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Rusų-Italų San
tykiai Paaštrėjo

į®

RUSAI ĮSPĖJO ITALUS; SANTYKIAI 
ĮTEMPTI

ROMA, Italija, lapkričio 8. 
—r Rusų ambasadorius Italijai 
Stein pirmadienį atlankė Ita
lijos užsienio reikalų ministe- 
rį Ciano ir įspėjovjį, kad Ru
sija žiūrinti į Italijos, Vokie
tijos ir Japonijos pasirašytų 
praėjusį šeštadienį sutartį, 
kaip į nedraugingų žygį Ru
sijos linkme.

Ciano aštriai pareiškęs, kad 
sutartis neturinti slaptų armi
jos ar laivyno punktų nukreip
tų prieš Sovietų Rusija.

Tačiau ^Rusijos ambasado
rius nesutiko priimti pareiški

mų už grynų pinigų.
Pasėkoj šio pasimatymo ru

sų ambasadoriaus ir italų už
sienio reikalų ministerio diplo
matų rateliuose reiškiasi nuo
monė, jogei nebūtų nieko nuo
stabaus, jei Maskva ir Roma 
nutrauktų diplomatinius ry
šius. * '

Painformuotas apie įvykį, 
Mussolini skubiai apleido Fro- 
li ir lėktuvu pasiekė Romų, 
kaip manoma, asmeniškai pa
imti vadovybę susidariusioje 
padėtyje.

Japonai studijuoja 
naujų pakvietimą 

konferencijai

Mussolinio drauge 
sulaikyta New 

Yorke
TOKIO, Japonija, lapkričio 

8. — Japonijos vyriausybė pra
ėjusį pirmadienį studijavo ąn- 
trą pakvietimų dalyvauti Brus- 
sels konferencijoj. Japonų už
sienio ministerijos atstovas pa
reiškė, kad jis nemato reikalo 
Japonijai pakeisti pirmesnj sa
vo nusistatymų, kai ji atsisa
kė dalyvauti l^onferenčljoj. Tas 
pats asmūp išreiškė nepasiten
kinimų tuo, kad konferencijoj 
dalyvauja rusų delegacija.

Vyriausias teismas 
vėl palaikė teisėjo

Black pusę
WASHĮNGTON, D. C., lap

kričio 8. — Jungtinių Valstijų 
vyriausias teismas, pirmadienį 
atmetė peticijų grupės Flori
dos vertelgų, kurie įrodinėjo, 
kad Black esąs neteisėtai pa
skirtas Vyriausio teismo na
riu.

Savo keliu teisėjas Black 
pirmadienį skaitė Vyriausio 
teismo vardu sprendimų, ku
ris lietė federalę verslo komi
sijų ir New Yorko apskrities 
apeliacijų teismų. Sprendimas 
palaikė verslo komisijos pu
sę. * ,

Vyriausio teismo sprendi
mas šioj byloj buvo padarytas 
vienu balsu.

Japonai reikalauja 
Chiang Kai-Sheką 

išvyti
SHANGHAI,’ Kinija, lapkri

čio 8. — Kai kurių korespon
dentų pranešimais, vienas pir
mųjų japonų reikalavimų tai
kos deryboms su kinais busiąs 
reikalavimas pašalinti iš vado
vybės Kinijos reikalams Chiang 
Kai-Sheką ir visus kitus tos ki
nų šeimos nariuk

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

Giedra ir šalta; vidutinio 
stiprumo vakarų ir pietų va
karų vėjai; saulė teka 6:82, 
leidžiasi 4:36 valandų.

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 8. — Uosto vyriausybė su
laikė Magdų de Fontagnes, Pa
ryžiaus žurnalistę, kuri atvyko 
Amerikon laivu Normandie. Jos 
reikalų peržiūrės Ellis salos 
viršininkai.

Magda de Fontagnes\ kuris 
laikas atgal pašovė Francuzijos 
ambasadorių Italijai, kuris kliu
dęs jos romansui su Mussolįnių.

Prezidento ir ekono
mistų konferencija

WA;SHINGTON, D. C., lap
kričio 8. — Pirmadienį prezi
dentas Rooseveltas turėjo kon
ferencijų su Harry. Hopkins, 
pašalpos teikimo administrato
rium, Leonu HendersonU iš 
Works Progress administraci
jos, Isador Lubinu iš darbo de
partamento statistikos biuro ir 
Lauchlinu Currie iš federalės 
rezervų tarybos.

Pasak pre’z. sekretoriaus, 
Stephen T. Early, prezidento 
ir ekonomistų pasitarimas lie
tęs biudžeto subalansavimo ir 
šalies pajamų klausimus.

Mažiausia seniems 
pensija $5 mė

nesiui
SPRINGFIELD, I1L, • lapkri

čio 8. — Illinois valstijos ge
rovės departamentas įspėjo 
viršininkus įvairiose kauntėse, 
kad ateityje ^mažiausia pensi
ja senatvės sulaukusiems as- 
menims valstijoj busianti $5 
mėnesiui. Jei kuriems pensijų 
gavėjams reiktų mažiau, negu 
$4.50 centų mėnesiui, tai .to
kiems pensijos turi būti reko
menduotos panaikinti. Jei rei
kėtų $4.50 mėnesiui, tai turė
tų būti mokama $5 mėnesiui.

♦ —

Kovoja su galvijų 
epidemija

LONDONAS, Anglija, lap- 
kričio 8. — Anglijos vyriau
sybė ėmėsi griežtų priemonių 
^ovai su gerklės ir nagų liga, 
kuri grūmojo paplisti visoj ša
ly. Įsakyta išžudyti daug gal
vijų rytų Anglijoje, uždaryta 
gyvulių parodos, paskelbta gal
vijų kvarantina įvairioms apie- 
linkėms. t

JAPONAI STENGIASI APSUPTI 
SHANGHAJŲ

v--

M
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SHANGHAJUS, Kinija, lap
kričio 8. — Japonų komuAika- 
tas šiandie; skelbė, kad jie pa
ėmė dalį miesto Sungkiang, 
kurs yra kinų apsigynimo lini
jos rubežius pietų pusėje. Ja
ponai iš pietų veržiasi pirmyn 
Pootung pusiausaliu tikslu at
skirti kinus esančius šioj sri
tyje nuo Shanghajaus.

Kinų atstovas pripažino, kad 
civiliai gyventojai išsikraustė 
iš Sungkiango. Tačiąu kinai 
praneša, kad jų kariuomenė 
slinko pietų ir rytų linkme. Ki- 
nų manievras esųs suimti ja
ponų kariuomenės dalis kaip 
žirklėmis.

Viena japonų kolonija per
sikėlė per upę Whangpoo. Ja
ponų karo vyriausias vadas, 
gen. Iwane Matsui, pranašavo, 
jogei japonai izoliuosią kinus

nuo Shanghajaus kaip antra
dienio, lapkričio 9 d. vakarų.

Japonams keliantis per 
Whangpoo upę įvyko kruvinas 
susirėmimas. Kinų kulkosvyd
žiai skynę japonus, o japonų 
lėktuvų bombos draskiusios ki
nus skubėjusius pagalbon iŠ 
Shanghajaus saviemsiems prie 
Whangpoo.

Pasak kinų, trys japonų pa
stangos persikelti per upę 
Whangpoo arti prie Shangha
jaus jiems nepavykusios.

PootUng, dėl kurio dabar ei
na smarkios kautynės, yra da
lis fihįanghajaus kontroliuoja
ma kinų. Ji randasi kitoj upės 
pusėje nuo tarptautinio kvarta
lo,
kinai juos paneigė, 
riuomenė traukėsi iš 
go.

Japonų pranešimais, nors 
kinų ka- 

Pootun-

IŠ LIETUVOS McGrady pas 
zidentą

pre

Čigonė Tauragėj pavo
gė 30 tukst. lt.

MINIOS KORNŲ SKINIMO KONTESTE. — Miestiečiai turi besbolų, kolegijų 
studentai džiaugiasi futbolu, bet niekas tokių minių neįstengia sutraukti, kaip 
ūkininkų pramoga—kornij skinimo kontestas. štai Weber brolių ūkis, Marsh all, 
Mo., kuriame vyko tas kontestas, nustatytas daugiau kaip 15,000 automobilių, 
kuriais žiūrovai suvažiavo pamatyti kontestą. Nežiūrint lietaus, kontestas su
traukė per 75,000 žiūrovų. ' *

Iškelta ketvirta by
la teisėjui Black
WASHINGTON, D. C., lapk. 

8. .— Trečiadienį Vyriausias 
teismas atmetė trijų Floridos 
kompanijų peticijų, kuri argu
mentavo, jogei teisėjas Black 
buvęs neteisėtai paskirtas šio 
teismo nariu. *

Nespėjo betgi teismas atmes
ti šių peticijų.,- kai tūla Eliza- 
beth L. Seymour iš Salamanc, 
N. Y., ir Roberth Gray Taylor 
iš Media, Pa., kreipėsi vėl į teis
mų prašymu leisti jiems įrekor- 
duoti peticijų dėl teisėjo Black 
legalumo. Tai jau bus ketvirta 
peticija prieš Blacką.

$5,000 už nurodymą 
galvažudžių

■ .- į—. . —

JERUZALĖ, Palestina, lap
kričio 8. — Vietos policija 
šiandie išklijavo skelbimus, 
kad bus sumokėta $5,000 tam 
asmeniui arba asmenims,1 ku
rie nurodys užmušėjus dviejų 
karių iš britų regimento Black 
Watch. Kareiviai buvo nužu
dyti praėjusį penktadienį.

Viso nuo pradžios šių metų 
iki dabartinio laiko irabų-žy- 
dų riaušėsev jau yra žuvusių 
per 100 žmonių, jų tarpę sep
tyni britų kariai ir civiliai gy
ventojai.

Kreipsis į popiežių 
Coughlino reikalu

Bausmės už dovanas1 Sukilėliai pasistumę
nacių 'persekio-

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 8. — Pirmadienį čia iš
spausdinta nuostatas draudžias 
Vokietijos piliečiams teikti do
vanas arba užrašyti palikimus 
tiems asmenims, iš kurių na
ciai atėmė pilietybės teises. 
Nusikaltu siems šiam nuosta
tui gresia kalėjimo bausmė iki 
2 metų arba kalėjimas ir pi
niginė bausmė kartu.

• Nuostatas taipgi 
“tikruosius” vokiečius
iš paveldėtojų .tas gimines, ku
rios yra vedusios su žydais 
arba asmenimis maišytais su 
žydais, nor$ .pagal giminystės 
ryšių artumą šitokiems asme
nims ir priklausytų gauti pa
likimo.

įgalioja 
išskirti

Pavojus Meksikai

AVELLESLEY, Mass., lap
kričio 8., — Roger Babson, ži
nomas statistikas, ką tik su
grįžęs iš Europos pareiškė, kad 
Vokietijos šauksmai apie grą
žinimų jai kolonijų tikrenybė
je esanti tik priedanga kur 
kas didesniems Italijos, Japo
nijos ir. Vokietijos užsimoji
mams dominuoti Meksiką ir 
Pietinės Amerikos respubli
kas.

Gelbės moterį nuo elek 
tros kėdės

pirmyn

TAURAGĖ, sp. 22. šio
mis dienomis Tauragėj įvyko 
nepaprasta vagystė: čigonė iš 
vieno turtingo amėrikięčio bu
to pavogus net 30 tukst. lt. 
Pirma čigonė atėjus į butų, 
neva burti norėjus ir išėjus, 
bet kitų sykį įlindo kai nieko 
namie nebuvo ir pavogė pini
gus. čigonė suimta ir prisipa
žino, ’kad 30 tukst. lt. pavo-

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 8. — Edward McGrady, 
buvęs darbo sekretorius asis
tentas, pirmadienį turėjo pa
sitarimų su prezidentu Roose- 
veltu. McGrady pirm rezigna- 
vimo iš sakytos vietos skaitė
si vienu žymiausių valdžios 
tarpininkų darbininkų santy
kiuose.

Pirmadienį jis pasimatė su 
prezidentu pirm to, kai Ame
rikos- Darbo Federacijos ir In-

DETROIT, Mich., lapkričio 
8. — Walter Baertschi, Tole
do, Ohip, biznierius, kalbėda- I
mas kunigo Coughlino sekėjų 
susirinkimui sekmadienį pa
reiškė, kad Coughlino šalinin
kai surinksią 5,000,000 balsų 
peticijai popiežiui. z .

's ■ - •

Peticija prašys padaryti ku
nigo Coughlino bažnyčią nepri
klausomą nuo Detroito arki
vyskupo Mooney, kurs nupeikė 
keletą Coughlino pareiškimų 
padarytų per radio.
L.: ■ ■

■■ .

I

• HĘNDĄYg, lapkričio 8/ — 
Ispanijos Sukilėlių komumka^ 
tas skelbė, jogei jie užėmę ke
letą naujų vietovių Aragono 
fronte, Sabinanigo a.pielinkėje. 
Tatai sustiprinę sukilėlių po
zicijas arti Francuzijos rube- 
žiaus.

’* •!*
Vyriausybininkų » praneši

mais, įvykę keletas menkos 
reikšmės susirėmimų. Katalo- 
nijos milicija pasitraukusi, bet 
sukilėliai pasistumę kiek pir
myn tik siauresniu neixvietios 
mylios plotų.

Geras anglies biznis 
Illinois valstijoj

SPRINGFIELD, Illinois, lap
kričio 8.
ka.d 1937 metais Illinois val
stijoj bus iškasta anglies 53,- 
000,000 tonų. Tai busiųs di
džiausias anglies metinis kie
kis nuo 1929 metų.

Apskaičiuojama,

Lenko knyga netin
ka Vokietijai " —1___

BERLYNAS, Vokietija., lap
kričio 8. — Vokietijoj uždrau
sta laikyti knygynuose ir par
davinėti knygų krautuvėse len
kų rašytojo Henryko Sienkie- 
wicziaus knyga “Kryžiočiai”. 
Sienkiewicz yra gavęs 1905 
metais Nobelio dovaną už sa
vo^ raštus, bet Hitlerio Vokie
tija kitaip juos įvertina.

CINCINNATI, Ohio, lapkri
čio 8. — Praėjusį šeštadienį, 
lapkričio 6 d., prišaikintąjų 
teismas rado .vokietę Ąnną 
Hahn kaltą nunuodijamu tūlo 
Jacob Wagnerio. Moteriai ęre^ 
sia mirties bausmė elektros kė
dėje. Nuteistosios \ advokatas 
Hoodin reikalaus naujo bylos 
hagrinėjimo. Jeigu teismas ne
sutiks tam reikalavimui, tai 
Hoodin paduos apeliaciją Į auk
štesnei teismo instancijai. 25,000. ...- ..... . :..... .

Įspėja apie tymų 
epidemiją

SPRINGFIELD, Illinois, lap
kričio 8. — Illinois sveikatos 
departamento viršininkai nu
mato ateinančią žiemą padidė
jimą susirgimų tymais (mea- 
sles). Jie jau dabar spėja, kad 
šią žiemą susirgimų tymais 
Illinois valstijoje busią per

* J.
k J

gusF . bet ^vpgtų^piuigų Aegrų- jlustrinio Organizavimo Komi-
žiną.

Kiek mokės ūkinin
kams už vilnas

KAUNAS. — Vilnų supirki
mui iš ūkininkų suorganizuo
ta 20 vilnų supirkimų punktų, 
kurie veiks du kartus per me
tus : rudenį — lapkričio —
gruodžio mėn. ir pavasarį — 
gegužės ir birželio mėn. šį 
denį supirkimo punktuose 
vilnas nustatytos kainos;
kultūrinių veislinių avių plonų,- 
švelnių vilnų kg bus mokama 
nuo 4,5 ligi 5 lt.; už vietinių 
avių ir metisų gerų vilnų kg 
— nuo 3,5 ligi 4 lt.; už papra
stų vietinių avių vilnų kg — 
nuo 2,5 ligi 3 lt. ir už pakojų 
kilogramų bus mokama nuo 1,5

ru- 
už 
už

teliT atstovai s uš iri n ko ve! tai - 
kos deryboms. Manoma, kad 
jo pasitarimas su prezidentu 
lietė šias derybas.

Sakoma, C.I.O. ir A.D.F. de
ryboms paduota naujas suma
nymas, būtent toks, kad Ame
rikos Darbo Federacija ir In
dustrinio Organizavimo Komi
tetas veiktų kaip dvi autono
minės • grupės, kurioms vado
vautų darbo taryba išrinkta 
abiejų grupių.

400 metų sukaktis 
apvaikščiota

OSLO, Norvegija, lapkričio 
8. — Praėjusį sekmadienį, lap
kričio 7, Norvegijoje užsibai
gė penkių dienų apvaikščioji- 
mas, kuriame minėta 400 me
tų sukaktis nuo įsikūrimo ša
lyje liuteronų tikybos.

Kova dėl teikimo
• \

pašalpos
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 8. — Senatorius Byrnes 
(iš TSouth Carolina) žada at
naujinai kongrese kovą, kad 
miestų (municipalitetų) ir val
stijų valdžios parūpintų bent 
ketvirtą dalį fondų reikalingų 
bedarbiams šelpti, o ne vien 
lauktų pagalbos iš federalės 
valdžios.

Slaptai platina prez.
Rooševelto prakalbą
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 8. — Vokietijoj šiuo 
laiku yra išspausdintos ir 
slaptai platinamos dalys prezi
dento Rooševelto kalbos pasa
kytos spalio mėnesio 5 dieną 
šių metų Chicagoj. Svarbes-1 
nes kalbos vietos atspausdin
tos platiname lapelyje s tam-; 
besnėmis raidėmis. Atrodo, kad 
viešai platinti Rooševelto kal
bą yra uždrausta Vokietijoj.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didelį 
džiaugsmą.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet. 1
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Darbas fsisiubaVo. — Juozas Mącnorius. — 
rie yra pasiryžę chorą įsteigti

A-. -'z- ' '

Veikėjai, ku-

Antradienis, lapkr. 9, 1937

Kenosha mieste darbas įsi- 
siūbavo ir eina visu smarkumu. 
Visuomenės veikėjai yra užsi
brėžę dideliems tikslams, šiuo 
laiku jų didžiausia užduotis y fa 
įsteigti chorą. Be to, šiame mo
mente prisidėjo ir kiti nelengvi 
darbai, būtent, surengimas ka
lakuto vakarienės lapkričio 14 
dieną, ir prisirengimas prie 
koncerto, kuris įvyks šio mėne
sio 21 dieną.

Gal būt, kenoshieČiai niekuo
met neturėjo tokio darbymečio, 
kokio dabar jie susilaukė. Visą 
tai atlikti nebus lengva, bet 
kai gerai sekasi, >tai ir skųstis 
nereikia. Vieni tik pasidžiaugti 
lieka kad prie šio darbo prisi
dėjo gana stambus kulturihio 
darbo šulai. Jau nė kartą minė
jau vardą Juozapo Macnoria’us. 
Ir kuris gi jo nepažįsta? Argi 
jo neatsimena buvusio .Dailės 
Ratelio choro nariai? Labai ge
rai atsimena. Juk jis buvo to 
choro steigėjas. Jis ir dirigavo 
tam chorui bent per trejus me
tus. Juozapas Macnoriuš ir kul
tūrinėse organizacijose yra ne- 
pavaduojamas. Taip sakant, kas 
žino Kenosha miestą, tas gerai 
pažįsta ir Juozapą Macnorių. 
Tai vyras gana didelių ambici
jų ir didelės ištvermės. Rodos, 
jam jokis kultūrinis darbas 
nėra persunkus. Kad ir taip di
delis darbas, kaip steigimas 
choro iš Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugios narių, Juozo 
nebaugina. Jis rašančiam pa
reiškė, “Pranai, aš užtikrinu 
tave, kad mes Kenoshoj turė
sime tokį chorą, kokio iki šio
lei nėra buvę. Kiek mes čia tu
rimu meno talentų, tikrai*“gerų 
dainininkų. ■ ’Neabojoįju.^ ikad« 
kiekvienas jų įstos į šią meno 
organizaciją, kuri taip yra rei
kalinga musų miestui. Juk kiek
vienas žino”, tęsė p. Macnoriuš; 
“kad mes įsteigę chorą, gra
žiomis dairiomis išbudinsime 
lietuvius iš dvasinio apmirimo. 
Be meno organizacijos šioj ko
lonijoj gyvenimas tikrai butų 
nepakenčiamas. Vien tik atsi
žvelgiant į tai, kad ir jaunimai 
nuo musų taip pradeda nutolti. 
Neturėdami pas savuosius jo
kio užsiėmimo, eina pas sve
timtaučius. Gana iriums nervin
tis ir kaltinti jaunuolius, kuo
met mes patys iki šiolei tuni- 
jome ir nesudarėme patogių są
lygą jiems veikti.”

Musų pasikalbėjimas užtruko 
bent porą valandų. Iš visto su
pratau, kad p. Macnočius kaip 
buvo, taip ir pasilieka didelis 
meno mėgėjas. Jis pasižadėjo 
visomis jėgomis darbuotis, kad 
šioj didžiulėj lietuvių kolonijoj 
choras pasiektų aukšto išsila
vinimo laipsnio.

Nėra abejonės, kad Juozo 
Macnoriaus svajonės išsipildys. 
Man teko patirti, kad ir jauni
mas tam nuoširdžiai pritariat. 
Štai drauguos mėnesiniame su
sirinkime, kai buvo nutarta 
steigti chorą, jaunuoliai patys 
ėmėsi organizavimo darbo. Tuo
jau į 'talką stojo talentinga dai
nininkė solistė p-lė Anna Jocius, 
Juk ne paslaptis, kad kur p-Je 
Anna Jocius, ten spiečiasi di
delis būrys jaunuąlių. Jos dai
navimas yra visierriš malonus 
ir ji savo draugikumu nėra at
skiriama nuo kitų, štai kartu 
ir ji Savo draugiškumu dera’ at- 
lis Antrinas Tatilas, Š^iesiaplad- 
kč Birutė Linkus, visuomenės 
veikėjų ponų Radavičių duktė 
Vanda ir daugelis kitų jaunuo
lių su dideliu atsidėjimu dar
buojasi, kad /Keftosha lietuvių 
kolonijoj butų įsteigtas choras.

Taip, bus įsteigtas ir labrii 
per trumpą laiką, šį tvirtinimą 
galima daryti besiremiant veiR- 

liais Kenosha Lietuvių Kultu- 
rps Draugijos nariais. Be p-nių 
Tillie Pžbaiškienės ir Konstan-| 
Cijos Velvikienės, šioj kultūri
nėj ofž&riizacijoj turime ir dau
giau veiklių narių,' kaip antai 
p-nus AiTdrėkus,' M. Grinių,' 
p-niiš JarikeviČiiisj E; Janulio- 
nj, jaunuolį S. Levicką, F. Le
vicką, E. Jauniškį, J. Savicką,' 
p-nuš , Zaromskįus ir daugelį' ; „
kitų, kurių vardai teks suminė- kaląujama į nurodytą viet^

Į pristatyti j)d stambią pihigtį 
Juk šiam sumanymui pritaria sumą. Laiškai buvo andriimi- 

į niai.
Iš tolcių lai^fcų vasario 18 J.

Chevrolet Nlaster De Luxe instrumerit

* k* »• f
ir Kendšha miesto konsolmanas
J. Maftin, žymus muzikai Ąn-
tah&s ir Marijona Pūrai ir kiti yięnį gavo iiarijona Varnec- 
kulturinįų darbų atstovai. Vi-- kieno, kuriame nežinomas as- 
sa tai turint galvoje, klaidoj! u>v<v 2.1 A
ir nepadarysiu sakydamas, kad L kelyje Panevėžys — 

f\a Vh miActn r»V»/\v*Qc? kuo • . 4'

lUh'n, 7

kiek IL nėsiisijaudinio; ouirbdy- 
tęje /Vietoje padėjo maišelį 
skudijKf’ įsrti^į^e lazdziūkę, o 
pąstaj^tpji išarįyba uųrddytą 
dieną laukė, kas ateis šios 
‘‘inhlitos” atsiimti. Šiai sargy
bai t stebint „prie Savitiškio 
'4varov krūmų atvažiavo ? tūlas, 
apie, 50mėtų, amžiaus -'kres
nas pilietis. Kelyje paliko ark
lį ir nuėjo į savo laiškuose 
nurodytą vietą. Iškriaisė kru
piuose Krumino paliktą sku
durų maišelį hiekb jame ne
radęs ’ ntisispiovę, ( grįžo prie 
arklio, o čia pateko į atatin
kamų organų rankas.

■. ŠikeltliŪiai Naujienose 
. iūočla naudą dėlto,

ti vėliau.

7rū.,naxidinO-...+

klaidoj. muo reikalavo iki vasarię 25 
- Smil

giai, Kriau^i^Rių, ;1<įp. įįriė 
kryžiaus padėtį Į0&0 lt jr gau
tąjį laišką. šio reikalavimo 
neišpildzius buvo grąžinama 
mirtimi.

Varneckiene, grąsinimo pa
veikta, nusigando • ir nuvykusi 
į nurodytą vietą padėjo gau- 

. ,, _ . . . j . tąjį laišku ir savo nuolankų
Panevėžio lenklj gimna- prašymą, kuriame raŠe, liaid 
nazijoS sargas noreda- jos pasigailėtų, nežudytų, vie- 
mas praturtėti atsisė- toj pinigų teiktųsi priimti 

dd j kalėjimą ‘1000 11 vcksčli- Pi^tadaris vek- 
sėlių neėmė, susirašinėjimas 

KAUNAS. — Vasario mėn. nutruko. .
keletas Panevėžio gyventojų Kovo 3 d. gauta žinią, kad 
gavo net po kelis laiškus, ku- tokį laišką gavo . Smilgiuose 
riuose buvo grąsinančiai rei- gyvenanti Bėilėr Birmaniene.

įjraŠę padėti Srnilgiąj —Pa- 
^tiškid 

(Įvaro krumbošė. r

Tą paįią .. įiėną^ Panevėžio 
gyventojas Lipmdnas Krųmi- 
riąs iš Panevėžio pašto gavo 
tokį Jaf ląO kuririme niė- 
žinbnias aspiiip. reįkąlŠvo toj 
pgt vietoj, kpyŠ S Jį; padėti 
200b lt ir p®
štarasiš, gavęš tūkį failką;

.v.. J ♦>*.:•** A.-,

' ----------------- ---- *----------

Tonas ...... L.„k.
Perkant 5 Tonus

tonas

ar Daugiau

Vienintelis Lietūyių Medžio Sandėlis 
(Rętail)

kuriame galima gauti įvairių durių, langų, grindų, žieminių langų, sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo narnų. Taipgi 
esame paveldėtojai (sųccessors) vienos iš seniausių įstaigų, kuri gyvavo 
-suvirš 49 metus,1 po vardu W. Š. LOCKWO0D, kuri buvoti prie AM0 EI., 

: netoli Halsted St. .« , f

3562 So. Halsted St, Tel. Yards 2576
M. ŽČLP, Savininke.

Atdarą. xąkarąį.s. Jr„ jiedėliomis. KoJTtraktoriams.. nuolaidos duodamos
*

---------------   .. ■ , . ■ M777 UaUJA;*

Keftosha mieste choras bus įs
teigtas -ant tvirtų pagrindą.

Frank Bulaw.
(Bris daugiau)'

*,s; u i r n ? , >•. /j.

IŠ LIETUVOS
3 1 J

.^piąnuH ir 
i itorus

JfikfrTH
ERN AVĖ. 
>cfc.5040

J teįALŪ ifžfclKIT

Bridgęporte išdegę kęlętąs, namų, 
• kur, žmęneSss neturėję, „x?apdraudos 
nuo ., ugnies—ant savo rakandų. 
Nęjaųkįtę, bakol justokia nelai- 

ištiks — apsidrauskite tuo- 
: jaus pas — . x

-f’• . atstovauja, . ,

3303 Šo. Lįtųaęįęą Avęnue 
Td. BouK-vnHl 3450

L(Atdar»k nnn^l.(l...ryta- .iki 9 vak.) J

LAtm>TUW DIREKTORIUS
, —1*. ; v* - < -ftftiFtJl* A «*•.“ ,« ***>

John F. Eudeikis
SĖNIAUSiA IR DlDžfAlisiA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBvtANGĖ ;
' —DIENA TR. NAKTJiA 2'2 .±‘ 

YARDS J74t4742.
4605-07, So. Hermitage Avė.
4447. South Fairfield Avenue

'■ •r’t' > ‘ f /). 1 . Į :li- t S' .
............Tel, LAIAYtfTTE 0727 . <j

koplyčios visose 
’j 10 X' i c

Keritucky Bourbon 2 Metų Senumo 
ilt • j’t t O? • ’ '■ • .■ . . ;Spirito vary klės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 

■ • 1795 metais.
YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

-į __ ... .. ... .»■ » i A I’ '

; Klausykite musų, Lįetųvių ;ra(|įd . programų. Pirmadienio vakarais, 
i 16:00 vai. vakato is w. Hr |\iC. stoties (14Ž0'K.')' — Pranešėjas 
f ’ p. šaLtimIėras. .

-M

;„ĮįW^feMį Direktoriai. (
D’ *'4-7 < ‘ -Si-tba. .♦J' ____ ____

0EP. CASTIiEr Ine;
G005-7 Wegt Rooševėlt Road

CICĖRO, > ILLINOIS 
»■ .frSt r r-- —

v , ; / r—----- :---- ------n-
fanu U .......... .

Ambulance 
PatariĮ^ vi
lnas Dieną 

ir Naktį

Baline ifffa,’ kad įio 
poros mėnesiu teikės 

atmokei savo 
• Morgičiį!

r \ >. i _ f
V. TURIME f , 
KOPLYČIAS

VISOSE , MIESTO 
DALYSE.

nėra ko bijot

Cicero;
Lietuj’

/Z Direktorių t
; Asociacijoj
I ' V - \ • '•* • A*-' '/
I ....>■■ 3 ..........""Ui -L.I • Ii I i «■ ...■ i M..... ■ ■ .m........... ■ ■ ■■«■■■.. —
Į' y * • .y. < • fĄ r. ■g«, ■■ x» *

f ;.>*>.>.* . -t .MAŠALSKi^
l 3307 Pliorie’Etbulevard 4139
l .--------- ,i,,rW- v1-"'“v11-- ••• ■.“ r •'■—T—?—r

A. PETKUS /. , 
thf Coiifti -''bi^ro PhonėCičero 2109 
'!'*■'< '214'"* '.'-i ~ 1 1 ■'--------- --- 1 11 <’

■ĖiRiDiKAS
Į 3354 So. Halsted Streėt ( ■ ; Boulevard 4089

1410 South

MUSŲ SPULKA frtaloniai jiinis PAGELBĖS 
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir 

mūšų sekretorius suteiks jums visas 
»informacijas.

UT11UANIAN fttJILDING, WAN & 
SAVINGS ASSOClAtim

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

131 X LIZOLR^ Phoqe Boulg 5203 
1646 Wcst 46th str_eęt . Ph&iė Boulęyąird 5566 

............  - ■■—   Ž,' ........................ ■■■'■———' ,, ,7...............................—

' S. M. ŠKUDAS ■ : . .....
718 West 18th Street . Phorie Monroe 3377

---------- r.-s-VT "■----------- •---------------- ‘----- ---

Š. P. MAŽEIKA Yards 1139 .
' . Plione Yards 1138

f ' c —1 TrWbi î.;r---------------v . LACHAWIČZ IR SUNŲŠ,
• 2314 West 23rd Placę Phone CanaI 2,515
' SKYftrUS: iŽ-41 feast’ lOStli Street’ .. Tėl, Pullman H70

I* /• 77. i ”•■
3319 Litua'nica, Avenue.

JUOZAPAS ĖUDEIKIS IR TĖVAS
£704 So. Western> Ay& : Phone Virginia 0883

v  .______________ _ . .  ■ ________ : :_____________________ ____ ——
j;, ;.J'X .......

1348 Šo, Čriliforma Ąvenue^; ' Pliene Lafayette 3572
> į . 'j~41 \ A ,f.• -z ' 7_z * ,y’’

Uk, M

■j;.*".-.*-

Mrš. Aiielia K. Jariira
PhysicaL Therapy 

and Midraiį,,, 
6630 So* Vešiem

Patarn&uAl pvle 
gimdymo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t 
ment ir» magne^ 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms ... patari
mai dovanai.

aW6hata!

AD^OK^IaŠ

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų 6fisas—3'323 So. Halsted sf.

”y.'Jf J., •> . JC j ' •' rl, kValandos vakarais nuo 6 iki, 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIEtUVIS ADVOKATAS'

■ oit. 2 -i. ' -ji'LrTelephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res,' ; ^515 M S6.v Ročkwell St. 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 S'o. Dearborn St.
Room 1230 

Ofisų Tel. CENTRAL 
Namų, Tel.—Hyde Park

* Z 21~7"LL 2112

1824
3395

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Šėredoj ir Uetnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatpj nuo 12 iki 6 y. v.

, /Tel. Prospect 1012x/

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAILUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
; jūsų garantavimas. .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti (priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotur 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu teisingai akinius, Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sų elektra, parodančia mažiausias 
klaidąs,. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 

i taisomos- Valandos,nuo 10 iki 8 vai. 
frtedęlioj pagal, sutartį. , 
Daugely atsitįkimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

LIĘĮ)UyiS„.AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 . 

rsPritaiko Akinius 
kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir ^Akinių, Dirbtuve 

756 ,West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10, iki 4, nuo 6 iki 
^Nedėliopri^ , pagal sutartį.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI )R DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

'■TV _' .____ ___ 4 f_  WV • • •"

Phone Hemiock 2061

DR. JOSĘFH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Wėstėrn Avė.
Valandos nuo 9 ild 8 vakaro 

Seredoj pagal nutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas rk „chirurgas 

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

Spredomh ir neętel. pagal sutartį 
Rez. 6631 Sq. JČalifomia Avenue

Telefonai, Repuhlir 7M6R

Qf|so, Te|. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Čof. of SRth' and Halsted StM.----------------------------------------------
Ofiso valandos nuo f-8 nuo 6:30-8:36 . ’ .

Grirsiitkitėš “N-nose
TeL Kenwood 5107 I

Vtn^RLY3 8f<4 • 
R; T:, DUNDULIS 
YDYTOJAS JR .CHIRURGAS

nuo
bfiso valanu,_..

2—4 it nuo 6—8 vai. vakari 
’ — Rezidencija: <

8939 tŪAREŠoNX AVĖ

Ai-.įį-Nedelioj pagal sutarų.
“77

DR. I. E. MAKARAS
J 0753 S, Michijiąn A.^e. 

ndSEMND^-CHICAGO, y|Į,L. 
Tėt PUtJ.Ti’AŪ tl93-SŽ7'/

A. Montvid, M: 0
f .a fJ <i | ' >> x 9 y .

WUt Town d^tate4hBank -Bld«r 
2400 WEST MADISON SlRRET

Vai. 1 iki..8 oo pietų. 6 iki 8 vak
s A, TeL . Seeley 7330 , . / « 
Namų telefonas Brųųswięk 05$7 ,

.W. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Vą^ nuo 2 ilfi 4 v. p. p. ir riuo 7 
iki 9 ?v. valuTrečiadieniais ir

Sekmadieniai? susitarus , 
, OFISAS IR RĖŽtDENęiJA 
t3rtb So. faipėįa Avė.

TeL Lafayette 8016 , - 4.. .

M STRIKOI.TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLANb AVĖ.

Ofiso vat: Nuo. 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. , Nedėlioj pagal susitarimą

Ofipo Tęl.; Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

> ' • - Phone ' Boulevard 7042 .
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 &)’. Ashlafld Avė.

arti 47th Street . .
Valandęs nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoį pagal, sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevąrd f>914 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. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

'/ 3325 Šo. Halsted Št.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
1 šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483

Res. Phonė: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. Š. Jakubs
. dentist .... ,

6322 S. AVestern Avė. 
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

'išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Di’. Susanna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja

. 6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po jiietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis 
rrl rgžmhfKrgis. Ef; 57 ::.

~ KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gęrai, lietuviams Žinomas per , 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .. .. # .

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus. į
,.x- Ofisai ir Laboratorija: Į r' 

1034 W. 18ih St., netoli Morgan St.
Valandos nuo -iri—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro
Tel. CanaI 8JĮ0,, ?

Rezidencijos telefonai:
Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Čharles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO BALANDOS:

Nuo 10 iki 12’ vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir, nuo 7,, iki 8:3Q vai. 
vakaro. Redčliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880
• <1 -s * ♦ — • »«

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauriėė KaKh
4^31 SOUTH ASHLAND AVĖ.

: . ... . ..Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 diena, 2 iki 8. PQ. piųt’l 

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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apvertimui

Namdi

Transportacija
dar

Apie Spulkas

Pateik savo namams

Geresnę Šviesą
Geresnį Regėjimą

Pagražinimą

kurie geresniam regėjimui

(Iš real estate teisių)

■
kad butų

KERTUOTA BAKŪŽĖ

HALL

Garsinkite “N-nose

4562 Broadway 
4833 Irving Park Blvd 
2733 Milwaukea Avė.

marke-
per pa-

atsieis 
statys 
(812— 

irgi 12

BATH

852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd St.
11046 S. Michigan Avė.

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

sulaukti 
laikų,

padavė
ant W.

avė.

namo 
nuo 

kad ad-

Suma- 
palio 

namu

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

PLASTER
Pastebėkit .Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Padarytos Johnson-& Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

“Morgičius” yra nuosavybes 
užstatymo dokumentas, kuriuo 
garantuojama a.tmokėjimas sko- 
kos. / /

Jei žmogus padaro kontrak
tą atlikimui kokio nors darbo 
ir, atlikęs dalį to darbo, suser
ga arba tampa sužeistas, jis tu
ri teisę gauti atlyginimą už pa
darytą darbo dalį.

skaičių namų. Tuo 
užkirsta didelei da- 

turto judėjimas, 
tokie namai buvo

tokie trobesiai propo

Pagelbai 
nuo 

Raumenų 
Skausmų 
Ir Gėlų

Kada real estate agentas pa
daro mainus, išmaino nuosavy
bes, abu' savininkai moka pilną 
komisą, kaip ir už pinigus bu
tų pardavęs.

kėją, kuris “nori, gali , ir pasi
rengęs0 pirkti, agento užduotis 
skaitosi išpildyta ir jo komisas 
užpelnytas. '

Nat. Willis pirko ant Archer 
avė. prie Sacremento Avę.

Anthony Anesta pardavė Jos. 
Bąukui ant S. Artesian prie 
W. 64 St.

Kontraktas turi būti aiškus 
ir pilnas visos sutarties. Neuž
rašyti prižadėjimai neturi ver-

Teprašo Lietuvos Žmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bardai

John Barawski pirko ant W. 
Diversey, prie N. LuTia Avė.

John Linkus pardavė Jos. 
Galiniu! ant Archer avė1, prie 
Keeler avė.

Renduoj ant butą ar krautu
vę nuo real estate agento ir 
mokant rankpinigius, dar nega
lima būti tikram, kad gauni tą 
vietą, jei jis neturi “exclusive 
rights” įgjaliojimo nuo namo 
savipinko,' Verčiau pasimatyti 
ypatiškai su savininkų. .

F. KUZMARSKIS
Kriaušius—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.

Jošeph Mankauskas pardavė 
John Wajunui ant Eggleston 
ąVe. prie* 106 st.

> Peter Skvereckas pirko ant 
S. Fąįrfield avė. prie W. 44 st.
; Edyž. Asmus pirko ant S. 

Unįoti avė. prie W. 114 str.
Uršulė Rubinskienė

Uršulei Šarkauskienei
40 pi. prie S. Albany

Walter Subaitis

John Rukštela pirko Worth 
priemiestyje.

Petęr Kuznickas pardavė Air 
fred Upėlidi Provi'so, III.

Anton Mankius pardavė 
Berneskiui ant W. 19 st. 
S. Hoyne avė;

Wąlter Butkewicz pirko ant
S. Talman avė. prie W. 70 st.

Joseph Buividas pardavė ant 
S. Washtenaw avė. prie W. 70

La Šalie 
prekiubs apie tiek pat

M. BERTASH 
Pristato i Valgyklas Visokios rų 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

• Pasidaro dviguba nauda tada, kada jus šviecia- 
tes — modernizuojatės naujomis I. E. S. Geres
nio Regėjimo lempomis.... Pirma, jus iškošiate 
akims patogumą, neš Itos lempos yra padarytos pa
gal Iliuminacijos Inžinierystės Draugijos spec’fi- 
kaciją

Antra, jus laimite grožy, dėlto, kad tos lempos 
yra ne tik pačios savaimi gražios, bet dar išduoda 
švelnią ir neapakinančią šviesą, kas ir pagražina 
kambarių baldų išvaizdą.

Pamatykite I. E. S. lempų parodą Common- 
wealth Edison Electric krautuvėje.

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. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudas 

polisus x 
APDRAUSTI:

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

Lietuvių Būdavo j imo Skoli
nimo ir Taupymo spulka, ku
rios raštinė yra Naujienų na
me, 1739 S. Halsted st., yra 
atidara nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro kasdien ir priima 
sutaupąs pasidėjimui, teikia in
formacijas spulkų reikalais, 
daro paskolas ir teikia visą ki
tą patarnavimą, koks tik spul
ka gali suteikti. Toliau gyveną 
gali atlikti reikalus per laiškus, 
rašydami spulkos sekretoriui T. 
Rypkevičiui. ši spulka yra na
rė Federal Reserve Banko, po 
kc n r role Illinojaus valstijos, ne
turi perimtų nuosavybių, moka 

I nuošimtį ant s itaupų ir per 
visą savo gyvenimą yra pilnai 
išni'>. c jusi visiems dalininkams, 

joje taupė savo pinigus.

WEST SIDE 
EXPRESS

ST. FABIONAS, Sav.
Pristatėm visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi perkraustom furniČius, 
pianus ir kitokius baldus. Reika
lą esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

Perkant nuosavybę, jei nėra 
visos reikalingostbilos, taksai 
bei kitokios skolps: užmokėtos, 
pirkėjas turi tąsumą perka
mosios kainos nesumokėti par
davėjui, bet palikti už rankų 
“in eserow” iki pardavėjas iš
lygins skolas.

tų planų įvykinimui užims daug 
maž apie nuo 5 iki 10 metų. 
Tat su spekuliatyvais invest- 
mentais butų praktiškiau 
kurį laiką palaukti.

Jei rėal estate, agentas parū
pina pirkėją, kuris pasirašo 
kontraktą, ir. pasirengęs sumo
kėti sutiktą kainą? bet parda
vėjas negali perduoti, “čystų po- 
pierų” — “cleari ’title”, ir tuo 
pirkimas neužbaigiamas — 
agentui komisas^ ’vistiek pri
klauso. . •' f : '• v : '

traukiamės toliau į 
miesto pakraštį, o kai turime 
keliauti į darbavietę ar į did
miestį, dar labiau vargstame. 
Kuone Viši ■ miešto gyventojai 
tai jaučia ir visi laukia kaip 
kokio “mesijošiaus” užgims
tant, kad išgelbėtų Chicago iŠ 
transportacijos vargų.

Ir štili gal nujausdamas arti- 
nanties rinkimams, o gal ir 
nuoširdumu vaduodamas!, me
ras Kelly neseniai paskelbė nau
ją planą transportacijos pato
bulinimui. Jis proponuoja did
miestyje pravesti tunelius, o 
linkui pakraščių išbudavoti iš
keltus vieškelius automobiliams 
ir busams; kai kurias aukštu
tinių gelžkelių-“elevaitorių” 
linijas perdirbant irgi į vieške
lius. Toliaus, proponuoja, kad 
visos transportacijos srovės bu
tų sujungtos taip, kad žmonės 
galėtų keliauti' bet kuriuo budu 
už tą patį mokestį 
vienokis transferas nuo vienos 
linijos ant kitos.

Mėras tikrina, kad įvykinus 
šiuos patobulinimus atgaivintų 
mieste kaip, biznį, taip ir namų 
atbudavoijmą nusenusiose apy
linkėse, tolimesnėse apylinkėse 
pakeltų nuosavybių ir nuomų 
kainas, taipjau paskatintų, au
gimą naujų kolonijų priemies
čiuose.’

Visa tai skamba gana pui
kiai ir spauda dabar apie tai 
tik ir rašo. Bet ar bus prieita 
prie galutino darbo, dar sunku 
spręsti. Nekartą jau buvo pa
našiai planuota bėgyje paskuti
nių 40 metų, o rezultatų ne
turime. Vienok jau radosi en
tuziastiškų spekuliantų, kurie 
remdamiesi anksčiau minėtais 
planais ėmėsi garsinti “auksi
nes progas” uždirbimui pinigų 
perkant lotus bei namus pagal 
numatytas naujas greitąsias 
transportacijos linijas.

Apie tai galima pasakyti 
tiek: tai butų šūvis j mišką: 
gal pataikysi ką nušauti, o gal 
ir ne. Juk nors tie planai ir 
butų vykdomi, bet juk jie nėra 
galutini; dar bus tyrinėjama, 
keičiama. Net kada ir ir galu
tinai priims miesto- taryba pa
tobulintą planą, patsai darbas

;Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE 
724-26 W. 19th St.

turi mekaniką, kuris yra sdvo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystėš^ karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

likvidavimui 
“cašh.”

Kadangi paskutinuojū laiku 
kaip niiomos, taip ir namų kai
nos y fa dikčiai pakilusios, li
kvidavimas gal butų gana sėk
mingas ir dalininkai galėtų at
gauti pilną vertę savo, ęertifi- 
katų, \

Panašus procesas reikalinga 
ir. vienijantis su kitomis spul- 
komis.

Laukimas ir gaišavimas yra 
žalingas pačiam spulkoms ir 
toliau laukti neverta. ‘Kurios 
greičiau susitvarkys, tos grei
čiau atsistos ant pelningo pa
mato. . 1

Lietuvių Sptflkų lyga, pa
dedant III. Spulkos lygos eks
pertams, visada bus pasiren
gusi pagelbėti norinčioms pa
našius žingsnius daryti spiil- 
komis nes kiekvienos spulkos 
pasisekimas ar nepasisekimas 
atsiliepia ir ant kitų spulkų. 
Lyga tik tam ir suorganizuo
ta, kad teiktų pagelbą toms 
spulkoms, kurios pagėlbos rei
kalauja.

Šis 4 kambarių mu*ro namu
kas, - tinkąs ant 30 pėdų loto, 
paruošas mažai šedmynai; vie
nok, visi kambariai gana erd
vus ir turį ganėtinai šviesos ir 
ventiliacijos. Jo pastatymas ne
turėtų atsieiti daugiau kaip apie 
$8,400, su skiepu ir furnisu ap-
... . Į . • ' '»

Šildomas, be loto kainos.

' Bėgyje 'praėjusios savaitės 
Chicagos miesto rekorduose pa
sirodė, šios lietuvių ' pavardės 
kaipo pirkusių bei pąrdavusių 
nuosavybės: ■’ ,,

Josp Kuklewicz pirko an( 
Evergreęh Aye. prie Spauld- 
ing. AVe^ '/. z1 >

pardavė
John Ulinskui Parkholm, Cicę-

Chicagos miestas, pagal savo 
didumą ir užimamą žemės plo
tą, palyginti turi gana netobu
lą transportacijos sistemą. Ki
ti didmiesčiai, kaip Europoje, 
taip ir Amerikoje toli yra pra
lenkę Chicagą. Gal būt, Chica
go galima pateisinti tuo, kad 
miestas yra dar gana jaunas, 
augąs kaip plotu taip ir gyven
toj ų skaičiumi nepaprastai 
sparčiai ir todėl nesuspėjo įsi
rengti atsakančių transportaci
jos priemonių sparčiam gyven
tojų keliavimui. Juk, rodos, 
stačiog nelogiška ir tikėti, kad 
iš pakraščio miesto pasiekti 
centrą — “do-wn town” turi 
užimti pusantros iki dviejų va
landų keliavimui. Bet taip yra.

Per metų eiles yra kalbama, 
planuojama, žadama — ypač 
prieš mero rinkimus — kad jau 
dabar tai tikrai bus pravesti 
požeminiai gelžkeliai tuneliais, 
tik ot išrinkite tą ar aną pilie
tį meru. Praeina rinkimai ir 
vėl važiuojame senom vėžiom, 
net ir visai pamiršdami apie 
geruosius prižadus.

Gatvės siauros ir duobėtos, 
tramvajais ir įvairiausiais ve
žimais — pasažieriniais ir ta- 
voriniais — užsikimšę, bilde
sys, dulkės... Kasdieniniame ke
liavime nuvargstame, perdaug 
laiko suaikvojame, pačiu mies
to gyvenimu riepasitenkinę jau
čiamės. Norėdami- surasti ra
mesnę ir švaresnę vietą gyve
nimui

rh KITCHEN
LJ 8-67 id-o’

Bėgyje praėjusios savaitės 
Chicago j e namų parduota 984 
už $2,571,583; morgičių pada
ryta 592 u? $2,558,451; nau
jiems namams statyti leidimų 
išduoti 21, vertės $296,750.

Be šių transakcijų, liko pa
skelbta pasiruošimai statyti du 
dangoraižius (“skyskrapers”). į 
šiaurę . nuo didmiesčio : vieną 
statys garsioji Crane kompani
ja ant N. Michigan avė. ir East 
South Waiter st., savo biznio 
reikalams; trobesys bus 12 
aukštų ar daugiau, nors kainos 
neskelbia, bet aišku, 
kelis milijonus; antrą 
Moody Bible Institute 
828 N. 
aukštų, 
kaip ir

Kada 
nuojama statyti, dabar, tai at 
rodo, kad nesitikima 
pigesnių konstrukcijai 
bent negreitai.

Iš priežasties “stock 
to” netikėto pažlugimo, 
skutines kelias savaites namų 
budavojimas ir prekyba buvo 
kiek irgi ^“nusigandę”. Atsigau- 
nant Šerams, sykiu atsigauna ir 
nejudinamo turto transakcijos. 
Mat, opus laikai.

Pirma negu pirkėjas 
bei loto prįipia' “deedą 
pardavėjo, reikalinga, 
vokatas peržiūrėtų ir išegzami
nuotų tos nuosavybės abstrak- 
tą-istoriją, patyrimui jojo ge
rumo. Tas pat turi būti padary
ta ir skolinant pinigus ant mor- 
gičio. ;

Raginimai
Atėjo spulkų gadynė, 

žėjųs bankų skaičiui ir 
vus duoti paskolas ant 
spulkos' pasidarė praktiškiau
siomis įstaigomis kaip sutau
poma pasidėti, taip ir pasko- 
lams teikti. Iš spulkų lygos pa
teikiamų skaitlinių, pasirodo, 
kad didžiuma spulkų pradėjo 
labai žymiai augti, plėtotis. 
Bet yra nemažas skaičius ir 
tokių spulkų, kurios depresijos 
laikais buvo priverstos |perim- 
ti nemažą 
budu buvo 
liai spulkų 
Dažniausiai 
apleisti, prie jų reikėjo pridė
ti dar pinigų - . remantavimui, 
taisymui, dekoravimui ir t. t. 
Be to, tokie namai mažai pro
centu*) j a. Visa tai apsunkina 
tokių spulkų veikimą, negali 
uždirbti ganėtinai pelno, nega
li atmokėti ant pareikalavimo 
taupy tojams, sumažėjo skai
čius taupytojų. Tokioje padė
tyje yra spulkų ne tik pas lie
tuvius, bet ir pas kitas tautas.

Spulkų Lyga Illinois valsti
joj nuolat ragina panašiai su
vargintas spulkas stengtis, 
jungtis su kitomis, kurios lais
viau gyvuoja., ’arba pataria ir 
ant vietos persiorganizuoti. Pa
taria perimtus namus arba 
prastus tnorgiČiifs atskirti nuo 
abelno spulkos tlirto ir įsteigti 
atskirą “trust fondą.” Kiek 
spulkos turto pereis į tokį fon
dą, tiek nariai turėtų prisiim
ti nuolaidos—“discount” ant 
šėrų, ir vietoje numušto nuo
šimčio iš fondo turi būti iš
duodama certifikatai. Tas at
skirtasis fondas turėtų būti 
pavesta atkirai komisijai grej- - Kuomet real estate agentas 
čiausiam ir praktiškiausiam parūpina namo savininkui pir-
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APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

lo-o* n-7

Tel. Calumet Residence =
4258. Yards 5034 j

Banis Studio
Pirmos Rųšies Photo Studio = 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei- f 
mynos ir pavieniai tai musų spe-1 

cialybė. .

3200 So. Halsted St. | 
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čommonuiERLTH emson Electric shops 
DOWNTOWN—72 W. ADAMS STREET-132 S. DEARBORN STREET 

Telephone RANdolph 1200, Local 1219 

4231 W. Madison St. 
3460 S. State St. 
4834 S. Ashland Avė,
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»Bet ‘teismas šito sukonfiška
bo,, Ji rimo W>a^ti^nio. Tokiu budu 
f4;00pir lenkU teismas kartais nepri- 

 

' 2?00- taria valdžios sauvaliavimui.
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$8.00 per yeąr Tdn Canada
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KAS KALTAS, KAD K¥LA 
REVOLIUCIJOS

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o f Chicago, UI. undėr the act of 
Marėh 3rd 1879.

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

Antradienis, lapkr. 9, 1937 
llBįt,«n ,lt rmlMmii ......... ... . ■AiM ii

Italijos parlamente buvo tik 
apie pusę tuzino. Pasigrobęs 
valdžią, Mussolini ėmė savo 
priešus žudyti ir terorizuoti ir 
pradėjo “tautą vaduoti”, visai 
nepaisydamas, ar tauta jo poli
tikai pritaria, ar ne.

Hitleris turėjo daugiau pase
kėjų, kuomet respublikos prezi
dentas Hindenburgas padarė jį 
kancleriu. Bet jisai taip pait, 
kaip ir Mussolini, neleido žmo
nėms nuspręsti, ar jie nori eiti 
tuo keliu, kuriuo jisai sumanė 
juos vesti, ar nenori; vietoje 
to, jisai sukišo į kalėjimą dau
gelį parlamento atstovų (pa
naudojęs šituo tikslu provoka
torišką reichstago gaisrą) Jr 
smurtu užkorė savo valią kraš
tui.

Taigi 
valdžia, 
žmonių
todėl galima reikalauti, kad ji 
“atliktų” tą arba tą žmonių la
bui (ar ji atlieka', -tai kitas 
klausimas!). Bet demokratija 
(kaipo valdžios forma) neturi 
jokių uždavinių, skirtingų nuo cija sugriūtų.

Bet šita vaistų įmone, nuo 
kurios eliksiro net kelios de
šimtys žmonių mirė, nei pati 
savo eliksirą tyrinėjo, nei A- 
merikos Daktarų Draugijos la- 
boratorijon siuntė. Ne! Ji kuo 
greičiausiai paleido į žmones, 
tad padarius karjerą ir prisi- 

,pylus pinigų maišą. Bet, žino
ma, šitame atsitikime neišde
gė ...

Dabar, kas čia labiausiai kal
tas? Vieni pasakys—vaistų ga- 

dar 
turi

.Užsakymo skalna t 
Chicago je — .paštu:

Metama __________ ___
Pusei melų___________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicago) per (Išnešiotojus:
Viena kopija 8cū
Savaitei U8c}.
Mėnesiui _________  75ci

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paštu: " T_._ __

$5.00 mokėjimas aukštesniųjų ’valdo- 
1X0 *vų įmonėms pačių reika- 

 

’ Dingųjų dalukų”. Be to, esą, 
.iŠ ‘kalti kapitalistai, -kad jie, ne- 

’'atsižvelgdami j socialinį teisin
gumą, Stengėsi kiek galėdami 
iląbiau išnaudoti darbininkus.

ŽiėO I Straipsnio autorius tęsia:
“Jei šie .prasikaltimai prieš 

bet ‘kokį sočijulinį teisingu-: 
mą ar dtrovę dažnai pasi
kartoja, ar galima visią re
voliucijų/kaltę Nuversti vien 
tiems, kurie ją sukėlė? Ar 
nevertėtų verčiau rasti prie
monių 'tiems nusikaltimams 
pašalinti ir padaryti gyveni
mą ar dorovę dažnai pasi-. 
vo paprastu darbu krašto gy-; 
venimą palaiko ?

‘^Pasaulis paruoštas, eVo- 
liucijonaliUi paruoštas, dę-<' 
mokratijai, bet demokratija 
dar nepadarė pasaulio sau-; 
gaus prieš irracijonalią revo-; 
liuciją. Bemokanti jos svar
biausias uždavinys apsaugoti 
civilizaciją. Jei demokratija, 
neįstengs atsispirti revoliuci-j 
jai, visa' kas buvo sukurta- 
žus neapykantos juroje.” j 
čia autorius išreiškė kelias 

sveikas mintis. Bet demokrati
jos uždavinius jisai, musų nuo
mone, supranta keistokai.

-Jisai sako, kad demokratijos 
uždavinys “apsaugoti civilizaci
ją” — lyg ta demokratija tai 
■kokia esybe, kuri 'turi rūpintis 
žmonijos gerove. Ar ne teišin-- 
giau bus pasakyti, kad patys 
žmonės privhlo rūpintis civiliza
cijos apsaugojimu?

Demokratija ir civilizacija
- Demokratįįa $ra,E. tokia san
tvarka, kurioje duodama pro
gos pasireikšti asmens inicialty- 
vai, kurioje visuomenė savo va
lia', o ne pagal 'valdžios įsaky
mą, veikia. ,

Diktatūra, priešingai, veiki
mo laisvę žmonėms stirna. Ji

“Studentų Žodyje” 'B. čėsna 
rašo, kad Rusijos revoliucijos 

^priežastis buvo “nenoras ar ne-

Mirties Eliksiras
Metams ____ ....—
tpusei metų -------
Trims mėnesiams 
IDviem menesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvoje tr kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams __ _
iPusei -mėtų ■ 
Trims ihėnesiams ___ ,
pinigus ’^ikia siųsti pašto Money. 

orderiu kariu f n 'užsakymu.

Politinė byla Vilniuje
Vilniaus lietuvių spaudoje buvo .pranešta, kad p., 

K. Stasio byla turėjo prasidėti lapkričio m. 5 d. (žiur; 
Apžvalgą). Iš patikimų šaltinių tik-ką gauta žinia, kad 
ta byla tikrai tą dieną prasidėjo. Galimas daiktas, kad 
ji jau ir pasibaigė. . , .

Kaltinamajam grasina sunki bausmė, kadangi p. 
Stasiui prikaišiojama, kad jisai dirbęs “svetimos valsty
bės” naudai, norėdamas atplėšti Vilniaus kraštą nuo 
Lenkijos. Už toki “nusikaltimą” gali būt net mirties 
.bausmė.

Gaila, kad lietuvių visuomenė Amerikoje neturėjo, 
progos pareikšti savo balso bylai prasidėjus. Dabar .ten
ka laukti daugiaus informacijų apie ją. Bet jeigu pasi
rodytų, kad 'lenkai p. Stasį kėsinasi nužudyti, tai musų 
visuomenė turėtų .pakelti griežčiausią protestą.

to, ką daro arba privalo daryti 
patys žmones. Vyriausia demo
kratinės valdžios pareiga tai — 
Žiūrėti, kad žmonės galėtų pa
reikšti savo iniciatyvą, kad jie 
gaištų veikti, Kai demokratinė; 
valdžia ima veikti už žmones, 
nelaukdama, iki žmonės klausi
mą išdiskusuos ir pareikš savo 
pritarimą, tai ji, nukrypsta nuo 
demokratijos kelio. <

• •]

Demokratija gali būt lėta, ne-d 
rangi, gali daryti klaidas, bet;l 
pats tasai faktas, kad demo-i; 
kratijoje kiekvienas žinksniš 
progreso keliu yra: atliekamas 
sąmoningai, reiškia daug dau
giau civilizacijai, negu nuosta
biausieji diktatūrų “at sieki
mai”. Kur dingo ta civilizaciją, 
kuri pastate milžiniškas Egyp-' 
to .piraTnidas ?...

' t

Prieš keletą savaičių pradė
jo rodytis laikraščiuose žinies, 
kad, »girdi, žmonės miršta nuo 
tam akro naujo vaisto. Medi
kai, kaip ir visada, į dienraš
čių žinias skeptiškai žiurėjo. 
Bet netrūkus ir rimtai medi- 
kaliniai žurnalai pradėjo apie 
tai rašyti. fO dabar tokių mirU 
mų jau įregistruota net 59. 
Pavyzdžiui, Tulsa mieste mirė 

Taigi, jeigu mes kalbame apie,! 9, -East St. Louis 6, Mt. -Olive 
eivilizacij os . apsaugoj imą, tai ta, Charleston 5, Etffuala 3, o 
turime suprasti, kad tai reiš-,Idaugelyj kitų miestų po du ar- 
kia visų-pihna pačios demokra- taa po vieną, 
tijos apsaugojiiną. Jeigu demo- jjįjjo triukšmas. Tai panašiai, 
kratija' išnyktų, tai ir civiliza-Ji^ajp :jr prohibicijos laikais, ?ka- 

> da tūli pelnagaudos paleido 
■■■»:. ■..... > L žmones Jamaica Ginger, sutai-

< I syta su dabai pigiu denaturuo-Adic " INauia IviiVfifa ta5kohoii-- *aau8 * ?“; žmonių mirė. Ir dėl to, žinoma, 
—------------ d vieili 'labai smagiai pasikars-

kutinę, apie Romos kunigus., čiavo, kiti rinitai 'dalyką tyri-. 
Klausykite: 1 nėjo, o dar kiti, kuriems nie-

“Mes žinom, kad musų Ro-t kad dėl -svetimų bėdų galvos 
mos kunigai ir popiežiai ne ’ku-j neskauda, tylėjo, 
rioj svetimoj planetoj gimę^ 
bet yra paimti iš tų pačių neto-:I kant, labiausiai terūpi tie, ku- 
bulų žmonių kaip ir mes ... Ne- rįe rimtai dalyką tyrinėja ir 
rėlai aštrokai pabarama pas savo darbo davinius mokslo 
mus savas klebonas, prikišama žurnaluose paduoda. Taigi, tik 
ne vienas dalykas savo vysku- lokių žurnalų ir paduodu ši- 
pui, reiškiamą net nepasitenki-, taas žinias apie tą baisių j į vais-

* - ; kodėl jie:Uą :
S. E. Massengill Co.,» Bristol, 

’l Tenn., labai skubiai, be jokio 
t rimto 'ištyrimo ir išmėginimo' 
'tįsu laboratorijos gyvūnėliais, 
j (pavyzdžiui, kaip Gvinėjos kiau 

’ lutė), paleido į vaistų rinką 
} -naują -eliksirą. šitą paskubos 

žygį kitaip negalima išaiškinti, 
kaip tik nesuvaldomą norą pa- 

■|šipelnyti. Mat, patsai eliksiras 
J yra tiktai skoningas skystis, 
j kuris paprastai tėra vartojamas 

neskoningiems vaistams skysti- 
. mo .pavidale sutaisyti, šiaip jis 

jokios medikalines veikmės ne
turi. Taip, žinoma, bendrai yra. 

’ Bet čia turime labai svarbią 
(išimtį. Štai: tasai naujas vais
tas, su kuriuo šita įmonė no
rėjo pasirodyti, paprastame 
eliksire netirpsta, tai ji įdėjo 
į savo eliksirą net 72 nuošim
čiu diethylene glycol, kuris be 
abejo, čia veike kaip tarpinto-

diktatūra' yra tokia 
kuri nepriklauso nuo 

valios, ir iš diktatūros

Amnestijos nėra
Bijojome turėti viltį, )het visgi laukėme: argi sovieJ 

tįi .valdžia, iškilmingai švęsdama savo 20 metų sukaktį,, 
•nepaskelbs amnestijos demokratinio nusistatymo politi- 
niems kaliniams?

Bet pasirodo, kad ne. Amnestijos nėra!
•Rusijos kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose' 

,pūdoma tūkstančiai .socialdemokratų ir socialrevoliucio^ 
r.ieriai; kiti tūkstančiai skursta ir miršta ištrėmime. 
’Bet Stalinas su jais paikos daryti nenori,, nors jisai gi- 
riaši, kad SSRS da'bar turinti “demokratiškiausią pa-, 

‘ šaulyje” kotfstitucįją. v / . i
Net icaro valdžia didesnių švenčiu proga dovanoda-j 

vo arba .sumažindavo bausmes ;politiniems nusikaltė
liams. Kai gimdavo “beibe” caro šeimoje, . tai caras 
stengdavosi savo džiaugsmu pasidalinti su savo valdi-: 
riiais rr net savo nepermaldaujamiems priešams suteik-1 yra paremta tuo įsitikinimui 

 

;davo palengvinimų. . jkad žmonės yra kvaili ir tam-

Bet bolševikų valdomoje Rusijoje jau .nė trupučio! sus, savo gerovės nesupranta, 
mięlaširdy^tes nėra tiems, kurių nuomonės- nesirtinkaj^;^^!8^^ 
•su -Stalino “generaline linija”. Tai koks čia bdlševizmo* 
triumfas? * <

Pergalė be žmoniškumo yra abejotinos vertės lai-|-ir įtrūkdo gerų sumanymų vy- 
mėjimas. , kinimą. Taigi diktatūra ir sa-

 ko: užuot laukus, iki tamsi, 
nerangi x ir visokių apgavikų 

| mulkinama liaudis susipras, rei- 
!kia, ‘kad koks nors energingas 
vadąs paimtų visą galią į savo 

,| rankas ir veiktų tos liaudies la
bui.

šitokiais sumetimais Leninas 
Rusijoje nuvertė socialistinių ir 

•I demokratinių partijų valdžią jr 
“Pavasarį atleistas lietuvis jos vietoje įsteigė dktaturą:— 

mokytojas Steponas Šulija iš | kad'Rusijos darbininkai ‘<vie- 

 

valstybines Lieponių km. nu šuoliu” peršoktų .per kapita- 
Va'lkinykų valsč. mokyklosjlizmą ir atsidurtų laimingoje 
mokytojo .pareigų, pagal js- “socializmo” tvarkoje. Leninas 
tatymus, dar turėjo mokyto-;| neklausė, ar Rusijos darbinin- 

 

jąuti visą rugsėjo menesį. š.Įkų dauguma tokį šuolį daryti 

 

m. 7 d. vietos kopistų virsi- nori. Jisai nepaisė,, ar jo su
niukai įsakė iš palinįjo ruo- manymui pritars Rusijos vris- 
žo išvažiuoti, nes jis nėturjs | tieČiai, kurie sudarė milžinišką 
Storastos leidimo.”’

Protokolas už iškabos , < . * . . . * » 

sulietuvinimą

A ■Mtl

mulkinami, nemoka atskirti tik
rų savo draugų nuo priešų, il
gai svarsto, ginčijasi ir riejasi

Apžvalga h

K. STASIO BYLA VILNIUJE tokių žinių apie lenkų “civiliza
ciją” Vilniaus krašte:

Lietuvių Laikiniojo Komiteto 
pirmininkai, p. K. Stasys, Vil
niuje, kaip žinoma, .jau seniai 
sėdi kalėjime, lenkų valdžios 
suimtas dr kaltinamas dęl ta-; 
riamo nusikaltimo prieš valiu-: 
tos įstatymą ir dėl. “sąmokslo”’ 
atplėšti Vilniaus kraštą nuo, 
Lenkijos. «

“Vilniaus žodis” rašo, kad joj 
byla turėjo prasidėti lapkričio; 
5 d. Tenai skaitome:

“P. K. Stašio byloje tardy
mas jau baigtas ir jau sura
šytas kaltinamasis aktas. By
los nagrinėjimas paškirtas; 

‘lapkričio 5 d. Prikišama 
viriniai nusikaltimai.

"Gircjėti, kad busiąs tik 
vienas teisėjas:’* ?

fle-

LIETUVIŲ PERSEKIOJIMAI ■ 
: VILNIUJE t

■. • - < • v / w * r

štai daugiau žinių apie lietu
sių persekiojimą Vilniaus kra'š-

Ištrėmė -mokytoją

‘Vįlniaus Žodis” paduoda dar

I

gyventojų-daugumą, jisai įvy
kino: savo sumanymą ginkluota 

| jėga.
Tik po to, kai Leninas pada

lomis-dienomis policiniu-|rė ginkluotą perversmą, tai ju
kas ^surašė p. >M. Šlapelienei Laį leido, žmonėms balsuoti. Bet 
protokolą už pavardės sulie- kai pasirodė, kad balsavimuose 
lavinimą savo krautuvės iš- beveik du trečdaliai gyventojų 
kaboje. Iškaboje parašyta: pasisakė prieš bolševizmą, tri 
Księgarnia — Šlapelienės —| Leninas vėl (pavartojo ginkluo- 

 

Knygyhas’. ” Į tą jęgą ir žmonių išrinktą Stei-

Laikraščio konfiskavimas Šiaibąjį Seimą išvaikė (sausio 
y1- ' J|mėn. 1918 m.).

Vilniaus įžodžio’ 41 n-ry Panašiai pasielgė ir Italijos 
įdėtas ‘Kūrybos dr Kritikos’|Mussolini, tik jam nereikėjo 

priedas bdvo Vilniaus n^iestoįdai*yti .ginkluotą perversmą, nes 
Storastos sukonfiskuotas, užTkaralius ir armijos generalinis 
du eilėraščiu: KuplaiČio Luš- tatabas atidavė į jo rankas val- 
pų balsas’ ir J. Janonio ‘Kai- l-džią — .tuo metų, kąda Musso- 
vis’. ” llinio partijos žmonių (fašistų)

VIS

(Tęsinys)
\ Kas, kas, o lietuviai tai ne y •. • 1 vien mato, o ir jaučia, kad de-i 
šiniajame fronte nė kiek nege
riau, o kartais ir prasčiau, ne-: 
gu kairia jame fronte. Kaip el-1 
giasi katalikiška Lenkija su ka
talikiška Lietuva? Ar taip, kaip 
žmonės, kurie Dievą myli, Jo 
valią stropiai vykdo, Jo karaly-, 
stę žemėj kuria, *ar pagal se
novišką romėnų posakį, kad 
žmogus, žmogui, tauta tautai 
yra vilkas ? Romos katalikai len
kai turi stipresnius dantis, stip
resnius nagus, tai jie ir drasko 
'katalikus lietuvius. Kas iš lie
tuvių pasakys, kad katalikiška 
Lenkija ’ katalikiškai Lietuvai 
yra geresnė, negu bedieviška 
Sovietų Rusija?

Klausykime autoriaus toliau. 
Jis rašo:. “Ir pačiose tautose 
kiek yra nežmoniškos neapykan
tos ! Rusai bolševikai žudo ru
sus monarchistus, ispanai ko
munistai skerdžia ispanus kata
likus ... vietoj padorių krikš
čioniškų tarptautinių santykių 
visur kyla nešvaraus kaukian
čio ir kriūksiančio nacijonaliz- 
mo bangos.”

O kas darosi dešina j ame fron
te? Dar prasčiau. Labai nege
rai, kad rusai bolševikai žudo 
rūstis monarchistus, kad ispa
nai komunistei skerdžia ispanus? 
katalikus. Bet ar nekeisčiau ir? 
ar nebaisiau pažiūrėt) ;į pietų 
Ameriką, kur per 'šimtmečius: 
ispanai katalikai nesutarė ir vie! 
ni kitų kratlją liejo dr lieja!

Kurios tautos nacionalizmas 
baisiausiai kaukia ir ’biauriau-: 
šiai kriuksi ? Ar ne katalikiškos" 
Lenkijos, ištikimos ir mylimos' 
popiežiaus dukters? Katalikiška 
Lietuva /turi diplomatinius >ry-' 

ršiūs su .protestantiškomis 'tau-į 
tomis: Latvija, /Švedija, Daniją 
Anglija; su bedieviška Sovietų; 
Rusija', tik neturėjo ir neturi' 
ryšiu su katalikiška Lerikija! !

Dabar dar • paklausykime A.l 
Jakšto. Jis rašo: “Istorijos pro
cese Dievas veikia <per žmones.;! 
tą y pat daro ir velnias, pasinau
dodamas kitais savo žmogynais, 
kurdamas visur savo ‘UŽnuody-, 
tos dvasios 'karalystę. Ir ji ne-; 
ra fiktyvi, bet realiausia. Kaip 
ji atrodo, galima dalinai spręs
ti jau ir Habar\iš šių dienų-Mas
kvos, įMdksikos ir Ispanijos rau
donųjų režimų, kur žmogus 
žmoguli.Ipasidare jau nebe vii-, 
ku, bėu tikriausiu šėtonu.” 7 • ' \ Jei Maskvos, Meksikos ir -Is
panijos (raudonųjų režimas nau-i 
dojasi velniais^ tai kas veikiaį 
per Varšuvos katdlikišką režL 
mą? Kaltalikas Jęlikas katalikui 
lietuviui, katalikas lenkas kata
likui ukrainiečiui, ar kitam, ne- 
lenkui pasidarė jau nebe vilkų,' 
o tikriausiu ^timu! 4ešįnąją ir kairiąją, ir
t Daba? dar viena citata,. pafc- kad pirmosios skaičius vis ma

Man čia, šiaip ar taip sa

limų ir popiežiams, ] 
nesiskubina įvesti Bažnyčios rei I 
kalingų reformų, o nei kiek ne-J 
prisimenama, kad ir klebonas1 
ir vyskupas ir popiežius yra| 
žmones, reikalingi gausesnių | 
Dievo malonių, kad galėtų tin-! 
karnai atlikti savo priedermes? 
O ar mes prašome tų Dievo' 
malonių?! šiandien kai visur 
dvasiški j a puolama, reiktų už ją 
nę -tik ^melstis, bet ir palaikyti P 
ją, sukuriant šalia draugijos)' 
pro Deo, dar ir kitą panašią' 
pro Clero krikščionių dvasiški j ai' 
pozityviuose ir geruose darbuo
se paremti.”

Išeina, kad kaip ten nebūtų- 
kaip ten kunigai, vyskupai ir 
popiežiai nesielgtų, ką jie neda
rytų, jienvis 'nekalti ir tvarkoje.: 
Jei žmonės kur nukrypsta, tai 
jie patys kalti ir jie atsakingi. 
O jei kunigai, vyskupai, popie-; 
žra'i nukrypsta, tai kalti žmo

tas žaltys, tik ne patys kunigaj^88' 
vvskunai noniežiai Tlene M^ti :^a ne vi-vyskupai, popiežiai, ,1 .. fneg ^ko! Įkas moks-

Jei žmonės nori, kad-Romos-pas neįrodė, ikati jisai butų 
kunigai už juos melstųsi, tai tu-; stiprus /nuodai, čia, veikiausiai, 
<ri už tai jiems riebiai užmokėti?taus .kaltas tam tikras cheminis 
D žmonės, tai turi uždirbti sau! junginys, įtw?is susidarė iš ši- 
įpra'gyvenimą, turi kunigus, vy^jbto dhemikalo ir to naujojo vai- 
skupus ir (popiežius ištaigingai; sto. Dėt ;ąpie *tai ‘dar nėra tlk- 
užlaikyti, mdketi jiems už jų‘ 
^maldas ir galų /gale žmonės už' 
juos turi melstis . dykai. Ir *to; 
jiems dar negana, žmonės da?
:turi su justi ir sukurti speąijĮlią^ 
kunigams remti (draugiją pro- 
^lero! .j

Kur Romos kunigų-gėda, kur 
jų sotis ? Kunigai įgyvena, kaip' 
kokie gubernatoriai, jiems vi-į 
sokie pokyliai rengiami: iprimi-’ 
cijos, vardinės, jgnritinės, visb-i 
kios sukaktuvės, jubiliejai, iš
leistuvės, sutiktuvės. Visi tie 
pokyliai dažnai susiję su cflideį 

Ulėmis jjiėms dovonomis. Vadina
mieji katdlikiški laikraščiai— 
taii kunigų garbinimo organai. 
Parapijonai dažnai nutyli 'ir 
'leidžia kunigams lakyti patin
kamas gaspadines. Ir to visko 
dar neužtenka. Dar, sako,rreikia 
kurti Romos kunigams remti 
draugiją. #ei ir tokia draugija 
šbut siikurta, tai, tur būt, po to 
ipareikaladtų paukščio pieno,' 
baudžiavos ir inkvizicijos Taikų.

Išeina, kad jokiu budu Ro
mos (kunigams negali įtikti. Tad 
nuostabu kad, anot A. Jakšto1 
žmonija skyla vis aiškiau 4 dvij

mmtojai, kiti—daktarai, 
kiti—aptiekoriai. Ir visi 
daug teisybės, nes šita labai 
liūdna tragedija parodė, kad 
yra labai neatsargių taip jau 
daktarų, taip jau ir aptiekorių 
Pavyzdžiui, «dr. A. S. Calhoun, 
kuris, deja, dirba sveikatos de- 
partmento klinikoje (Mississip- 
pi steite), tuoj prirašė šito 
eliksiro net dvylikai ligonių, 
kurių Šeši mirė! Rodos, turėjo 
pirmiausia pažiūrėti \į medici
nos mokslo literatūrą, ar šitas 
eliksiras yra pripažintas, bet... 
'0 vienas aptiekorius, tan nei 
ligonį matęs, nei niėko, pada
rė diagnozą ir davė bonką ši
to eliksiro. Ligonis mirė, štai 
kaip buvo. Tūlas C. W. Miller, 
25 metų amžiaus, pasiuntė sa
vo darbininką į aptieką par
nešti jam vaistų, žinoma, jis 
pasakė savo ligą darbininkui, o 
anas pasakė aptiekoriui, ku
ris tuoj padarė “diagnozą” ir 
davė eliksiro. Jis, vadinasi, bū
damas tiktai aptiekorium, dak
taravo, o ligonis mirė . i.

Man, betgi, atrodo, jog čia 
yra kalčiausia viso krašto val
džia. Juk turėtų būti tam tikri 
federaliniai įstatymai, kurie 
kaip norint suvaldytų baisius 
vaistų gamintojų pelno apeti
tus. Bet dabar tokių įstatymų 
nėra. Ir ar žinote, kad pagal 
valdžios įstatymus,. Jęokhrs da
bar turime, tegalima šitą kom
paniją nubausti tiktai 100 do
lerių! Ir tai ne už kelių dešim
čių žmonių nunuodijimą, bet tik 
už nekorektingą

Pagaliau, kas 
1) Eik tik pas
kurio atsargumas, teisingumas 
ir medicinos moksle prisiruo
šimas nėra abejotini. 2) Nesi- 
gydyk pas aptiekorius. 3) Kai 
ateina kongresmonų ir senato
rių rinkimai, tai balsuok tik už 
pažangius kandidatus, nes tu
rėk galvoj, kad tik nuo jų pri
klauso nauji įstatymai vaistų 
gamintojų suvaldymui. Atmink, 
kad Agrikultūros Departmen- 
tas, su prezidento Roosevelto 
.pritarimu, dar 1933 m. j n esė 
bilių, kad pakeitus seną, jau 
seniai išgyvntą, Maisto ir Vais
tų įstatymą, bet atgaleiviai taip 
įdūko, kad tas bilius dar ir 
šiapdie stalčiuje teberaunyja, 
o nekalti žmonės yra nuodijami 
dešimtimis. Suprask, mielas
skaitytojau, kad atgaleiviams
nerupi tavo sveikata ir gyvy
bė,—jiems rupi tiktai pelnas.

Dr. Šeštokas-Margeris
P. S. Antra šito straipsnio da
lis eis vardu Sulfanilamide, ku
ris yra nepaprastai geras ir 
•naudingas tam tikroms ligonis 
gydyti vaistas, šitoje straips
nio dalyje aš jo net vardo ne
minėjau, nes nenorėjau labai 
gero vaisto maišyti su S. E. 
Massengill Co. išleistu eliksiru, 
nuo kurio jau mirė 59 žmo
nės. Dr. Š-M.

rų žinių. Amerikos Daktarų 
Draugija daro smarką tyri
nėjimą, dr kai tik *bus tikrų ži
nių, skaitančiai visuomenei tuoj 
(pranešiu.

Tai viena, o antra, tas nau
jas vaistas .yra .‘tyrinėjamas 
jau nuo 1932 m. Etiškos vaistų 
ąmonės, ‘kurios turi llabai pui- 
Ikias laboratorijas ir 'ekspertus, 
įkartais -net. žymius mokslinin
kus, nė Mena to vaisto skysti 
ųtio pavidale (negamino. O Ame
rikos Daktarų Draugijos Vai- 
stų ir Chemijos Taryba (The 
‘Gotfncil on Dharmacy and Che- 
mistry), kuri susideda iš apie 
keturių dešimčių žymių gydy
tojų ir mokslininkų, ir kurios 
pareigos yra naujus vaistus 
patikrinti ir juos priimti ar
ba atmesti, itą naują vaistą 
skystimo formoje visados at
metė, atseit, numatė j j ligo
niams pavojingu.

žėja, o antrosios vis didėja.
Kadai Romos kunigai, vysku

pai ir popiežiai atsipeikės. Gal 
tada, kada bus jau per vėlu.

—Esperantininkas

' (GALAS)

leibelį!
reikia daryti?
tą gydytoją,

iš lieti: vos
DARIAUS-GIRĖNO PALAI

KAMS MAUZOLIEJUS

Spalių 30 d. Dariaus ir Gi
rėno nubrizamifoti palaikai per
kelti į specialiai jiems pasta
tytą mauzoliejų katalikų ka
pinėse.



Antradienis, lapkr.. 9, 1937 NAUJIENOS, Chicago, UI.
«

B t. tą išlyginus. 'Vietinis konkur- 
santaš, ligi šiam laikui nedaug 
tėra nuveikęs įkvotos išlygini
me, šis darbas priseis padary
ti musų atstovui.

NAUJI NAŠIAI MUSU REIKALAI

CHICAGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IfR KULTŪROS DRAUGIJA 
S, 1739 South Halated Stredt. Telefonas (Canal 0117 — Atdaras 'ketv

Kas Pasidarė Su 
Gary, Ind. Kon- 
kursantais?

Kon. Senas Petras įrašė:
Benediktas Pocius, 
Aleksandra Budrikes, 
P-le Vanda Dudrikas, 
Aleksas Urbonas, 
Albertas 'Urbonas, 
P-nia Kazimiera Sargtftis, 
įPrlė. Aldona BedaUkis, 
Simonas F. Rakauskas 
P-nia Agota Petkus 
James A. Rakauskas, 
Stanley Bitautas, 
P-nia. Brazauskienė.

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
P-lė Alexandria Žikis 
P-nia Helen Drozd, 
Kazimer Karko 
P-nia Amelija Kazlauskis 

/
^Cicero kc«i. Kaz. Jokubka įrašė:

P-nia Marcėlla Vitkus 
‘Joseph King.

Kon. p-nio Blz. .Norgailienė 
įrašę;

P-nia Helen Petkus 
P-nia Jųlia Zalumskis 
P-nia

Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencijoje buvo pasisaky
ta už įsteigimą moksleivių sti
pendijos tfdndč, steigimą .lietu
vių 'kalbos mokyklėlių, knygy
no ir H. 'feet,pirma «nęgu Herbą 
galima pradėti reikia sdkėfti 
atatinkamą sumą pinigų. ’Yra 
sakoma., Kad sauso niekas ne
klauso.

Lietuvių Kultūros Draugijų 
centro valdyba Šiuo svarbiu 
klausimu turėjo pasitarimą. 
Nusitarta sukėlimui reikiamos 
sumos pinigų stipendijos Ton- 
don ir kitiems .kultūriniams 
reikalams rengti baząrūS. Chi
cagos Lietuvių Draugijos val
dyba Šį planą uŽgyre. Chicago
je bazarą rengs Chicagos Lie
tuvių Draugija per tris dienas—• 
sausio 29, 30 ir 31 d., Lietuvių 
Auditorijoje; Ciceroje rengs 
Cicero Lietuvių kultūros Drau
gija—vasario 5 ir 6 d., Liuo- 
sybės svetainėje: Roseland Lie
tuvių Kultūros Draugija—vasa
rio 12 ;ir 13 H.; Waukegun Lie
tuvių Kultūros Draugija—va
sario 19 ir 20 d. Su kitoms ko
lonijoms 'dar nespėta susižino- 

’ti. 'Bęt kiekvienoje stambesnė
je 'lietuvių ‘kolonijoj,, kur gy
vuoja Lietuvių Kultūros Drai> 
•gija bus stengtųsi surengti 'ba
varas.

Nėra abejonės, kad bazarų 
sėkmingumas- priklausys nuo 
vietos darbuotojų .ir .paramos 
musų narių biznierių. Bet kaip 
ten nebūtų, yra numatoma, kad 
Šių "žiemą bavarų rengimu ii 
kitais įvairiais budais bus str- 
.kelta tarpe trijų ir keturių 
tūkstančių dolerių -stipendijos 
fondon ir kitiems unusų svar
biems -kultūriniams reikalams. 
Sukėlus ganėtinų sumų pini

ngų įgalėsime (pradėti rūpintis, 
kad Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencijos tarimai butų die
giami į lietuvių gyvenimų.
t . Lįetuvių Kultūros Draugi j os 
cerftro valdyba taipgi/nusitarė, 
kad visoms Kultūros Draugi
joms, kurios rengs vakarus pa
rūpinti programui dalyvius. 
Lietuvių Dramatiškas Ratelis 
yra pakviestas susimokyti* po
rą gerų veikalų, taipgi įtraukti 
visas žymesnes meno jėgas, 
kad davus gerus programus ko
lonijoms. Vakarų rengimas 
jau prasidėjo, kiekviena Lietu
vių Kultūros Draugija, kuri at
sikreipė į centrų buvo progra- 
mo reikale pilnai patenkinta.

Čia tų priminu musų Lietu
vių Kultūros Draugijoms, taip
gi Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams, kad darbas kuris kon
ferencijos metu buvo paties
tas laipsniškai yra vykdomas 

• gyvenimai).

lP-nia Elžbieta Norgailienė
. Y Ir » f *

. Malonų .pažymėti, kad niu- 
sų darbšti konkursantė p-nia 
jElz. Norgailienė. išlyginu kvo
tų narių įrašyme. Nors kvotą 
ir išlygino, bet darbuojasi to
liau, kad .galėtų ; daugiau narių 
įrašyti Konkursantai viens Ipo 
kitam pradėjo savo kvdtas iš
lyginti', galima tikėtis, 'kad 'ligi 
'bankietui maža rasis 
saritų, kurie nebus 
kvotą. ’

Turim tris gęrtis konkursan- 
tus Gary; pradžioje konkurso^ 
jie visi buvo aktyvus. Kada kiti 
konkursantai miegojo, tai Gary 
konkursantai: Steponaitis, Gra- 

’key ir Prakurotas sėkmingai 
Šienavo naujus narius. Bet, de
ja, bus jau keliolikų mėnesių 
'kaip 'iš Gary' konkursai! tų dar
buotes nieko nesigirdi.. Kodėl 
toks susnudimas? Ar 'tai tyla 
prieš au<dra, ar tai žymės su- 
tingimo—suriku pasakyti. Na, 
o gal bųt Čary konkursantai 
yra paskelbę ‘“šit dowri” strei
ką. Tiesa., apie "tokį streiką'kon
kurso vedėjui netėko nieko nu
girsti. Trys vyrai, visi Stiprus 
tarsi ąžuolai, tie musų Gary 
korikursantai, ’bėt savo da^bu 
paskutiniu laiku, maža gali .pa
sididžiuoti. Ligi konkurso ban- 
kięto tiktai vienas mėnešis lai
ko, atrodo, kad nė vienas Ga
ry korikursantas nėišjygins sa
vo kvotos, 'taipgi ir Gary kolo
nijos kvota gali pasilikti neiš- 
lyginta. Tai butų daugiau negu 
nbgerai—vfeikli Gary kolonija 
pasiliktų užnugaryje kitų lietu
vių kolonijų. Konkurso vedėjas 
kviečia -Gary konkursantus su- 
brušti, parodykite lietuviškam 
pasauliui, kad esate aktyvus, 
sugebate (palaikyti kolonijos 
garbę tinkamoj aukštumoje.

dienų,DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Strėdt. 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAHUS, vice-prezideritas .
V. MANKUS, >sikretorius

DR. MONTVIDAS, Dr-ijos Daktaraą, K. GUGIS, ;Di^jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.,

'0117 - — Atdaras 'ketvergais -visų 
p. MILLER, finansų sdkretorius 
J. DEGUTIS, ‘iždininkas \ ■ 
P. GALSKIS, truętisaš 
P. MILAŠEVIČIUS, ‘truštisas.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkursantai, kvotos, įrašyta nariu : 

ĮKASYTA: 
MIESTAS ‘KVOTA 'NAHIV 

. Ghioago ^..*200.<137,
Chicago ....2200 

. DHįcago ... 200 
'Chicago.... 100. 

’50 
50 
'50 
:20 
-50............522;
535  ......... 521;

............. 49! 
535. 
-35...
25 . 
• 35. 

•Chicago.... 20. 
... Racine.... 12v. 
. Chicago .... 35 . 
. Chicago . .100 . 
Chicago.... 20... 

Chicago Heights .... 25 .

DARBAS EINA
sėkmingai

tkonkūT- 
išlyginę

^Kicago... 
Rosėland... 

..... ^Cicero... 

.... Chicago... 

.... Chicago... 

.... Harvey... 
.....Cicero... 

Waukegan .. 
.... Cicero.... 
...... Gary....

Waukegan... 
.... Chicago 
St. Charles . 
.....1 Chicago 
.... Evanšton

15.
10..
15.
12.

45 . 
15.

20.. . 
15.
24..

................ Chicago ....15 . 
..............  Racine 
...............  Harvey _..;25 
............  Chicago.... 10 
.............. 'Chicago ....15 
............... Cicero... 
............ Chicago . 
............ Aurora... 
.............. Chicago .
.............. Cicero .... 10... 
..................  Gary.... 10 ... 
........... Chicago .. 10... 
....... Springfield.... 325 . 
Indiana Harbot.... 35 ..

15
15.. . 
40 .1.
10.. .
10..

1 Chicago ...
.. Cicero..
Chicago.. 
Chicago*.-
Chicago ...
Chicago.... TO .

#0...

Ligi Draugijos 'konkurso ban
kieto liko tiktai mėnesis laiko. 

.439; ‘laiko medaugiEiusia, bet 
mėra mažiausios abejonės, 'kad 
•mes <savo 'darbu dar pasižyme- 
šim. Paskutinių dienų sėkmin
gas darbas—konkursantų dr )pa- 
'vienių marių—ryškiai įrodo ak- 
’t-yvų progresą musų veikėjų. 
Toks istaugus išbudimas ’kon 
'kursantų taipgi (pavienių narių 
darbuotojų jrodo, kad mes pei 
'šį ipadkritiriį mėnesį savo akty
viu tcįaifbtt pajudinsime žemę.

Mažiausiai dar Šimtas -Drau- 
)gijoš darbuotojų -įrašys po vie 
•nų ar daugiau 'naujų narių 
Draugijon; didelė dauguma kon- 
kursaritų Išlygins savo kvotas, 
tai 'numatoma, kad šis pasku
tinis darbo mėnėsis—bus dide- 

iilių laimėjimų mėnešis musų 
i'konkurso darbe. Yra sakoma: 
i “Negirk dienos, kolei nesulau- 
' <ki3i vakaro”; bet visos musų 
: (esamo ir einamo darbo perspek- 
; tyvos sakyti sako: Mes jpasižy- 
mėsim! Į * s < I > t ■ J * ? . / .

Musų stambus konkurso šu
lai, kaip tai: B. Vaitekūnas, 

: Senas Petras, V. B. Ambrose, 
K. Jokribka, St. Jurčis, A. Mar- 

; kūnas, Joseph Ascilla, p-nia M. 
; Ascilla p-lė Suzana Gabris, A. 
i Visbaras, A. Ambrazevičius, 

p-le Laurėl, J. 'P. Griciunas, P. 
Lapenis, p-lė Josephine Miller,

Anna ,Newcom.

Milaševičius įraše:
©na Rimeikienė

‘Kon. P.
P-mia

Kon. Frank Klikna įraše:
Mykolas Ebenskis

Kenosha, Wis. p. F. Bulaw 
įrašė:

P-lė Bertha Linkus
•Pmia Thekla Gaelles,
Anthony Ta.tilas 
Joseph J. Macnorhrs 
P-lė Ann V. Jocius 
P-lė Vanda Radayice

' Joseph Russ

. 15

.^0;
-9i

• $
. $

. s

Genovaitė Giedraitis
P-nios Genovaitės 'Giedrai

tienės (šidiškiutės), žymios 
Chicagos lietuvių dainininkės 
koncertas įvyksta sekmadienį, 
lapkričio 14 d., Lietuvių Audi
torijoje, 3133 S'o. Halšted St.,, 
pradžia 7 vai. vakare.

Pravartu priminti, kad p-ia 
Gfedrkitienį'1 yra aktyvi narė 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
taipgi viena įžymiausių lietu
vių dainininkių Chicagoje—pa
tartina šios organizacijos na
riams skaitlingai dalyvauti šia
me koncerte.

PRANEŠIMAS ©RAUGUOS .• 
NACIAMS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis vakaras 5įvyks sausio 
16 d., Ashland Boulevard Au
ditorium, Ašhland ir Van Bu- 
ren gatvių, šios organizacijos 
skyriai • prisiminkite minėtą 
dieną ir 1riėrenkitė vakarį, neš 
(privalote dalyvauti savo meti
niame vakare.

MUSŲ PARENGIMAI 
LAPKRIČIO MENESĮ

KONKURSANTAI
Benediktas Vaitekūnas ......................
Petras Maulinkaitis-Senas Petras ....
Frank Biil^w .................... ........ ........
Vincent K Ambrose ..............
Stasys J. Petrauskas (Kvota baigta) Uodkiord
Kazimieras Jokubka .....................

* Stasys Jurčis ............... ..................
Joseph Augaitis (Kvota Baigta) .
Adomas Markūnas..................... .....
Joseph Ascila ..................................
George Izbickas ..............................
Anna Marion Ascilla ....................
P-lė Suzana L. ’Gabris ...................
Antanas Vesbaras .................. . ..
Antanas Steponaitis ................ .....
Thomas Šalkauskas .......................
Stanley Statkevich (Kvota Baigta) 
John Šiužąs.....................................
Kazys Steponavičius ................. .
Petras Galskis ......
Juozas AlbauSkas .
P-ia EI. Norgailienė (Kvota baigta) ....^Chicago.... >15
Alex Ambrazevičius ............................ . Chicago.... 50
P4ė Jennie Laurel ................
Louis Antanavičius ..............
John P. Griciunas ..............
Petras Lapėnis .....L. .............
P-le Josephine JMUUer .............
Povilas Milaševičius .............
Stasys Mockus .......................

' Antanas L. Skirmontas .......
P-lė Aldona Miller.................
Peter Giniotis .......................
Jonas Ascilla ..........................
P-lė Antoinette Kacevičius ...
Antanas Stankus ..................

. P-nia Petronėle Majauskas ..
I * I

Jonas činikas .................—
Chester Prakurotas ..............
Adolph Kaulrikis ....................
Vincas černauskas ...............
Jonas Kuolas ...:................. .
Joseph J. Žukas ..................
Albinas RudinSkas ...... ........
Walter Tumei .....................
P-nia Teresė Viltrakis .........
Peter’ RapševiČius ..................
Jonas A. Sinkus ............ r......
P-nia Anna Mittskus ........................ Chicago.
Andrius Naikelis .................................  'Chicago .... 10...
John A. Grakey ..................................... . Gary.... 40...
Krank Klikna ..........   (Chicago .... 10 ...
P-lė Milda Baronas ...... ....................... -Chicago.... *10 •.
Juozas Laurinas ..................................... Aurora.... 10 .
Jonas Pateliunas .................................. Kenosha.... 20..
P-lė Anna Karėta ........... ....................... De Kalb.... i0 ...

P-nia Julia Luketis .......................Springfield...... 10...
Narių ne kon-lų kvota kolonijose ir Chicagoj 600 ..

Aplamai naujų narių kvota konkurse ..................  3,000
. Konkurse naujų narių įrašyta .............................. 1,243

Kvotai trūksta .................................................. 1,757
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bankietui, .kuris įv^ks gruodžio 11 d., turės'progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną iminėtame bankiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklų konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotų ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 4 d. iki
gruodžio'(Dec.) 11 'd. m., gaus tikietų vertės :$2.5O iiemoka-
mai į Draugijos Triumfo Bankietų, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Amalgamated Hali, 333 -S. Ashland Boulevard. Taipgi į minėtų 
bankietų gaus tikietų 'nemokamai visi itie Draugijos nariai, ku-

» s ■ ’ ■ > \ L ~ ii .

rie įrašys naujų .narių. . * /
3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 

iki 43 metų amžiaus. Gdlima įsirašyti Draugijon per musų l^on^ 
kursantus; per Draugijos narius 'arba reikia atvykti asmeniškai) 
į Draugijos ofisų. Ofisas atdaras pirmadieniais liU'o ’9 ryto Iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki’9 vaL vakaro; sek
madieniais nuo :9 rjtto iki 1 vai. .popiet.

P. Milaševičius, St. Mockus, A.
L. ^Skirmontas, J. J. Žukas, J. 

n ‘Činikas, A. -Steponaitis, Geo.
Izbickas, ~T. Šalkauskas, Cb. 
-Prrikurotas, )P. Giniotis ir dau
gelis kitų, neabejotina, kad si 
vo ‘kvotas išlygins. Keturi kon
kursantai jau spėjo kvotas ,.iš- 
įlyginti, tai: St. J. Petrauskas, 
Ruožas Augaitis, Stanley Stat- 
>kevich ir Elz. Norgailienė. Ne- 
•mažas dalis konkursantų yra 
;prie vartų kvotų išlyginimo.

Konkurso darbo ratas sklan
džiai sukasi—tegul jis taip su
kasi ‘ligi bankieto dienai. Ban- 

nu-

Musų .Darbuotojas
————— z ,,J

2
10

292

kieto dienoje galėsime sayo 
veiktų darbu pasididžiuoti.

Lapkričio >14 d. :Rockford Lie
tuvių Kultūros Draugijai, “Nau 
jos Gadynes” choras iš Chica
gos suvaidins operą—“Piratai 
iš Penzanco”, tai .pagarsėjusi 
(Gilberto ir Srillivano komiška 
<0pera.
' (Lapkričio 28 :d. SpringfiCld 
Lietuvių Kultūros Draugijai. 
'“Birutės” dhoro nariai, riaini- 
ninkai-artistai iš Chicagos - su
vaidins komišką operetę— 
‘Sveikam 'Ligos Neįkalbėši.”

Lapkričio 21 d. Kenosha 'Lie
tuvių Kultūros Draugijai, Chi
cagos .Lietuvių Vyrų choras ir 
Vytauto Beliajaus šokėjų tru
pė, .padedant vietiniams (artis
tams duos puikų Koncertą.

Kon. St. Jurčis įrašė;
P-nia Rose Draset

’Pėter Barbaru Šas
-P-nia Anna DaleviČius.

Kon. V. B. Ambrose įrašė
George 'Wertelka •

Draugijos nariai veikėjai įrašė: « * ' ‘ t • ■ ’ .<'. *" , 4
Peter Pocius įrašė Antaniną

Kriaučiūnienę;
''Geo. AlyaUskas įraše Alfred

George AlyUuškas;
P-nia Anna Brown ‘ įrašė 

p-riių Magdaleną Juršinas;
JoSeph J. Brown įrašė Mike 

Juršinas;
Mike Senkc- įrašė x p-nių Ro

zaliją Bukshnis; t l
Jonas Miliauskas įrašė John

Miliauskų;
P^nia Marfha Žilinskienė įra

še p-lę -Rose Kentrus; J
Juozas Markus įrašė Dr. Geo.

J. Serner; i
P-nia Ona Malakauskas įrašė

savo vyrų Vincų Malakauską;
John A. Bagin rašė Tom 

Yank,’
(Bus daugiau') . Mickevičius

KOLONIJŲ KVOTA NAR1MS
HARVEY, Il.l-
Svarbus Susirinkimas

Šį šeštadienį, lapkričio 13 d., 
J. Gematavičiaus svetainėje, 
15609 So. -Halsted St. kaip 7 
vai. ^vakare įvyksta Harvey Lie
tuvių Kultūros Draugijos na
rių susirinkimas, šiame susi
rinkime ,L dalyvauja Chicagos 
Lietuvių . Draugijos valdyba, 
taipgi daktaras A. Montvidas.

Šiame susirinkime bus tiks
liai .paminėta vienų metų su
kaktis nūn formalio įsikūrimo 
HEarvey Lietuvių Kultūros Drau 
gijos, -geriau pasakius, 'Chicagos 
Lietuvių Draugijos skyriaus, 
nes skyrius įsikūrė lapkričio 
14 (d., 1936 m. :po trumpos pro-; 
gramus bite skanių užkandžių 
ir šio <to išsigerti., 

■'j Harvey Lietuvių Kultūros 
DraU’giįos , 'nariai malonėkite 
nepamiršti šio svarbaus susi
rinkimo—lauksime visų. > >

Stanley Statkevich
P-nas Stanley Statkevich yra 

Racine Lietuvių Kultūros Drau
gijos pirmininkas, įžymus vietos 
darbuotojas. Gana daug prisi-. 
dėjo prie šios Draugijos augi
nimo nariais.

ŠIANDIE CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGIJOS SUSIRIN

KIMAS

Kenosha Koloniją 
Progresuoja

Musų darbštusis darbuotojas 
p. F. Bulaw sėkmingai veikia 
Kenosha kolonijoje, jis savo 
sėkmingam darbui šių savai
tę deda taškų—kolonijos kvo
ta naujais nariais bus pilnai 
išlyginta. Tai puiku,

• ' ■ v •I
. Baigęs darbą Kenošha, p. 

Bula.w porai dienų vyksta į 
De Kalb, o iš čia į Indiana Har- 
bor. Indiana Harbor jam rpri? 
seis (padirbėti sunkėliau, reikės 

, Sekn-iždin. užsilikti ilgesnį laika, kad kvo»

šiandie vakare 7:30 vai. va- 
.karo įvyksta Chicagos Lietu
vių 'Draugijos susirinkimas. <Be 
organizacijos reikalų, dar bus 
programa—dainuos p-lė Genia 
Lukas, (kalbės drg. F. Abekas.

P-lė 'Genia <Lukas, /pasižy
mėjusi dainininkė, kuri ne kar
tų savo gražiomis dainomis yra 
linksminusi Chicagos liėtuvių 
publikų. /

Drg. F. Abekas yra .vienas 
iš “Vilnies” redaktorių, pasi
žymėjęs darbininkų kovose. šia
me susirinkime jis kalbės te
ma: “Svarbus •Paęauliniai Nuo
tykiai' Vėlesniais Laikeis.”

Draugijds narius kviečiam 
skaitlingai susirinkti: apsvar- 
Stysite ; organizaoįjos -reikatoj 
išgirsite įdomių įprogramą, >val- 
,dtybds raportų ir Itt.' ‘ ( '

įKviečiasėkretorius

Post Scriptum:1

Miestas .Narių kvota įrašyta narių
Cicero ............... .......................  100............ .................. 83
Mėlrose ‘Park ......... .... :..... ...... 69...... . .........   46
St. Charles ........ ........................  70........... .................. 58
Koselahd ............ .. (Kvota baigta) 75........... .................. 75
Kenosha ............ ........................... 50............ ..................  37
Waukegan .......... ................. L...... 50.................. ...........  23
Gary ................... ............................ 50....... . .................. 19
Harvey ..............................  45 J.......... ....... .......... 26 .
Aurora ............. ..................35.............................. 21
Chicago Heights ...... .............. . 25........... .................. 11
Rockford ............. ... (Kvota baigta) 50........... .................. 51
Indiana *Hailbor . ..... i............. 25......................:........ 3
Racine ...... .......... .. <(fcvota baigta) 30........... .............  30 •
De Kalb ............. .... t.f................... 10.... ...... ................... 2
Springifeld ........T* ........................... 35 ;.......... ............... 5

kuriuos įrašys kon. Stasys JurČius iir
1. Cicerui akredituojami tiktai ’tie nariai, kurie bus Cfcero 

gyventojai. Roselandui 
kiti roselandiečiai.

* ■ ■ *- ■" • • A •

2. Kiekviena 'šių Jkolęnijų turės progos gauti vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotų nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui.

•• v "^' -. Jkia^.4*. .......... , .
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Diena Iš Dienos
[dabar judviejų krautuvėj pra- 
tsidės didelis rakandų išparda- 
' vimas. x

Rep. A.B.C.

Jus Busite Mums
NAUJIENOS, Chicago, III. 

kos, santaikoj sugyvenančio

Antradienis, lapkr. 9, 1937
gomis ems buvo surengtas riams, Kliubo rėmėjams. Sy- 

publikos. Tai, buvo 'rekordi- šaunus bankietas. * Valgius ga- ,kiuz atsiprašom ir pasiimam

Pa

Metines Sukaktuves 
Minėjo su Gražuolė 
mis ir Programų

TOWN OF LAKE. —
garsėjusios New City Fumi- 
ture Mart krautuvės, 1654-56 
W. 47th St., savininkai, Wm. 
Kazmauskis su Bill Bazaru, 
pereitą šeštadienio vakarą, sa
vo rakandų krautuvėj šventė 
biznio metinęs sukaktuves, ku
rios buvo 'paminėta vertingi 
programų ir su dabarties gra
žuolėmis, 'dalyvaujant “Miss 
Lithuania” Julia Kazlauskas, 
Irena Budginas, Bernice Mate- 
kaitis, Bernice Markus ir Ed- 
na Kazlauskas, pastaroji pava
davo vieną “missing” gražuo-

Pasimirė Biznierė's 
Balčiūnienės Tėvas

TOWN OF LAKE. — Keti- 
ketai liūdesio liko paliesta biz- 
niėrė Stefaniją Balčiūnienė, 
4537 So. Hermitage Avė.

Pasimirė jos tėvas Antanas 
Adomaitis. Be abejo, šiuo 
mentu liūdi ir jos vyras 
vestras ir kiti šeimynos 
riai*.

Velionis pastaruoju laiku su 
šeimyna gyveno Marąuette 
Park kolonijoje.

Tenka pasakyti, kad amži- 
ą atilsį Antanas su kaimynais 

ir giminėmis visada gyveno 
geroj santaikoj.

Rep. B. P.

štai kitą proga

nis Raudonos Rožės Kliubo mino p. Pilkio valgykla. Visi kaltę už šokių kontestą. 
baftį. . i‘ 1 x‘ '

29-i draugai gavo dovanas
laimikiui * už neėmimą pašalpos per 10

ir 20 metui. Apdovanoti buvo

mo-
Sil-
na-

Praeito mėnesio musų publi- šie draugai: F. Barčas, Bud- 
kacijoje tilpo ir naujas $250,- reckis, Dapkus, S. Grublis, 
000 Old Gold cigaretų kontesto M. Knizikevičia, K. KtiČius, A. 
paskelbimas. Nėra mažiausios Lalas, A. Linge, S. Matulionis, 
abejonės, kad tas kontestas tu- F. Marozas, J. Pocius, J. Pet- 
ri ypatingos reikšmės ir niusų ronis, A. Pūkas, Y. Radavičia, 
skaitytojams, tuo labiau, kad B. Stankus, A. Stasiulaitis, L. 
kontesto skelbėjai tuo parodo 
savo prielankų atsinešimą į mu
sų skaitytojus ir kartu patie
kia jiems galimybės laimėti pi- viekas, S. Lovick, J. Malinaus- 
niginę dovaną, kuriu yra 1,000. kas, P. Pauga, S. Mamuliunas,

Kad tai yra retas dalykas ir 
kad tai kelia žingeidumą musų1 . . _ .
skaitytojų, netenka abejoti. Kur $470.00. Garbės nariai, kaipo 
tik neklausais, visur girdi stu- kliubo jdi augai, ą
dijuo jaučiu s Old Gold komišį- sunkią naštą^ atjaučia ir jie < 
kuosius paveikslus ir rūkant vienas stengėsi prisidėti kliu- 
Old' Gold cigaretus. Tačiau, pą- i ir Pat* P^engimą remti. Su

_ . . _ _ \ nnY'nma ir knnnsilOS nnstnn

jBūvo pilnai patenkinti.

Pats parengimas ir didelė 
minia publikos išsilaikė geroj 
nuotaikoj iki vėlumos. Rengi
mo Komitetas taria širdingą 
ačiū visoms grupėms, organi
zacijoms, draugams, biznie-

Leo. Shvegžda, 
Mike Masiliūnas, 
S. Senonis, 
IL Wastak, 
K. P. Deveikis,

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką su

•- Garsinkitės "‘N-nose”

šautis, P. Zarba, J. Burinskis, 
J. Dudėnas, J. Gurskis, V. 
Grudzeyičia, G. Laban, F. Lo-

J. V’alantas,
I Dovanos kainavo Kliubui

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai:
T.—Balzekas Motor Sales DYKAI pri

rengs jūsų karui karboratorių ir ge-' 
neratorių žiemos važinėjimui.

2.-—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
heaterį.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel

Krautuvės savininkai, buvo 
paruošę prie frontinio lango 
nedidelę patalpų, panašią į es
tradą, kurioj buvo iššauktos ir 
susodintos gražuolės, čia pro- 
gramo vedėjas Povilas šalti- 
mieras prie garsiakalbio per
statinėjo programo dalyvius, 
kurie žavėtinai , linksmino su
sirinkusią publiką. Galų gale 
pristatyta prie garsiakalbio ir 
Wm. Kazmau^kis su Bazaru, 
kuriuodu padėkojo publikai už 
atsilankymą ir pranešė, kad

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

F'orian Dagulski, 25, 
len W«ąitkus, 19

Stanley Galka, 26, su
Posmis, 19

Stanley Jokubauskas, 
Mary Budris, 40

Gavo .
Perskyras

Charles Posko nuo 
Posko

su He-

Sophie

45, su

Millie

SUSIRINKIMAI
■ ‘ V ' I

’« I J *

minėtina dar tai, kad šiam kon; 
teste nėra mįslių, nereiks nė 
enciklapedijos jiems išspręsti. 
Čia pasitaiko proga kiekvienam 
laimėti, nežiūrint kas nebūtum: 
paprastas darbininkas ar 
gi j oss profesorius.

Todėl ir sakome, jeigu 
nejstojote j šį kontestą, 
tumete 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 stengkites laimėti. 
O, be to, dar čia kaip ir dvigu
bas .atlyginimas. Čia jus suve
dami su Labiau-Sušvelnintais 
Old Gold cigaretais — tais, ku
rie visuomet šviežus ir padary
ti iš rinktinio tabako derliaus.

kole^

dar 
ture-

jų parama ir komisijos pastan 1515

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata. paŠa- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik j 
tavernus. Ten ir rei
kalaukit.
[ kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiame ekspresu, l_________
Pirkdami pastebėkit

nĄisų labelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

DAILY
BCSlhESS
DIRECTORY

Parengimų 
Kalendorčlis

susirinkimas
e

įvyks 
Malo- 
dr-jos

Pranešama visiems namų savininkams, kad Marųuette Home 
Owners Association rengia viešą namų savininkų susirin
kimą trečiadienį, lapkričio 10 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje, prie 68 ir S.' Washtenaw gatvių. Susirinki
mas bus jdomus ir kiekvienam namų savininkui. Atsilan
kykite.

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietuvos
lapkričio 10 d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoje, 
nėkite pribūti laikti, nes bus renkami darbininkai į 
rengiamą vakarą, kuris atsibus lapkričio 21 d. Lietuvių 
Auditorijoje. —Valdyba.

Garfield Parko 4 kuopos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos susirinkimas įvyks lapkričio 9 d., 7:30 vai., 
4039 W. Madison st. Kuopos nariai malonėkite būtinai at- 

m silankyti, nes yra daug svarbių tarimų, — bukite laiku.
J. M. Bruchas.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas 
atsibus antradienį, lapkričio 9 d., 8 v. v., Liuosybės svet. 
Esat kviečiami visi atsilankyti laiku, taipgi atsiveskite ir 
savo kaimynus prirašyti j kliubą. —Kliubietis.

Roselando Lietuvių Laisvamanių Ętinės Kultūros Draugijos 
nr. 1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, lap
kričio 9 dieną, Darbininkų svet., 10413 S. Michigan Avė., 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkite dalyvauti skaitlingai, nes 
bus renkami delegatai Laisvamanių Etines Kultūros Drau
gijos visuotinam suvažiavimui. —Grace Kuchin, sekr.

Sekmadienį, lapkr. 14
GENOVAITĖS GIEDRAITIS 

(šidiškiutės), žymios Chicagos 
lietuvių dainininkės koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 Sa Halsted streetj -74 v. v.

•5 L* f! AT V-,

50 c. ir 75 c. (Bilietus galima 
gauti “Naujienose”).

V •

VYTAUTO BELIAJ AUS šo
kių koncertas, Chicago Wo- 
men’s Chib salėje, 62 E. 11 th 
Street. 3:30 vai. pp. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienose”).

Keistučio Kliubo metinis va
karas, Sokol svetainėje, 5 v. v.

Dainuos Sabonių Šei
myna, Peoples Parlor 

Kvartetas

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 
ryšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prišatom juodžemio, su Hūmus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

• FOTOGRAFAS

Laikas Mokėti Berwyn Mokesčius
Šiuo pranešama, kad suėjo Berwyn miestelio 1936 metų antro 

termino mokėjimo laikas ir kad mokesčius sumokėti galima Berwyn 
miestelio Rotužėje, 6307 Weąt Cermak Road nuo 6 iki 27 d. lap
kričio mėn. 1937 m.

Tam laikui praėjus bus galima mokėti apskričio iždininko ofise. 
Daugiau mokesčių mokėjimams laikas nebebus pratęsiamas.

Atdara kasdien nuo 8:30 ryto iki 5f00 popiet.
Ketvirtadienį nuo 8:30 ryto iki 8:30 vakaro.
šeštadienj nuo 8:30 ryto iki 1 vai. popiet..

CHARLES F. TOUREK,
BERWYN MIESTELIO KOLEKTORIUS.

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą/ kuris įvyks gruodžio 

, 11 dM Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland
Boulevard. % ,

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 r£- 
te iki 5 vat vakare ir sekmadieni nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.-

' Šiandien; antradienį, 7tą va
landą vakare, užsistatę savo 
radio ant Stoties W.G.E.S., tu
rėsite daug malonumo pasi
klausyti Peoples Bendrovėj lei
džiamo eilinio radio programo, 
kurių išpildyme -visuomet dą- 
’yvauja žymus dainininkai.

Tą malonumą radio klausy
tojams šį vakarą suteiks mii- 
dkalė Sabonių šeimyna, Mr. ir 
Mrs.. Saboniai 
via McElroy. 
čiapas, 
Kvartetas ir 
parengę naujų dainų, kulias 
gražiai išpildys. Tarpuose gir
dėsite smagios muzikos ir la
bai naudingų žinių bei svar
bių pranešimų. Nepamirškite 
užsistatyti savo radio. . v

Rep. xxx

ir jų duktė Syl-
Dainuos Antanas, 

, I

bus Peoples Parlor
duetas. Visi yra.

29 Raudonos 
Rožės Kliubo 
Garbės Nariai

f

CHICAGOS LIETUVI U DRAUGIJOS OFISAS:

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

ZENITU ARAI CHAIR 
68230^—Amerikos ir 
slėnio transliacija. • <» 
Garsiakalbis Nuolatinio 
tvpo Stočių. Rclocatlon 
(540 — 18, 400 .C.) 
20 col. anksčio

■

Buvo apdovanoti;
Komisijos Pareiškimas

CICERO. • Jau praėjo pla
čiai garsintas šaunus Raudo
nos Rožės Kliubo pąrengimas. 
Lietuvių Liųosybės svetainė

Klubo
i

Demonstracija įl 
Namuos || 

įj) . Dykai
A

Kodėl neleisti mums įtai
syti naują. 1938 Zenith 
jums kelioms dienoms — 
be prievolių — visa kas 
prašom tai tik pabandy
ti. Pats spręsk nuostabų 
Zenith tono kokybę.

PILNA 25 ZENITH ARM CHAIR 
PASIRINKIMO LINIJA

3417-21 So. Halsted St.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Harbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tol ENG R8R3-5R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

ZENITU ARM CHAIR 
5R230—Amerikos tran
sliacija. 6” Garsiakal
bis. (540 — 1,752 K. 
C.) 21 col. aukSČlo

$29-95

SVEIKATOS KLINIKA

l'ONSILAI IŠIMAMI 
už ............................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... .

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ....... 1.............
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Tel. Boulevard 7010

Sudriko Nauja Rakandų Krautuvė
3409-11 South Halsted Street

Visos geriausios Radios iškrautos Bu^riko Krautuvėse. Didelė 
nuolaida duodama už jūsų senų Radio.

AMERIKOS MĖGIAMI AUSIS RADIO — Vėl Metus priekyje

Pnaiklfliisvkite gražaus Radio programa nedėlioję iš stoties WCFL, 970 kyl. Didžiulė Sudriko Or
kestrą ir Choras. Laikas kaip 7:30 vai. vakaro iki 8 valandos.

■I

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vfctory 9670

AL. MASIULIS
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res
tauracija su visais patogumais. Val
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

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



GRAŽUS ONOS KATKAUSKAITES - ANNA 
KASKAS KONCERTAS

I ■ 'H

■ Asistavo pianistė Mariori Butler 
ir “Pirmyh” Choras

NAUJIENOS, Chlcago, IR

t

For Rent

1938 Oldsrtiobile Eight Four*Door Touring Sedan

RENDON 2 KAMBARIAI, vienas 
pavienis, antras galima dviem—ant
ros lubos. 4517 So. Rockwell St. 
Telefonas Lafayette 0541.

Pereitą sekmadienį popiet Handel “Amor Commanda”, 
Civic teatre įyyko antras An-įGluck “Divinites du Styx” ir! 
na Kaškas—Onos Katkaiuskai- didele' aria “O don fatale” iš 

Verdi operos “Don Carlos”.

Antrąją programo dalį ati-: 
darė vėl Pirmyn choras su 
sunkiomis - Karnavičiaus-Ste- į

> ponavičiaus “Lietuviška Rap-; 
sodi j a’’, Aschenbrenner-Smi)th

• Vi*- • ’ W » c V-7 i “The Peasant and His Oxen”ninkes garsiojoj Metropolitan . o. .x. v .
oneroi New Yrirkc llr stePonavlčiaus mįslinga

P-lė Aniia Kaskas turi tur.l “Repeticijos daina’’, šį kartą 
i -; 7 ii • i. t choras jau buvo kiek drąses-tingą kontralto balsą ir gali . . .. - , . . : .- i 1 ± • -j ims, o paskutine daina ir visaipasiekti tokias žemas gaidas,1 ».kad jai gali pavydėti “geras «e™ ,18e.J2; ... . «,•

baritonas. Tą jos balso savybę’ L’etuv.skų dainų grupėje
. . r. j v Anna ♦ Kaskas-Katkaus-

! kaitė padainavo chicagiečio 
I P. Sarpaliaus “Mudu vienu*’, 
_  . j “Lietus” <;ir 
“Sapnai” ir Kačanansko “Ma
no Rožė.’*

Užbaigė gi koncertą nąujes- 
grupe:

tės koncertas.
Nors t^ dieną buvo daug

kitų didelių t parengimų, bet 
muzikos ir: dainos mylėtojai 
ganą sKąitlingai susirinko pa
siklausyti Šios jaunos lietuvai
tės, -Vienintelės lietuvių daini-

ir: dainos mylėtojai 
i dingai susirinko pa-

ir

MiscellAneoiis
• Įvairus- ■

Tel/ Victory 4965 •
. 4^ STOGDENGYST® — ,
Męs dengiąmę iy pątaijsorae visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. * Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. , ■ 'į , • Į>

BRU)GFPQRT roųfing r, cp.
3216 So. Halsted Stiėet 

' s i.r
_Jg? .
Furnišhed Rooms Wanted

REIKALINGAS KAMBARYS 
North Sidėj prie blaivios šeimynos. 

Rašykit 1739 So. Įlalsted St., 
Box 731. _ _____ ...

Reą^Est&te For Sale .
Namai-Žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ KATEDJį fuTtaįu 
Šildomas., randasi. prie 4202 South 
Talman Avė.......... -..................$3800.00

2-flatis — plytinis budinkas, po 4 
kambarius, Brighton Parke $6,500

Krautuvė ir 6 kambariai plyti
ni# budinkap, fprie 43X4 /So. .flieh- 
mqn St. Priduokit pasiūlymus. , 
<<5 kambariai-—- plytinis, bungalov 
Mar<juette Parke. »—$4500.00 

. Tuos įbųdinkus galima pupi^kti su 
mažu įmokesniu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais. f

SHULMIST^AS ...
Home Ovvners Realty Mart. 

4016 Archer* Avė. Lafayette 6300

Help VVanted-—Female
Darbininkių Reikia

;5 i KAMBARIŲ PJLYTINIS BUN- 
GALOW. t- modernas tt .naujai- iš- 
dekoruotaę vidus — naująi. mąleyp- 
tas • išlauko —*> $1,050 įmokėti kita 
kaįp renda., Pilna/ kaųia $8,8^Q. Pa
matyti Brensley Zintak’s ofise, 4353 
Archer Avenue.

greitai (vertino Metropolitan į 
opera ir po trumpo bandymo' 
padare ją reguhare tos operos. Dirvians.kaitgs 
ęaimninke. Įvertino ją ir Lie-i 
tuvos opera, kuri po metų dai- 
nąyimd toj operoj, suteikė jai 
stipendiją mokintis dainavi-
mo Įtatijo^ jr tuo atidarė jąi į ^rensky 

} didziasias pasaulio .
. .. maninoff “In the Silcnce of 

Ch.cagoje P-lė Kaskas dai- (He Nighl»( Qriffes “We’H to
- - - - ;1U į the Woods”,? taipjau “Moder-^

: niška Lopšinė” ir sulig užpra- 
šymo, “Malda”.

Publika buvo patenkinta

duris į didžiąsias 
operas.
1 '„F w r-' ‘ . i

navo antrą sykį ir abu sykiu 
kaip publikos, taip ir kritikų | 
buvo maloniai pasitikta. Visi 
pripažysta' kad per metus lai
ko ji padarė dar didesnę pa
žangą ir dar augščiau pakopė 
dainavime.

Jai šiame koncerte asistavo 
14 metų „chicagietė pianistė 
Marįon Butler, kuri parodė 
nepaprastai gerą techniką, 
skambindama labai ‘sunkius 
dėl. joą amžiaus kurinius-

Asistavo taipjau Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn, ku
ris. ir atidarė programą dvie- 

. jomis dainomis — Steponavi
čiaus “Tykiai Nemunėlis Te
ka” ir Žilevičiaus “§viesi Na
ktis Mėnesieną’*. Choras yra 
didelis ir labai gražiai pasiro
dė savo išorine išvaizda: vy-, 
far buvo pasirėdę tuksidais, 
kurie yra neįprasti musų cho
rams, o mergaitės — vienodo
mis ružavomis, žalsvomis jr 
gelsvomis suknelėmis. Bet 
choro dainavimas' nebuvo tos 
aiigštos kokybės, kaip esame 
pratę girdėti tą chorą dainuo
jant. Galbūt paveikė naujai 
aplinkuma, naujas persigru- 
pavimas, o gal ir noras kuo- 
geriausia pasirodyti. Choro 
dainavime jautėsi susivaržy
mas, nedrąsumas, kurią ir ne
leido chorui pasirodyti pilna 
jėgą. . i . . , r
,.. ritaskas pradejo Gm ▼ VF | 
koncertą ęeniaųsiais„ klasikais' 
~-fiačli6x**If Tnbu Art Near”,

rijų jų kompozitorių
“Autumn”,

’s Philosophy,’

.j ...i \. ...... .

Brighton Parko
Jaunuoliai Smarkiai
Dirba

Rach-

gražiu jaunos lietuvaitės pa
sižymėjimu ir nenoromis skir
stėsi iš koncerto, farsi laukda
ma, kad dar atsidarys estrada 
ir dainininkė vėl ims išnau- 
jo dainuoti.

Du kiti koncertai.
Išsinešdami iš p-lės Kaskas 

koncerto žiupsnį malonių įs
pūdžių, vieni vyko namo, kiti įijčle, ki'ri po atostogų pra 
dar skubėjo į kitus tą pačią dėjo pamol^r

gijelė laiko repeticijas kiekvie
ną penktadienį, 4 vai. po pietų.

Vaikai, kurie nori prisirašyti 
prie Draugijėlės, yra kviečiami 
atsilankyti parengime lapkričio

■ MERGINA NAMŲ DARBUI —iš- 
sprusinta — patyrusi -— savas kam
barys — nėra skalbimo — $7.00.

Rogers Park 0110.

MOTERIS tarpe 
Mokanti 

ga-

nepaprastai gerą

dieną įvykusius koncertus, — 
■tai p-lės Jadvygos Gricaites 
koncertą Lietuvių Auditorijo-

1

BENEDIKTAS tUINIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 7 d., 8 vai. ryto, 1937 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Žagarės parapijoj, Šiau
lių apskr.. Rukiužių kaime. -

Amerikoj išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą, 2 sūnūs: Be
nediktą ir Edvardą, marčią 
Oną ir vieną anūką Reimon
tą, uošvius Joną ir Julijoną? 
čiurus ir gimines, o Lietuvoje 
—gimines, draugus ir pažįsta- | 
mus#-

Pęiklausė prie Dr-stės Šv. 
Antano iš Pftdvos.

Kūnas pašarvotas 668 W. 
18th St, Radžiaus koplyčioj^.

Laidotuvės įvyks lapkr. 10 
d., 1937, 8:30 vai. ryto iš kop
lyčios j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o. iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines .

Visi a. a. Benedikto Luinio 
giminęs, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir t suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

i o .

Nubudę liekame/
O > ■ •»' < r t ’ *

Moteris, Sunai. Marti,.rAnu'kai, 
Uošviai ir Giminės.

*»

Patarnauja laid. dir. J. F. Ka
džius. Tel. CANAL 6174.

Rengiasi vykti į Gary, 
Vakarui

. Brighton Parko Vaikų

Ind.

Drau-

Lapkričio 28 d. 
yra pakviesti pildyti 
Gary, Indiana.

• k Žinomi sykiu lik
jaunuolius. Kas įvyks toliau, 
tai pranešiu vėliau.

’ Zabelė.

jaunuoliai 
programą

tiek apie
rS, porą menesių 

atgal, jau - -$$vąL veiki a.. Spalio 
10 d., I)rauLojole buvo pakvie
sta išpildyti pupgramą Meninin-

z. REIKALINGA 
30—40 . metų amžiaus. , 
ungariškus ar žydiškus valgius 
minti. 6 dienos savaitėj.

THR1FTY DRUGSTORE 
' 300 East 47th Street . r. ... ., • ’ . .7

. . Help Wantėd—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA SEILSMANŲ pa
geidaujamiems veikiančių bravorų 
stakams pardavinėti tavernams ant 
komisijos — nurodykit amžų ir pa
tyrimą. Atsakyti Box 732. Naujie
nos.

, KAMPINI KRAUTUVĖ .ir 12 lie
tų, po 2,.8..ir ,4nkambarius. -9:jne- 
tų senumo. Randasi apylinkėj .79 Jr 
Halsted Street. Mąinysim aot jna- 
žesuio.i 2 flatu-muroųamae ,«ų ;2 
furųasais parsiduoda tik v už $6000.

Z. S.- MlCkĖVlCĖ AND CO. 
6816 Sq< yVesternj;Avenue. 

Hemlock 0800. . ;r...

ATIMTAS UŽ MORGIČIŲ
> « t - “ l *' f '

■. Pirk šitą 4 fletų murini . namą— 
garu apšildomas ir- .išdirbta ,taver
ną žemaį — 
su darbu — 
savo galvos 
žai, nereikia 

Atsišaukti 
Box 734.IK

ir nebereikės, rupiuos 
nebeturėsi bosą aut 

— : kaina ;$3750J--rma- 
inešti arba mainysiu, 
laišku tiktai, Naujie-

Fanus for.Sale
Ūkiai Pardavimui

jc ir Naujosios Gadynės choro kų koncerte, Auditorijoje. Gn- 
statomą Sokolų svetainėj ope
retę “Piratai iš Pensanco”.

Kiek teko nugirsti,, abiejuo
se parengiuose publikos buvo 
nemažai. ■ / 7

Taipjau tą pačią dieną bu
vo nemažai mažesnių pnren- 
gimų įvairiose mažesnėse sve
tainėse. —K. B-

•Kada Mrs. Mary Pickley nu
ėjo pas savo buvusį, vyrą Tho- 
mas iškoiektuoti ..$679 užsiliku
sių nesu mokč t ų ai i ment ų, ta i jis 
j a i davė tik 1.0c. J i pas i s k u n d ė 
teisėjui ir teisėjas įsakė Thlomas 
Pickley areštuoti. Jis yra bu
vęs alinės savininkas.

Pėrsišovė Prie 
Žmonos Karstona gei’ąį pasirodė, sudainuoda

ma. penkias dainas.

Spalio 17 d., Draugijėlė pil
dė prograirųs dviejose vieto
se, Meldažio saloje jr Hollyu aįga^ George 6. Paetzold, 
wobd salėją,; 12-to Wardu de
mokratų * parengime.

NusirfŽįnįs dėl savo žmonos 
Edna mirties, kuri mirė 12

VYRAS SU KARU
“Wear-:Ever” Aluminum kompani

jai pardavinėjimo departanieptę 
ne iš namo į namą — vidutini ko
misija $58 savaitėj. Rašykit Box 
733, Naujienos, 1739, So. Halsted .§.t-

Fu mituke & Fixtures
Rakandai-jtaisai - -

savo,

Apdengimas Komodei

<~'JTWORK MOTfFS

Albert P. Dolan
A tribute of loye to the 

chęrisheęį, momory of our be
lo ved son and* brothęr who 
pąssęd away tweįve years ago 
tpday,, Nov. ,9^ 1925. .

Deep in our hearts lies a 
pieture, • ((1

Of a loved one gone to 
ręst. ,

Beautiful memory left 
behind;, . •, . <

,Thoughts pf a dear one. 
lovinį, and kin,d.

Year after year on tnis 
sad dąy, /. ■ \ ... .

Respects tą., ypur memory 
w^’ll, alwąys pay. A

PATTERN 1255
U255?— Išsiųvinėjųnąs jdomus.^Jį vadina “cutwork.” Nors gana 

keblus, bet ilgai laiką ir įdomiai atrodantis.

v 'i """i
PT.,

LiUVImIIiIO Visas Pasaulio 

. ...
Gėlės vestuvėms, Bankietams 
3i>lJ iru Pagrabaris * 
3316 SoA Hą|stecį.Strę
* Tel, nOŲįF;VARf> 7314

ago, 111.

Čia (dedu 10 centif ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No’

| Vardas ir pavardė .....

| Adresas , _....... „„...

I Miestas ir valstija 
■■■ ■* ■■■

4

Ufėą FlbW Slioppė 
Gėlės Mylintieitfs—Vestuvėms 
—Bąnkiėtaj^TT-jLaųlųtuvčms— 
r Pap|v>šimams 
4lB0 ĄTclfėf Avh^ 

Phone ęĄFAYETTE 5800.

45 m., 6618 Yale Avė., pieno 
išvežioto jas, bandė nusižudyti 

Jaunuolių mokytoja A. Žabu- Įšalexsavo, žmonos karsto koply- 
kienė dabar rengiasi prie savo Į čioje 7350 Cottage Grove Avė. 
vakaro, kuris įvyks lapkričio (Jis paleido du šuvius sau į šir- 
25 d., Ilollyw()o(i salėje. Drau- dį ir sunkiai susižeidė.

RAGINOW(WŪŠ tAŠffiŪOTi-VĖNĖ- 
KlNIV LIGŲ ĖGZAMINAC1JAI

Sii kuponu, paduotu žemiau galima gauti 
egzaminadiją nemokamai 

' <lh

šio pranešimo gale randaisi kupono formos, raštelis liętu- 
' vių ir anglų kalboje, kuriais’kiekvienas šio dięnraščio skaity
tojas gali gauti nemokamai venerinių ligų (sifilio ir. gonorė

jos) egzamihaciją. ,
Arba vieną arba antrą kuponą išsikirpus, reikia nueiti 

pas savo gydytoją. Jis paims kraujo pavyzdį ir nusiųs jį į
miesto“ labofatęriją analizui. Gavęs analizo rezultatus, dak- 

i taras konfi^įįialiai praneš’ pacientui apie rezultatus. Pa- 
. vardės, adn^0*? jis neklaus, ir visas dalykas bus atliktas slap
stai. • “ ė - ' ■
I Jei ba$Wdyš, kad pacientas serga, tai daktaras pasakys 
kaip gydytis’ir kur eiti gydytis, jei pacientas neturi pinigų 
gydyta ....... ................... ...

Kuponų^ Šiapie dienraštyje patalpino Valstijos ir Federa- 
lės valdžioj sveikatos departamentai. Jie ragina kiekvieną 
žmogų kuponus naudoti. Tie departamentai yra pasiryžę pra
šalinti didelį pavojų, kuriuo venerinės ligos grąsina visiems 
Chicagos gyventojams. Pasirodo, kad serga labai .didelis skai
čius žmonių, nuo kurių galima lengvai užsikrėsti. (sp.)

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksaię įr. sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius _įr ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. m

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

, \ CALumet .526$,

PARDAVIMUI arba mainymui 120 
akerių farma. 4Visi budinkai. Car- 
ney, Mich. $1000 cash.

CHĄRLE5., RAVALIĄU^KAS 
3423 South Union Avė.

------ 4. ..Į... -.y. ■ .. . ■.

' Exchange—Mainai
kas ką turite Mainytį?

Marųuette Pąrkę 6 kamb. mūrinis 
bungalow. Kaina- $5,500 — 4 ..fletų 
medinis $3,900. 2 fletų po 4 kamb. 
$3,800. 6 kamb. cottage $1900.

. a C. P. SUROMSKIS, t 
2502 W. 69 St. Tel. GrovehilL fi306

Biznio Patarnavimas

11

PARSIDUODA TAVERNO FIX- 
TURIAI pigiai. Ant. Pečkaitis, 
733 West 18th St.

RENDUOK NAUJĄ MAYTAG— 
25c SAVAITĖ. Nėra prievolių. Tuo
jau pristatymas. Prideda randą 
prie pirkimo, jei reikalaujama.

MAYTAG. Seeley 5264.
Kredito departamentas, atimtos 

skalbykloj $15. Mažas pervežimo 
mokestis, jei gražinama.

Pataisyk Stogą it 
•■■RYNAS DABAR 

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

■ , stogu dengėjas. .
Leonas Roofing Cp.

3750 WALLACĘ STREET 
Tel.. BOULEVĄRD 02.59. ,

■ -------------------

Financial* „
Finansai'PaskoloS

Aūtomobiles
36 į BUICK 5 keleivių truck edan

šildytuvas ...................... ....... $575
36 DODGE Touring Sedan, 

extras’ . .....  i....... $4^5
36 ,. PLYM’OŲTH 5 keleivių De . . ■ .

Luxe Sedan v.......... ................ $445
36 Foręi 5, keleivių Sedan, ....... . $395

Terminais ir mainais. Klausk Mr.
Pupka. - '■ - . . . .

,4628 West Washington Blvd., .

MORGtflAI .
Jeigu nori atnaujįnti .^morgičius 

arba gauti paskolą ant savo, namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, ; kuri; trandasi.Naujienų, - na
me, 1739 So. Halsted St., gausite 
ant lengvų . išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. vRaštinę atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

„ NORTHERN. * - • 
ILLINOIS ANGLYS, 
LUMP L...^.... ...... ......... $6.00
MINE RUN ,.... .................. $.16
EGG ......................
NUT 6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT* DABAIŪI .- u’
- KAINOS EINA AUKŠTYNj 

PRISTATYMAS MIESTE IR

coAe
’ Anglys ...

TdfMM

NORTHERN ILŪNOIS . Eųuator 
anglys, lump and egg ,$6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenmgs 
$5.00; Ever-Hot Coal Compan^, Te- 
lephone Merrimac 8079< .

Business Chances
• Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ pigiai iš priežasties 
ligos. Listas ilgas. 3401 Lituanica 
Avenue.

.*>r

ClllCAGOS SIFILIO KONTROLES 
į PROGRAMAS' ’.V

PAREIKALAVIMAS DAKTARUI SUTEIKTI NEMOKAMĄ 
KRAUJO ANALIZĄ

. ^iuomi prašome pasiųsti šios kortelės Reikėjo kraujo pa
vyzdi Bureaų of Laboratories, ,Chicago Board of Health ne
mokamąjį sifilio ąpalizui. Įteikėjas sugrįš Tamstos ofisan 
patirti aųaliz'o rezultatus.

Visiems Chic.ągos/Daktarams, kurie sutiko teikti patar
navimą, žemiau pasirašiusios įstaigos yra širdingai dėkingos.

THĖ ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
. tUė cėIcago board Of health

THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE

K f .J'iz;.,'

M

----- '---- “---" ---- -------
Real Estate F or Šalę

Namai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMfANY 
Real Estate. Loans and Insurance

,Tęl. BOULEVARD 2800 ;
perkam, parduodam ir mainom pa- 

•nūs, lotus, biznius ir farmas: ihšju- 
riname namus, rakandus . ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug gęn 
namų pardavimui arba mainymui u? 
gerus bargenus; gręitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pki tes •

4631 SO. ASHLANi) AVĖ. -, 
Ofisas 2-ros lubos su J. Ji. Grish

• e f ' f 4

z

PARDUOSIU už morgičių $700 
6 kambarių medini gerame stovyje.

CHERNAUSKAS OFFICE, 
1900 S. Union Avė. Tel. Canal 2183

s

Ė 
I

KA PAimkoT
PAGARSINKrf 
NAUJIENOSE

Henry Hammarųuis’t, 41 m., 
349 E. 75 St., real estatinin- 
kas, nepaisydamas įspėjimo 
neiti į namus 7246 S. Morgan 
St., kuriuos jis foreklozavo už 
skolą, atėjo su* darbininkais 
taisyti namą ir tapo pašautas 
buvusio namo savininko' Hess- 
ler, 67 m.

Pastarasis ginasi ir sakosi 
nešovęs, bet Hammarcįuist jį 
identifikąyo ..kaipo špvikg, ku
ris j^^ųnkiąį sužeidė. Hessler 
yrą aręštuotąSt.........._________

BARGENŲ

'■%. J,' įt #; V

S^UKIT
Pašaukit mus tuojau

Apgarsinimų kainos pri
einančios. JUž pakartoji
mus gausit nuolaidu.



O1?-

- • ■.

' NAUJIENOS, Chicago, 111.
-—M-..................................    ’l ' .............« ■ —

?Antradienis, lapkr. 9, 1937

Dvejos svarbios 
prakalbos
paminės 50 metų sukaktuves 
pakorimo Chicagoje penkių 
anarchistų. Lietuviai socialis

tai taipjau' ruošia svarbias 
prakalbas penktadieny.

Lapkričio 11 d. sukanka ly
giai 50 metų nuo pakorimo 
Chicagpje penkių anarchistų 
—Parsons, Fisher, Lingg, En
gei ir Spies, neva dėl mestos 
Haymarket aikštėje bombos, 
nuo kurios žuvo aštuoni poli- 
cistai.

Paminėjimui jų pakorimo 
yra ruošiamas didelis masinis 
susirinkimas ketvirtadieny, 
lapkričio 11 d.» 8 vai. vai. va
kare, Amalgamated Center 
svetainėje, 333 So. Ashland 
Avė., kuriose bus nuodugniai 
išaiškinta už- ką ;.tie anarchis
tai liko pakarti ir kaip vyko 
jų byla. Tai yra įdomus lapas 
iŠ Chicagos darbininkų judė
jimą istorijos, su kuriuo kiek
vienam pravartu butų susipa
žinti.

Šiame susirinkime tarp kitų 
žymių kalbėtojų kalbės , ir ži
nomas Vokietijos socialistas 
ir rašytojas Gerhard Seger, 
kuriam pavyko pabėgti iš Vo
kietijos nacių koncentracijos 
stovyklos ir kuris dabar lan
kosi Jungi. Valstijose. L

' f

Svarbios prakalbės lietuviams! 12-to Wardo
Ant rytojaus, lapkr. 12 d., i j • ąr-i

Mildos svetainėje, 3142 Soutl?p61110Kriltai .V61

Pradeda veikti
Ant rytojaus, lapkr. 12 d

.. o.-----T
ir bačkutė.; Bę’ tOį bus svarsto
ma nąujo.š 1088 m. vaizbos 
klausimas,?—Gūromis.

Halsted St., įvyks svarbios' 
lietuviams prakalbos. Jose 
taipjau kalbės Gerhard Seger. 
Ęet čia jis kalbės apie lietu
viams svarbius klausimus — 
apie Vokietijos nacių santy-

Ryt dienai šaukia organizac’jos 
susirinkimą

Jaunųjų Moterių;
Kliubo Labdarybės
VakarasI '

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas j

kilis su Lietuva ir kaip naciai 12-to Wardo Lietuvių Demo-
žiuri į Klaipėdą.

šiosę prakalbose kalbės ir 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis lietuviams aktualiais 
klausimais. Prakalbas rengia

ri ir kviečia visus lietuvius 
atsilankyti.

* j . ................................... ■

Kviečia Jaunimą 
į Universiteto 
iliubo Susirinkimą

* Prašom visų Chicago’s jau
nuolių, kurie turi pusę metų 
arba daugiau universiteto kre
ditų, . atsilankyti ** į ateinantį 
mėnesinį Lietuvių Universiteto 
Kliiibo susirinkimą.

Susirinkimas įvyks lapkri
čio 14 dieną, trečią valandą po 
piet, pirmininko Stanley Dri- 
got’o namuose, 5114 S. Knox 
gatvės. Knox gatvė randasi 
apie keturis bloku‘3 į rytus nuo 
Cicerb gatvės prie Archer.

Bus įdomus ir didelis -susi
rinkimas. 1 Prašom visų atsilan
kyti. A. Faiza. '

—s.

kratų organizacija šaukia svar
bų susirinkimą lapkričio 10 die
ną, 7:30 v. v., Jono Yuškos sve
tainėje, 2417 W. 43rd st.

Kadangi šis susirinkimas yra 
pirmasis šio rudens (per vasa 
ra jų nebuvo), tokiu budu kiek
vienam atsilankiusiam bus įdo
mu pasiklausyti apie prąeities 
veikimą, naujų sumanymų ir tt

f-' ■ ■

■..iv.

Lietuvių^ > J^nųį’Moterių — 
“Young ;Matįons” rjęliųbas ren
gia kortų ir 'bunc^lošimą tre
čiadieny, lapkričio< 10 d., 8 vai. 
vak., Mod^af: Ml, 1706 W. 
51st. St.

Reikia rašyti New Yorkan
Lorillard Company, V a riek

Station, N. Y,

JUOKAI
Geri* Klausytojai...

Pamokslininkas: “Man 
buvo nemalonu, kad jis Tamsr 
tai kažką į ausį sėdėdamas .šnib
ždėjo. Juk nei jis, nei Tamsta 
negalėjote gerai pamokslo klau

ypač

syti. Ir ką jis ten kalbėjo.” .
Klausytojas: “Jis prašė ly

giai vienuoliktą valandą stuk- 
telti j šoną, kad neprasnaustų 
traukinio.”

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

GARSIAKALBIAI PADEDA GAISRĄ GESINTI—Chi- 
cagos ugniagesiai įsitaisę garsiakalbius, per kuriuos jų 
viršininkai duoda nurodys kitiems ugniagesiams’ kas 
daryti. Pirmieji bandymai pasirodė geri, palengviną 
perdavimą įsakymų ugniagesiams tose vietose, kur ne
pasiekia paprastas žmogaus balsas.

... Bus užkandžių, ąĮaųs ir dau- 
& gelis visokių' dovanų-prizų.

Įžanga, tik 5.04 ’
Pelnąs <eis labdarybės tiks

lams, suŠelpimuj;. neturtingų 
Per vasara nesimatė reikšmės p-eJ'UV?l|. ! i.

. . . ! Kviečiame hetuyjų visuome
nę atsilankyti ir itiomi parem- 
site jaunų' moterių, gerą tiks-

šaukti susirinkimų, 
faktas, o kitas, kad gana didė
lis skaičius narių buvo : išsi
skirstę: vieni. atostogavo, kiti 
gi kitą ką planavo.; Dabar užsi
baigus vasarai, visi sugrįžo, tad 
ir politikoj atgyja veikimas/

Todėl nariai esate kviečiami 
skaitlingai dalyvauti šiame su
sirinkime ir naujų narių atsi
vesti prie organizacijos prirai
šyti.

Valdyba mano turėti keletą 
gerų kalbėtojų ir aukštesnių 
politikierių, tokiu budu butų 
puiku mums lietuviams užpildy
ti svetainę.

Po susirinkimo, . manau, bus

Bėrtha Wa!skis.

Nusižudė Buvęs 
Turtuolis v į 1

BiVvęs turtingas ! Winnetka 
gyventojas John B/; Pierce, 64 
hi., nusišovė. savo kambaryje 
Ontario hotely/ 620 N. State 
St. •.. ...I*

Jis yra buvęs' Wii|netka mie
stelio tarybos harys, taipjau 
buvęs kuratorius Pennsylvania 
dailės muzejaus, , bet dabar gy-

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankąs, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

, Tų blankų-instrukcij ų čiga- 
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje.

Nors konkursas jau įpusė
jęs/. įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę., •'

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką/ “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St.’ Station, N.ew York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. (sp.)

, •„-.-----------------------—............. ....................

veno iš pašelpos.
Jo žmona Altą, 42 m., mo

kytoja, prieš kiek 
kalavo perskirų ir 
išsitarė, kad jis 
jos gyvnašle.

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

KORTELES
Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
korteles 
(kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių. •
Prisiųskit money orderj arba 
čekį su užsakymu.

» %

fa®!

laiko parei- 
jis ne sykį 
nepaliksiąs

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

PRALAIMĖJO LAŽYBAS, PRALAIMĖJO IR PAČIĄ 
—Mrs. Leoną Mosley Birnbaum, kuri pareikalavo at
skirų nuo savo vyro McMerrill Birnbaum, nes jis jų-^U" 
mušęs kada jis pralaimėjo lažybas dėl Notre lAim^Mi- 
nnesota futbolo lošimo. Bet tai buvęs ne pirpias^o išsi
šokimas, tik jis buvo skaudžiausias, delei kurio'-j-isK-.nete
ko' ir savo žmonos.. • ’ < • , ~ '■> :

Gloucester kunigaikštie
nė, Anglijos karaliaus Jur- 

\
į gio VI brolio žmona, kuriai *»•

nesenai padaryta nedidelę 
operacija.

KORNŲ SKINIMO KONTESTO LAIMĖTOJAS.— 
Ray Hanson iš Bingham Lake, Minn., kuris laimėjo 
načionalį kornų skinimo kontestą — didžiausį sporto 
įvykį tarp ūkininkų. Jis yra 38 m. amžiaus, — seniau
sias amžiumi laimėtojas tų prieš 14 metų pradėtų kon- 
testų. Betgi dėl lietaus jis į 80 min. priskynė tik 21.3 bu
šelių kornų, kuomet rekordas yra 41 bus. Kontestas 
įvyko Weber brolių ūkyje, Marshall, Mo. ir sutraukė 
apie 75,000 žiūrovų.

STIPRINA FAŠISTINI

GRA'ŽUOLĖS AUTOMOBILIŲ PARODOJE. — Devyniolikos^ tautų parinktos gražuoles, kurios dalyvauja.;, da
bar laikomoj automobilių parodoj International Amphitheater, 42 ir Halsted gatvių. Tarp jų yra ir lietuviu gra? 
žuolė — Julią Kazlauskaitę (priekinėj eilėį kairiajame šone* —

BLOKĄ. — Mussolini ga- 
lutinai susirišęs su Vokieti- 

_ ja! ir aplaikęs svarbių dip
lomatinių laimėjimų dėl Is
panijos sukilėlių, dabar 
žengė dar toliau, pasirašy
damas “antinkomunistinę” 
sutartį tarp Vokietijos, Ita-

dar labiau sustiprinti f ašis 
tinių ..'valstybių: bloką. ’ • (

Skandalingoj byloj dėl seno III. valstijos senato
riaus David E. Shanahan palikimo, žymią vietą užima 
kunigai, štai kun. Joseph A. Maloney (viršuj), kuris 
Shanahan mirties patale sutuokė su jo sekretore Helen 
Troesh. Nors kiti liudijo, kad Shanagan sutuoktuvių 
laiku jau nebeturėjęs nuovokos kas dedasi aplink, kun. 
Maloney liudijo, kad jis turėjo pilną nuovoką ir pats 
prašė sutuokti jį su sekretore, kuriai, užrašė ir visą sa
vo gal $800,000 turtą. Už keliolikos dienų po sutuoktu
vių politikierius mirė. Kun. Maloney sukėlė triukšmą, 
kada jis liudijo, kad velionio giminių advokatai bandę 
jį papirkti.




