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C.1.0. Ir A J. LKonferencijos 
Pradžia Taiki

■■
■si

NEBEPIRKSIĄ JA
PONŲ PREKIŲ

( ---------------------------------------------------------------------------------------------■;

Abi pusės sutiko konferencijos tvarkai;
C.I.O. sutiko mažesniam konferencijos at*

• stovų skaičiui
^CINE ĄVF

NEW YORK, N. Y., spalio 
25. — Kresge departamentinių 
krautuvių vedėjai pareiškė, 
kad jausdami Amerikos gy
ventojų nusistatymą prieš ja
ponus jie nebepirksią japonų 
prekių. ' *

.Sako, abiejų pusių atstovai įgalioti pilnateisei
’ konferencijai

WASHINGTON, D. C., sp. 
25., — Pirmadienį, spalio 25 
d., susiririktf Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industrinio Or
ganizavimo Komiteto atstovai 
preliminariai konferencijai tik
slu vienybę atsteigti Amerikos 
darbininkų judėjime, t

A.D.F. yra trys atstovai kon
ferencijoj, būtent George M. 
Harrisoh, Mathew Woll ir G. 
M. Bugniazet. G.I.O. dalyvau
ja dešimt atstovų, būtent Mur- 
ray, Dubinski, Sidney Hillman, 
Harvey Freming, James B. 
Carey, S. H. Dalrymple, Mar
tin, Michael J. “Quill, Joseph 
Curran ir Abram Flaxer.
, Jau prieš piet konferencijos' 
dalyviai išleido bendrą pareiš
kimą, kad jie diskusavę kon
ferencijos tvarką ir kad tuo 
reikalu sutikę.

Pirmas posėdis tuo pasibai
gė. Antras posėdis prasidėjo 2 
valandą popiet/ šiame posėdy

C.LO. išsižadėjo savo reikala
vimo, kad galutinioj konferen
cijoj dalyvautų * iš kiekvienos 
pusės po 100 atstovų. Jie pri
ėmė Federacijos pasiūlymą ma
žesnio skaičiaus atstovų.

Pabaigę antrą posėdį ’ konfe
rencijos dalyviai paaiškino/ 
kad sekančiam posėdžiui teks 
parūpinti daugiau informacijij 
— kaip manoma, įrodymų, 
kiek iš tikrųjų viena ir kita 
oigahizacija turi narių. Ir an
tradienį, sakė jie, duosią pa
siūlymus konfliktui likviduo
ti. 1

Be to, Harrison pareiškė, 
kad ši konferencija esanti pil
nateise ir kad ji mėgins siek
ti galutinio susitarimo. Mur- 
ray-, C.I.O. atstovas, patvirti
no, kad C.I.O. atstovai turi ir
gi pilną teisę . padaryti galuti
nį tarimą.

Nė Lewis, nė Green konfe
rencijoj nedalyvauja.

FOUR LANE DRIVEWAY
44 FEET WIDE

&& f,:i. ■ jį
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CHICAGO JUNCTION 
__ _R. R, TRACKS

‘ 'M 1 ‘ ' *• ’ , f

ATIDARYMAS PERSHING ROAD..—Pereitą sekmadienį didelėmis iškilmėmis tapo atidarytas Pershing 
Road (39, gatvė) tarp Halsted ir Ashland gatvių. Gatvę ten atidaryti buvo galima užpylus smirdantį Bubble upe
lį ir pravedus ilgą tiltą virš geležinkelio. Naujasis kelias yra vienintelė ilga gatvė į vakarus nuo Halsted St., tarp 
35 ir 47 gatvių, todėl jalu dabar yra labai plačiai“ naudo j amas automobilių ir trokų. Kelias eina per industrinį 
distriktą, skerdyklų pakraščiu.

PIRATŲ PUOLIMAI ATNAUJINTA
VIDURŽEMIO JUROJ ./

Japonai^ųląįkyti I Nacių atakos prieš 
Kinijoj^ ,

Vidutinis uždarbis
Britanijoj $12.50 .

v savaitei
LONDONAS, Anglija, spalio 

25. — Anglijos darbo ministe
rijos surinkti duomenys ri)do, 
kad vidutinis šalies' darbinin
kų uždarbis siekia $12.50 sa
vaitei.

Anketa apėmė 5,507,729 darr 
bininku’j samdomus 230 pra
monėse, neskaitant anglių ka
syklų ir geležinkelių. 

t . * »

Uždarbis vyrų senesnių . kaip 
21 metų siekia $16.12 savai- 
tei, vaikinų jaunesnių kaip 21 
metų * uždarbis savaitei $5.75, 
moterų senesnių nei 18 metų 
uždarbis savaitei $7.75 ir 
ginų jaunesnių kaip 18 
uždarbis $4.08 savaitei.

mer- 
metų

SHANGHAI, Kinija, spalio 
Generolo Chiang Kai- 

Sheko armijos sulaikė japonų 
ofensyvą pirmadienį, po šešių 
dienų ir naktų mūšių Shang- 
hajaus fronte.

Japonų atstovas tatai irgi 
patvirtino pareikšdamas, kad 
japonų 100,000 karių ofensy- 
vas atslūgęs.

Tačiau karas Kinijoj eina ne 
vien šiame fronte, šiaurinėje 
Kinijoje iki šiai dienai japo
nai jau yra užėmę kinų teri
torijos apie 255,000 ketvirtai
nių mylių, o tai reiškia daug 
maž tokio didžio plotą, kokio 
yra Texas valstija Amerikoj.I

25.

Kontestuoja svarbų 
įstatymą

VIENA, Austriją, spalio 25. 
— Vokietijos atakos prieš Au
striją taipgi nesiliauja. Ypa
tingai nacius sujudino Austri
jos kanclerio Kurt Schusch- 
niggo pareiškimas duotas bel
gų laikraščio “Independence 
Belge” atstovui. Mat, Austrijos 
kancleris pasakė, kad apie su
jungimą Austrijos ir Vokieti
jos negali būti nė kalbos, nes 
šių. dviejų šalių ideologijos 
esančios visai skirtingos, ir 
austrai neišsižadėsią savo ideo
logijos.

Vengrija, kaip matyti, irgi 
kratosi vokiečių užsimojimais. 
Opozicijos lyderis Vengrijos 
parlamente, Tobor Eckhardt, 
kalboj pasakytoj praėjusį sek
madienį tiesiog reikalavo Vo
kietiją susilaikyti nuo kišimo
si į vidujinius Vengrijos rei
kalus.

PARYŽIUS, Francuteija, sp.
25 7?'/ '
diėhą;' rib^ihth-^am^ priklausąs 
lėktuvas metė bombas į fran
cuzų prekinį j laivą Oued Mel- 
lah Viduržemio ’ juroj. Laivo 
įgula išsigelbėjo, bet pats lai
vas paskendo.

- Sekmadienį,, spalio 24

Pirmadienį, spalio 25 d., • ir 
vėl nežinia kam priklausąs lėk
tuvas atakavo' francuzų sub- 
marinų gaudytoją netoli nuo 
Ispanijos salos Minorca. Lėk
tuvas padegė francuzų laivą. 
Įgula taipgi išsigelbėjo, bet iš 
lėktuvo apšaudyta ir ji, o lai
vas skendo.- -

Japonai, reikalauja 
karo su Rusija

Neseniai franchzai, anglai ir 
italai pasilipto į Viduržemio 
jurį’/tieie^ “dėŠifečių lai^if^i* 
ratų gaudyti iri prekybinių lai
vų saugoti, kai ‘‘nenustatytos 
o kaip žinoma, italų 
rinos ėmė’ skandinti 
nius laivus įjuroj.

Submarinų atakos
laikui liovėsi. Dabar tačiau at
rodo, kad piratai ir. vėl pra- 
'dėjo veikti, jei ne 
dens, tai iš oro.

Kaip Francuzija 
tai, parodys artima
du paskutiniai puolimai fran
cuzų laivų yra tiesiog antau
sis Frančuzijai.

subma- 
prekybi-

kuriam

is po van

reaguos į 
ateitis, šie

NEW HAVRN, Conn., spalio 
25. »—■; Kon^reąas yra išleidęs 
įstatymą; žinomą kaipo Byrnes 
Aktą, kuris draudžia .gabenti 
^treiklaužius iš vienos valsti
jos į kitą.

Sakyto įstatymo teisėtumą 
kontestuoja ,’T^a^l* Bergoff, 
New Yorko streikams laužyti 
agentija, ir James H. Rand 
Jr., Remington-Rand kompani
jos galva. Jie yra kaltinami 
nusižengimu Byrnes Aktui ir 
jų bylos nagrinėjimas 'prasidės 
šiame mieste lapkričio 8 die-

Belgų kabinetas 
rezignavo

BRUSSELS,j Belgija, spalio 
25. — Belgijoįs ministerių ka
binetas, vadovaujamas prem
jero van Zeeįando, rezignavo 
pirinadienj. Vąri Zeelandb ka
binetas griuvo dėl krizės kilu
sios ryšium sp opozicijos kal
tinimais, kad Belgijos Banko 
reikalai »buvo tvarkomi netiks
liai? ' .H. ;

Kabinetui perorganizuoti gal 
ims keletą dienų, ir todėl tur 
būt teks atidėti kelioms die
noms pradžia konferencijos ki- 
nąjaponų t konflikto klausimais 
feruSsels mies|ę.

TORIO, Japonija, spalio 25. 
— Generoląs Sadao Araki, bu
vęs Japonijos karo ministeris 
1932 metais, pareiškė pirma
dienį, kad “tur būt reikalinga 
kirsti tiesiai Rusijai”; jei no
rima pašalinti fĮkomunistų įta
ką iš Kinijos? Daugelis japo
nų skaitė 
esant už 
Kinijoj.

Su Araki žodžiais tenka skai
tytis,' nes jis šiandien yra Ja
ponijos Vyriausios karo tary
bos narys.

Rusiją atsakingą 
dabartinius įvykta

’ ✓
• • , ■ .4

Dar 16 nužudyta So
vietų Rusijoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
Spalio 25. — Dar šešiolikai as- 
merių Sovietų Rusijoj įvyk
dyta mirties bausmė. Tokia ži
nia paskelbta praėjusį pirma
dienį. Kaip apskaičiuojama, vi
so nuo pradžios “valymo” iki 
šių dienų Rusijoj pasiųsta į 
“aną pasaulį!’ jau 1,141 žmonių, 
dauguma stambių, įžymių so-.’ 
vietų darbuotojų.

Paskutiniai žudymai pada
ryta už gadinimą javų ir už 
gadinimą gyvulių. / '

Konfliktas tarp Hai
ti ir Dominkonų 

gyventojų sp.

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

Nepastovus; debesį uotą; sau
le teka 6:14, leidžiasi 4:54 va
landą.

•■—J------------------------—

Užduso įkniaubę^ veidą 
/ pagalvėn

HOT SPRINGS, Ark., spalio 
25. — Fred N. Rix, 86 metų, 
užmigo įkniaubęs veidą, j pa
galvę ir užduso miegodamas. ’

POT-AU-PRINCE, Haiti, sp. 
25. — Prieš dešimtį dienų įvy
kusiose' kautynėse tarp Haiti 
ir Dominikonų respublikų gy
ventojų mažiausia, sakoma, 
300 žmonių buvę užmušta. 
Kautynės kilusios dėl to, kad 
daug Žmonių pereina iš Haiti 
j Dominikonų; respublikos pū- 
Šę, ir tai ‘dominikonų tarpe ke
lia neapykantą Haiti pilie
čiams. • o « ’

Ūkininkams parama 
kaštuosianti 

$1,000,000,000
WAŠHINGTON, d. c.

25? — Nauja federalės vald
žios'programa šalies ūkiams 
pagelbėti kaštuosianti pirmus 
metus ( $1,000,000,000. Ų£ių 
derliaus perviršiui kontroliuoti 
teksią apie $700,000,000, pa
skolos .medvilnės apgintoj arus 
sieksią apie $130,000,000, o ba
lansą suimsienti . kitokių rųšių 
pagalba ūkininkams, žinoma, 
laikui bėgant tikimasi bent da
lytų pinigų atgauti iš- ukjnin- ..s” v

SUKILĖLIAI KONCENTRUOJA KA
RIUOMENĘ ZARAGOZA FRONTE

f  ___________ ___ _______ _ t , ■—   • » >.

HENDAYE, Ispanija, spalio,
— Pirmadienį Ispanijos fa

šistų - vadas/ -gen, FraiiŽft',' pra
dėjo ’ koncentruoti kariuomenės 
dalis .prie Zaragoza ofensyvui, 
kurio tikslas yra atskirti Ka- 
taloniją, esančią vyriausybinin
kų rankose, nuo kitų šalies 
dalių, kurios irgi , tebėra 
riausybininkų. valdomos.

Čia slenką didelės italų 
jėgos nuo Morocco.

Ankstesni pranešimai skel-

20,000,000 atlankė
■ ryžiaus parodą

Pa-

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
25. — Apie pabaigą rugsėjo 
mėnesio Paryžiaus pasaulinės

vy

na

Čekai nepasiduoda 
nacių spaudimui

t VIENA, Austrija, spalio 25. 
— Nacių vajus centralinėj Eu
ropoj tebevaroma visu įtempi
mu. 'Vokiečių atakos prieš Če
koslovakiją irgi nesiliauja. Ta
čiau čekų vyriausybė atremia 
jas garbingai.

Kalbėdafnas miestę Kremįer, 
Moravijoj, čekų teisingumo 
ministeris Derer tarp kitko pa
reiškė, kad Čekoslovakija ne
nori konflikto su Vokietija. Vi
sos politinės partijos Čekoslo
vakijoj, pasak Dererio, norin
čios turėti geriausius santy
kius su Vokietija. “Tačiau”, 
pabrėžė Derer, .“mes negalime 
toleruoti' Vokietijos kišimosi į 
musų vidujinius reikalus”. .

Vidujiniai gi reikalai yra to
kie, kad Vokietijos, nacių agen
tai arba simpatizuoto j ai kelia 
riaušes, kurias Čekoslovakijos 
vyriausybei tenka nuslopinti 
ir dėl kiirių Vokietijos naciai 
varo neapykantos Čekoslovaki
jai .vajų. į'

suAmerikos japonai 
kėlė $100,000 

' .4 - ?f- __ _______  -

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
25. r— Japonai /gyvenantys 
Juhgtinėse Valstijose sukėlė 
340,000 . jenų 
$100,000

bė, jogei vyriausybininkai lankytojų kiekis jau
sitraųkę^rągono fronte prieš L _ , ,
skajtiinįlšnteg* sukilėlių ‘ jėgaS^linę?^A0škaiciViojsUnA',V kad pa-

Franco kariuomenė paėmė 
San Pedro miestelį Sabinanigo 
apielinkėje po smarkaus arti
lerijos apšaudymo ir po mav- 
rų pėstininkų dviejų , atakų. 
Be to, gen. Franco komunika
tas sako, kad sukilėlių kreise
ris suėmęs du laivus, kuriais 
keliavo 150 Asturijos buvusių 
viršininkų.

buvo pasiekęs 20,000,000 skait-

rodą lankė po 260,000 žmo-, 
nių kasdien. Įžangos pajamos 
siekusios $5,000,000, bet tikre
nybėj jos buvo mažesnes, nes 
daug žmonių ėjo parodon ne
mokamai.

Mini 185 cukrau^ laz
dynų sukaktuves

Britai supykę dėl ja 
ponų atakų

LONDONAS, spalio 25. 
Sekmadienį, spalio 24 d., 
ponų šūviai užmušė vieną 
tų kareivį, o‘ kitą sužeidė. 
.?• Britai kalba, kad japonai 
mėginą, išprovokuoti juos ka
ram Esą, jau n^jje pirma to
kia ataka atkreipta į britus, 
kuri atrodo tiesiog' provokaci
nio pobudžjo.

Japonai iki šiol aiškinosi, 
kad britai apšaudyta per klai
dą. Toks buvo ir vėliausias ne
oficialus ‘japonų paaiškinimas. 
Japonai sako, kad daro įvykio 
tyrinėjimą.

ja- 
bri-

Sudegė' bažnyčia, kurią 
Washingtonas lankė
POMPTON PLAINES, N. J., 

Pirmoji reforma-spalio 25>. -
tų bažnyčia miestely Pompton 
Plaines .sudegė iki pamato sek
madienį, ‘spalio 24 d. Šią baž
nyčią savo laiku yra lankęs 
keliais atvejais Jurgis Wa- 
shingtonas.

Washingtofi valstija 
duoda daugiausia 

popieros
OLYMPIA, JVAsh., spalio 25. 

— Washington valstijos fabri
kai pagamino 1936 metais

daug maž $27,549,520 vertės popierai me- 
ir pasiuntė F J a- džiagos,, po jos ?.ėjo Wis6onsin 

poniją kaip sfcyo auką karui įr Maine valstijos. Oregon val
su kinais laimėti. ‘ stija - buvo ketvirtoj' vietoj.

NEW ORLEANS, La., spalio 
25. — Louisiana valstija šie
met mini 185 metų seniausios 
savo pramonės sukaktuves. 
1752 metais Čia jėzuitai miny- 
kai įvedė auginimą cukraus 
lazdynų, šiandien sakyta pra
monė Louisianoj pagamina apie 
375,000 trumpų tonų' cukraus 
vertės $52,000,000 metuose ir 
apie $8,000,000 vertės molasų 
kas metai. • :

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo, tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do- 
ler|, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų1 
dovana suteiks dideli

■ džiaugsmą.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su, užtikrinimu pilno 
ir greito ižmokčjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

' 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki

1 vai. popiet.
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Has the Pope Turnęd Fasęist?
English Chestnuts

Has the Pope Turned Fascist?

Has the Popę, sdf-styled Vi- 
car of Christ, turnęd fascist?

The evidence of His HoĮĮi- 
ness’, fhsdsm is dally grovving, 
more convincing. For in. his 
blind battle against wliat He 
calls -bolaheVism, the Pope,’Wj.e 
Hearst and Colonel McCormick, 
Amerięa’s prize makers of 
bogeymen, is always v seęing 
bright-colored spooks under 
the. bed. , . .......

When Mussolini sėt dut. to 
i rape Ethiopia, His Holiness 

put! on bis “red” spęctacles, 
and beheld the d įtek y subjects 
of Haile Selassie as bolshevfkš. 
Th^n the “Little Fatbęt” 
bipssed ik dučėms $Jaughtęr. of 
the Ethiopian ihnųcents. f . • * t

VVhen, with the backing of 
Hitler and Mussolini, the Span- 
ish reactionaries under Gene
ral Franco revolted againts a 
popularly-eleeted republican go- 
vernment, and sėt out to de- 
stroy with bombs and bay- 
onets a government voted in 
witfF4>a)lots, the Pope saw bol- 
shevism in the demoeracy of 
loyalist Spain. So« he condoned 
the utterly barbarous destruc- 
tion of the Catholic BasąUes; 
he elosed his eyes to the rutĮi- 
less ahd systematic murder of 
unarmed men,. women, and 
children; he gavę his blessing 

■' to Butcher Franco^ who ’ mu- 
chine-gunned in cold blood 2,- 
000 prisoners of war at Badą- 
joz until the bidl-ring ran sįx 
inches dėep with their blood.i

Finally, when the' murder- 
ous military machiųe of ,Japąn 
sets out to teai< mbre fal% 
vinųes from China, / UndMVhen 
tbat machine systematicaliy 
bombs and machine-guns help- 
less Chinese civilians and for- 
eigners alike, the Pope approveą 
such indesčribbale bąrbarity 

' on the ground that it will help 
check bolshevism in China, 
and that China oUght to ac; 
cept the spirit of Japan. If 
former Secretary-of-Štate Hen
ry L. Stimson knows anything 
abaut the Orient, the ciyiliz* 
ation ąnd spirit of China are 
far more desirable than tho$ę 
of Japan. ? •

Every humane person, every 
liberal, vvhether Catholic or 
Protestant, Jew or infideh mušt 
feel sorry over this growing 
fascism of His Holiness. Per- 
haps the most chariteble in* 
terpretation is that thė Pope, 
old> infirm, blinded by hatr^d 
of what seems to him the bol- 
shevic threat to his church; 
is no longer responsible for 
what he says or does when 
so-called “reds” are cohcern- 
ed. • » . * jt"* J-

BiH^his stand against de
moeracy and freeįom, and for 
the dark monstet that is. fash 
cism is a great shock tp all 
liberal, humane persons,' and 
likewise a great blovv at the 
Catholic church^

Ar Išauki Kitos 
Laimes Progos?

Kurių fOld GoĮd jums duoda
... ;■ • v

Prieitų r/lėnešį Old Gold Ci 
garėtai paskelbė viso krašto ru

thę Britiąh empįre aeross 
the Mediteramiean. .

If fascism wins in
'■^‘anC ■ r.L -.u

tp. tyse- ąs( France, fer, with
. F/anco standing 

ąa|ride the strait of Gibraltar, 
Ahd, wįt.b thg. Męcjit^rannean 
turnęd įjitą ąn Įtąlįan šen, 
England is effectively eut off Rytojams kitų laimėjimų kon 
fforiT Egypt ' and the Suež f' J « . v

Spain, 
land has nearly as much

British- East African possess- 
ion^

Ąhd heę mito to Aus tolia 
ana and to her

dieš is fįfeatly lėhgthened. For 
to reach those, Britain mUst 
then' gį LMSL Around 
the of Hope. Evęįk 
this fcng is threat-
ehed Vjf $ th*
Azoye Islande off the węst 
coajįt fcf Africa.

For thes,e tfęamms, Engiant 
one mrtufeauy would be 
eagei* to join France i n forc - 
ing Hi^er and Musaolini t^. 
get aut the rijght
words absolutely . spoken would 
rid Snain of both of those nui-

testų. Bet šis kontęstas skiria
si nuo. pirmojo savo laimėj iihU 
sumą, bųtent: $250,000 vieloj 
$200,000. Ta Žinia visų kraitį 

žaibau lekte aplėkę ir da- 
4^ jau iš Visų kampų pareiški
mai ėmė plaukte plauktk 
r »

Gi naujojo kontesto savybės 
takios, kad reikalinga komiškų 
paveikslų pasikalbėjimų tuščia- 
sras vietas užpildytį tinkamais, 
pasikalbėjimais, jokiu mjshų 
sęręsti herą reikalo. O tį jau 
kiekvienas gali padaryti, nefe- 
rint kas jis butų: paprastas 
darbininkas ar kolegijos profe- 
įprius. r* '

' . ' - •> ■ Ii' 1 ’
Tačiau žmonių susidomėji

mas kai tik dabar tepąsireiškė. 
ir jtm tolyn, juo didyn inaa 
kontestu. įdomautis, payęiksiąi 
darosi juokingesnį ir nuosta
besni. Tad, jei dar nęįątojotę į 
šį kontestų, galite tai padaryti 
dat dabar. Nueikite pas savo 
artimiausį cigaretų krautuv- 
hinką ir paprašykite oficialų 
Old Gold komiškų paveikslų su 
jų taisyklėmis ir nurodymais 
ir perskaitykite. ,0 jei jusiį 
krautu'vninkas jurus’ negalėtų 
jų parūpinti, tai atsikreipkite 
į Naujienas.

sances.
Bųt'''* instead of backihg 

France, England urges caution. 
Shų inaiąbį on giving the dhce 
more tjme 'in which to send 
more fcnd yet more troops to 
Spąiiį ThoUgh he breakš pro- 
misfeM As fądt as he makes 
them> England wants štili ąn- 
other of l^is bogus cheeks.

What is the expląnation of 
thiš English paratysis? Eithei’ 
the -British ėabinet is afraiti i 
of offending poverfui, pro-fąsr 
cist ipterests in Britain; that 
cabinet is ai’flictėd by a severė 
attaclę of hooįworm;i or Engf- 
land is up to her old trieks — 
vvaiting for somebody else ■— 
Frąhce this time — to pult 
her chestnuts out of the fiye.

-TT- j,r.T .~--  f. -■ M.

GARANTUOTI.
———VARTOTI BOILERIAI -<------ —

TAISO DĄLIS VISIEMS BOILERIAMS Nį, .
Radiatoriai, paipos ir fRingak di* ant; materiolo pUhlm.'’.'lįilįytuvų 

^dŽiaŪšląs Trtakas^iftAziitisiė^ kAina ' ' 'h-efiginiui. DYKA]^*^PKĄĮNAVI-
mieste. Špeuląlųa tedkęwhj dydžiaj • MAS. ’*W

r C. MILLER M ATERIAL COMPANY
IŽ4T WEsT Lake ’STRĖET , MONROE 3387-88

F'71 ». J1.1 !^" y >' II iii^nĮi^Ri^Mi^p.y11     VU,!■' ■ n.i ■ biį,**

JŪLEVOS

Didelis Rytų Karo kurstytojų
• atidengimas eina 

“TOLIMUOSE RYTUOSE”, 
Sovietų Rusijos dramatinė apy
saka apie ’ Intrigas : špionažą 

SovietųMaiičUkuO' pašieriy.
Angliški užvardymai.

SONOTONE 00 v™ R',ren arti «Wabash
Iki Vidnakčio—šiokiomis dieno

mis 25d iki ,1 P. M.

.t ;

PIRKI’TSs.
MALĘIjį VARNtšiAl Fj IKI 
VABN1ŠI ^^<1 ................. . ...... . .......
iš didžiausios firmos 
Chicagoj! Nacionaliai s 
produktai, kuri u o š 
mes gavom iš Ban- Reguliares Kainos

£ PAINI EXCHANfiE s
^2 01glaii. Patenkini
mas gafari t u o U s 
100%. Keturios krau: 
tyVSs—Ateikit | ar
čiausią krautuvę. Mil- 
vvatikee Avė. krautu
ve atdąra hėdėjibį 1U-1

2000 MiiwaUkėd ’AVe,- ' w. rt*
6836 So, Haisted St.

Skyrius . fcĘNpSHA.' ^I8' 
' 'UdnirHll® tėletonah
ARM ITAGE 1440

sM^r-'------- L—-——-~

jį^<Sherwin 
William$ 

trim varnir 
šis $2.251 

lt;iiIi;:,U3ų.95c 
$2.70 vertes, visur ži
noma Fiat ir Glosš 
Maleva. ’ $1.507 
Musų kaina ■
$2.26 vertes Fiat Bali- 
ta $1.20 

, Maleva .... z ■
i 4-.,. ...

Dideli pasirinkimas 
Paint Brufehes Už l/į 

kainos.
/...į-

ma 700 Boiikučlų naujos gyduo- 
les “clixir of įsulfanilamide,” 
kuri pasirodė y: esanti tikru 
“mirties e}^kyru’\ nes bekeik 
visi žmonės, kuriems gydytojai 
tų gyduolę prirašę yra jau mi
rę. Ikišiol nuo tds gyduolės mi^ 
re jau 40 žmonių.

sulfaniięihW v^ist^ Mu 
nai yra žinomas medicinai sa
vo vertingumu ir buvo plačiai 
naudojamas gydytojų pilių for
moje. ? Tfe&aus nesenai. tyiėhą
firma prądėjp gaminti jį skys
toj formoj, (gydytojai pradėjo 
vaistų prirašinėti ligoniams, 
bet ligoniai vičtopi pasveikti 
pradėjo mįi^i. < į-

Mat vaisiai bdvo pakeisti apy
varton- be joKįb:ištyrimo apie jų 
naudojimo pasekmes. Mapoma, 
kad kenkia ne pats vaistas— 
sulfąnilamidę> bet prie jo ptir 
dėti lęjti chemiški junginiai. 
Jokios gi pagalbos prieš apsi- 
į^pdjijjmų ta,isį vaistais dar 
nežinoma.

• ' Tie vaistai jau liko išitųii iĮ 
a py vartos, bet j ų dar y ra kai 
kuriose vaistinėse. Jįjįoį 
ir bandoma susekti. -

, r.- - .U ,

Chirurgų 
kongresas

Cįicagoje prasidėjo Jungt. 
Valstijų ir Kanados chirurgų 
kongresas, kuriame dalyvauja 
pfef 3,000 žymiausių chirurgų.

GhifuT^ai svarstė ir apie li
gonines. Jie surado, kad 1936 
m. vienas iš 14 žmonių buvo 
paguldytas ligoninėj, šiuo lai
ku veikia 2,621 ligoninė, kuri 
yra pripažinta American Col- 
jegę of Sųrgeons.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 Šo. Wester> 

’ Avė., 2nd floolr 
Hemlock 9252 

Paiam&u)u prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu mašsage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir et. 
Motėrilnš ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

YANKEE POTATO ČIUPS 
POPCOKN IK PRETZELS 
Pristatom i Tavernas ir Restaii- 

raiius sezoninius produktus/ 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesble/
4643 SO. KALSTEI) STREET 

Tel. YARDS 4996.

Ofhc Tet Virginia 0036 
Resldence Tek BEVERLY 8241 

D R. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1187 Archer avenue 
Ofiso valandos: 

nuo 8 
Rezidencija:

nuo

8939 ŠOUTH CLAREMONT' AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILU 
Tel. PULLMAN 1193-8277

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

Juozapas, Ažukas 
BHdgeporte išdegė kelętas namų, 
kur Žmdhės paturėjo apdraudoę 
huto Ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite Pakol įus tokia nelai
mė ištiks' — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPBRTY OtyNĘRS ASŠOCIA
TION OF BRIDGEPORT 

3303 80^ Litųąnica Avenue 
'■ Tel. Boulevard 3450

(Atdara tino 10 ryto iki 9 vak.) 
lĮįiitWWĮiiiwii;ilfii.nn -niiiiii'ii į.i.n.1.—iiiiw 1 į i 4
... ..................  iniiTlį^ **■■■ ...... i m i.

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims. 
BOUY E t A STIC
ŠTOCKINGS gatavai, padaryti, ar- 
ba padifbsitft tamprias pančiakas 
jūąų Ątfefai, Mėš esam specialistai 
įjlahavihie it padirbiine dirbtinų 
dalių ir Visų kitų mokslinių kunui 
pj*iėtaiftų, Jei turit bet kurią ydą, 
kreipki,tės i mds—Specialistus mo- 
kšiihhidse prietaisuose per tris 
gbhtkar teS.

RĄINOS. PRIEINAMOS 
Vyrąs ir htėteris prižiūrėtojai.

ORtHOPEDIG CO.
183 W. Lake St.

Arti btie Wells Street.
».-4>i H airrt tii^iirĮ'II.• n't11 I^»inII •» i I I ■■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DlbŽtAŪŠIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
1 DIĘNA IR NAKTĮ

Visi Telefonai Y A K1)S 1741-1742
■ 4605-0.7 So. HfeSth)itągė,i!Wvei:"' 

4447 South Fairfield Avenue
Tęl LAFAYETTE 0727

- ■ . ..............................

koplyčios visose
Chicagos dalyse

. "Klausykite mušu Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais, 
4.0:00 vai. vakarę iš 1^/ F. Č. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

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

stMiesto
Kamb.
Naftių
Valandos vakarais nūo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti, ♦'

. JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515' So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 8 fco pietų, 6 iki 8 vak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Bruns^ick 0597

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI- ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčlį, 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

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkūs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 8 v. vąlt Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus > 
pFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafeyętte 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 164Š SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir ntio 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

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

DENTlSTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tR Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO, 1LU

English Chestnuts
English chostnuts if they 

are pidled out of the f irę for 
England by somebody ėlše» 
how the British enjoy thenL

In both the Orient and 
Britain is waiting for 
other 
gers so 
fully relish those 
nutSi Only, in. thiš 
are the dollars of 
vestors in Spain and 
and particulaęly the

)rient and Spain. 
iting for soine 
to burti its fin- 
igland may more 
those delicipus 
this case, they 

t of English in- 
ain and. Chinft 
:ly the life-Uns

.r1 i'T ; /*>'' M?* 'r1* fif' ' l'T J'c 1
'.attiNMMiMaMDflHi

Baime ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokei savų 
Morgičių!

Nėra KO BIJOT 1

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

musų sekretorius suteiks jums visas
- . informacijas.

SAV1NGS ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

4 , T ' ' ■ ’ '• *r. V

Telefonas CANAL 8500

QIO|BER FEDERAL HDMF LOAN BANK)

NARIAI
; Chieagos,

Cicero ; J
Lietuvių ■

Laidotuvių W
• Direktorių w
> Asociacijos

>
Ambulance 

. Pa tania vi- 
K mas Dieną 
B ir Naktį

r turime 
KOPLYČIAS .

VISOSE MIESTO
■; DALYSE.

■ iwr.'t  iMTiiMii.iįi I I ■ III I ' «I iii 7i i-ifi, ;,i4i. I^.>. I I.iiiiįjįi liti ui "n I I « 0^.1. ii. »| .—

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 We5t 23rd Placę PhOntj Canal, 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tek Pullman H70
.............:............. - ' i ................ ■ -r )|t- ■■Ii.- ■ • , j .

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. AVėštebh Avį * Phone Virginia 0883
■■ I. . ■ ^.1.-.. . .V- ia> -I .■■■ ; Ii.ar.'i į ..... , ... ..........

J. LIULEVIČIUS :
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

K « ‘ ' X * ’ ’ ’
•/’ 1 ■ 7 .............. ■ . * ■■■■ ■ ■■......... ■ • ■------- ■ - ------- -

1410 South’40th Cotirt Cicero Phone Cicero 2109
■ « . ........ . . ui ■ >, u>i < r ■ ~n .G < u ■   ■ ...     i. .      į ....... ■

P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street ’ Boulevard 4089

į- J,. I į l| Iiįil .1 ii v ^|,» I lt i niiltyiy^iL II ĮI j „UI jį I HOn i' "i "'nu , I ■ I.iliii ui, ............ ■■■...... .

I. J. ZOLP Phone Bouh 5203x
1646 We8t 46tlj S.treėt Phone Boulevard 5566

. J ''.s ‘ ----- -T-r-------------------r,

ž S. M. SKUDAS
718 West 18th Street ' Phone Monroe 3377

BLtftSSi.'s—-m-!*—
MAŽEIKA Yvd8 1139

■■ ■*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo/ 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą’ akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyslę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nUU 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bb akinių. Kainos pigiau, kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris 
3325: Ša Haisted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
taf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
V A L.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Šlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Haisted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėiįomis pagal sutartį.
---------- 7  ..... į

8

1TATAUČ1A1

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTlSTAS
6558 So. Western Avė:

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sėredoi pairai sutarti.

■ I ll'l —■ II ■■   111 !■■—■■■ ■T—' —— ‘«4i. II .U ■ ■■■■■■«   

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rež. 6631 So. California Avenue

Telefonas . Repuhlic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. \

Gydo Stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų-, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray h kitokius plė
tros prietaisus.

Ofisas ir La^bratorija:
1034 W. 18th St., netoli Motgap St.

Valandos nuo 10—J2 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vakafo .

Tel. Canal. 3110 
Rezidencija telefonai:

Sųperior 946<L>į4 ar • Central 7464

Ofiso TeL Boulevard 6913
DR. BERT ASU
756 West 35th St.

-Cor. of 35th and Haisted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros luboti 

CHICAGO, tLL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLANb AVĖ.

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

? Iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

■Btt Garsinkitės “N-nose
Tek Kennbftd 5.107 i

V
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Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi* 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

' Tel. yiCTORY 2031-2

Ir kitoje Nemimo vie- 
pastebėtas bebras, BRUNO SHUKIS

Generalis Kontrak- 
torius

‘ * ",

Statom naujus ir taiso m senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės: , /

4131. So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

Iš Pietų Amerikos
(Mtisų specialaus korespondento Pietų Amerikųje)

PARAGVAJUS

* “Baltica” yra vienlntėlė lietu
vių kolonizaciją Piet. Amerikoje

Buvęs Lietuvos karo armi
jos karininkas, S. Poloniovas, 
“Argentinos Lietuvių Balse” ra 
šydamas iš Paragvajaus*paste
bi, kąd “Baltica” yra vienintelė 
lietuvių žemdirbių kolonija ne 
tik Paragvajuje, bet bene visoj 
Pietų Amerikoje., Toje koloni
joje esą 36 -asmenys puikiai 
kalbą ir taisyklingai rašą lie
tuviškai.-. Todėl nusiskundžia, 
kad rašytojas M. šalčius savo 
laikraštyje “Išvien” vadinda
mas juos rusais, norįs išplėšti 
iš jų lietuvybės meilę ir ver
žiąs juos vadintis rusais ... 
Jeigtf didžiuma jų yra santi- 
kių tikybos, tai tas dar negalįs 
atimti iš jų lietuvių pilietybės, 
nes jie ir jų tėvai esą Lietuvoje 
gimę ir augę. Daugelis jų tar
navo savanoriais garbingoje 
(tais laikais) Lietuvos kariuo
menėje. Kuomet sudainuoja 
lietuviškas dainas, tai skamba 
Paragvajaus miškai ir kroko
dilai iš pelkių kelią galvas ... 
Bet lietuviškiems raumenims 
nebaisus esą miškai ir krokodi
lai, nes miškus išdeginę ir kro- 
kodilius iš pelkių .išviję turį 
derlingiausią žemę, kurios ga
lima gauti kiek tik Širdis trok
šta po 36 argentiniškus pezus 
už hektarą, išsimokėjimui 7 
metams. Pirmus du me.tus nie
ko mokėti nereikia. Kas turįs 
šimtą litų, puikiausia galįs pra
dėti ūkininkauti. Per metus 
nuimą tris derlius.. Vienas hek
taras duodąs 80 centnerių kvie 
čių, 10,000. paragvajiškų pezų 
vertės. Pupelės ir vata dar dai
giau duodą pelno. Tik reikia 
sunkiai dirbti, prakaituojant 
po karštos saulės spinduliais 
ištisas dienas. Nemylintį ir ne
mokanti žemės dirbti kolonis
tais negalį tapti. Jie važiuoja 
į didmiesčius fabrikų vartus 
ramstyti...

Kolonija “Baltica” randasi už 
18 kilometrų nuo Encamacion 
miesto. Klimatas tame mieste 
ir jo apylinkėje skaitomas vie
nu iš geriausiu Pietų Ameri
koje. Kadangi pragyvenimas 
esąs pigus, tai tame miestely
je visuomet gyveną daugybė 
turistų europiečių. Ukrainie
čiai, baltgudžiai ir čekoslovo-
kai iš žemės ūkio pirikiai išsi- šimtus žemdirbių familijų. Bet 
gyvenę. Lietuviai sparčiai juos perversmas tą naudingą kraš-

zejasis nors esą jauniausia ko
lonija.

Tenka džiaugtis ir palinkėti 
dar labiau progresuoti Para
gvajaus lietuviams kolonis
tams.
Paragvajus Ieško Savo Gami

niams' Rinkų
Tapo sudaryta specialė ko

misija išstudijavimui paruošto 
komercinės projekto su Argen
tina, veikiant pagal Argentinos 
delegacijos statomas sąlygas 
Paragvajui. Be to, Paragvajaus 
sostinėje—Asuncion 
komercinė holandų

randasi 
komisija, 

kuri studijuoja komercinio ben 
dradarbiavimo formą tarp Ho- 
landijos ir Paragvajaus. Tuo 
pačiu kartu tapo sudaryta ko
mercinė komisija, kuriai vado
vauja paragvajiečių ministeris 
Montevidejuje, ieškanti gali
mybės padidinti komercinį ir 
kulturinį bendradarbiavimą 
tarp Paragvajaus, ir Urugva
jaus. t
Organizuoti Paragvajaus Dar
bininkai Rišasi Su Savo Drau

gais Meksikoje
Profesinis Mūrininkų Resis- 

tencijos Sindikatas iš Asuncion 
pasiuntė Meksikos Darbininkų 
Konfederacijai laišką, kuriame 
pageidaujama glav?desio ben
dradarbiavimo ir pareiškiama, 
kad: “Visi pasaulio išnaudoja
mieji visuomet ir visur turime 
būti vieningi, nežiūrint į tas 
milžiniškas distancijas, kurios 
mus skiria, ir tuos rubežius 
bei Į tas politines tautų vėlia
vas,- kurios ardo tarptautinės 
darbininkijos solidaruTną.” Lai
ške užginamas padarytas mek
sikiečių darbininkų progresas 
kūrybiniame proletariato judė
jime ir prašoma patarimų kaip 
turėtų orientuotis organizuo
tieji Paragvajaus darbininkai 
šiame momente.

žemių Ekspropiacija
Paragvajaus valdžia, kuri 

13 d. rugpiučio š. m. tapo nu
versta karininkų, buvo pasiry
žusi ekspropijoti didelius žemės 
plotus San Juan Bantista 
MisiOnes departmente, su tiks
lu išdalinti juos' žemės ūkio 
darbininkams. Tie žemės plotai 
nebuvo naudojami jų savinin
kų, ir todėl buvo suprojektuo
ta apgyvendinti juose ’ kelis

muš 
toje buvo 
bet šie pavieniai egzemplioriai 
greičiausia bus atplaukę iš 
muno aukštupio, kur juos 
gina lenkai^

Bebrų kailiai palyginti 
gana brangus, todėl juos 
gintį gal ir apsimokės. Bet la
bai svarbu dar ir tai, kad, už
auginę bebrų, savame krašte 
gal galėsime jų paleisti ir į 
kitus vandenis. Tada Lietuvos 
vandenyse vėl gyvens kaip gy
venę tie puikus vandens žvė
rys. ' •

- ;■ I ] . • ■ I ■

Vaizde, OIdsmobilė 1938 mėtų modelio batarija. Ji skiriasi nuo kitų viskuo. 
Pirmiausiai vieta. Ji dedama šalę inžirio po gaubtuvu vėsiam kompartmente. 
Atskira rina iš karo priešakinio galo įeina oras, kurs vėdindamas bateriją, pa
daro ją ištvermingesnių. Paskui,, jos ypatingai trumpi laidinįikai į starterį ir/ 
generatorių sumažina laidininkų nuostolį ir vienkartu padidina baterijos jėgos 
išteklių.

<
a.

tui projektą atmes, neš kari
ninkų valdžia visuomet' gina 
tik savo ir* savo kastos reika
lus. J. Lazdauskaš
Montevideo, R. O. ’ U.

IŠ LIETUVOS

■ -V

PAMĖGINK 
JI NUO 

STRĖNŲ
SKAUSMO ■

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynese

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP

/ • ' • ’ • «

JOHN MlkšIS, PROP.
834 W. 35th Street

Phonė YARDS 6547 t 

Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis , 
(Retail)

kuriame galima g^uti įvairių durių, langų, grindų, žieminių langų, sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl’ taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esame paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių įstaigų, kuri gyvavo 
suvirš 49 metus, po vardu W. S. LOCKWOOD, kuri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St.

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės į

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576

M. ZOLP, Savininkė. . •
Atdara vakarais ir nėdėliomis.. Kontraktoriams nuolaidos duodamos

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Bock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka- 
sos**glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St.; sudŽia— Franas Diktas, 

'4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, Š508 We*t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. • Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau-

• liną St., Chicago, III.

t Tel. Residence =
Yards 5034 5Geluko ežere gyvens, 

bebrai ir nutrijos
Prieš keletą metų Vytauto 

Didžiojo Universiteto prof.' T. 
Ivanauskas Dzūkuose ieškojo 
tinkamo ežero bebrams ir nu
trijoms auginti. Toki ežerą 
prof. Ivanauskas surado Aly
taus apskr.,' netoli Daugų eže- 
ro.^ Tai palyginti nedidelis apie 
17 ha ploto Geluko ežerėlis, ši 
vieta buvo praminta Bebrynė,’ 
nes joje numatyta auginti be
brai. Nors Geluko ežeras paly
ginti ir nedidelis, tažiau iš jo 
vis dėl to galėję pąsprukti van
dens žvėrys. Todėl tam tikra
me vandens plote buvo įtaisy
ti specialus vielų tinklai. To
dėl ‘žvėrys tuTės veistis tam 
tikrame ežero plote. Į jį prof. 
Ivanauskas ■' paleido ir nutri
jas. Tai Pietų Amerikos žvė
rys, .tačiau aklimatizavęsi ir 
gyveną daugelyje Europos val
stybių. Nutrijos' jau kelinti 
metai auginamosv kai kuriuose 
musų krašto kailinių žvėrių 
ūkiuose;

Pasirodo, kad puikus nedi
dukas. Geluko ežeras tiems Pie
tų Amerikos vandens, žvėrims 
labai tinka. Nirtrijos ten jau 
pradėjo veistis, nes apsiprato 
su naująja gyvenimo vieta, šie 
vandens žvėrys Geluko ežere 
gyvens ir žiemą. Po kurio lai
ko prof. Ivanauskas į šį eže
rą yra numatęs paleisti ir be
brus. Juos teks pirktis užsie
niuose. "šie labai’4 gražus žvė
rys prieš 75 — 100 metų Lie
tuvos upėse buvo sutinkami 
labai dažnai. Musų krašto žmo
nės bebrų kailius parduodavo 
į tolimu's užsienius' ir už juos 
gaudavo geras kainas. Nyk
stant miškams ir mažėjant ba
loms, bebrai Lietuvoje pradė
jo smarkiai . nykti. I)ar perei
tojo amžiads ' viduryje bebrų 
buvo Nemune, Neryje ir ki
tuose Lietuvos vandenyse. Tie
sa, vienas kitas bebras būda
vo pastebimas ir prieš 20—30 
metų, bet dabar šių: vandens 
žvėrių Lietuvoje nėra. Prieš 
keletą metų vienas jaunas be- 
briukas buvo‘ žvejų sugautas 
ties Kačergine. Bet negailes
tingi žvejai tada Šį žvėrelį, už-

I
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PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykais
1. —Balzekas Mofor Sales DYKAI pri

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2, -r—Ir duos 20^ nuolaidos kai pirksit , ' 
heaterį

Balzekas Motor Sales
X XV L> i. ,

h KV j «• j >' /■

7. lr. :■ ■.«

z

Calumet 
4258.

Banis Studio
Pirmos Rųšies Photo Studio

Ė Vestuvės, grupės, laidotuvės^ šei-s 
|mynos ir pavieniai tai musų spe-f 

' cialybė.

i 3200 So. Halsted St i
8 S

4030 Archer A venų e Tel. Virgin i a 1515

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta
> 1795 metais.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, PULITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 3937 metams: 'Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th Si.;'Pirm, pagelbininkas1 — 
J. Butkins, 2843 W./89th St.;Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis,
4228 So. Wells St., Triangle 7673; 
FJnansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309;, Kontroles > raštininkas — 

.Francis Wittis, 4469 Archer Avė.;
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka, 2417 W* 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. -J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna treti (3) sek
madieni kas naujo mėnesio pir- 

, mą vai. po pietų, Hollywood svet.
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs- 

•** toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

WEST SIDE 
EXPRESS

ST. FABIONAS, Sav.
Pristatom visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils^ 
Taipgi perkraustom fumičius^' 
pianus ir kitokius baldus. Reika
lu esant ( mus pašaukite.

2146| So. Hoyne Avė.
>■, ■ TeL CANAL 5233 .

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
"APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

PADUšKAITĖ SOFAI ARBA DĖL KĖDĖS

PATTERN1243

Vardas ir -pavardė

Adresas
v

1988 ęanalport Avė,

DON’T

ACOLD

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

OLD CASTLE, Ine.
7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILLINOIS
■n ■ ...................................... ............. i................ .

NAUJIENŲ

KALENDORIUS

CATS IN SINGLE STITCH
No. 1243 — Galit išsykio išsiūti dvi paduškaites. Vieną 

katės galvą didžio 9x10 colių, o kitą 7^x9 colių. Praktiškiau 
bus jei vartosit gerą lininį materiolą ir tokius siulus arba Šil
kus, kurie nenubluks kai reikės padyškaitę išskalbti.

Mės pasiųsime j ūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais, paveikslais Kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ
Prisiųskit savo, užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.
‘. • f .■ . • • ; . . i ■ ■ ■ i

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No
’ *• . . ■. , * . »

m. r

1
. -I ' • > i

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

• ■■ ■■ ' ■ '

I To prašo Lietuvos žmonėsir 
teip pataria Lietuvos bankai

. . I \ > * ■

■ ' L*

T

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois 
i’1"':-1""' -"p1 ‘ ' ■r'V'iC'Į O 
I'!' 1       ;■ ■ ' '■ ' ' S
——■—L——------------ i----- i—

A
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G ARSINKITES “NAUJIENOSEIM

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So^. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė.. Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—f irt. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So., Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 8183. South 

\ Halsted Si., rez. Tel. Hemlock 
\2374—Ofiso Victory 3687. Drau- 
Įgystės susirinkimai įvyksta kas' 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori- 

' joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai.
dienų.

GALFĮELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR //MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUĖO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas —- Chas. Ka- 
tala; , Nutarimų rašt.—-M. Medalhi- 

* skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
“ Kasos Globėjai—M. Davidonis, J.

M. Bruchas; Kasierius-^-M. Kazių- 
; nas: Ligonių lankytojas—P. Za- 

lenk; Korespondentas —J. . Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą riedėldienį Lawler Hali, 3929 
W. Madisoh , streėt.

NEGLECT

DRAUGYSTES SUSIVIENI JIM O 
BROLIŲ IR ŠESERŲ LIETUVIŲ 

vaidyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm.; Geo. Jakubauskas, • 1904 
Canalport AVe.; Vice pirm., Ant 
Zellon, 7182 So. Racirc Avė,: 

' Nut. rašt—Kazvs Batutis, 2627
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 

, Viršila, 8415 So. Wallace St; Iž-
" dininkas—Mik. Bankevičips, 628 

W. 18th St Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724. W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
ku, 1988 Canalport Avė.

"Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti į nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

rftant”, padedanti skausmą ištrauk
ai. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
'aptiėkose. .

Garsinkitės “N-nose’
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NAUJIENOS
LithiunUn Daily Naws 

Publiahed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanlan News Pub. Cb.» Ine

7 1739 Sotitk HMsted Street 

Telephone CANal 8500 
...... j.......... ...... ......... . , ,i j •

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, skalių 26, 1937

v Šhbšcriptibn hštės:
$8.00 per year in Canridd
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year In Chicago 
3c per hopy. ,

Entered as Second Class Matter 
Maręh M W ai Uė PdJl ORice 
of Chicago, 111. Undėr the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted SU ChicMgo, 
III. Telefonas Canal 8500.

Ubukyiao kainai
ChicagoJu ii paltu:

Metama - r-$8.00
Pusei meUi ..........     4.00

' Trirhs mėnesiam^ 2.b0
Dviem mfifiesiafts l.bo
Vienam mėnesiui .75

ChicagoJ per išnešiotojus:
Avieną kopija 3c
Savaitei 18c
MČnėsiui 75c

Suvienytos^ Valėtijošė, he Chicagoj, 
paštu:

Metams _ ______ _____- $5.00
Pusei metų
Trims mėnesiams -----
Dviem ihSnesiams 
Vienam mCnesiui

Llėiuvefė ii kitbr užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams t8.be
Pusei mętų 4.00
Trhns khėnesiaifiA 2.50
Pinigus reikia siųsti paštą Money 

Orderiu k&Hft su užsakymu*

FANATIKAS

Vienas fariAtikas '“Vienybėje” 
“ra-

Taikos prospektai gerąja

imkma* 2*75
____ |.5O
~*~2 IM

.75

ų Pirmas susitikimas Amęrifcos Ž)ąrbd FėdęriAdjds At- 
stovų su C. I. O. atstovais pasitarti apie taikos derybas 
buvo sėkmingas. Abiejų grupiiį dėfegąi^i šdsitak-ė dery
bas tęsti ir išdirbo derybį procedūrą. Taigi viltis stiprė
ja, kad taika bus padaryta.

*■ į. ' t , , • • . .

Jeigu įvyks taika, tai Amerikos darbininkų judėji
mas pasidarys galinga jėga. Amerikos Darbo Federaci
ja tUri 3,600,000 narių, o Industrinės Organizacijos Ko
miteto unijos S^OOį'OOO.. Šios dvi grupės kartu suda
rytų daugiau, kaip septynių milionų organizuotų, darbi- 
nihkų artniją!

Jau sušaudyta 1,141

plusta, 
dikalų spaudą”, vadindamas ją 
“biailriai smirdančia išmitu 
duobję”. istėriškai, pllista jisai 
ir “Naujienas” už tai, kad jo
se buvo įdėtas vieno korespon
dento ą^ąiyjihą$; spąHiį 9 
minėjiiriO; kųHte bjtivb sti'rėrig- 
tas ĖriObklynė, Tą korėsporidęn- 
tą jiš^i 4ėtgįa šitohihįs “tautiš
kais” žodžiais: ' \

“...tai yrą žeihiaušios rų- 
šiėš sihitdąĄįis šeškas^ be jo- 

. kios gčdoą ir/sąžinės dvikojis 
.sutVėrimąą, kuriain turėtų 
būti uždarytas kiekvienas do
rų lietuvių susiririkimi^.”

, Matyt, kad tas “|ą)itiškas” 
pludikaš arba Serga riėirvų iiį-ąv 
arba nebuvo blaivas, kai jisai 
rašė tą nešvarių ‘‘strairterij” 
Brooklyno tautininkų , leidiniui; 
Supylęs visas srutas į ip laik
raščio špagas, jisai giriasi, kad 
“tautiškos minties^’ iaikraščiaiš,’ 
esą, galima pasididžiiTbtį; neš 
juosė nesą nešvarumų ir “išga- 
miškų kliedėjimų”.
- Tie> kurie gėrisi tokia “lite
ratūra”, turi ypatingą skonį ir 
ypatingą* uoslę. Normalus žmo
gus pro ją praeina, užsiėmęs 
HVsį.’ ' ' 'c-

LATVIŲ DŽENTELMENIŠ
KUMAS

si kai*-Stalino budeliai sušaudė dar 16 “kenkėjų0 —• i 
tą už “grudų naikinimą” ir “galvijų naikinimą”;

Nuo td laiko, krii prasidėjo Sovietų Sąjungoje kru
vinas “valymas”) sušaudymų skaičius pasiekė 1,141. Bet 
tai tik žinomos, spaudoje paskelbtos teroro aukos, kiek 
buvo nugalabyta slaptai, niekas bežibo.<

Stalinas šaudo dabari beveik išimtinai savo partijos 
žmones, komunistus. Nė Hitleris • nėra tiėk bolševikų iš
naikinęs) kiek jisai. >

Teroras Italijoje
Lohddnb Įleriald” praneša, kad,, specialia

( “valstybės gynimo0 tribdnoias Rčmoje teisia 22 Italijos 
inteligentu, apkaitintu dėl agitacijos prieš fašizmą. 
Dauguma jų buvo suimti Milahe peri eitą balandžio niė- 
neRį iki šibl jie sėdėjo kalėjime, > :

't'ahpe teisiamųjų yra Dr. Lucio LuzzattO) kurio tė
vas universiteto profesorius^ atsisakys 1931 m. duotu iš
tikimybės priesaiką fašistiškai diktatūrai. To profeso
riaus sūnūs yra 24 metų amžiaus^ pasižymėjęs advoka
tas. ' .

* ■

Kitas teisiamųjų yra Dr. Malagugini, sumiš buvu
sio Pavios mero socialisto, kuris biivo pašalintas dėl jo 
politinių įsitikinimų iš tos vietos. Šis teisiamasis irgi y£a 
advokatas.

Italijos spauda apie jų bylą nieko nepraneša.
Taigi ir Mussolinio diktatūra “valo” sav#o priešus. 

Tik jos “valymas” nėra toks kruvinas, kaip Stalino.

“Šiėmet lenkai, tarp kitų 
iškilmių, Vilniuje nuniatė su
ruošti spalių 9 dieną tarp
valstybinės futbolo rungty
nės tarp Lenkijos ir Latvi
jos. .TačiaU latviai Atsisakė 
tą ditehą ruhgtynėSe dalyvau
ti if pariėikalaVo, kad lenkai 
rungtynės skirtų kitą dieną. 
Latviai lerikams hurodė, kad 
jieriiš nepatogu rungtynėse 
dalyvauti kaip tiktai Vil
niaus pagrobimo sukaktuvių 
dienį. , Jeigu lenkai neskirs 
rungtynėms kito laiko, tai 
latviui atsisako. Latvi j oš Len
kijos tątTvMiŠtV&inėse futbo
lo rungtynėse dalyvauti. Lat
vių šitoks dratigiškaš brolįš: 
kas elgesys Lietuvos visuo
menėje padarė gerų įspūdi.”

PASAKORIUS

tė “ligšiolinį Visuomenes san
tvarką”* t. y. tą santvarką ku
ri tenai gyvavo iki revoliucijos? 
Ne.

Rusijoje prieš revoliuciją gy- 
vavo pusiau-feodalinū carizmo 
sistema. Sėt carizmą nhvertė 
ne bolševikai. Jį nuvertė Rusi
jos liaudis, vadovaujama social
demokratų, socialistų rėVoliu- 
cioniėrių ir liberalų.- Kai Leni
nas su Trockiu, Žinovjevū ir. 
kitais savo bendradarbiais At
vyko iš, užsienių Į., Rusiją, tAi 
revoliucija jau buvo padaryta.

Bolševikai nuvertė nė cariz
mą, bet revoliucijos valdžią ir, 
tAi padarę, j ie atgaivino daug 
dalykų,* kurie gyvavo carizmo 
laikuose ir kuriuos revoliucija 
buvo panaikinusi: jie atgaivi
no minties bausmę politiškiems 
nusikaltėliams, atsteigė ir dari 
paaštrino žodžio* spaudoj, susi
rinkimų ir; organizacijų laisvės 
suvaržymą, o Vėliau tą laisvę 
visai sutrempi jie atgaivino 
politinę žvalgybą, -atsteigė miU^ 
tarizmą ir t. t.

Bet kum Balkunas, padudda- .. r
mas ištrauką (iškreiptą) iš 
“Komunistų Manifesto”, užtyli 
tą faktą, kad toje, brošiūroje 
Marksas nurodė darbininkams, 
kaipo tikslą, “demokratijos iš
kovojimą” (“Erk-aempfung ‘der 
Demokratie,’, leaip pasakyta 
“Kom. Manifeste”) ir patArė 
komunistams kooperuoti su .de
mokratinėmis partijomis. Prieš 
pat tą ištrauką, kurią kum Bal
konas padavė, randame/“Komu- 
ništų Manifeste” štai kokį sa
kinį :

“Komunistai visut darbho- 
jasi, kad butų užmegsta ry
šiai ir susiprasta su visų ša
lių dėiiiokratinėmiš partijo
mis*”
O ką rusiški komunistai da

rė ? Jie ne tik nuvertė demo
kratinių partijų valdžią Rusijo
je iri įsteigė ša'VO partijos dik
tatūrą* paremtą .kruvinu tero
ru, bet jie per kokius. 18^metų 
atkakliausiai kovojo prieš de
mokratinėj partijas visose ša
lyse. Vokietijoj ė jie šituo tiks
lu buvo' nėit susidėję su hitleri- 
hihkAis! > •t:”

Tačiau Balkunas vistiek ^vir
tiną? kad Leninas įvykdė Rusi
joje. Markso “mokslinį s’OčiAllz- 

'mį”! ’•

VAA-ŽIUO-JAM! NaMHvgkiai
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Apžvalga
a ............. -

DARBIEČIAI SUKIRTO 
KONSERVATORIUS

Viename Londono distrikte 
spalių mėn. 13 d. buvo renka
mas atstovas į parlamentą, už
pildyti vakansiją, kuri pasida
rė mirus korisferVatoVių atsto
vui* Ėaisavimų rezultatas buvo 
toks: iii Wbb kandi
datą .padiiota 18,523 balsai, o 
už kohs'ėyvatofiiį 12*227 b. 
Tokiu budu Oatbietis laimėjo 
į,29& balsų dauguma. Jisai yriA 
br. tt. ęam i

Visuotinuose parlamento rih? 
kiftiuosė tafoė dištrikte buvo 
išrieta® konservatorius, gavęs 
3,385 Balsų daugumą.

IR KOOPERATYVUOSE I 
“IŠDAVYSTĖ”

m ■, , ,-r
Visos Sovietų SąjUiigos lęo- 

opaįH^i|ps draugyiĮ centro 
(“iO^įroSpjiižo”) pirmininkaą 
Jsąak Zelenski t tapo apšaukta^ 
flaudies-priešu, kuris tyčia.grio-

■<

Vęs kooperacijų darbą Sovietų 
Sąjungoje. Tokiu bildu “išda
vystė” įsiskverbė jau ir į ko- 
bperrityvio judejilYio cėhtrą Ru
sijoje. ■ "

“Gentrosojuzo” pirmininkas 
buvo £ėrai žihoihas kitų Euro
pos šalių kooperacijų darbūbto- 
jariiS) hes kai atvykdavo j Ru^ 
siją kodperričijų ątstbvai iš už
sienių, tai Zelenskis juos pri
imdavo. ‘ r

Čehtraliniš SSRS komųhistų 
partijos organas “jBravda” ‘kak 
tina Contrbsojuzą, kad jaihe 
įsigalėję kyšių ėmiipas ir bitii 
fokratižhifts. Per 1936 ihetUs 
sovietų kooperatyvuose buvę iš
eikvotą' ir pavogta 127,000,0b0 
— šihltaš dvidėŠimt-sėptyni kni- 
lioriAi rublių ! Tai rtijlžiniška su- 
jaia net ir tuoftiet, kai turėsi; 
me gąlVpje, kad bolševikiškas 
rublis kaštuoja tik kelis ame
rikoniškus centus, šitokių bai
sių vagysčių nebuvo ną prie ča-

>-ro valdžios.
■* '">■'•^1*' **■ i

Kum Jonas BAlkhnas parašė 
“Amerikoje” ilgą disertaciją te-* 
ma' “Socializmas —■ Darbininkų 
Vergija”’. Tarp kb kitd jisAi te
nai stengiasi įrodyti-, k^d bol
ševikai Rusijoje įvykdė’tikrą 
“mokslinį socializmą”, v.kbkį 
skelbė Marksas. šitam srivo 
teigimui paremti, jisAi priduo
da ir vieną ištrauką iš “Komu
nistų Manifesto” (kurio jisai 
pats, be abejonės, nėra skaitęs). 
Sako: .

“Karolius Marksas 1848 m. 
išleido ‘Komunistų Manifes
tą’. Manifesto; galą, randame 
keliose eilutėsez jo ‘mokslinių 
socializmo’ sistemą rhiniatu- 
roje: ‘Komunistai 1 nesibijo 
parodyti saVo pažiūras: bei 

i siekius. Jie viešai pareiškia, 
kad. jų tikslas hėgriii Utį t. at
siektas tiktai jėga nuvertus 
visas esančias sociales sąly
gas (tūrėtų būt: Visąf ligšioli
nę visuomenės santvarką. — 
“N.” Red,). Tedreba valdan- 
čioji klase (turėtų būti: vieš? 
patatijahčibšioš klasės; —i 
“N.” Red-.) prieš, komunistu 
revoliuciją. Proletarai riiėko 
nepralaimės, tik savo rete
žius. Jie turi pasaulį laimėti. 
Visų šalių darbininkai, vieriy- 
kitės,’ Kas gali todėl sakyti, 
kad šių dienų bblšęVjkai ne
vykdo ‘mokslinio socializ
mo’’?”
Tas kunigas šneka, pats ne- 

sižinodamas ką. ,UžUot pavar
tojęs savo smegehis ir pastudi
javęs, ką rašė Marksas, jisai 
patikėjo Rusijos bolševikais ir 
jų pakalikais, kurie skalbia) kad 
sovietų Rusijoje esą^ įsteigtas 
^sasclaiižttiaB pteaf Marksą”- '

Ar Rusijos bolševikai

Chicago 
kovos yėži

Ateinančiais metais, plariiio- 
jariia atidalyti Chicago Tuftidr 
IristitUte, kuris bus pašvęstas 
vien studijavimui ir gydyniui 
vėžio li^s. Prfe instituto dirbs 
visa eilė , žymių vėžio specia
listų. Institutas b.us atidary
tas kertėj Dearborn ir Eim 
gatvių. 4 z 0 . , :

. -t t* .

nuver-

BUVO PRAPOLĘS. — M 
Efhėst Lauer, 51 m., nuo 
1918, m. istorijbš profesorius 
Northwestėrn univęrsite.ė, 
buvo prapuolęs ir susirado 
tik po dviejų diėhų. Jis nuo 
persidirbimo ir sunkaus per
gyvenimo Vokietijoje per 9 
mėn., buvo lig pabludęs. Pe
čiaus p.ąsibastęs porą dienų 
rjis kiek, atsipeikėjo’ ir sųįry- 
žo namo. Dabar jis turės kiek 
iįgęsnį laiką pasilsėti. Jis yra. 
lįbėrhfi^iį; pąžįųrų ir didelis 
nacių priešininkas*

. : i .. C ‘. • • •

(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)

Susisiekimo pri'ėmonių 
išbandymas

Berlyno gatvėmis marširuo- 
ja jaUiii uniformuoti vyrai. 
MarŠirUojri draUsmirigai, sū- 
tartinai. Tukstahriai’, _ šimtai 
tūkstančių jaunų Vyrų visi 
skuba į Niurienbergą. Tenais 
Hitleris tars savo pranašišką 
žodį) tėčiais jis juos šaukia. 
Visais ? keliate) triaukihiais, au- 
tomėbiliais,' aeroplanais, pės- 
či'omis ir važiuoti vtei slenka 
Nitirenbergo link.

Tai ne Hitlerio kalba čia 
svarbiausias uždavinys. Trau
kiniai, ‘automobiliai ir visos 
kitos riusisiekimd priemonės 
turi įrodyti, kiek jos yra pa
jėgios, kiek jo's yra ištvermin
gos šimtus tūkstančių vyrų 
umū laiku į vieną vietą sukel
ti. Tai karo ruošos veikla. Tai 
tik pratimai. Visos tos kalbos, 
tai mUlkiahis* kurie dar tiki 
aukštų politikų žodžių nuošir- 
dtimu. Juk karias Europos ir 
Azijos pašaliais jau eina; Kas 
gi dabar gali pasakyti, kada jis 
virs Europos ir Azijos visuo
tinu karu. Berlyno gatvėse 
skamba karo komandos žod
žiai, trimitai' gaudžia, skrenda 
karingų dainų garsai!

Blobai Valgo, bet 
Blogai valgo, bet

O tuo pačiu metu Berlyne 
gali gauti pietus tik iš dviejų 
patiekalų, svetimiems mėsos ir 
riebalų neparduoda, reikia tu
rėti savo eilę ir kai kuriuos 
įrodymus, kad tie tati riebalai 
yra butini. Bet Berlynas, kad 
ir nesočiai pavalgęs, bet vis 
dėlto nežino, kas yra badas, 
Djarbo žmonės minta visokiais 
surogatais, o labiau pasiturį 
maitinasi natūraliu maistu.

Berlynas linksminasi. Kavi
nes, reŠtorrinai ir visi kiti už
eigos namai pilni žmonių, pra- 
mohė daro biznį. Tiesa, jei 
trūksta kai kurių žaliavų, bet 
tuos trukumus papildo Franco 
generolo Ispanijoje naujaji už
imtos vietos. Varis, geležis, 
plienas ir kiti metalai plaukia 
iš Ispanijos anglų kapitalo val
domų kasyklų. Skirtumas tik 
tas, kad dar ne taip seniai .vi
są tai ėjo 'tiesiog į Angliją 
ginklavimosi reikalams, o da
bar eina į Vokietiją, bet biz
ni kaip darė, taip ir tebedaro 
anglų kapitalas, štai dėlko Ari- 
glija 'nesijaudina labai Fran
kui laimėjus. Gėhėrolas Fran
kas nesiryžta anglų kapttrilo 
iritėresuš paliesti, todėl Angli
ja rami!

Tuščia bonkute
, . z • • • Z . *. 1-. ■

‘ Bet atsiprašau, prekybos lai
vus skandinti, tai jau perdaug 
ir iš čiA išdygo bendra sutar
tis prekybos laivus apsaugoti. 
Kas tuos laivus skandino? Ita
lai, vokiečiai, bet apie taj ne
reikia garsiai kalbėti, kam pik- 
tis, jei tik biznis eina.

Tik garsiaj prasitarė
ir tikrą adresą nurodė, kas vi
sų tų nelaimių kaltininkas, bet 
SSSR tuoj lupas tižčiapė, ,kaip 
tik ją į talką pakvietė preky
bos laivus saugoti. Jau ir 
SSSk išmoko biznį daryti, pre
kes už grynus pinigus parduo
ti! Berlynas nėra toks didelis 
SSSR ttioj lupas užčiaupė) kaip 
bama. Berlynas gerai nujau
čia, kad SSSR tarptautinė pA- 
detls žymiai pašlijo, kaip Vi
sų sAvo štabų viršininkus ge
nerolus sušaudė. Komunizmas 
jati daug kur tik buvusių ge
rų kvepalų bohkute, kuri jau 
ir tuščia būdama dar ilgAi kve- 
piš)- bet tai jau tuščia bonkū- 
tf.y Reikia išmokti daiktus sa
vo tikrais vardais vadinti. To
ji tuščią kvępalų bonkUtė Tr 
SSSR žem&jte pamesta vis dar ambasadorių — italai

Gyventojų Surašymas Klai
pėdoje. Spalių 16 »d. Klaipėdos 

kiek kvepia, bet ji jau nevėr-1 Krašte buvo surašomi visi gy- 
tinga, niekam nereikalinga, ventojai, mokesčių' reikalams. 
SSSR gali pasijusti vienišė, o Miškų Urėdų Suvažiavimas, 
šiuo metu vienišio gyvenimas Spalių 18 ir 19 d.d. Kaune įvy
ti© tiek nuobodus, kiek skati ko miško urėdų suvažiavimas, 
dus ir liūdnas. (Tokie karts ntio karto suva-

žiavimai-pasitarimai atneša 
daug naudos, per tai tobulina
mi tos šakos ūkio metodai.
i Vhisių Sulčių Fabrikas. Kaip 
žinoma Lietuvoje ūkininkai jau 
iš senovės mylėdavo sodus. Jei 
kaikuriose šalyse, ūkininko so
dyboje, trobos stovi plikos, tai 
Lietuvoje ūkininkas skaito tą 
sau už negarbę. Jo sodyba yra 
apsodinta medžiais, šeiminin
kės didžiuojasi savo gelių dar
želiais, o ūkininkai lenktynio- 
jasi vaisių sodais. Vis natijų 
atmainų vaisinių medelių skie- 

|pų išrašydavo iš užsienio.
Dabar Lietuvoje yra daugy

bė savų medelynų, kurie užau
gina ir parduoda ūkininkams 
pigia kaina išbandytų Lietuvos 
klimate skiepų. Kad ūkinin
kams padidinti pajamas iš so
dų, yra pakelti muitai už įve
žamus užsieninius vynus. To 
dėka, savo krašte praplito vais
vynių gamyba ir čia atsiekti 
dideli laimėjimai netik kieky
be, bet ir aukšta tų vynų ko
kybe. čia paduodame skaitli
nes, kurios parodo kaip ta ša
ka vystėsi metais. Tos žinios 

Į nėra pilnos, nes statistika ap
ima tik vyną, pagamintą pre
kybai. Daugelis šeimų gamina 
gerą vyną savo suvartojimui, 
kas į statistikas neįeina.

Taip 1930 m. vyno gamybai 
suvartota 611 tukst. kilogra
mų vaisių ir uogų ir pagamin
ta 413,500 litrų vyno, o 1936 
m. dvidešimts-dvi įmonės su
vartojo 832,900 klgr. ir paga
mino 679,400 litrų — 852,000 
litų sumai.

Vyriausybė ieško ir randa 
vaisių eksportui rinkas. 193.0 
metais jų eksportuota: 13,759 
torių už 5,522,500 litų, bet tai 
buvo, išimtini metai, tokio vai
sių derliaus paprastai nebuvo, 
be to, Vokietijoje tą žiemą 
kaip tik dideli šalčiai sunaiki
no sodtis. 1936 m. eksportuo
ta 1,937,8 tonų už 749,500 li
tų. Muitų pakėlimu sulaiko
mas vaisių įvežimas iš užsie
nių, .per tai duodama galimy
bė anksčiau parduoti vaisius 
ir uogas, tiek šviežius, tiek 
džiovintus, vidaus rinkoje.

Pagaliau, ypač blaivybės ša
lininkai, iškėlė naują sumany
mą — gaminti sveikinusį gė
rimą — vaisių stiltis. Tai vėl 
nauja pramonės šaka, naudin
ga dvejopu atžvilgiu: materia
liu, 
sult: 
siemš> tiek suaugusiems, tiek 
mažiems vaikams. Pirma pra
dėjo tuo rūpintis Blaivybės 
Draugija. Agronomas Valadka 
Kaune pradėjo gaminti sultis; 
pradžioje pagamindavo 5,000 
boiikų, o paskutiniu ! laiku ga
mina apie 20,000. Be to, no
rintieji galėjo išmdkti patys 
pasigaminti sultis, tam tikslui 
keliose -vietose Lietuvoje buvo 
nemokamai mokinama. 

• (

Vienok, tokia gamyba nedi
deliu maštabu nėvisuomet ap
simoka. Todėl* dabar norima 
ir vaisių sulčių gamybą pakel
ti ir išplėsti. Tam tikslui “Pie
no Centras” specialiai statys 
fabriką.

Nauja Lietuvos Ir Jungtinių 
Valstybių Sutartis. Spalių 18 
d. tarp Lietuvos ir U.S.A. pa
sirašyta sutartis, kuria sutei
kiamos kai kurios lengvatos 
karinės prievolės atžvilgiu, ry
šium su natūralizacija ir per
sikėlimu gyventi iš vienos ša
lies kiton. Smulkmenos bus vė
liau.- , <

Sąskaitos ' Ii
Tokioje padėtyje atsidūrus 

ir pirmąjį susitikus draugu pa- I 
vadinsi. j

Sąskaitos? Kokios Čia pra
eities sąskaitos gali būtį, ypač 
politikos gyveninio? Berlynas 
šitą politinę situaciją kolkas 
vykusiai išnaudoja ir Hitleris 
sau kreditus daro. O ypač kai 
turi tokį gerą dėdę, kaip Mtis- 
sOHnį. Tiesa, ir čia turime 
daug nesuvestų sąskaitų, bet 
juk vis tai politikos sąskaitos. 
O be to, Mu^solini padėtis to
kia, kad ir jis jaučia jo ratus 
vis gilyn klimstant. Tai Ber
lynui nėrri ko, bent šiuo me
tu, nusiminti, todėl Berlyno 
veidas kad ir susirūpinęs, bet 
linksmas. O kas dabar tų rū
pesčių neturi? Visi.

Berlynas labai didelis mies
tas. O dideliems miestams da
bar visai netikėtai nauji rū
pesčiai išdygo. Aeroplanai tiek 
Etiopijoje, tiek Ispanijos ka
re ir štai jau Japonijos su Ki
nija kare parodė tikrus ste
buklus. Jie toli užnugaryje ga
li vykusiai į neapsaugotus mie
stus bombas mėtyti ir daug 
vargo sudaryti.

Berlynas nėra tikras, kad 
tiek iš vakarų, tiek iš rytų ga
li atskristi gera aeroplanų es
kadrilė ir pusėtinai bombų pri
mėtyti; Berlynas moko visus 
savo gyventojus kaip, reikia 
aeroplanų apsiginti. Nau‘ja pra
moga! Sąvaite grynos tamsos. 
Naktimis jokio žiburėlio! Eis 
didžiulė aeroplanų kova, šitai 
kovai Berlynas visai atsidėjęs 
ruošiasi, kaip tikrai karo ko
vai. čia šposų niekas nekre
čia !

Plakatai, atsišaukimai—sau
gokis priešo aeroplanų!

Berlynas naujais rūpesčiais 
gyvena. Berlynas turi apie ką 
galvoti ir nėra laiko rūpintis, 
kokį valgį jis Valgo. Vis dėl
to viduriai prikišti, tegu su
rogatais, tegu 
liuoja, bet j tik

Visą , dėmesį 
brinj priešą! 
gyvena Berlynas! Jo milijonai 
gyventoją padangėje ieško sve
timo priešo, laukia tuno ir vi
sokius surogatus valgo, dėvi... 
Tai šių dienų Berlynas!

— Barri Bolium.

jie sau gurgu- 
tai ne badas!
atkreipk į iš- 

Tokia nuotaika

Mirė Peršautas
CIO. Organizatorius

banish-Američan ligoninėj 
mirė John White iš Harvey, 
automobilių darbininkų unijos 
orgahizatoriUs, kuris prieš ke
lias diėhas bUVO pašautas prie 
594fc tįrand AVė., kito buvusio 
unijoą drganizatoriaUS Charles 
Cain, kuris buvo praradus dar
bą. CAih ir dU jo draugai slap
stosi ir policijai juos suimti 
dar nepasisekė.

Miręs paliko našlę 
penkis vaikus.

ir

/ . . *

Du ambasadoriai
Į ChičaAO dabar yra atvykę 

Italijos ir Graikijos ambasado
riai sustiprinti propagandą už 
savo diktatoriškas valdžias. '• , ♦ * .’ 'r •*» •• •
Abu jau* atlaikė viešus susi
rinkimus ir ketina pasilikti dar 
kelias dienas, o gal ir ilgesnį 
laiką.

Bet jiems atvykus įvyko 
mažas nesusipratimas. Gal dėl 
negavimo tikslių žinių įvyko 
taip, kad Italijos ambasadorių 
pasitiko graikai, o Graikijos

ypač sveikatingumu, nes 
yrą svarbus maistas vi-

1987-X-20 d.



Antradienis, spalių 26, 19S7 NAUJIENOS, Chicago, UI.

GAISRAI
(tnž. J. J. Giiros rėfėrita^ 
skaitytas Lietuvių Kultūros 
Draugijos .Draugijų konferen
cijoje, LiuosybėS Svetainėje, 
Cicero, Ilk, rugsėjo 5 d., 1937)

f 'lUliklbM YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ ik KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonai Canal 0117 — Atdaras ketvertais visą dieną, 

VALDYBA: - . P. MILLE& tįh'ahsiį sektorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentes L DEGUTIS, iždinftikas
K. KAĮRIS, vice-prezidentes P. GALS KIS,. trb slidės • >

______ V. JANKUS, sekretorius. • . . P, MILAŠEVIČIUS, .trustisąs.. .
DR. MONTVIDAS, Pr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Ądvdkate^ . J. .Py YARKALA, DraVgiM Auditorius 
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..... 32 
...... 25 
..... 22 
.... 18 
.... 17 
.... 17 
..... 14 
.... 12

44 DIENOS
Chicagos Liėtuvių Draugijos 

kohkufso bankietas gruodžio 
llįįų Atseit, ligi konkurso tėra 
tiktai 4 dienos.- Likusio laiko 
nedaugiąusio, / visiems Draugi
jos nariams vertė pradėti rū
pintis nors pd vieną narį įra
šytu Kiekvienas Draugijos ria- 

kuris įrašys naują narį 11- 
lankieto, už. kbžną įrašytu

50 ;..
20 ..r..

10.
25.
20.
12.

P-le Lucille Jane Chapas, 
P-lė Theresa V. Chapas, 
P-nia Agota Seianas, 
Frank Seianšs, 
Frank Tarvid 
P-nia Teklė Tarvid, 
Juozas Jasmon, • 
Fęlik Šhuhkus, 
Erti žilis, 
P-nia Frances Jasrtidrtt, 
P-nia Auna VAinoraitfenė.

«»h. Stasys JutfSIs ĮtaM: I 1 * % \
P-nia Eleanor Artn Gercyfc, 
Peter Paul Gerčys

: MlkehAs, aktyvui t>r-
ganizacijos hArys, jtėSė Drau
gijoj p-ftių Juką Gageiis, abu 
įadha po tikietą į konkurso 
bėnkfetą.

P-nia Teklė Valinskienė, ak
tyvi bridgeportietėį taipgi pa
sidarbavo,. Draugijos., labui— 
K ė (Savo draugę p;nią Helen 

delis, 3210 So. Halsted St. 
P-nai Bredeliai laiko erdvų, 
gražių taverną čia pažymėtu 
adresu.
Kom Jdseph J. Žukas įrašė:

* •. **• « • " •

P-le Amelia" Razmus.
Kdrt. “Senas Petras rašė:

Jon Stradomskis.

MELROSE P ARK, itL.
---------------------------------- . .

šėtrose Park Lietuvi^/Kul
tūros Draugijos mėnesinis su
sirinkimas Vyks šį sekmadienį, 
spalio 21 d., 2 Vai. popiet, p. 
Frabish Hali, 2209 Lake St. 
Šuširinkinie buįs prograhia— 
kalbės ter.. A. Montvidas, bus 
dainos. Naria malonėkite skait- 
fan^ai susirinkti—išgirsti gerą 
programą, taipgi turim daug 
svarbių reikalų tarihiui.

J. Padžiunas 
Mirose Pahk Lietuvių Kul
tūros DraOgijoš Pirininkas.

MUSŲ NAUJIkadangi paprastai nėra van
dens. z , '•

Baigdamas norėčiau kelis 
žodžius tarti apie apdraUdą 
nuo - gaisru* Daugelis žmonių 
maho, kad apdraudės kompa
nijoms vadovauja “krukai”. 
Vadinasi, jie tomis kompanijo
mis nepasitiki. Kai kurie tie
siog sako, jog iš kompanijų 
nieko negalima ifekolektuoti.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
jog per depresijos laikus tik 
trys apdraudos kompanijos su
smuko, o visos kitos išsilaikė. 
O dėl mokėjimo apdraudos, tai 
jos savo sutartį pildo. Reikia 
žihoti, kdd saVo naihą apdrau
dę jųš gaimatė kontraktą, ku- 
riahie^pažymėta, kokiais atve
jais kompanija yra atsakinga. 
Pavyzdžiui, yra kontrakte pa
žymėta, kad jei namas butų 
sunaikintas dėl ekspliozijos, 
tai apdraudos kompanija atsako 
tik už tuos nuostolius, kurie 
įvyko dėį4 gaisro, o ne eksplio- 
zijos* Jei namas dėl kurios 
priežasties sugriuvo, o paskui 
užsidega^ tai kompanija už su
griuvimą neatsako. Bet jei na
mas sugriuya dėl gaisro, tai 
kompanija yra atsakinga. To
dėl visada svarbu yra tinkamai 
susipažinti su kontraktu-, kad 
paskui jokių nesusipratimų ne
būtų.

Apdraudų premijos gana ski
riasi. Pavyzdžiui, medihib na
melio savininkas turi mokėti 
u’ž apdraudą daugiau nei mūri
nio namo savininkas. Garažo 
apdraudimas atsieina brangiau 
nei grosernės. žodžiu, juo dau
giau yra gaisro pavojaus, ( juo 
daugiau reikia už padraudą 
mokėti.

(Galas)

MRockford kon. Stasys 
rauskas įrašė:

Adblph Jaheliunas, 
P-nia Mary Stružhs, 
Waltėr Misevičius, 
Anthony Lubas, 
P-nta Datata ĖVahs, 
P-!ė Birutė fevans, 
AleX G. Margis 
Dominikas Stenk, 
P-nia Neiliė Stenk, 

•’ ŠnUhis fcrifreifs, 
P-nia timfe M. Poškttš, 
Josęiph kudzmhj 
P-hiA Am kbtfema, 
Johk &6čkus, 
JoSėph F. Žolihhs, 
P-hm stelių žoiim,. 
Aiphohse Pužas, 
Barny MAck, i ; 
P-nia Maby Mauk, 
P-nia Anna Margis, 
R-nia Puth Lukas, 
P-nia Maty Gura 
P-nia Nelle Bagdon, 
John VolaUt, 
john Ztfzevičh-.

Kon; Adomas Markūnas
P-nia Ahna Valanga. P-nia 

Anna Valanga mielai. įsirašė 
Cliiėagos LietUvių Draugijon. 
Tokiu skubiu įsirašymu Drau- 
gijon p-nios Valangos net it 
jos vyras p-nas Valanga nusi
stebėjo. P-nas Valanga kaip 
rašosi Draugijon jau bus po
ras metų, bėt, deja, dar ligi 
šio laiko neįstengė įsirašyti, na, 
o jo sumani žmona per kelioli- 
ką minučių liko Draugijos na- 

puikuš 
pavyz-

(Tęsinys)
{ ; * ’’ ’

Viena dėpartmėntirie krau- 
tūVė’netoli Rockfordo nusisam
dę , apie septyhiolkos-* metų 
vaikiną, kad tasai kiekvieną va
karą išvalytų skiepą. Vaikinas, 
aiškus, daiktas, tinkamai ne
prižiūrėjo skiepo,—šiek tiek jį 
išluddavo, bet, $iukšklių vis 
dėlto palikdavo pusėtinai daug. 
Vieną vakarą jis visus popieh 
galius sušlavė prie pečiaus ir 
paliko juos ten. Pečius- smar
kiai degė, o kaminas gal ne
buvo valytas per kokį dešimtį 
metų. Rėčius ii kamihas tiek 
įkaito, jog uždegė ’ netoliese su
mestus popiergalius. Po dešim
ties minučių visa trijų aukštų 
krautuvė jau?, degė. Nors ugnja 
gesiai ir tuoj atvyko, tačiau 
nepajėgė gaisro sustabdyti: pa 
statas, sudegė . iki pat žemės. 
Savininkas prarado beveik visą 
savo turtą.

Jeigu butų pasaihdytas^ su
augęs ir atsakingas žinoguš, 
tai vArgu tokia nelaime butų 
įvykusi. Tiesa, suaugusiam 
žmogui butų ^reikėję brangiau 
mokėti, bet, kaip amerikonai 
sako, ‘'in -long run” tatai bu
tų daug pigiau atsiėję.

Gal jus manote, kad- retai 
taip tepasitaiko. Jeigu , taip 
mąhote1, tai klystate. Statisti
kos daviniai rodo, kad Jungti
nėse Valstijose kiekvieną mi
nutę įvyksta gaisras. Vadina
si, per valandą gaisrų įvyksta 
60 . Tie gaisrai įvyksta ’ d ė' 
visokių priežasčių, bet daugiau
sia dėl neatsargumo ir nešva
rumo.

Per pereitus metus ugnis ir 
gaisrai Amerikos žmonėms pA- 
datė milžihiškų nuostolių. Ap
skaičiuojama, kad jei gaisro 
nuostolius .turėtų padengti visi1 
Amerikos ’ |jnoųės,; tai, .vįduti- 
niškai imant, kiekvienas vyras, 
moteris, ir ..vaikai turėtų su
mokėti po į$2.05, per metus! 
Be to, apįę, JO,000 žmonių pėr 
metus dėl gaisro praranda gy
vastį. O kur išlaidos, surištos 
su gaisro komandų išlaikymu1, 
apdraudos premijos, negalėji
mas dirbti per kėlias dienas. 
Jei visa tai sudėsime į daik
tą, tai kiekvienam Amerikos 
gyventojui nuostolių dėl gais
ro susidarys ne $2.05’, o $10.50! 
Tai jau, taip sakant, pusėtina 
kontribucija. * '

Pravartu kelis žodžius tar
ti apie patį gaisrą. Pirmiausia 
reikia pasakyti, jog dažnai gai
sras padaro didelius nuostolius 
vien tik todėl, kad žmonės nę- 
susigriebia, kas. reikia daryti. 
Pavyzdžiui,v jei užsidega kokie 
popiergaliąį skiepe, tai žmonės 
bando patys ugnį likviduoti.’ 
Kartais jiems tatai ‘pasiseka, 
bėt dažhiaUsiai jie tik duoda 
progos gaisrui įsigalėti. Atsi
minkite, kad su vandens vied- 
ru sunku bet koks gaisras už
gesinti.

Jei gaisras prasideda, tai 
tuoj reikia šaukti ugniagėšiuJs. 
Juo ilgiau laukiama, juo dides
ni nuostoliai. Kai ugniagesiai 
yra pašailkti, tada galima ir 
pačiam gaisrą gesinti.

Svarbu kiekvienam žinoti 
ugniagesių telefono numerį. 
O. jei namuose nėra telefono, 
tai reikia įsitėmyti artimiausį 
gaisro signalą.

Jei jūsų namuose ar ofise 
yra specialus prietaisai' ugniai 
gesinti, tai bandykite su tais 
prietaisais tinkamai susipažin
ti, ka.d, reikalui esant, galėtu
mėte juos panaudoti.

Kalbant apie gaisrus, bus ne 
pro šalį prįminti miškų gaisrus. 
Tai labiausiai nuostolingą- ir> 
sunkiai likviduojami gaisrai. 
Pernai, pavyzdžiui, sudegė dpie 

. 100,000 akrų miško. Sulaikyti 
'miško 1

įrašė:ryi 
gi 
narį gaus tikietą į minėtą bart- 
kiėtą nettiokamai.

Ligi šio laiko nedaugiau 5% 
visi) organizacijos narių yra 
prirašę po Vieną narį Draugi
joj. Bet 95% narių nėra.nė ša
pelio pajudinę orghhizacijos la
bui. Laikas rimtds, orgajįįzaci- 
ja kviečia kiekvieną savo ndrį 
daug maž prisidėti prie Drau
gijos bUdavojimo. Jei draugi
ja veda vajų naujų narių įra
šyme, tai čia darbas ne dalies 
narių organizacijos, bet, visų 
organizacijos narių. Dirbdami 
bendrai-, padarysime ' konkursą 
širstą nuošimčių sėkmingu. 
Nuo, narių organizacijoj pri
klauso konkurso pasisekimas.

Kiekvienai iš mus turi gimi
nių^ turi draugų turi būrį ge
rų pažįstamų, tai kodėl nesi- 

8 stengiamą juo s įrašyti Drąugi- 
7 joh? K’o&ėl laųkįaha^, kad Maii- 
7 ras atliktų darbą, O Įiatys pri- 
j šibijome šiam svarbiam, kel- 

hiahi datbiii—pirštą pajudinti. 
Mės iš savo organizacijos na
rių prašortie gana ihažai—įra
šyti po vieną narį. Hodosi; įra
šyti po vieną narį gali kiekvie- 
has, kuris netingi, kuriam ru- 

oi’ganižaęijos, reikalai. Į/ tin
ginius ir Miegalius aš čia ne
kalbu,- jie įhiėgos ramiai, nors 
jų dūris klebinsi kas dieną. 
Kalbų į Draugijos' narius,', ku
riems rupi organizacijos labas, 
ku'rie yra sumanus, Veiklus ir 
gerą., linki ,šiai organizacijai. 
Fašitikiii,' kad tfer šias 4-i die • 
nAs htšiteš \daUg,. gąnA dalig 
Draugijos narių, kurie pasi- 
stėri'gs .įtešyti po vieną arba ir 
po du narius Draugijon.

Draugai ir draugės-—organi
zacijos nariai, Chicagos Lietu
vių Draugija laukia jūsų darbo 
hažultatų laukia jūsų, kad atlik- 
t’i/mėte jai atatinkamą priva
lumą—jrašytumet po vieną nau
ją narį. TodęĮ šios 44 dienos 
tėgdl būna irlUsU Visų nuošir
daus darbo dienos. Draugijos 
labdi. Mickevičius

I ♦ • -

Kas gauna tikietlis į 
Draugijos 'konkurso 
bailkiėtĄ?
Gauna—

1. Visi nauji nariai, 
yra įsirašę ne anksčiau 
sario 1 d., 1937.

2. Visi Draugijos nariai, 
rie įrašo naują narį į

3. Visi konkursantai;
4. Visi Lietuvių Kultūros 

Draugijų valdybų nariai:
5. Chicagos Lietuvių Drau

gijos valdyba ir komisijų 
nariai.

Tikiėtai į šį bankietą nebus 
parduodami—dalyvauja vien čia 
pažyrtlėti organizacijos nariai/ 
Kurie Draugijos nariai nori 
dalyvauti šiame konkurso ban- 
kiete, tai esate, kviečiami įra
šyti‘naują narį.
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
• k — *t ' • * ?•*» •» i

Konkursantai, kvotos, įrašyta narių 
NARIŲ 

KONKUR8ANTAI < MIESTAS KVOTA

Benediktas Vaitekūnas ........................r.. Chicago ....200 ......
Petras Martinkaitis-Senas Petras ........ Chicago ... 200....
Vincent B. Ambrbsė ................... . Chicago.... 100......
Frank Buiaw ...................... ..................  Chicago ....2b0"......
Stasys J. Petrauskas (Kvota baigta) Rockfdrd.— 50....
Kazimieras JčkUbkA .*.................... .
Stasys Jurčfe................ ................ .
Joseph Augaitis (Kvota Baigta) . 
Adomas Markūnas..........................

Joseph Ascito ...................... ........
Anna Morton Ascilla ....................
George Izbickas .............................
P-lė Suzana L. Gabris ...................
Antanas Vesbaras .........................
Antanas Steponaitis ......................
Thomas Salkaiiskas .......................
Stanley Statkevich (Kvota Baigta) 

' John Šiužąs.........................
Kazys Steponavičius ..........
Petras Galskis ................. .
Juozas Albauskas ..............
P-nia Elzbieta Norgiailienė 
P-lė Jėnnie Laurel .............
Louis Antanavičius ...........
Alex Ambrazevičius .........
John P. Griciųnas ..............
Petras Lapenis .................
P-lė Josephine Miller .......
Povilas Milaševičius ..........
Stasys Mockus ................... .
Jonas Ascilla .......................
P-lė Aldona Miller ....... .....
Peter Giniotis ......i...'........
P-lė Antoipette Kacevičius 
Antanas L. Skirinontas .....
Antanas Stankus ................
P-nia Petronėlė Markauskas 
Jonas Cinikas .... J..............
Chester Prakurotas ...........
Addlph Kaulakis ...............t.
Vincas Cernauskas ............
Jonas Kuolas ......................
joseph J. Žukas....................... ...... .......  Chicago.....
Albinas Rudinskas .................. ............... , Cicero ....
Walter Turner.................... . Chicago ..
P-nia Teresė Viltrakis ........................4 Čhicago ..
Peter Rapševičius ................... . .......... . Chicagų ....
Jonas A. Sinkus .................... i....,:..........; Chicago ....
P-nia Anna Mittskus ........... ...... J... w. Chicago....
Andrius N ai keli s .................................  Chicago
John A. Grakey ........    Gary....
Frank klikna .... ..................  •. ... Chicago..
P-lė Milda Baronas .............................. Chicago.... 10 .. .......
Juozas Laurinas . .......... . ...... .............. ; Adrora.... 16.........
Jonas Pateli’unas ...........    -.......  Kenosha ;. 20..........
P-lė Ahna Karėta ................ . ............ . Dfe kalb ....'2b..........

P-nia Julią Luketis ..... .'...............  Springfield .... 10 .,........
Narių ne kon4ų kvota kolonijose ir Chigigoj 60.3.,......

Aplamai naujų narių kvota' konkurse  ........__ ?.3,000
* I * 1 ■ z * * t. '

Konkurse narių jau įrašyta ...... ‘...............‘........... 1,171
Kvotai trūksta ...........................    1,829

P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiete. Višų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklą konkurso ddrbė, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937,

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vashrio 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.50 nemoka
mai J Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d.4 
Amalgamated Hali, 333 S. Ashland Boulevard. Taipgi j minėtą 
bAnkietą gaus tikietą nemokamai visi ilie Draugijos nariai*, ku
rie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir motelys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon pek muSiį kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Draugijos Ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nub 9 ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sek
madieniais nuo 9 rytu iki IvaL popiet

kurie
va-

kir-

Rockford kvota

Stasys J. Petrauskas *
Sveikinam musų darbštų kon; 

Stasį J. Petrauską,—jis savo 
puikiu darbu tikrai pasižymė
jo Rockfordo kolonijoje. Ne 
tiktai pats konkursantas išly
gino savo kvotą, bet podraug 
išlygino Rockfordo kolonijos 
kvotą. Rockfoi'das yba vienA 
iš pirmųjų kolonijų išlyginusiu) 
kvotą,—-kuri bus “next” ?

Atseit, konkursantas S. J. 
Petrauskas įrašė 50 naujų na
rių. Jis šį stambų darbą padarė 
pėr gana trumpą laiką—Rock- 
lord kolonija dabar yra skait
linga Chicagos Lietuvių Drau
gijos bariais. Rockford .Lietu
vių Kultūros Draugija, bus tik
ras kultūrinis Židinys vietos 
lietuvių gyVėnimė. Roėkfordas 
tikrai gali - pasididžiuoti gra
žiomis pasekmėmis savo kon- 
kursanto darbo, taipgi skaitlin
gomis intelektualėmis savo or
ganizacijos jėgomis. Ročkfor- 
do Lietuvių Kultūros Draugi
ja saVp narių eilėse turi dak
tarų, inžinierių, stambių meno 
legų, pasižymėjusių visuome
nes darbuotojų ir t. t.

Taip, musų 'budrus konkur- 
sajitas išlygino savo ir koloni
jos kvotą, nors dar Draugijos 
konkurso bankietas gana toli. 
Vertėjų musų konkursantui li- 
įįį banketui paspaustų įrašyti 
dar .porą tuzinų naujų narių, 
butų stambesne jam dovana. 
Neverta apie- tai daugiau kai-
bėtt-Stasys žilio ką daro. Sa- 

gaisrą yta ląbąį; sunkų, pienti Sa%.

Vė. P-nai Valangai yra 
žmonės auklėja gražią, 
dingą šeimyną.

Kari Nurkat,
P-lė Helen Kūpstis,
P-nia Mary Mallon,
P-nia Anna Keller,
P-lė Rose Kareiva,
Edward Tunkis. **

Kon. Juozas1 Ascilla . įrašė:
Fulgencejus Juodis.

Kon. Thonias Šalkauskas įrahė:
•p. ųr i< \ '. y? A * , ' ■ • »

Augustas Kukoraitis.
P-nia A. Kasarauskienė įtešė 

Draugijon p. John A. Bagin. 
Musų darbšti narė p-nia Ka-( 
sarauskiene ir jos įrašytas na
rys (gauna tikietus į Draugijos 
konkurso bankietą nemokamai.
.;..P-nia A. Aleknienė, kita mu
sų budri narė, įrašė Draugijon 
p. Petrą P. Zienį. Taipgi abiems 
tikietai. į Draugijos konkhrso 
bankietą.
Frank Bulaw įrašė Racine, Wis. lika narių įrašys. Atseit, Na
šiuos narius: cine padarė nemažą progresą.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS

Racinė progtėSuojį!

Prade j us įjUšų • atstovui p. 
jęhąhk BUlaw darbuotis Racine 
kolonijoje, šubtutedo Veikti ir 
musų kbnkūrsantai. štai kon. 
Stanley Statkevich, Racine Lie
tuvių Kultūros Draugijos pir
mininkas, užbaigė savo kvotą— 

‘ įrašė 12 nšiįjų narių. Kitas Šios 
kolonijos konkbrsahtas Stasys 
Mockus taipgi padarė progresą, 
greitu laiku kvotą išlygins. Ko
lonijos konkurso kvota bus 
baigta šią savaitę. •

’ Nors kon. St. StatkeVich ir 
baigė kvotą, bet pasitikime, 
kad jis ligi bankifeto dar kelio- 

« . . • * i 14 > 1

Miestas .
——-r- •

Narių kvota Įrašyta narių

Cicero ....................• > * T - * ’ 1 ..................2..... 100,.......... . .........į....... 76

Melrose Park ..... . ......................,..... 69............... 44

St. Charles .......... . .................. .1..... 70............... ................... 58

75 .<
50 ..
50...
50 ..

37
30
23
18
22
21

Roseland ............... :.......
..ji L.’............  - ■ '

Kenosha ........... ..................
Waukegan ..............................
Gary ................. ..................
Harvey ........................ ..........
Aurora ....................... . .

Čhicago Heights ...... .... *....

Rockford (Kvota Baigta) ....
Indiana Harbor .1................

Racine ....
De Kalb .....

t
Post Scriptum

L Cicerūl kredituojami tiktai tie hariai; kūrie būs Cicero 
gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius ir 
kiti roselandiečiai. ' ' 4

4 • ' ' Z ' . • K

2. Kiekviena'šių kolonijų turės progos gauti vieną ji dvie
jų dovanų — konkurso bankietb vakarė, jėigųUigi gruodžio 11 
d. išlygins kvotų nariais. Konkurso Bankiete, Viėtuviį kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui.

45..
35.

25.. ..

50.. ..

11

- 51

-

30.
20.

19

\Ci



Diena Iš Dienos
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Johanuos 
Bučinskaitės 
Išleistuvių 1 “1 •

Svečiai Iš Tolimų 
Vietų “MWs Lithuania” 
Vakare. j

“Miss Lithuania” vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, buvo didelis skaičius sve
čių iŠ tolimesnių apielinkių. 
Atvyko daugelis iš Indiana 
Harbor, Rockfordo, Racine ir 
kitų vietų. Bene tolimiausios 
vietos lietuviai buvo pp. Ta
rnas Šimkus su žmona ir sū
numi. Jie atvyko specialiai 
Konkurso vakarui iš Ringle, 
Wisconsin, netoli Wausau. Chi
cagoje apsistojo pas pp. J. Pū
kius, Eufclid avenue.

Iš Indiana Harbor buvo pp. 
J. Kolas, 
Petrauskas, 
neteko patirti, 
atvyko visas 
Juozas Gura 
buvo vienas iš 
m o teisėjų.

P. Remeikis ir p.
Kitų pavardžių

Iš Rockfordo 
būrys, su inž. 
priešakyje. Jis 
gražuolių rinki-

NAUJIENOS, Chicago, UI. r—
Bačinskaitės draugų ir drau
gių su* ja atsisveikinti ir pa
linkėti jai laimingos keliones 
ir pasisekimo tolimesniuose jos 
darbuose.. -

Ta proga buvo pasakyta ir
visa eilė kalbų, kuriose visi 
kalbėtojai linkėjo išvažiuojan
čiai Johannai ne tik. laimingos 
kelionės, bet ir pasisekimo to
limesniame jos moksle ir tiek 
pat laimingai sugryšti atgal į 
Chicago, kur ji palieka moti
nėlę Eleną ir jaunesniąją se
sutę Honorettą. • * >

' z ■
Vakarėlį surengę, darbščiosios 

poniutės K. Katkevičienė, An
driulienė ir Ferantienė, pade
damos kitų moterų. _

Išvažiuojanti Lietuvon^p-lė 
3učinskaitė buvo darbšti, jau- 
lu'olė, daug dirbo tam tikruo- 
;e jaunimo rateliuose ir buvo

Buvęs.

Sofiją Pocienę 
aplankė garnys

AURORA, III.—Spalio 
garnys, beskraidydamas 
miestelius Fox paupiu, užsuko 
ir į Aurora, pas pp. Pocius, 61 
River Street, tavern biznierius. 
Jis paliko gražių dovanų, duk
relę. Pp. Pociai yra dėkingi 
garniui už dovaną. Motina p. 
Sofija Pocienė ir jaAiute duk
relė jau1 grįžo iš ligoninės. »

Senas Petras

15 d., 
po

Johanna Bučinskaitę
* X

Pereitu sekmadienį Sandaros 
svetainėj buvo suruoštas jau
kus vakarėlis išlydėti p-lę Jo- 
hanną Bučinskaitę.

Kaip jau buvo pirmiau ra
šyta, darbščioji p-lė Johanna 
Bučinskaitę šį pavasarį baigė 
mokslus Chicagos universitete 
ir gavo dviejų metų stipendi
jų Lietuvos universitete studi
juoti lituanistikų. Ji apleidžia 
Chicago ateinantį sekmadienį 
ir lapkr. 3 d. išplauks iš New 
Yorko laivu “Queen Mary” į 
Angliju, o iš ten plauks jau į 
Lietuvą.

Tinkamai pagerbti jos darb
štumų ir gabumų susirinko 
gana skaitlingas būrelis p-lės

1 ) . :
Birutės choro se^rėtorė. Ji yra 
pasiryžusi visomis išgalėmis 
dirbti lietuviam^. Jos motinėlė 
Elena Bučinskienė ir teta^ K. 
Katkevičienė abi daug dirbo ir 
dirba kai kuriose lietuvių or
ganizacijose, ypač SLA. ir k., 
tad ir Johanna išaugo tikra 
lietuvaitė ir pamylėjo visuome
ninį darbą. •>,

Serga Anna
Benulis

BRIDGEPORT—Susirgo An- 
na Benulis, nuo 3532 South 
Lowe Avenue. Ligonė randasi 
ligoninėje, kur buvo padaryta 
operacija. Ji pasisekė.

Senas Petras

Antradienis, spalių 26, 1937 .

————————— ■ , ■ ■■—

SUSIRINKIMAI
Visi Town of Lake namų savininkai sukruskime, o 

vo kolonijai išreikalausim įvairių pagerinimų,
sa
kas 

žymiai pakels musų nuosavybių vertę ir suteiks daug pa'- 
rankumų, taip kad turėsim iš ko pasidžiaugti. Taigi visi 
ateikite šį vakarą į susirinkimą Town of Leikos Namų 
Sav. ir Piliečių, kuris įvyks spalių 26 d., 8 vai. vak. šv. 
Kryžiaus parap. svetainėj, prie 46th ir Wood sts. Kviečia 

Klubo Valdyba.
Liet. Mot. Pil. Lygos susirinkimas įvyks 'trečiadienį, spalių 27

i d., 7:30 vai. vak., Sandaros salėje, 2-ros lubos, 814 West 
33rd St. Malonėkite kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes yra 
daug svambių pranešimų. Kviečia Valdyba.

Uršulės Slotkuvienės 
varduvės ■ - .

BRIDGEPORT—Spalio- 20 d., 
buvo Uršulių vardodiena. Pas 
p-a Uršulę Slotkuš, 901 West 
35th Street, ta proga susirin
ko artimi draugai jų “vinčia- 
voti”. Prie. draugiškų kalbų ir 
užkandžių visi gražiai laiką 
praleido. P-ą U. Slotkus užlaiko 
taverną. Stenąs, r Petras

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje) ,

Štephen Woidas, 25, su Ma
ry Drozda, 19

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 dM gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras pirmadieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

' PETER PEN

uerg Ul^E- A

pritio?

iptld-

Reikalauja
Perskyrų. 1 i

Frances Obecunas nuo Wil- 
liam Obecunas

Gavo 
Perskyras

' Nellie Rimša nuo John Rim- 
sa.

1 užmuštas,
5 sužeisti'

John Sroka, 23 m., 826 N. 
Marshfield Avė., liko užmuš
tas, o v penki kiti žmonės sun- 
kiai • sužeisti, Joseph Wojcick, 
22 m., 1302 Augusta Blvd., au
tomobiliui prie Harrison ir 
Clark gatvių susidūrus su Ed- 
ward Wilkbvsky, 29 m., 3821 
Filmore St., operuojamu taksi- 
kabu.

“TUeVa^:/ O4ELEL«
> .a.kjO -r&i—u. 

NZZxO iŠ

i . —“—:----
9-ti Metai
Per Radio

Primintina užsisįatyti savo 
radio ir pasiklausyti gražaus 
radio programo, kuris bus 
trąnsliubjamąs šiandien, 7-tą 
valandą vakare, iš , stoties 
W.G.E.S. < Jau prasideda 9-ti 
metai kai šie Peopljes Bendro
vės Krautuvių ra<iio programai 
nuolatiniai linksmina ir žavi 
radio klausytojus. Visiems ži
noma, kad Peoples Bendrovė 
yra pionieriai ’ lęidime lietuyįš- 
kų programų;. Per eilę metų 
pastovaus šių programų leidi
mo ir vartojimo žymių talen
tų jų išpildymui, yra aišku, 
kad Peoples radio programai 
turi labai daug klausytojų kaip 
lietuvių, taip ir kitataučių.

■Taip ir šios dienos programo 
išpildyme dalyvaus grupė žy
mių dainininkų, dainininkių ir 
muzikų. Taigi, ' nepamirškite 
pasiklausyti. O prie dainų ir 
muzikos girdėsite įdomių vi
suomeniškų pranešimų ir gerų 
žinių apie pirkimus visokių 
reikalingų dalykų žmogaus gy
venimui. -

Abu peršauti
Lake kauntės, Indianoj, še

rifo padėjėjams Harry Leb- 
nard ir Arthur Mabius susi
rėmus su nužiūrimu automo
bilių vagiliu, abu, šerifo pa
dėjėjas ' Leonard ir nužiūrimas 
vagilis Timothy Bohling liko 
peršauti. ,Vagilis yra kritiškoj 
padėty, bet Leonard yra su- 
žėistas kiek lengviau.

GRANE 
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 1 

TeL Repnblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS 47.15

Tonas .............................. .
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Rep. xxx

“Pažinkime 
Chicago”

WPA ruošiami turai po įvai
rias įdomesnes Chicagos vietas 
šių savaitę įvyks sekamose vie
tose : v

Antradieny,—spalių 26 d.— 
‘Chicago Parerital School”, 
vienintelė tokia mokykla visoj 
Illinois valstijoj su savo ukiu, 
bendrabučiais, namukais ir gy
dymu. Susirinkti 2:30 vai. po 
piet. prie North Central Park 
ir Berwyn Ave‘ 5 v

> ■ 'V.-'- . • ■ ■

Trečiadieny;—spalių 27 d.,—- 
“Knygryšystė”—kaip buvo ap
daromos seniau iį. dabar. Susi
rinkti 2:30 vai. po piet prie 
1751 Belmont Avė. 

• < ' '

Ketvirtadieny—''spalių 28 a., 
—Senoviniai rakandai. Susi- 
rinkti 2:30 vai; po; piet Dailės 
Instituto koridoj}  ̂p.

Penktadieny,—spalių 29 d.,— 
“Vakaras Ukrainoje”. Lanky
mus ukrainiečių -kolonijos, jų 
bažnyčios ir salių. Bus išpildy
tas įdomus ukrainiečių ir ka- 
zpkų dainų ir šokių programas.! 
Susirinkti 8 vai. vakare Cor-| 
nell Sąuare parko svetainėj, 
)rie 51 ir Wood gatvių.- r

šeštadieny,—spalių 30 d.,— 
Lankymas Jane Addanjs namų 
statybos projekto ir apielinkės 
ištaigų—italų kolonijos ir PWA 
statomo vakarinėj miesto , daly 
didelio pigiųjų butų projekto. 
•Susirinkti 2:30‘ vai. 
Sheridan parke prie 
Aberdeen gatvių.

i

Šiuose turuose gali
ti visi, kas nori arčiau pažin
ti Chicagą. Kiekvieną turą ly
dės patyrę.aiškintojai taip kad 
bus gulima patirti’ ir pamatyti 
daug daugiau; negu butų galima 
atskiru apsilankymu. Mokėti už 
dalyvavimu šiuose turuose ne-

po piet
Polk ir

dalyvau

reikia

^T\bUGV -TVJINJG1 
Cl^/E- US TMA"T 

MAP'

Sudriko
Rudeninis 

Išpardavimas

Skalbiamos mašinos, Norge, 
ABC, Apex, ęrosley ir May
tag po $49.50. Mokant po 
$1.00 per savaitę
Angliniai pečiai porcelaib 
po .........1,................... $19.50
Oil Burners, Quaker, Ame
rican, ) Samco, Coleman ir
Alcazar po $22.50 ir aukšč.

šis gražiausis 1938 radio tik 
$69-50, nuolaida už jūsų 
seną radio.
RCA, 'Victor, Zenitli, Philco 
ir kiti ramios, didžiausias 
Chicagos pasirinkimas. .

Jos.F.Budrik
< JNC.
3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St.

/ Tel. Boulevard 7010
Brdriko Programas:

WCFL — 970 Kil., Nedėlioję 
žymus programas kaip 7:30 iki

'AJ'E.k-U-/ TUSN, Vs/E'u_\_ 
GG> zmsid i_exwe vou

- XXU-L- ZX1_OKJB

aves- 
BABV

CM
4534

rūbas kurį 
lengvai ir pigiai galit pasisiūti na
mie. Sukirptos mieros 30, 32, 34, 36, 
38, 40, ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vienų 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.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti'man pavyzdį No...... ........

Mieros ___________  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
...... f n ui.

Atėjo
KULTŪRA No. 9

l

Turinys:
im-A. Vilčinskas—Japonijos 

tikslai, 
o’cloc-

dvasios

perializmas ir jo 
Danas Pumputis— Five 

ke.
A: Gučas — Žmogaus 

gyvenimo drama.
K. Baranauskas — Nendrė — 

Žuvis prieš vandenį.
V.-J-kas—Trys kanalai.
K. Jaktibenas—Du eilėraščiai.
D. Pumputis— Pokarinės Len

kijos* romanas.
Populiarusis Mokslas. 

Naujų Knygų Apžvalga.

Kaina 45 Centai • ■
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
I 1739 So. Hafcfted St

Chicago, Illinois.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom. fomičiun, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
6921 SOUTH

visokius rakandus bei štorua
u.:

8406 SOUTH
HALSTED ST.I WESTERN AVĖ.

Yards 8408 I Hemlock 5040

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

• P- SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 

’ TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
___ Telefonas
"”r VICTORY 3486
504 WEST '33-rd STREET *

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY
—■ f

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių 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- < ' 
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES—
- HOSPITALS _

SVEIKATOS KLINIKA

IONSILAI IŠIMAMI >12
PALA GUI PAGELBA $Cfi

LIGONINĖJE ...... -...........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ............. ..............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory B670

Pete YOUNG’S Tavern 1
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapiniu vartus. Kviečia visus savi
ninkas. .

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

BOŪlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkamą svetainę 
dėl vestuvių ir £arių. Galite gauti 
valgius ir gėrikus dėl bile parengimo 
Julius baskis, sav. 

4431-33 SOUTH HALSTEb ST.

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERE6TORS, Ine.
, ’ Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų ruiių saines 

344-346 East 29th St. /
J. J.iTOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 5165

*
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NAUJIENOS, Chicago, HL

Gražus Progrąmas
Patiko Konkurso
Vakaro Publikai

Kodėl nelinkėti 
‘Pirmyn” chorui 
važiuot į Lietuvą?

A ’ / •

Trumpas, bet gražus inuzL 
kalis'programas “Mlšs Littįifc- 
ania” rinkimų vakare, Chica- 
gos Lietuvių. Auditorijoje, la
bai patiko to parengimo pub
likai. dos buvo labai daug, 
salėje per visą Vakatą nebuvo | 
tuš&o kampelio, nekalbant! 
apie tuščias kėdes. '

Programė (dalyvauja -labai 
talentinga jauna dainininkė 
Genia Lukas> dainininkas Ka
zys Pažarskas, Bronius Liud- 
kevičius, monologistas, ir An
drejevo Šokėjų Trupė.

Jauni Šokėjai z buvo 
gražiai kostiumuoti ir 
atliko labai mikliai ir 
džlai. Jie buvo gerai sumoky- 
ti. Už sugrupavimus ir sumo- 
kinimą trupes mokytojui A. 
Andrejevui priklauso didelis 
ačiū. Jis paruošė atliktus nu
merius specialiai “Miss Lithu
ania” vakarui.

Publika gražiai priėmė ir merių. Jeigu rasite, tai gausite 
dainininkus. Kazį Pažarską jį $5.00 vertės knygelę iš Brid- 
pažino nuo seniau, bet p-lę geporto biznierių Sąjungos. 
Lukas didžiuma išgirdo tik Numerius reikia priduoti ne 
pirmą kartą. Iš jos gali išsi- vėliau antradienio. Prie tos 
vystyti pirmos rūšies solistė.

Bronius Liudkevičius juoki
no publiką monologu, kurį 
jis pats priruošė ir sutaisė va
karui. Jis yra gabus ir mėgia
mas komikas.

Pereitos Važbok jaunime, Pamatyk Sla
vų tėvų <Gimtąjį Kraštą!

Bridgeporto Biziūe-_ 
rių Są-gos Traukimo 
Rezultatai

BRIDGEPORT - 
savaitės pabaigoje
Bridgeporto Biznierių Sąjun
gos ketvirtas trąukim&s * po 
$5.Q0 laimėjimui Bridgeporto 

’ klientams: 7

labai 
šokius 
sklan-

Laimingi numeriai /buvo se
kami:

1) 307342
2) 97738
3) 330195

i, 286577
210424

i 357057
i 283834
i 328461.

/ 266947 .•

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
Boston Shoe Store, 3435 So. 

Halstęd Street, praneša, kad 
šeštasai numeris buvo iš jų 
krautuvės.

Kurie iš lietuvių esate ’gavę 
bilietus, tai pažiūrėkite ar jijs 
rasite ant. savo bilieto bile 
vieną iš viršuj paduotų nu-

sąjungos priklauso apie 15 
lietuvių verslininkų. Jus gali
te pastebėti narystės iškabas 
prie kiekvienos krautuvės, ku
ri tai sąjungai priklauso.

—VBA.

Žmogus Pamėtės 
Sąmonę Norėjo 
Nusižudyti

Kviečia “Misa .
Lithuania” Konkur- 
santes Į Svečius
P-lė švedaitė prašo visas at

vykti “parei”, ketvirtadienį
Šoko po automobiliu, kuriuo 

važiavo northsidietė 
V. Faiziene

Panelė Bronė švedaitė, jau
na “Naujienų” bendradarbė ir 
viena iš dalyvių “Miss Lith
uania” Konkurse, prašo, pa
skelbti, kad ji visoms konkur- 
santėms rengia vakarėlį'* (par^- 

į ty-) savo namupse, ketvirtadie- 
karpenleri.ii. Važiuojant11’ vfkare; SP^ ’28 d, apie 

7 vai. vąkare. Ji gyvena ties 
4057 South Artesikn avenue. 1 

P-lė švedaitė' šiuomi kviečia 
“Miss Lithuania”, p-lę J. Kaz
lauskaitę, kitas laimėtojas ir 
visas konkurso dalyves į vaka
rėlį atsilankyti ir būti jos Sve- 

^7' ------ ------------- įčiais. Ketvirtadienį, spalio7 28
Jis buvo sunkiai užgautas. Jo; y ^aj vakare, ties 4057 
kakta buvo pramušta ir daug( $buth Artesian avenue.

tre-
. po-

šeštadienį, dvidešimlts 
čio spalių, pirmą valandą 
piet, Faizienė važiavo auto
mobiliu į savo nitosdvą namą 
su
Western Avenue gatve, pa
kliuvo žmogus po automobi
liu. ■ 1

- !

Bevažiuojant pro šalį vie
tos, kur žmonės laukė gatve- 
karių, žmogus apie pusės am
žiaus, šoko po automobiliu.

dantų išmušta. Užklaustas ko 
jis puolė po mašina, vyras at
sakė, “Aš nežinau?1 Pasiėmę 
žmogų jį nuvežė pas gydyto-j 
ją ir ten palikome.—A. -Faiza.

4 t t

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
MĖGSTI KAURAI

CROCHETED RUG . PATTERN 1414
No. 1414—Jeigu neturite dar nusinėrę panašų kautą* 

butinaitai padarykit. Galit pačios sutąsyti savo ątyliaųs deze- 
nius; v

tai

NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DĘPT.
1739 So. Halsted St., Chicago,Ill.

g čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ...
I ■ • <“
| Vardas ir pavardė ........... .................................. ...................................

| Adresas ..........................................._.......... .................................... ............

s ir valstija

Ęiįo mintis. ‘<Pįi?$yn” dai
nininkuose vykti į Dąinų šven
tę sekančią vasarą ir dalyvau
ti sykiu su Lietuvos chorais, 
kUfię suvažiuos į KaUrią į ofi- 
ėialę meno-mužikos pubta. Mes 
chicagie&iai tai grupei daini
ninką už jų pasiryžimą galim 
pasakyti, ^yažiu^k jaunime— 
pamatyk, savo, tėvų gimtąjį kraš
tą ir maloniai daina palinks; 
mink Lietuvos vargo, žmbne- 
lius. Tegul jūsų balsų aidai su
stiprina vargstančių brolių-sc- 
sUčių dvasią ir priduoda drą
sos kovoti už atšteigimą demo
kratinės tvarkos ^Lietuvoje. 
Tiesa jums/šį žiemos ; : sezoną 
prisieis sunkiai padirbėti, kol 
prisirengsite, įet kai “goodį- 
byė” sakysite išvykdami^ tai 
mes tikrai Pirmyn chorui pa
linkėsime ‘ laimingos kelionės 
nuplaukti Lietuvon ir turėti 
smagius laikuis ir gerų pasise
kimų,” ! z

Kadangi choras nežada pa
sitenkinti vien tik dalyvavimų 
dainos šventės programė, bet 
taip pat gestruoliuos duodamas 
koncertus irf spo kitus miestus- 
miestelius, tai turės progos iš
klausyti užjūrio svetelių—dąi- 
norelių dainavimo ir kaimo 
žmonės.

Man prisimena 1934* metai, 
kai kaimo jaunimas vyko į 
Klaipėdą, į Juros dieną kuris, 
įvyko 11-12 dd. rugpjūčio mė
nesio. Pilni vežimai prisėdusių 
merginų-vaikinų ir šiaip jau
nų moterėlių vyko į stotį ir su 
didžiausiu entuziazmu keliavo. 
Pas visus nepaprastas ūpas 
buvo. Nėra abejonės, daugelis 
norėą pamatyti chicagiečių

5 i’MEr!'V',^1IRT (ES ;

SUKAKTUVĖS

JURGIS KISHKIS

Persiskyrė, su šiuo pasauliu 
lapkričio 8 d. 1932 metais.

Nors praėjo jau ir penki 
metai nuo tos dienos, bet mu
sų širdies skausmas ir liudė- 
sys tebėra dar toks pat dide
lis, kaip ir toje nelaimingoje 
valandoje kad buvo.

Liūdnai atminčiai' Jurgio 
Kishkio bus laikomos šventos 
mišios Šv. Kazimiero parąpi-, 
jos bažnyčioje, Sioux 
Iowa.

Nuliūdę liekame,

Moteris Magdalena ir 
Gediminas, o Lietuvoje ,z.w„ 
Irena Melįenę ir jų šeiirtė.,

City, ,

sunūs 
duktė

STANLEY GRONSKIS
Perskyrė su šiuo pasauliu 

spalių, 24 d., 10:35 vai. ryto, 
1937 m. sulaukę^ 34 m. ąmž., 
gimęs Lietuvoję' Klovainių pa- 
rap.. Šiaudų apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Elzbietą, po tėvais Sa- 
muoliutę, tėvą Juozapą, seserį 
Bernice ir daug kitų /giminių 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1721 So. 
Ruble St. LąidotUvės įvyks 
kefvirtąd., spalių 28 dieną, 
8:30 vai. ryto iš namų į Dievo 
Apveizdos par,» bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv.. Kazi
miero kapines.

> '- Visi a. a. Stanley Gronskiė 
giminės, draugai ipz pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jaip. paskutinį patąrnavimą 

i ir atsisveikinimą*
Nuliūdę liekame,

Į Motina, tėvas, sesuo ir
i ‘
, Patarnauja ląid* dir.. S. M. 

' Skudaš. Tėl. Mohroe 8377.

...?' —-
Pirmyn chorą ypač bus įdomu 
pažiūrėti kaiįu' atrodo Amerikoj 
gimusios lietųYiaitės ir vyrai.

Kazy Stepoųavičiąų, “gata- 
vok” shvo ąfmija> kad ir me
no sąjunga rašo rezoliucijas 
prieš vykimą į Lietuvą! ,

Gruzdžių Grinęriu^
; ^4^i,, , į ,-,

Tautiškose Kapinėse 
Palaidotas Staigiai 
Miręs Yagęlavičius 

. ■' ■ —- -- ■ . 4Z-

Statytai mirė šabo siuvykloje,
>. ^prthsideje, 

, , .   ' G. =

NORTH SlDĘr — šeštadie
nį, spalių 23 įl senas NorthsĮ- 
dės pilietis, Stasys Yagelayi- 
čius tapo palaidotas Lietuvių nę 
Tautiškose kapinėse. Jis ne i- ]<uogįUs paveikslus ir rūkant 
kėtai persiskyrę sp šiuoj pą- -
šauliu trečiadienį, spalių 20

Velionis buvo Northsidės 
gyventojas. Išgyveno toj kolo
nijoj virš 30i metų, turbut nuo 
pat atvykimo iš Lietuvos. Bu
vo rimto budo ir apie 50 metų 
amžiaus, h |

Stasys Yagęlavičius iš ama
to buvo siuvėjas ir turėjo sa> 
vo dirbtuvėlę, kurioj 4r užbai
gė šio pasaulio vargus ir link
smybes. . v

Atsisveikinti su savo sėnu 
gyventoju susirinko skaitlin
gas būrelis Northsidiečių, ku
rie ir palydėjo jį iki kapų.

Velionis buvo vedęs> bet at
siskyręs, tik paliko vięnintėlę 
našlaitę dukrelę apie 10 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos velio
nis paėjo, rodos, iš Pabiržio 
kaimo, Kąrmilavo valsč., ar 
bažnytkiemio. Kadangi už
baigė savo gyvenimo dienas 
netikėtai, tai apie mirties 
priežastį žmonės spėlioja vi
saip. Bet tikrenybėje tik jis 
vienas tą žino. Tad, lai bus 
jam lengva šios šalies žemelė.

' ’ ,.o. r- -X. S-
Sako, Yagelaųičius pasikoręs 
Siuvėjas Stasys Yagęlavičius

buvo rastas'' pasikoręs savo 
biznio vietdj. Kodėl jis nusi
žudė,. niėkaš’ nežino. Jį rado 
apsirengušj1 viėn aphtihįąiš 
marškiniais.

’ • j'; Veronika Faiza.

Jus Busite Mums
Dėkingi

štai kita proga laimikiui
Prsęito mepęsio musų publi

kacijoje tilpo ir naujas $250,- 
000 Old Gold cigaretų kontesto 
paskelbimas. Nėra mažiausios 
abejonės, kad tas kontestas tu
ri ypatingos reikšmės ir musų 
skaitytojams, tuo labiau, kad 
kontesto skelbėjai tuo pątodo 
savo, prielanku atsinešimą į mu
sų skaitytojus ir kartu patie
kia jiems galimybės laimėti pi
niginę dovaną, kurių yta 1,000.

Kad tai. yrą tetas dalykas ir 
kad tai kelia žiųgeidumą musiį 
skaitytojų, netenka abejoti. Kur 
tik neklausais, Visur girdi stu
dijuojančius Old Gold komiš-

Old Gold cigąretus. Tačiau, pa
minėtina dar tai, kad šiam kon- 
teste nėra mįslių; nereiks tie 
enėiklapedijbs plėnis Išspręsti, 
čia pasitaiko proga kiekvienam 
laimėti, nežiūrint kas nebu dm: 
paprastas darbininkas ar kole
gijos profesorius.

Todėl ir sakome, jeigu dar 
neistojote i šj kontestą, turė
tumėte tai padaryti tuojau. Jus 
gal laimėsite vieną laimikį, nes 
tai yra piniginė laimė, o tokios 
laimės pasitaiko tik sykį per 
visą amžių. Nepraleiskite šios 
progos, bet stengsitės laimėti. 
O, be to, dar čia kaip ir dvigu
bas atlyginimas, čia jus suve
dami su e Labiau-Susvelnintais 
Old Gold cigaretais — tais, ku
rie visuomet šviežus ir padary
ti iš rinktinio tabako derliaus.

Pranešimas Važiuo
jantiems į Lietuvą

i u ......... . ........... .  ........................................... —' ■

CLASSIFIED ADS.
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^HšcėllaneoUB 
įvairus

— Tėi. VfctOty 4965
v STOGDENGYSTft

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted Sti eet

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotį kambariai 

su valgiu ar be. Galima patiems pa
sigaminti. Antros luboš. 549 West 
18th St.

............!.■■..... ■ ...Įsrg.

Help W ant e d—Female 
______ įJarUninkių Keikia________

■ VIRS 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
tąbaį) kursą, Mokiname dresių Mu- 
viiną, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zainjųimą ir pajėgos mašinos opęra- 
vlmą už $3.00 aukštyn. Mes pagęlbi- 
mę gauti darbą be mokesčio.
’< JOSEPH1NE DRESSMAKINfc 

SCHOOL
1234 Milwauięee Avė., at Ashland 

Atdara vakarais antradienį ir 
ketvirtadienį.

MOTERIS ar mergina namų skal
bimui—būti—gąri namai.' Juniper 
3264.

Skelbimai' Naujienose 
duodą naudą dėlto, " 
kad pačįęs Naujienos 
vra naudingos,

kad nuo lapkričio 
per Atlantiką pa- 
laivakortės tarp

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimai_____

5 KAMBARIŲ BŪNGALOW $4,500 
Mūrinis namas kaip naujas, tu Sto
ru ir 6 dideliais kamb ant antrų 
lubų. Garažlus. Karštu vandeniu 
Šildomas. $6,500

Freminis budinkas 2-4 kambarių 
apts. $2,800.

6 kainb. medinis cottage ant ce- 
męntinid pamato, garadžius. Įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmčkė- 
jimais.

5 ir, 6 kamb. freminis budinkas. 
$8,500. ;

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mari 

4016 Archer Avė. ' Lafayette 6300

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui—virti—dalinas darbas 
—eit namon vakarais—north sidėj 

Buckingham 8094.

REIKIA MERGINOS prie virimo 
padėti • —nėra_ skalbimo—yra kam 
padėti—$12 iki $15—savas kamba
rys ir vana. Kenwood 7868.

Help Wanted—Male-Female 
DarbininkąReikia_______

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTH1LL EMPLOYMENT- 

184 W. Washington St. 3 floor.

. Help V^anted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA unijisto BUČE- 
RIAŪS. kuris galėtų užiimti mana- 
geriaus vietą. 3239 So. Halsted St., 
Victory 2031.

RĘIKALINGA patyrusio draiverio 
išvežioti Tavernų reikmenis nuo 
25 iki 40 metų amžiaus. Vedęs.

4643 So. Halsted St.

PAŲL M. SMITH and COMPĄNY 
Real Estatę, Loaiis and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir f amai; ihšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymdi už 
getus bargėnus; greitSs ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei-

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grisk 
--------- --------------------------- fty ,

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 flei
tų, po 2, 3. ir 4 kambarius. 9 jne- 
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Street. Mainysim ant ma
žesnio. 2 flatų muro namas su 2 
furnasais parsiduoda tik už $6000.

h. S. M1CKKV1CE AND CU, 
6816 So. Westwn Avenue. 

Hemlock 0800.

ARTI 71-MOS IR ARTESIAN 
Parduoda ar išmaino 2-flatį—-6 ir 4 
kambarius—karštu vandeniu Šildo
mi—lotą 50^125 — 2-jų karų gara
žą—kaip naujas. Kaina $5900.

5 kambarių katedŽe — lotas 
30x125—garažas — naujai pentuo- 
ti ir dekoruoti — parduoda ar mai
no. Kaina $3600.

MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St. Hemlock 8300

.n. ■■ ■ .....„.„„T-.,, ..... .„.,.4.4.. lį ,

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui <'* 

""fARMA Gera^proga^60' ^cerių 
farma ant pardavimo arba mainy
mo ant nedidelio namo. Žemė visa 
dirbama, netoli nuo Chicagos. Krei
pkitės Pankauskas, 549 West 18th 
St., Canal 0204.

REIKALINGAS KRIAUČIŲS — 
gestina, kad butų patyręs prie tai
symo vyriškų, moteriškų drabužių. , 

1857 West 47th St.

Automobiles

Financial 
Fiiiansai-Paskolos

MORGIČIA1
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo,, kreipkitės į Lithuanian 
Building, Loan and Savings ‘Asso- 
dalinn, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. \ Halsted St., - gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė- 
rųis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 Vai. vakaro.

HELENA YUCIENfi
(pq tęvais

Persiskyrė su 
spalių 22 dięhą, 
dieną, 1937 m., 
m. amž., .gimus 
ste, Šiaulių apškr. 
j Amerikoj’ išgyveno 24 met.

Palijo didėliame puliudiipe 
vyrą Kažimierąj seserj Zofi
ją Petruiaitienę ir Švogerį Ju
lių ir jų šeimyną, pusseserę 
Rozaliją šeštokaitięnę ir vyrą 
Mykolą ir jų §einiyną, daug 

/kitu giminių ir pažįstamų, Lie
tuvoj brolį Juozapą Krupšą ir 
šeimyną, pusbrolį Julijoną 
SkHpką ir | ^ęiihjįĮą.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th- Street. Laidotuves įvyks 

. Trečiadienį; Spalių 27 d., 1:00 
vai. popiet. IŠ I, J. Zolp kop
lyčios bus Nulydėtas į Tautiš
kas kapineš.1 * ?

Visi ar a? Helenos Yucienčs 
gimines, drangai ir pažįstahti 
esat nuoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidottivese ir suteikiP1' 
jai paškutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, «
Vyras, Sesuo, švogeris, 

Pusseserę ii- Gimines.
Patarnauja laid. dir. I. J. 

Zolp. Tek Boulevard 5203.
i 1 

■■ ui     —  ■ i ■■ i/1 ■*' ■ ■ ~tx ~~ • i

Krupšičė)

šiuo pasauliu 
12:00 valandą 
sulaukus 45 
Žagarės mie-

ĮflUC|WL,U V Lili 10 Visas Pasaulio 
.. . KVIEtKlNlMks V; 
Gėlės Vestuvėms, Bankietiuus 

ir1 Pąftrabams
3.316 So. Halsted Street 

į

I
Urba Flower Shoppe I

4180 Archer Avenue I
Pilone LAFAYETTE 58OH ■

Kaunas — fsurizmo centras
Lietuvos laikinosios sustinės 

svarba pasaulio komercijoje 
nuolat didėja, šiomis dienomis 
(vykusioje Paryžiuje, garlaivių 
bendrovių konferencijoje /Kau
nas -pripažintas turizmo centru 
(bdOftin^^int), kuriam nusta
tytos tiesioginės laivakorčių 
kainos, tolygios Klaipėdos uos
to kainoms.

•Nepaisant, 
1 d. kelionė 
branginama,
New Yorko ir Kauno bus žy
miai pigesnes, negu buvo iki- 
šiol. Pav. Cunard White .Star 
naujosios (žiemos sezonui) kai- 
hoSj pradedant su lapkr. 1 dk 
bus tokios:

, Trečios klasės: Laivu Queen 
Mary iš New Yorko į Kauną 
(ar Klaipėdą) — $126.50, iš 
Kauno — $133, ten ir atgal — 
$227. Ekspresiniais laivais 
Aųuitąnią ar Berengaria — 
$117;501 iš ten — $123, ten ir 
atgal — $211. Naujaisiais lai
vais Geopgic ar Britannic — 
$108.5Qj iš ten — $118, ten ar 
atgal — $198. Kitais laivais — 
$106.50, iš ten — $116, ten ir 
atgal — $194.50.

Turistinė klasė: Queen Mary 
į bet kurią pusę $17L i abi pu- 
ąes — $317. Aųuitania ar Bę- 
rengaria- — $152.50, j abi pu
ses — $283, Georgic ax Britan-. 
nįe — $141, į abi puses $261. 
LanęUštria —- $137.50, į abi pu
ses — $255.

Turistinės klasės laivakortė 
Į Kauną ir atgal dabar bus 
gesnė $21.84, negu pirmiau.

P. Rukšnaitis.
V „.U,................ ... —

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodh taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų, beterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. įsteigta 15 metų. 

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

1932 CHEVROLET Sedan — Side 
Mounts—apkainuotas greitam par
davimui $155.00.

NEWBERRY BARGAINS 
1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

PRIVAčIAS ASMUO PARDUOS 
1932 ESSEX Pathfinder 5 keleivių 
karą. Kreiptis, Mr. Coleman, State 
0456.

• r ■'.. ’*Į1’*'" ji ' ... .....

Furftiture & Fixtures
Rąkandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksąis sinkorų- Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio bizhio įskai
tant svąrstykles, registerius ir ice 
baksiųs, Čash arba ant išinokejimo. 
Pamatykite mus pirm negu plrksi- 
te

Pi-

kitUh v
S. B. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATĘ STREET

• - OALUniėt 5269.
■ ■ -...........................-.............................  •• . ■ — w-

Business Chances 
PardaVimui Biznįai

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA Mėso§ Marketas. 

Gera vieta ant didelės bizhio gatvės 
—pašaukite Telefonu Virginia 0671.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Rooiing Co.

3750 WALLAC& STREET 
Tel. fiOULEVARD 0&5&

»■■■ . ................. ...■COAL*
, b, Ą°glys , - - - y 

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
lump ... :...............
MINE RUN ..... /-............
BGG ..................................
NUT ..................... ..........
SCREENINGS (Indiahk) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS ĘINA AUkS___

pristatymas mieste IR 
PRIEMIESČIUOSE '

Tek ARDMORE 6975

.. $6.00

..... 5.75 
..... 6.00 
...... 6.01)

1 5.0Q

_ŠTYN t

NORTHERN ILLINOIS Eųuator 
anglys, lump and egg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Merrimac 8079.

‘pasivažinėjo”
Charles -■ Wilczynski, 22

919 N. Willard Ct., pasivogė 
troką it pasikvietė du* savo 
draugus pasivažinėti. Pirm va
žiuojant jie gerai įsigėrę ir tada 
pasileido gatvėmis su vogtu 
tjrokų' lakstyti. Jų kelionė bai
gėsi Augusta bulvare, kur jie 
įvažiavo į elevatoyiaus stulpą./

Pasėkoj Joseph Koldan, 20 
m., liko užmuštas, o Wm. No- 
Vfickii 21 m. ir V^ilczynski 
suųkiąi sužeisti,

m.

yra

PĄRSIDUODA GROSERNĖ ir 
Bučernė — seniai * išdirbta vieta, 
biznis retina AgeraL Pardavimo prie
žastį- patirsite ant vietos.
3347 W. 51 St. Prospect 8665.

•. Kadaųgj John Borgardt, 
21 nj., 4651 La Porte Avė., pa
siskundę? turys prastą atmintį 
ir jokiu/budu negalys atsimin
ti kaip jis prisigėrė ir auto-, 
mobiliu jyąžjavo Į alinę prię 
5135, Mihvaukee Avė., tai tei
sėjas Bradde, saugumo teisme, 
pataiąy^ųhjft ąfynintias nnteir 
sė jį: 60 djemi Jkalęjimfth ir už< 
draudė ymftloti automobilį per 
vienus metus7 laiįa

I JEI TURIT 
' KA PARDUOT

PAGAHSINKIT 
NAUJIENOSE

jei IEŠKOT
BARGENV

SKAITYKIT
NAUJIEįNĄŠ

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mui tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri- 
dh&nos. tJŽ p ak ar toj i- 

t gausit ĄUolaidą.

J.’*

• 3 T*'- k
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Miss Lithuania Konkurso Laimėtojos
Jauna Julia Kazlauskaitė, nuo 2540 West 45th Place, jaučiami bene

radio

Bed

Radio

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

6

Šaukia Vandens Ke 
lių Konferenciją

Bernice Motekaitis
4-tos Vietos< Laimėtoja

....

Bernice' Markus
■ *

3-čios Vietos Laimėtoja

JMJSS LITHUANIA 1937
P-Iė Julia Kazlauskas

Sveikiname “Miss Lithua 
iiia 1937”, linkime jai gra 
žiai dfetovauti lietuvi 
Savo <grožiu 
simboližifbti Lietuvių 
tos kilnias ypatybes! 
pasisekimas ir laimė

Irene Budgin 
2-tros Vietos Laimėtoja

Irene Budginą^—Gr.unow 
dio Aparatas

Bernice Markus—Setas 
duarinių Lempų

jas daugiau vandens iš Michi- 
gan ežero ir apie pravedimą 
ateinančiam kongresui įnešto 
biliaus, kuris autorizuotų da
bar karo de.partipento suvar
žytą, didesnį leį^jjpą yandėns 
iš ežero. Tas biliųs dabar yra 
svarstomas upių it; prieplaukų

\ • J

komiteto. , '.-.A-.. .

pamėtėte Naujienų 
sekiiihdienį, spalių 

Lietūvitj Auditorijoje 
šaliką,

Dr— Antanas Montvidas, 
žinomas gydytojas ir Chica- 
gos Lietuvių Draugijos dak- 
tąras-kvOtė jas;

V^illiam Kosmowski, New 
City Furniture savininkas^ 
dovanų davėjas;

‘Petras Sarpalius, žymus 
muzikas-kompozitorius;

Mikas J. Šileikis, dailinin*

Helen Lawcewicz
5-tos Vietos Laimėtoja

Sveikiname “Miss Lithuania 1937 
P-lę Julia Kazlauskaitę!

5-tą Helen Lawcewicž.
Teisėjai

Teisėjų komisiją sudarė 
sekami asmenys :

P-ia /Vanda Byanskienė, 
“N.” ‘‘Moterų Skyriaus” 
bendradarbė (“Paryžietė”) 
ir pianisto p. Jono Byans- 
ko žmorta; .

Miss’ Al’ce Wikon, New 
Yorko Modistė ir Automo
bilių Parodos ceremonijų 
tvarkytoja;

Laimingoji laimėtoja da
bar pradės ruoštis dalyvavi
mui Automobilių Parodos 
ceremonijose, kuriose ji at
stovaus Amerikos lietuvius, 
kurie lošia didelę rolę Ame
rikos automobilių pramonės 
bujojime ir automobilių ga
myboje bei apyvartoje. Pa
rodos viršininkai gražuolę 
apdovanos puikiais tauti
niais rūbais ir prirengs iš
kilmėms, kuriose ji daly
vaus. svitos ir uniformuotų 
palydovų lydima. *

Kas 
koncerte 
24 d 
moterišką, keptirę 
galite krėiptis dį Naujienas 

1739 So. Jjtąjsted St.

kuklumu
Tarp

GERA MEDŽIOTOJA. — Mrs. Ethel Gushman, gra
ži 23 m. šeimininkė iš Saranac Lake, N. Y., su'150 svarų 
briedžiu, kurį ji nušovė už valandos po atsidarymo 
briedžių medžiojimo sezono. Ji yra . pirmoji nušovusi 
briedį Frahklin kaųntėj, N, Jį, sezoną,

Bernice • Motekaitis 
spread” ir pagalves 

r. 
.7 ' . J.

Helen - Lawcewicz
Lempa.-

Be to, pp. S. Loveikiai, savi
ninkai Lovick’s gėlių krautu; 
vės, 3316 South Halsted Street, 
apdovanojo P-lę Kazlauskaitę 
labai gražiu orchidėjų korsa
žui, o visas kitas laimėtojas ir 
konkursantes rau'donų v rožių 
korsažiais.

šios . “Miss Lithuania 1937” 
Konkurso laimėtojos gavo se- 
karnas dovanas iš New City 
Furniture Company:

Miss Lithuania 1937—Julia 
Kazlauskas :Miegamojo Kamba
rio Setas. >

“Miss Lithuania 1937” atstovavimui lietinių 1938 metų Automobilių Pa
rodoj, kuri atsidarys lapkričio 6 d.

Ji buvo išrinkta iš tarpo 'suvirs 40 kandidačių, kurios įstojo “Miss 
Lithuania” konkursan, ieškodamos laimės ir garbės, kurią tokio kon
kurso laimėjimas suteikia. Rinkimai įvyko Chicagos Lietuvių Auditori
joje, kur “Naujienos” specialiai surengė konkurso vakarą su šokiais ir 
muzikalių programų.

j tingimu vandens keliu su Mek
sikos įlanka—per Chicagos, Ill
inois ir Mississippi upes.

Nors* tas keiias, po didelio 
rupesnio, ir tapo atidarytas, bet 
juo gali’, plaukioti tik maži lai
vai ir -barkos, delei upių seklu
mos. Konferencija gi tarsis a- 
pie pagilinimą upių, leidžiant į

Salė buvo pilnutėlė suin
teresuotos publikos, kuri 
teisėjų sprendimą priėmė 
griausmingų plojimu; Tas 
parodė, kącPir publika, ku
ri dažnai su tęisejais nesu
tinka, pritarė jpaskyrimui 
“Miss Lithuania 1937” titu
lo jaunai Brighton Parko 
gražuolei. P-lė Julia Kaz
lauskaitė tarnauja Montgo- 
mery Ward firmos raštinė
je ir dalyvauja lietuvių ju
dėjime. Ji yra “Pirmyn” 
choro narė, turi gražų balsą 
ir gražiai kalba lietuviškai.

Kitos Laimėtojos
Iš viso teisėjai išrinko 

penkias mergaites, o iš tų 
penkių išrinko laimėtoją. 
Vietos tarp likusių keturių 
pasiskirstė sekamai:

2- trą vietą laimėjo — p-lė 
Ireųa Budginąitė

3- čią — Bernice Markus
' 44-ta — Bernice Motekai-

LĖKTUVUI SUDUŽUS.'-— Arkliais išgabenami, iš kalnų lavonai 19 žmonių, kurie žuvo sudužus dideliam United Air Lines pasažieriniam 
lėktuvui prie EvMston, Wyo. Spėjama, kad lifelaimė ištiko dėl staigiai užėjusios audros, kuri sugadino lėktuvo radio, o ir pats lėktuvas dėl 
audros iškrypo iš kelio Yl mylių,įr pateko į augštus kalhus. Nelaimėj žuvo 16 pasažierių ir 3 nariai lėktuvo įgulos.

Kazlauskaitei buvo įteiktas 
gražus orchidėjų korsažas 
nuo Mr. & Mrs. Lovickų, o 
p. William Kosmowski, New 
City Furniture Mart savi
ninkas, padalino prizus 
skirtus laimėtojoms. A

Prizai
P-lė Kazlauskaitė gavo 

miegamojo kambario setą; 
p-lė Budginąitė — 
aparatą; p-lė Markus 
duarinių lempų setą 
Motekaitis — “bedspread’ 
ir pagalves, o p-lė Lawce 
wicz — radio lempą.

Inžinierius Juozas Gura, 
jaunas veikėjas iš Rock- 
ford, III. <

Rinkimų Eiga
S* ‘4 v

Jie pirmiausiai parinko iš 
40 kontesfančių tarpo pen- 
kioliką merginų. Po ilgo 
galvojimo, - debatavimo ir 
argumentų, jie eliminavo 
dešimts. Paliko tik penkios.

Iš. tų penkių merginų 
“Miss Lithuania” išrinko 
Automobilių Parodos virši
ninkų teisėjų komisija, o 
pozicijas tarp likusių ketu
rių paskirstė lietuvių teisė
jų komisija, kurią sukvietė 
“Naujienos”, kaipo vakaro 
rengėjai.

Paskelbus rinkimų rezul
tatus, salėje, kuri virte virė 
visokiais spėliojimais, ne
kantravimu ir argumentais, 
kilo triukšmingos ovacijos 
Ir plojimas laiiningąjai gra
žuolei. Tuojau po rinkimų 
rezultatų paskelbimo, laimė
jusiai merginai p-lei Julijai jos žinksnius ateityje!

Cįricagoje gruodžio 3 d., yra 
šaukiama vandens kelių kon
ferencija, kurioj ,dalyvaus apie 
1,000 biznio ir4 pramonės atsto
vų, *užinteresuotų Chicagos su-

1'•‘M
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