. Žukauskas pri
silietė elektros laidų ir vieto- 

užmuštas. Žukauskas gyve- 
Kleboniškių 
į “Maldos”

jc 
•no 
vo 
ti.

Senasis Lions kliubų internacionalo pirmininkas 
Edwin R. Kingsley (kairėj) sveikina naująjį Lions pre- 
ridentą Krank V. Bireli iš Wilwaukee, Wis.

ta-j

(fašistiško-naciško). Visgi to
kias •rašinius, kaipo diplomato 
asmens, -reikėtų -aiškiau para
šyti, kad ir -paprasti skaity
tojai suprastų.

Laivakorčių 'Agentas.

I3EFU vos fim 
TINYBES žinios

. , , MįNįllįl

'Dėl P, Daužvhrdžio,
I Konsulo Chicago j e i(ar či- 

kagojė, -‘kaip s g. ’kmistdas ta
šo) “Naujienų” 'Nr. iš ttfgs.
d. verta <dar pridėti >sekam$ 
“naujenybių”. Bėt turiu /pažV-i 
mėti, 'kad P. Daužvardis, ka4 
da buvo New York’e, tai sa1 
vo valstybiniuose darbuose . pa-i 
s-ižymėjo t teisingumo ir j nuolai
dumo -žvilgsniu, taip sakant; 
žmoniškais, humaniškais jpfim 
diphis, 'bet kada ' atsidūrė • Chi
cago je, ’-tai iš šalies ! žiūrintį 
“pasipūtė”. j

Jo žodžių, atspausdinti} 
“Nau'j.” neverta paminėti, bėt 
tik verta, pavyzdžiais, mano pa-r 
tyrimu, pažymėti, kad tai, ką 
P. Daužvardis rašo, neatitin
ka tiesos, nes, pavyzdžiui, dš 
kaipo - laivakorčių agentas eši| 
patyręs, būtent, -pradžioje šhj 
mėtų >maho miesto gyventojas 
Jonas Smitkus ^savo suvargu- 
sierrls tėvams nupirko vienus 
marškinius, vieną “union suit”, 
įdėjo savo nešiotų marškinių 

du “union <suits’’, ’keletd 
-porų ’ kojinių, motinai taip pat 
kelenaites, marškinius, dvi po
ras “cotton” kojinių, -keletą 

xNr; Tėvynės, Vienybės, Kelei
vio ((pastarojo kaip vieno mė
giamiausių Viso pasaulio lietu
vių laikraščio) ir wiską, viena
me ryšulyje, pasiuntė į Lietu
vą. Buvo -3‘ svarai su viršum, 
Už ’peršiimtimą • užmbkėta 56c 
ir apdraudoš !15c. ’ Ūž 2 ar 3 
mėnesių minimas siuntėjas J. 
Smitkus ' gauna -nuo tėvo jais* 
-k4, ' jog- paštas reikalauja 230 
litų -apmokėti, kad galėtų gau1 
ti iš pašto siuntinį: Be to, tė* 
vas rašo, jog • daręs -visas gai
limas pastangas, • kad galėtų-at
siimti siuntinį, jei bent ne dy
kai, tai noks Irž mažesnę mo
kestį, bet pašto -viršininkas ne*' 
išdavė ir atgal ’ grąžino • Siuntė* 
jui, 'net 'ir i laikraščių ' dykai ne
išdavęs.

šis Jono ‘Smitkaus siuntinys, 
perkant naujus :drkbųžitts, kai
navo ' $4:20, senų drabužių ‘būt 
Vo ’ VeHės ‘ apie “$2.00, tai viso 
apie $6.20, o Lietuvos muiti
ninkai pareikalavo'230’litų, va
dinasi, . skaitant konsulariniu 
mokesčiu ; $46.00 '(skaitant už 
litą '20c.). Tai faktas. Tr šių 
žodžių rašytojas, kaipo ‘/paka
vęs” J. Smitkaus-siuntinį, Jam, 
siimtiniui, sugrįžus, turėjo ne* 
smagumą ir išmetinėjimų.

Antras (o tokių galybės). 
Juozas Petronis savo žmonos 
.giminėms į Dzūkiją, į Sered
žių, siuntė maišytų--- senų ir
-naujų ‘ (nauji 'buvo:‘marškiniai, 
kaklaraištis, viršutines vasa
riškos kelnės ir “sport shirt”), 
viso ? nhwjų “drabužių kaina 'bu
vo (retoji) >?$6/85, 'Senų apie 

^Ž.OO. Siuntinys sVėrė ' 6 • sva* 
rus. Adresatas, '-kaipo ‘-‘valdi- 
ininkus’’, policiriirikds, i užmokė
jo 113 ' litų i muito; i mat, - kaipo 
‘‘valdininkas”, ! tai 'dar išsiga
lėjo ''Užsimokėti, bet siuntėjui 
vis" tiek pat pasiskliddū, ir kai
po bėdnam, neturtingam ih' pa- 
praSViyn darbininkui (jis nė 
tų 113 litų negali iki Šiol kŲ 
šilyginti), pasirodė neteisinga’ 
ir 'ypač "pardavėjui, siuntėjui 
(t.y. m.an, kaipo to ryšulio su- 
taisytojui) išmetinėjimai.

P. DaUŽvardis rašo, jog “mui
tų įstatymas yra senai (man, 
rodos, reikėtų rašyti, kaip ta
riama.: seniai) išleistas ne ek- 
zektityvės valdžios • (ta “ekze- 
kutyvė - valdžia” Čia mums, ar 
man, tai ■ nesuprantama, kas ji 
tokia yra), bet seimo!’, bet P. 
Daužvardis nepasako, kurio 
Seimo, ar buvusio demokrati
nio, ar dabar esančio totalinio

’l. Dėl penkių Stipendijų 
Amerikos ‘lietuvių jaunimui V. 
D. -Universitete Kaune.

Amerikos lietuvių spaudoje 
buvo tilpę oficialus ir neofi
cialus . pranešimai apie tai, kad 
jau šiems mokslo metams pra- 
sidddant, Vytauto Didžioje 
Universiteto Kaune lituanisti
kos Skyriuje skiriamos penkios 
Stipendijos. Amerikos lietu
viams. Pasėkoje tų pranešimi 
pasirodė, kad yra žymus Ame 
tikos lietuvių .-jaunimo skait 
liūs, kurie -jau Atsiliepė ir pa 
reiškė • norą tą ’ progą pasinau 

’dubti. Gaila, kad nevisi, o {til 
pėnki' tegalės stipendijomis pa 
sinaiiduoti, nes >tai yra -tik pir 
mas toks bandymas ir lėšų-di 
dėsniam stipendijų -skaitliu 
nebuvo galimybės parūpinti 
Paduoti kandidatų ’ prašymą 
jau pasiųsti Kaunan ir nauji 
karidi’datų prašymų ‘jau nebe 
laukiama ir patariama nebesių 
sti iki kitos progos, apie 
žinoma, bus pranešta atatiOks 
mu laikot žymi dalis prašymi 
kuriuos buvo surinkęs p. Jc 
nas Bagdžiunas-Borden Čika
goje,'buVo. pasiųsti Kaunan pe 
Čia buvusius Seimo narius; k 
ta dalis pasiųsta iš Vašingtc 
no. Dabar belieka laukti ž 
nios' iš Kauno: kas tas per 
kias "Stipendijas laimėjo. Kai 
didatams, kuriems -stipendijc 
•bus - pasiūlytos, bus apie < t< 
pranešta«asmeniškai taip .-grei 
kaip 'jų pavardės bus pati] 
tos.

2. .Dėl naujo Amerikos -a 
Stovo f Lietuvai.

'Iki šloliai Amerikos Vyriai 
sybe sklrdavo % vieną minister 
kuris, gyvendamas ' Rygoj 
(Latvijoje), :atstovaudavo / 

riierikos -vyriausybę ’trijos 
Baltijos '/Valstybėse: Estijoj 
Latvijoje 5 ir Lietuvoje. } Dabs 
'Amerikos 'Vyriausybė’rado rė 
-kalo ' paskirti Lietuvai ‘atskit 
ministerį, kuris gyvens ' Lieti 
vos 'laikinoje sostinėje Kauri 

"Toks Amerikos 'Vyriausybe 
žygis yra aukštai' įvertinami 
Lietuvoje, 'tuo džiaugiasi 
Amerikos 1 lietuviai. Ryšium s 
tuo šiomis - dienomis Liėtuvc 
Pasiuntinys Vašingtone, p. 1 
žadeikis, ‘ buvo atsilankęs pi 
Valstybes Sekretorių poną Go] 
dell Hull ir, pareiškė jam Li< 
tuvos Vyriausybės , padėką : 
pasitenkinimą, Prie tos proge 
Valstybės Sekretorius teike 
pareikšti, -keletą prielankių 
džių • Lietuvai ir .lietuviams p; 
brėždamas, kad šis Amerikt 
Vyriausybės žingsnis, -kongrei 
nžgirtas, beabejo dar labia 
suartins musų udvi -valstybe 
kurios ir - taip i jau. yra stfsir 
šusios draugingumo ’ ryšiais * 
-kad skaitlinga Lietuvos išėiv 
ja, apsigyvenusi Jungtinės 
Amerikos 'Valstybėse yra sti) 
rus giminystės ryšys tarį 

'dviejų ■ tautų.
Naujas Amerikos miništer 

vienai tik Lietuvai - paskirti 
Rcv.’-Dvven JJ C. Norem1 iš Moi 
tana štato. Jo išvykimo Ištiki 
Kaunan dar nenustatytas. Ne 
YOrk’o lietuviai turės proge 
>jį phtydetf, 

f   - - ....     . . ■ ■ ■ i »
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PITTSBURGH Ū NAUJIENOS
LIETUVIAI GRAŽIAI PASIRODĖ KONSTI

TUCIJOS ŠVENTĖJE
4

1

t

*

NAUJIENOS, Chicago, III.

Išrinko Rengimų
j ją ir ruošiasi iprie įrudę- 
niiiio veikimo.

zPusaštunto men. kūdikis Marshall .T. Joyce Jr., kurį motina vežimėly i paliko 
prie sankrovos Lake BĮ uff priemiesty. Ant šalygatvio užšokęs sautomobilis sudaužė 
vežimėlį, išdaužė sankrovos langų, bet vežimėly buvęs kūdikis išliko sveikas. *

Lietuvių Mokslo 
įDr-stė Išpuošė 

Savo Narna

PITTSBURGiH, Pa. — Rug
sėjo 17 d. Pittsburgho miestas 
iškilmingai šventė Suvienytų 
VMstijų konštitufcijos 150 me
tų sukaktuves. JConštitucijos 
šventė Pltteburghe susidėjo Iš 
didžiulių paradų, kuriuose da
ly vavo,' tarpeklių' tautų ir lie- 
tt/viai. Visi paradų dalyviai ir 

: šiaip < daugybė pašalinės publi
kos susirinko į didžiulį Fofbes 
Field stadioną. Tenai Pittsbur- 
gho 'miesto majoras Cornelius 
>D. Sctdly ir iš Washington, 
D. G., Prezidento Roosevelto 
įgaliotinis sekretorius Harold 
dėkeS pasAkė atitinkamas 
konstitucijos šventei kalbas.

Kalbant apie ; Pittsburgho 
liėtuvių dalyvavimą * konfetituci- 

’ jos ' šventės parade, reikia pa
sakyti, kad lietuviai gana ge
rai pasitodėj 'palyginti, su k b {Tam ? reikalui buvo išrinkta.-ir 
tomis tautomis. ’ It tai tik pa
rado rengimo komiteto dėka, 
kad ' lietuviai nors tiek gAlgjo 

vpasirodyti.
Atvirai -kalbant .reikia pasa

kyti, kad musų Pittsburgho 
^Laettfvių Vaizbos Butas ir ry
miški kunigai ne - kiek nepri
sidėjo prie dalyvavimo konsti? 
tucijos šventėj. Iš šalies žiū
rint išrodė, kad musų 'Pitts
burgho tiems: didiemsiems “vei
kėjams” ■ iš Vaizbos Buto ir iš 
katalikų tarpo visai ' neapejo 
konstitucijos šventė, ne til$

- kaipo šios šalies piliečiams, bet 
ir ’ kaipo lietuviams. Nors pa
rado rengimo komitetas -dėjo 
daug pastangų, kad visi ' Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuviai

> dalyvautų ir gražiai pasirody
tų, bet sakyti “veikėjai” visai

. žinoma, buvo apsieita ir be 
tų musų “didžiųjų veikėjų”, 
ir Pittsburgho lietuviai dar 
kartą gavo persitikrinti, kam 
rupi lietuvių geras vardas, o 
kam ypatiškos • ambicijos.

Paradui pasibaigus visi dar 
lyviai grįžo į Lietuvių Piliečių 

-svetainę ir tenai darbščiosios 
musų moterys buvo parengus 
sios užkandžių. Pasidrūtinę

> prie gražios muzikos visi link*
sminosi -iki Vėlumos. ;

Tai 'taip Pittsburgho lietu; 
viai šventė konstitucijos šven- 
tę-

— Vienas iš dalyvių.

PITTSBURGH, ;Pa. — Rug
sėjo ; 23 dek • L.M.D.ekstra susi- 
rihkiirte lbuvo išrinkta rengi
mų komisija, ’ktrri ^darbuosis 
kartu -su valdyba rengiant ’į- 
vairius • parengimus, kad sukel
tų fondų, iš <kurio bus graži
namas draugystės namas.

Kiek -laiko atgal buvo kilęs 
sumanymas, -kad didintų namų 
pastatant “bcnvlmg alleys”.

komisija, bet po ilgų : planavi
mų ir • svarstymų, visuotinas 
narių : susirinkimas nutarė na* 
mą nedidinti ir “bowling alių” 
statymą atidėti, o tik išmalia- 
voti svetainę iš lauko ir iš vi
daus. Tai dabar LMD. svetai
nė labai gražiai išrodo tiek iš 
lauko, tiek iš vidaus. Maliavo- 

" !■ 't ■>jimo darbą labai gerai' atliko 
lietuvius maliorius Juozas Ber
notas.

Namo didinimo sumanymas 
buvo atidėtas tik vien dėl tos 
priežasties, kad dauguma na
rių buvo tos nuomonės, jog 
draugystė neturi pakankamai 
kasoje pinigų.

Todėl atsirado liuosanorių 
•narių, kurie yra . pasiryžę dar
buotis, kad j su įvairiais. paren
gimais butų.galima.,sukelti at
skirą fondą ar už; kelių metų 
nebus ' jokios 'baimės dėk namo 
didinimo.

Ypatingas reiškinys, 
L.M.D. yra jaunuolių,
yra suinteresuoti namo didini
mo ir sukėlimo tam reikalui 
fondo.

Šiame ekstra susirinkime, 
kėli sutiko • laisvu noru darbuo
tis L.M.D. Buvo išrinkti į pa
rengimų korpisiją Viktoras Rū
kas, Edvvardas Baltrušaitis, 
Jonas - Katela, ’Juozas Karaus- 
kas, Jurgis Abromaitis, Alex 
Vainorius, Kazys Leliušis, Sta
sys Pauliukonis.

Rengimų komisija ir-valdy
ba mano, kad pirmiausia bus 
surengtas balius. Tai bus lyg 
ir oficialus , pagražinto namo 
atidarymas.

Susirinkę svečiai • turės pro
gos 'apžiūrėti kaip išrodo -pa
gražintas ‘ namas.

Vėliau ‘ bus rengiama “Bin
go” ■ ir kitokie parengimai ‘kas 
savaitę.

S.L.A. 3-Čias Apskri 
tys Rengiasi Rude 

niniam Veikimui

GAISRAS, KURIO NE 
•UŽGESINA NUQ 

’ 1884 METŲ

!giausiU istorijų, tai vienas far- A'

kad 
kurie

Naujas Lietuvis 
Dentistas

S.'S. PITTSBURGH, Pa. —L 
Šiomis i dienomis šioji didžiulį 
lietuvių kolonija susilaukė naut 
jo lietuvio profesijonalo — pirt 
mo lietuvio dentisto Pittsburr 
ghe. '

Praeitą vasarų Pittsburgho 
i Universitetą baigė dentisto 
mokslą Dr. J. A.. Daugert (Dau
girdas) ir nusitarė apsigyven
ti Pittsburghe. Nors Dr. J. A, 
Daugert yra gimęs ir augęs 

' kietųjų- anglių srityje, bet lan
kydamas mokyklą Pittsburghe 
pamėgo musų dūmų miestą.

iDr. J. A. Daugert atidarė 
savo gražiai ji engtą Ofisą ad
resu <1812 * Carson -St., S. • 
Pittsburgh, Pa.

— Korespon.

LauraPaulėkiute

PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo 24 d. teko sužinoti, kad 
S. L. A. 3-čias apskritys ruošia
si rudeniniam veikimui. Pir
mas parengimas bus lapkričio 
10 d., L.M.D, svetainėje. Tai 
bus' vakarienė. 

/

Apie vakarienės programą 
parašysiu kitą kartą.

nomina

nuomo-.
pareiškė,

SL.A Veikiai Turė
jo Pasitarimą Dėl 
Pildomosios Tary

bos Nominacijų
PITTSBURG1I, Pa. — Rug

sėjo 24 d?!‘ĖM!i). svetainėje 
buvo susirinkęs būrelis S.L.A. 
veikėjų dėl pasitarimo kaslink 
Pildomosios Tarybos 
Cijų.

Buvo pasidalinta 
nėms ir daugumas
kad * vargu bus galima susitar
ti su Sandariečiais ir išveng
ti agitacijos. Juo labiau*, kad 
kiek jau • yra žinoma, tai ^an* 
dariečiai ir tautininkai „-yra su1-

C . . ■ «

darę savo sleltus ir Jau siun
tinėja ‘ lapelius į S.L.A. kuo
pas. .

Todėl • daugumas pasisakė, 
kad ir', pažangieji statytų /sa
vo atskirą sleitą.

Tuo reikalu nutarta susira
šyti šu vakarų veikėjų komi
tetu ir pateikti savas rekomen
dacijas.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, Ohio valstybės pietry
čiuose jau nuo 1884 metų de
ga po žeme anglys. Apskai
čiuojama, kad iki šiam laikui 
gaisras jau sunaikino apie 28 
milijonus tonų geros rųšies an
glių, ir, gal, dar sunaikins 14 
milijonų tonų, jeigu nebus už
gesintas. Be to, gaisras gali 
persimesti j Hokingo' klonį, iš 
kūr valstybė gauna apie vie
ną dešimtąją reikalingų ang
lių.

Per 53 metų laikotarpį, dau
gelis to krašto gyventojų gy
veno virš degančio pečiaus ir 
buvo daug • atsitikimų užregis
truota, kad keletas asmenų pu
siau stebuklingai išsigelbėjo 
nuo mirties;!ir sužeidimų. Be 
to, liko keletas ir neišaiškintų 
atsitikimų/ūkai prapuolė' asmer 
nys, kur ✓spėjama,- jog Jie ta^ 
po to gaisro ^aukomis. *

Požemy gaisrui plečiantis į 
visas puses,-“ niekas negali pa
sakyti, kuribj!'vietoj jis išsi
verš į žemės paviršių. Lieps
noms ir dujoms veržiantis į 
viršų, jau' iki šiolei sunaikin-

lis skaičius gyventojų .išsikėlė 
gyventi kitur, palikdami: na
mus, mokyklas ir bažnyčias. 
Kur tik gaisras (po žeme pra1- 
čjo, tėn paprastai jis neigia
mai paveikė į namus, laukus 
ir vieškelius.

> meris pasodino bulves, o kada 
kasė, buvo visiškai iškepusios.

Dabartiniu laiku gaisro ap
imtas plotas yra šešių mylių 
ilgio ir keturių mylių pločio. 
Kai kuriose vietose gaisras net 
matomas, o .kitose vietose (pa
slėptas skalų. Yra planuojama 
į anglies gyslas įleisti'požemi-, 
nius, gaisro neperleidžiančius 
barjerus ir tuo užkirsti jam 
kelią. Tačiau iki šiam laikui 
visos dėtos pastangos nuėjo 
niekais. Buvo mėginama net 
vieno -upelio -vandenį • paleisti į 
degančias kasyklas - ir tuo su
laikyti gaisrą. Bet« vanduo tik 
padarė daugiau garų, kurie 
dar daugiau spaudė nuo an
glių paeinančias dujas į . anglis 
ir daugiau plėtė gaisrą. .Kitą 
-kartą. anglies gyslose buvo pa
darytos t cementinės sienos, ’ bet 
nuo karščio jos susprogo ir 
.ugnis prasimušė pro -jas. Da
bar tos gaisrui užtvankos bus 
daromos iš žemės ir dumblo, 
pro'kuriuos, tikimasi, ugnis ne
praeis.

Prieš porų metų ugnis po 
žeme praslinko pro vieno mie
stelio priemiestį. Tenai apie tu
zino namų pamatai sulindo į 
Žemę ir gyventojai juos turė
jo apleisti. Ir dar dabar to 
miestelio svarbiausios gatvės 
gyventojai mato, kaip trūkinė
ja jų namų sienos ir kaip iš 
po žemės eina karštis. Darbi
ninkai, dirbą kasyklose, taip 
pat jaučia, kad netoli jų ky- 

patyrimų 
pakils iki 
rėiks pa- 
ir -prasir

la didelis karštis. Iš 
jie žino, kada karštis 
aukščiausio laipsnio, 
siimti * savo įrankius
šalinti, Ne labai senai vienos 
mokyklos mokiniai pradėjo 
skųstis didele mokykloje šilu* 
ina.- ’ Tyriųejimai parodė/ jog 
u*ž /20 pėdų nuo mokyklos na? 
mo, po žeme,, degė anglys.

Per lietingus laikotarpius ir 
ūkanas, - iš' anglių smilkstantie
ji dūmai slenka Į namus. Nak
ties metu '.kalnų pašlaitės 'bū
na lyg ' ir iliuminuotos. •• Vietų 
nia.i gyventojai iš to kartais

5mm
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo «ugnies 
ir., pavogimo* nuo sužei
dimo ar .užmušimo žino- • 
gaus. Nuo sudaužymo ki- į 
.to ^automobiliaus. .Nuoj 
. sudaužymo -savo šutomo-.
biliaus. Galite gauti bon- 

. dsą /(kauėijų) iki $500.00,
kuri tinka visoje Ameri-/ 
koje ir.daug kitokių 
šių Ap'drHudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICĮŲ ' 
galite gaiiti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvašlį
_• iiuo Ugiiies
• nuo Vagių , 
_• nuo ‘ Langų išdaužymo

t

i

t 
»

L.M.D. Narys.

PITTSBURGH, Pa. — • Rug
sėjo 6 d., žinoma Pittsburgho 
lietuvių dainininkė, p4ė Laura 
Paulekiuto, buvo surišta mote
rystės y ryšiais su Pranu Ma- 
žėiČlu iš East Pittsburgho.

Laimingos kloties musų Lau
rai ir jos mylimajam Pranui, 
naują. gyvenimą pradedant

— Rep.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
* paįvairintos. « «
NAUJIENOS < duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai pranėša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje. '

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio. turinio raštų, 
ėilėrėščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
. . atvaizdų. •

NAUJIENOS yra jvisumnpnė&^rgahąs —. jūsų> dien- 
ršatis, Todėl skaitykite jas, sklciskiteJas ir 
remkite biznierius,. kurie garsinasi NAUJlE-

Y.NOSĖ. ; ’ V

NAUĮ JIENOS
1739 SOUTH -HALSTED STREET

'CHICAGO, ILLINOIS

I 
>i

! 
J

!

t

1

lą daug ūkių ir miškų. Dide- turi ir juokų. Viena iš juokia

MUSU SPAUDOS DAUBŲ

• r
o

“The Daina”

Užsisakydami prisiųskite mo 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

> CH1CAGO, ILL

■V

J

■f
4

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome-- 

■«dija. Lošia 4 3 • vy-; J C ’ 
rai ir 5 moterys

JSTo. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS^’ 
4 veiksmų ‘ drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 1 
terys ......... x..........

INo. 79—GERIĄUS VĖLIAUS/ 
NEGU NIEKAD, - vieno- 

\akto komedija. Lošia 4 
vyriai ir 3 nlo-

> \ terys ....... ........
No. 84-YMEDICINGS DAKTA

RAS, vieno vėiksmo ko
medija.. Lošia 6 '

♦ vyrai -ir 3 moterys

KAINOS‘PERŽIŪRĖTOS®

nupigintos!
Sabai

Vienutiiiė Tokia ..

Anglų Kalboj
TEATRO 
MĖGĖJAI - 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyj^ galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mią'veikalų. Jei gerai \ 
susilo&it—publiką pra- 
juokinsit — pravirk
dinsite

Šimtai lietuviškų .dainų anglų 
kalboje. 'Gražus .vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinišMva^ 
sios istorija.

William O. Dopglas, na
rys Securities and ExehaYi- 
ge Commission, šiomis - die
nomis paskirtas tos komisi
jos pirmininku, pasitraukus. 
iš pirmininko vietos James 
M. Landiš, kuris patapo 
galva Harvardo Universite
to teisių fakulteto. Douglas 
yra- 39 m. amžiaus, gimęs 
Maine, Minu.

Puikiausia knyga visam , musų 
jaunimui pasiskaityti. /

“The Daina” yra ^parašyta Lie
tuvos įrašytojo Katzenelenbo- 
geno.

! Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanu savo 

vaikams šitą kny^ą.

Gausite NAUJIENŲ ofise. '
1

i

■• Ateikit ir susipažinkit su.muąųlNau- 
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai- ir gerai mes. padarysime - jūsų- darbų

UŽSAKYMUS Į KITUS . MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

■Mram

1739 SO. HALSTED STREET
Pašaukit CANAL 8500 ir musų 

agentas užeis pas jus su sempeliais 
jūsų užsakymų.
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DIRECTORY

RISIS McMILLEN

BARSKISlankė

Gavo pasą Povilas Inčara

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI VIRTUVĖS ABRUSAI

• FOTOGRAFASFull-flavored

HOSPITAL

CROSS STITCH TOWELS

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

PETĖRT PEN

CbMINo

7CK

Svarbu Dariaus-Gi
rėno Posto Nariams

Atvažiuoja iš Lietu
vos p-ia Ručinskienė

J. Maskoliūnas per
ka degtinę bačkomis

Avenue
5727.

AHA/ 
ThaTS- 
v/mat 
THEY

Specialiste, 'ur/vrmalae 
notlu/uy buį, 'Ra/cuvg 

?ow<teA„.,Confa0llecij

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Susirinkimas ' šįvakar;, atvyki 
te ir tiė, kurie išstojote

blous’ 
cwsr 
the for / 

’flGUDAfa

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Temperatūros
, / -

Kontrole

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintains 
a “Sėt* 

Temperatūra

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

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

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

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

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

Svečiai iš Clevelando 
Pas p. p. Pollockus

Savaitę laikp atgal p. p. Po- 
llockai, 6530 S. Damen avenue, 
Sočiai Inn užeigos savininkai, 
susilaukė .svečių net iš Cleve- 
land, Ohio. Pas juos atvažiavo 
jų duktė Olga ir žentas Pranas 
Adomavičius, kurie gyvena 
9616 E. 133th St. Clevelande. 
Svečių buvo ir iš kitų kolonijų, 
būtent, iš Gary, Ind. p. p. Ra
gauskai, kiti ir iš Springville, 
Ohio. Jie atvyko p. p. Pollockų 
artimų draugų p. p. Jono ir 
Onos Visbarų dukters vestuvių 
proga, kurios įvyko 18 rugsėjo 
Marųuette Parke.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

65% cars ......... —
Illinois Nut .............
Rex Egg .......... ......
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

Laiškai Naujienų 
Ofise

ANCHOR INN
Męs esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilna eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Dalykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietų dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN 
3500 SOUTH HALSTED STREET

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doubk lėsfed!DoubleAclion!
irį* BAKING 

ILV POVVDER
SamePrkeTodayas45'>tarsA<io 

25 ounces for 254 t 
FuII Pack »»« No Slack Fillin^

DAILY
BUSINESS

Bernotas, Mrs. "V. 
Dambrauskienė, Prane 
Dionjsopoulos, Frank 
Getsson, Walter (2) 
Kantrimaitis, Juozefa 
Kareiva, Olga 
Rudokiene, Zofija 
Mockus, Frank 
Rimavcus, Jonas 
Rulis, A.
ŠEŠTOKAS, JUOZAS 

(Registruotas)
Simui, Tony ' • < 
Stephens, George 
švarkus, John 
Swilainis, Steponas 
Urbon, Paul 
Waitiekunas, Benediktas 
Valinčius, Kazys.

3, e, į

BRIDGEPORT. — P-as Jo- 
kubas Maskoliūnas, tavernos 
biznierius, kuris turi savo už
eigą adresu 3505 So. Halsted 
St., labai gerai žino, kad jeigu 
pirksi vieną butelį degtinės, tai 
reikės labai brangiai užmokėti 
ir, gal būt, negausi tokios ge
ros, kokį tavo kostumieriams 
patiktų. Todėl jis sugalvojo, 
pirkti degtinę savo tavernai 
bačkomis, šį kartą jis parsi
traukia tiesiog iš Kentucky dis- 
tilerijos visą bačką grynos gru
dų degtinės ir subuteliavo sa
vo varde. Dabar jo kostumieriai 
galės gauti tokios degtinės, ku
rią, p. Maskoliūno manymu, jie 
turėtų gerti už tokią pat kainą, 
kaip ir kitos .degtinės parsiduo
da. P-a& Maskoliūnas sako, kad 
ši degtinė yra padaryta iš 40 
procentų smulkių grudų. AŠ tik
rai nesuprantu ką tai reiškia, 
tačiau, galimas daiktas, kad tai 
yra geresnė degtinė. Paragau-. 
sime patys ir žinosime. VBA.

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00 

$13.35 
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayętte 8980*
OKSAS EXPRESSING

4405 So. Fairfield Avė.

Mrs> Lillian Hawes Car- 
ter Younghusband, kurios 
vyras, turtingas kosmetikų 
fabrikantas Chicagoje, gavo 
perskyras dėl jos penkių 
minučių bučkio su jo part
neriu Paryžižuje, į kur jie 
buvo išvažiavę praleisti 
“mėdaus mėnesį”. Ji laimė
jo daug pinigų, o jis atgavo 
laisvę. Bet tai buvo kelintos 
jų sutuoktuvės.

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 ^rantuojamas už priei
namas kainas.

821 Sėst 34th Street

Graži Kastancijos 
Šeštokienės 
Birthday Puota

ROSELAND.
d. p. Kastancija* Šeštokienė,
W. 111 th St., sulaukė gražios 
Birthday puotos, į kurios erd
vingą tavernos užeigą susirin
ko daug artimų draugų. ' Jie 
prie skanių valgymų, gėrimų, 
muzikos ir draugiškų kalbų 
gražiai praleido laiką.

Pp. šeštokai, už skaitlingą at
silankymą visiems taria širdin
gą ačiū. —Senas Petras.

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.
WATS0N 
BUSINESS
COLLEGE

638 WEST GARFIELD BLVD.
(West 55th Street)

Phone Boulevard 0968

NOk/vB corr 
a. w>i—o 
CMA5B/

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

/ ' . ui"'’- . \ ® \ Vi! y . ■' '

Graži Marijonos 
Sharkie Gimtadienio 
Puota

ROSELAND
d. įvyko draugės Marijonos 
Sharkie, . 120 W. 111 gt. gimta
dienio puota. Kadangi draugė 
M. Sharkie yra plačiai v^inoma 
kaip daug dirbusi kartu s\i sa
vo mylimu vyru dėl darbo žmo
nijoj šviesesnio ir geresnio ry
tojaus ir yra alaus distribucijos 
biznyje, be to, dar įėjusi į ta
vernos biznį drauge su drąur 
gaiš Matekoniais, tai ir į gim
tadienio puotą susirinko daug 
artimų draugų. Jie visi draugiš
kai prie valgymų ir gėrimų ir 
muzikos praleido gražiai laiką.

Draugai Sharkiunai visiems 
už skaitlingą atsilankymą ir 
draugiškumą yra labai dėkingi.

Senas Petras.

<nr t ,
NEPAPRASTOS RISTYNĖS
Trečiadienį, rugsėjo 29 d., 

Rainbo Fronton (Lawrence 
Avė. ir Clark St.) įvyks tikrai 
nepaprastos ristynės. Nepa
prastos tos ristynės 'bus Tuo, 
kad risis dvi poros išgarsėju
sių- ristikų. Būtent, Frankie 
Talaber su Jack Conl'ęy ir Nan- 
go Singh su Ivan Rasputin.

Tai vis, taip sakant, risty- 
nių pasaulio pažibos. Pavyz
džiui, Frapkie Talaber (buvu
sio pasaulio čempiono sūnūs) 
jau turėjo 40 profesionališkų 
ristynių ir visas laimėjo! Tai 
tiarai nepaprastas rekordas.

Bingh ir Rasputin Chicagos 
sporto mėgėjams yra tiek ži
nomi, kad apie juos nėra rei
kalo ir kalbėti.

irt-'.. ■’

Naujienų Laivakorčių Sky
rius gavo žinią iš Cunard White 
Star linijos, kad atvažiuoja iš 
Lietuvos p-ia Ona Ručinskienė.

Ji keliauja laivu Berengaria. 
Į New Yorkų atvyks rugsėjo 28 
d. t. y. rytoj. \fyksta į Rock- 
fordą.

■ \ • • ’ • • ' . • J

Gi iš Švedų "linijos praneša
ma, kad jau gąy^Ąmeriko’s par 
są p. Povilas Inčiira. Iš Lietu
vos rengiasi ;išvažiuoti už mė- 
nesio laiko. • ■ '

< Į.i ' ' ' '

Naujienų Laivakorč’U
S ' 11 . Skyriui ' |

Freferred by millions 
to mayonnaise..

9 Choice ingredi- 
ents vvhipped to 
amazing creami- 
pesg i n the 
Kraft Mir- Zy. 
acle Whip 
machine. ti

Jaunieji po vestuvių f išvyko 
į Springvjlle, Ohio/kut jaunį 
sis mano apsigyventi, nes iš ten 
jis yra kilęs p-lės Visbaraitės 
jaunikis. —Senas Petras.

Jim McMillen savo laiku bu
vo vienas geriausių futbolistų 
Tai buvo tada, kai jis 
Illinois universitetą.

Apleidęs universitetą
Millen • pasiryžo verstis 
nėmis. Ir toje srityje jis turė
jo nepaprastą pasisekimą. Bū
tent, jis yra laikomas vienu 
geriausių ristikų pasaulyje.

Šiandien vakare McMillen 
risis White City arenoje su 
Rudy Kay. •

Apie Kay galima tiek pasa
kyti, jog jis yra jaunas ir daug 
žadantis ristikas..

.Bosses Woift 
Kire People with

( BmEATH )

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

tfith the best to choose Irom these days, em* 
ployers.favor the person who is mpst attrac- 
tive. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath)-is considered the 
worst o£ faults.

Unfortunately everybody suffers from thla 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, tne quick deodorant, 
ęvery morning and everv night.

Listerine ha!ta fermentation. a inajor cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•vili not offėud othera.

It you value your Job and yOut friends, ūse 
Listerine, the safe antisepttc, regularly. Lam« 
bert Pharmacal Oompany, St. Loūis, Mo.

Don’t offend others • Check 
"halitosis with LISTERINE

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

Gimtadienio Puota 
Pas p. p. Girdžius

šeštadienio vakarą buvo gim
tadienio puota pas pp. Petrą 
ir Oną Girdžius, 2460 W. 45th 
PI, Tai buvo p-Iės Josephinbs 
amžiaus kelio dar vienas Ženk
las. Kas buvo puotoj, jūsų re
porteriui neteko nei pro rakto, 
skylutę pamatyti.

Rep.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

| ‘ šįvakar bus labai' Svarbus 
Dąriaus-Girėno i 271 posto A-

I merikos legionierių susirinki^
i mas. Susirinkimas/ įvyks cent-

i s° ParšadžXe8?o17v^est 4:wioj Garsinkitčs “N-nose

PATTERhį 1431

No. 1431—Margais siūlais išsiuvinėti virtuvės abrusėliai 
Paprasti, bet puošnus. Jie pagražins jūsų virtuvę.

■ GRANE ■'!
CpAL COMPANY
5332 So. Long A ve.

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

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

FURNITURE HOUSE.Inc
“The Home of Fine Furniture”

Since 1904

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

—perfect 
fbr cookingl

# Kraft American has a mėllow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you cati depend on, 
this American Cheese to mėlt 
perfeetly.

NAUJIENOS, CMcago, III.
•« ui... . U-U.', -n|

Svarbu, nes nauja valdyba 
užima savo vietas ir turi labai 
svarbių žinių iš Springfieldo, 
kur komandierius dalyvavo 
legiono seime. Kviečia ir tuos 
atsilankyti, kurie dėl kurių 
nors priežasčių negalėjo susi
rinkimų lankyti.

—Frank Krasauskis.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO , 

TVARKOJE * • - . f - I i

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

Buy gloves with whot 
it savęs

h . rlfctu ■' *“’■ 4

idVlk uow p»r.iduod» 

•' S* te »’»♦'. '*
t •» karino* <s«U » ”

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED 0YOUR GOVERNMENT

olemari ,jwlrHEftTERS
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žinomo

Furnished Roonis

VBA

For Rent

MĖGSTA STALTIESĖ

Mine Run

Automobiles>W-

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsįųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė Rakandai-Jtaisai

Adresas

Mieatas ir valstija

Keturių Metų Mirties Sukaktuvės

2 karam garažas

kpIbiBfd

Nežmoniškas Tėvo 
Auklėjimo Budas

COAL
Anglys

Financial
Finansai-Paskolos

bet jtėvą sulaikė 
“mokslą.”

Operacija Miegan 
čiąjai Merginai

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Mokysis Dantų 
Higi jenos

ANT RENDOS 2 bedruimiai, karš
tu vandeniu apšildomi, dėl vaikino, 
su valgiu ar be, ir beįsmantė kam
barys dėl senesnio žmogaus.
3312 So. Union Avė. Tel. Yards 2935

P-lė Evęlyn mano baigti ga
vo kursą per, porą metų ir sto 
ti tarnybon. ' ' J

Apyvartoje Pasirodė 
Netikrų Penkinių

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

einamos, už pAka 
mus gausit nuolaidą

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500

Ręndon kambarys pavieniui arba ve- 
dusei porai. Taipgi 2 nefornišuoti 
kambariai. 3409 So. Low,e Avė.

JEI IEŠKOT 
PARGENU

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NAUJIENOS NEĘDLECRAFT BERT
So. HaMed St., Chkąso, III.

BRIDGEPORT.
tavernos bizpierjaus p. Jokūbo 
Maskoliūno jąuniausįoji duktė 
p-lė -Ęvelyn Maskoliūnas įsire
gistravo Northwestern Univer
sitete, ’ kur ji mokysis dantų 
higijenos (Dental Hygiene).

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PAĮE^KAU DARfiO už Janito 
riaus pagelbininką, atsišaukite laiš 
kų. J. B. 5707 West 64 th Place. Chi 
cago.

Pardavimui taverna...pigiai*, yra pra 
gyvenimui kambariai, renda pigi 
10353 SOj Michigan Av.

durių tumorui; reikalinga 
vo padaryti operaciją, bet gy
dytojai nedarė tol, kol motina 
nedavė savo sutikimo. Sutiki
mas gautas ir ligonė išvežta į 
ligoninę. <

rugsėjo 
vakare, 
m. amžiaus 
parap

Amerikoj
.Paliko di'dčlWne nuliūdime 

moterį; Antaniną, po tėvais Ku-

MODERNIŠKA MURO KRAUTU
VE; flatas viyšuj; karšto vandens 
apšildymas 
imta tavernos. Savininkas, 6515 So 
Ashland Avenue.

ANT RENDOS, 6 kambarių fla
tas ant 2 aukšto, karštas yanduo 
pečium apšildomas, $35.00 rendos.

4523 So. Talman Avė. Tel.
- Lafayette 1855

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 flatu Chicagoje.

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

Jau praslinko keturi metai kai ne
gailestingoji mirtis atskyrė tave, mano 
mylima moterį ir mųsų mylimu mamy
tę, iš, musų, tarpo.

< Nors laikas bėgi 
mažėja 
ir prašome 
jums amžinybės

Atmindam

___ _______ :___ _____________________

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West ,Maxwe)l St.

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

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, vy 
ras arba moteris. Nuolatinis dar 
bas ir geras mokestis.

1857 West 47th St.

Tol. Victory 4965

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak 

torius

4 PLATŲ 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 
kitų bargenų.

Z. S. MldKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

Penkinių paveikslai per tamsus
Iš Washi.ngtono pašto valdy

bos duotas įsakymas visoms 
pašto įstaigoms pasisaugoti ne
tikrų penkiųių. ‘Penkinės šiaip 
esančios geros, tik serijų nume
riai .nukreipti įstrižai į aukštų, 
popierius .blogos rųšies, paskui 
trumpesnės tris aštuntadalius 
colio jr . paveikslai, raidės.< ir 
papuošimai per tamsus ir bę 
gyvumo. ■ į ■ ?

Vaikučius supančiodavo gran 
dine ir rišo prie lovos

RENDON 3 KAMBARIŲ FLATAS 
su rakandais ar be rakandų, $16.00 
į mėn., 2 blokai nuo Sears Roebuck, 
3141 W. Arthington St. Matykite 
nuo 6 vdl. vak. Nevada 4199.

JAUNA MERGINA; padėti namų 
darbe; 2 vaikai; geras namas; Aus- 
tin 5§19.

PAIEŠKAU DARBO į bučernę ar
ba į tavern už bartenderį, galiu ir 
prie lųnch dirbti. Esu teisingas ir 
negirtuoklis. Kalbu polskai, ruskai, 
angliškai ir lietuviškai. Esu lietu
vis 44 m., nevedęs. Minėtus darbus 
esu patyręs, galiu duoti paliudiji
mą, Neręikąlauju brangaus mokes
čio. Galiu dirbti Chicagoj arba kitur 
kur. Rašykit: J. L. Box 31, ,Wood, 
Wisconsin.

NAMAI PARDAVIMUI 
SOUTH SIDĖJ

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

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

RETAS BARGENAS
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, randasi - Chicago 
Lawn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archei' Avė. Lafayette 6300

Statohj naujus ir taisom senus 
namus- Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5,824

MERGINA, bendras namų dar 
bas, būti, nereikia dirbti sekmadie 
nį. Muskin, Plaza 6044, 5218 Kim 
bark. .

PARDAVIMUI nebrangiai bučer- 
užs ir grosernės krautuvė, 4 kam
bariai užpakaly, renda $28. Rašykit: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 709.

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

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

NAMON FINANCE CORP.
• 6757 So. Western Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Perduręs apie 1,000 padargų
Trečiadienį suimtas Fred 

Gallahan, 36 metų d'mžiaus, bu
vęs policininkas, automobiiįų 
vandalas. Jis per dvi savaites 
vakarinėj miesto dalyje suba
dąs apie 1,000 tairų. Informa
cijas policijai davė vienas ga
ražo savininkas, Herman į, 
Debits, 5511 Harrison g. Jis 
veikęs kaip Callahano šoferis, 
kurs toj apielinkėje važinėjosi 
nuo vieno stovinčio automobilio 
prie kito ir su aispik’u per bu
dinėjęs tairus.

JOHN LAPINSKIS
• ■ • ■, i Ii.a ■ ■■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 24 dieną, 10:55 valan
dą ryto 1937 m«, sulaukęs pu
sės amž., gimęs Suvalkų gu
bernijoj, Kaimelio parap., Var- 
čelių kaimę.

Ąmęrikoj išgyveno 30 me.tų.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Sofiją, po tė
vais šniaukŠtąitę, brolį Pran
ciškų puseserę Marcelę Diržys, 
pusbrolį Gasparą žimoną, jo 
moterį ir jtų šeimyną, pusse-

Panelė Helen Karcauskas 
(5907 So..Kolmar Ąve,). Ji yra 
septyniolikos metų amžiaus ir 
lanko aukštesniąją mokyklą. .:

Kito mėnesio 24 d. (atseit, 
spalio 24) ji dalyvaus “Nau
jienų” rengiamame gražuolių 
konteste. Tasai kontestas įvyks 
Lietuvių Auditorijoje.

rą Kųzher ir daug kitų gimi
nių, Lietuvoje brolį Antaną, 
dvi seseris Onp/ir Agotą, bro
lienę Agotą, ir jos dukterį Qną.

Kūnas pašarvotas ,1609 So. 
50,th Ave>, Cicero. Laidotuvės 
įvyks antradienį, rugsėjo 28 
d., 9:8į0 vai. ■ ryto. Iš namų bus 
nulydėtas ,į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Lapinskjo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotųvėgė ir Suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikini: 

f Nuliūdę;
Moteris,

MERGINA; bendras namų darbas; 
būti; lengvas skalbimas; nereikia 
virti; vaikas; pastovus darbas;

■ Plaza 8845.

BIZNIO PRAPERTfi pardavimui, 
4916 So. Halsted. 2 aukštų mūras, 7 
kambariai viršuj. Taverna su fikče- 
riais. štymu apšildymas. Bargenas. 
Šaukit Vincennes 5769.

irolis, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Patąųauj# ląid, dir. B. B. Di:a 
banski, Tel. Armitage 2934.

■ j ................ ........

MARQUETTE PARKAS
5 cottages nuo $2500 ir augščiau

8 bungalows nuo $8500 ir augščiau
9 3-flatai $6,500 ir augščiau; 6-4 fla 
tai nuo $9800 ir aukščiau; 5-10 fla 
tai $17,500 ir augščiau. Bargenų ieŠ 
kotojai, su pardavimais arba mainy 
mais kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI and CO., 
2502 West 69th Street

Tel. Grovehill 0306.
Ofisas atdaras nedėliomis nuo 1< 

vai. ryto iki 3 popiet.

REIKALINGA DRESIŲ SIUVĖ
JAI pagelbininkė. Mrs. L. DUNN, 
2736 Division St. Tel. Humboldt 6094

’ New City . Furpitu^e Mąi:t, 
! 1654-56 W. 47th SU Sakytu 
adresu jus galite nuvažiuoti iį. 
pasižiūrėti tų dovanų.

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

MERGINA ar MOTERIS; patyru
si; lengvas namų darbas; mylinti 
vaikus; $10; 6134 North Talman, 
Rogers Park 5648.

We‘Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

ILLINOIS COAL
LUMP .... ..........................    $6.00
MINE RUN ............................ - $5.75
EGG OR NUT ..... ...... ............... $6.00
SCREENINGS ........................... $4.75

Our trucks cover the city and 
, suburbs.

Call Day or Night ARDMORE 6975

Help Wanted—Fejnale 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA; namų .dar
bas, Highland Park, mylinti vaikus, 
referęncas apie charakterį, būti, sa
vas kambarys, $8. Šaukit Evanston 
—University 7208, musų kaštais.

PAAUKOSIU MODERNIŠKA 6 
kambarių muro bungalow, karšto 
vandens apšildymas, 2 karąjn gara
žas. 9018 So. Racine Avė.

ZOFIJA lešcauskiene
MIRĖ RUGSĖJO 27 D., 1923, METAIS

MERGINA namų darbui, padėti 
virti, mylinti vaikus, savas kamba
rys ir maudyne, nereikia skalbti, 
jaunesnė nei 30 metų, $10. Mans- 
field 3143.

Kada mergaitė buvo nuvežta 
į policijos nuovadą, tėvo ir 
motinos nebuvo namuose. Tė
vas patyręs apie tai, tuoj su 
žmona Ivon nuvyko į policiją 
ir su nusistebėjimu užprotes
tavo policijai, kaip ji gali tė-» 
vui trugdyti savo vaikus drau* 
sinės mokinti. Jis pareiškęs, 
kad mergaitė išbėganti prie 
WPA darbininkų be žinios, ko 
jis nepageidaująs, o berniukas 
anksti ijedinėjąs aisbak&ą kaip 
delniukas”. Mergaitę ir mo-

.. . . ... GARANTUOTI
VARTOTI BOILERIAI

Radiątoriąį, pąipos ir fitjngąi, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

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

Tel. BQŲbEVARD 2800 J
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir faunas; Inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- pĮę-j .

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

§ę§ta<}įepj Čikagos policija 
susitiko su dar viena keiste
nybe, būtent: tęvas negalėda
mas surasti budo kaip vaikus 
paklusnumo išmokyti, juos su
pančiodavo grandine ir spyną 
užrakindavo.

Tos mokymo metddos laikė
si Williamas Repple, nuo 3417 
Oketa avenue. Jis savo mer
gaitę Glorią, 12 metų amžiaus, 
už tai, kad ji išbėgdavo iš na
mų nepasiklausiusi, supančio
davo trumpai su grandine ir 
spynele užrakindavo, o sūnų 
Vilimuką, 8 metų amžiaus, 
pririšdavo prie lovos. Taip jie 
išbūdavo per dieną. Vakare 
pąlįuosuodavo iš pančių, kada 
laikas miegoti.

.Tėvas suimtas.

Nutarta padaryti vidurių 
operaciją miegančią j ai Oak 
Parko gražuolei, f Patricijai

Callaha'n gyvena ^prįe 47Q6 
Monroe št. Iš policijos .paliuo- 
suotas 1929 metais. \\

WILMINGTON
A ANGLYS 

tnp ................. - $6.00
5-75 
6.00

Nut  ................... 6.00
Screenings .......... 4.75

PIRKIT DABAR!! 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS >MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

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

1Q25 North Clark.

P-lė Evelyn Maskoliūnas įsto 
jo į NorOwesteni Uniyersi 
ty DentaLColJege.

PATYRUSI LINGERIE operator, 
zig-zag piųking or single needle 
power machine. Pastovus darbas, 
geras mokestis.

S. ąnd Z. MFG. CO.
230 So. Franklin St.

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

„ DUODAME PASKOLAS ANT 
Y»1RMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Building 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted ‘Street.

JEI TURIT
U PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIĘNOSĘ

ANGLYS
Rocaho.ntas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Poęahontas—Lump ar Egg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertės.
Geniausios ■ .

Indiana Mine Run ....... ton. $5.40
Indiana Lump ar Egg —. ton. $5.75 

Kokybe ir svoris garantuota. 
. Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.

SUPER COAL COMPANY,
10 S. La Šalie Street 
Dearborn 0264-0258.

TARNAITĖ, bendras namų dar 
bas, nereikia skalbti, savas kamba 
rys, mylinti vaikus, $7—8.

Briargate 0363.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms

'. - - -Bankiet ams Laidotuvėms- - 
Papuošimams

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH f W SVETERIŲ KRAU- 
TUVĖ ATDARA KAS. 
DIENĄ —IR VA.KA- 

L* F BAIS IR SEKMA- 
DIENIAIS 

\ Telefonas
VICTORY 3.486

504 WEST 33rrd STREET

Męs dengiątne b pataisome visokios 
rųšies stogiis, taipgi dirhame blėties 
dąrbus. Lengvos • išlygęs, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
MAS.

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

musų įlgęsyš ne-
Mes liūdime tavęs kas dieną, 

Viešpaties, ką<l s,u,teiktų 
viešą. . . ' .

/ ii tą liūdną pjcasišalųųmą 
iš musų tarpo, yra užprašytos Šv/Mi
šios antradienyje, Rugsėjo 28 d, 
vai. ryto, Šv. Jurgio Bažnyčioje

Širdingai kviečiąnie , visus gimines, 
draugus-es, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir pasimel
sti kartu su mumis už A. A. ZOFIJOS 
LEščAŲSKlENŪS sielą.

Nuliūdę LEŠČAUSK1AI: Vyras JUOZAPAS, Dukterys— JAD
VYGA IR SOPHIE, Sūnūs—JUOZAPAS, Žentas W. SIMONAITIS

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ąjųerikoniški

Kaurą! .................. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $^0—$35 
$135 gražus, nauji parau

šėtai ......................... ........ $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

I fl VFIKKL U f E I lt IU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietnms 

ir Pagrąbams
3316 Šo. Halsted St^eęt

Tel. BOULEVARD 7314

• Visos kontestantės gaus do
vanas, — dešimties dolerių ver
tės certifikatus. O keturios lie
tuvaitės, kurias teisėjai pripa
žins gražiausiomis, gaus tikrai 
Šaunias dovanas. Kontęsto lai- 

įmėtoja gaus pirmą dovaną — 
i $150 vertės “trijų šmotų bed- 
’room setą”; taip sakant, “run- 
ner up” -gaus antrą dovaną 
(puikų radio); trečia dovana 

įbus uždangalas lovai, o ketvir
ta — lempų setas miegamajam 

žiaurų kambariui. >
Visas tas dovanas duoda

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokia didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bąksius. Cash arba aut išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

REIKALINGAS JANITORIAUS 
pagelbininkas, nevedęs.

.Tel. Wentworth 2376.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yrą: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklauso,mą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji narįąi, įsijra- 
šę Draugijon į1ki gruodžio (D,ęęember) 11 d. š. m., gaus tikįetą ver- 
tčs $2.50 veltui į Draugijos konkurso Bąnkietą, kuris įvyks gruodžio 
ii d. Amalgąmated Hali 333 Sq. Ashland BlVd. įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursantus, per Draugijos narius arija tiesiai 
Draugijom ofiae*

Draugijos ofisas atida ras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
i vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJOJ.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS. OFISAS:

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

-------------|------------ i---------- ---------- ------------------r--------

Situation Wanted
Darbo Ieško

■ '• M -------

Miscellanęous
Įvairus

ANDRIUS VZALKAU^KAS
tyrę .su šiuo pasauliu 
H ‘diėną, 5.30 valanda 
1937 m., sulaukęs 48 

gimęs Anykščių 
Ažųgąjų /kaime.

veiio 24 metus

, .Ji r, S., fe .Jė..

Real Estate For Sale
Ntunai-ŽemS Pardavimui

CROGHETED SOUARE PATTERN 1329
N.o. atskirų, ketvirtainių šmotų iinmegsta staltiesę

Naudokitės Proga!
Apie pepki tūkstančiai lietuviu — vyrų ir moterų — priklauso 

Chicągos Lietuvių Draugijai* Ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kuKurosi organizacija.. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabneŠiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai' 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariam tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitčs dabar.

GERB. Naujienų skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eit 
Krautuvę*, kurio* 

” •» r '■

tą Charles Ąštrauską, 2 aliu
kus, Petru^ę ‘ ir Kąyinondą,' :2 
hrplius Bolesląyą ir Alfonsą ir 
jjų šeimynas \ o Lietuvoj—bro
lį Longiną, seserį Emiliją ir 
daug kitų giminių.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj, 33,54 S. Halsted §t.

Laidotuvės^ įvyks antradienį, 
rugsėjo .28 d., , 8 vai. ryto .iš 
koplyčios į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldas • už velionio 
sięlą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiera kapines.

Visi a. a. Andriaus Zalkaus? 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsi&viekinihią.

1 Nuliūdę liekame,
Moeris, Duktė Žentas, Ąuukąi, 

Broliai, Sesuo ir Giminės.
Patarnauja ląid. dir. P. J, Ri
dikas, Tel, Boulevard 4089.

IŠDIRBĖJAI J
YANKEE PGTATO GHIPŠj 
POPCORN IR PRĘT^ELą 
Pristatėm i Tavernas ir Restau

rants sezoninius produktus, d 
Taipgi parduodam saldainius | 

vriiolesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996. ]

.y •:
XA •'/’ ' '
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WESTVILLE AP
LANKIUS

, k i -----------------—

* Jau antru kartu tenka 
lankyti Westvillę, ir reikia 
sakyti, kad ,Westvillės lietuviai 
man labai patinka. Tai yra ma-. 
lonųs, nuoširdus ir jeigu jie 
turėtų geresnius uždarbius, tai

nėjo. Tautiškoje parapijoj yra 
j kunigas Vipartas. T^ai dar pa
lyginti j aunas, v energingas ir 
'gana apsišvietęs žmogus, kuris 
moka gerai sugyventi su savo 

• parapijonais. Be to, jis vartoja 
ap“ j italų kalbą, tai gauna gana 

daug paramos ir iš vietinių 
italijonų. Kunigas Vipartas tu
ri įrengęs gana gražią bažny
čią, taipgi ir kleboniją. Var
gonininku šios bažnyčios yra

sunku butų rasti panašų mie- vjsaį jąunas, dar neseniai ank
štelį. Westville yra daugiausia §tesnę mokyklą baigęs vaiki- 
Detuvių apgyventa, nes iš 3800 nas Antanas Ražaitis. Matyti, 
gyventojų lietuvių priskaitoma yra gafous muzikas, nes moka
lietuvių apgyventa, nes iš 3800

per 1,500, o kitos tautos , su
daro likusią dalį. Jeigu lietu 
viai per rinkimus susitaria ko
ki kandidatą remti, tai gali
ma tikėtis, kad ir bus išrink
tas. O kad Westvillės lietuviai 
moka susitarti, tai nereikia 
abejoti, nes daugumas miesto 
valdybos susideda iš lietuvių. 
Gal juos kibk skiria tikėjimo 
klausimai, bet ' kada įsisteigė 
hępriklausomingą parapiją, tai 
ir tas klausimas kiek sušvel-

nas Antanas Ražaitis. Matyti,

vartoti keletą instrumentų.

Westvilliečiai turi 3 S.L.A. 
kuopas, keletą draugijų ir klu
bą. Kadangi tiek Susivieniji
me, tiek ir kitose draugijose 
vadovauja, pažangus seni vei
kėjai; tai visos 
gerai gyvuoja.

organizacijos

rfiiausi ir daugiausia skaitomu 
Yra keletas ir “Vilnies” skai
tytojų, bet komunistiškas ju-" 
dėjimas ten yra visai silpnas, 
nes yra tvirta Unitėd Miners 
Workers Unija, o kadangi lai
ke organizavimo progresyvės 
angliakasių unijos ^omunistai 
išsišoko niekindami U.M.W.U„ 
tai dabar jiems prisieina sa
vo nusistatymą slėpti; tad ir 
nedaug-gali rodytis su savo vei
kimu'. j

Ųarbai beveik išiihtinai yra 
angliakasyklose. Darbininkai
dirba pasimainydami, todėl 
kiekvienas gauna dirbti tik % 
laiko. Vidutiniškai uždirba apie' 
$20.00 per savaitę. Nors West- 
villėje pragyvenimas yra ir į
kiek pigesnis palyginti su Chi- 
cagos, bet su $20.00 algos (o 
iš tų dar atskaitomi’visokį mo
kesčiai, — apdraudos ir už dar-

ft

šėš-

Laikraščių ten pareina gana bo įrankius) nėra lengva ^pra 
gyventi. 

I
daug. “Tėvynė”, 
ir “Keleivis

Naujienos’ 
jų yra mėgia- — Ten buvęs

Didelis Gaisras 
Bridgeporte

BĘIDGDP^RT.-^ėreitą
tadienio rytą, apie 2-trą vai. 
nakties, kilo didelis gaisras ad
resu 3238 Šo. Halsted St., Mil
da Tavernos užpakalyj. Pir
miausia ugnis prasidėjo užpa
kalio porčiuoše, vėliau pasiekė 
ir antrą aukštą. Nuostolių pa
daryta pusėtinai, , nes ugnis sie
kė ir artimuosius namus- iš 
abiejų pusių. f .
Tame name pirmiau yra bu
vusi , žydų Dievo Jehovos Baž
nyčia. Tik dabar neseniai liko 
uždėta toj pačioj vietoj ta
vernas. Todėl 5 žmonės sako, kad 
senis Jehova? užtai užpyko ir 
nubaudė tą namą - ugnies ko- 
rone. y

Ugniagesių triukšmas beveik 
visą Bridgeponfcą prikėlė iš mie
go, iki ugnis buvo užgesinta.

VBA.

Iškilmingai palaido
tas VI. Masalskis

BRIDGEPORT. — Pereitą 
ketvirtadienį, rugsėjo 23 d., liko 
iškilmingai palaidotas Vladislo
vas Mallon-Masalskis, sulaukęs1 
apie pusės amžiaus. Amerikoj < 
išgyveno apie 32 metus. Velio-j 
niš buvo kilęs iš Baukių kaimo,' 
Kėdainių ąpskr. Buvo vedęs.: 
Paliko moterį Marijoną, dukte
rį Agnės ir du sūnūs, Adolfą ir 
Stanislovą. Laidotuvėmis la-j 
biausia rūpinosi velionies sesuo ] 
Petronėlė ir švogeris Jonas Bo- 
ny. ' ‘
♦ Velionis buvo palaidotas Tau
tiškose Kapinėse. Turėjo labai 
didelį buri palydovų, daugiau
sia iš sesers pusės. j

Koplyčioje it kapinėse trum
pą ir tam įvykiui pritaikytą 
kalbą pąsakė p. V. B. Ambrose. | 
Laidotuvėms patarnavo p. Ma-| 
salskio jaunasis pagelbininkas 
Phillips. —Kaimynas.

ai ■■ ■■■ m i i t ■iįmį• • mm» ■■ i ■   PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

MOTORIZUOTAS OBSERVACIJOS BA
LIONAS. — Jungi. Valstijų armija pasigamino 
motorizuotus observacijos baliunus, kurie mo
torų pagelba gali keltis iš vienos vietos į kitą 
ir duoti nurodymus artilerijai. Apačioj tokių 
motorizuotų observacijos baliumi motoras, ku
ri reikalui esant, lengva atjungti nuo baliuno.

ANGLIŲ BUTLEGERYSTĖ PENNSYLVANljOJE. — depresijos Pennsyl- 
vanijos kietųjų anglių srytyje išdygo nauja pramonė—anįllijv? butlegerystė. Užsida- 
rius antracito kasykloms, kadangi anglis vietomis prioiųa ; prie pat paviršiaus, 
kompanijos leido bedarbiams kastis anglis sdvo reikalams. Butlegcriškas kasimas 
anglių vis labiau plėtėsi, išdygo “privališki” labai primityvus “ticliai”, kurie sor- 
tuoja anglis prie pat uždarytų kasyklų ir, kaip apskaitoma, dabar iškasama netei
sėtai apie penkis milionus tonų anglių į metus, vertės $40,000,000. Tais butlege- 
riškais anglimis aprūpinamas net ir New Yorkas, į kur, anglys pristatomi trpkais. 
Anglių butlegerystė yra tiek išsiplėtusi,‘kad dabar nė valstija neįstengia jos sus
tabdyti. ; \

ANGLIŲ BUTLEGERIŲ KASYKLOJ.—Bedarbiai angliakasiai leidžiasi ą savo 
pačių pradėtą butlegcrišką kietųjų anglių kasyklą. Kadangi tokios kasyklos yra 
mažytės, neturi jokios apsaugos priemonių, tai jose kasmet žūna labai didelis skai
čius angliakasių. Tokių žuvusių angliakasių šeimynos negauna jokio atlyginimo, 
nes jie kasė svetimas anglis neteisėtai, už įstatymų rybų. Be to ir tokių kasyklų 
“savininkai” yra beturčiai, kurie jokio atlyginimo žuvusiųjų šeimynoms ir mokėti





KAS YRA
SENIAUSI BBCEPTAI

Keletas senų raštų apie vaistus 
guli Britų mužiejuje. Jų ligšiol dar 
niekas :nėra tiksliai išskaitęs. -Spėja- 
Jrha, kad jie buvo -parašyti apie 3,- 
700 ftfetų prieš Kristaus ginrtirtią, iš 
Cheopsų viešpatavimo laikų Eigipte. 
Tai butų 5,600 metų nuo parašymo 
tų raštų, seniausių ligšiol žinomų 
receptų.

Po ‘tų seka du raštai apie vaistus. 
Vienas yra anę akmens iškaltas raš
tas, kuris randasi New Yorko mu
ziejuje (Metropolitan Museum). Ki
tas yra Ebėrso papirus, kurio pava
dinimas paeina nuo . Georg “Ebers, 
pagarsėjusio Vokiečio egiptologo, 

» kuris lą72 metuose nupirko tą rąs
tą nu0 Arabo. Tai yra gan diddlis 
raštas, apie vieną pėdą pidčib ir 
apie dvidešimt du mastai ilgio, pui
kiausio gfclsvo papiro. Receptai, fpr- 
mdiės, nurodymai kaip sdtapsyti Nai- 
^tus, kaip užburti išvalymui ligos, 
randasi tame rašte arba knygoje. 
Tame rašte yra paminėta dpię 700 
vaistų. Jis yra prašytas ieroglifąis. 
Ne visi vaistai tame rašte pasidavė 
išskaitymui, "nes ‘egiptiečiai tais lai
kais neturėjo vafštdms nuštdtytų 

; pavadinimų, pavyzdžiui, šviežia 'kra- 
pų sunktis vadinidąvos ibiso kyau- 
jUjn, o pačios 'krapų sėklos vadin- 
davos kinoęefalo /plaukais. Bųbasti- 
so širdimi jįe vadindavo metyles, ir 
tt. Tąčiau daugybė ‘eigiptiečių var
potų vaistų tebėra vartojami" ir šian
dien, pavyzdžiui, alyva, vynas, alus, 
tniėlės, actas, tarpatinas, figos, 'ri
cina, mira, mastikas, kodylas, mety
lės, alijošius, opiumas, kuminuįno 
sėklos, šaltimetės, cihartiOnas, kvy- 
nai, koriandrdi,. anyžiai, didieji kvy- 
nai (foeniculum), šafronai, lotuso 
žiedai, sėmenis, kaugių (ėglių) uo
gos, fryosyamus, mandragora, aguo
nos, geritionai, coTchicdm, scilla, čė- 
drą, bezdo UOgos, medus, vynuogės, 
svogūnai ir dąctylus žiedai. Apart 
vaisjažolių, tame rašte randahia 
mineralinių bei metalinių daiktų, 
geležies, švino, bitUmino, mągnezi- 
jos, azoto, vermilijono, mėliiio ak
menėlio (eupr. sulf.), švino oksido, 
sodos karbonato ir druskos. Brang
akmeniai būdavo sutrinami į smul
kius 'miltelius ir deginami ruklmui 
ligonių. Toks gydymas būdavo tai
komas n u o nervų bei proto paįri- 
mo. Tų brangakmenių buvo keletos 
rūšių, turtingam plUtokratui duoda
vo brangaus smaragdo, o proletarui 
užtekdavo ir žalio porceldno šukių. 
Lapis lazuli tadp jau būdavo pamai
nomas mėlynu stiklu, sefyras taipgi.

Vaistai iš gyvūnijos yra suminėti 
sekami: driežo kraujas, kiaulių dan
tis, supuvusi mėsa, pasmirdę rieba
lai, rasa iš kiaulių ausų, pienas, *5^- 
sų taukai, asfilų kanopos, įvairių gy
vulių riebalai, įvairių gyvulių, asi
lų, antėlopų, šunų, kačių,'musių“ ir 
net žmogaus mėšlai.

Ir tame 
nes tokie 
ligi musų 
čių metų, 
po Kristaus vaistų knygose randasi 
panašių ar net bjauresnių šlykšty
bių. Pavyzdžiui, Anglijos tų laikų’ 
receptas reikalauja samanų nuo 
žmogaus kaukuolės. Mat, Anglijoj 
septynioliktam šimtmetyje nusikal
tusius pakardavo prie ‘kryžkelių ir 
laikydavo kabančius kaipo įspėjimą 
gyviems žmonėms; kad jie visuomet 
atsimintų kas jų laukia, jeigu pasi
priešintų karaliaus valiai. Tokie la-! 
vonai ir kabodavo prie kryžkelių pa 
kol ant jų galvų nepradėdavo ša 
manos au^ti.

Prisimiųkinie ir musų laikų Lie 
tuvą. Nuo sutinimų angies įkirtimų, 
danties gėlimų eidavo pas burtinin
kus užkalbėjirpui. Taukai visokių 
gyvulių, zuikiu, žąsų, angių, meškų 
ir tt. buvo 4r tebėra madoj. Mešlaį 
įvąirių gyvulių Ir žm^aus .tebėra 
vartojami liaudies medicinoj. Šlapu
mai taip 'jau yra vartojami, ’kitkio 
šlapumas skaitosi geriausiu vaistu 
nuo ausies skaudėjimo. -Plaučių uli 
degime vartota žmogaus šlapumą, vy
riškam duoda mdtėriŠkų šlapumų, 
moterei, • vyriškų, šiuos faktus 'žino* 
kiekvienas gydytojas ir vaistininkas 
ir čia,; Amerikoj, kuriam tenka susi
durti . ąu lietuviais, čia man -priši- 
mena pasaka apie tokių ‘‘vaistų” 
vartojimą Lietuvoj. Kaimietis nuė
jės pas vaistii}inką pasiklausti, ar 
jam nereikia šunų mėšlo. Vaistinin
kas atsakęs, kad reikia. Kaimietis; 
pririnkęs ganyklose visą vežimą ir 
nuvežęs vaistininkui. Išvertus veži; 
ma vaistininko kieme, šis išsirinkęs 
vos tris gabalėlius mėšlo ir pareiš 
kęs kaimiečiui, kad tik tie trys' bu^ 
ve šunies, kiti visi buvę kalės, kų-, 
riuos kaimiečiui liepė surinkti irj 
išsivežti. Kaimietis tjk galvą pa
krapštęs iš tokio viaštininko gudru
mo bei mokslo, žinojime kaip pažin
ti gyvulį pagal jo mėšlą.

Kai Eberso papifus buvo parašy
tas, Mozė ganė savo uošvio Jethro, 
Medianiečio^ avis kalno Horėbo pa
kalnėje. Tuo laiku žydai tebegyve
no laisvai, nes dešimts prisakymų 
Mozė dar nebuvo gavęs ,nuo Dievo. 
Šis Eberso raštas yra pusėtinai se- 
hešnis už sepame Testainėnte pami-: 
nėtus receptus. Eberso raštui pri
skiriama apie 1552 metai prieš Kris-' 
tų. #

$ew Yorko muziejuje randamas 
ra Utis ant akmens, kuriam tikras 
laikas nėra htiėtatytasA nors spėja
ma, kad tai buvo beveik tų pačių 
laikų kaip ir Ebersa raštas, paduo
da recent^ fumigacijai arba durnu 
pairaųiinimui, kūrinąs ligonis turė
davęs kvėpuoti nuo nervų bei proto 
ligų. Receptas reikalauja žalio ak
mens, bęt koks tas akmuo buvo, nė
ra žmmha. Žinoma tįęk, kad žalios 
spalvos Ukmenis vartodavo nuo nėr-

ANTANAS G. K^BTĄ^ĄS 
NIDA Vaistų ir'Kbintėtikų 
' * LABORATORIJOS 

Savininkas

JUOKAI
______—L ' ■.■2—.

Paveikslas rodo sceną iš Sovietų Rusijos filmos 
“Jhe ‘Baltic Deputy”, ši paveikslą pradės rodyti Chica- 
goj, jSonotone teatre, 66 ĮSast Van Buren, penktadienį, 
spalio 1 dieną, 

''i'""." i= —

vų Jutotu pairinių sutaisant fu- Stasiuliai Pitks mielins rirhfl 'niOBnui Viiisifhs < P /X
, Naują Na’mą ■ ,

BFiiDGEPORT. — Pp. Sta- 
siuliai užlaiko gerą buČernės ir 
grosfeniės biznį ’ijrie 33001 So. 
Uriion ;avemte. Jie* nusitarę^ įsi
gyti nuosavą namą. Derybos 
įati einančios, todėl, nori ir bu- 
čern^ 
bUVo 

;has.

rųigadjųs arba 'rųkiinui "vdistiis.
\tokftjbjje ; gydymuose nieko 

verto nėra, ‘tuoksiąs jati seniai įro
dė. ‘

Otytoj ‘♦Ahrerikos Atradejas”)

Vartokite “Nida” 
larorątDrijv vaistus ir 

grožio T»RepaRaTus 
(Žiūrėkit Skėlliiihą)

1, i — .p ij-įiij J.ii i i*i'ĮilVį/ 1 ■-A.-   ■ 1 greitai parduoti. Taip 
paskelbta ir per Naujie-

i

-Ar

BIZNIERIŲ
—

Mike’s Taverna
BRIDG&PORT. — Pasitaikė 

tinkamu laiku užeiti pas p. 
Mike Tarutį, į Mike’s Taverną, 
314b So. Halsted St. Jo šeima 
neseniai grįžusi iš Wisconsino 
po atostogų, Sako, dėlto, ir 
įats 'dabar galįs kiek atsipu
sti. > Atsinaujino Naujiena^ vi
siems metams, žada rieilgai 
laukus ir rudeninį pramogą Su
rengti.

Niekutis
■ • ■ i / ■ 

n

Hines Ligoninėje P. 
Chepaičio Nėra

čekis sugrąžintas bankui.

nėra nieko nuostabaus, 
“vaistai” išbuvo madoj 
laikų, virš trijų tukstan- 
Septyniolikto šimtntečio

Tibras vieningumas
pianas

Elzyte, ,kad .^š1' žinau, vjqg tau^ 
nevisai tinkamas esu!

ELZĖ: — Kaip miela iš ta-
• ę. ■1 '■ ’ >j '

vo puses. Kai mudu visada vi
suose dalykuose bugiva vienįn-, 
gos nuomones, - busiva laimin- 
giausi -žmonės < visame pasauly-, 
je.

Tikėk
- . <4

man,

V • 'į'-,

Po/ias Plikis pasitinka gat
vėje savo bičiulį ir jo penke- 
rių metų sūnų.

.A-r, Kuo vardu tų? klau
sia jis jaunąjį.

— Jonąs!
— Taip — ir kur tu gyve-

j

ni?

taria 
ilaug 
irius!

To negaliu pasakyti, —-■ 
mažasis, — jau ir taip 

lankosi svetimų pas

kada;

u —r——
Pavyzdinis Vyras

SUkyk, Pliki, ar tu 
ginčijies sU savo žmona?

— Ne, niekados! Jei kada 
musų nuomones nesutinka, 
sušunku: “Tylėk!” ‘Ii* tada 
sai tyliu! • ’, v

vi-

Blevyzgojo dėl malda-
■ ■kny^ U : 

PILYPAS: —‘ Aiitanai, kaiW 
šįryt-ėjau pro tavo rfamus, gir-' 
dejait kas 'tai taij> biauriąi Ble
vyzgoj o tavo namuose.

■ ■ ' >t

ANTANAS:. -Tiesa’, tiesa, 
tai rhanp tįvąs. jis, mat, pavė
lavo !į ^ži^čįą, negalėdamas- 
susirasti maldteiknygių. -^-P. B.

į

i

Victor Bagdonas
2 Ofisai :

Parkraustom fomičius, pianus ir 
višokihs rrikariduė "bei itoriis 

t-l
3496 SOUTH 
HALSTED S

Yards 3408
....a. .W ■ Į m ■■■......

arti ar toli.
6921’SOUTH J 

ST. WESTERN AVE.' 
1 Remlock 5040 .
....................................  u ■■■ I ...................... ■

. . Ofiso TeL Vlrgtaia 00^6 
Residence Tel. JBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 7 

4157 ĄRCHER AVENUE.
Ofįso valandos: ' 
flr^hUo 6—8 vai. vakarė * 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT A*VE.

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
-"■ ' PAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu iriforitiacijas tak
sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo įpendaunin-’ 
kais, ftiušų ištaiga jums pagelbės 
virŠminėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGĘPORT 

3303 So. 'LitUanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tfc blankėts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

M,......
■ ■*.

ADVOKATAI

Valandos—9—10 Ą. M. 
limlipj pagftl sutartį,

*'   —     II ■ —  I. imi l*WR

BR.LE.MAKBAS
10758 S. Michigan Ate.

ROSELįAND—ČrflČAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 11^-8277 

\ ~ ’ • ..

A. Montvid, M. D
Wešt Tbvta State Brink Bldg. 

2400 VVE8T vMADISUN STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruhswicik 0597

1   . 1. w ... -< . .. ... ,   

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
T61. Lafayette 8016

ADVOKATAS
Miesto ofisas—4.27 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

PATRUKŲ? I
Raištys visoms patrūkimo njšims.4 
BODY BRAČES. E L A S T I C 
STOCKINGS'gatavai padaryti, ar- I 

!ba padirbsim tamprias pančiakas I 
jiUsij niierai. Mes ėsiam specialistai I 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų moksl i nių kunui ’ 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą,’ 
kreipkitės į nlUs—Specialistus mo- 
ksliniUbse prietaisuose per tris 
'gpntkartes.

KAINOS PRIEINAMOS d 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

co.'

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo b iki8 
vak. -Nedėiioj pagal susitarimą

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Tejephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

f
Taskiitįnės Trys piehbs i 

Ševčenkos Ukrainos Liaudies ’ 
Ta 1 Q qi' Izq c

“NAZAR ŠToijOLYA”
Pradedant Penktadieniu 

Didžiausias Rusų Paveiksiąs 
’nuo “Chapayev” 

“BALTIC DEPUTY” 
'ŠONOTONE 
'66 'E. Van Buren 

Savaitės dienomis 25c. iki 1 P.ljd. 
—35c iki 6:30 'P. M.

■ ■imi

»
1

'4

Phone Boulevard 7042

DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Štreet
Valandos nuo 9 iki 8 vakarų 

Seredoj pagal sutarti.
' ' .... ■ ' ' ...........-

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510'Arti prie Wėils Strhet.

AKIU SPECIALISTAI

f

I

Buvo atsiųstas Peter Chepai- 
čio vardu čekis sumoje $31.16 
iš DeKalb, III. į U. S. vetera
nų ligoninę, Ilines, III., ' bet ne
radus tokio asmens, * čekis bu-

ings Bank, DeKalb, III.
S. J. Rądowicz

______ . ' \ < A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
I ) * ' ' A’* - ė ‘A , ‘ ' 1 ' .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

: DIENĄ IR NAKTJ.. , .... 
'VišLsEelefontiLYARDS '1'741-1742 

4605-07 So. Hęrmitagė Avė.
? 44'47 South Fairfield Avenue

Tel. I .AI'AYE'I'TE 0727

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas 
PHYS1C1AN-SURGE0N 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116

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

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

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 V.' Nedėl. nuo 10 iki 12 wbl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvoj skhudejitno, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-' 
mo, skaudamą ąkitj karštį, atitaiso

————■—■—a—*

’ • •’* vg ** w t J v '•* j , ' < '

trumparegystę, ir toliregyštę. Priren- Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
A'Ih 4-ni* m* n n»H i nlriMiilo t t /a ___ _ ž» r> A. 1_ — 

KITATAUČIAI

8

MŲSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
ir

&

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483

Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v.

—
Klausykite mūšų Lietuvių rddiO programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H% F. G. stbtįes (1420 K.) — Pranešėjas

■ P. šALTIMtjBRAS. ,

LIETUVIAI

I • ■ ...

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

. ' C ĄlAjmET ■ 69^
• UNlVERŠĄL PLUMPINO & HEATING 

SUPPLY CGMPANY, Not’me.
10 West 18th Štreet ; .

Ir. musų (Prityręs inžihieriits 
atvažiuos J jūsų • ‘RAm'tts ir 
ritlYeikš ; DYKAI ąpskaiČiavi- . 
tipą dėl napių apšildyiųo'rei-f . 
'ktnėnų (plant), garu arba J 
>krfrštu vandeniu šildomą.
.NEREIKIA PINIGŲ IMO- 
HjTl — 36 MĖNESIAI Iš-} 

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
. r.: PAGŲRANŲ ,'K'AINA/

I Ątdara vakarais 'iki 7 Vai. | "
^7 I Nėdėliomiš iki 1 y. diena I <■ ■■ ... ■w   5, ■-■■■■n , .i.. ,n ■■ ■ ..■■■■! k

t. ' AT 4 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
' NARIAI • '■ 
Chicagos, 
e Cicero 
Lietuviu

Laidotuvių
•Direktorių : 
Asociacijos

' • L 'b. ’

Ambulance I 
Patarnavi- i 
mas Dieną 

ir Naktį

gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki* 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį. ..
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pęos. 1012

Dr. S. Jakubs
DENrtStt

6322 S.’Westem Avė.
VAL.: 9:00 ryto :iki 8:30 popit. 

' išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.
! m ■ iię į m*'*-'" HUI..ĮĮ.

Baimė ima, kad po.
■ 1 i

poros menesių reikės;
atmokėt savo

r

Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

musą sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

IJTOUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOnATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

------------- ---------------------—j------ -------
(MEMBER FE^ERAL HOME LOAN BANK)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO?
DALYSE.

—

; j S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituąnjca Avenue Phone Yards 1138

?' J. L1 ULEVIČIUS
4348 So. Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572 į—...... i,...... ..r.. . .

A.MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Ą. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

\----------- '—fe#----------------------------------------------------
P. J, RIDIKAS

^3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone BouL 5203
1646 WeSt 16111 Strept Phnno Rnulovord KRAAPhone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS 
Phone Monroe 3377 

‘      ;■■■■ i . I ■■ JI. Į. i n, II I

LACIIAWICZ IR SŪNUS 
Phone Canal 2515 i 

Tel. Pullman 1270

718 West 18th Street

2314 West 23rd Place i
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

•• ..įf,,, ,, itli A įj,nfe—t.ili.ii.iiii;llii"|l I: J.;■4..'....Uit?. r»i ,! .

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
, 4704' So. Westerh AVfe; '; ' p’- -- - «-

-w—

Phone Virginia 0883

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKlV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kąmpas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
. Nedaliomis pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

D EN TESTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sėredoi ‘ pagal sutarti.

Phone CANAL 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nUo I—8 ir 7^-*8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Čalifornia A venų e.

Telefonas Republic 7868

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. • ■

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

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

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

z Tel. .Cąnal 3110
Režidenčijos telefonai:

Superior 9454 rar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFIS Ą S

4729 So. Ashland Avė.
• 2-ros lubos

, CHICAGO, ILL. .
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ijub 2 iki 4 
vai. po-piet ir nuo 7 iki 8t80 vaL 
vakąro. Nedėliomįs nup 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWAY 2380

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. df 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedėliojus pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD..

Tel. Kenvrodd 5107

' Telefonas Yards 0994

Dr. MauriceKahn
.4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
l Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 ikį 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo H) jki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400 
—į----------- ;------------------- -—

Garsirikites “N-we”
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Namai ir Žemė
• .i: '* » „ 'S ? • ‘ . r ,

Veda W. V.MANKUS

Už KIEK PIRKTI 
NAMĄ?

Kada žmogus susitaupo šiek 
tiek pinigų ir pradeda svajoti 
apie nuosavo namo pirkimą, 
tąsyk kitas iš eilės klausimas 
stojasi prieš akis: “Už kiek 
pirkti?” Kiek galima ištesėti 
mokėti už namą pagal savo už
darbį ?

šiuos klausimus niekas ne
atsakys taip gerai, kaip pat
sai pirkėjas. Mat, čia reikia 
spręsti pasiremiant ne tik gau
namu uždarbiu, bet ir visomis 
kitomis sąlygomis: darbo pa
stovumas, pirkėjo amžius, šei
mos skaičius ir esami bei bu
simi pareikalavimai, pragyve
nimo išlaidos ir t.t.

Apskritai yra sakoma, kad 
namo pirkimo ir užlaikymo iš
laidos neturėtų būti didesnės 
kaip nuo vieno trečdalio • iki 
vieno šeštadalio gaunamos al
gos. Bet tas saikas sunku pri
taikyti. Tiek galima pasakyti, 
jog reikia skirti biskį daugiau 
pirkinio mokesčiams, negu mo
kama rendos, nes, mat, čia vis
gi investmentas, kuriam gali
ma šiek tiek pasiaukoti, pri
siversti. Bet prieš perkant rei
kia nuosekliai apsiskaitliuoti 
ne tik po kiek per mėnesį bus 
galima mokėti, bet ir visos ki
tos galimos pašalinės išlaidos, 
kaip aritai: apšildyinas, dekora
vimas, apdrauda, taksai, ases- 
mentai, pataisos bei nenuma
tomi smulkus iškasčiai.

Kai kurie žmonės, apsipirkę 
namą, stačiog “sustreikuoja” 
ant viso kito: nedavalgo, ne
sirengia tinkamaf, vaikams

nuotų, tai jis eitų “šapinda- 
mas” per visas spulkas, bandy
damas kur gaus daugiausia, 
arba ir tiesiog tik norėdamas 
patirti savo nuosavybės vertę 
tyčia reikalautų perdaug, ži
nodamas, kad tiek negaus. Ka
da spulka visai atsisako duo
ti paskolą — tokiu atveju vi
suomet grąžina ir įkainavimo 
kaštus.

Tokius dalykus spulkų se
kretoriai, priimdami aplikaciją 
ir jkainuotpinigius, turėtų ap- 
likantams. iš anksto pasakyti, 
kad paskola bu’s duota ne tiek, 
kiek prašoma, bet tiek kiek at
rodys saugu ir leistina.

SUSIRŪPINO PRE
KYBOS VIEŠPA

ČIAI
Buvo laikai, kada norint šio 

to nusipirkti, norint gauti ge
resnio prekių pasirinkimo, pri
sieidavo vykti didmiestin — 
“Down Town”. Kitur, miesto 
pakraščiais nebuvo, ir neapsi
mokėjo steigti didesnių krau
tuvių. Bet miestui vis augant 
ir skleidžiantis platyn, pasie
kimas miesto. centro pasidarė 
per sunkus, užimantis perdaug 
laiko. Atsiradus gyvam reika
lui, pradėjo steigtis nauji pre
kybos centrai atokiau nuo did
miesčio, — tokių jau yra ke
liolika; didžiulės departamenti- 
nės krautuvės, drapanų, rakan
dų, čeverykų ir kitokios. Pa
sirodo, kad tos lokalės prekyb- 
vietės pasidarė gana pavojin
gais konkurentais dėl “Down 
Town” krautuvių; publika pa
liovė plaukusi iš visų, puąjd

EKONOMIŠKAS NAMUKAS

o

>3 J
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KOMERCINIS
APŠALDYMAS
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reikalingas
■ . • ' ' ■

BUčERNgM KVIETKINfiM TAVERNOM 
BEKERNĖM RESTORANAM GROSERNĖM

KAILIŲ DELIKATESŲ

varžau normales' gyvenimo pro- miestą” d& kiekviend mai 
gas, meta apdraudą, draugijas 
ir aplamai pasivergia namui. 
Tai yra žalinga ekonomija. 
Verčiau pirkti pigesnį namą, 
pratęsti mokesčius > ilgesniems 
metams, negu visame kame su
sivaržyti ir iš namo pasidary
ti sau vergiją.

Tik tąsyk bus malonu ir pa
sitenkinama gyventi nuosava
me name, jei visos kitos gy
venimo sąlygos bus normalės. 
Tat reikia apsiskaičiuoti pirm 
perkant, o ne paskui.

žio ir jų biznis pradėjo mažė
ti.

VĖL SKUNDAS
P-as B. M-as klausia, ar tei

singai su juomi pasielgė spul
ka, kuriai jis sumokėjo $6.00 
įkainavimo kaštų, padubdamas 
aplikaciją ant morgičio, ir spul
ka atsisakiusi duoti paskolą 
reikalaujamoje sumoje, o jam 
negrąžino sumokėtų pinigų.

Well, čia gali atrodyti kaip 
kam neteisinga praktika, bet 
tikrumoje taip nėra. Reikia su
prasti, kad spulka nėra vieno 
žmogaus įstaiga, o koopėrati- 
nė taupymo bendrovė, kurioje 
sudėta daugybės žmonių su
taupęs saugiam investavimui 
ant namų ir žemės; spulkos 
reikalams vesti yra samdomi 
žmonės, kurie turi turėti rei
kalingas kvalifikacijas jiems 
paskirtiem darbą m. Jei taupy
tojai deda į spulką savo pini
gus su tikslu, kad gauti pelną 
ir apsaugą — tai ir savo pa
tarnautojams turi už darbą at
lyginti. Įkainuotoj ų — “aprei- 
sers” Uždavinys yra, kad pa
tirti nuosavybės, ant kurios 
paskola prašoma, tikrą vertę. 
Ištyrę nuosavybę rekomenduo
ja direkcijai, kiek galiTna ant 
jos skolinti. Jei pasirodo, kad 
savininkas reikalauja be sai
ko didelės sumos, be abejo, 
jam negalima tiek skolint. Vie
nok spulka už patarnavimą 
įkainuotojams turi sumokėti.
Jeigu aplikantui nieko nekai- cher St.

Keletas didmiesčio viešpačių 
ėmėsi steigti savo skyrius tuo
se naujuose prekybos centruo
se, kad pasivijus pirkėjus, bet 
ir tas situacijos neišgelbsti. 
Mieste krautuvių išlaikymas 
brangiai apsieina, būtinai rei
kia ieškoti naujų priemonių jų1 
biznio pakėlimui, kad išsilai
kyti. Ir štai paskutiniuoju lai
ku ėmėsi reikalauti net^fede- 
ralės valdžios pagalbos, kad 
apie “Down Town” Rusenusius 
namus nugriautų ir atstatytų 
naujais moderniškais namais,, 
tuo sutveriant naujų pirkėjų 
ir miesto biznio palaikytojų.

Ar bus tas šauksmas išklau- 
hytas, nežinia, bet kad arti 
miesto centro gyvenamieji na
mai baigia nusenti ir griūti 
tas visiem žinoma. Pavieniams 
savininkams žemės ir . namų 
nėra galimybės naujais atsta
tyti, o čielą plotą, net poros 
mylių, niekas kitas ir negalės, 
be valdžios — federalės ir val
stijos, kad atgaivinti ir pada
ryti vėl gyva ir veikle miesto 
dalimi. '' / *

PIRKO IR PAR
DAVĖ

šis 4 kambarių namu
kas, be valgomojo kamba
rin, suplanuotas dėl eko
nomiško gyvenimo, taupy
mui šviesos, apšildymo iš- ' 
kaščių. Medinis ant ce
mento ir plytų fundamen
to, su atdaru ugniakuriu 
— ‘Tire place”, kuriame 
galima kūrenti medžius. 
Turįs pakankamai šviesos 
ir ventiliacijos, tinka ant 
plataus loto tiktai. Atsiei
na $4,700 . su lotu, finan
suotas išmokėjimui leng
vomis sąlygomis, tik po 
$32.86 per mėnesį.

N. Leclaire

Avė., prie
pirko ant
So. Kolin

Jos. Vydra pardavė ant N. 
Pulaski Rd., prie W. Lawrence 
Avė.- "

Peter Piescius pardavė ant 
W. Roscoe St., prie 
Avė.

Frank Demikis 
Archer 
Avė.

. Peter Rimkus pirko ant So 
Kildare

Antanas Katau’skas pirko S. 
Lafayette Avė., prie W. 108th 
Street. •

Wm. Dėkas pardavę ant S. 
Lafayette Avė., -prie* 61št; 
Street. • . .

Geo. Zack pirko ant S. Lowe 
Av., prie W. 59th St.

Peter Paškauskas pirko nuo 
Lietuva Spulkos ant S. Maple- 
wood Avė., prie W. 43rd St.

Vincent Bartkiewicz parda
vė ant S. Mozart St., prie W. 
45th St.

Uršula Astrauskas pirko ant 
S. Peoria St., prie W. 102nd 
Street.

Mary ir Kazimieras C. žu- 
raitis' pardavė ant S. Racine 
Avė., prie . 72nd St.

Uršula Bunis pardavė ant S. 
Sawyer Avė., prie W. 52nd St.

Frances Galinski pardavė 
ant S. Sawyer Avė., prie W. 
47th S t.

Antanas Bitais pirko ant S. 
Loomis ir W. 47th St.

M. Markiewicz pirko, ant S. 
Escanaba Avė., prie W.> 86th 
Street.

• Josephine Romanas (pirko 
Belwoode.

Avė., prie W. 61st St.

_______________30'^0" J
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farmas ir plotus žemės apie saugesnio ir pastovesnio budo 
Chicagą tikslu, kad atidaryti investavimui pinigų, kaip į na- 
naujas subdivizijas. Matydami, mi?S. Po metų kitų ne vienas 

rendavi- patirs, kokias progas praleido.kad 
mui 
lotų

trūksta “f laitų” 
tikisi gero marketo ant

* * *• TRANSAKCIJOS
Mr. F. Donaldspn, preziden

tas United States Building and 
Loan League pareiškė: Pasku
tiniųjų kelių savaičių stock 
marketo sužlugithąs daugeliui 
žmonių atidarė akis, kad nėra
• ."T .r y: ' .. —

•Bėgyje praėjusios savaitės 
Chicago j e namų parduota 1,- 
057, už $1,880,186; morgičių 
padaryta, 642, už $4,363,952; 
naujiems namams statyti leidi
mų išduota 23, vertes $350,000.

..r——.... ...—
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Tik Keletą Dientį

Pasiūlo iki $i;n.oo
vertes

ir kitom krnuf.iivpm

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

• i

KOMERCINIS APŠALDYMAS
APŠAUDOMOS PARODAI VITRINOS
GĖRIMŲ ŠALDYTUVAI VANDENS

ŠALDYTUVAI KAMBARIŲ
ŠALDYTUVAI

1 ■ '< ji jj ■ i'* ' * " ■ - M • ”■<

COMMONWEALTH EDISON
COMPANY

72 WEST ADAMS STREET

Praėjusios savaitės būvyje 
Chicagos miesto rekorduose 
pasirodė šios lietuvių pavardės 
kaipo pirkusių bei pardavusių 
nuosavybes.

’ Brigyta .Bubtrfis ' pirko ant 
S. Emerald Avė., prie W. 31st 
Street. .

Frank Widas pirko aįt S. 
Union Avė., prie W. 29th St.

Anton Urbon pardavė ant S. 
Monticello Avė., prie W. 16th 
Street. •*

Anton Brazda pirko ant S. 
Sawyer Aye., prie W. 27th St.

Anthony Sutkus pardavė ant 
Soutliport Avė., prie W. Fle-

Keistučio Būdavojimo ir Sko
linimo Bendrovė, — Spulka No 
1, kuri yra 840 W. 33rd St. 
ir yra vadovaujama J. EvaĮdo, 
šiomis dienomis padarė’ galuo- 
tinį susitarimų 'su Federal 
Housing Administration ir ga
lės daryti apdraustus morgi- 
čiųs.

Victor Rekordų Dykai
• \i ■

Pasiūlymas labai paprastas. Tik 
pirkit vieną naują 1938 metų mode
lį RGA Victor Phonograph-Radio 
arba Elcctrola ir gausite iki $50.00 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 
nieko nekainuos. Naujų 1938 m. 
modelių pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno "kišenei. 
Už jūsų seną radio duodam gerą 
nuolaidą. Lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit pasiteirauti.

- Rytiečių Meile — Foxtrotas 
ir Spaudos Baliaus — Valcas

14063 — Kanarku — Fo^trotas 
ir Nutilk širdele — Tango
Rudens Pasaka — Foxtrotas 

ir Veltui Prašysi — Tango 
. ' ■ t ,

Vyrai Užkim — Foktrotas 
____ > — T ango

ŽINUTĖS

14062

) Model U-103

* * »
Skaičiuos “subdivaiderių” — 

lotų perceliuOtojų supirkinėja

SIUSKiTPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

i

Phonograph-Radio

14064 -

14065 — ' 
ir Ruduo

[dainavo — A. šabaniauskas, pritariant 
Kauno orkestrui

$139.95. Kiti modeliai 69.95 iki $495

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

Pirkite savo apielink-ės 
krautuvėse

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAI WCFL—970 Kil., Nedėliomis kaip 
7:30 val.vak.
WAAF—920 Kil., Panedėliais ir PStnyčjoinis 5-tą vai. vak.
WHFC—1420 Kil., Ketvertais kalu -7 vai. vakare.

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenųe; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasnrer.

POARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz- 
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An
ton Kontrym, ' M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas. .

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishoj) 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštinihkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienč-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs* Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras* 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. Iii

DR-STES TAUT. GARSUS, VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
TOWN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.;. nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno

Jodaiko, 4512 So. Wood St.; IŽd. 
—Plecida Piktumą, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 ŠQ. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas YuškSnąs. 2547 -W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal- 

■ ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We^t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1987 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis-—nut. rašt., 
4550 So. Western Avę.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, • 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—^kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton Šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir. Peter Augustinas; 
Knygų revizoriąi-—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis jr Ben. Ja
kaitis.

AMERICAN LITHUANIAN CITL 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 193? metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.;’ Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St, Triangle 7678; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Tumer Avė., Virginla 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—ij. Jesiunas, 2440 
West 89th St; Kasierius—J. YuŠ- 
ka. 2417 W. 43rd St, Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 48rd St Lafa
yette 3051; Teisėjąs—A. Lauri
naitis* Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (8) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
ma vai. po pietų, Hollytvood svet 
2417 W. 43rd St- itliųban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.
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Lietuvos diktatoriai bijo žmonių
Lietuvos tautininkai giriasi, kad jie vadovauja “tau

tai”, bet tautos jie bijo; ,
Šiemet turėjo įvykti vietinių savivaldybių rinkimai. 

Savivaldybės Lietuvoje tvarko miestų ir apskričių rei
kalus, bet smetoniškoje sistemoje jos dar turi ypatingą 
reikšmę viso krašto politikoje. Jos nominuoja kandida
tes į seimą. Taigi kas kontroliuoja savivaldybes, tas nu
stato ir busimo seimo, sąstatą.

Dabartinės savivaldybės susideda kuone išimtinai iš 
tautininkų, nes opozicinės partijos savivaldybių rinki
mus boikotavo. Bet šiemet opozicinės partijos rengėsi 
dalyvauti rinkimuose — ir tautininkai pajuto, kad jeigu 
jos stos į- rinkimus, tai jos rinkimus laimės.

Todėl tautininkų valdomas seimas išleido įstatymą, 
kad savivaldybių rinkimai nukeliami iki 1940 metų!

Į šitą, svarbų faktą atkreipė visuomenės dėmesį mu
sų specialus korespondentas Lietuvoj (žiur., “Atidėjo sa
vivaldybių rinkimus”, “Naujienose”, rugsėjo 27 d. 1937 
m.). Pačioje Lietuvoje laikraščiai tik trumpai .pranešė 
apie tai, o plačiau rašyti apie tai jie negali.

Iš to matyt, kad tautininkų diktatūra Lietuvoje lai
kosi kaip ant vištos kojos. Kai tik papus stipresnis vė
jas, tai ji nuvirs.

Jus, tur būt, ‘ '
kusi žinia, kad Lietuvoje viešė
jo šeši SSSR komunistinės 
spaudos žurnalistai; būtent, Ę. 
Michailbvas, L. Berezovas, P. 
Petrovas, A. Stupakas, V. Iva
novas ir N. Tichoiiovas. Metai 
kiti atgaį Lietuvos žurnalistai 
viešojo SSSR, taigi dabar jie 
lyg ir revizitavo Lietuvą ir kar
tu kitas Baltijos valstybes, 
Viešėdami Lietuvoje, visi šeši 
SSSR žurnalistai visur laikėsi 
griežtų oficialių ribų ir į jokias 
pašalines kalbas visai nesilei
do, ypač griežtai vengę kalbėti 
bet ką apie/SSSR politinį gyve
nimą. Susidarė net toksai čia' 
įspūdis, kad SSSR. žurnalistai 
nelabai norėjo vienas nuo kito 
atsiskirti ię stengėsi bent dvie
se visur kartu būti; Sakysime, 
lyg anos katalikų vienuolės, ku
rios neturi teises viena bet kur 
pasirodyti ir visuomet eina su 
savo drauge kartu. Keistoka, 
bet SSSR politinio gyvenimo 
sąlygose visai pateisinama.

Šiaip jau visi šie žurnalistai 
buvo gana linksmi, draugingi ir 
mėgo būti vaišinamais, nors vi
same prisilaikė tam tikro saiko

jau bus pąsie- technikos literatūrą Kauno Uni-
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Lietuvos buržuazinės spaudos 
atstovai ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos valdyba vaišingai ir 
draugiškai pasiliko savo plunk
snos draugus ir kaįp mokėjo ir 
galėjo Juos gerai visur priėmė.

Lietuvos Aidas ■/ ir Lietuvos 
žinios net įdėjo kai kurių tų 
žurnalistų trumpučius jų veika
lų vertimus, šąvo pranešimuėse 
SSSR spaudai, šie žurnalistai 
apie Lietuvą gana šiltai atsilie
pė. Viena tokių pranešimų čia 
ištisai įdedu.
Sovietų spauda apie savo žur

nalistų lankymąsi Lietuvoje
■ 4’"’ •Sovietų spaud'ą-yisĄ laiką tei-

DARBININKŲ DELEGATAI 
GENEVOJE

Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas ir Tarptautinę 
Profesinių Sąjungų Federacija 
(unijų internacionalas) savo, 
bendroje konferencijoje Pary
žiuje nutarė pasiųsti tris at
stovus į Tautų Sąjungos suva
žiavimą Genevoje, kad jie te
nai išdėstytų savo nusistatymą 
Ispanijos klausiniu. Delegatai 
yra šio Louis de Brouckere, 
Socialistinio Darbinipkų Inter
nacionalo prezidentas; Sir Wal- 
ter Citrine, unijų internaciona
lo prezidentas, ir Leon Jouhaux 
(išt. žuo, kirtis ant o), Fran- 
euzijos Generalinės Darbo Kon
federacijos pirmininkas.

Abu darbininku internaciona
lai nutarė, kad jų delegatai Ge
nevoje turi reikalauti:

Kad butų absoliučiai sustab
dyta “piratų” žygiai Vidurže
mio juroje;

Kad fašistų valdžios butų 
priverstos atšaukti savo armi
jas iš Ispanijos;

Kad Tautų Sąjunga grąžintų 
teisėtajai Ispanijos respublikos 
vyriausybei teisę pirkti ginklus 
ir amuniciją užsieniuose.

ryba mano, kad fašistiško 
vojaus Belgijoje nėra.

“Šitokiose aplinkybėse”, 
ko jinai,

pa-

sa- 
vienybė su komu

nistais ne tik neatneštų nau
dos darbininkų klasei, bet tik 
sudarytų padėtį, kurioje bur
žuazinės partijos butų 
sios eiti į koaliciją su 
tais prieš darbininkų 
ir Darbo Partiją.”

linku- 
fašis- 
klasę

OPOZICIJA SUSIVIENIJO 
JUGOSLAVIJOJE

opo- 
Kro- 
trys

Jugoslavijos parlamente 
zicinės partijos susijungė,, 
atų Ūkininkų partija ir 
serbų Demokratinės Opozicijos 
partijos padarė sutartį, pagąl 
kurią šios keturios partijos 
ateityje veiks, kaip viena gru
pė po vardu Ūkininkų Demo
kratinė Koalicija.

Serbijos valstiečių partijos, 
Demokratines partijos ir Serbų 
Opozicinių Radikalų partijos 
atstovai turėjo dviejų valandų 
pasitarimą su Dr. Mačeku, 
kroatų ūkininkų partijos vadu, 
Zagrebe, šito pasitarimo pasė
koje buvo įvykintas keturių 
Opozicijos pa Ai jų susijungimas. 
Po to serbų delegatai sugryžp 
į Belgradą.

Macekū,

savo žurnalistų viešėjimą Lie
tuvoje. Prieš išvykstant iš Lie
tuvos, apie Sovietų žurnalistų 
įgautus Lietuvoje įspūdžius 
spaudai pranešė “Tasso,” atsto
vas. Jis tarp kita ko telegra
fuoja: v - '

Penkios dienos, Sovietų žur
nalistų praleistos Lietuvoje, bu
vo skirtos susipažinti su ne
priklausomos Lietuvos ekono
miniu ir kulturiniu gyvenimu., 
Sovietų žurnalistai turėjo dapg 
susitikimų su įvairiais Lietuvos 
visuomenės sluoksniais. Lietu
vos valstybės veikėjų) spaudos, 
literatūros ir meno atstovų kal
bose nepakeičiamai buvo pabrė
žiamas gilus draugiškumas, jun
giąs lietuvių tautą su SSSR 
tautomis, draugiškumas, pagrįs
tas SSSR tautų ir lietuvių tau
tos likimų bendrumu kovoje su 
nepakenčiamu carizmo režimu 
ir bendpoję,: nenuilstamoje ko
voje už stiprįn.imą taikos, kuri 
yra pati didžiausia žmogaus 
gerybė,.,

Ofięialinėse kalbose ir spau
dos skiltyse, s o. taip pat priva
čiuose pasikalbėjimuose s
VTasso” atstovu buvo pabrėžia
ma svarbi reikšmė, sovietų žur
nalistų vizito, kaipo ryšio nuo
lat besiplečiančių politinių, eko
nominių ir kultūrinių santykių 
tarp Lietuvos ir SSSR grandy
je. Dęlegaęija visur sutikdavo 
nepaprastai šįĮtą priėmimą ir 
buvo užverčiama klausimais 
apie Sovietų kūrybos pasiseki
mą, ypač- kultūros srityje.

čia su dideliu susidomėjimu 
sekama Sovietų literatūra, mu
zika, teatras. Kąi kurie laikraš
čiai, atvykus Sovietų žurnalis
tams’ specialiai paskelbė ištrau
kas iš Sovietų žurnalistų dele
gacijos narių Vsęyolodo Ivano
vo ir Nikalojaus Tichonovo ku
rinių... šių laikų Sovietų rašy
tojai, o taip pat rusų literatū
ros klasikai plačiai verčiami lie
tuvių kalbon. Dojningai seka 
taip pat Sovietų mokslo —

versiteto profesoriai ir studen
tai.

Giliai atsidavusi taikos idea
lams, lietuvių tauta pasiruošu-'* 
si bendradarbiauti su SSSR tau
tomis stiprinant taiką ir sau
gumą Rytų Europoje. Netenka 
abejoti, kad bendradarbiavimo 
plėtimas įvairiausiose srityse 
tos politikos pagrindu turi čia 
labai palankią dirvą.

Taigi; iš šio pranešimo ma
tyti, kad SSSR žurnalistams 
Lietuvos kultūrinis gyvenimas 
padarė reikiamo įspūdžio. La
biausiai kas jiems metėsi į 
akis, kad SSSR kuturinis gy
venimas nėra svetimas.

SSSR žurnalistams labai pa
tiko Lietuvoje meno ^klestėji
mas ir literatūros augimas. Ši
tai jie privačiose kalbose be 

:jokių abejojimų tvirtai užak
centavo.

Vienoje iš vaišnagių S. S. S. 
R. žurnalistams labai pati
ko musų kai kurių dainininkių 
ir artistų pasirodymas, Jie net 
tvirtino, kad būtinai Lietuvos 
artistus pakviesiu į Maskvos te
atrą debįųtuoti.

Įdomu šia proga -pabrėž
ti, kad iki šių metų Lietu
voje S.S.S.R. knygų parda
vinėjimo atstovybę turėjo tik 
privačios firmos ir tai išimti
nai tik žydai. Štai tik šiais me
tais po ilgų derybų ir susiraši
nėjimų šią atstovybę dalinai 
gavo kooperatinė įmonė Spau
dos Fondas. Taigi, iki šiol šios 
rųšies kultūriniais SSSR veika
lais vertėsi tik privatinė preky
ba, bet ne kolektyvine organi
zacija. Tai -visai nenuostabu, 
kad, taip buvo, nes Lietuvos žy
dų nemažas skaičius yra užsili
kusių SSSR, kurių giminės čia 
Lietuvoje verčiasi įvairia pre
kyba. Giminystes ryšiai čia, 
toje prekyboje, daug nulėmė. 
Mat, tie užsilikę SSSR Lietuvos į f 

;žydai, fenais administracijos 
aparate labai yra įtakingi, tai 
daug reikėjo vargti iki ši pre
kyba pateko į kooperatyvų ran
kas. i

(Bus daugiau)

Didelės smalsos' vedamas ei
nu Paryžiaus parodoje ap
žiūrėti' SSSR pavilijono. Juk 
SSSR yra tasai kraštas; kur 
industrijoje daroma milžiniš? 
ka pažanga, kuris pasaulį ste
bina Savo neramiai bu joj an
čių gyvčųimu.

SSSR pavilijonas.—tai vienas 
iš didesniųjų parodos pastatų. 
Aukštai dvi didžiulės vyro ir 
moters figūros skrieja erdvė
je kūjį ir dalgį nešinos. Tai 
meniškai atliktas darbas, kaip 
ir visas pavilijonas skoningai 
gražiomis figūromis papuoš
tas. Viduje sienos prancūzų 
kalba Stalino išsireiškimais iš
rašytos. Čia visuose paveiks
luose vyrauja Stalinas. Neži
nau, bet kalba, kad pradžioje 
buvę išstatyti ar statomi jau 
dabar sušaudytų generolų pa
veikslai, bet teko juos nuimti. 
Mat, su gyvais žmonėmis visuo
met bėda. Čia juos garbina, o, 
žiūrėk, jie pasuko savaimingu 
keliu, ir tenka juos kartais, 
kaip SSSR, sušaudyti, žinoma, 
Vorošilovas dar pavilijono sie
ną puošia.

Sako, buvę išstatyta daug o- 
dos dirbinių, o ypač avalynes. 
Bet kai SSSR parodos rengė
jai pastebėjo, kad jų tie dir
biniai net neprilygsta Pary
žiaus priemiesčių dirbiniams, 
tai tuoj juos paslėpė. Propa
gandiniais tikslais išstatytas 
didžiulis SSSR žemlapis, ku
riame nurodyta, kokių žemė
je turtij esama.

Čia tikrai SSSR turi kuo pa
sigirti, pasirodyti ir pasidid
žiuoti. Bet tie turtai visuomet 
buvo tik caristinę Rusiją ne
mokėjo ir, nesugebėjo jų pa
naudoti nė atrasti.

Svarbiausios SSSR pramo
nės savo dirbiniais dar nega
li nustelbti ir nustebinti Euro
pos. -Automobiliai, traktoriai 
ir kiti žemei dirbti įrankiai 
gremėzdiškai padaryti, negra
žiai nudažyti ir čia tarpWau- 
gelio kitlj valstybių visai ne
imponuojančiai atrodo. ; Bet 

(kas pažįno seną carų Rusiją 
ir dabar palygina ją su SSSR,

tai, žinoma, didelis šuolis pir
myn padarytas. Juk prieš ka- ' 
rą senoji Rusija btivo garsi sa- 
vo> Tūlos samovarais ir kazo
kų nagaikomis, o šiaip tai net 
drabužiams gerų sagučių ne
gulėjo pasigamintu

Bet ir dabar daug keisteny
bių esama. štai puikius, spar
čius, ištvermingus aeroplanus 
gamina; jau turi net savo au
tomobilių gamybą, o knygos, 
vadovėliai visai prastai išleis
ti. Iliustracijos tiesiog niekam, 
tikusios. Matyti, kad spaudos 
technika dar visai žpmai stovi. 
Laikrodžių gainyhos jokios. 
Sako, SSSR laikrodis retas 
daiktas ir,, kaipo toksai, tai pa- 
sismaguriavimo reikalas. Ly
giai kaip ir pieštukų, popie
riaus tai net mokykloms pri
trūksta. Toli dar gražu savo 
industrija, bent jos gerumu, 
Europą pavyti, jau nekalbant 
apie Š. Ameriką. Šituo atveju 
mažutė Gekoslovakų respubli
ka praneša.milžiną SSSR.

Bet vis dėlto SSSR pavilijo
nas visais atvejais įdomus. 
Tai darbo bičių avilys. Štai 
netaip seniai buvusios Rusijos 
teritorijoje laukinės arba pųs- 
laukinės tautos, kurios netu
rėjo savo rašytos 'kalbos, net 
abėcėlės, jau dabar turi gimta 
kalba ne lik mokykloms vado
vėlių, bet ir pasiskaitymui 
knygų. Tegu sau tai būna tik 
iš rusų kalbos vertimai. Ta
čiau tai juk darbo pradžia. A- 
teis laikai, kada tos tautos tiek 
išsiprusins, jog kurs savo sa
vaimingą kultūrą, savo gim
ta kalba skins mokslo žiedus

ir savo kuriniais įturtins ir ] 
įvairins visos žmonijos ei 
lizaciją ir kultūrą.

•SSSR pavilijonas—tai vier 
iš tų pavilijonų, kur gudru 
šiai pastatytas propagam 
reikalas, kur reklama- mer 
kai apdirbta. Jis gausi aus 
^momų lankomas, jei norit 
tai savo egzotika traukia 1; 
kytojus. Bet Europos, dar 
ninkams jisai dar mažai sa 
Tiesa, jį daugiausia lanko d 
bo žmonės. Negalima sak; 
kad labai sūsižažvėję iš t 
ais išeitų. Daug kam galv 
sukasi mintis—jei jau k 
kraštas toks laimingas, jei 
laisviausias ir visiems ter 
gyventi, tai kodėl paskuti 
laiku beveik kasdien žino 
yra šaudomi? Ir šaudomi d 
gelyje atsitikimų aukšti pa 
gunai, aktingi ir atsakingi 
mųnistų partijos nariai. Je 
suniktumėme, kad jų ta 
butą daug išdavikų, tai kas 
nais per tvarka, jei į tokias 
sakingas vietas galėjo tie 
rai^įsiskverbti? Štai kodėl 1 
lankančiųjų SSSR parodos 
vilijoną nematyti tikro džit 
smo, o tik daugiau smalso

Kiek tasai SSSR past 
atsiėjo, tai sunku pasai 
Bet jis turėjo labai brau 
atsieiti. Iš viso pastebėta, 
diktatūrinio režimo vaisi; 
savo pavilijonų statybai 
nesigailėjo—jie visi dideli, 
visi reklamai ir tik rėkia 
pastatyti.

dos žiūrėti atvažiuoja t 
tautinės ekskursijos, tik 
SSR' iki šio laiko jokios 
kursi jos nebūta. Taip, iš 
ais, be parinktųjų, niekas

Apie kitus parodos pav 
nūs sekamuose laiškuose.

Kritika ir Polemik
r* ■ - \ < ‘ - ,

APIE JAUNUOLIŲ ŽURNALĄ

Jaunulių žurnalo “Vozcc of 
Lithuanian Americans” suma
nytojų grupės pirmininkas, K. 
Michelsoilas, prisiuntė mums 
ilgoką straipsnį, kuriuo jisai 
atsako į kai kurių kitų laik
raščių nepalankias pastabas 
to žurnalo sumanytojams. Ka
dangi “Naujienos” to nerašė, 
prieš ką paminėtasai jaunuo-

tuvybės Ir demokratijos, 
manome, kad jaunuoliai 
gali būt išauklėti tikroj 1 
viškoj dvasioj, jeigu jie 
mokinami niekinti demok 
ju K. Michelson

Lithuanian-A mei 
PublMei

BELGAI ATMETĖ “BENDRĄ 
FRONTĄ” NUSIŽUDĘ BUVĘS VĘTERU 

NARUOS PROFESORIUS 
LEONAS GOGELIS

t. . • i.,-. ■ ■■Belgijos Darbo Partijos na
cionalinė taryba priėmė rezoliu
ciją, kuri atmeta komunistų 
reikalavimą, kad jiems butų 
leista vadintis “autonomine Bel
gijos Darbo Partijos sekcija”.

Ta' rezoliucija taip pat atme
ta komunistų “vienybės” pasiū
lymą ir sako, kad Belgijos 'Dar
bo partija negali pripažinti ben
dro veikimo (su komunistais), 
kol komunistai neduos įtikinan
čių įrodymų, kad jie nuoširdžiai
tiki į demokratiją, kaip politi- sijos žemę apleisti.. 
kos metodą. Darbo partijos ta- Lietuvon nusišovė.

KAUNAS. —- A. Panemunės 
parke, tarp I ir II pliažo, ant 
suolelio nusišovė buvęs veteri- 
narijoš skyriaus profesorius L. 
Gogelis, 68 metų amžiaus.

Universitete 1924 m. užda
rius veterinarijos skyrių, iš
vyko į Sovietų Rusiją ir ten, 
Kaukaze^ vienoje mokykloje 
dirbęs. Nesenai gavęs įsakymą 
per 24 valandas Sovietų Rųq 

Sugrįžęs

NEPRIKLAUSOMYBES KARO MONUMENTAS. — 
Modelis monumento, vaizduojąs, tris žymiausius AmerL 
kos nepriklausomybės Įdaro didvyrius—George Wash- 
’ington, Robėrt Morris ir Ha y m Salomon. Tas monumen
tas bus pastatytas Graut parke, Chicagoj. •

lįs polemizuoja, tai tą* dalį jo 
straipsnio, kurioje jisai gin
čijasi sti savo kritikais, pra
leidžiame.

straipsnio autorius rašo:
Nuo jjsat pradžios šio jaunuo

lių darbo mes visur ir visados 
viešai skelbėme ir skelbsime, 
kokie to žurnalo tikslai yra. 
Mes taipgi aiškiai esame pa
reiškę keletą kartų, kad šio 
žurnalo leidėjai nebus komu
nistai ...socialistai arba bent 
kokia nors'kita politinė srovė. 
“VOICE” bus visų lietuvių 
jaunuolių žurnalas. Jo leidė
jai šiandie—Lithuanian Ame
rican Publishers—susideda iš 
daugelio jaunuolių su įvairiais

Kadangi “VOICE” pats svar
biausias tikslas yra lietuvybę 
palaikyti jaunuolių tarpe ant 
demokratinių pagrindų, o ne 
ant kokių kitų pamatų, taip 
kaip tie musų “kritikai” no
rėtų, mes manome, kad turi
me taipgi demokratiją ir prak; 
tikųoti„ ne vien tiktai apie ją 
kalbėti.. . 

' T i f ' 7 ' 1 . . .

Jaunuoliai esame lietuviai. 
Todėl mums rupi lietuvybės 
palaikymas. Tačiau, taipgi tie

augę šioj, šalyje, kuri yra de
mokratinė šalis. Amerikoj? lie
tuviai jaunuoliai, matydami, 
kaip kitų šalių jaunuoliai kan
kinasi fašizmo junge (o bol- 
ševiznjo junge jaunuoliai ar 
nesi kankina?—- “N.” Red.), yra 
griežtai nusistatę kovoti už 
demokratiją ir žmonių lais
vę (ar ir Sovietų Sąjungoje— 
“N.” Red.).

Mums ne visai suprant 
ką tas jaunuolis mano, s 
dainas^ kad jisai ir jo bei 
darbiai esą pasiryžę “tiei 
bę palaikyti jaunuolių i 
ant demokratinių pagrii 
Taip pat mums ne aišku 
dė jisai teigia, kad “tikroj 
tuviškoj dvasioj” jaunuoliu 
galį būt išauklėti, jeigu jie 
šių mokinami niekinti d<

jisai čia paraše, tai jisai 
tų pasakyti, kad Onnani 
kiti komunistų jaunuoliai, 
rie veikia kartu su juo,

šioj, nes nuo mažų dieni 
paskutinio Kominterno ko 
so jie buvo mokinami d< 
kratiją niekinti! Visa k»

18 metų susidėjo‘iš demok 
jos niekinimo—ar ne ties 

“Naujienų” Redak

K LIETUVOS
Didelis gaisras 

Šakiuose
KAUNAS. — Iš šakių 

neša, kad ten rugsėjo 7 d 
kare iš pil. Radino pardi 
vės kilęs gaisras, kuris 
išsiplėtęs ir apėmęs šeš 
namus. Gaisro metu su 
treji mediniai ir treji mui 
narnai. Gaisro gesinti j 
buvo atvykę ir Vilkaviškio 
niagesiai. Gaisro nuostoliai 
kią iki 300 tukst. lt., nes 
degusiuose trobesiuose 
parduotu vės ir kt. turto.

Todėl mes nema- gumas sudegusio turto es^ 
tome jokio konflikto tarp lie- apdrausta.
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną. 

VALDYBA: P. MILLER, finansų seki storius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas'
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKTS, trustisas
V. MARKUS, sekretorius . P. MILAŠEVIČIUS, trustisas. >

narė šios. Draugijos, taipgi bu
vo narys jų sūnūs Jonas, ku
ris per šias dienas patiko ne
tikėtai mirtį. P nas K. Kazlau-^ 
skas senėliau yra dirbęs “Nau-1 

s”, dabar iš amato ma-1 
šinistas.

P-nia Walter, Kampikas, 
Stanley Liauna.

Kon. Peter Lep^nis įrašė: 
■ i

Walter Norak.
* • t ’

Kon. Antanas Visbaras įrašė 
- * I ’

P-nia Barbora Zagurskas.
« ... ■ ‘

Kon. Senas Petras įrašė:
P-Ie Aldona Adomaitis, 

' Peter Tilta.

j ienose
P-

P-lė Bernice šeštokas
Kon. B. Vaitekūnas įraše:

Paul Urbutis,
P-lė Jadvyga Armoška.
Senas Draugijos narys

Vincas Š niauks ta įraše Drau* 
gijon p-nią Barborą Riškienę. 
P-nas šriiaukšta gauna tikietą 
į bankietą nemokamai.

P-nia Uršula Strankauskie- 
ne įraše Drąugijon savo drau
gi p-nią. Ettie Strauman. Prnia 
Strankauskienep taipgi jos į- 
rašyta nare p-nia Strauman-— 
gauna po tikietą į konkurso 
/bankietą.

(Toliu bus) ’

]>|ors p. A. Stąųkuą užimtas 
savb biznid, (namais, morigi- 
čials, . taip sakaptr yra la£>ai 
“bį?i”i žlnogusj bet randa ga
nėtinai atliekama laika dar
buotis organizacijos labui. Yra 
konkursantas, nusitaręs savo 
kvotą išlyginti, Gęro. pastaeki- 
mo p. A. Stankui sejĮu^pgai

ros ir apylinkių lietuvius mąi- darbuotis vietos lietuviu^ kul- 
sto. produktais. P-no Stankaus turiniame gyvenime, taipgi ru- 
bižnio vieta yra prie lĮicJge*' pintis Chicagos Lietuvių Drau- 
way ir Hartford gatvių. gijos auginimu nariais.

organizacijos auginimo, ųariąįs 
daug prisidėjo p. Pocius^ pi 
Vičera ir keletas, kitų.

P-nas ,A. Stankus ne tiktai 
yra žymus vietos darbuotojas, 
bet taipgi vienas stambiausių 
ir turtingiausiu lietuvių biz- 
njerių, kuris aprūpina Auro-

<!
Žmogus Ir Jo Menas

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktarhs, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P.‘ VARKALA, Draugijos Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
T 9

Konkursantai, kvotos, įrašyta narių
’’ NARIŲ *

KONKURSANTAI MIESTAS KVOTA

Benediktas Vaitekūnas ...................... Chicago .... 20,0 . ...
Petras Mai’tinkaitis-Sėnas Pbtras .. Chicago .... 200....
Vincent B.' Ambrose .....  :........ Chicago .... 100 ......
Krank Bulaw ..................................:...... Chicago 200*....
Kazimieras Jokubka .............................. Cicero .... 50....
Jdseph Augaitis (Kvota Baigta) .......... Cicęro.... 20....
Stasys Jurčis*..................................... Roseland .... 50..-
Stasys J. Petrauskas ..................... . Rockfoęd.... 50....
Anna Mįarion, Ascilla .............................. Cicero.... 35 ...
Adomas Markūnas ..................... ...........  Chicago .... 501....
P-Iė Suzana L. Gabris ...................... Waukegan,.... 50....
George Izbickas .....................................  Harvey.... 25 ..,

• • / .'j, •

Joseph Asciila ....................... .......... Chicago .'... 35 .. ..
Antanas Steponaitis ................................  Gary— 35 ....
Antanas, Vesbaras .................................  Cicero .... 25 . ..
John Šiužąs .........................................  .Chicago.... 50 ..'<
Kazys Steponavičius ..................... ...... .' Chicago/.. 100 ...
Petras Galskis .................................. . Chicago.... 20 ..—
Juozas Albaūskas...................  Chicago Heights.... 251....
Thomas Šalkauskas ................  „... Chicago.. 20....
Louis Antanavičius .........
Alex Ambrazevičius ........
John P. Griciunas ............
Petras Lapenis ...............
P-lė Jennie Laurel ............
P-nia Elzbieta Norgailienė 
Povilas Milaševičius ........
Jonas Ascilla ........... ....r......
Antanas Stankus* .j.''........
P-Ie Josephine Miller 
P-lė Aldona Miller .........
Peter Giniotis .................

....  Chicago „... 15;
.... Chicago .. 50 .
St. Charles . 20...
.. Chicago.... 20>.
Waukegan.„.. *15 ;

„ Chicago .... 15 ... 
, Chicągo— 15... 
__ Cicero .. 20 ... 
.. Aurora’.. 20... 
Evanston.... 24 ,r 
Chicago.... 10 .. 
■Chicago.— 20 ..

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJŲ KONFE
RENCIJOJE, RUGSĖJO 5 d., ĮSTATAMS PAGE 
RINTI BUVO PRIIMTI ŠIE TARIMAI-

ĮRAŠYTA 
NARIŲ 

....12^ 

.... 121 
.... 64 
..... &6 
.... 40 
..... 24

21
17
15
14
14
16
12
13

10
9*
8

8

' 9;

6
5

4
4 
k

DRAUGAI KONKUR
SANTAI, j DARBI

2

P-nia Petronėlė Markauskas ...... . ......   'Chicago .. 12........... 4
Stasys Mockus .. ................ .... ............. Racine .. 20......... 4
P-lė Aniioinętte Kacevičius ..................  Chicago.... 10-......... 4
Chester Prakurotas ............ ....................... Gary.... 10.......... 3
Adolph Kaulakis ................. ............    Chicago .. 10 ........ 3
Jonas Cinikas ..................... .........s........... Cicero .. „10 . 3
Vincas černauškas ............ ...........   Springfield...! 25 . . 3'
Jonas Kuolas ...................... .... Indiana Harbor.... 25 .......... 3
Albinas Rudinskas ............. ...... ......   Cicero.... 25 . .. ..... 2
Walter Turner...................... .. ........  Chicago .. 12...... 2
P-nia Teresė Viltrakis ...... .................  Chicago .. 10.......... 2
Peter RapševiČius ............ ..................  Chicago.... 10.......... 2
Jonas A. Sinkus ..................* •» .................... Chicago.... 10;. . „„L. 2, z
P-nia Anna Mittskus ...... .................. Chicagp .... 10 . ......... 2
Andrius Naikelis ..............1 .... ........... Chicago .... 10........... 2
John A. Grakey ........ ........................ .Gary.... 10........... 2
Frank Klikna ........  •„

- »
......... ;......... Chicago .. 10....... . 2

Ligi konkurso pabaigos tik
tai, du mėnesiai ir pusė. Lai
kas konkurso darbui dabar yra 
geras, šiltas oras musų dau
giau nealsina. • Konkursantai 
savo darbe, ligi šiam laikui, 
yra gavę praktiško prityrimo 
—žino geriau nei pirma, kaip 
prospektą susirasti ir jį orga- 
nizacijon įrašyti. Musų kon- 
kursantams reikia vien grieš- 

’tesnio pasiryžiųio, nesigailėti 
i energijos ir jėgų aukoti dirba
mam darbui.

Sakoma, kad prakaitu su
laistyta dirva augina medžia
gą duonai. Jūsų nuoširdus dal
bas,. kilnus norai organizacijai, 
teguk sukuria ganėtinai ener
gijos šiame konkurso darbe 
sėkmingai baigti kvotą įrašy
me naujų narių, Nė vienam 
konkursantui nėra nustatyta 
kvota, kurios nebūtų galima 
išlyginti. Nustatant kvotas bu
vo atsižvelgta į konkursanto 
prityrimus, išgales ir gyvenimo 
aplinkumą.

Dar 74 dienos, ir bus gruo
džio 11-ta, šitą dieną bus pa
dėta- kiekvieno konkursanto 
kvotai- taškas, Aktyvus konkiir- 

.šautai savo darbą minėtą die
ną apvainikuos gražiais laimė
jimais, užbaigtoms kvotoms 
padės' reikšmingą tašką. Kon
kursantai, nebaigę kvotų, sa
vo darbu bąnkiete dieną nega
lės pasididžiuoti, jie nebus ga
nėtinai įdėję j ' šį konkursą 
savo darbo jėgų. Butų visiems- 
daug maloniau, kad visi musų 
draugai konkursantai subrus- 
rtų tuoj ir ligi gruodžio 11 die
nos pasistengtų išlyginti kvo-

1. Lietuvių Kultūros Draugi-;;
< jų. konferencija įvyksta 

kartą per metus spalio mė
nesį.

2. Konfęrenęijos taiką, vietą 
ir tvarką nustato centro

valdyba.
3. Lietuvių Kultūros Draugi

jų centro valdyba renka- 
ma konferencijoje iš pen
kių asmenų: pirmininko, 

pirmininko padėjėjo, sek-Į
retoriaus, finansų sekre

toriaus ir kultūros reikalų 
. vedėjo.

4. Lietuvių Kultūros Drau
gijų centro pirmininkas

veda konferencijų tvarką, 
o taipgi su konferencijos 
pritarimu skfria. visas tai
kines komisijas. į

5. Nominacijų komisija re-Į
komenduoja atitinkamą1 
skaičių kandidatų kiek

vienai centro valdybos na
rio vietai, bęt komisija ne
įgali paskirti daugiau nei 
tris kandidatus kiekvienai) 
vietai.' Iš nominuotų kan
didatų' konferencija ren- 
ka slaptu balsavimu val
dybos ! narius. Kandidatai,
kurie gauna absoliučią
balsavime daly vau j ančių1 
atstovų^ balsų daugumą,
laikoifti yra išrinktais.
Jei pirmame balsavime 
nė vienas iš trijų kandi

datų negauna absoliutiš
kos daugumos balsų, tai

mažiausiai gavęs kandida
tas yra išbraukdamas, o 

balsavimui yra statomi ki
ti du, kandidatai.
Pastovios komisijos yra

galią tuoj po priėmimo ir 
paskelbimo.

14. Pasiūlymai ir sumanymai 
kurie bus proponuojamį 
tarp konferencijų valdy

bos, komisijų •arba bet ku
rios Lietuvių Kultūros 
Draugijos, bus laikomi 
priimtais, jei daugumas 
draugijų pąšisakys už tų 
pasiūlymų ir sumanymų 

priėmimą.

(Men. Mikp Sileikio referatas musų laikam? panašios, civili- 
skaitytas Lietuvių, Kultūros zacijos. Egipto civilizacijoj 
Draugijų konferencijoje, Liup- (prieš 6,000 mėtų), egiptiečiai 
sybės svetainėje, Cicero, UI., jau. turėjo, šokius ir aukštą es- 
rugsėjo 5 d. 1937). j tetikos skonįi Tačiau tų laikų

. ----------- i menas buvo labai primityvus,.
' Kas yra menas? Ką jis reišr nebuvo kūrybiniu menas,, o tik 
kia?J Menas yra žmogaus pro-'momeųto įspūdžių* triumfas, 
tavimo išdava, dvasios pasi- ( Tų laikų menas buvo taikomas 
reiškimas (ekspresija) ir dar-! garbinimui faraonų ir stabmel- 
bas, kuriuo jis gali sukulti diškų dievų bei- kariškiems 
savo proto produktą. Nėra žygiams atžymėti. Menas bu- 
meno ten, kur nėra kūrybos, voi žinomas tik valdančiajai 
kur nėra sveiko protavimo.1 klesai. Tik Graikijis civiliža- 
Nereikia suprasti, kad vien tik cijoj (400 metų P**. Kr.), kai 
grožis yra nienas arba dterilė. 
Mene abu lygiai svarbus: gro
žis,, estetika, ’ ekspresija, net 
ir žiaurumo arba teroro išreiš
kimas. Nors ir gražiausi gam
toje daiktai-,, kurie įvairiai į 
žmones atsiliepia, savaip juos 
kiekvienas mato ir supranta,—

6.

Joseph* James . Žukas
Šis jaunuolis, tai mums vi

siems gerai pažįstamas,' spor
tininkas Juozas J. Žukas, ku
ris neseniai grįžo iš Lietuvos—■ 
jis ten ėjo teniso instrukto
riaus pareigas. Juozas dabar 
įstojo, į American College lav-

renkamos taip pat, kaip j intis kimo kultūros. Chicagos 
ir centro valdyba. z j Lietuvių Draugija yra suinte- 
Į pastoviąsias i™— — - ■ ” • •

P-lė Milda Baronas ............. .............. . Chicago ..- 10 ,........
>Juozas Laurinas ........ ......... ........ .......... Aurora....’ 10 .........
Jonas Pateliunas.......................... -.......  Kenosha .. 20..........
Jonas Senauskas ...... ......... ............ . Chicago.... 10,....... .
Stanley Statkevidh  ................. . Racine .... 12... 
P-lė Anną Karėtą ................ . ...... ..... .  De Kalb „.. 20   
Antanas L. Skirmontas .........>....... . Harvey— 25-.......
P-nią Julia Luketis ........ . ......... . Springfield.... 10 ......... .
John Sedowski ........................................ Chicago.... ,10,.......
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ię Chjįčagoj 600,

Aplamai naujų narių kvota konkurse ..............  3,000
Konkurse narių jau įrašyta .... ........  1,040

Kvotai taukšta ........... .......................... .<..... 1,960
S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bankietui, kurią įvyks gruodžio 11 d., tyjęės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bi^kiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklą konkurso darbe,, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937. \

2. Visi nauji nariai, įsirašę Drąugijon nuo vasario 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.50 nejnoką- 
mai’j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d^’ 
Amalgamated HalL 333 S. Ashland Boulevard. Taipgi į minėtą 
bankietą gaus tikietą nemokamai visi Itie'Draugijas; narili, ktf- 
rie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Drąugijon — vyrai ir moterys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Drąugijon per musų kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Draugijos ofisą. Ofišas atdaras pirmadieniais nuo; 9 ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sek
madieniais nuo 9 ryto iki lval. popiet.

265

. Šiam e konkurse \ dalyvauja 
58 konkursantai, jei visi išly
gins kvotas, tai, galima saky
ti, bus.konkurso darbas rekor
dinis. Jūsų darbas organizaci
jai yra svarbus. Man kaipo 
konkurso Vedėjui, kuriam 
;Draugija,, uždėjo .šias pareigas 
eiti, jūsų darbas yra svarbus; 

Į jums patiems, kurie dirbate 
,šį konkurso darbą, jis turi būt 
nemažiau svarbus. Nuo Jūsų 
nuoširdaus darbo, f nuo Jūsų 
dedamų pastangų į šį konkur
są priklauso konkurso sėkmin- 
■gihnas. Todėl, draugai kon
kursai! tai, prašau jus visus 
suaktivintį savo darbo jėgas 
ligi gruodžio lt dienos. Laukiu.

Julius Mickevičius 
Konkurso Vedėjas

NAUJI NARIAI

)

'Kon. Pelęr Ą.1 Giniotis įrašė:
Dr. John J. Simonaitis^ 2423 

W. Mar<iu.ette Rd. Dr. J. J. Si‘ 
monaitis, yra jaunas žmogus, 
sėkmingas gydytojas, veda 
pjhčią praktiką, ypačiai Mar- 
ąuette Park Lietuvių koloni
joje. Tegul- būna žinoma šios 
Draugijos nariams, kad Dr. J. 
J. Simonaitis yra musų -orga
nizacijos narys.
Kon. p-lė Aldona Miller įrašė:

Kazimieras Kazlauskas, 2744 
W. 43rd S t. P-nia Helen Kaz
lauskienė jau nuo seniai yra

7. Į pastoviąsias komisijas 
gali būti renkami ir ne 
konferencijos atstovai.

8. ' Lietuvių Kultūros Drau
gijų konferencijas suda
ro jų valdybos ir rinkti 
atstovai. Lietuvių Kultū
ros Draugijos, kurios ne 
turi daugiau per šimtą 

narių, konferencijose yra 
atstovaujamos valdybų. 
Jei kuri draugija turi šim 
/tą narių su viršum, tai 

turi teisę rinkti ir atsto
vų,—ifieną atstovą nuo 
penkių dešimčių narių. 
Pavyzdžiui, jeigu draugi
ja turi du šimtus narių, 
tai pirmam šimtui atsto

vauja. valdyba iš septynių 
narių, o kitam šimtui at

stovauja du išrinkti atsto- 
M ' i' J1 1 ''
• • • .vai.

I r ■

Kiekviena Lietuvių Kultū
ros Draugija moka po 
$5.00 per metus į centrą 
organizacijos reikalams.

10. Kiekvienas Lietuvių Kul
tūros Draugijos narys mo
ka po 25 centus per me
tus vietos o/ganįząįcijos 
reikalams.
Lietuvių Kultūros Drau

gijų fondas yra perduo
dami Chicągos Lietuvių 
Draugijos globai.

12. Konferencijos išrinktos 
pastoviosios komisijos pa
sidaro savo veiktai pla
ną drauge su centro val

dyba.
13. Konferencijos tariniai lai

komi teisėtais ir organi
zacijos nariams privalo-

’mais. Tie, tarimai įeina į ros Draugiją. Tiesa, prie šios

resuota teikimu medžiagines 
paramos savo jaunam organi
zacijos nariui, kad jis pasiek
tų išsilavinimą sau pageidau
jamoj mokslo srityje.

Musų Darbuotojas

1’”T

graikai. Alenuose ant* Akropo
lio kalnų pastatė didingus 
dievnamius Parthenon ir Erech 
tenon, dievų garbei O’ympui 
ir Zeusui, tai leido piliečiams 
melstis. Senovės graikų archi
tektūros ir skulptūros grožis 
pasiliko iki musų laikų kaip

nėra męnas arba dailė. Gamta meniškiausi pasaulyje kuriniai, 
yra tik gamta, kuri varo sa- kuriuos pamėgdžioja visas pa- 
vo kūrybos ir pakaitos darbą,1 saulis. Tų laikų architektūros 
nuo kurios ir pats žmogus menas buvo tiek meniškas, ir 
priklauso ir iš ko jis nebega-’ proporcija tobulas, kad nėra 
Ii pasiimti sau kredito. Žmo- žodžių jo didybei apibrėžti, 
gus gi dirba savo darbą, kad Tai buvo klasikos žydėjimo 
gyventi,; ir kad jo gyvenimas amžiai, kuriems galą padare, 
butų geresnis, maloniesnis,, iš suprantama, karai. O karai, 

kaip žinote, yra beprotybės 
“nienas”, kurį tegali toleruoti 
tik pakrikę dirksniai. Žmonių 
kultūros griovikai, karai, ir 
šiandien tebesaiučia-, kaip ir 
senovėje, nežiūrint to, kad mu
sų pasaulis skaitosi kultūrin
es. Karai stumia į bedugnę, 
į' ligas, į dvasios depresiją ir 
j’ pirmykštį gyvenimą, kaip 
gyvendavo necivilizuoti žmo- 
nės-... ’

; Senovės civilizuotose tautose 
’menaą buvo glaudžiai, susijęs 
šų< religija, nes- religija buvo 
skaitoma kaip aukščiausia dva
sinio , gy.vepimo prievė’ė|. o da
bar visoks. menas dar glaudes- 
t ' ' •. ’ 1 t
-niaįs ryšiais-susijęs-, su. politiniu 
gyvenimu,, su pramonine repro
dukcija ir pasilinksminimo rei
kalais.

Taip buvo, taip ir šiandien 
yra, kadi menas ' atstovauja 
žmogaus sielos ekspresiją (pa
sireiškimą)., gerus kilnius no- 
irųą, kokius 'tik. žmogus tegali 
įsivaizduoti. Kitais žodžiais ta
riant, menas buvo ir yra kultū
ros atspindis, iš kurio, kaip 
veidrodyje,, matosi žmonių pra
eities darbai, tai praeities re
kordai,. sukrauti į< knyginus ir 
muziejus. Pav., apie senovės 
Egipto civilizaciją.' sužinojome 
iš atkastų griuvėsių, kuriuose 
buvo rasta indai, vazos, orna
mentika, braižiniai, architektū
ros liekanos ir tt. Visi tie daik
tai nušviečia kokia ten, buvo 
civilizacija ir net žmonių pa
pročiai ir jų išsilavinimas. . 4

9.

11

\ Antanas Stankus K
✓

Prieš metus laiko Chicagos 
Lietuvių Draugija Auroroje 
neturėjo nė vieno nario, Šian
dien galima pasigirti, kad ^tu
rim daugiau kaip penkias de
šimtis narių ir kelioliką gerų 
darbuotojų, kurie nuoširdžiai 
rūpinasi organizacijos reika
lais, y

Antanas Stankus yra Auro
ros Lietuvių Kultūros Draugi
jos pirmininkas ir vienas žy
mesniųjų, šios "kolonijos dar
buotojų. , Jo darbo pastangų 
dėka čia buvo įrašyta ganė
tinas skaičius narių Chicagos 
Lietuvių Draugijom. kad įkū
rus Auroros Lietuvių Kultu- 

.ji, •

ko jis galėtų džiaugtis ir buU 
laimingas.

Menu mes vadiname: muzi
ką, dainą,, literatūrą, dramą, 
dailę, skulptūrą, architektū
rą ir tt. Menas yra labai sudė
tingas dalykas ir ne visiems 
lengvai suprantamas.

Meno supratimas ir jaus
mas pas žmogų, yra tąijp sen
as, kaip senas, civilizuotiš pa
saulis.. Ir tą. idšja pasilikusi 
iki šių dienų. Kai žmonės kul
tūroj o, pas juos pradėjo reik
štis estetika ir, pagaliau, ku- 
rėsii menas. Mat, menas yra- 
toks daiktas, kuriame reiškiar 
si žmogaus estetiškos mintys, 
kuriasi kilnus jausmai, ir gro
žis. Visa; tai civilizuoti žmones 
išmęko užrekordupti,. sakysi
me, gaidose muziką, atvaiz
duodami dailę pąveiksluose,, 
skulptūroje, dramoje, (vaidini
mu)) literatūroje (spauda)- ir 
tt. ir tt., kad tie jausmai ir 
mintys, butų kitiems supran- 
taųiį, girdįmi, matomi ir jau
čiami ir kad. kiti jąis naudo
tųsi. Šitą mes jau vadiname 
gyvojo meno vaisiumi: vienas 
menas būna apčiuopiamas ir 
matomas, o kitas supranta
mas protavimu ir girdimas au
simi. Iš to jau aišku, kad me
ne gludi geroji, švelnioji žmo
gaus sielos ir ūpo nuotaika.

Daina, poezija, muzika ir 
drama atsirado anksčiau nei 
plastikinis menas, t. y. skulp
tūra, architektūra, tapyba, ki
nas, fotografija ir k. Daina ir 
poezija buvo žinoma net mar
žai civilizuotiems žmonėms, 
kai dar nebuvo spaudos, ne1 (Bus daugiu)

šiuo pranešam, kad; Dtaugįįos bankiętas, kurią įvyks, gruo- 
džio 11/ d., bus ne Olyiųpic BalJ Room, kaip buvo skelbta, bet 

AMALGAMATED HALL, 333 Sox Ashland Boigevard.

Svetainės pamaina padaryta dėl; svarbių priežasjų. Kurie 

jau esate gąvę tikietus į minėtą bankietą, tai an,t( tikieto pa*i- 

žymūKjta naujos svetainės adresą. Tikietai bus geri tie palys.

Ear pravartu ^priminti, kad Amalgamated Hali yna pa(o- 
gioj vietoj, taip sakant, miesto centre. Y’ra viena iš gražiausiu 
svetainių Chicago je — jos pabūdavo ji mas rubąiąvių unijai at- 
riėjo daugiau kaip milijoną (talerių.
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Susir
APRŪPINTI SU

Automatine

STALUI PADENGTI SERVETKĖLE

BARSKIS
HOSPITAL

FURNITURE HOUSE.hcmar

RESTAURANTAI

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

BessieVardas ir pavarde

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

1UK-

END

302

Avenue
5727.

Old Gold Kontestas Teikia Jum 
Dar Vieną Gyvenimo Progą

Pic<ues/

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Jus Galit Laimėt 
Turtą 
$100,000

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
... William Kristcfėk, 24
nevieve Potas, 19

Joseph Gulczynški,
Vincentina Kibish, 21

Joseph Vitkaiski, 21,
ry Jurevvicz, 20

Paul Dėmės, 31, su
Kapnison, 29

Gurgė Kutulis, 32, su Otellą’

Temperatūros 
Kontrole

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Malntaina 
a"Saf 

Tamperatura

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

baOw 9&E’ saa-iZkT

BujSikJSJSS

yra gerai 
kiekvienam pa- 

nepamirškite pa-

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

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

Rengiasi Pilietybės 
Ekzaminams Namuose

CICERO. — Padavė peticiją 
pilietybes popieriams gauti p-ia 
Bernice Uštupas, 1347 48 et. 
Jai į liudirfinkes eis p-ia Helen 
Rudinskas ir p-ia P.' Ealchunas. 
Pilietybės, klausimus, p-ia Uštu
pas mokosi namuose -ir tikisi iš
mokti be mokyklos.

Rugsėjo 20 d. Joliet kapi
nyne tapo palaidota p. Joseph 
Bush duktė Aldona, po vyru 
McKinson.

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

kasdien ekzaminuojamas, betgi 
gydytojai nepasako , kas jam 
yra. Vięnok dantis turės jąu vi
sus trauk tfc K. K. Draugijos 
nariai, pažįstami -ir draugai esa
te prašomi jį aplankyti. Jis te
nai vadinas Kostantas Marfin- 
kąitis, kambarys D. 316^ atda
ra nuo 2:30 iki 4:30 antrad’e- 
niais, ketvirtadieniais ir sekma
dieniais

Nelaimėje pasimirė jo duktė 
Aldona.

Per didelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe- 
ratura visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au-. 
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Refl.ector Doors... 
Heath Radiating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner.

Pasiklaųsykit The Coleman radio valandos iš stoties 
WLS1 kiekvieną subatą 10:30 vai. vakare.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
.4405 So. Fairfield Av«.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu'4 

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

CUTVVORK DOIL1ES ' PATTERN 1153
No. 1158—Ant balto lininio materiolo baltais arba 

gaiš siūlais išsiuvinėta ir iškarpyta stalui servetkėlė.
The Home of Pine Furniture 

Sinče 1904 ;

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo- 
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliąus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dšą (kauciją)’ iki $500.00> 
kuri tinka vis6je Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas. .

NAUJIENOSE
</ * » ,•: f

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI: 

e Gyvastį ■
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos ? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemą, Pa
prastą Išbėrimą, Spuogus, De- 
dirvines i? panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. LJun

Nusilaužė Koją p. Ci 
prijonas Zaturski’s

TOWN OF LAKE 
savaitę nusilaužė, parpuldamas 
žemėn, dešinę koją p. Ciprijo
nas Zaturskis, 74 metų am
žiaus, gyv. 4506 S. Wood gat. 
Ligonis randasi German Deaco- 
ness ligoninėje, 54 ir Morgan 
g., 311 kambaryjp.

F. Ciprijonas Zaturskis yra 
žinomas kaipo pasiturintis žmo
gus, turi daug nuosavų namų, 
nevedęs. Nelaimė įvyko prie 
44-tos ir Wood gatvės, kur dar
bininkai taisė jo namus, jam 
bežiurinėjant dirbamą darbą. 
Buvo sirgęs paralyžium ir nuo 
tos ligos koja nebuvo pilnai at
sitaisiusi. Ta jo nelaimė, vien

ąkart, sukėlė ir daug kalbų. Se
nam Petrui teko nugirsti iš ar
timųjų giminių, kad p. C. Za- 
turskis yra daug pinigų užra
šęs ir šv. Kryžiaus parap. baž
nyčiai, ar kleb. p. Skripkai.

Senas Petras.

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Tonas ................. -.............

Į puotą išanksto susirinko 
virš trisdešimts ponių ir pa
nelių su brangiomis dovanomis 
p-lės Skusevičiutės su jauni
kiu atvykstant, palaukti. Bet, 
koks surpryzas... vietoj jauni
kio ji perstatė savo vyrą ir sa
ve ne SkuseviČiute, bet, jau’ 
p-ia Vii bert Danielscn. Mat, ji 
susituokė prieš porą savaičių, 
šios puotos dalyviams nepaju
tus. Pp. Danielsonai mano ap
sigyventi Moline, III. Jis už me
tų mano baigti advokato mok
slą. Gi puota buvo šauni ir už
sitęsė iki pirmos valandos ry-

Kontestą. Pirmas pri- 
$100,000. Yra taipgi 
prizai, šis kontestas 
iš įdėjimo trūkstamo

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 84th Street

Susirgo p. K. 
Marcinkevičius

BRIGHTON PARK
go vienas Kupiškėnų Kultūros 
Dr-jos narys Kostantas Marcin
kevičius, gyvenąs 4435 South 
Artesian avenue., Jis, beje, se
niai jau nebesijautė gerai, bet 
vis dar dirbo. Dabar, kompani
jos gydytojui išekzaminavus, 
nuo darbo paleistas. Bandė 
dirbti kitur, bet negalėjo ir to
dėl Dariaus-Girėno posto pata
riamas, kur jis buvo nariu, iš
vyko į Hines ligoninę. Ten nors

Širdingai Ačiū
Visiems

I •

Širdingai dėkoju visieiris ma
no draugams, suteikusiems do
vanas ir linkėjimus man lai
mingos kelionės. Taip pat, Nau
jienoms už malonų patarnavi
mą. Visiems draugams ir pa
žįstamiems chicagiečiams tariu 
širdingiausią Sudiev.

Aš apleidžiu Chicagą šian
dien, rūgs. 29 d., 9:40 vai. ryto 
iš La Šalie stoties, gi už kelių 
dienų tikiuos laimingai pasiek
ti Lietuvą.

P. Naujokaitienė.

Jus galit laimėt vieną iš 1,000 
Cash Prizų, kurių visa suma 
yra $250,000, įstodami į naują 
Old Gold 
zas yra 
999 * kiti 
susidaro 
pasikalbėjimo tuščiame paveik
slo baliune. Atsilankyki! pas 
savo cigaretų dylerį ir papra
šykit jį duoti jums Old Gold 
Cartoon Buletin DYKAI, kar
tu su pilnomis taisyklėmis ir 
detalėmis, kurios liečia kbntes- 
tą. Nėra jokių triukių ar pri
gavimų. Dvigubai-švelnus Old 
Gold siūlo jums viso gyvenimo 
progą, net didesnę, nei praeitą 
kartą, su didesniais prizais ir 
su idėja, kuri skiriasi, ir jei ga
lima, yra labiau žavėtina, negu 
pereitas kontestas. Tėmykit šį 
dienraštį dėl busimų praneši
mų.

Chicagietė buVusi garsi 
šokėja Mrs. Irene Castle 
McLaughlin, dabar paskel
busi mažųjų gyvulių ypač 
šunų globėja, kuri šiomis 
dienomis pareikalavo pers- 
kirų nuo savo vyro, turtingo 
maj. Fręderic McLaughlin 
(apačioj). Jie turi du vai
kus, už kurių globojimą da
bar ir eina svarbiausia ko
va. ■ ■ ■ *

Atitaisau Klaidą
“Naujienų” 215 numeryje 

tilpo žinutė “Svečiuose pas 
Glebius Racine”, o. turėjo bu‘- 
ti pas čivus.

Taigi, šiuomi klaida atitai
soma ir atsiprašau pp. Čivų.

J. B.

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 
kapiniu vartus. Kviečia visus savi
ninkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

Prieš savaitę abu pp. Mc 
Kinsonai viešėjo pas motinos 
Rockdale, UI. Gi grįžtant į Jo- 
lietą, p-ia McKinsonienė neiš
aiškintu budu išpuolė iš auto- 
mobiliaus, ant 4A kelio ir sin
kiai sLtsižeidė. Taip, kad pa
sirgusi trejetą dienų St. Jo<- 
seph ligoninėje pasimirė.
z Velionės vyras Herbertas 
McKinsonas buvo policijos ap
klaustas dėl tos nelaimės, bet 
nieko negalįs pasakyti; kaip 
įvyko nelaimė, Jis nieko nepa
jutęs, kaip j ii išpuolė, pama
tęs tik kojas ir kada sustab
dęs automobilį, pakėlė ją nuo 
žemės, ji buvo jau bęžado ir 
neprakalbėjo iki pat mirties. 
Tačiau Jolieto ‘ laikraštis pa
skelbė, kad velionė iššokusi 
pati iš automobiliaus.

Velionės tėvas p. Juozas 
Bush ir du broliai: Jonas ir 
Antanas gyvena £Jorth Chicą- 
goj, o motina Rockdale.

\ Niekutis.

DAINUOS HARMONINGAS 
PEOPLES RADIO TRIO, O. 
SKEVERIUTe, J. ROMANAS, 

A. ČIAPAS IR KITI

P-lės Skusevičiutės Su- 
žiedotuvių Puota

MARQUETTE PARK—Pra- 
eito penktadienio vakarą įvy
ko sužiedotuvių puota—Show- 
er Party pp. Gurų namuose, 
6406 S. Francisco avenue. Ją 
surengė p-ia J. Guriene p-lei 
Veronikai Skusevičiutei.

Mergaitės 'ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
mokintis SEKRETORI AVIMO, 
KNYGVEDYSTES ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATS0N

BUSINESS
: COLLEGE

WEST GARFIELD BLVD. 
‘ (West 55th Street) 
Phone Boulevard 0968

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... .

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

EKZAM1NAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

Šiandie, Antradienį, 7tą va
landą vakare iš stoties W. G. 
E. S. bus transluojamafe regu- 
liaris antradienio radio progra- 
maą, kuo rūpinasi Peoples Ra
kandų bendrovės krautuvės, 
2536 West 63rd Street ir 4183! 
Archer Avenue. šių programų 
išpildyme dalyvauja žymus ta
lentai ir savo maloniais bal
sais žavi klausytojus kaip lie*- 
tuvius, taip ir kitataučius. Tai
gi ir šios dienos programo iš
pildyme dalyvaus harmoningas 
Peoples radio trio, Ona Skeve- 
riutė, J. Romanas, A. Čiapas 
ir kiti, ktfrie padainuos daug 
liaudies dainelių ir rinktinių 
kompozicijų* o tarpe žinių 
klausytojai girdės apie namų 
papuošimą prie ko Peoples Ra
kandų krautuves 
prisirengusios 
gelbėti. Taigi 
siklausyti.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

• FOTOGRAFAS
CONRAD Bes.

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir- 
mos rųšies su moder- 
niŠkomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. ■■ 
Darbas garantuotas.

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

Stop

SKin

Į)OW

-rHEY

HEATERS

žemo
DR SKIN I.RR-ITA’TIGNS
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Antradienis, rūgs. 2$, 1^3?

Lietuvos Valdžia Ima 
Muitą už Senus 

Drabužius
hors ir nevisuomet

ima
pa- 

atsitiki-

Kad Lietuvos valdžia 
muitą Už sėdus drabužius 
sako, štai; sekantis 
*mas.

Kartą mano viena draugė 
pasisakė norinti pasiųsti Lie
tuvon giminėms senų drabu
žių, bet kartu ir bijanti, kad 
gali daug muito pareikalauti. 
Bet aš ją padrąsindama, pa
sakiau: “Nemanyk, kad taip 
yra, kaip žmonės kad 
laikraščiai rašo. Kiek 
kių siunčiau, o muito 
ėjo daugiau sumokėti 
litus.” Pasižadėjau ir 
sutaisyti.

Reikėjo sumokėti 110 litų.
Pfikimšome senų drabužių 

siuntinį. Pasitaikė kitas būti 
'šiek tiek ir geresnis daiktas, 
'bet koikuriė buvo ir visai be- 
vertės, net, ir apiplyšę. Buvo 
tik dvi naujos pigios suknelės 
ir lovai- pusnauja kapa, trijų 
dolerių vertės. Beto, įdėta dar 
ir keli metrai kartūno. Taigi, 
siuntinys buvo tik kelių dole-

sako ir 
aš sy- 
neprisi- 
kaip 3 
siuntinį

'i

Help Wapted—Male-FemaJe

J 
r

rių vertės. Bet, kada siunti 
nys parėjo į Lietuvą, gavėjai 
turėjo sumokėti net 110 litų. 
Paskui, vienos suknelės nera
do ir visas siuntinys buvo tiek 
išverstas, kad ir kišenės išvar
tytos. Padariny, dabar ta iho- 
terelė tik aimanuoja, kad jos 
tie seni drabužiai tiek buvo 
įvertinti.

kia daug žagariečių, gruzdie
čių, džųkų ir žahavykų.

Jon-tis.

Keistučio Kliubo Biz 
nio Komisija Spar

čiai Veikia
žemaite.

sminimo Vakarėlis ■
Neliūdėkite, nes vakaras 

linksmas.
bus

Suskubo Joniškiečių Klidbas 
gana ankstokai, pamatęs, kad 
jau žolė ruduoja ir lapai ’nuo 
medžių krinta, kad giriose ir 
laukuose pasidarė nuku ir ne-; 
jauku. Tartum, koks slogutis 
ima slėgti žmogaus sielą. Tai4 
gi, piknikų sezonas jau pra-, 
ėjo. . -

Nereikia ir liūdėti, štai jo
niškiečiai jau rengiasi į vaka
rėlį, vieta širdužei palinksmin
ti b i rs gera. Čia sumirgės -ro
žės, suskambės dainos aida ir 
todėl malonumas užtikrintas 
visiems. Nes komisija, kuri su
sideda iš jaunų merginų ir vai
kinų veikia labai gyvai ir lau-

ŠILKAIS IŠSIUVINĖTAS SIENAI PANELIS

Rengia šalinį koncertą
BRIGHTON PARK. — Nau-, 

joji Keistučio 
Komisija, 'kuri 
T. Dundiriib, 
Mikšienės, P.
šftieiies yra apsibrėžusi labai 
plačią veikimo liniją.

Neperseniai buvo, surengtas 
“Moonlight” -piknikas, kuris, 
gana gerai nusisekė ir davė 
kliubui stambaus pelno. Dabar 
yra plačiai veikiama surengi
mui koncerto, kuris įvyks lap
kričio (November) 14-tą dieną, 
Sbkol svetainėje, 2343 SbUth 
Kedzie Avė. Numatoma, kad 
bus bagotas ir populiarus kon
certas, nes komisija mėgina 
suburti gabiausias Chicagos 
dainų, muzikos ir meno spė-į 
kas. 'Kad koncertas gerai nu-; 
siseks, nėra mažiausios abejb-f: 
nes, nes Keistutiečiai niekada s 
publikos nesuvilia savo parehy; 
gimais.

Be to, komisijai atėjo į pa- 
gelbą St. Narkis, kuris renka 
programo garsinimus. Atrodo,’ 
kad biznieriai įvertina naudą 
Keistučio kliiibo. programų gar
sinimuose, nes keistutiečiai vir 
sada remia tuos biznierius, ku
rie garsinasi jų programose.. 
Pas kurios biznierius St. Nar
kis ‘“'neatsilankys iki spalių 
(October) 6-tos 0. reiškia, bu‘s 
netiksliai juos aplenkęs. Pa
šaukite 'Virginia 2911? ir j’ti 
specialiai pas jus pribus ir

.v

Kliubo- Biznio 
susideda iŠ Dr; 
A. K. Valuko, 
Viršilos ir, Vir-

■paims j ūsų garsinimą.
Paskuį, komisija yra paėmu

si J. YušK^ ^Hpllyvvood Inn) 
svetainę šokiams ant sausio 8- 
tos d. 1938’ Brifchtonparkie- 
čiai turėtų nieko nerengti toj 
dienoj, kad f nepąkenkus vieni 
kitiems. z'.

Beje ant galo turiu pažymė
ti ir tą faktą, kad Keistučio 
•Kliubo Biznio Komisija yra 
jau paėmusi Šunset Park dar- 
ž^ piknikui, kuris įvyks birže
lio (’June) 42-tą d. 1938 m. 
Didžiosios organizacijos turėtų 
vengti, kad jų parengimas ne-* 
supultų toj ‘pačioj dienoj.

— Steponas.
' A.. ' . i '

---------- i    ■ ■ , ' i'"     '■ ' V / " J"

Miscėllaneous
įvairus

Real- Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

a

BRUNO SHUKIS į
Generalis Kontrak- ' 

tonus
’ ■
Statom naujus ir taisom senus' 
namus. Apkatam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:.

4131 So. Francisco ■ 
Avehue

, Tel. Lafayette 5824
Į

'IŠDIRBĖJAI
YANKEE POI’AT'O ČIUPS 
i’OPCORN IR PRETZEI.S 
Pristatom į Tavernas ir Reštau- 

ranus sezoninius produktus. ? 
Taipgi parduodam saldainius ■ 

wholesąle.
4643 . SO. HALSTED STREET 

Tel. YARt)S '4996.

THE WĖLL HOUSE PATTĘRN 1573
Noi 157.1—Jei gražiai sutaikysi! šiulus, tai šis pdnėlię 

nriai pagražins jūsų kambario sieną.
.H

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

JULIJONĄ MARTUŠIENE, 
po pirmu, vyru Jaraminus, po 

tėvais ■ šliauteraitė. 
. r i ■ i jPersiskyrė su .šiuo pasaulių 

^' VUgsČjb f25 :46 4alaW'va-
. kare 19371,į^.s, - sulaukus pusės •' 

amž., gimus Papilės parap., 
Šiaulių apskr.. Latvelių kaime.

Amerikoj išgyveno- 30 metų.
Paliko dideliame' nuliūdime 2 

sUnus Pranciškų ir 'Petrą, mar
čią Flbrence, 2 dukteris iįene 
Mathews' ir. žentą Eąrl ir Ber- 
nice, aliuką, brolį Vincentą ir 
brolienę Anąstaziją: Šliauterus 
•ir 'jų ‘šeimą, 'daug kitų giminių 
ir. draugų. . r

iKunas pašarvotas Pėtkaus“' 
koplyčioj, 1410 So, 49th Ct.,<‘ 
■CitdYo.' 'Laidotuvės ’Įvyks treč., , 
rugsėjo 29 d., 8:00 vai. ryto iš 
barnų jį šv. Antano parap. baž- j 
nyčią, kurioje atsibus gedulin- , 
'gos pamaldąs už velionės sie
lą, o iŠ ten bus nulydėta į šv. 
Ka'zirniėro 'kapinės.

Visi a. a. Julijonos Martušie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami .esat nuoširdžiai kviečia*, 
mi dalyvauti laidųtuvėse ir su
teikti jaj paskutinį patarnavi
mą ir atšišvėikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sųnai. .Dukterys, Marti, žentas, 

Anūkas, Brolis, Brolienė ir
- Gimines. ' f- J
Patarnauja laidi dir. A. Petkus, • 
Tel. CICERO 2109.

Tel, Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengialne ir pataisome visokios 
rųšięš stogus, taipgi dirbame blėties 
darbiis. Lengvos išlygos, jei 'pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
>3216 So. Halsted Streetr *• ■ s ■ ■ .

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT

184 W. Washington St. 3 floor.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikta

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 
kitų bąrgenų.

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. Westem Avenue. 

Hemlock 0800.
/ For Rent

ANT RENDOS, 6 kambarių fla- 
tas ant 2 aukšto, karštas vanduo, 
pečium apšildomas, $35.00 rendos.

. 4523 So. Tąlman Avė. Tel.
• Lafayette 1855

■i ■ , ... . ■ ■«■ Į <1 ,|,.Į,|. rL i ;.......... .... ........ . ..............

Situation Wanted
- Darbo Ieško

REIKALINGAS KRIAUČIUS, vy
ras arba moteris. Nuolatinis dar
bas ir geras mokestis.

1857 West 47th <St.

PAIEŠKAU - DARBO į bučernę ar
ba 4 tavęrn už/bartenderį, galiu ir 
prie liinch dirbti. Esu teisingas ir 
negirtudklis; Kalbu polskai, ruskai, 
angliškai ir lietuviškai. Esu lietu
vis 44 m., nevedęs. Minėtus darbus 
ešu patyręs, galiu duoti paliudiji
mą. Nereikalauju brangaus mokes
čio. Galiu dirbti Chicagoj arba kitur 
kur. Rašykit: J. L. Box 31, Wood, 
WisėQnsin.

PAIEŠKAU DARBO už Janito- 
riaus pągelbiniųką, atsišaukite laiš
ku. J. B. 5707 West 64th Place. Chi
cago.

IEŠKAU DARBO
Jauna mergina, 3 mėnesiai iš Lie

tuvos, norėtų gauti stubos darbą 
prie lietuvių. 827 West 34th St. Tel. 
Čdiumeft 6579.

REIKALINGAS JANITORIAUS 
pagelbininkas, nevedęs.

Tel, Wentworth 2376.______
REIKALINGAS patyręs žmogus 

farmos darbui. T. E.' Burke, 6950 S. 
Peoria St. Tel. Wentworth 4103.

REIKALINGAS patyręs šiaučius 
į čeverykų taisymo dirbtuvę.

2405 West 47th Street.

Automobiles
1929 CHEVROLET Sedan, 

mounts, trunkas; $5 įmokėti; 
$59; Newberry Bargains.

1025 North Clark.

side
tik

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

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
v SVETELIŲ K R A U- 
\ TUVĖ ■ 'ATDARA KAS 

• rDIENĄ— IR VAKA
RAIS IR SEKMA?

DIENIAIS
T elėfonas

VICTORY 3486
33-rd STREET

Help Wanted--Female
Dar b i n i n k ių Reikia

MERGINA; bendras namų darbas; 
būti; lengvas skalbimas; nereikia 
virti; vaikas; pastovus darbas;

Plaza 8845.

Musical Instruments
Muzikost Instrumentąi

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

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

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

s 5 f,
504 WEST 
. ........

JONA^ KRUŠINSKIS
Pėrsiškyrė ■ šii šiuo pasauliu i 

rūgs, ?27 d/r 3 įBp vąl. ryto .19^7 > 
'•mi, 'stUiaųkęs^pftaėš amž., gifhęs'į 
Svenčioriiiį' apškr., Daugėliškiu j 
:pafap>: TilUki^kių kajyne.

Amerikoj 'i^gyverto 25 metus. |
Paliko ‘didėliame nuliūdime i, 

moterį Ą^OJiįką, po ’tėvais į 
dlrOgoleVŽicz," * ‘Šėšers dukterį 
’Bėrhice, seš^FAidelę ir švoge- 
rį iViliiąm Bdtrifturs ir jų šei
mą, Uošvienę vOną Drogolewicz, 

. 3 švOgėriuš-' Walt‘er, John; 'ir į 
Ųęo Drogolewicz ir daug kitų j. 
giminių. ,1’

Kūnas bąąarvptas J. F. Eu- '."B 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her- S 

-iiiitage Ąvę. Laidotuvės įvyks r.l 
kėtVirtaciienį, Yugs. 30 ;10:()0 w
vai. 'ryto iš koplyčįis į/St. Oy- ,1 
Hl’s -narap. bažnyčią, kurioje fl 

/ritsibųs gedulingos barųrtldos iiž „I 
velionio sielą, o iš teh bus rių- -1 
lydėtas į Resųrrė.ėtion 'kapines, jfi 

/Viši a. a. Jorio Krųšinskio ;
gimiriės, .cįKAųgai ir pažįstami 
esat nud.šĮtižiai kviečiami da- J 
jyVadti laidotuvėse iri suteikti į 
jam pask|Įtiriį patarnavimą ir £ 
atšisvęikihihią. |

‘Nuliūdę-lįekame, 1 j 
Moterįs, Sesers Duktė, Sesuo, į

Švogėris, Uošvienė, švbgeriai j 
» ’Įr ‘Qittiįri|s.

Patarnauja laid. dir. J. b’. Eu- į 
deikįs, Tel. YARDS 1741.

MERGINA namų darbui, padėti 
virti, mylinti vaikus, savas kamba
rys ir maudynė, nereikia 
jaunesnė nei 30 metų, $10. 
field 3143.

Furniture & Fixtuyes
Rakandai-{taisai

skalbti, 
Mans-

MERGINOS už darbininkes dirb
tuvėje, GLORIA H ATS, 153 North 
Wabash Avehue, 5th floor.

MERGINA, bendras namų darbas, 
kambarys, valgis ir alga. Landy, 
939 Cullom Avė., Lakeview 8155.

MERGINA, lengvas namų darbas, 
mažas ąpartmeht^s, būti, nereikia 
Skal&ti, rėfėrencas,’ $7, Lincoln 2758. 

' .,„c> 1. ;■ „„A „i----- - J ___ ___ į.
'MERGINA, 'lengvas namų darbas, 

nereikia virti, geras namas, telefo
nas Byckingham 7218.

COAL
-Anglys

' Mine Run....

WILMINGTON 
ANGLYS •

5-75

$Jut ..............        6^00
Sbrcenings ............ 4^75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

•PRISTATYMAS MIESTE IR 
’PRlEMIĖSČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
t .■ 9 .. t c

MARQUETTE PARKAS
5 cottages nuo $2500 ir augščiau;

8 bungalows nuo $3500 ir augščiau;
9 3-flatai $6,500 ir augščiau; 6-4 fla- 
tai nuo $9800 ir aukščiau; 5-10 f ta
tai $17,500 ir augščiau. Bargenų ieš
kotojai, su pardavimais arba mainy
mais kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI and CO., 
2502 West 69th Street

Tel. Grovehill 0306.
Ofisas atdaras nedėliomis nuo 10 

vai. ryto iki 3 popiet.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksąis ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET

- CALumet 5269.

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ąmerikoniški

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

>

4

$5.40
$5.75

i į
J

•| Vardas ir pavardė 

*į Adresas „..............

|| Miestas ir valstija

We Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

ILLINOIS COAL 
LUMP :................. ........... ; $6.00
MINE RUN ............................. $5.75
EGG OR NUT .......................... $6.00
SCREENINGS ....... ,..... ............ $4.75

Our trucks cover the ’city and 
suburbs. 

Call Day or Night ARDMORE 6975

Pocahontas Mine Run .... ton. $7.45 
75<% Coarse reguliariai $8.50 vertės 

i. $8.75

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaįna 
miešte. Specialus mokesčių dydžiai

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

1

>
i

j1 
i

GARANTUOtl
VARTOTI BOILERIAI

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKA1NAVI-, 
MAS.

Naudokitės Proga!!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir motėrų — priklauso » 

Chicagos Lietuvių Draugiai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
'kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kviėtkai. Dabar nauji nariai 
priifaanii ttuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. jstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykites dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 -y pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal arti žiu. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d.’š. m., gaus tikietą Ver
tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris Įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali, 333 So. Ashland Blvd. Įsirašyti Draugijon 
galimą per musu konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise. i ;

DBMK

TRIJŲ METŲ MIRTIES SŪKAKTŪVeŠ

ZENONAS MIS
• • - ‘ ../< .-U

Mylėjom mes jį yyvą. Neu^mirMm^M mirusio.

i

r

Draugijos ofise. 1
Draugijos ofisas atidarąs: kętvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 

panedėliais -— 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
T vai. ‘popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkes lietuvis, gerame • svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GI JON. . *

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:'

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

'Žėtronas Lėkis mirė Rugsėjo 29 
•diėjią, 1934 metais. Jau -trys me
tai sukako, katip musų mylimas 
•tėvas ir vyras, Zenonas Lėkis, li- 
iko ištrauktas iš musų tarpo. Nė
ra žodžių tam, kad butų galiriia 
išreikšti, kokia didele žaizda yra 
palikta musų širdyse—Motinos 
ir„ Vaikų.

Stitčik Jam Aukščiausias leng
vą šios šalies žemelę.

Atminimui pamaldos 'atsibus

c“

P ' k
' ••

»
šv. Jurgio :parųpijos. bažnyčioje ąntradienį,

i

Rugsėjo 29 
d., 7:00 vai. ryte. Kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus ‘‘nepasigailėti laiko: kaip kad buvote laidotuvė
se iiltisų mylimam vyrui ir tėveliui Zenonui, taip neatsi
sakykite būti jo minėjimui tTfjų metų mirties sukaktu
vėse. Nuliūdę lieka; MOTERIS IR VAIKAI.

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

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

$135 gražus, nauji parlOr
setai ...................... $39—449

$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 'vertės 4 kamb. įrengimas

de lUxe
Atdara vdk. iki 9—Nedėlioj iki 5 v v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 -So. Ashland Avė.

$175

BIZNIO PRAPERTĖ pardavimui, 
4916 So. Halsted. 2 aukštų mūras, 7 
kambariai viršuj. Taverna su fikče- 
riais. štymu apšildymas. Bargenas, 
Šaukit Vincennes 5769. • \

APLEIDŽIU ČIKAGĄ—PARDUODU 
VISAS SAVO PRAPERTES — 

NAMUS Už TEISINGĄ 
PASIŪLYMĄ.

PIRKAU—
Woodruff, Wisconsine resortą. Už
tai parduosiu savo namus (čika 
goj) pigiai, nes greitu laiku išsikrau- 
stąu į Wisconsino naują butą.

Mano namai randasi 1930 So 
Union Avė. 3 flatų mūrinis narna: 
po 6 kambarius ir 1 fl. 4 kamb. ii 
1 cottage 6 kambarių.

Dėl pasitikimo matykit mane ho 
tely, 1606 So. Halsted St. telefoną: 
Monroe 2725. Juozas Dargužis.

PARDAVIMUI 2 aukštų medini: 
namas, 5—6 kambariai, tuščias lo 
tas. 2029 West 67th Place.

PARDAVIMUI arba renduosiu I 
kambarių namas tinkamas dėl res 
taurantoj didelis diningruimis, 2 ka 
ram garažas, lotas 50x200 pėdų 
Nedaug reikia įmokėti. Randasi an 
11212 So. Western .Avė. Kreipkite 
3315'So. Halsted St. Tel. Yards 154

T Ė M Y K 1 T
Z- kurie turite nuosavybę namą, 1c 
tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti 
jose arba Lietuvoj » ir norėtumėt iš 
mainyti, rašykite lietuviškai arb 
angliškai. Taipgi skolinkm pinigu 
ir perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. Western Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Business Ghances
Pardavimui Bižniai

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

PARDAVIMUI TAVERNA, nėra 
tokio biznio apielinkėj, 3 kambariai 
užpakaly, garii apšildoma.

4530 So. California Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

GYVULIŲ ir pieno FARMOS 
visokio didumo; visokiomis kaine 
mis; North Illinois geriausioj .fai 
moms apylinkėje. Home Realty Com 
pany, Rockford, Illinois.

Financial
Finansai-Paskolos

Tocahbntas—Lump arEgg ton. 
Reguliariai $11.00 vertės. 

Geriausioj 
' Indiana Mine Run ...... ton.

Indiana Lump ar Egg .... ton. 
Kokybė ir svoris garantuota. 

' Greitas pristatymas višur. 
DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 

su kiekvienu tonu.
SUPER COAL COMPANY,

10 S. La Šalie Street 
Dearborn 0264-0258.

PARDAVIMUI BARGENAŠ .
KriauČiaus ir valymo šapa su ma

šina prosymui. Įsteigta 5 metai. Par
siduoda pigįai ‘dėlei savininko mir
ties. Kreipkitės po 4 valandos, 1054 
W. 59th St., tel. Englewood 1999.

— .I.,,!,..,,,,,,........ .....— ........................

4Eštate For Sale
Namai-žėmė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, 'biznius ir farmas; ingiu-, 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gėrų 
namų pardavimui arba mainymui už 
geru9 bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kirai- 
pkitos •

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

DUODAME PASKOLAS AN' 
PIRMŲ MORGIčlŲ labai geromi 
išlygomis ir lengvais išmokėjimai: 
Kreipkitės į Lithuanian Buildin 
Lpan and Savings Associatio 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals 
ted Street.#

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai ąpskaitliavi 
mų. 2fį metai patyrimo. Biėkorius i 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVAftD 0250.

minniiiii
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms' Bankietnras

ir Pa grabams
3316 So. Halsted Street

Tol. BODLEVARD 7314

NAMĄI PARDAVIMUI 
SOUTH SIDĖJ

•3635 Emerald Avė. — 6 kamba-1 
rių muro rezidencija, karšto vandens 
apšildymas; 2 karų garažas. $2,750. 
Galima tuojau užimti.

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

PAĄUKOSIU MODERNIŠKA 6 
kambarių muro ' bungakAv, karšto 
vandens apšildymas, 2 karam gara
žas. 9018 So. Racine Avė.

RETAS BARGŲNAS
2 po 4, mūrinis namas, 

33x125, 2 karam, garažas. 
$4750.00. Rahdasi BrightOh Parke.

2 • pb 6, mūrinis namas, fornasu 
apšildomas. Randasi Brighton Parke. 
Kaina $4750.00. , i. ,.

6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildomas, randasi - Chicago 
Lawn. $1500.00 įmokėti; balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. shųlmisTras, 
Hdme Ownėi*s Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 1 6300

lotas
Kaina

3

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau '■

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nU01aidą.
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Mariutė atlankė Birutę

Adresas

Telefonas

Amžius Svoris
Dailės Mylėtojas

Užsiėmimas

Parašas

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

tenkintis pjuvenomis

NORI SUMUŠTI AUTOMOBILIŲ GREITUMO REKORDĄ

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

Lietuvos Operos Ar 
tistės M. Rakauskai 

tės Koncertas

savo vyru, 
ž Clyde II 

Waynesville, N. G.

Kapt. George E 
ton baigiamas Anglijoj statyti nepaprastas automobilis, kurį jis atveš į Ameriką 
Utah druskos lygumose bandys sumušti Si r Malcolm Campbell nustatytą auton 
bilių greitumo rekordą, šiuo automobiliu kapt. Eyston tikisi pasiekti 400 m. į vak 
dą greitumą, šis nepaprastas automobilis turi aštuonis ratus ir du stiprius lėktų 
motorus,* .

iki 55 c. Antrašas .1518 S. 48 
et., 2-ros lubos. Visos sėdynės 
rezervuotos, tad, esate užtik
rinti, kad sėdynė, nors ir ij- 
ank&to nupirkta, bus Jūsų.

K. P. Deveikis.

IBS!
A- įį^&įįį '

Marijonos Rakaus 
kaitės Koncertas

Spalių 10 d. gražiam did
miesčio teatre 'įvyks Marijonos 
Rakauskaitės koncertas.. Tas 
koncertas įdomus kaip sęnąjai 
taip ir Jauną jai kartoms. Ten 
turėtų susirinkti visi, kad vi
sas vietas užpildyti ir tuo pa
rodyti, jog mes mokame pa
gerbti savo mylimų daininin-,

Lygiai 14 ilgų, p gal kaip 
kam ir trumpų metelių pra-

Įdomus senąjai įr jaunąjai 
kartoms

Domicėlė Leikien.ė, kurios 
vyras jau trys mėtai kaip mi
ręs, šiandie , liūdi irijų \ metų 
mirties. sukaktuVes, . bet labai 
apgailestauja, /kad pamaldose 
negalės dalyvauti, nes sunkiai 
serga;■' 'S ■■ ■ ■ ■.

' J. J / • ■■■...

.Domicėlės ;<’Ęęiki:ėjies!' drau- 
gai turėtų ją atlankyti po ant
rašu' 840 W. 66th ;'St< \ 
y:/.: ■■■■'■■ i. J Js.'J'K - ' ' ■ „hMl............. .................... „■■■ „

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

Nepaisant, kad penktadienio dainuoja 
vakare lijo be pasigailėjimo, ta
čiau birutiečiai susirinko i sa
vo repeticijas. Mat, Birutės 
choro narė 1923. m. pasižadė
jo atlankyti dabartinę Birutę. 
Būtent, dabartinė Kauno Ope
ros žvaigždė Marijona Rakau
skaitė aplankė birutiečius.

Daugumui svetima.
/• - ' ■Įėjusi į svetainę ir sako: 

girdį. ūpas tas pats, kurį aš 
palikau, — vis skamba musų 
dąmd. ' Tačiau jaučiuosi, kad 
esti jums syetima, nes tik ke
letą iš mano laikų< choro na
rių ąš matau. Iš 1923 m. cho
ro dar ir dąbąr Tebėra Al Mi- 
ceyičius, P. Milleris. su Petro
nėle, savo žmona, Adomas Mas- 
koliųnas' ir J. * Puišis.

Bjyųtiečiai sveikino, kalbėjo
si 'Su Mariute -Apie valandą lai
ko,/. įy visi kaip vienas važiuo
ja į jos koncertą, kuris yra 
rengiamas spalio 10 d., Stude-

šiuomi įstoju į 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve 
dejų nurodymų. ' v / .

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Federalinei valdžiai tarnaujantis mokslininkas Dr. 
H. H. Bennett prie savo namų renka žiogus/?jųos tirda
mas ir ieškodamas tinkamiausių būdų kovos su šiais 
kenkėjais? Federalinė valdžia veda neatlaidžią kovą ne 
tik su žiogais, bet ir sų visais kitais ūkių ir sodrių ken
kėjais. r r J-’į

Studebąker Tea
tre, pirmininkaujant J. Byan- 
skui rengiamas pirmas koncer
tas, kur ji pasirodys kaipo 
Kauno Operos artistė.

“Mariutė”, šiuo atveju* dai
nuos ne tik ijiuiįis, .bfet ir sve
timtaučiams, tačiau musų kom
pozitorių dainos, kurios musų 
sielai taip artimos,1./ Užims pir
mą ■. vietą ? j osi programoj. To
dėl spalio 10 jį įaį būną kiek
vieno musų pasižymėta;?— ne- 
praleiskime šios progos.

Bent man atrodo, kad tai 
musų visų pareiga susirinkti 
į “Mariutės” koncertą ir ją 
nuoširdžiai pasveikinti., Aš ti
kiu, kad jus visi .tą padary-

/ ? pjuvenos paskui . buvo tam tikromis
mašinomis barstomos laukuose,; kuriuos labiausią? buvo 
apnykę/žįogąį.,

Lietuvos operos artistės p- 
lės M. Rakauskaitės pirmas 
koncertas įvyks Čikagoje. Tai 
bus šaunus musų, visuomeninio 
sezono atidarymas. Ilgai jau 
laukta ir sulaukta brangi ir 
reta viešnia Marijona Rakau
skaitė, Kauno operos prima 
donna. Ji tūkstančius sužavė
jo savo gražiu ir stipriu dra
matišku sopranu.,

Pasikalbėję ir pasibučiavę 
(ar' jus tikėsit, ar ne?), visi 
grįžo į savo guštą ir dabar lau
kia ją pamatyti koncerte. ! ?

-•-i,..,D«; M;

Pirmas jos koncertas įvyks 
Čikagoje, spalių 10 d.

line Miller, laimėjusi 1934 
m. Pulitzėr pi'izą,«neseni ai 

r • 

persiskyrusi, s 
* ' ‘V 1

dabar ištekėjo 
Ray iš

stebėti šias antraštes: “Mariu
tė” dainuoja “Naujienų” me
tiniame5 koncerte”, “Mariutė” 

Birutės koncerte”, 
“Mariutė” vaidina operetėje 
čigonai, . “Birutėj ey . “Bailiame 
Daktare”,.’ šięnapiutčje Jr be 
galo daugelyje kitų parengi
mų. Ąš .neturiu mažiausios 
abejonės, kad daug ir laibai 
daug . - chicagiečių- prisimena 
tuos laikus, kada Mariutė? mus 
žavėjo savo daina bei jos iš
pildymu, o tiems, kurie jos nė
ra matę bei girdėję, tai aš pri
minsiu, kad kalbu apie’ p-lę 
Marijoną Rakauskaitę, dabar
tinę Lietuvos operos žvaigždę, 
ku‘ri, nereikia nė abejoti, už
ima vieną pirmųjų vietų ir 
Kauno Operoje. . '.

IR VeL “MARIUTE”
Taigi su džiaugsmu, tenka 

ir vėl “Naujienų” špaltose, bu-

Mrs. Malcolm Douglas 
Seallle, Wash., kuri tapo 
rinkta prezidente Amerii 
Legion Auxiliary.

Northvvestęrn universitetą, Chicagos priemiesty 
Evanstone, lanko studentes iš įvairių šalių. Tarp šiemet 
įstojusių yra (iš kairės į dešinę) Detta Schmidt iš' Muen- 
chen, .Vokietijos, Helęn Parker iš Paryžiaus,aFrancųzįjoj, 
Conchitą Sutton iš Tampico, Meksikoj ir Betty Gorham 
iš^Hamilton, Bermuda..saloj, Tai tik kėlios iš šimtų> kitų 
iš? tolimų-valstybių' atvykusiu .studenčių. •

-• Svarbiausia kovos priemonė buvo nuodijimas ypač 
jaunų žiogų. Tam tikslui buvo naudojamos apipuvusios 
piuVenos, kurias CGČ darbininkai- gttl>Cndavo iš lent- 
piuvių ir miško apdirbimo dirbtuvių. Pirmiau būdavo 
naudojami grudai, bet šiemet grūdams pabrangus, teko

-KOVA SŪ '
vhšttrą visas vafcariįcJ*. valstybes,;buvo • >apnyŲę <vkęnks- 
rhiri^i? Ukįąms Žiogai^ k utie įaitjcąmš1 pjidąre mpžiriiškų 
rtųps t6li ų. \Ųk minką j myliom is p r enioų eiriis,, kę vo j o < tūps 
kenkėjus. Bet ypąč^gerdį ta kova l>uvo Jsiiorgahizųo.ta 
Coloradri valstijoj; \ \ '

šį , vakarą įvyks pamokos 
Chicagos Lietuvių Choro “Pir
myn”. Kadangi pirmas kon
certas bus netrukus, spalio 17 
d., tai repeticijos bus laikomos 
kaą antradienį ir penktadienį.

■ Nauji nariai, kurie nori pri-

MriJlENOS, Chicago, UI. 
terit, “Mariutė” mųsiį palaimi- 
toje Chicagoje, kur ji pradėjo 
savo muzikališką karjerą ir 
kur jai yra bendromis jėgomis 
ąpąlio 10 d

sirašyti prie choro ir važiuot 
Lietuvon su choru, turi prisi 
rašyti šį vakarą, nes baigsi: 
paskirtas laikas, — vienas 
nuo.

Pamokos įvyksta Neffo 
tainėje, 2435 So. Leavitt 
7:45 vai. vakaro.

Bet, kad pilnai. įvertinti p-lę 
Rakauskaitę kaipo dainininkę, 
jos nepaprastą dramatišką ta
lentą, reikia ją pamatyti ir iš
girsti dainuojant scenoje, nes 
popieryje tai veik neįmanomas 
daiktas aprašyti. .

Čikagoje p-lė' Rakauskaitė 
dainuos ąpąlių: 10 d. Studeba- 
ker teatre, prie, Michigan avė. 
Bilietų kaina pirmam aukšte 
$1.65 ir $1.10, pirmam , balko
ne $1.10 ir 85c, antram balkone 
55c. Bilietai gaunami visų lie
tuviškų laikraščių redakcijose 
ir pas Lietuvių Moterų Kliubo! 
narius.

* Johri W. Tilton, jaunas 
laikrėščio leidėjas iš Roch- 
ęlle, III., kurį prezidentas 
Roose velias paliuosavo iš 
kalėjimo, kur jis sėdėjo už 
sulaužymą paroliaus.

Marijonos Rakauskaitės dai
nuojant jau daug metų nebe
girdžiu, bet jos skambus - bal
sas • ir šiandien musų ausyse 
tebeskamba. - Tai yra vieninte
lė musų mėgiama dainininkė, 
atvažiavusi : iš Kauno. Jeigu 
mes ją ’ pasitiksime skaitlingu 
savo atsilankymu, - tai jį grį
žus ''Lietuvon, pasakys ? “Amą* 
jykiečiąi yra mano draugai į ir 
tikri. Ijetu^įai.” • * >

■: kaip ten nebūtų,; bet;
p-lė^Rakauskaitė yra amerijįie-i 
te; ir .Ųietuvai mes . tik pasko-; 
linome. Gi jūsų, gerbiamieji 
Ciceros lietuviai, parankumui 
j - jos i koncertą, tikietus galite 
gauti vietoje. Pirkite išanksto; 
kad nereikėtų ilgai laukti prie 
langelio. Pas mane galite gau
ti visų rųšių-tikietus; nuo $1.65 baker teatre, < vidurmiestyj

Suvežtos piuvęnos buvo sumaišomos su tąm tikrais 
nuodais. Bet pjuvenos turėjo būti apipuvusios, jau be 
terpentino. ’ 1
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' Miss June Mapes, Toledo, 
O., mokyklos yiršįnmkė, ;ku- 

1 r‘ buvo peršauta ir pavojin
gai sužeista 12 metų moki- 
nid Robėrt Snyder (deši- 
nėj). Vaikas parbėgęs namo 
ir pats persišovė, /bet pas
veiks. Viršihįųkę ? peršovė 
norėdamas parodyti “mergi- 
Įnai”, tos mokyklos mokinei 
savo

v-. •«> -/n'-:-

Mariutės” Koncer 
to Belaukiant




