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Hugo Black užėmė vietą 
Vyriausiam Teisme

Reikalauja pašalinti C.I.O. unijas 
iš Federacijos

. . K . |

Advokatų Alberto Levitt ir Patricko H. 
Kelly peticijos, atkreiptos prieš Black, 
priimtos, bet svarstymas jų atidėta toles

niam laikui
WASHINGTON, D. C., sp. 

4.. — Hugo L, Black užentg 
vietą kaipo Vyriausiojo Jung
tinių Valstijų teismo narys 
pirmadienį, spalio 4 <1, 12:02 
valandą dienos metu. Vyriau
sias teisėjas Charles • Evans 
Hughes formaliai paskelbė 
Black’o paskyrimą teisėju ir 
pareiškė, kad Black jau yra 
priėmęs, priesaiką reikalingą 
priimti tai vietai.

Po to, teismui paduota dvi 
peticijos, kurios argumentuo
ja, kad Black paskyrimas esąs 
nelegalus, priešingas šalies 
konstitucijai. Peticijas padavė 
advokatas Albert Levitt, buvęs 
pirmiau teisingumo departa
mento tarnautojas, ir Bostono 
advokatas Patrick Henry 
Kelly. Teisėjas Hughes liepė 
jiems tas peticijas paduoti tei-

1 smo klerkui į rekorduos įrašy
ti. ' / ■

12:25 valandą dienos Vy
riausias teismas užbaigė die
nos posėdį. Kitas teismo posė
dis įvyks už savaitės laiko, t. 
y. ateinantį pirmadienį. Tai 
bus anksčiausias laikas, kai 
advokatų Kelly ir Levitto pe
ticijos gali būti paimtos svar
styti.

Vyriausiojo teismo pirmo po
sėdžio atidarymui susirinko 
daugiau, kaip 500 žiūrėtojų tei
smo patalpoj, nors vietos joje 
esama tik 350 žmonių. ■

Pats teisėjas Black pirma
dienį atvyko į teismo rumus 
trimis valandomis anksčiau, 
nėgu posėdis prasidėjo. Jisai 
Įėjo j trobesį per užpakalines 
duris, kurios yra skirtos tik 
teisėjams įeiti į trobesį arba 
išeiti iš jo.

■ ' DENVER, Colo., spalio 4.— 
Pirmadienį šiame mieste atsi
darė metine Amerikos Darbo 

•. Federacijos konvencija. Fede- 
- racijos prezidentas William 

Green karštoj kalboj ragino 
’ konvenciją kovai su C.I.O.

Kalbėdamas apie C.I.O., 
Green tarp kitko pareiškę: 
“Kaip ilgai mes pakęsime? Mes 
ilgą laiką rodėme nepaprastą 
kantrybę ir susivaldymą, ta
čiau, jeigu aš tinkamai įverti
nu darbininkų jausmus, man 
atrodo, kad galas jau prieita.

“Dabar mes paliausime bu
vę - kantri, laukianti grupė ir 
pasidarysime didžiausia kovo
janti mašina, kokia kada nors 
yra "buvusi darbininkų eilėse. 
Laikrodis išmušė. Valanda jau

čia, ir jus turėsit išnešti spren
dimą.

“Mano manymu4, jus įsaky
site jūsų pildomajam komite
tui atimti čarterius toms tarp-, 
tautinėms unijoms, kurios yra 
susijungusios su. dualiniu ju
dėjimu” (t.y. C.I.O.)

Green dar kartą atpasako
jo, kodėl ir kaip atsirado C.I.O. 
G,reen taipgi pakartojo jau at
vejų atvejais išreikštą argu
mentą, kad jo’ vaddvaujama 
Federacija stoja už demokra
tišką tvarkymąsi ir demokra
tišką kontrolę darbininkų uni
jose, ir kad tai esanti tikroji, 
pagrindinė priežastis kovos 
tarp Federacijos ir C.I.O.

Reikia tačiau neužmiršti, 
kad tai yra tik vienos pusės, 
t.y. Greeno argumentai.

Mussolini Prasidėjo byla iš- 
kelta aliejaus 

magnatams

RUSIJOS MERGINOS.. — Neseniai laike internacionalines jaunimo dienos Mask
voj apie Irriilionas jaunuolių parodavo, parodymui savo ištikimybės Stalinui. Parodavo 
ir desėtkai tūkstančių merginų, daugumoje sporto draugijų narių.

Britanijos darbininkai reikalauja akcijos 
prieš Japoniją

.•L'-’ -' • ; ; ■- . ' -

^įkąląuja>.įšauktų specialu ^parlamento sesiją
" ka£8 klausitaamš Kihijbj avttfįtyii. > < ; s.

IŠ LIETUVOS
Krisdamas Stiklas Pi-

Naciai reikalauja, 
kad Francija panai

kintų sutartį su 
Rusija

Darbo . Sekretorius 
siūlo pagelbą Wind- 
soro kunigaikščiui

sp.

ROMA, Italija, spalio 4. — 
Mussolini iki pirmadienio dar 
nebuvo davęs atsakymo Fran- 
cijos ir Anglijos pasiūlymui, 
kad Anglijos, Italijos ir Fran
ci jos atstovai susitiktų konfe
rencijoj apsvarstyti karo' rei
kalus Ispanijoj.

Spėjama, kad Mussolini pri
imsiąs pakvietimą “pu rezer
vacijomis”, bet tos rezervaci
jose galinčios būti tokio pobū
džio, jogei faktinai reikš atsi
sakymą dalyvauti konferenci
joj-

Viėnas pagrindinis dalykas, 
sako žinovai, yra ’ aiškus — 
kad Italija neketinanti iš
traukti savo kariuomenės iš 
Ispanijos.

Žydas ir du katalikai 
Black tarnyboj

WASHINGTON, D. C., spa
lio 4—Naujasis - Vyriausiojo 
teismo teisėjas Hugo L* Black 
praeity yra priklausęs Ku 
Klux Klanui, kurs pasižymi 
skleidimu neapykantos ypa
tingai prieš žydus, katalikus 
ir negrus.

Nors teisėjas Black jau gan 
seniai pasitraukė iš Ku Klux 
Klano, tačiau jo kritikai griež
čiausiai pasmerkia jį dėl jo 
bendravimo su klanu praėity.

Tuo gi tarpu pasirodo* kad 
dabar jo štabe, kaipo klerkas 
advokatas* yra žydų kilmės ir 
tykybos vyras vardu’ Jerortie 
A. Cooper. P-le Anne Butt yra 
teisėjo Black sekretorė ir ka
talikė, o tarnas yra negras — 
irgi katalikas.

' MADISON, Wis, Spalio 4.— 
šiandien čia prasidėjo byla, 
kurią iškėlė federalė valdžia 
keturios dešimtys septyniems 
asmenims, viršininkams atsto
vaujantiems 27 aliejaus kom
panijas, ir trims žurnalams. 
Valdžios atstovai kaltina alie
jaus magnatus tuo, kad jie ma
nipuliavę gaso ir aliejaus kai
nas tikslu pelnytis perdaug di
delės sumas pinigų iš nepri
klausomų džiaberių (kontrak- 
torių). Kitais žodžiais, kaltini
mas aliejaus magnatams yra 
daromas tas, kad jie palaikę 
peraukštas kainas gasui ir 
aliejui, tuo budu nusikalsdami 
pridŠtrufctinianįs įstatymams.

Nužiūrima, kad ši byla truks 
kokius tris mėnesius. Kaltina
mųjų pusę gins 50 advokatų, 
priešaky su William J. Dono- 
van, New Yorko advokatu, o 
prdkuraturos pusėjr bus šeši 
advokatai. , 

' y ’ \

Šauks nepaprastą 
kongreso posėdį

WASHINGTON, • D. ,C., sp. 
4» — Nepatikrinti gandai ei
na, kad prezidentas Roosevel- 
tas yra nusitaręs sušaukti ne
paprastą kongreso sesiją lap
kričio 15 dieną šių metų. Pre
zidento programoj, kuriai rei
kalinga yra kongreso akcija, 
numątoma tarp kita ko šie rei
kalai: taksų peržiūrėjimas, der
liaus kontrolė, algų ir darbo 
valahdų reguliavimas, o taip
gi valdžios departamentų per
organizavimas.

• ' ’ ; ■ ' '■"> r
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Nulinčiavo negrą I ___ ■ . - - ■ ‘

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Britanijos Darbo Parti
ja savo konferencijos,- kuri yra 
laikoma mieste Bournemouth, 
pirmadienį priėmė aštrią ; rezo
liuciją karo Kinijoj klausimu. 
Rezoliucija reikalauja, kad val
džia* uždraustų1 Anglijos pilie
čiams pardavinėti karo me-/ 
džiagą arba skolinti pinigus 
Japonijlai; taipgi, kad Angli
jos valdžia kooperuotų su ki
tomis tautomis ir Jungtinėmis 
Valstijomis < tikslu pavartoti 
priemones taikomas likviduoti 
Japonijos užpuolimą Kinijos.

- ----- ., »
Kiek laiko anksčiau, negu 

šią rezoliuciją Darbo Partijos 
konferencija priėmė, Darbo 
Partijos lyderis parlamente pa
siuntė šalies premjerui Neville 
Ghamberlainli' s- laišką, kuriame 
reikalauja, kad pastarasis su
šauktų specialę parlamento se
siją tikshi 
mus, kurie 
joj.

Spaudoj
kad Anglijos valdžia specialiai 
parlamento sesijai nesanti 
priešinga ir kad gal ji bus snc 
šaukta.

apsvarstyti ;klauši- 
lieČia karą Kini-

reiškiasi nuomonė,

MILTON, Fla., spalio 4. — 
Praėjusio sekmadienio vakare 
penki vyrai atėmė iš šerifp 
kalinį,. \ J. C. Evans, 30 metų 
juidveidį. Vėliau surasta ne-?

Apsiniaukę; tarpais gal būt gro lavonas sudraskytas kub 
lietaus; šaltesni pietryčių vė- kų. Tai trečias Jinčiavnnas
jai. y [šiais metais Floriįoj.

•I ' ihLL ii' ■;

Japonija mažina im
portuojamas reik- 

ttienes

TOKYO, Japonija, spalio 4. 
— Japonijos verslo komisija 
pirmadienį paskelbė sąrašą 300 
reikmenių, kurių importavimą 
iš užsienio ji reikalauja už
drausti arba sumažinti iki mi
nimumo. Laukiama, kad iki 10 
dienos spalio pirklybos mini
sterija paskelbs ilgą sąrašą 
draudžiamų importuoti reik
menių.

Drausmė importuoti iš už
sienio reikmenes aiškinama 
kaip desperatiškos Japonijos 
pastangos pasitenkinti sa
vais resursais karui su Kini
ja.

Vokiečiai areštavo 
lenkę

Kaltina šnipinėjimu

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio 4. —• Berlyne, Moabit 'kalė
jime, yra laikoma lenkė, gra
fiene Borgia VVieiopolski. Mo
teriškę Vokietijos naciai kaltis 
na Šnipinėjimu. Lenkijos vy
riausybė išreiškia viltį, kad 
moteris artimoj ateity busianti 
paleista iš kalėjimo. >

'K \ •< a
iv ™

Septyni užmušti, 
dvylika sužeistų 

rinkimuose
BOGOTĄ, Colombią, spalio 

4. ~ Praėjusį sekmadienį, spa
lio 3 dieną, Bogota mieste įvy
ko aldermanų rinkimai. Jie bu
vo labai audringi. A Balsuotojų 
susirėmimuose septyni asme
nys buvo užmušti, o dvylika 
sužeistų.

Pirmieji daviniai apie bal
savimo rezultatus liudijo, kad 
liberalai laimėjo rinkimus di
dele balsų dauguma.

Sovietų Respublikos 
viršilą nužudytas

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 4. —; Pirmadienį iš Tif^ 
liso pranešta, kad mirties bau
smė įvykinta Adjarian respub
likos prezidentui, viče-prezi- 
dentui įr kitiems šešiems val- 
dininkapis tos respublikos, ku
ri yra dalis Sovietų Rusijos.

. \ ■ ■ ■

Tuo pačiu’ laiku pranešimai 
iš Leningradp skelbia, kad (mir
ties bausmė yra skiriama, aš- 
tuoniems javų trusto tarnau
tojams Leningrade už darymą 
žalos Sovietų javų sande-
liams.

■ ■ ••iėė’ūik

KAUNAS. — Šiaulių gatvės 
— Vytauto prosp. kertėje esan
čios J. Tiškaus kepyklos tar
naitė Anelė Kaminskai tė, 44 
m. amžiaus, nešė į kiemą pa
mazgas 
slenkstį ties namo antruoju 
aukštu 
trinktelėjo ir sužvangėjo. Kaip 
tik tuo metu4 buvo didelis vė
jas. Antro aukšto vienas lan
gas buvo atidarytas. Vėjas lan
gą atitrenkė į sieną ir išmušė 
stiklą. Kaminskaitė išgirdusi 
trenksmą staiga galva kilste
lėjo aukštyn ir tą sekundę di
delis stiklo gabalas jai patai
kė į kaklą. Perpjovė didžiąsias 
vęnas, Kaminskaitė sukrito 
po kelių minučių mriė.

Peržengus virtuvės

kažin kas Smarkiai

BERLYNAS, Vokietija, 
4. — * Europoj nebus tikros 
taikos, jei Francija neišsiža
dės draugavimo su Sovietų Ru
sija, jei . Francija ’..ir Anglija

• ■ < ' \ J-nesiliaus provokavusios Vokįp-
Italiją^įįįriUjos nepripa

žins “‘didingumo”,: “galingumd*r 
ir “būtinumo” reikalavimų, ku
riuos Vokietija ir: Italija skai
to kaip pagrindinius jų gero
vei.

Šitoks esmėj pareiškimas 
buvo išspausdintas pirmam 
puslapy dienraščio “Frankfur
ter Zeitung” praėjusios savai
tės pabaigoj. Kadangi yra ži
noma, jogei šis dienraštis pa
prastai išreiškia pažiūras, ku
rių laikosi Vokietijos užsienių 
ministerija^ tai tenka sakytam 
čia straipsniui priduoti kaip ir 
oficialio pareiškimo vertė.

• t

WASHINGTON, D. C., sp. 
4. — Paskelbus pareiškimą, 
kad buvęs Anglijos karalius, 
dabar Winsoro kunigaikštis, 
planuoja atlankyti Ameriką ir 
čia studijuoti gyvenamų namų 
problemas bei’ .darbo sąlygos, 
Jungtinių Valstijų (\darbo sek

kad darbo departamento davi
niais ir parankumaie visuomet 
gali pasinaudoti taip šalies pi
liečiai, kaip svečiai įdomauja 
darbininkų problemomis.

Užsienio pinigai 
plaukia į Ameriką

ir
Astuoni amerikie
čiai žuvo Ispanijoj

Šiemet Juroje Pagauta 
904^370 Kg Žuvų

KLAIPĖDA. — šiais metais 
per pirmuosius 7 mėnesius Bal
tijos juroje ir Kuršių įlanko
je iš viso pagauta 904,370 ki
logramų įvairių žuvų už 279,- 
290 Lt., o praėjusiais metais 
per tą patį laiką — 932,520 kg 
už 274,400 Lt.. Daugiausia pa
gauta menkių — 295,570 kg., 
perpelių gegužuvių —- 166,750 
kg.; plekšnių — 82,630 kg., 
šprotų — 40,000 kg., strimi- 
lių — 37,620 kg., ešerių — 
27,350 kg ir kitų mažešniaiš 
kiekiais.

NEW YORK, N. Y., spalio 
4. — Organizacija žinoma Nėw 
Yorke <kaip Abraomo Lincolno 
draugai, lemianti Ispanijos lo- 
jalistus,.; paskelbė, kad dar as
tuoni aiųerikiečiai, kariavę Is
panijoj lojalistų eilėse, žuvo 
ofensyve Brunete sektore. Vi
si žuvusieji buvę , newyorkie- 
čiai. ■'

WASHINGTON, D. C., sp. 
4. — Jungtinių Valstijų iždo 
departamentas praneša, kad 
pėr pirmuosius 1937. metų še
šis mėnesius iš užsienio į šią 
šalį buvo atvežta kuone bilio- 
nas dolerių. Viso pinigų iš už
sienio kalbamu laikotarpiu įga
benta $944,398,000. ši suma 
yra tik $250,947,000 mažesnė 
nei ta, kuri pernai atplaukė į 
Jungtines Valstijas per visus 
metus, i

Didžioji importuotų pinigų 
dalis padėta bankuose trumpa
laikių sąskaitų balaržttose, ki
ta investuota > prąifionės saug- • A f •’ • .M 
menėse.

Daugiausia pinigų pasiekė 
Ameriką iš Šveicarijos, paskui 
iš Didžiosios • Britanijos, Ho- 
landijos ir Francijos

Japonai pralaužė 
kinų eiles

Submarina. užpuolė 
anglų karo laivą

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Submarina* priklausanti 
nežinomai valstybei, pirmadie*- 
nį apšaudė Anglijos karo lai
vą prie Gape San Antonio, Vi
duržemio juroje, pietryčiuose 
nbo Valęncijos miesto. Sub
marina greitai pasislėpė, 
padariusi jokios žalos anglų 
laivui.

SHANGHAI, spalio 4. — Po 
atkaklaus . bombardavimo kinų 
pozicijų Japonijos smogikų bu-, 
riai pralaužė kinų kariuome
nės eiles prie Liuhang, pietuo
se nuo Shanghai. miesto. Pri- 
sibijoma, kad tūkstančiams ki
nų kareivių grūmoja 
mas nuo pagrindinės 
ir gal būt pražūtis.

atskiri- 
armijos

Italija išsiuntė dar 
10,000 kareivių

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Praėjusios savaitės gale 
iš Neapolio laivai išvežė dar 
10,000 kareivių ir 270 karių 
į Libiją, kuri praeity tarnavo 
kaip koncentracijos vieta Mus- 
solinio kariuomenei siunčiamai 
Ispanijon.

DETROIT, Mich., spalio 4.— 
Wyne universitete imta pavei
kslai nuogų studenčių, kad 
nustatyti < jų kūno sulėties 
ydas, o po to dėti pastangas 
toms ydoms pašalinti, ši prak
tika. pi 
išsaukė gan karštas diskusi-

XI

Tautų Lyga gelbės 
kiniečiams kovoti 

su ligomis
GENEVA," Šveicarija, spalio

E — Pirmadienį Tautų Lygos 
‘finansų komitetas užgyrė įne-

tika pastarosiomis 4 dienomis ^^ą paskirti $460,000, kaipo
3 gan karštas diskusi- welbą kiniečiams kovoti su 

jas —taip kritiką, kaip apgi- epidemiškomis ligomis karo zo-
pagelbą kiniečiams kovoti su

nuną.



THE WOKLD AT 
AGLANOE 

by Dr. H. <’ Peterv *' t 
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dppdšfftg: *trenc|ies just 
paltie of MadHd are making 
history ąnd jproducing the ma- 
teriaf dut df whiėh toiporrow*s 
writb*s w!Rweave thęir tales, 

............... į thiese actual fighters pąss away 
" t^e tędiptttr time of. rjpal war-

į'. -Į > ' I ----- ir*

18-188apięl Bes 
lietuviaipradeda 
nesugyveitti
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Thosę Coąardty Įlįętatort 'fore j»-1937 bįr vifariously
Fiction More Evciting Than 
war.

Vienas kit^ aRkąlbfiųėją, 
. . neja pįetkus

roes of our ffontier days.
•-f* ‘ - - ■ - -- - - • .. - •• • ♦ |.v .

; More than a ęentpry agp» 
whan the Spąnisty pąfcfiots of 
180$ ^ere f>ųt Nąj>p“
leon’s army, they read Coop-

Those Coipardy Dictators •
* I /

Mussolini and Hitler, extor-» 
terš to heroism, are themselvęs 
so courageous that at thęir‘ęr’5 Spy and took Harvėy 
meeting in Germany they aretBirch gs their- hero. During 
guarded by 60,000 policę and °ur own civil war, when the 
secret service men, stormĮhoys in bluejode the jerking, 
troops and picked Hitler 
guąrds. />

Thousands of Siciliąn apd 
Neapolitan police and detec-? 
tives proteeted Italy’s lion-r 
hearted dietatoy on his jopr- 
ney in ąn armored cąr from 
Rome to the Austrian border. 
When he entered Italy’s nor- 
thern neighbor, 4,000 Austrian 
troops and police guarded his 
railroad route aeross Tyrol, 
while by police order the wih- 
dows of all houses with views 
on the track were kept cĮosed- 
When ii duče reached Germa
ny, 14,000 storm troops gųąr- 
ded the vicinity of Munich and 
the short rail line from that 
city to the Austrian froųtier.

For the two dictators, who 
rodė side by side through the 
streets of Munich, Hitleris cus- 
tomary proteetion was doubl- 
ed. Ordinarily, when der feuh-? 
rer drives through the streets 
in his car, first the eurbs are 
lined with single rauks of 
Schutz Staffel (picked Hitler 
guards), with one trooper fa- 
cing the ėrowd and the nexj 
one facing the Street. Then 
elosely folltAviug Hitler in 
wedge-shaped formatjon are 
three big open, cars, each load- 
ed with the Aiost vigoroiiscof^

puffing steam trąins to Bųll 
Run, Šhiloh, Vicksburg apd 
other points south, those sol- 
diers of Lineoln killed the te-' 
dium of war by reading the 
*‘dime thrillerri* that 
Beadle of New York 
begim tp put out.

While war boosts 
of ®ewspapers and gives the 
folks back home many a thrilL 
soldiering even during hostili- 
ties ią “Ą Ijfe of idlęness in- 
terspeęsed į>y periods of heli.” 
So the frooper, gripped irt the 
dirt and tediousness and mo- 
notony of ąrmy life, escapes 
from destruetion of spirit by 
devouring a “dime thriller” 
whose hero rushes. from one 
hairis breadth escape to ano- 
ther with breath-taking speed.

For not only is fiction stran- 
ger thąn truth> būt fiction is 
often more ęNcitipg thąn war.

Erasmus 
had just

the sale

DUKTERS NUŽUDYTA. 
— Mrs, Adei! McHenry, 55 
m., žmona Detroit, Mieli., 
advokato, kurių su 7 m&- 
tų sūnumi Jąmes liko nu
žudyta automobįly josz ne* 
pilno proto duktęrs Ruth, 
22 m., kuri parvykusi na
mo nusižudę.

SLA 260 Kuopos 
Vakarėlis Įvyks 
Spalio 30
Rengiamas Hollywood salėje

Garsus Operos 
Dainininkas — Gy
veną iš Labdarybės . • ■4 ■ ■ •

Cook apskričio ligonipės,.be
turčių skyriuje gulį nebejau
nas vyras, kuris sunkiai ser- 
$a, bet kuriuo niekąs iš gįntf- 

, _ ... , bei draugu •ęelanfeojtNie-
tantj. ąj)d cpn^ųhy^as ĮUD nesirūpina. y \

e erowd- -wjth eagle
eyes.

In addition, several especial- 
ly “unreliable” Germans and 
Italians are being held in cu^ 
tody during Mussolini’s visit 
For the šame pieriod, others 
have been “adyised” to stąy 
a t home, while yet others li~. 
ving in the province have been 
politely forbidden to do any 
journeying.

Foreign travellers hąve heen 
severęly grillęd and thoroųgh- 
ly searched, a list of eleven 
communist “ąssassiną” is re- 
ported to have bęeu drąwn 
up, and even newspaper cpr- 
respondents have been ins- 
tructed to bring with them fif- 
tecn passport pietures for the 
documents those journalists 
mušt have to prove their idep- 
tity. ’

While Hitler and Mussoljni, 
Europe’s outstąnding muscle- 
men, need 60,000 police, sol- 
diers, and secret service men 
to guard them for a short trip, 
President\Roosevelt journeys 
thousandsJ of miles with only 
a handful of deteetives.

Cowardly indeed mušt be the 
hcart of mose scowling die
ta tors who pyeach : hęrpism, 
then themselves treat the worjd 
to one of the greatest exhihi- 
tions of the bully’s “yellow” 
streak.

Vakar paaiškėjo, kad tasai 
spvargęą yisų apleistas ligonis 
yra Otto Marak, savo laiku 
buvęs garsus operos daininin
kas.

Fiction More Excitiny , 
Than War

“If you want a thrill, reqd 
a dime novel”, might weW. be 
the advice of a rebel to a loy- 
alist soldier in Spain’s civij 
war ąs they face each Othęr 
in trenches not more than 100 
yards'*^ų)art. While ahrapnel 
eraeks ov^head and 
ped hornetssharl in their 
these soldiers of Iberia šit 
thralled by the 
adventures of 
Diek” and “Young 
son, the Crack Shot of 
West.”

For, while 
boy and insurgent

believę

’T’"^ "t1 :.."r.1 rr.'-1. ''....... r.1” "■■I

gųg, sau Ir patarlę yra nuka- 
KWf,'Musų’

Nčra”.
I v; .

Karnivalas pasibaigė
i’’ • » *• -'. ■ ■>
, KFWąlas, kuris'tęsęsi per 
peręitę s^vąįtę,, jau pasibaigė 
su trečia diena spalio. Baza- 

per tyįs savaites

rs.Anelia
n i

Reside nce Tel. BEVERLY 8244

vari-

18 APIELINKĖ. — Pasta-' 
ruoju laiku pasmils žmones 
pradėjo tąrpu^vyje nesutikti. 
Varinėja- vilias J 
kus. Vieitf' kiĮflS ų^albinėja.

teisinti, bet kad tai darosi tar- 
pg btftų

ir sarmata, arį-hę? Vaikų 
daybas.r/, ^ą^^ti”..;. Eh,

Ką,i kurie lįęt^viąi išsikelia 
iš šipą kolibnijpą gyvehti kur 
kitur, bet po kiek, laiko ir yėl 
grįžtą.’ atgal. Matyį, kad žmo
gus daro klaidas, pasimokina 
ir prižada daugiau jų nedary
ti. Bet kukiam laikui praėjus, 
jis ir vėl tas pačias klaidas pa
daro; nors jis, tas pats žmo-

r -;i ■ I/. .■ r.. — «■ MV'"1 J».|—.

j e svetainėje, 
programais 
mąis. v

f^pęškus.

bažnytinė- 
su tam tikrais 

bei pamargini-

and M: 
6630 So.APVėstern
Avė., 3nd ^floor 

Hemteck $252
Patarnauju j>rią 

gimdymo^ namto- 
še ar ligoni niša, 
duodu mąsąąge 
eleetrie t r e «t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir'tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovąnai.

Aei- davikli

T. DUNDULIS
l GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: ’

4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
.. , . Raaidoncija:

ma SOUTH GLARRMONT AVEk 
Valandas—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

r c

■I.. ■ L, w J.............LggES

ADVOKATAI
DR. L E. MAKARAS

10758 S. Michigan Avė. 
BOSEIANP-CHICAGp, U4. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

MAKQUĘTTE PĄĘĘ^-Vie- 
tinė SLA 260 kuoj^Ter^iaJ^^ 
tinį “Linksmybių Vakarų”'' Šeš
tadienį, spalių 30 d., Brightoii 
Parko Hollywood salėje, 2417 
West 43rd Street. , VU

Pereitų šeštadienį “Naujie
nose” per klaidų ' buYo praneš
ta, kZd vakarėlis turėjo įvyk
ti’ spalių 2 dienų;. " ' 
; * Parengimo proprą&ias susi
dės iš koncertinesE<uafiės, pra
kalbų ir šokių. Svečiai taipgi 
turės progų laimėti gražių do
vanų, kurias * rengėjai parū
pins.

- • »■ ..J .'"U.".1." 1 JI I.1 !H ",
Sovietų Rusijos Didžiausias Pa

veiksiąs po ‘(Chapąyęvp 
“Baltic Deputy”

Vaidmuo Didelio Mokslininko Bol
ševikų Revoliucijoj

Taipgi vėliausios Sovietų Rusi
jos žinios ekrane.
SONOTONE
«« > Vąn. Bpr^n

Savaitės dienomis ątsidaro |0:45
i —25c' iki I P. M. Vėlyvas rody

mas kiekvieną Subatos vakarą
■ ■ W ' v 11 p: M.-ir s
/r.i. ; y

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Jųozupag Aokas
Bridgeporte išdegę kelętas namų, 
kur žmonės neturėjo ąpdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mę ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas — 

ątsįavąuja
Juozapas Aiukas

RROPĘRTY UWNERS ĄSSOCIA 
TION OF BRIPGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Ęoulęvard 3450 

(Atdarą nuo 1,0 ryte iW 9 vak.) 
------------...................... . I' ....... W'V"»ni ...... . .

---------- ■ | -■

II' I .. .. ......................... . 'ii ii ..... ...........

■ ..PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims. 
BODY BRACES. E L A S T I C 
STOCK1NGS gatavai padąryti, ar
ba padirbąim tamprias papčiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kiįU mėšlinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS prieinamos 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

iffBAga OOPEOIC 60. 
k:' Vf, 'take St.;
, . AfH' prie Węlk

wiiOi*Į^y/'iijlT1'1.! • I’'- . .....................

r.i‘ :: -________IH .H* «

advokatas
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisąs—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir SekmadienjaUk— 

pagal sutarti.

JOSEPH J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTėRIUS 1

John F. Eudcikis

'.'.'i .. u■ t • j. ---------------------  ------------ ■" . ----------- ------ ----------- r

SAVKIT CAJLUMĖT
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SU1TLY COMPANY,. Not i„<,
10 West 18th Street 'stąteTtrS0
B„, Ir musų patyręs įnžįpjęrius . 

ątvąžiųos i jųąų namus ir 
suteiks DYKĄĮ apskaičiavi- |Į || m j

B mą dėl namų apšildyųj« re»- fclNNM | m
(■B tancin (plant), sąru ' arba

karštu vandeniu šildomų* flpBsafflŲ yUU |UUI j
t ifil NERĘIKIA PINIGŲ ĮMO-
I KĖTI — 36 MĖNESIAI IŠ- |||h U [MU S IlKHlIlMl
1 ?. MOKĖJIMUI—ŽEMA H||WN| |fi|

Įį L Atdara vakarais iki 7 vai.
ĮNedęKomis Iki Į v? dieną

F‘. ■ M* 1''*■«<' 'i*1' 't'*^**

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

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

. ■ •. •( »

musų sekretorius suteiks jums visas
informacijas

LITHĮJANIAN BUILDING, LOAN & 
SAV1NGS ASS0C1AT10N

1739 SOUTH HAI^TĘD STRBET 
Telefonas CANĄL 850Q

(HEMBEJR FEDERAL HOME 1OAN BANK)

;■ ■ .- ja ’ ■ ■
SENIAUSIA5 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJlMlV IŠTAIGA

' ■' AMBUL AN®E^ '•••
’ ,1" DIENA IR naktį

Visi 'fęlefonai YARDS 1741-174?
4605-07 So. Hęrmitagė Avė.
4447,.South Fairfield Avenue

: Tpl- Į.AI AYETTE (>727

?_ 1 -Ž koplyčios visose ■ l 1 v <1J Chicagos dalyse
Į—<■ .

Klausykite mušu Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais.
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

-i - • P. ŠALTIMIERAS. I

. < r—! * «,. j I -1 ■ 1 - ' .1 . - •/ .. lt . . . ;  — —..

Laidotuviy Direktoriai
v ‘ x ______ - ■ A" U*.. » 1 ■* <

Yards 1139
3319 Li

.TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA Yiir,ls 1139
Avenue Phone Yards 1138

Phone Lafayette 3572
•A - , . . . . • . r'.

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį:

Direktorių
Asociacijos

P .f • ■ (ft

4348 So. Califprnią Ąyenųe 
........... . • ■ .....................V * '•' I . II '. I........

' T/ A. MASALSKIS. ■
3307 Lituanica Avenue Fhonę Boųlęvąrd 4139

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

P. J. RIDIKAS
,3354 So. Halsted Street ' < Boulevard 4089

. i'*     " '7"" "   

Phone Boul. 5203LJtZOLP
1§46 Wę^t 4hth Street Phpiię Ępuįevąrd 5566

,S. M. SKUDAS /.
718 West 18th Street \ Phone Monroe 3377 
——      —,t--ws ... ,.i, mį.mijįj., .<Ty.-rį.n'!; u1?, .•fn-r-'-'- if-

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone Canal 2515

A

2314 West 23rd Plųce
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street 
'■'.f ■"■ r1 ""“T-y!** L' ’J ■ *ofr■1,1 ■ irn>

Tel. Pullmah M70

Phone Virginia 0883

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

2400 WEST MADISON STREET.
iVal. 1 ikį 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7339
Namų teJefoąa® Brunswįdk 0597

i i n i ia!»"'■■* na^’vipn 1 1 >' 1

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė;
T«L Lafayette 8016 ‘

p f ■ ."ly1 /

3407 Lowe Avė. Tel. Yards *2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS: 

Pąnedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 .iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 #O. ASHLAND UVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal susitarimą
Ofiso TeL: Boulevard 7820 % 
Namų TeL: Prospect 1930 

• * ♦ ’

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakarą 
Seredoj pagal sutartį.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometricąlly Akių Specialistas. 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti' priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir- toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminąvimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausia^ 
kląidas. Speciale atyda atkreipiama 
į 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

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYS1CIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenuę 
Tel. Viginia 1116

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

Rir^i Liepoj ir ,<Rugp. nębus val^ų- ,• 
dų popiet, bet buą nuo 10 iki 12' r.

X<.74*A 44 i Į ■ r1- :

Tėl. BbuleVard 5914 Dieną ir Naktį
Pfiso valandoj: nūo 2 iki1 4, nuo 7 
iki 8;30 y. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHIOAGO, 1LL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandoj: nuo 10 r. iki 2 pa pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULĘVARD 8483

DR.G.SERNER !
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tęl. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
. 756 West 351 h St. 
kampas . Halsted St. ,.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

Res. Phone: OfDce Phone:
Laf. 7383 Bros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popit. 

išskynus sekmadienį b trečiadienį.

KITATAUČIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemtock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sęypdoj pągal sutarti

,-1 J. . . "T ? 1 — — «!■■   1 ■ •

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

2201 West 22nd Street
Vąįąų^08* ŪMO 1—3 ir 7—8 

Sęredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6681 So. CaMfornia Avenue

TMęfęnaę RePUMte 7*6t

DR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

r\ i * ***,•>*%.•*'* *■'» ‘ ‘ * * » ‘ .

Gęrai lietuviams žinomas per 31 
metus kaįpo patyręs gydytoja# £hi- 
ryrgas, ir ak^šerią.. • ■ . • .

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moteril į vaikų paąjal naujau
sius metodus X-Ray Ir kitokius ele- 
tros prietaisus. • ’ . . .

Ofisas ir Laboratorija:
1084 Wr I8įh JH.; natoli Margau St.

Valandos nuo 10—-12 piatu ir

Tel Canal 8110 
. Rezidentuos fetefonri;

Supeęioc p4§4 V W

Dr. Charles Segal

ajroąbifcm •

« _ ...Nuo 10 iki 12 vai- ryto, i 
taL P9 Ptet U T 8^0 VaL 
vęfcąrpt Nęd^iųmįg puę Ifl įfcį U 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

ai. ryto, nuo 2 iki 4 
n«Q f Ud< 8:30 vai

Ofiso Tel, Roųiėvard 5213
M BERTASH 
756 We«t 35th St

CoT, (tf 35th and Halsted Sįz 
Qfi§p valandos W ;l-8 nup 6:8 “ 

‘ NedSIięmig Dagai sutarti 
Res. 491ft 80. MlUHIGAN l 

i TeL Kenwood 5107

1 - ‘, u/, ir * .j ji.■«— 
Telefonas Yards 0994

Dl Mauriee Kąhn
4631 SOUTĘ ASHLAND AVĖ. 

' Ofiso balandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
į ; Rez. T«teJfh<>Re PMM 2400

;<30 —“T—» - 4T~ 

Garsinkitės “N-nose”
. ‘ “ V /

,VD.

&rwiWHWlli



Antradienis^spalių 5, 1937

PRIRODYMĄ APIE BASO ŠILUMOS

£

žinutės

$98.88
100.46

. 89.51

ii THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY t
P H O N t W A B A S H 4000

6129 Honore Street—Šilto Oro Šiluma

APŠILDOMA AUTOMATIŠKAI SU GASU
UŽ TIKTAI $96.28* PER METUS

• Tai vienas iš tūkstančių Chicagoj namų, kurie yra 
įrodę patogumą, smagumą,. Švarumą ir gaso Šilumos 
ekonomiją. Tik pasitikrinkite savo šilumos išlaidas per 
tris praeitus metus—ir atsiminkite, kad Gaso Šiluma 
yra vienintelė pilnai automatiška šiluma.

1934- 35 (lengvi žiema) . .
1935- 36 (kraštutiniai šalta)
1936- 37 (normali žiema) .

Kitais žodžiais vidutinės metinės išlaidos už gaso Ši
lumą freiminiuose namuose apsėjo tiktai $96.28. Nusi- 

‘ spręsk DABAR įsigyti visišką laisvę nuo furnaso rū
pesčių, ką gali gauti ekonomiškai su gaso Šiluma.

LEISKIT MUMS PARODYTI JUMS KAIP 
LENGVA YRA ĮRENGTI GASO 

ŠILUMĄ JŪSŲ NAMUOSE
^Vidutinės metinės išlaidos už 1935-36-37

Gaso Šiluma yra Vienintelė Pilnai 
Automatiška šiluma

Namai ir Žemė
Veda W. V. MANĘV8

Spatfdoje nuolat matome, kad 
lotų pirkimas šį metą sparčiai 
didėja, žemės parceliuotojai — 
“subdivaiderfai” vis skelbia 
naujas subdivizijas, pavadintas 
gražiai skambančiais vardais. 
Vadinasi, žmonės rengiasi ne 
juokais prie statymo naujų na
mų. Gal ne vienas iš tų tikįsi 
trumpu laiku lotą parduoti ir iš 
to turėti sau pelno.

Laikas nuo laiko matosi rei
kalas plačiau pagvildenti klausi
mus apie pirkimą lotų, kadangi 
daugelis žmonių patikėję masi
nantiems skelbimams dažnai, 

x taip sakant, “nudega pirštus.” 
įkia žinoti, kad ne visur ir ne 

t lotų pirkimas yra pel
ningas, ypač pigių lotų.

Kiekvienam pasipelniusiam iš 
loto rasime mažiausiai penkis 
pralaimėjusius ip dažniausiai 
vien dėl to, kad buvo per sku
biai veikta; nepatyrinėta, neap- - 
sisvarstyta, aklai atsiduota par
davėjo pažadams. Pavyyzdžių 
netrūksta, dažnai matome arti-' 
mai miesto pakraščiais, pavyz
džiui, pietvakariuose prie 95th 
St. nuo Western avė. iki pat 
Cicero avė., medeliai susodinti. 
Gatvių užrašai sudėti, kai kur 
net ir šaligatviai sudėti. Beveik 
visur žemė ant lotų išparceliuo
ta ir jau daugiau kaip dešimts 
metų kai išparduota. Gaila, bet 
ten ir šimtai lietuvių savo vii-' 
tis yra palaidoję. O ar daug ten 
namų išbudavota? — Gal po 
vieną į ketvirtainę mylią. Ir* tie 
patys daugiausia “savos konst
rukcijos.” Savininkai patys pla
navo ir statė pagal savo geriau
sią išgalią ir sumanumą. Vie
nok vietos puikios, tinka pa- 
traukiančiom gražiom koloni
jom. Yra daug panašių subdi- 
vizijų dar ir arčiau prie mies
to, tik mažesniais plotais.. ■

Šiandien žmonės vęl važiuoja 
kelias ar net keliolika mylių to
liau į užmiestį, vėl perka lo
tus iir pina sau gražiausias vil
tis,/tik kad už keletos metų jas 
palaidoti tenai. Nereikia supras
ti, kad šiuo norima- atgrąsinti 
nuo lotų pirkimo arba nuo į už- 
miest įėjimą. Ne, yra daug gra
žių priemiesčių išaugusių dar 
toliai! nuo miesto, užmiestyje . 
gyvenimas yra\ malonus ir pa
traukiantis, lotus ten pirkti ver
ta ir pelninga; tam pavyzdžių 
irgi netrūksta.

Norint pirkti lotą naujoje 
su bdi vizijoj e, reikalinga pirma 
su jaja susipažinti ir patirti, ar 
tikrai alįtinka josios prirengi- 
mas pirkėjo tikslams. Nepai
sant kaip< pigiai lotas butų par-, 
duodami, jei pirkėjas negalės 
jų sunaudoti taip, kaip jis no
rėtų? jam nebus naudinga. 
Duokime sau, žmogus- nuspren
džia nusipirkti užmiesty pigiai 
keletą lotų ir ant jų įsisteigti 
naminį “ūkį”; pasistatyti “savo 
konstrukcijos” namelį, vištinin- 
ką, tvartą; auginti daržoves, 
vištas* kiaules, ožkas “ir .tt. Jei 
ta subdivizija neturi jokią res- 
trikciju/ —- tuomet, suprantama^ 
jis busi pasitenkinęs. Bet kaip 
su kitais pirkėjais, kurie ten 
šalyje pirko ir tikėjosi pasista
tyti gražią bungalow, augint 
gėles ir vaizdavosi gyvensią 
gražioje kolonijoj. Arba, , jęi 
subdivizija turi restrikcijų, tuo
met “ūkiškasis”-2pirkėjas' pasi
jus nusivylęs, nusipirkdainas 
sau lotį ne tam tikslui, kuziam 
norėjo.

Tik tokios subdivizijas yra 
pasekmingos ir vertos susido
mėjimo, kurios turi aiškiai nu
statytas restrikcijas, nusakau

visu

būti statomi; net -kokios, me
džiagos ir brangumo, kokio dy
džio ir kurioje vietoje; aiškiai 
apribota, kokįam tikslui namai 
gali būti vartojami ir kokios ra
sės bei kilmės žmonės ten lei
džiama. pirkti bei gyventi. To
liau, subdivizija tik ta turės 
pasisekimą ir klestės, kuri iš 
anksto turės prijungtą aptar
navimą, kaip antai vandenį, 
kanalizaciją,, šaligatvius, gėsą, 
elektrą, įmanomą transportaci- 
ją, be vargo pasiekimą krautu
vių, mokyklą, švarų orą, ramu
mą. Ąišku, privedimas ir sudė
jimas į sųbdivjziją minėtų ap
tarnavimų gana brangiai atsei- 
na, kas pareina net po kelis 
šimtus ant loto ir tas padaro 
pačius lotus hrarigiais. Kuomet 
be minėtų “improvementų” ki
tas "subdivaideris” greta gali 
parduoti kone pęr pusę pigiau. 
Visuomet yra lengvatikių žmo
nių, kurie neapsisva'rstę perka 
kas pigiau, o paskui aimanuo
ja, kad juoą apgavo.

Subdivizijoje be “improve- 
mentų” namai statyti neįmano
ma, pavieniams savininkams lo
tų susiorganizuoti ir pareika; 
lauti irgi beveik neįmanoma, 
tat tos vietos ir palieka per me
tų eiles “pustynėmis,” o savi
ninkam nusibosta belaukiant ir 
taksus bemokant, galop numo
ja ranka ir atsižada kada nors 
daugiau bepirkti lotą?

Mandel Brpthęrs krautuvė, 
prie State ir Madison gatvių, 
savo namų dekoravimo skyriu
je turi įrengusi — pabudavota 
pavyzdįngą “basementą,” nuro
dant, kaįp tą mažai naudojamą 
namuose vietų galima su ma^ 
žais kaštais modernizuoti pa- I . ..
Verčiant į naudingą ir patrau
kiančią namuose patalpą.

Pavieto asesorius J. C. . Clark 
tikrina suradęs naują priemonę, 
kaip turtinguosius priversti mo
kėti privatinės nuosavybės tak
sus. Jis mario, kad tuo budu bus 
galima surinkti milžiniškas su
mas pinigų ir tiek bus' galima 
numažinti taksus* ant nejudina
mo turto. Tikrina, kad už 1937 
m. (taksus galės numa'žint apie 
vienu trečdaliu. Geriausio jam 
pasisekimo!

Penktadienio vakare, spalių 
(October) 8 d., Cook pavieto 
48 apylinkių namų savininkų 
organizacijos — Property Ow- 
ners Club$ ręngią masinį susi
rinkimą Chicągo Civic Opera 
Auditorįjpjr tikslu reikalauti 
valdininkų pųipažipti taksų 'ant 
nuosavybių. Bus reikalaujama, 
kad nuo nuosavybių butų ima
ma taksų tik vienas nuošimtis 
tikrosios vertės.

Apskaičįųpją'ma, kad nejudi
namas turtas Cook paviete su
daro tik 25 nųošįmčius (turto, 
kuomet takąais nuo to turto y- 
ra surenkama net 89 nuošim
čių visų paviętp pajamų. Čia 
aiškus nejygumas, ir bus ręilca- 
laująip^ tinkaiųo išlyginimo.

To ąųsirinkįmo rengiančių or
ganizacijų skaičiuje figūruoją, 
pora ir lietuviuku klubų. Rei? 
k£tų, kad jų bųtų kelis kąrtus 
daugiau. Nors tąs mitingas ir 
ųepasieks sąyp1 tikslo tuojau, 
bet -kiek jis bus skaitlingesnis 
ir atstovaus didesnį skaičių na
mų savininkų, tiek jis bus 
reikšminęespię ir daugiau pa
veiks atitinkamų valdininkų 
nervus. Patarlė ąako: “juo gė
riau beisi, juo greičiau išgirs,” 
Tat kam laikas laidžia, turėtų 
nuvykti mitingą

čias kokios rųšles namai, gali’ti.”

pirkėjais, kurie ten
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Perdirbtas namas
Prie§ fe po ^rdi?birtto <

“Keičiasi laikai, keičiasi ir. 
papročiai.’’ šis namas buvo pa-1 
oudavotas 35 metai atgal, tuo
met ta apylinkė buvo apgyven
ta pasiturinčių .piliečių ir dide
li namai čia buvo madoj e; j i s 
turėjo erdvius 9 kambarius vi3- 

-- .....

SpulkųT susivierii j imąs* Suvie
nytose Valstijose apskaičiuoja, 
kad vien „tik per rugpjūčio me
nesį paskolų ąnt namų buvo pa
daryta ant $68,539,000, arba 22 
nuoširiičiu daugiau, negu metas 
atgal per tą patį mėnesį. Iš to 
daroma išvada, kiek sparčiai 
auga spulkų įtaka visoj šaly.

& s
žymus real estate statistikas 

— analizuotojas Roy Wenzlick 
apskaičiuoja, kad nuosavybių 
kaina, taip pat jau ir nuomds, 
dar tik pradėjo* kilti ii4 jos kils 
be didelių pertraukų iki 1944 
metų. Savo išvedžiojimus jis 
remia 150 metų istorijos davi
niais. Vėliau galima sulaukt vėl 
nupuolimo, vienok nupuolimai 
nebūna vienoki.

Pirko ir pardavė

nai šeimynai ir bdVo geros kon- 
strukęijos. Tame .laikotarpy pa
sikeitė apylįnkėš gyventojai, — 
čia apsigyVėnd '"mažai uždirbą 
darbo žinohės,' kurie aukštų nuo 
mų, neišgali Wioketi; Namą negi 
nusineši geresnėn apylinken, čia 
jis iš gaunamos nuomos neap
simoka užlaikymo'; kaštų — rei- 
kia kas nors daryti radikalaus.

Savininkas, pasitaręs su at- 
sakomihgu arkitektu, nuspren-

dė, kad sd neperdidelėmis 
domis tą namą galima perdirbti 

iižbudavo^ant porčius ir su
mažinant kambarius, net ant 4 
nuomų po keturiusi ir tris kam
barius. Tokie butai visuomet iš- 
sirehduos ir namas neš gerą pel
ną ant įdėtų pinigų.

Pasitaiko nekartą užtikti na
mą netinkamoj vietoj, gal šis 
namas bus gera sugestija, kas 
reikia daryti. , « • ■ • •

įšlai

7®4-1/iėZot.
FORGET THE HEAT!
Enjoy this newest

MAGIC VOICE CONSOLE!

TRANSAKCIJOS
■ t ■

Bėgyje » : praėjusios savaitės 
Chicagoj'e nuosavybių parduota 
1,025 už $1,763,381; morgičių 
padaryta' 680 už $1,902,855; 
leidimų naujiems ..namams sta
tyti išdubta 44, jųstatyba pre- 
kiuos $1,431,700.

Praėjusios savaitės būvyje' 
Chicagos miesto rekorduose pa
sirodė šios lietuvių pavardės 
kaipo pirkusių bei pardavusių 
nuosavybes:

A. Rimkus pardavė J. Rūtai 
ant S. Halsted -prie W. 32 St.

R. Dęinske pardavė ant SO, 
Albany prie 30th St.

N. Andįaš pirko arit W. Bei- 
mont avė.,. prie N. Harlem avė.

B. Bubulis pirko ant S. Map- 
lewood avė,, prie W. 43rd St.

S. Markūnas pardavė ant W. 
40th PI., prie S. Sacramento.

Ą. Markūnas pardavė . J. TO*, 
menui, Cicero, III. v

B. Rąpdėeicz pirko Evanstonė 
P1- ’

E. Dūda pirko Lyons, III.
A. Grigai pirko ant W. Hu- 

ron St, prie N. Ėmiola St.
į “’ 74'*- . V''■-*I ’■

Tarpe tų yra keletas didžiu
lių ąpartamentinių trobesių 
parduota ir jau du milžiniški 
■apartrnentai pradedama staty
ti, — vienas šiaurinėje, antras 
pietinėje miesto dalyse. Jų sta7 
tyba atsieis per <ipusę milijono 
dolerių. Tai pirmi ženklai, kad 
Chicagoje jau apsimoka statyti 
didesnius namus, kurių nebuvo 
statoma' per apie 9 metus dėl 
depresijos 4 ir atpigusių nuorhų.

f* " ‘ ■ &

x Apskaičiuojama, kad iki pa
vasario 1938 metų butų stoka 
pasidarys dar didesnė, nuomos 
(įąr labiau pakils ir didžiųjų 
namų statyba vėl išsisiūbuos. 
Taip pat numatoma, kad ir sta
tybos' kaštai dar pakils.

' • ‘ . • ' • ■ . • ■ . » - . , ’ .

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

Ašių apdraudas.

NAUJIENOSE
PER

Ą. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraųdos 

polisus 
'APDRAUSTI:

r e Gyvastį
<Į nup Ugnies
• nuo Vagių
♦ nup Langų išdaužymo

1

t

Big Allowance 
Free Home 

U Trial i

TRADE iN 
YOUROLD 

SĖT!

A

*
IIH ■■■ J I In■ I ■ 11 . B»yiĮinijii"f. .m Ii'i'iūiiu • I I ' I ■■■»—

^MALEVOS^
mairVA^įs. ir varnišiai y,
VARNIAI > , . 1 šia $2.25.
iš didžiausipĄ firmos -l T /_ I Musu ACa

Į Chicagoj! Nacionaliai I /2 I kaina a......5WC
m7sdUg^om A1 Ban- Į Begaliarės Kafaoa Į $2.70 vert?s.vvisur ži-

kruto krautuvių, gai- n . uit fuaiii iafir* m0?1*| srų ir gęlžkelių sudn- D*IMT FYRHANflF Mokina $1 "50

Atsilsėkit... 
palinksminkit visą 

savo Šeimyną pasaulio di- 
„ . programomis! Tuny-
& kit nuostabiu lengvumu! Gerėki- 
|i les Sonic-Arc Magic Voice. be 
p purškimo! Apžiurėkit Beauty-Tone 

kabinetą—ir kitus ekstra vertės 
| įtaisus. Leiskit jum parodyti juos.

~'XSEE THESE FEATURES!
• Sonic-Arc Magic Voice • • Magic Brain
• Magic Eye • . RCA Metai Tūbos • Sunburst Dial 

’ • Beauty-Tone Cabinet • Tone Control • 10 RCA Tūbos
• 3-Band Superheterodyne ,

___________________________________________________ e -

JOS. F. BUDRIK, Ine
3409-11 So. Halsted St 
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 7010

■Mtoi

Budriko programai—Nedėliomis iš stoties WCFL—970 Kil., nuo 7:30 
iki 8 vai. vak.
Ketvergais iš stoties WHFC—1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 
Panedėliais ir Petnyčiomis iš stoties WAAF—920 Kil., kaip 4 vai. vak. 
Kiekvieną rytą iš stoties WGES^—1360 Kil. kaip 9:30 vai. ryto.

ta $1.20
Maleva .... ■

< "‘T"" ‘ V.
Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už Vi

*1 bSi ■>!ĮĮII Ai

.M' ? '•&

Fl . 1 1 npma .

žimų“ Visi nuorl/3 iki PAINI EXGH AN GE “5<^
V2 pigiau. Patenkini- j . ,$2.25 vertės Fiat Bnl
mas garan t ų o t a s 2000 Milwąųke^ Ąve.
100%. ‘Keturios krau* k 6836 So. vHalsted St 
tuvės -i-Atelkft į ar- 2274 Elston Avenue 
Šiaurią krautuvę. Mil- skyrius kjjnoshą, wią 
waukee Avė. krautu-- ceptrAiu teWQnw
yaatdąraned6HoflO-l ; ARMITAGE 1440

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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Nacių rojos
fiueckebūrge sūširiiikusie'mš valstiečiams, ūkinin

kams Ir įvairios rųšies valdininkams į latikų nuvalymo 
iškilmes Hitleris pareiškę kad darbas sukūręs Vokieti
joje fbjų. Tačiau' darbo našta Vokietijos žmonėms esan
ti perdaug sunki, nėš jie neturį kolonijų.

Toliau “vokiečių tautos vad&sy/ paaiškino, kad na
ciai sudaro politišką organizaciją, kuri apimanti visą 
tautą. Visa atsakomybė turi būti vienam žmogui paves
ta. Vienas žmogus turi prižiūrėti viską: ir gamybą ir 
.paskirstymą (distribuciją).

Vienok Hitleriš “Užmiršo'” priminti tą faktą, kad 
nacių sukurtame rojuje vokiečiai daug mažiau valgo 
šviesto, mėsos ip kiaušinių nei prieš penkerius metus. O 
mažiaū jie valgo todėl, kad tų dalykų trinksta.

Kitas įdomus dalykas yra tas, kad iš nacių sukur
tojo rojaus žmonės greičiau šalinasi į aną pasaulį, kur 
kai kurie, žinoma,, tikisi J tikrą rojų patekti. Dalykas 
štai kokis: 1932 m., kada dar tebegyVavo respublika, de
šimčiai tūkstančių Vokietijos gyventojų per metus miri
mų buvo 108>. Tuo tarpu dabariy kai liko sukurtas nacių 
rojus,- miritinglimas pašoko iki 118!

Kodėl toks žymus mitingumo padidėjimas
Tlrimiausia vokiečių daribininkai šiandien yri’a pri

versti daug blogiau maitintis nei prieš penkerius metus* 
Per tuos penkerius metus vokiečių . pramonės gamyba 
žymiai pakilo, o darbininkų uždarbiai faktiškai suma
žėjo., Aiškus daiktas, kad dėlei to darbininkų gyvenimo 
standartas pasidariė žemesnis.

Prieš nacių jsigalėjimą veikė stambios apdrandos 
kompanijos^ kuriose buvo apsidraudę apie 18,000,000 
žmonių. Tas skaičius daugiausia susidarė iš darbo žmo^ 
nių. Tos kompanijos galėjo surinktus pinigus investuoti 
ten, kur daugiau pelno buvo. ' ?

Visai kitaip yra dabar. Apdraudos kompanijos pri
verstos yra žymų nuošimti savo pajamų investuoti į na
cių bonus, kurie yra leidžiami krašto apginklavimui. 
Tas investmebtas visais atžvilgiais yra blogas: apdrau
dos kompanijos nė tik negali tikėtis gėrių dividendų, bet 

• labai galimas daiktas, kad ateityje tų bopų vertė tiek 
nusmuks, kad kompanijos tik dalį savo investuotų pini
gų beatgaus. f

1932 m. apdraudos kompanijos samdė 40/000 gydy
tojų, kuriie prižiūrėjo apdraustųjų sveikatą, llabar tos 
kompanijos besamdo tik apie 30,000 gydytojų/ nes jos 
neturi pinigų. O tai, žinoma, reiškia, kad Hitlerio su
kurtame rojuje gyventojų sveikata yra prasčiau prižiū
rima. bta, 0 tai drauge SU maisto pablogėjimu ir padi
dino gyventojų mirtingumą.

Taigi faktų šviesoje Hitlerio sukurtasis rojus visai 
nekaip atrodo. . ' '

Vokietis z su didelių pasirfMTurtingas, gražiai sutvarkyta 
džiavimu pasakys: “(Dasist Ber- i ir pagal savo didį ar tik ne 
lin.” Ir pasakęs tau į aritrig Vietą užimąs pasaulyje,
akis, ką tu jam į tai afsakysi* Pirma vieta tenkri Londoimi. 
O atsakyti galėtum kad ir Ši- Berlyno zoologijos muziejus 
taip: Tai didėlis akmenst ply- —tai tikrai ta vieta, kuri verta 
tų, cemento ir geležies ma$y- pažiūrėti ir kuri sudalo didę- 
vas. Tasai masyvas gana gre- lį įspūdį. Kaip iri visa vokię- 
mėzdiškas, nevisuri skoningai čių tautos istorija iš kitų lapų 
statytas, kaltas ir visame įlėfaij sudariyta, tai ir tasai zoologe 

jos muziejuš-sodas tūrii ŽyVų 
Sutvėrimų, iš viso pasaulio su
gabentų. Tik vieria . .šių gam 
Jos gyvių vokietis nepajėgė su
vokietinti: jie liko tokie pate 
kokie buvo savo gimtuose kra
štuose, kai juos ten sugavo ir 
čia atgąberio. Bet jei vokietis 
Jik pajėgtų, tai ir juos v’isūS 
suvokietintų ir verste privers
tų vokiškai kalbėti. Bet, deja, 

■tie gyvi sUriveritnai savd gari- 
siį neišsižada. Tik papūgos 
mėgina Vokiškus žodžitts tar
ti. Tai vienas iš visų zoologi
jos sodų gyventojų, kuriiš bent 
kiek vokiečių dvasiai pasidavė. 
,&a ir džiaugias, ria ir didžiuo
jas Vokietis išgirdęs papūgą 
fdriiant vokiškus garsūs.

; , Berlyno miešto gatvių judė
jimas didelis, bet jis nėra toks 
gyvas, kaip kitų Europos Čtid- 

’mlėsčių. Jis neturi to vikraus 
tempo, to padūkusio spartumo, 
kaip kitur yra pastebiama. 
Bet Čia tvarka, visamė ir vb 
sūri, iri priderama tvdrką. '

Berlynas—tai tasai m^estaš, 
iš kurio dabar po visą pasau
lį skrenda nerami dvasia', ku
ri nieko gero nesiūlo'. Nacio- 
nalsocializmb dekoratyvini da
lis pasilikusi čia jau kaipo nė- 
butinas jos kiekviertame Žings- 
hyjė' pasirodymas. Įvairius Šu
kiai, kurie nacionalšocializmo 
buvo seniai visur vartojami, 
dabar ,jąu pėra taip paštebia- 
mi. Bet vi^, dėlto čia junti gy
venąs vokiečių mieste.

Berlynas dabar virto brūri-‘ 
giu .miestu, kuriame maišto 
produktai visai aukštų kairių 
yra pasiekę. Bet vis dėlto Vi-» 
šokių maisto produktų pirkti 
gausi visur. Jie brangiįs, bet 

*■ fjų laisvai gali gauti pirkti. Ži
noma, kiek nori j u negausi, 
bet tiek, kiek galima jų duo
ti. Bet apie tai kitą kartą, ži
noma, ne iŠ Vokietijos.

Tai štai.kas yra tasai Berly
nas,, Taip, žinoma, jisai atrodo 
tik pirmą žvilgsniu metuš. Daš

-tai tikrai ta viėta, kuri verta

mėzdiškas, nevisuri

daug stfrikapS darbo, ir, žino
ma, vokiško . organizuotumo. 
Tasai masyvas papuoštas vie
tomis medžiais, gėlėmis, bet 
visa tai nesiderinamai atiik- 
ta, lyg dirbtina atrodo. *

Kaip ir kiekvienas didmieš- 
tis, d* ypač valstybės sostinė, 
turi visokių liekanų istorinės- ( 
vertės.' Tokių muziejų turi ir 
Berlynas, bet Visi tie mūziė- 
jai dvelkia vokiška dvasia* 
bet mažiausiai žmonijos ben
dra kulfųra iri Civilizacija. Vi
sur tuos muziejus praneša ka
ro muziejai, čia iš kiekvieno 
jo kampelio’ spindi, vokiška 
militatinė dvasia, vokiškų ko
vų pėdsakai, germanų pader
mės koVOS su kitomis tauto
mis. Juk dar Nfl ir XIV 
amžiuose šlavų padermės gy
veno Šių dienų Berlyno apylin
kėse. Germanai jas Suvirškino 
jr beveik iki ViSlėS Pakraščių 
nustūmė, o likusius lįutautino. 
Vokiečio prūso tipas—tai sla
vų i/ iŠ dalies lietuvių pader
mių mišinys, kuriam įskiepy
ta grynai vokiška išdidžia dvai^ 
šia. Ir Visa, tai nudažyta mili- 
tarizthu. Tasai karo muziejus 
—tai tylus, nebylys liudininkas 
tų bUVušių koVų SU kitų tau
tų padermėmis. Germanų pa
dermės grūmėsi su kitais ir 
cementavo tų tautų, kurią mėš 
dabar vadiname' vokiečiais. 
Lygiai kaip Berlynas atrodo 
gremėzdišku masyvu,‘toksai y- 
ra ir vokietis. _ Mandagus jis, 
bet tasai mandagumas sąlygi
nis, neįgimtas,- bet išmūštriri- 
tas. Vokietis ir juokiasi grei
čiau dirbtinai, o ne nuoširdžiai. 
Vokiečio lupose šypsena taip 
lygiai atrodo* kaip ir gatvėse 
kur-ne-kur pasodintos gėlės, 
kurios taip mažai derinasi su 
bendra miesto išvaizda. Aiš
kiai matyti, kad jos iŠ kitur 
čia atneštos ir pasodintos. Tas 
pat galima pasakyti apie, šyp
sena vokiečio veide: ji skolin- 
ta- / •

Iš Visų tų muziejų ryškiau
siai išsiskiria zoologijos sodas, ist Bėrliri

Sanghajus --Tolimųjų 
Rytų Babelis

-------- ---------------------------------■; _____—u ■

Japonijos finansavimas
Japonija tiesiog negalėtų pasilaikyti be eksporto ir 

importo. Jei ji negalėtų žaliavos iš kitur importiiOti, 
tai jos pramonė tuoj susmuktų. Ir įdomiausias dalykas 
yfu tas, kad Japonija^dauginusia ptiklausor ; nuo Britų 
imperijos ii* thttigHniy Valstiją! * / ■

Iš sakytų valstybių Japonija importuoja du trečda
lius žaliavos SaVd pramonei, o parduoda joms apie pusę 
visų savo dirbinių, eksportuojamų į kitus kraštus.

Japonijos lėktuvai naudoja iš' kitur importuotų bėn- 
ziną (greičiausiai iš Auglijoš arba Amerikos). Tais savo 
lėktuvais (bombanešįais) japonai tiesiog barbariškai 
naikina Kinijos miestus, žudo visai nekaltus žmones/ hė- 
išskiriant moteris ir vaikus. " / ’

Japonija tų nežmogiškų atakų nepajėgtų daryti/ jei
gu ji negalėtų importuoti iš kitur mineralinio aliejaus ir 
kitokios žaliavos; Vadinasi, jeigu Anglija ir Amerika 
atsisakytų parduoti Japonijai žaliVą, tai jos Žygis prieš 
kinus netrukus susmuktų. \

Bet to, žinoma, nedaroma, nes tai pakenktų pelnin
gai prekybai. Užuot skelbusios* boikotų, Anglija ir Ame
rika apeliuoja į žmoniškume jausmus. Tuo tarpu JapO* 
nija, kaip tas pasakėčioje vaizduojamas katinas, klau
sosi “pamokslų” ir žygiuoja gilyn į Kiniją/ •

Kadangi apie Šanchajų laik-(chajų, visiems! yra suprantama, 
raščiai rašo dieną iš dienos, tai ‘ ’ v‘ ’
skaitytojams bus pravartu Su
sipažinti su tuo vadinamuoju 
.Tolimųjų’ Rytų Babeliu, štai ką 
rašo apiė jį “Liet. U.”

Tolimuose Rytuose kilo ne
paprastai aštrus kivirčas, kon
fliktas tarp Japonijos ir Kini
jos, kuris greitai virto tikru<ka- 
ru, nors nė katra valstybė for-. 
maliai karo ir nepaskelbė. Pra
džioje karo veiksmai koricentra 
vosi šiaurės Kffijoj, bet grei
tai jiė persimetė it Vidurinėn 
Kinijon — japonai užpuolė Šan
chajų. Šanchajuje jie išlapino 
sitipriąs kariuomenės jėgas ir 
dabar dar nūblat jūs didina; į 
Šanchajų jie atkreipę $avo pri- 
tfąnkų Vamzdžius, viršum Šan
chajaus ėmė šildyti japonų 
bbmbdriešiai ir mėtyti boinbas/ 
kurios padega, kurios griąuja, 
naikina tą didįjį Kinijos uostą, 
kurios ŽUdo jos gyventojus* 
Šanchajus virto pačių svarbiau
siuoju mūšių punktu tarp kinų 
it japonų kariuomenių, šanclw 
jyje, galima sakyti; - 
centravo visas japonų 
kdrad.

Ko nori japonai* užpuolę Šan

sūsikoh-
— kinų

Dari prieš keletą šimtmečių 
j dabartinio Šanchajaus vietoj ė 
■tysojo didžiulės pelkės, kuriose 
Siautė iri kitos lig(&
Jei Peipingas, senoji Kinijos 
•SOŠtiriė, yria vienas Seniausiųjų 
Kinijos' iri Viso pasaulio miestų, 
tai Šanchajus yra Vienu nau
jausiųjų didmiesčių pasauly: jo, 
kaipo didesnio mieste), amžius 
nesieki# nė 100 metų. Iki pat 
\184g metų Šanchajus buvo tik 
rinažytiš miestelis, pastatytas 
pėlkėtOj/ nesveikoj saulės ke- 
pinamo'j Vietoj. Niekas anuomet 
ir neriumątė/ kbfcia ate’itis lau
kia tų pelkėtų, riėšVeikų vietų. 
1843 meteis į Šanchajų atvykd 
anglai; po septynerių metų — 
prancūzai,- iri dar Šiek tiek vė
liau amerikiečiai? Europie
čiai ir amerikiečiai, apžiurėju 
Šanchajaus Vietą, SŪprato, kad 
Čia-yra pati geriausioji vieta 
geografiniu atžvilgio kurti uos
tą. Reikia žinoti, kad čia, susi
bėga dvi paČiės didžiausios Ki
nijos upės ir įteka j Didįjį van- 
deriyhą. Tų upių vardai: Jang- 
Tsė-Kiatagas ir Varig-Pu (Wang- 
poo). Jang^Tse yra pati di
džiausioji Kinijos ūpe ir viena 
iŠ didžiausiųjų lipių visame pa
sauly. Ji yria pakankamai plati 
iri gili, kad ja galėtų plaukyti 
riet didieji1 garlaiviai. Todėl 

lJang-Tsės Upė galimas susisie
kimas nėt 2’500 km.. Kinijos gi- 
iumon. Galime Suprasti, kokios 
mifžiriiško'S ekonominės reikš
mės Kinijai turėjo* ir dabar 
dar tebetūrii ši Upė/ o ypač at
simenant, kaip skystai Kinijoj 
tėra geležinkelių iri geresnių 
SūsiSiekimO' kelių; Be to, šitos 
Upės ŠlėŪiai yria nepaprastai 
derlingi, todėl jiė tirščiausiai 
yra' apgyventi.

Taigi, abiejų svarbiausiųjų 
krašto upių degtoje įkurtam 
uostui turėjo šypsotis graži 
ateitis.’ ĖnropieČiai' ir amerikie
čiai tai suprato, ir todėl jie iš
sirūpino didžiulius ženiės plo
tus, kurioje įkūrė savo konče-' 
sijas.

Praėjus vos keliasdešimčiai 
fnetų, buvusiųjų pelkių vietoje, 
išdygo gražus, mūriniai namai, 
kartais tikri dangoraižiai. Mies
tas ėmė augti kaip ant mielių. 
Ir štai nepraėjus nė šimtui' me
tų nuo jo augimo pradžios, 
miestas jad turi daugiau kaip 
4 milijonus gyventojų, ir savo 
didumu yra ketvirtasis ar perik-' 
tasis miestas visame pasauly. 
Jo gyventojai, su maža išimti
mi svetimšalių', daugiausia yra 
kinai, svetimšalių Šanchajuje 
tėra vos apie 65 ttikst.: 20 
tukst. rusų, 
0200 anglų, 
per 2(100 prancūzų ir kt.

Svetimšaliai Šanchajuj
Kaip jau minėjome, vos miės- 

tūi pradėjus augti, įvairios di- 
džlošiOs’ Europos valstybės, 
Amerika, o vėliau ir Japonija 
gavo tam .tikrus kvartalus, 
miesto dalis, kurios buto įs
teigtos vadinamosios koncesi
jos. Svetimšalių koncesijose1 Ki4 
rtfjOS Valdžia visiškai nesikiša: 
koncesijos yra valdomos tų val
stybių valdžios atstovų, kam 
jos priklauso. Taigi. SVetitnŠa- 
liųz koncesijose yra svetimšalių 
tdiStnai, policija, svetimos vals
tybes čia, laiko savo kariuome
nės dalis, kurios yra' ypatingai 
stipriai ginkluotos, štetimos 
valstybes čia laiko pasistačiu
sios patrankas, kurios kiekvie
nu momentu gali pradęti gaus
ti ir ardyti kinų Šanchajų, ūds- 
tė laikė kario laivilš ir t. t. ir 
t.\t. Vieiiu žodžiu, koncesijos 
yra lyg.mažos SVėilmų valsty
bių teritorijos didžiUoSitibse Ki« 
hijoš miestuose. $tfsikaltusį 

AUriOpietj ai1 ąpierlklėtj gali <tei- 
Štįx tik jo paties teismas. Jeigu 
svetimšalių’ koncesijoj pasisle* 
pia koks kinų nusikaltėlis, tai 
jį fciflų policija gali SUirnti tik 
svetimšalių, koncesijai leidus. 
Ir t. t. ir t. t. Todėl visai tei
singai sakoma, kad. euriotpfečiai, 
amerikiečiai ir japonai Kinijoj

Gaunamos žinios, kad japoriai 
esą pasiryžę užgrobti tie tik Vi
są šiaurės Kiniją, kurios dides
nę dalį šiuo laiku jie jati y r# 
užėmę, bet ir visą Kinijos pa
jūrį su svarbiausiais ir didžiau
siais jos uostais. Ir tą savo pla
ną japonai pradėjo vykdyti ntio 
Šanchajaus, ^didžiausio ne tik 
Kinijos/ bet ir Visų Tolimųjų 
Rytų uosto*

Šanchajus yra Kinijos žefrie- 
je, bet butų buvę neteisinga 
laikyti jį vien tiktai Kinijos 
uostu: jame turi savo koncesi
jas įvairios didžiosios Europoš 
valstybės ir Jungt* Am. Vals
tybės, jame yra sudėta milži
niški europiečių ir anierikiėčių 
kapitalai, j^me, galima šakyti, 
yra v sukoncentruotos pačios 
svarbiaii&ios tų valstybių irite- 
resu gyslos* Tol. Rytuose, kur 
rių pažėidimaš galėtų turiėti nėr 
numatytų pasekmių.,.

Šanchajaus senovė
. ; '".-v ■ ■’

Kris yrą Šanchajus^ tasaį To
limųjų Rytų didmiestis, kuria
me . dabaf dunda patrankos, 
sproginėja giūmatos ii* bombos, 
dega namaį žuata žmonės i

Atsakymas “Draugo 
Kaziukui

2'0 takšt, 'japonų, 
3i800 amerikiečių,

Rugsėjo 29 d. “Draugas” iš
pleškino lyg ir atsakymą j Nau
jienose tilpusj “Draugui’7 atsa
kymą. Tame savo Silpname ap
gynime lietuvių komos katali
kų klebonų nutautinimo darbo, 
varomo per lietuvių bažnyčias, 
rašytojas giria tuos dalykus, ku
rie visai nebuvo palieski Nau
jienose. t

Naujienose tilpusiariie rašiny
je kalba ėjo apie tai, kad lietu
viai klebonai vigai be reikalo p 
vedė angliškus pamokslus ir pa- 
naikino lietuviškas giesmes lie
tuvių bažnyčiose. O čia “Drau- 
gtf’ kunigų pasttfmd&is, it gir
tas kelio ieško. Jis kalba apie 
tai, kiek Roihoš katalikai turi 

i mokyklų, akademijų, seminari
jų, kurių Naujienose rašytojai 
Apie Jietuvių kalbos panaikini- 
■ mą Visai neužgynė ir jų bepei
kė* , '

Tėti buvo pažymėta,, kad lie
tuvių bažnyčiose,- Romos kuni
gą Valdomose,- lietuvių jaunimo 
būtaitfinimas yrA varomas, o 
apie lietuviškas mokyklas ne 
tik nieko blogo nebuvo pasaky
ta, bet dagi nebuvo nė užsi
minta. Nors, tiesa, tąja’ proga 
galima pasakyti, kad lietuvybe 
labai menkai teesti platinama. 
'Nes daugumas lietuvių vaikų, 
kurie yra baigę parapijos mo* 
kyklas, su savo tėvais visai ne
nori lietuviškai kalbėti. Tai iš 
to pasirodo, kad ten lietuvybės 
dvasia visai silpnai esti įskie
pijama.

Visiems parapijonams yra ži
noma, kad jų vaikai, lankų lie
tuvių parapijų mokyklas, kad# 
sekmadienį nueina bažnyčion, 
tai ten turi klausytis nelietu
viškų pamokslų. Tai kur čia tas 
lietuvybės palaikymas ? Išeina 
taip, kad ką viena ranka stato, 
tai kita griauja. Kiek vaikai per 
savaitę išmoksta lietuviškai mo
kykloje, tai sekmadieny nuėję 
bažnyčion pamiršta. Nes jie ma 
to, kaip jų klebonas niekina lie
tuvių kalbą bažnyčioje, tai ir jie 
tos kalbos dėlei to negerbia, ir 
net namie nevartoja.

Kad muąų , jaunimas nėra 
taip ištdutėjęs, kaip musų kle
bonai mario, tai parodo šis fak
tas. Visokie lietuvių parengimai 
(kaip senių taip ir jaunimo), 
visokie programai, kaip antai 
dainos, lošimai ir t.t. yra atlie
kami lietuvių kalba. Musų cho
rai juk daugiausia' susideda 
vien iŠ jaunimo, o juk jie savo 
parengimuose dainuoja dau
giausia lietuviškas dainas, nors 
retkarčiais prideda vieną kitą ir 
svetima kalba. Tačiau kai nuei
ni į lietuvių bažnyčią, tai ten 
viską girdi vien tik airiškoje' 
kalboje. Tai kur čia logika, kur 
tas musų Romos klebonų nuo
seklumas ?

, Toliau, tas Kaziukas aiškina, 
kaip tėvai ir vriikai kalbasi tar
pusavy namie, čia' irgi reikia 
pavyzdį rodyti gerą. Juk jeigu 
seserys mokytojos su vaikais 
daugiau kalbėtųsi lietuviškai, 
kunigai per bažnyčią ne tik pa
tys į vaikus kalbėtų lietuviškai, 
bet d#r patartų vaikam^, kad 
ridhiokirttų savo teVų, ir į.jtios 
kalbėtų lietuviškai, tai, suprain 
tam#, kad vaikai, girdėdami to
kį patarimą, greičiau paklausy* 
tų ir štt savo tėvais riors namie 
kalbėtų lietuviškai.

O kaip dabar yra, tai tiesiog 
graudi! iŠ šalie® klausytis vai
kų su tėVaiS pasikalbėjimo. Te-

vai,, tiesa, daugiausia' atvyko į 
šią šalį be mokslo, tačiau sun
kiai dirbdami ir prakaituodami 
savo vaikams nori duoti moks
lo, bet, nelaimei, tie tėvai su 
savo einančiais mokslą vaikais 
nebegali susikalbėti savo kalbo
je. Tėvas ar motina sako lietu
viškai, o, žiūrėk, vaikas atsako, 
angliškai. Nors gerai supranta 
lietuviškai, bet ot tyčia spiauna 
tėvui ir motinai veidan taip da
rydami. Juk tai yrą didžiausias 
pasityčiojimas iš savo tėvų ir di
džiausias tėvų paniekinimas. 
Juk tėvai dėl savo vaikų tiek 
daug pasiaukoja, dirba sunkius 
darbus, kad tik sūnų ar dukte
rį išleisti aukštąjį mokslą. O 
žiūrėk Vaikas išėjęs tą mokslą 
tėvus niekina ir nebenori su jais 
jų kalba bekalbėti.

Musų Romos kunigai visados 
savinos! teisę mokyti tikybos ir 
doros. Tat ot čia jiems yra la
bai puiki proga pasirodyti, kiek 
jie gali doros mokyti musų jau
nimą. Juk tokis musų jaunimo 
(nors, tiesa, neviso) požiūris į 
tėvus yra ‘doros stoka, stoka 
doriško elgesio su savo gimdy
tojais. Tad yra aišku visiems, 
kad musų kunigai kaipo doros 
ir tikybos ^mokytojai turi šitą 
musų jaunimo blogą paprotį tai
syti, turi jį įspėti, pamokyti. O 
tą juk ne tik gali, bet net ir 
teisę turi pamokyti jiems atė
jus bažnyčion. Na, tai dėlko. 
musų Romos kunigai ir klebo
nai tos doros jaunimo nemoki
na? Kodėl jie neatlieka savo 
pareigų, dėl kurių jie sakosi e- 
są net paties Dievo pašaukti, ir 
už savo darbą nuo parapijonų 
ima riebų atlyginimą? Juk ti
kybos ir doros mokymas kaip 
tik ir priklauso bažnyčiai, tai 
kodėl jie to nedaro?

Pagaliau tas “Draugo” Ka- 
ziųks nori savo skaitytojams, 
kaip sveikam ligą, įkalbėti, kad 
ot “Naujienos” šmeižia katali
kus, kad jos duoda' vietos to
kius lietuvių Romos katalikų 
kunigų apsileidimus aprašyti. 
Jeigu reikalavimas grąžinti lie
tuvių kalbą ik giesmes atgal į 
lietuvių bažnyčias yra' šmeižtas 
katalikų, taip po šimts pypkių 
Už ką “Draugas” stovi? Ar už 
lietuvybę, ar už lietuvių jauni
mo nutautinimą? Taip sakyti 
gali didžiausias veidmainis, o 
ne žmonės, kurie visur kaip 
per savo dienraštį, taip ir per 
bažnyčias skelbia, kad jie mo
ko ir esą pastatyti paties Die
vo mokyti tikybos ir doros. O 
čia jeigu kas primena jiems, 
kad jie tos doros visai nemoko 
ir neprimena jaunimui, kad nie
kinti savo tėvus su jais nekal
bant lietuvių kalba yra prasi
žengimas prieš doros įstatymą, 
tai tuos žmones arba dienraštį 
vadina, kad tai esąs katalikų 
šmeižtas. Na, .tai tokio nesąmo
ningo protavimo, tur būt, nie
kur pasaulyje nebūtų galima 
rasti, nebent tik tarpe “Drau
go” davatkų. —Katalikas.
........................ * ■ ■ —» ■ ■! '■ ................. .. ■ ■

tūri daug- daugiau teisių, negu 
patys kinai sgvb tfapiu<

Veikla indfiyti, te
Uosį.
ad .svetftn i .

Šalių koncesijos užima tik ne
didžius miesto kvartalus, ku
riuose yra apsigyvenę svetim
šaliai* Viski ne, svetimšalių kon
cesijos kartais užima daugiau 
kaip pusę miesto. Taip ir Šan
chajuje; kuriame pačios, svar
biausios miesto dalys, visas 
miesto centras priklauso sve- 
tfnfšalių koncesijoms.

(Bus daugiau)

Neries Dugne Sprogdi
na Akmenis

KAUNAS.' — Neryje ties 
Karmėlava pradėtas akmenų 
sprogdinimas. Akmenys van
denyje susprogdinami, gabalai 
ištraukiami j krantą ir baido
kais gabenami į Kauną. Prie 
akmenų sprogdinimo darbų 
dirba apie 30 akmenskaldžių, 
kurie beveik visi yra baigę ak
menų sprpgdinlmo kursus. Ka
dangi darbas pavojingas, tai 
darbininkai gerai apmokami. 
Jie uždirba ligi 12—15 litų 
dienai. Rengiamasi a platesniu 
mastu pradėti akmenis sprog
dinti ir šventosios upėje, nes 
šioje upėje esą akmenys labai 
trukdo medžių plukdymui, čia 
taip pat gaus ilgeniam laikui 
darbo kelios dešimtys darbi
ninkų. •
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(Men. Miko šileikio referatas ria savo meną, sulig savo sii- 
skaitytas Lietuvių Kultūros pratimo ir įsitikinimus, kuriuos

•' • . I

Čjamoje sėdi, i PsicholofciŠkki 
žmones dabar kitokie. Net ir 
posakis yra žinomas, kad mar
gaitės pusryčiai, tai puodukas 
kavos ir penki papirosai. Mo
derniško skonio žmogui vis tas 
pat: ar ant baslio užmauta ke
purė, ar panelei uždėta ant gal-

Musų Darbuotojai

Draugiją konferencijoj, Liuo~ iškelia gyvumas, 0 aristokri-'^f’ “ ~eisčiau-atrodo* lt 
c>,7^c Jfl 4lia „XI V0S' Det L1K ^ISCiaU aTT(XK)- 1F

P-nfa Marion Ascilla
P-nia Marion Ascilla, cicerie- 

tė, žymi musų darbuotoja, yra 
griežtai nusitarusi Šato kvotų 
naujais nariais išlyginti. P-nia 
M, Ascilla yra pasižymėjusi pa
žangių organizacijų aktyvi vei
kėja. Nuo gana seniai priklau
so Chicagos Lietuvių Draugijai.

ŽODIS MUSŲ SEKRETO

RIAMS

sybes š'l/ętaittSje9 Cicero, Iii 
rugsėjo 5 d., 1937).

__ ____
(Tęsinys)

Graikijos civilizacijos amžiai 
atskleidė dar aiškesnius istori
jos puslapius, pabrėždami d.de- 
lius Šuolius, ne tik mene, bet ir 
moksle ir praktiškame gyveni
me. Plėšrus romėnai tiesiog at
ėmė iš graikų menų it net jų 
menininkus parsigabeno Romohr 
kad ten sukurti panašių graibų 
modeliu meno kultūrą. Ir tas 
jiems dalinai pasisekė. Tik vi- 

;soks menas dar nebuvo priei-* 
namas visuomenei. Visuomene- 
buvo tamsi, ir suvargusi, 1 me
nų visuomenė žiurėjo• -Į^aip ne
suprantamų jai dalykų. Didin
go meno grožis tamsiai miniai 
buvo lengva įkalti j galvų, kali 
ji garbintų 'jį,, kaip Dievą. Įsi
galėjus krikščionybei, menas 
virto išimtinai religiniu menu 
ir jis vystėsi labai sparčiu šuo
liu, Pirmiau stabmeldžiai meną 
vartojo papuošalams ir pramo
gai, dalinai ir ga’rfrinimui Stab
meldiškų dievų, o Ronios kata
likai pritaikė jį bažnyčiai; Ir 
ta metodą Stebėtinai gelbėjo į- 
sigalėti katalikybei. Jau penk
tame amžiuje po Kristaus, * netx 
lenktyniuodamą bizantikos ar
chitektūra Su, graikų įtakos Ro
mėnų architektūra statė puoš
nias bažnyčias. Įsigalėjus kata
likybei, silpnesnes tautos buvo 
priverstos smurto keliu pasiduo
ti, nes siautė aršiausia reakci
ja prieš netikinčiuosius. 12-am 
amžiuje vakarinėje 'Europoje 
kaip grybai dygo muriško sti
liaus bažnyčios. Ispanijoje ir 
Prancuzijojė' maurai ir Mažo
sios Azijb'š 'architektai^ pirsta- 
tė barokiški'stiliaus bažnyčių ir 
kunigaikščiams pilių. Visuome
nės padėtis Viduramžiais buvo 
labai sunki ir Varginga, Tai bu
vo tamsieji amžiai, kurie buvo 
geri valdančiąja! klasei, o pa
valdiniams sunki vergija. TU-

'. ‘i-

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGUA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 01i7 — Atdaras ketvergais visą dieną.

VALDYBA: P. MIlLER, finansų seki storius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas « J. DEGUTIS, iždininkas 
IC KAIRIS, vice-prezidenti# P. GALSKlŠ, busHsaę . ■
V. MANKUS, sekretorius . v P. MILAŠEVIClUSv • triištteas.

DK. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K ČUCftS, Dr-jOs Advokatas, J. P. VAR&ALA, Draugijos Auditorius 
ąrf-.',-1'"-----------------------------------  • ■ - - A —-—A2-----------------------—<—;------------------------- L  

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
i. i....... <■■■ nhnikiu .i

Koiikursantai, kvotos, įrašyta nariŲ
NARfO irtASYtA 

fcONKURSAN'rAf ŽIESTAS KVOTA NARIU

Benediktas Vaitekunas ...................  Chicago •.... 200  ...... 128
Petras Martihkaftis-Senas Petras .. Chicago .... 200 ..f.. ,*.... 121 
Vincent B. Ambrose .. ............. Chicago.... 100
Frank Bufctw .       Chicago 20Č...—.z

'Kazimieras Jokubkia ................
Joseph Atigaitis (Kvota Baigta)
Stasys Jurčis ........................ .
Stasys J. Petrauskas ....... ......
Anna Marion Ascilla ............
Adomas Markttrtūs ..................
P-lė Suzana L. Gabris ............
George Izbickas .....................
Joseph Ascilla .......................
Atitartas Steponaitis ...............
Antanas Vesbaras ..................
John Šiužąs ......................... .
Kazys Steponavičius ..............
Petras Gaiškis ...........’.............
Juozas Albauskas ..................
Thomas Šalkauskas ...............
LoUis Antanavičius ...............
Alex Artibrazėvičitts .............
John P. Griciunas ..................
Pptras Laperiis .... ...... ..........

.J P-lė Jennie Laurel ............. ..
P-nia Elzbieta Jldrįailiėnė .... 
Povilas Milaševičius ....... ...s.. 
Jonas Ascilla .......... ^.............. .
a n tanas Stankus.....................
P-lė Jošėphirte Miller ........
P-lė Aldona Miller .................
Peter Giniotis .........................

j t^-rtia Petronėlė Markauskas .... 
Stasys Mockus :...................... 
P-lė AfOtoinette Bacevičius .... 
Chester Prakurotas ..........
Adolph Kaulakis ..... ...............
Jonas Cinikas ...............
Vincas Cerrtauskas .................
Jonas Kuolas ..........................
Albinas Rudinskas ...... ... ......
Walter Turner....................
P-nia Teresė Viltrakis ..........
Peter Rapsevičius ......... y........
Jonas A. Sinkus ....... .
P-nia Anna Mittskus ...........
Andrius Naikelig ...................
John A. Grakey .........a...............
Frank Klikna ......................... .
P-lė Milda Baronas ...........
Juozas Laminas ..............i 
Jonas Pateli uitas....................
Jonas Sėnauskas ............u-...
Stanley Statkeviclt ........   Racine....
P-lė Anna Karėta........ ................... . De Kalb ...
Antanas L. SkirmOntas ..........................  Harvey....
P-nia Julia Luketis ..........................  Springfield....
John Sėdowski ....... .............................. Chicago.,..
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj

Aplamai naujų narių kvota konkurse ...... ......
Konkurse narių jau įrašyta ....... ,........ ............

Kvotai trūksta ........................................
P, S. 1. Kiekvienas kottkūrsantas baigęs nustatytų kvotų li

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., tutės progos 
gųuti vienų iš trijų Stambių dovanų minėtame brinkiete. Visų 
ftbnkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklų konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotų ligi gruodžio 11 d. 1937. •

2« Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š* m,, gaus tikėtų vertes $2.50 nemoka
mai i Draugijos Triumfo Bankietų, kuris įvyks gruodžio 11 d„ 
Amalgamated Hali, 333 8. Ashland Boulevard. Taipgi į. minėtų 
bankietų gaus tikieių nemokamai visi Itie Draugijas naftai, ku
rie jrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galinta įsirašyti Draugijon pdr musų kon- 
kursantus; Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
| Draugijos ofisų. Ofisas atdaras pirmadieniais nuo 9 ryto iki 
5 vai vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. Vakaro; sek-

Cicero u... 50.— ......
Cicero.... 20 

Kogėland.... 50 
....... Rockford .... 50......... 
..4.4.... Cicero.... 35........

........ Chicago.... 50.........
__  Waukegan .... 50 ......... 

___  Harvey .... 25........ *.
Chicago .... 35 .,...... .

........... . G^ry .... 35.......... 
., ....... Cieeto .... 25.........

......... Chicago.... 50 ...... 
.. . Chicago . .100 .'....... 

..  Chicago .... 20.......... 
Chicagdr Heights .... 25 .-........

........ Chicago ........ 20 ...... 
...........  Chicago.... 15\.......

50 . , 
20...........

20 .......
.... -■ i • i R11 /

15 .........

20
20
24
10
20
12

20

.... .... Chicago . 
..... St. Charles . 
....... . Chicago..

Waukegan.. 
.... ...... . Chicago
............ Chicago.... 15 
...............  Cicero .. 
......... . s. Aurora <. 
....... Evariston../ 
.......... Chicago.... 
.......... Chicago.... 
...........Chicago .. 

............  Racine ..

......A.....  Chicago.... 10 .. 

.................. Gaty.... 10 .. 

.............. Chicago .. lOt.... 

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

..... .. Springfield.... 25 .. 
Indiana Harbor.... 25 . ..

25 ė 4
12..
10.. .. 
10 .. 
10 .. 
10....

. Cicero.... 
... Chicago .. 
... Chicago .. 
... Chicago.... 
... Chicago.... 

.• Chicago...-

..... Chicago.... 
..... Atirota.... 
..... Kenosha .4 
. .... Chicago....

10....
10.. ..
10 ...
10..
20.. ..
10 ...„
12....

25:
10.
10.

600

f-»»

36
40
24

21
17
15
14
17
16
12
13

265 
3,000 
1,040 • 
1,960 , •

NAUJI NARIAI.
Kori. Alėx Ambrazevičius įraše

Ch&rles f*. Sutomskis

P-nas Charles P. Suromskis, 
2502 W, 69th S t,, tai mums ge
rai pažystamas Real Estate a- 
gentas. Jis prieš keliolika metų 
turėjo biznį Bridgėporte, o da
bar Marųuette Park lietuvių ko
lonijoje. Jo biznio vietawra’ 
viršuje pažymėtu adresu, f.

* t

> ' ? •

Kon. p-nia Elzbieta NorgaJlenė 
įrašė:

P-lė Eugenia Latūkas
P-lė Kazimiera Šerpitaitė.

P-riia Marė Ūsas įrašė Draugi
jon 6avO gėserį p-lę Helen Jur- 
g^nis< P-nia M. Ūsas UŽ savo 
gražų pasMafbavimų gauna ti- 
kietų į bankietų, taipgi gaus ti- 
kietų jos sesittė p-lė Helen Jur- 
$6nis.

Kon, B, Vaitekūnas įrašė:
V >" ‘ •

P-nia Anna Drusutis
Kazimieras Drusutis

X .. . . • /

Kazimieras Blaskauskas.

Jur-

Kon. Thohlas Šalkauskas įrašė:
Kazimieras Gwa’lda.

Harvey kon. Antanas L. Skir- 
montas t.-

P-nia
įraše:
Marijona Dilbienė.

Kon. P. Milaševičius įrašė:
P-lė Bose V. Mario Yurkus, 

West Wood, III.•

Harvey kon. Geo. Yzbickas 
įnaše:

P-nia Ona Putramentas
P-nia Alice Kunza
Antanas Kunza.,

Aktyvus Draugijos narys Jo 
has Mikėnas įrašė Draugijon 
p-nių Julių Gogelienę. Abu na
riai gaus tikietus į bahkietų, ku
ris įvyks gruodžio 11, d. Amal- 
gamated . Hali, 333 S. Ashland 
Blvd.

Kon. Senas Petrą sįrašė:
Dailia Marijona Yurkus
Boleslovas Yurkus
P-nia Emilija Treiriaitskas.
Pėter TreiiM'uskas 
Juozas Urbonaš.

i b.’................ ...n. ............... i 44.

SIUSKtrPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

. Ta
čiau savotiška pažanga, ypač 
mene, ėjo toliau. 13-tam ir 14 
amžiuose susikūrė gražioji/nors 
ir nelabai proporcinga rdmanes- 
ka, o vėliau gražioji gotika ir, 
pagaliau religinė tapyba. Baž
nytinė muzika taipgi pažengė 
gan toli. Tik liaudies ekonomi
nė ir dvasinė būklė buvo neap
sakomai sunki ir ji nesitaisė.

Iki pabaigos 16-to amžiaus 
buvo, taip sakant, religinio me
no augimo'/amžiai. Po >to gyve
nimas kitėjo, kitėjo ir žmogaus 
pažvalgos \ gyvenimą. Mokslas, 
suprantama,- buvo ta priemonė, 
kuri pakreipė pasauli kiton pu
sėn, MenUs, kuris buvo valdan
čios klesos monopolizuotas, pra
dėjo mestis viešan, pasaulinio 
gyvenimam^ o atsiradus spaudai, 
žodžio menas; suvaidino nule
miantį vaidmenį. Iš šventadie- 
hiškd meno, menas virto kas-, i 
dienišku, visiems prieinamu da
lyku. > •

Nežiūrint žmogaus dvasios 
koVų prieš religijų arba už re
ligijų, kovų už ekonominį būk
lę, — menas nebuvo išmestas iš 
gyvenimo, žmogaus idėjų ir įsi
tikinimų skirtumai kartu neša
si meniškus skonius ir formas 
sū savim.

Menų negulima išmesti iš kas
dieninio gyvenimo, iręs jis yrU 
gyvenimo pulsas ir gyvpjo , or
ganizmo narys. . Kol tos teisės 
neturėjo paprasti piliečiai, tol 
buvo pasidaliniiUas klasių, tol 
siautė reakcijų ir vergija. Eko
nominiame ir kultūriniame gy
venime visuomet eina kova ir 
lenktyniavimas. Kas vienai žmo 
nių’grupei yra kilnu ir gera, tai 
kitai — negera. Ką viepi kuria, 
tai ęntri griauna ir naikina. Ir 
vienų ir antrųjų purėje esanti 
tiesa, Čia ir gludi sunkiausi 
žmogau^ dvasios išlyginimo 

'problema;. Proletarai dabar _ku-

f

ir

tija vėl savo — priešingai dar^ 
bininkams^ Iš to <įau mafomė/ 
kad menas niuo žmogaus neati
mamas dalykas. Jis yra net 
dvasinės kovos priemonė. Me
nas kuria istoriją ir istorija pa
sikartoja'; jis nušviečia žmonių 
darbus jr pabodo kultūros laiį)- 
sn . Tačiau ne menas pakeičia 
visuomenės pažvalgaš, o visuo
menė pakeičia meno kryptį to
kion pusėn, kurion kreipiamas 
kultūrinis ir ekopominis gyve
nimas. . i -'i

> ' •

ModeriškO žmogaus menas
Šiandien jatr ne tie laikai. 

Vieton klasiškojo ir religinio 
meno, šiandien yra pasaulinis 
menas, kurio šeimynon prisidė
jo kino teatrai, radio, fotografi
ja’ ir kitokie mechąniškos re
produkcijos aparatai. Materia
lizmo amžiuje menas Virto kone 
išimtinai pasilinksminimo pra
moga. Kad - galėtų patenkinti, 
.reikalavimų, atsirado artizmas, 
plagiriavimas, triukai,- pigaus 
meno reprodukcija. Vadinasi, 
musų laikų menas virto “antru 
vandeniu riuo kisieliaus.” Pel- 
nagaUdos Visuomet .pataiko j 
publikos silpnybę. Begėdiškai 
bruka nešvarių masinę literatū
rų ir lyg meniškų paveikslų re
produkciją, ypač kino teatrai, 
prie kuriu prisidėjo ir džazo 
muzika, kuri veikia jaunuome
nę.

Amerika, yra internačionaliž-- 
mo mišinys, kuri iki šiol netu
rėjo aiškaus veido meno srity
je.- Džiazas ir kino teatrai A- 
merikoje virto tuščiu žaidimu, 
be meno, be ekspresijos ir riet 
be tiesos. Rimtesni žmonės rnet 

' J

nebenori kino teatrų lakyti.
• iū r'i)')'Dailė yra prabanga. Muzika 

ir teatrai — pasilinksminimo 
pramoga. Muzika ir kino teat
ras yra kasdieniniai dalykai — 
kiekvienam prieinamas menas 
t. y. šių dienų populiariškiau- 
sias menas. Jeigu šitų galima 
vadinti menu, kuris kilo iš gy
venimo, jis rodo žmonių kttltu- 
rinį laipsnį. Rodo ką žmonės 
labiau mėgsta, o tam pamėgimui 
atsiranda ir priežastys.

Amerikos žmonės, ypatingai 
jaunimas, daugumoje operų ir 
klasiškos muzikos nemėgsta. 
Priežastis ta, kad internacio
nalizmo krašte (Amerikoj) yra 
labai įsigalėjęs madų gaudymas, 
naujenybių ieškojimas'if mo
mento ūpas. Jaunimas .geriau 
mėgsta trukšmingas melodijas, 
tiesiog laukinės kakafonijas, 
nes gyvenimas yra mechaniš
kas, kaip laikrodis. Sunkesnių 
dalykų Amerikos jaunimas ne
mėgsta, gal dėl to, kad darbas 
pats per save yra įtemptas ir 
sudėtingas.»Skuba ir punktualu
mas padaro žmogų lyg kokia 
mašina, Užmuša dvasinio gyve
nimo instinktų, tai modetniškoš 

[civilizacijos surėdymas. Čia, vėl 
pelno troškulys ir kova dėl eko
nominio gyvenimo, nuožuliai 
stumia kraštų' įžrle moralybės 
savižudystės-

Pa'galiau net sunku pasakyt, 
kas galėtų “moderniškų” žmogų 
patenkinti, kai*pigips rųšies ar
tizmas .veikia po meno preteks
tu ir demoralizuoja publikos 
skon . Modernško žmogaus me- 
has, tai papieštas pasilinksmi
nimas, ktir tikrenybėje nėra’ 
nieko meniško. ;

Jeigu jums nepatinka moder
niško meno, skonis, Jo etika su 
visais keistumais, tas rodo, jog 
toks “menas” nėra nusistovėk 
jęs dalykas. Jis yr& silpnas, 
s vyniojus, nepastovus, kaip ir 
patys žmonės, kurie gaudosi vi
sokių madų, kad kitus pralen
kus it, Žiūrėk, vis ant vįotol 
Moderniška moteriške nežino 
skirtumo tarp geros motinos ir 
savęs, kai ji gatvėje dėvi vyriš
kas kelines, ruko tabakų ir kar-

visa tai esą meniška, Šaunu ir 
madoj, nes ir kino artistė/ 
'“taip. darų.” Suprantama, čia 
hieko bendra su menu nėra, o 
tik mados ir papročiai. Bet nu
ėję paveikslų galerijon, mes 
matome jau ne klasiškų dailę, o 
moteriškę su kelinėm, su papi
rosu dantyse, džiazo šokius ir 
keisčiausius aprėdalus, . Kaip 
jau aukščiau pasakyta, menas 
vystosi iš gyvenimo, iš žmonių 
papročių, jų kultūrinio stovio ir 
nieko daugiau.

Menas yra kultūros simbolis, 
kai jis vystosi iš visuomenės, o 
tie iš trusto rankų. Bet Ame
rikoj yra kitaip, čia, mat, yra 
tam tikros patentuotos muzikas 
kompanijos, kurios stengiasi iš- 
populiarizuoti kokį nors daiktų 
arba kurį nors artistų, kurį la
biau publika pamėgsta, nes iš 
to padaro pelnus. Kai ktirie sa
vo laiku buvę garsiausi visoj 
Amerikoj džiazo muzikantai, 
kompozitoriai ir dirigentai, liko 
užmiršti ant visados. Tų patį 
likimų susilauks ir kiti, kaip 
tik publikai nusibos jų 
lai.

Pernai viena. tabako 
nija turėjo klasiškos 
konkursą per radio. Didžiuma 
pasisakė, nemėgstanti klasiškos 
muzikos ir reikalavo džiazo, 
šiemet «ta pati kompanija jau 
varo swing džiazų.

Tai moderniško žmogaus me
nąs. Tai ūpo menas, kuris 
stovauja momento triumfų.

Europos meno autoritetai 
ko, kad Amerika, nežiūrint 
dėlės technikos pažangos, meno 
srityje labai toli atsilikusi nuo 
Europos. ,

P. S. Kadangi referato laikas 
buvo apribotas 15 minučių, tai 
jį teko skaityti labai suglaus
toj ir, juo trumpiausioj formoj. 
Referatų spausdiname ištisai, 
kaip parašytas.

Prieš porų savaičių buvau 
prašęs Visų Lietuvių Kultūros 
Draugijų sekretorių, kad man 
prisiųstų valdybos narių var
dus, pavardes ir adresus. Iš 
daugelio Kultūros Draugijų val
dybų adresus gavau, bet dar 
keliolika Draugijų sekretorių 
valdybų adresus man nėra pri- 
siuntę. Malonėkite tuoj prisiųs
ti.

barška-

kompa- 
muzikcra

at-

sa- 
di-

—J. Mickevičius.

m
Laytbn Mosley, 28 m., 

suimtas Kansas City, Mo. 
už automobilio vagystę, 
jau prisipažino prie žmog
žudystės Texas valst. Da
bar jis yra kvočiamas ir 
dėl nužudymo keturių Ill
inois turistų Naujojoj Me
ksikoj 1935 m.

SVARBUS PRANEŠIMAS
šiuo pranešant, kad Draugijos bankietas, kuris įvyks gruo

džio 11 d., bus ne Olympic Bali Room, kaip buvo skelbta, bet 
AMALGAMATED HALL, 333 So. Ashland Boulevard.

Svetainės pamaina padaryta dėl svarbių priežasčių. Kurie 
jau esate gavę tikietus į minėtų bankietų, tai ant tikieto pasi
žymėkite naujos svetainės adresų. Tikietai bus geri tie patys.

—• ■ X ***■

Dar pravartu priminti, kad Amalgamated Hali yra pato
gioj vietoj, taip sakant, miesto centre. Yra viena iš gražiausių 
svetainių Chicagoje — jos pabudavojimas rubsiuvių unijai at
siėjo daugiau kaip milijonų dolerių.
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Waukegan ........
Gaty ...............
Harvey .......4,
Aurora 
Chicago Heights 
Rockford ....... 
Irtdiaha Harbor 
Racine ....... . .  ....
De Kalb .

Post Scriptum i 
v' ■ •>

t. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 
gyventojai. Įtoselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jutčius ir 
kiti roselandiečiai.

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos gauti tienų iŠ dvie
jų dovanų — konkurso banketo vakare, Jeigu ligi ^gruodžio 11 
d. išlygins kvotų nariais. Konkurso Bahkiete, Lietuvių Kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui.

l

35.
25..
50..
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Antradienis, spalių 5, 1937

Diena Iš Dienos

Maiie

Rep. xxx

su buvusia savo še

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Pereitos

HOSPITAL

• RĘSTA URANTAI

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

vadina- 
adresu

kurs
2635

ROPE
THEY

3406 SOUTH
HALSTED ST,

Yards 3408

Avenue
5727.

LIGONINES— 
HOSPlTALS

Nesuranda 
pagrobto 
turtuolio

OUR- 
LITTLE

žmogui 
to, čia 

visi tie,

jokių 
prieš

. ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintaina 
a **Sat* 

Temperatūra

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

Mechanikas Mikšis 
Neturėjo Laiko 
Atostogoms.

BRIDGEPORT

Temperatūros 
Kontrole

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

. 750 West 3Ist Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 8670

APRŪPINTI SU'

Automatine
■Iir1 federaliniai agen 

pasitraukė iš jo na 
Commonweąlth Avė.

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šįldytuvai pa- 
laiko nustatytą tempera- 
turą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera- 
turos kontrolę, šį ekstra 
įrengimą sudaro . w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambutį.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

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

Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

giau. Pristatymas garantuotas, 
šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su- 
maiĄ’tO 'TiėL ,kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar Ibadais,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų įr prašau 

atsiųsti fhan pavyzdi No-------—
* ■ ’ • ■ - *.

Mieros ...............   per krutinę

“Būtinai turėtumėt pribūti į 
Šį susirinkimą, jeigu norite kad 
jūsų taksai butų numažinti. Pa
sidarbuokite ir atsiveskite apie 
10 savo kaimynų į šį susirinki
mą. Pasirodykįm, kad mes šitą 
darbą galime nuveikti.”
Brighton Pk. Landlęrds Bureau 

Associątion, Ine.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Ka’iį> ir kitos kolonijos, taip 
ir Brighton Parkas kovoja prieš 
aukštus 1936 taksus. Ten yra 
susiorganizavusi “Brighton Pk. 
Landlords Bureau Associątion, 
Ine.,” kurios vedėju yra B; R. 
Pietkiewicz, 2608 West 47th 
Street. , : .<

šiomis dienomis ta organiza
cija išsiuntinėjo sekamo turinio 
atsišaukimą į Brighton Parko, 
gyventojus: . •
Į Brightonparkiečiusmokesčių 

reikalu
“Mes gyvename laisvoj de

mokratiškoj Amerikoj,, Suvie
nytose Valstijose, in mums šios 
šalies įstatymai paveliją ir ra
gina ginti save, savo nuosavy
bes ir šios šalies demokratiją 
nuo visokių išnaudotojų ir blo
gos valios valdininkų, kurie ne 
tik neatlieka prideramai savo 
pareigas, bet, priešingai, sten-

jo įkalbėjo kun. ... Katauskas, 
jaunavedžių draugai, jaunave
džiai ir p. Narvid. Visi kalbė
tojai ’’ linkėjo jaunavedžiams 
daug meilės, pavyzdingos šei- 
mos ir ilgų metų.

Po prakalbų vestuvių puota 
ir šokiai tęsėsi net iki trečios 
valandos ryto.

Kiek man teko pastebėti, 
kad visi svečiai turėjo gerus 
laikus ir jųjų nuotaika buvo 
labai gera vestuvių pokįlyje. ■>

— Vestuvėse Buvęs.

vasaros metu gerai žinomas me
chanikas John Mikšis, kurs yra 
Ramova Auto Repair Shop sa
vininkas,, adresu 834 W. 35 st., 
neturėjo laiko atostogoms, va
dinas, visą laiką buvo užimtas 
automobilių ir trokų taisymu. 
Bet užtai jis ateinančią žiemą 
atostogas mano praleisti Flori
doj. —Rep. A. B. C.

J:* ’-/,.

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas,. bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

‘darbai

Įspūdingos
Vestuvės

Pereitą šeštadienį, spalio 2 
dieną, įvyko p-lės Aldonos, Nar
vid su p-nu Juozapu Venckų 
vestuvės South Side Masonic 
Temple svetainėje, 6400 South 
Green St.

Reikįa pastebėti, kad p-lė Al
dona Narvid yra įžymaus lietu
vio biznieriaus duonos kepyklos 
ir visuomenės veikėjo Mykolo ir 
Stanislavos Narvidų duktė, ku
ri tik ką baigus^ Iowos Univer
sitetą, o p-as Juozas Venckus 
taipgi yra plačiai žinomas bu
vusio biznieriaus sūnūs, kuris 
yra Sports Editor prie South 
Town Economist laikraščio.

Pristato į Valgyklas Visokios rų 
sies mėsas. Restaurantų aprūpi 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2081-2

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

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

Tonas ________________ _

RJLM-Oi
Dainuos Naujosios Ga

dynės Choras ir Kiti

A. G. Czesnos Maudy
nės Gražiai Atrodo

T0WN OF LAKE. — Biznie- 
rius A. F. Czesna pereitą vasa 
rą gražiai išdekora’vo sa'vo pa 
garsėjusias maudynes, 
mas Turkish Baths, 
1657 W. 45 St.

Dabar jose maudytis 
tikras malonumas. Be 
gauna palengvinimą 
kuriuos kamuoja' reumatizmas 
ar šiaip sąnarių sustingimas.

Reikalui esant, nepamirški
me šios vietos, kur pp. Czesnai 
visus mandagiai pasitiks.

Rep. B. P.

šiandien,, antradienį, 7 vai. 
vakare, užsistatę . savo rfcdio 
ant stoties WGES turėsite ma
lonumo ir vėl girdėti naujų ir 
gražių operiškų dainų ir liau
dies meliodijų.

Atidarymui rudeninio sezono, 
Naujosios Gadynes Choras ren
giasi prie sulošimo gražios ope
ros, “Piratai iš Pensauso”. Tai
gi, šį vakarą minėtas choras, 
vadovaujant J. Steponavičiui, 
padainuos gražias ištraukas iš 
tos operos. Patartina nepraleis? 
ti progos pasiklausyti, nes, 
apart žavejhnčių dainų, bus ir 
kitokių įdomybių, naudingų 
kiekvienam pasiklausyti, kurio
mis šių programų leidėjai, 
Peoples Bendrovės Krautuvės, 
per 8 metus nuolatiniai vaišina 
klausytojus

JONAS GRICIUS 
TAILOR

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

821 Sesi 34th Street

Pasirengęs Rudens 
Sezonui

BRIGHTON PARK. — 
vejas Frank Kuzmarskis, 
užlaiko tailor shop adresu 
W. 39 place, dabar, prasidėjus 
rudens sezonui, yra pasirengęs 
vyrų ir moterų drabužius gerai 
išvalyti, sutaisyti, suprosyti ir 
užsakymais naujus siutus pa
daryti.

Tas dar neviskas. Greta šio 
amato jis yra geras ir muzikan
tas. Kai Frankis ima smuiką 
groti, yra ko klausytis.

Rep. B. P.

giasi visokiais budais piliečius 
išnaudoti mokesčių įrankiu.

“Per pastaruosius kelerius 
metus iChicagos miesto nuosa
vybių taksai kas melą buvo ir 
yrą keliami be jokios atodairos. 
Niekas /nėgali suprasti dėl ko 
ir Mp.Namų įkainąVįmaš nėra 
niekuom, paremtas, taksai ne
nustatyti. Kiek miesto bei val
stijos tėtušiai; nori, įtiek ir imą.

‘ “Mažieji namų savininkai 
moka ir dejuoja; kad peraukšti 
taksai. Gerbiamieji dejavimas 
nieko mums nepadės, turime 
kovoti, žinoma, pavieniais kovo
ti prieš aukštus taksus yra ne
įmanoma. Čia reikalinga orga
nizacija., y

“Brighton Park namų savi
ninkų Bureau šaukia masinį su
sirinkimą spalio 5 dieną, 7 vai. 
vakare, parapijos svetainėj, 44 
S. California avė.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Mep’s Associątion. Mes lai
kome pilną eilę paąįnkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite bizni «u mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
ką). ANCHOR INN 
3500 SOUTH HALSTED STREET

llsiėmė Leidimus
Vedyboms ’
(Chicagoje)* t

Frank Divis, 45, su Jennie 
Jerichą, 43

Gus Banick, 23, su Elsie Tho- 
mas, 19 ’

Joseph Zilka, 33 su
Nejdl, 29.

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.

Vis dar nesurandama 
pėdsakų grobikų, kurie 
9 dienas pagrobė turtingą se
nį Charles S. Ross, 72 m. Jis 
buvo pagrobtas Čhicagos pa
kraščiuose gryštant vakare iš 
Sycamore 
kretore.

Policija 
tai dabar 
mų 2912 
kad tuo palengvinti, grobikams 
susižinoti su pagrobtojo žmona 
ir tada jį kaip nors iš grobikų 
nagų išpirkti.

Jaučiamas susirūpinimas ir 
dėl jo gyvasties> nes jis -serga 
širdies liga ir turi augštą krau
jo spaudimą, taip kad didelis 
susijaudinimas jį gali numa
rinti. • .. • “T

....................■"I"!....................... I .1 ■■

P.VENGELIAUSKAS
Išrenduoja SVETAINĘ Vestuvėm, 
Šokiam, Bankietams, Parems ir 
tt. Ypač svetainėje randasi visi 
patogumai dėl VESTUVIŲ.

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė.
Tel. LAFayette 4112

No. 4562—Žiurstai^ be kurių nei 
viena šeimininkė negali apseiti. Pi
giau išeis kai pačios pasisusite. Už
sisakant reikalaukit mažos, viduti
nės, didelės arba extra didelės mie
ros.'*' ‘

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... *

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ____ _______
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

Spalių 5 dieną šaukia, namų 
/ savininkų susirinkimą

3M.
SiDP-y

Victor Bagdonas
’ 2 Ofisai

Parkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei štorue 

arti ar toli.
6»2| SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5041

ALL-STAR REIKMENES
Keptos Musų Naujai Remodeliuotoj ir 

Padidintoj Bekernėj 

5-ta Metinė Celebracija 
SUBATOJ, SPALIO 9-tą

ATDARA VISĄ DIENĄ
Publika, yra maloniai kviečiama atsilankyti ir apžiūrėti 

musų krautuvę ir bekernę.

JILEK’S BAKERY
5405 So. Kedzie Avė. Republic 0469

MES PRISTATOM. .. ?

W. Sadauskis
Pristato visokiu 
rųšių ANGLIS

= Dabar geriausias laikas pirkti an- 
l glis; Vėliau anglių kainos pakils.

TAIPGI PERKRAUSTO
| furniČius, pianus ir kitokius 

rakandus.
I 808 West 33rd PI.

Tel. Yards 1797 
Titiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii

FURNITURE HOUSE .Ine
“The Home of Fine Furniture”

. . Since 1904
* 1 ' i'' • • \ i ‘i Į

1748,50 W. 47th Street
’ Tel YARDS 5069

NAUJIENOS, Chicago, Iii. 
.... -1 .j",'"' —— 1 —-—;—|

Brighton Partiečiai 
Kovoja Prieš 
Aukštus Taksus

Gražios suknios
Jaunoji Aldona Narvidaitė 

dėvėjo ivory brocade suknią, 
su šydu ir kukliu apelsinų žie
dų vainiku. Jos gėlių bukietas 
susidėjo iš gardenijų, pakalniu- 
čių ir orchids.

Garbės pamergės, Mary Bur- 
gette, suknia buvo šviesiai mė
lyna su cidabro papuošalais ir 
vainiku gėlių, su suknja sude
rintų spalvų. Pamergės\įėvejo 
rusvas suknias su aukso papuo
šalais ir nešė bukietus auksinių 
chrizantenų.

Jaunosios motina p. Narvid 
buvo pasipuošusi tamsiai mels
vos spalvos lace suknia, su si
dabrinės spalvos skrybėlė ir si
dabro papuošalais. Ji atrodė ne
paprastai gražiai.

Draugai iš visų miesto dalių 
ir užmiesčio susiuntė apie pen- 
kioliką telegramų, kurios buvo 
perskaitytojos laike vakarienės.

Šliubą davė kun. Baltutis su 
savo dviem asistentais apie 5 
vai. po pietų, Nekaltos Panelės 
Šv. Gimimo bažnyčioj, kuri bu
vo pilna žmonių, susirinkusių 
įvykiui.

Po bažnytinių apeigų jauna
vedžiai su visais vestuvių daly
viais nuvyko pas p. Stankūną 
nusiimti paveikius, kurių jis 
priėmė daug visokiose pozose.

Po to visi dalyviai nuvyko į 
South ‘ Side Temple svetainę, 
kur jaunavedžius ir visus sve
čius sutiko jaunavedžių tėvai 
su duona ir druska.

Praėjus kiek laiko atvyko ir 
daugiau svečių, tarpe kurių te
ko pastebėti Lietuvos konsulą, 
p-ną P. Daudžvardj su žmona, 
adv. Gugį, dr-ą Viniką iš New 
Yorko, p-ną J. Mackiewich su 
žmona, dr. Vežei su žmona, dr. 
Strikol su žmona, dr. Kelią su 
žmoųą, dr. Zalatorių su žmona, 
d r. Suzana šlekis, adv. šlekis, 
p. Burtz su žmona, p. Philips 
su žmona, p. Nikash su žmona, 
p. Kiras su žmona ir daug kitų, 
kurių aš jau nebepažįstu.

Svečiai, apie 10-tą vai. bu
vo paprašyti sėsti prie ilgų di
delių, skaniais užkandžiais ir 
gėrimais apdėtų stalų.

Po skanių užkandžių ir gė
rimų sekė trumpos prakalbos. 
Vestuvių “toastmasteris” kun. 
Baltutis pirmiausiai pakvietė 
Lietuvos Kon. p? P. Daudžvar- 
dj pratarti keletą žodžių bei 
linkėjimų jaunavedžiams. Po

PĖTERJPEN

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE . «
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbsti mdsų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti ivairiiį 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

• FOTOGRAFAS

CONRAD n 
FOTOGRAFAS R

Studija įrengta pir- Kfl 
mos rųšies su moder- 
niškomis užlaidomis ir ĮĮ 
Hollywood šviesomis. Į 
Darbas garantuotas. I

420 W. 63rd ST. | 
Tel. ENG. 5888-5840Pėrdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe

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

Smagesniam, sveikesniaYn, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heąt Reflector Doors... 
Heath Radįating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner. ' ,

BARSKIS

>11^ Coleman BURNINI? HEATERS

\.HJ
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“PIRMYN” CHORAS JAU DAVĖ PRADŽIĄ 
LIETUVOS KELONES FONDUI

. z / —, ------------------------ ------ (

Sekmadienį surengė labai pasekmingą 
šeimynišką vakarėli kelionės naudai 

■■■■ .
mo” ceremonijose, kurias tvar
kė “Pįrmyn” parengimų pir^ 
mininkė, p. Aldona Grigoniu- 
tė.

Pavyzdingą vakarienę — vie
tinių, dešrų ir kopūstų, paruo* 
šč p. K. Stuparienė, p. V. As- 
cilienė ir p. ,V, Deveikiutė. Va
karėlio rengimu* daugiąusiai 
rūpinosi p. Lilija Stuparaitė ir 
F. Mankiutė, sii pagalba p-lės 
Grigoniutės ir kitų “Pirmyn” 
choro mergaičių.

Kelionės Fondas,
, Pinigai pelnyti šiame vaka
rėlyje ir visuose kituose “Pir
myn” choro parengimuose, bus 
padedami į specialį fondą^ ku
rį suorganizavo “Pirmyn” rė
mėjai ir narių tėvai. Fondas 
bus po priežiūra Fondo Valdy
bos ir keliolikos globėjų, yisp 
21-no asmens. Pirmininku yra 

dainininko 
tėvas p. 

Sr. Vice- 
Kriščiunas,

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, kuris kjek laiHo at
gal paskelbė, kad žada vykti 
Lietuvon, dalyvauti 1938 me
tų lizinų šventėj, sekmadienį 
davė pradžią tos kelionės fon
dui.

Choras tą dieną surengė 
naujų ir tėvy “$usipa- 
žinimo Vakarėlį”, Walter Neffo 
salėje, kurįąme padarė nema
žai .pelno Lietuvos kelionės 
naudai. Kiek iš viso pelno bu
vo, dar nežinia, nes skaitlinės 
labus suvestoj choro valdybos 
susirinkime, kuris įvyks šį tre
čiadienį, pp. 
mųose, 3227 

t “(šventino”
• Vakarėlyje
burys/choro narių, tėvų ir cho
ro draugų,, kurie smagiai pra
leido laiką, konkursuodami kor
tų ir^.bunco lošime, vakarie
niaudami, šokdami ir kartu su 
“Pirmyn” nariais dalyvaudami 
naujų choro narių “jšventini-

K. Stuparų na- 
So. • Cicero avė.
Naujus Narius.
susirinko didelis

išrinktas “Pirmyn” 
Prano Jakavičiaus 
Pranas Jakavičius 
pirmininkas yra p.

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Lietuvių Namų 'Sąjungos bertaininis susirinkimas 

įvy^ks trečiadienį, spalių 6 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonekjte 
laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų.

S. Kunevitįą, rišt.

MĖGSTA STALTIESĖ

žymus Town of Ląke biznįe 
rius; į sekretorius yya pakvįe 
stas p. Juozas Grybą?; iždinio 
kas — 
globėjai — 
p. Kancevičienė.

Valdybos nutarimu, fondas 
bus žinomas vardu, “Fondas 
Pirmyn Choro Kelionei Lietu
von”, su obalsiu “Pirmyn Cho
ras Lietuvon 1938 Metais!”

Daug Entu^iaztno.
Fondo Valdyba ir globėjai 

darbą pradėjo labai eiituzias- 
tiškai ir sekmadienio vakarė
lio pasisekimas buvo vienas to 
entuziazmo rezultatų. Chorui 
nutariu rengti vakarėlį, p. 
Neffa.% Fopdo iždininkas, da
vė tąm tikslui salę, neiAida- 
mas jokio atlyginimo, ir pado
vanojo visą alų ir kitus gėri
mus.

P-s G. Norbutaš, Fondo glo
bėjas, kiek'laiko atgal paskėlė 
bė, kad savo alinėj ę, Bridge- 
portę, ties 734į ^Vest’BSth st., 
surengs “Pirmyn Dieną”, ir 
visas tos dienos — ne pelną, 
bet visas įplaukas atiduos “Pir
myn“ Kelionės Fondui.
Parengimai Kelionės Naudai.

Sekmadienį vakarėlyje paaiš
kėjo, kad p. Norbutaš tą “Pir
myn” dieną rengia šį šeštadie
nį, spalių 9 d. ir kviečia visus 
savo draugus, savo pirkėjus, 
ir visus “Pirmyniečius” šešta
dienį atsilankyti jo alinėj e 
(George’s Tavern) ir išgerti 
po stiklą alaus ar ką stipres
nio “Pirmyn” choro , labili.

Pp. Kancevičiai,’ Fondo glo
bėjai savo iniciatyva rengia 
bunco ir kortų lošimo vakarė
lį, netoli 55th ir Ashland avė.

Fondo paskirta globėjų ko
misija, K. Stuparas ir p. ^Pet
rošius su choro pirmininku A. 
Vaivada rengia bazarą gruo
džio i * 19 j * 

1 įaudarf 5
X. U ' t i į. ... ....

Pats “Pirmyn” choras spa
lių 17 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje rengia koncertą 
“Muzikalį Albumą”, kurio vi
sas pelnas taipgi skiriamas ke
liones naudai.^

Atrodo, kad darbas praside
da pilnu tempu ir jJideliu en
tuziazmu ktfris, Fondo Valdy
bos ir globėjų akyse, nepalie
ka jokių abejonių, kad bus ga
lima ' sukelti reikalingą sumą 
pinigų 
vimui.

Walter /Neffąs, o iždo 
p. G. Norbutaš ir

• v. ■■■ ■■ ■: •

Brolių - Seserų Dr-ja 
priėmė naują P 
konstituciją

Parūpins Fotografi
jas Kandidatėms į 
“Miss Lithuania”

I CLASSIFIED ADS.<---------------------------- i—
Miscellaneous

Įvairų* *

' '■?

choro kelionės finansa-

aukščiau -suminėti pri- 
ir vieši parengimai yra

CROCHETED MEDALUON
No. 1252—Kiekvieną moteris nors 

supratimo apie mezgimą, gali lengvai

PATTERN1252

ir. neturinti mažiausio 
nusimegsti šią gražią 

staltiesę- Megstos staltiesės dabar labai madoj.

I Visi 
vatiški 
rengiami po Fondo Globėjų 
priežiūra ir globa.

Buvęs.

1 Vardas ir pavardė

1 Adresas

. NAUJIENOS needlecraft uept
1 1739 80. Halsted St-. Chicągo, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No".

Lietuvos Mokslinin
ko Prof. Ivanausko 
Žmona Chicagoje
Atvyko keliems mėnesiams su

sipažinti su Amerika; veik
li • vaikų aikštelių (play- 
grounds) organizatorė.

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

Chicagos Lietuvių Drąujdiąi, Draugiją yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Pę-/ 
(girtina $200, taipgi grabnešiąl, vežimas, kvletkfti. Dabar nauji nariai 

mi nuo 15 iki 48 m- amžiau*. Pasibaigus šiam vajui buą. pri- 
ąmi nariais tiktai iki 40 m, įr įstojimas bus kur kas aukstesms.

ąitdokitča proga, rašykit** dabar-
Mėnesiniai mokesčiai Praugijon yra: 50c. 75c„ $1.25 pagal 
įausomą skyrių. Istoįįmąs eina pagal amžių. Nauji “jįjį ‘į™* 
Ifąugijon iki gruodžio (December> 11 d. š. m*» «au«l

veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
Amalgamąted Hali, 333 Są. Ashland Blvd. įsirašyti .
i per musy ko n kursantus, per Draugijos įtarius arba tiesiaiU

ganą tikietą ver
ia Įvyk* gruodžio 
įrašyti Draugijon

Draugijos ofisas atidarąs: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. 
medeliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais -7 9 ryto iki 
vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lieJ,įį?’.X®Ir®T1Vnpatt" 
įios ■tovyie> yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU-

9

CflįlČAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS* •
1739 So, Jiaktęd St. (2-ro§ lubogf

ĘaĄarytos Keltos Stambios 
Permainos Finansiniuose

Reikaluose 1
18 ĄPIELINO—“Draugystė 

Susivienijimas Brolių ir .Sese
rų Lietuvių” savo specialiai 
šauktame susirinkime, rugsė
jo 26 dieną, Apveizdos Dievų 
parapijinėje svetainėje, prie 18 
ir Union gatvių, priėmė nau
ją konstituciją bei jstaitus.

Nauji įstatai daug kuo ski
riasi puo senos “konstitucijos. 
Svarbiausios' permainos yra 
sekamos: ... v., , ♦
Nauji Konstitucijos Pblvarky- 

mai
Metinė mokestis—$8.00 me

tams nuo kiekvieną nario. Na
rys už tai gauna .$250*00 po
mirtinės ir $5.00 pavalpos į 
savaitę, laike ligos, per pirmas 
13 sąvaičių įr po $2.50 į savaitę 
per -antras 13 savaičių. Draur 
gija turės sąyo daktarą-gydy- 
toją mediką. Draugija duos, 
kaip ir pirniiau; grabnešius. 
Dr-ja tuyėsr‘u'sąvo du fondu: 
vienas—draugijos višlaidoips, 
antras—p-ašajpai ir pomirti
nėms. IšmdJcijipiai bus daro
mi tiktai l^dbmS’Cekiais. Įsto
jimas nustatyta: nuo 16 metų 
amžiaus iki 30—$1.00; nuo 
30 iki 40—$3.p0 ir nuo 40 mė
tų iki 48—$5.00. Senesni nariai 
nebus priimaim. Draugiją yra 
tautiška ir laisva, kiekvienas 
asmuo kalbąpfis lietuvišldąi, 
gali būti nariū. Draugijoje jau 
dabar randasi keli nariai ru
sai, vokiečiui,I latviai.

Konstitucija įeis į galių su 
pirma diena sausio, 1938 metų.

Reiškia, dar liko du ir pu
sė mėnesių, norintiems įstoti 
draugijoj! pej extra mokesties.: 
Visi tie,' -kdnb pridavę aplikąj 
ei j aš ’įštąjimiYi- privalėtų1 dtvyR- 
ti į draugijoš’imėnesinį susirin
kimą, t ateii|Untį sekmadienį, 
spalio 10 ijįena, Apvaizdos 
Dievo parapijos mokyklos 
kambariuose; kaip pirmų va
landą dieiittš. f }'

u Korės p. J. K. ,

Pranešimas Įietuvaitėms, pla* 
nuojančioms įstoti konkurr 
sap.

Stambi baldų firma, New 
City Furniture Company, ku
ri turi paskyrusi brangias do
vanas “Miss Lįthuania” kon
kurso gražuolėms, praneša štai 
ką: firma, parūpins fotografu 
jas, savo lėšomis, toms mer
gaitėms, kurios nori įstoti kon
kursam ;bet neturi fotografijų 
ir dėl to nestato savo kandi
datūros.

Nęw City Furniture Comr 
pony* kviečia kandidates pasi
naudoti šia proga. Tereikia at
eiti i New City Furniture krau
tuvę, adresu?, 1654-56 W. 47th 
Street, ir paklausti savininkų 
p. William Kosmovvski. arba p. 
W. Bazar. Jie parūpins foto
grafą, kuris paveikslus nu
trauks ir prisius juos “Nau
jienoms”. Mergaitėms fotogra
fijos nieko nekainuos.

ŠTOGDENGYSTt■
Mes dengiame ir pataisome visokio* 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos ijlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Hauted Stieęt

' Furnished Rooms
RENDON KAMBARYS, . apšildo

mas ženotai porai ar merginki. 
Mrs. Konkelis, 5806 S. Peoria St.

- For Rent.
PASIRENDUOJA kambarys ant 

biznio gatvės. Labai geras dėl siu
vėjos. Taipgi reikalingas siuvėjas, 
patyręs ant senų ir naujų drabužių.

4146 Archer Ąvenųe, 
Tel. Lafayette 9832.

RENDON KAMBARIAI, naujai 
dekoruoti ant antrų lubų ir gara
žas automobiliui. Kreipkitės.

3121 So. Morgan St.

Help Wanted—Female

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, geri namai, nuolatinis 
darbas. Briargate 9077.

4

Ryt SLA 36-tos 
Kuopos 
Susirinkimas

•> ;

Rytoj'7:30 vai. vakąrę Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje 
įvyks. SLA 36-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas. Po disku
sijų Dr, Draugelis skaitys pa-

POVILAS BINGELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 2 dieną, 3:30 vai. ry
to, 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Alytaus apskr., 
Menkinės parap., Bingelių kai
me, gyveno 4502 S. Union Avė.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą, moterį Elzbietą, po tė
vais Taceliutę, brolį Wilimą 
ir brolienę Marijoną Bingelius 
ir jų šeimą, du švogęrius: Kas- 
tantiną ir Julijoną Taciulius ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių. O Lietuvoj—2 seseris Ma
rijoną ir Anastaziją.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitagp Avė.

Ųaidotuvės įvyks antradienį, 
spalio 5 d., 2 vai. popiet iš 

b.J. F. i Eųdeikio koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Povilo Bingelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ikidotuvese ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. •

Nubudę liekame,
Moteris, brolis, brolienė, švo- 

geriai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

8 11! ————III IĮ III—illflll
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Tėl. Calumet Residence
4258. ; Yards 5034

Banis Studio
Pirmos Rųšies Photo Studio 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei
mynos ir pavieniai tai musų spe

cialybė.

3200 So. Halsted St.

TranskontinentaliU’ keleiviniu 
lėktuvu iš New Yorko šeštadie
nį atskrido p. Honorata Iva
nauskienė, garsaus Lietuvos 
gamtininko, profesoriaus Tado 
Ivanausko žmoną.

Ji atvyko iš Lietuvos kelių 
mėnesių vizitui, pasiryžusi per 
tą laiką susipažinti su Ame
rikos gyvęnimu, Chięagoje ap
sistojo pas savo giminaičius 
pp. V. Mišeikus, 1748 W. 86 
Street. P. Ivanauskiene yra^ p. 
Mišeikienės sesers, p. Paškau- 
skienės duktė.

Kaip ir jos garsus vyras, 
taip p. Ivanauskiene yra išėju
si gamtos mokslus. Peterburge 
(dabartiniam Leningrade) ji 
baigė ankštus kursus, Bestu“ 
Ževskyję Kuršy. Ddbartimh 
laiku daug' dąrbuojasi Lietu- 

ivoje kaipo vaikų aikštelių or- I ‘i

, JOSE^H FESECKI
Persiskyrė su šiuę pąsąųĮiu 

spalių „3. dfebą, 2:30 vai. popiet 
1937 m./ sulaukęs 42 • m. amž., 
gimęs Rusijoj.

Amerikoj išgyveno 26 metus
Kas paliko ,iš giminių, nėra 

žinios, bet iš velionio kalbos 
yra ąinoma, kad paliko Ame- 

• rjkoj broli Bruno, tik nežinia 
kur. Jei kas žino apie jį pra
šoma pranešti, nes yra turto, 
o nesant kam paveldėti pereįs 
miesto nuosavybėn.

Kūpąs pašarvotas laid. dir. 
Pavlavičiaus koplyčioje, 6823 
S. Western Avė. Laidotuvės 
įvyks Trečiadienį, spalių & d. 
2 vai. popiet, bus nulydėtas į 
Jautįškąs kapines ir palaido
tas Šate ihotinos kapo.

Visi'a. a. Joseph Pesecki gi- 
•jp|nėe, draųgąi- įr pąžįstanu 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt!!' 
jam paskuti^ patarnavįmų ir 
atsisveikihiųr)ą< '
laidotuvėmis rūpinasi JankąuT. 
skių Šeimyna, gyv. 6616 So. 
Washtenaw Avė;

Tel. Prospect-8242.

■a : ■

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
x V ■ .*<

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:.

4131 So. Francisco 
Avenue ;

Tel. Lafayette- 5824
UI I

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR- PRETZELS 
Pristatėm į Tavernas ir feestaii- 

ranus sezoninius produktus.’ 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIU KRAV- 
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA- 
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

, VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET ’ 

i .i į,; H ii,iii i, , ii i —   iji
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PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, būti, nėra, skalbimo, paprastas 
virimas, $12.00, referencas.

Horvvich; 515 Belmont Avė. 
Buckingham 2983.

Remkitę tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Furniture & Fixtures
RakoBdai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE-
41RIU8 1937, visokio didži 

Baksais ir sinkom. Ta 
fikčerius dėl bile kurio b 
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.
----------------------------------— -------

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai ....... . ....... „ $15—$2O-$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Real Estąte For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius-ir farmas; 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
pkitės:

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

ŠEIMYNINKĖ—vidutinio amžiaus 
—ruimingauzė—turi būti patikima.

1442 West Monroe St.

REIKALINGA MERGINA lengvų 
lunčių įr saldainių štorui. \ 

' 1832 So. Halsted Street.

REIKALINGA MOTERIS SIUVĖ
JA, prie taisymo drabužių. Darbas 
ant visadęs. Atsišaukite: 2635 West 
39th Place.

RETAS BARGENAS
2 po 4, mūrinis namas, lotas 

33x125, 2 karam garažas. Kaina 
$4750.00. Randasi Brighton Parke.

6 kamb. medinis cottage ant ce
mentinio pamato/ garadžius. Kaina 
$4000.00. Randasi 4202 So. Talman 
Avė. lengvi išmokėjimai.

6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicągo 
Lawn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia
DARBŲ YRA 

Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 
ir moterim.

TUTHILL EMPLOYMENT
184 W. Washingt6n St. 3 floor.

. .REIKALINGA MOTERIS ■. arba, 
senas vyras prižiūrėti- namą. Mo
kestis ir valgys atsišaukite.

1054 West 59th Street.

Automobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

švarus, side mounts, tik ..........
NEWBERRY BARGAINS,

• 1025 North Clark,
Whitehall 8000,

-jų.. .... . 4- ■ ".■■■v.--:---- -2=
Mušical Instruments

Muzikos Instrumentai

GOLDSTEJN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas ' $22J5(‘ 
$125 naujas Martin Trompitas $65.0C 
$125 Stygų Basas .........  $75.0(
$99 Trombonas su keisu....... $35.0(
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.5( 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

COAL
Anglys

$79.

WILMINGTON
ANGLYS '

Lump ......   $6.00
Mine Run.............. 5.75
Egg .............. ...... 6.00
Nut ......................... 6.00
Screenings ............. 4.75

PIRKIT DABAR I!
KAINOS EINA AUKŠTYN

PRISTATYMAS MIESTE IR '
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
____ 7, I........ ..............

We Get Repeat Orders For Our 
4 - , High Grade

ILLINOIS COAL
LŲMP ........................ .’.............. $6.00
MINE RUN ..................... . ...... $5.75
EGG OR NUT .................... - $«.00
SCREENI&GS ..........-............. $4.75

Oūr trųcks cover the city and 
suburbs.

Call Day or Night ARDMORE 6975

lOVEIKISSS'
i Dalis.

KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

3316 Street
Jei. BaiTLEVARD 7314

T1

Į. Urbą Flower Shoppe
Gėlės: Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Ląidotpyėpia~r 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

PAJAMŲ NUOSAVYBE ir kated- 
žius; gatavas užimti; įkainuotas grei
tam pardavimui už $3900.00; išmo
kėjimai pagal sutartį; 4610 South 
Washtenaw Avė. arba šaukite Re- 
public 1232,

■------- --- --------------------------- :-----------
w .^.JLAT^ĄUĘę. NAMAS po <-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. M1CKEVICE AND CO.
• 681.6 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.
$500 IMOKĖT ir įsikraustykit į 
kambarių modernišką muro bun-

galow. Kaina $3,750.
4319 So. St. Louis Avė.

6

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

tą, ūke, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite 7^---**« • - >
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir

lietuviškai arba

perkam, morgįčius.
NAMON FINANCE CORP, 

6757 So. Westėm Avenue 
CHICAGO.

Biznis įsteigtas 19J.9 metais.

Financial
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGICIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės j Lithuanian , Building 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulką),' 1739 So. Hals
ted Street. . •• -

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Bl$korius ir 

Stogų dengėjus.
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.1

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAQARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

Pašaukit mus tuojau .

CANAL 8500
Apgąrąmimų kąinos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuoląidą.
....................................................................................................................................................................................„

i
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Dvi Sesutės Kandidatės Į Prcz» Rooseveltas
“Miss Lithuanįa” šiandie bus

Chicagoje
Atidarys liaują didelį paeže- 

rio tiltą per Chicagos upę.

Geležinkeliečiai 
laimėjo algą 
pakėlimą

..................................... ,"JI
■T-< <

Automobiliai tęsia 
kruvinąją 
skerdynę

Gelžkeliai Siūlą 
44 Centų Pakėlimą 
Darbininkams

Antradienis, spalių 5^1037

Traukinių ir' garvežių darbi- / 
ninkams algos bus pakeltos 

po 44c į dieną. 
-----------------— \

savaitgalį Chicagos apielin 
keje automobiliai užmušė 

dar 14 žmonių.

Unijos pasiūlymą pritinsiančios

Miss Paulina Yankus Miss Flora Yankus
Naujienų” gražuolių konteste, kuris įvyks spalio 24, Lie* 
Auditorijoj ir kuriame bus iŠr nkta “MISS LITHUANĮA”, 

matote šiame paveiksle, dalyvauja dvi sesutės: Miss Pau-
tuvių 
kaip/i 
liną Yankus ir Miss Flora Yankus.

Išrinkta “Miss Lithuania” dalyvaus CHICAGOS AUTOMO
BILIU PARODOJ, lapkričio 4—11 dienomis. I

šiemet visos kandidatės į “Miss Lithuania” gaus gražias 
dovanas iš New City Furniture Mart, 1656 W. 47 St.

Taigi, lietuvaitės, kurios norėtų būti kandidatės šiame gra
žuolių konteste, siųskite savo fotografijas į “Naujienas’. Laiko 
jau nedaug, todėl reikia skubėti. Kurios pasivėlins atsiųsti, sa
vo fotografijas, nebegalės būti kandidatėmis į “Miss Lithuania”.

Žinote, kad “Naujienos” visuomet surengia šaunius vaka
rus. O šis, rinkimas “Miss Lithuania” bus dar šaunesnis, šau
nesnis todėl, kad jau dabar publika kalba apie ši parengimą. O 
kandidatės į “Miss Lithuania” atsives daug savo draugų. Ti
kimasi publikos tiek daug turėti, kaip dar niekuomet Lietuvių 
Auditorijoj nėra buvę. O kur publikos daug, visuomet yra ma
lonu dalyvauti. ' > ,

Reikia dar priminti, kad “Naujienų” parengimuose visuo
met dalyvauja draugiška lietuvių publika. Todėl “Naujienų” pa
rengimuose visiems būna malonu smagiai praleisti vakarą.

Chicagon Atvyksta 
Garsus Rusų Baletas 
ir Choras
, Netolimoje ateityje Chica
gon atvyks dvi garsios rusų 
dailės grupės: Dono Kazokų i
choras ir Mordkin’o Baletas, gi atvyks rusų imperinis cho- 
Choras dainuos Chicagos "Civic ras.

siūlė arbitratorių, William M. 
Leisersoną, kuris per suvirš še
šias savaites bandė abi puses 
suvesti prie susitarimo. 86 gelž- 
kelių linijos ir penkios Unijos 
buvo atstovaujamos derybose.

Mite iš bado * 
susitraukus 
getklei
•"Mrs. Emma Kraulides, 55 

tžu, 5231 S. Justine St., mirė 
iš bado kauntės ligoninėj, ku
rioj gydėsi nuo rugp,' 29 d;

Prieš porą metų ji išgėrė 
nuodų, įurie išplikino jos gėr- 
klę, dėlei ko gerkle susitrau
kė ir ji nebeįstengė nuryti mai
stą. Buvo dirbtinio maitinimo, 
bėt

Ginčas tarp gelžkelių ir 250,- 
000 “operuojančių” darbininkų 
jau einąs prie pabaigos.

tęsia savo kruvinąją piutę ir ~ x x, ., . x. .' Per šešias savaites gnezlai 
atsisakinėję svarstyti darbinin
kų reikalavimus, gelžkelių at
stovai pagaliau pradėjo nusi
leisti. Pirmiausiai jie pasiūlę 
darbininkams 5 centų valandos 
pakėlimą, o vėliau pagerino pa
siūlymą iki 44 centų pakėlimo 
dienos algoj. ' x /

Žinios iš unijos ratelių, ku
rios vedė derybas sako, kad 
pasiūlymas busiąs priimtas.

Ginčas prasidėjo porą mėne
sių atgal, kai “operuojantieji” 
darbininkai (tiesioginiai surišti 
su . traukinių operavimu) nuta- 
rė reikalauti 20%. pakėlimo, ar
ba streikuoti. Kad iki streiko 
neda’leisti, federalė valdžia pa-

.. šiandien Chicago susilauks 
reto svečio 
prezidento Franklin Delano su .

mis, laike kurių buvo iškilęs kasdien pasiima laugybę gy- 
ir rimtas geležinkelių darbi; vasčių. Bet daugiausia žmonių 
ninku streiko pavojus, visgi žūsta savaitgaliuose—Šeštadie- 
privedė prie kompanijų suši- ny ir sekmadieny, kada keliai 

labiau užsigruda automobi- 
/ 11 Q 1 QSusitaikymas pasiektas tuo

pagrindu, kad.....operuojantys šį savaitgalį Chicagoje ir jos
geležinkelių dąybjhinkai lai-J artimose apielinkėse nelaimė- 
mėjo 44c į di^|iįįhigų pakeli- —• — 
mą. J PakėjimA’fr pradeda veikti 
nuo spalių 1 d; ^bėlna metinė 
suma pakėlimo algų siekia 
$35,000,000 J metus,

A.i'/Į A.;». • ,,

Algos/pakeltos inžinieriams, 
pečkuriams, traukinių darbi
ninkams; ir švičjnenams, ku
riuos atstovavo penkios gele
žinkeliečių broli jbs.

Kiek pirmiau algų pakėlimą 
laimėjo neoporuojantys gele
žinkelių darbininkai—klerkai, 
krovėjai ir geležinkelių; dirb
tuvių darbininkai. Jų algos pa
keltos po 5c į valandą.

. ■ . * ' ■ ' t •

Dėl abiejų algų pakėlimo 
teko -sunkiai lebyotį ir -vesti il
gas derybas,; ir Susitaikymas 
buvo pasiektas , tik įsimaišius 
fedėralinci valdžiai, kurios 
priežiūroje geležinkeliai yra.

■ Visos derybos buvo vedamos 
Chicagoje.

Rengia Vilniaus 
Užgrobimo” Paminė
jimo Vakarą 

----------- ; it •

Amerikos 1 Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius, *' penktadie
nį, spalių 8.‘ d:J‘^rengia septy
nioliktų ' Vilniai užgrobimo 
sukaktuvių vakarą. Parengi
mas įvyks ChĮęagos Lietuvių 
Auditorijoje.-

- Junt't. Valstijų

Roosevelt, kuris gryšdamas iš 
(vąkarinių valstijų sustos Chi- 
' ragoje atidaryti naują didelį 
paežerio tiltą per Cbicagos 

; upę, kainavusį $11,500,000.
j Prezidentas Rooseveltas at
vyks į Chicago 10 vai. ryto.

urėjęs sąryšy su tilto ati
darymu didelio parado, jis 11 
vai. ryto perkirps kaspiną per 
tiltą, tuo jį oficialiai atidary
damas publikai ir ta* proga 
pasakys kalbą, kuri bus per
duota per radio.

šis tiltas jungs pietinės mie
sto dalies paežerio kelią su to
kiu pat paežerio keliu šiauri
nėj miesto daly. Pradiniai 
bandymai parodė, kad nauja
sis kelias važiuotojams per 
miestą sutaupius laiką ma
žiausia 26 minutes, nes da
bar nebereikės kliudyti susi
grūdusių vidurmiesčio gatvių, 
ypač Michigan- Aveilue.

Po tilto atidarymo iškilmių 
prezidentas išvyks pietauti 
pas kardinolą Mundeleiną.

Viso prezidentas užtruks
Chicago j e pustrečios valandos. ‘

operos rūmuose, lapkričio mė
nesį. Baletas pasirodys Stude- 
baker7 Teatre, spalių 17 d. Ba
leto vedėjas Mikhail Mordkin 
yra buvęs garsios šokėjos Anna 
Pavlovą partneris.

žiemės sezone Chicagon taip-

Kaliniai badauja 
Stateville 
kalėjime t

Valstijos kalėjime Stateville, 
Joliete, apie 250 kalinių pa
skelbė bado streiką, protestuo
dami prieš parolių tarybos ro
domą dideli šališkumą.

Kalėjimo viršininkai ruošiasi 
streiką jėga, sulaužyti ir išda
lino sargams daugiau amunici- 
još ir dujų bombd: "Taipjau ta-’ 
po uždarytos ir kalėjime esan
čios dirbtuvės, nes streikierių 
pritarėjai galį sugadinti maši
nas.

Į I

Ilgos ir nevaisingos derybos Automobiliai visoje Šalyje
geležinkelių kdmpanijo-

taikymo su darbinirikais. '

se* su automobiliais, ar auto
mobilių suvažinėti žuvo net 
14 žmonių.

Daugiausia nelaimių įvyks
ta dėl gteito ir neatsargatis 
važiavimo. . . '

Skaudžiausia 7 nelaime/. Įvy
ko prie 16 ir Kostner gatvių, 
Cicero,* kur automobilis įva
žiavo į tiltų. Viena mergina 
ir du vaikinai liko užmušti, 
vienas gal mirtinai sužeistas 
ir vienas (vairavęs automobi
lį) sužeistas lengviau. Visi jie 
buvo gerokai įsigėrę.

Girti Jaunuoliai 
Subadė du, Sumušė 
Trečia

Penki nežinomi, girti jaunuo
liai vakar $ anksti rytą subadė 
du vyrus peiliu, o, trečią skau
džiai sumušė Incidentas įvyko 
prie alinės, ties North ir Cla- 
rendon avenue, Northšidčje.

Subadytieji (gavo po penkias 
žaizdas) yra Rudolph Jagielski, 
23, nuo 2114 N. Medill avenue 
ir Brund feartnick. 30, huo 1436 
N. Artešiail Mvenue. Sumušta- 
sis buvo Bartnick’o brolis, Jo- 
seph. /'' .

Po įvykio penki užupolikai 
dingo, nepalikę jokių pėdsakų.

tasis pasirodė, neužtekti- 
nas ir ji pamaži ėmė silpnėti 
nuo nedavalgjmio, Tas lėtas 
badavimas ir privedė prie mir
ties.
—_ —1,■ ■ ,1 , —. ■> ... I ■ ...

Temkifetuos, kurie 
/ . . garsinasi

ft

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS
< *’* • 1 1 ‘ < * -

•i ■ - J > •

Vardas-pavardė

Adresas

Telefonas

Amžius Svoris

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

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

' y j t

Parašas

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos.
-----  -------——,----------- ■--------------------------- ---------------- -.... „

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

į'zf<iS

im
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prie
NORI ATSTEIGTI BEDARBIŲ LANDYNES. — Pietus bedarbių šelpimo landynėj 

prie 1400 Newberry Avė. Tokios landynes-utelynai liko panaikinti ir pavieni bedar
biai buvo perkelti į žmoniškesnes patalpas. Dabar tas landynės -vėl norima atsteigti, 
nes taip pigiau išeisią maitinti bedarbius, nors nuo to ir nukentės bedarbių' būklė.

JAPONŲ TANKAI. ~ Naujausi Japonijos tankai siauroje Chinijos miesto gatvėj.

Tie tankai pasirodė labai veikmingi šiaurinėje Chinijoje, bet ir jie suklupo

Shanghai. > ,

Garsi Austrijos mūviu ak- 

tore Hedy Kiesler, kuri šio- 
;. ■« % * ' '1
mis dienomis atvyko į A-

meriką. Eina gandai, kad ji
' * ..

atvykusi gauti perskiras

nuo savo vyro, turtingo Au- 

strijos fabrikanto Fr'itz Man- 

del, kuris išleidęs didelius 
.-y ■. • • '■

pinigus tikslų sunaikinti

’ yteną sayo žmonos paveiks- 

lą “Ecstasy”, kuriame jo

| žmona pasirodė nuogą*




