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Svarsto ūkių produktų 
kontrolės biliii t

Numatoma farmeriams $500,000,000 
. $700,000,000 pagalba

I
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Daro obstrukciją algy-darbo valandų biliui

WASHINGTON, D. C., lap- Tarpe kitų punktų farmų bi- 
kričio 22. — Keturi Jungtinių, liuje ypač įdomus atrodo tas, 
Valstijų kongreso nariai atlan- kurs reikalauja farmeriams 

vadinamo “lygmens” už kai 
kuriuos jų produktus. Sakytas 
lygmuo tai pajamos, kuriomis 
galima pirkti tiek kitokių reik
menų, kiek jų buvo galima pir
kti laikotarpiu nuo 1909 iki 
1914 metų. Kitaip tariant, tai 
yra nuostatas, kad farmeriai 
turi gauti už savo produktus 
pelną, kurį jie gaudavo 1909- 
14 m. laikotarinu. O jei neį
gauna, tai jiems priklauso tam 
tikra suma iš valdžios fondų 
trukumui atsverti.

Atstovų buto komitete ėjo 
grumtinės dėl algų-darbo va
landų biliaus. Administracijos 
priešininkai čia dėjo pastan
gas trukdyti biliaus priėmimą 
ir patiekimą buto pilnaties po
sėdžiui. Administracijos šali
ninkai ketino padaryti žygių 
antradienį bilių atimti iš ko
miteto, jei obstrukcija jam 
komitete nebus nugalėta iki to 
laiko. ‘ " ' < • . /
- J ‘ Į .• •.

Svetimšalių nesusi
pratimai su japo

nais ! >

kė prezidentą Rooseveltą pir
madienį. Jie buvo vicepreziden
tas Garner, senato daugumos' 
lyderis Alben W. Barkley, at
stovų buto spykeris Bankhead 
ir atstovų buto, daugumos ly
deris Rayburn.

Po konferencijos su prezi
dentu* Barkley pareiškė, kad 
nutarta varyti kongreso dar
bą pirmyn taip sparčiai, kaip, 
galima. Prezidentas buvo už
tikrintas, jogei farmų produk
tų kontrolės bilių senatas pa
ims svarstyti antradienį, lap
kričio 23 d.

Senato žemdirbystes komi; 
tetas raportavo sakytą bilių se
natui pirmadienį. Kaip dabar 
apskaičiuojama, pagal komite
to rekomendacijas farmeriams 
numatyta pagalba tarp $500’,- 
000,000 ir $700,000,000. Sena
to pilnatis, žinonja* gąli^numa- 
tytą sumą ■ pakeisti.

Japonai ragina ki 
nūs pasiduoti

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 22. — Pirmadienį japonų 
lėktuvai skraidė viršuj Nankin- 

, go, Kinijos sostines, iš kurios 
kinų valdžios departamentai 
buvo išgabenti. Japonai šį kar
tą nemetė bombų į miestą. Vie
toj jų jie mėtė atsišaukimus, 
kurie ragino generolą Chiang 
Kai-sheką pasiduoti japonams 
ir paliauti karą..

Kinų vaikytojai (pursuit) 
lėktuvai užpuolė japonų lėktu
vus. Kautynėse vienas japonų 
lėktuvas bifvo numuštas žemėn 
ir sudužo.

Japonai pranešė, kad jie pa
ėmė Wusih, vieną paskutinių
jų Kinijos tvirtovių Nankingųi 
ginti.

Windsoras laimėjo 
bylą^

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 22. — Wiuiam Heine- 
mann spaustuvė išleido knygą 
“Coronation Commentary”, ku
rioje tilpo keletas pastabų ne- * fpalankių buvusiam Anglijos 
karaliui, dabar Windsoro her
cogui ir jo žmonai.

Windsoras patraukė spaus
tuvę teisman. Byla likviduota 
pirm teismui ją nagrinėsiant. 
Spaustuvė sutiko padengti by
los kastus ir sumokėti didoką 
sumą pinigų, kurią Windsoras 
paskyrė labdarybės reikalams.

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 22. — Shanghpjuje yra va
dinamas tarptautinis setlemen- 
tas (sodyba), kuris tvarkėsi 
iki šiol kaip ir autonomijos 
teisėmis. Tam tikras funkci
jas, žinoma, čia pildė kinų ad
ministracija pagal sutartį su 
kitomis valstybėmis.

Dabar japonai, užkariavę 
Shanghajų, yra. užsimoję per
imti kinų valdžios funkcijas.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden pareiškė parla
mentui, jogei Didžioji Brita
nija nepripažins japonams tei
sės kontroliuoti tarptautinį 
setlementą be kinų valdžios su
tikimo. Nenori japonų šeimi- 
ninkavirųo nė kitos valstybės. 
Tačiau vargiai jos pajėgs at
remti japonų užmačias.

50 rusų lėktuvų 
Kinijoje

O R H S/ičm
Chicagai ir apielinkei, fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; netaip šalta; lengvi 
pietų vakarų vėjai; saulė te
ka 6:49, leidžiasi 4:24 valan
dą.

Britanija vėl svarsto 
mokėjimą skolos J.

Valstijoms
LONDONAS, Anglija, 

kričio 22. — Anglijos 
skola Jungt. Valstijoms 
$994,486,367. Dabar,
dviem šalims vedant pasitari
mus dėl pirklybos sutarčių, 
Anglijoj prasidėjo reikalavi
mas, kad butų atmokėta dalis 
karo skolos Jungtinėms Valsti
joms.

Gruodžio mėnsio 15 d. š.m. 
Jungtinės Valstijos patieks vėl 
reikalavimą iš Anglijos $122,- 
670,765.05. Laukiama, kad an
glai sutikę dalį šios siirnos ar- 
ją ir visą sumokėti.

Francuzijos policija 
tebedaro kratas

Įsakė darbininkų 
viršininkų rin

kimus
Lietuvos Naujienos

PARYŽIUS, Francuzija, iap-

;a, kad policija areštavo tūlą 
de la Metise, turtingą fabri
kantą, kurs buvo slaptos fa
šistų organizacijos iždininkas.

Kitas areštuotas asmuo yra 
iSdmond Volle, Paryžiaus kon- 
traktorius ir savininkas vilos 
Paryžiaus priemiestyje Ville- 
monble. čia policija rado 800 
rankinių granatų, devynius kul
kosvydžius ir mažesnių gink
lų.

* . • 5 - f* •>*■■■,

Praėj usį sekmadienį Fran
cuzijos spaudoje... tilpo genero- 
to. Dusėiįtjeurj,jgręjškirpą^ Jute 
riuo jis nuginčija gandus, buk 
jis esąs Cagoiilard^ organiza
cijos nariu. į

Goodyear darbinin 
kai liovėsi strei

kavę »

B<< *''

TVIRTAS SENIS. — Jun
gtinių Valstijų Vice-Prezi- 
dentas John Nance Garner, • 
kuris šiomįis dienomis at- ' 
šventė 68 įmetu gimtadienį. 
Bet nežiūrint savo amžiaus, 
jis yra tvirtas; ir kasdien 
eina savo .sunkias pareigas, 
pirmininkaudamas sena
tui. ■

/r
AKRON, Ohio, lapkričio 22?

— Praėjusį ketvirtadienį su
streikavo 12,000 Goodyear Tire 
and Rubber • kompanijos dar
bininkų.

Sekmadienį darbininkų susi
rinkime nubalsuota priimti 
Nacionalės Dar]bo Tarybos pa
siūlymą taikai, . o pirmadienį, 
lapkričio 22, pirmoji streiki
ninkų grupė sugrįžo darbui.

Unijos viršininkai pareiškė, 
kad jie paduos skundą nacio- 
n'aliai darbo tarybai prieš gu
bernatorių Martiną L. Davey, 
kuris mobilizavo 2,000 milici
ninkų streikininkams gąsdin
ti.

Kinai sulaikė kon 
ferencijos išsi

skyrimą

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 22. — Per pastarąsias dvi 
savaites daugiau* nei 50 rusų 
lėktuvų buvo pasiųsta j Kini
ją. Pranešama, kad dabartiniu 
laiku rusų lėktuvai randasi 
mieste Lanchow, Kansu provin
cijos sostinėje. Lėktuvai jau 
atiduoti Kinijos valdžiai.

BRUSSELS/., Belgija, lapkri
čio 22. — Brussels konferen
cija kinų-japonų karo reikalu 
pirmadienį rengėsi išsiskirti. 
Tačiau kinų delegacija įterpė 
keletą pasiūlymų, kurie teks 
apsvarstyti. Taigi konferenci
jos išsiskirimas buvo atidėtas 
tu‘r būt iki trečiadienio. >•

Dar nesudarė Belgi 
jos kabineto

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 22. — Karalius Leopoldas 
pirmadienį pakvietė pas save 
socialistų, liberalų ir katalikų 
vadus tikslu likviduoti minis- 
terių kabineto krizę, kuri tę
siasi jau visą mėnesį laiko. 
Karalius prašė partijų vadus 
sudaryti koalicijos valdžią.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 22. — Nacionalė Darbo 
Santykių Taryba įsakė Allis- 
Chalmers Manufacturing kom
panijai įvykdyti darbininkų 
atstovų rinkimus bėgiu atei
nančių 30 dienų? Rinkimai pa
rodys kokiai organizacijai dar
bininkai nori priklausyti ko- 
lektyvems deryboms su kom
panija.

Pavardžių a t lietuvini
mo įstatymas seime

Likvidavo sėdėjimo 
streiką

KAUNAS. — Pavardžių at- 
lietuvinimo įstatymo projektas 
jau’ seniau buvo paruoštas, bet 
ligi šiol jis dar nebuvo priim
tas. Dabar 26 tautos atstovai 
tą patį įstatymo projektą pa
sirašė ir įteikė Seimui svar
styti. Jo pranešėju bus atst. 
Viliūšis. Koks šio projekto tu
rinys, skaitytojus savo laiku 
esame supažindinę.

Karo muziejuje bus įra
šyta žuvusių dėl Lietu- 
vo's laisvės 1500 karių- 

vardų

ŪKININKŲ VADAS.
John 
Kas., 
prezidentu National Farm- 
ers’ Union jos kvonencįjoje j 

Oklahoma City. Ūkininkų 
konvencija taipjau pasisakė 
už nacionalizaciją Ameri
kos Industrijos.

Vesecky iš Salina, 
kuris tapo išrinktas

Schumann-Heink 
palikimas siekia 

$33,000
LOS ANGELES, Cal., lapkri

čio 22. — Superior teisme už- 
rekorduota palikimas garsio
sios dainininkės Schumann- 
Heink, kuri mirė šiemet. Vi
sas jos palikimas siekia $33,- 
932.28.

PONTIAC, Mich., lapkričio 
22. — Automobilių darbinin
kų unijos prezidentas Homer 
Martin pirmadienį turėjo pa
sikalbėjimą su 500 streikinin
kų sėdėtojų Fisher Body kor
poracijos dirbtuvėje.

Konferencija likvidavo šešių 
dienų sėdėjimo streiką.

Streikas kilo dėl ,to, kad 
kompanija pašalino iš darbo 
apie 100 darbininkų. Homer 
Martin pareiškė, kad unijos 
viršininkai dės pastangas išly
ginti darbininkų ginčą su* kom- 
pąnija.

Pradėti cerkvės perkė
limo darbai

ZARASAI.— Galutiniam Vie
šosios aikštės sutvarkymui jau 
seniau ’ nusistatyta iškelti ’ čia 
Muravjovo laikais pastatytą 
cerkvę. Dėl jos perkėlimo ki
ton vieton — Būgos gatvėn su 
stačiatikių dvasine vyresnybe 
susitarta geruoju. Cerkvės per
kėlimo darbai jau pradėti, tai
gi ilgai lauktas cerkvės per
kėlimas imamas realizuoti.

KAUNAS. — Vakar įvyko 
didelis pasitarimas žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės skyriaus 
įrengimo Karo Muziejuje rei
kalu. Šis skyrius norima grei
čiau įrengti, tad netrukus jau 
bus pradėti įrengimo darbai, 
šiame pasitarime žymiai su
mažintos anksčiau numatyto
sios žuvusiųjų skyriaus rengi
mo išlaidos. Bus stengiamasi 
tenkintis kiek galint kuklesnė
mis lėšomis.

Žuvusiųjų skyriuje bus su
rašytos visų karių, žuvusių ne
priklausomybės kovų metu, pa
vardės. šio skyriaus sienose 
bus padaryti atitinkami sky
dai iš plytelių ir kiekvienoje 
plytelėje įrašoma vieno žuvu
siojo vardas ir pavardė.

Kasmet kaimuose pa
statoma po 18,000 

trobesių

Jis ieško sosto
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 22. — Duc de Guise, 
pretendUotojąs1 Francuzijos so
stui, išleido pirmadienį mani
festą, kuriame pareiškia, kad 
jis yrą pasiryžęs atgauti “sa
vo tėvų sostą”.

5,000 žodžių pretenduotojo 
manifestas sukėlė didelio są
jūdžio Francuzijos monarchis- 
tų tarpe.

Tarp kitko de Guise sako, 
kad jis yra tikras, jogei galė
siąs suteikti Francuzijos gy
ventojam? laimę. Tačiau Gui- 
seo atsišaukimas terado atbal
sio tik neskaitlinguose rojalis
tų būreliuose.

Studentė prisipažino 
užmušusi mergaitę

CAMDEN, N. J., lapkričio 
22. — Mary Keenan O’Gonnor, 
19 metų kolegijos 
prisipažino užmušusi
mergaitę Nancy Glenn, O’Con- 
nor kaimynų dukterį.

studentė,
5 metų

Fašistų lėktuvai mė
tė bombas į lojalistų 

miestus

Lydoje gyvena 134 me
tų amžiaus žmogus

Hitleris reikalauja 
kolonijų

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 22. — Nacių susirinki
me. kalbėdamas . sekmadienį 
Hitleris.pąreiške, kad jis žino, 
jogei pasaulis neatsilaikys prieš 
vokiečių reikalavimą sugrąžin
ti jiems kolonijas. Pasaulis, 
esą,'.turės 'jas sugrąžinti.

Sekmadienį taipgi pasitikta 
militarinėmis iškilmėmis Ven
grijos premjeras Koloman Da- 
ranyi Berlyne. Stebėtoj apreiš
kė nuomonę, kad Daranyi vi
zitas gali įtraukti Vengriją į 

ir panaikintų visas prielankias vokiečių-jappnų-italų prieško-

Demonstravo prieš 
britus

TOKIO, Japonija, lapkričio 
22. — ‘Pirmadienį ties britų 
ambasadą įvyko didžiulė japo
nų demonstracija. Demon- 
truotojų minia priėmė rezoliu
ciją reikalaujančią, kad Japo
nijos valdžia 
prielankių Britanijai" principą

išsižadėtų visų

britams organizacijas. munistinį paktą
<7 H v

KAUNAS. — Kaip apskai
čiuojama, Lietuvoje kasmet 
kaimuose yra pastatoma po 
18,000 naujų trobesių: po 6,- 
000 gyvenamų trobesių, po 6,- 
000 tvartų ir po 6,000 kitokių 
trobesių. Ligšiol visa ši staty
ba daugiausia buvo laisva. Da-

taš specialus įstatymas. Atei
nančių metų statyba, manoma, 
jau bus pagal jį tvarkoma.

VILNIUS. — Kletnykų kai
me, Varenavo valse., Lydos ap- 
skr., gyvena dar gana stiprus- 
ir judrus senukas Antapąs Žu
kauskas, 134 metų amžiatfe. t 
Jis • yra /geros sveikatos ar. '

HENDAYE, lapkričiu 22. — 
Fašistų lėktuvai Ispanijoj mė
tė bombas į miestą Alicante. 
30 žmonių užmušta ir 80 su
žeista. Fašistų lėktuvai taipgi 
metė bombas į Monzon, gele
žinkelių kryžkelę- į šiaurės ry
tus nuo Lerfda. Antra vertus, 
lojalistų kanuolės apšaudė fa
šistų pozicijas Aragono fron
te. <

Prancūzija nemokės 
skolos J. Valstijoms

PARYŽIUS, Francuzija, lap- 
fcio 22 - Gruodžio 15 d. 

š.rp. franeuzai turi ? sumokėti 
Jungt. Valstijoms $18,182,- 
875.06 * skolos. Franeuzai jos 
nemokės. Viso jų nemokėtos 
skolos 
000.

tuomet bus $443,443,-

savo senatvės nesiskundžia. Ne
turėdamas jokio turto jis el
getauja.

Paneigė gandus Is 
panijos karo rei

kalais
BARCELONA, Ispanija, lap

kričio 22. — Oficialus Ispani- 
jos vyriausybės komunikatas 
paneigė gandus, buk vyriausy
bininkai ir sukilėliai mato ar
timą karo paliaubą.

Viesulo pasėkos
MANILA, Filipinų salos, lap

kričio 22. — Vėliausios žinios 
iš Manilos sako, kad dėl vie
sulo, kuris siautė Filipinų sa
lose praėjusį trečiadienį, viso 
žuvo 180, o neteko pastoges 
170,000 žmonių.

Gaisras padarė žalos 
$350,000

„DANVILLE, III., lapkričio 
22. — Gaisras sunaikino Chi
cago & Eastern Illinois gele
žinkelio kiemuose dirbtuvę. Ža
los turtui padaryta apie $350,- 
000.

lap-
Jungtinių Vaistu

Dar kartą palaikė tei 
sėją .Black

WASHINGTON, D. C., 
kričio 22.
jų vyriausias teismas pirma
dienį paneigė vėl peticiją, ku
ri reikalavo pašalinti iš teisė
jų* tarpo Hugo L. Blacką.

Aštuonj. žuvo dėl snie
go audros

BOSTON, Mass., lapkričio 
22. — Aštuoni asmenys žuvo 
dėl pirmos šį sezoną sniego 
audros automobilių nelaimėse 
Naujojoj Anglijoj; keliolika 
buvo sužeistų. • • *•

Pažusio negyva

Šeimos tragedija
ŠIBVINTOS. — Drublioniu 

km.,x Širvintų valse, buvo ras
ta ūkininko
šeima: tėvas pasikoręs, o sū
nūs nužudytas. Kadangi Pažu- 
siai gyveno atskirai vienkiemy
je, tai kuomet ta tragediją 
įvyko nežinoma, nes juos ne
gyvus atrado darbininkai at
ėję dirbti ir jau lavonai kiek 
dvokė. Pažusis gyveno tik su 
savo apie 20 m. amžiaus sūnu
mi. Jis buvo nevisai normalus, 
tad spėjama, kad tėvas galė
jo nužudyti sūnų ir pats pa
sikarti, bet yra ir kitų spėji
mų, nes Pažusis buvo kaip tik 
pardavęs savo ūkį, tai galėjo 
ir piktadariai nužudyti. Tuo 
reikalu* saugumo organai veda 
stropų tardymą.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIET UVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito iSmokčjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet

=



Valdžios Namai

ADVOKATAI

krautuveBernard

is visų

John
AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
MR. ir MKS. NAV1CKAS ir SŪNŪS

Garsinkite “N-nose

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

GYDYTOJAI IK DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

1824
3395

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
, Lietuvių ] 
Laidotuvių 
Direktorių' 
Asociacijos

pasiremiant 
tose vietose

Kalakutų
Party ■

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas- įfc

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

ir refe- 
delegatų

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
* DALYSE.

2311 West 23rd

Griaužiantys 
.Reumatizmo 
k Skadsntai
■ Palengvi-
r narni

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Teiephone: Boulevard 2800 

I63t SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockwell St.

Teiephone: Republic 9723

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ik chirurgas 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So, Californla Avenue 

Telefoną* Republic 7868

Visus savo draugus ir pažįstamas kviečiam atsilankyti.
M. LESČINSKAS, MARIJONA KAVARSKIENĖ IR JONAS SVELNIS

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

P. SALTIMIERAS.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cctf. 6f 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti 
Rez. '4910 SO. MICRIGAN BLVD. 

TeL Kėhwood 5107

butų stoka kaip dideliuose, taip 
ir mažuose miestuose. Statys 
bos kainos yra be saiko iški
lusios, prieš tai reikia visais 
įmanomais budais kovoti. Šį
met daugiausiai parsiduoda se
nyvi namai, kuriuos žmones 
nusipirkę atremantuoja ir mo
dernizuoja. Sekančiais metais 
numatoma pabrangimas senų 
namų ir didesne statyba.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

— rengia — 
Marcella Yurgil 

4200 SO. CAMPBELL AVĖ

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal nutarti.

VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 į Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ąshland 
Boulevard.

Prašant blankos reikia siųs
ti laiškų, "(Md. Gold"! Contest, 
Lorillard Company, %.... Vsriek

Staiiom į: York* Jokių
pinigų už blankas siųsti nerei
kia, ‘ • (sp.) KL. JURGELIONIS

ADVOKATAS
3407 Lo#e Avė. Tel. Yards 2510

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 

Nedėliomis pagal sutartį.Bet tas irgi 
skaičiaus ne
bus griauna- 
tie atstatomi 

t yventojų klasei

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
,yal. ryte iki 9 Vai. vakare; pirmadienj—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

; PATRUKĘ?
■ ” 1 • ' ' '■ " •Kaištys visoms patrūkimo rūšims 

BOD Y BRACES, E t A S TIC 
3TOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbšim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes. ,

KAINOS PRIEINAMOS
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 
CHICAGO ORTHOPEOIC 00. 

183 W. Lake St. 
Arti prie Wells Street

Houšing Authority viršinin
kas, yra pareiškęs, kad did
miesčiuose statant namus di
deliais kiekiais ant karto, ga
lima butų nuomuoti " tokius 
namus po $5.00 už kambarį ir 
gauti užtektinai pelno ant į- 
deto kapitalo. Kad valdžia 
tikrai susirūpintų tuonii, vie
toje lermuoti, tas lengvai butų 
padaryta.

Suvažiavimus

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

^38^35=5===^ and Midwife 
6630 So. VVestern 

.. Avė., 2nd floorKMHpHį Hemlock 9252 t?** Patarnauju prie
gimdymo namuo-

BBte 86 ar llRonlhlse,
d u ° d u massa&e eleetrio t r 4 a t - 

I ment ir magnę- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

ffSBSBBiMIMIl glhoms patari
mai dovanai.

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS-

Juozapas Ažukas
Bridgeportė išdegė kelętas hafttų, 
kur žmonės neturėjo apdraUdos 
nuo ughies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —* 

atšiovadja \
Juozapas Ažukas 

property o^ners ASSOCIA 
T1ON OF BRIDGEPORT, 

•3803 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450

(Atdara nuo H! ryto iki 9 vak.)
. —-   - • —1 — —

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

CRANE .
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

/ Tel. Republic 8402
POCAHONTAŠ Mine Run $7„S0 
(Seteenėd)' ...J....... tunas
SMULKESNES $7-25
TonaS

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Miss Helen Rapelle, T 
W. A. lėktuvų “hostess” 
kuri Ghicagoj lap'kP. 20 d 
ištekėjo už
Riordan, TWA agento Wi 
chita, Kas., kur jaunieji ii 
apsigyvens.

KALAKUTŲ PAR®
šiuomi pranešam visuomenei, kad męs. nupirkome 

valgyklą ir taverną ir rengiam kalakutų parę
. SEREDOJ,

Lapkričio-November 24, 1937 m.
3856 So. Union Avenue. ,

Ofleo TeL Virginfa 0636 
Reeidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofįso valandos: 

2—-4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS: 

PanedClj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. •

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

Tel. Prospect 1012

Reikia rašyti: New Y o r k a n, 
Lorillard CompaųyVarick 

Station^ Ji, ■ ..
Į' • ••'' 

' ' JT • • '. kašdien gauna 
apie tai,, kur ir 
g^įti f Old Gold 

į ’ blaiikaš^ iii* 
konkurso pa-

Lapkričio 13 dieną užsibai
gė Illinois Real Estate Boards 
atstovų suvažįaviirtas, Peoria, 
III. Delegatų dalyvavo virš 500, 
iŠ Visų Valstijos dalių.- Suva
žiavimai yra metiniai ir tęsė
si apie 4 dienas. Buvo svarsto
ma įvairus ekspertų raportai 
ir gėriauši žinovai, paskirtose 
srityse, laikė kalbas 
ratus supažindinimui 
stl esamąja padėčia. 

šiame suvažiavime 
kalbų ir raportų gauta vieno
kie pareiškimai sekančiais klau 
simais; kad Real Estate Boar- 
dų pamatinė • užduotimi, yra 
kuolabiausiai užsiinteresuoti 
namais; stengtis suvienodint 
Ir numažint taksus ant nuosa
vybių, netik III. valstijoj, bet 
r visoje šalyje. Paaiškėjo, kad 
dabartinis pareikalavimas na
mų yra vienai 
6 kambariu, 
$5,500 vertės, 
nakilo nuo 10 
čių begyj

RED CROSS 
įPJL A.SIER .■. ~

• Pastebėki V Raudoną Kryžių 
ant Plastėrio. kada .pirksit.

...Padarytos Johnsan^f Johnson, didžiausių 
jJaš&ulį/ HditbiriStojtį thirurgiSkų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

Jau treti metai kaip Chica- 
goje Public Works Adminis- 
tration pradėjo federalės val
džiom namų statybos darbą* 
trijose miesto dalyse. Tikslas 
buvo sumažinti miesto lūšnų 
distriktus ir atstatyti naujais, 
pigiais praktiškais ir bied- 
nuomenei prieinamais butais, 
tuomi pat suteikiant bedar
biams naudingą produktyvų 
užsiėmimą. Su miesto admini
stracija buvo susitarta, kad 
tiems, namams butų suteiktos 
taksų lengvatos 
ant gautų taksų 
buvusių lūšnų.

Beveik jau visi 
tai užbaigti' įjet kaikurie buvo 
gatavi pusmetis laiko • atgal. 
Vienok tik praėjusį penkta
dienį paskelbė, kad dabar jau 
pradės juos nuomuoti, ir nu
statė butų kainas. Politikierių 
tarpe ir laikraščiuose kilo di
džiausias sujudimas. Perma- 
žal taksų temokės, perpigios 
rendos, kompeticija privati
niam kapitalui, aikvojimas vi
suomenes pinigų, demokratų 
sauvaliavimas visuomenės tur 
tais” ir eibės įvairiausių kal
tinimų.

Butų kainos nustatyta po 
$8.00 nuo kambario arba apie 
$32.00 už 4 kambarių butą, 
su mažais skirtumais pagal 
vietą. Už tą pačią nuomą bus 
teikiama gyventojams: šviesa, 
gesas, šiluma ir šiltas vanduo, 
taip jau šaldytuvas ir pečius. 
Atrodo gana pigu. Bet reikia 
atminti, kad tie butai buvo 
taikomi tose vietose buvu
siems lūšnų gyventojams, ku
rie už 5 kambarių 'butą niicM 
kėdavo apie $15.00- Tiem na
mams nuomininkai ir bus pa
sirenkama vien tik iš tokių, 
kurių mėnesinis uždarbis ne
siekia daugiau šimto dolerių 
arba mažiau. Antra; tie na
mai yra pastatyti tiek papras
tai, pigiai, skrumniai ir be 
papuošalų, kad jie daugiau 
panašus į kareivines — “ka- 
zarmes”, negu į apartmentus, 
kuriuose išgaliant daugiau 
nuomos mokėti ir nenorėtų 
gyventi. Tat kam čia tiek to 
politiško trukšmo kelti?

Viso butų pabudavota 2,414, 
per visus tris projektus, vie
nok tas nepadaugina Chicago- 
je butų skaičiaus kadangi vie
toje tų tapo nugriauta daug

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

šeimynai, b ir 
nuo $4,000 iki 

Nuomos visur 
iki 25 nuošim

čių metų. Tuščių

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 
4704 So. Westėm Avė. 7 Phprie Virginia 0883

■ ■ ■ - Į ------------------ : ■Į-t- ■ --r ■ ■■■■■■■ -   ...................... '**'*  — ‘

J. LIULEVlČIŲS '
1348 So. California Avenue Phohe Lafayettė 3572

remiant neseniai praleistu 
kongreso Housing bilium pen-| 
ki šimtai dvidešimt šeši milio- 
nai ($526,000,000). dolerių 
lušninių kolonijų atstatymui 
per visą šalį, Chicagai vėl 
teks gal būt apie toks pat 
skaičius butų iš tos sumos. 
Tikima, darbas bus padarytas 
bėgyje 5 metų. 
gyvenamų namų 
pakels, kadangi 
ma lūšnynai ir 
naujais tai 
taikomais butais.

Padauginti gyvenamų namų 
skaičių ir aprūpinti vis au
gantį miesto pareikalavimą, 
tai turės padaryti privatis ka
pitalas. Šiandien miesto ribo
se statyba beveik nepastebi
ma dėl statybos ir taksų bran
gumo.

, Valdžia, kaip lokalė, taip 
valstijos ir federalė, turėtų 
ateiti pagelhon ąjrivaitiniams 
kontraktoriams, suteikiant 
lengvatas ant taksų, finansavi
mo ir statybos patvarkymų, 
kad butų galima įmanomai pi
giau namus pastatyti, kuriuos 
darbo žmones įstengtų pirkti 
arba nuomuoti. Kof tas nebus 
padaryta, Chicago pasiliks, 
kaipo miestas neįstengęs ap
rūpinti savo gyventojų žmo
niškais būtais.

P-nas Nathan S iraus, Ų« S.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street > i; • Boulevard 4089

I. J. ZOLP P. D-: n .3
Phone Boulevard 5566

A. A. SLAKIS 
- ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tėl. CENTRAL 
Namą Tel.—Hyde Park

“Naujienos” 
paklausimų 
kaip galimą 
cigąfetą konkupso 
stmikcijas bėi H 
veikslų pavyzdžius

Tų blankų-inStrukčjjų ciga- 
retų krairtuyėsė bėi-;. vaistinėse 
dabar nebėgąliM^ Blan
kos buvo dąlihątjfi|sj krautuvė
se tik konkurso pradžioje..

>tofs konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti Peikia kreiptis tiekiai 
į Old Gold cigatetų bendro-

25 METU JUBILIEJUS
Kiekvienas užsisakęs nemažiau 6 paveiks

lų, gaus DYKAI 1 padidintą ir spalvuotą 
paveikslą

Paprasti vestuvių paveikslai $12.00

W. J. Stankūnas Studio •
3315 S. Halsted St. Yards 1546

i ,į i hi i ifcHDfc.:.. i .n...................

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

udeikis- '• i * Ą ■ .
SENlAŪRtt IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IStAIGA

■’ AtiBUbANC^ ■■ 
U1KN.J IK XAKI| '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
£6(^7 Šo. Hermitage A ve, 
4447 South Fairfield Avenue
■ ■ LAEaVKTH? 0727

II ................ . .................... ,

J. - S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituąnįca Avenue Phone Yards 1138

. >■ ■ ...'i .1 .j.. 'K,'■ '?■ '"'r* ».*» 'i' ■ * ' J 41' ■a .■ •.1 • r’..1 J* 1 1 ■ ’■ •••’' ’■. ■*

■ ■ ’ A. MASALSKIS ' /
3307 Litu,atiica....Avcuue - Phone Boulevard 4139 

ut/f Į „j, l'*,įf'jrn|l Ij.n I. li'i lir.iiĮ I l.ii4.*.i >.l-». ■ i 7. ..yaHĮli i 'n'     - —r.

A. PETKUS
6834 .<$o. We$tęrn Avė. Phone ,Grovehill 0142
141Ų >MUth 49ų< ^uun ^Cicero Pilone Ciceru 21UH

1646 West 46th Street
, j.į ■ i-  -------------------------------------- ■ ■ — . .i.

S.M.SKUDAS
718 West 18th,Street JPhone Monroe 3377

Kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyt seredoj ir ketverge 
pavalgyt kalakutienos pietų ir įsigerti gardžiausių gėrimų. 

1361 SO. UNION AVENUE, N. E. kampas 14th Street
• ...... . ................... . - • i. 'L_. Z ...............

——............. . >>■■■■ .. — —. - --------------------- —-------------- :------- ------- ------------------------------------------------------- -

nuo

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
NedflHoj pagal sutarti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michijran Avė. 

ItOSELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PULLMAN 1193-8277

A. Montvid. M. D
West Town Statą Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET
VaL 1 iki 8 no pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seefey 7330
Namų telefonas Brunswidc 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 Ik! a v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vp.k. Trečiadieniaia ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

1300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso valu Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

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

DENTISTAS
4645 So- Ashland Avė.

arti 47th btrdet
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

i ' CHICAGO, ILL... : t j .
T oi r’' .• ’<? i f ’

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: ,nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

iSskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliftmis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIbWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice. Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 lai 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Teiephone PLAZA 2400



NAMAI IR ŽEME KOLONIJALIŠKAS Pirko ir Pardavė

OARAOB

PORCH
DOWH

Geresnę Šviesą
HALU

Geresnį Regėjimą
FIRST FLOOR.

BATU

HALL

geresniam regėjimui

Transakcijos

Nuomos
NĖRA KO BIJOT

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

sere

nėra ko laukti ste- 
reikia stengtis nu

BED ROOM 
nu>%ui<-6“

BED ROOM
BED R.OOM

O-O". I5‘-o’»

DIN1NO ROOM 
IILO"* 121-0“

4562 Broadway
4833 Irving Park Blvd
2733 Mllwaukee Avė.

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

LIVING
R00M 

12-0‘,25-0"

KITCHEN 
ll«-d-Mi24O'’

išmokino.
— tat ir

j aini prieinamo 
manoma iš to

žymiai 
Namai ir 

nuspręsta per

Pateik savo namams

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

irgi nenumatoma 
dabartinių aplinky

mėtis nepamiršo pakelti nuo
mas po keletą dolerių. Kadan
gi mieste nėra statoma nau
jų namų, fąi manyta, kad kė
limui rubežių greit nebus. Ir 
ką matome? Šiandien darbinin
kų apgyventose apielinkėse, 
kur butai nuomojasi nuo 25 
iki 35 dolerių mėnesiui, jau 
randasi nemažai tuščių butų, 
ko pusmetį laiko atgal nebu-

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

(Tąsa iŠ 2-ro pusi.)

Choasas

Pristato j Valgyklas Visokios rų 
Sies mėsas. Restaurantų aprūpi 
nimas MUSŲ SPECIALYBfi.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTOKY 2031-2

Šis namas neseniai ta
po pastatytas New Mar- 
ket, N. H. už $6,575.00. 
Kas rengiasi statyti. na
mą, gal pamėgs šį planą

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

Neseniai spaucto»įev pasirodę 
pranešimai, kad grupė piniguo
čių organizuoja šešių milionų 
dolerių sindikatą tikslu / pradė
ti Chicagoje namų statybą ant 
gigantiškos skalės. Manoma 
pastatyti apie 1600 butų, pa
dalintų i 5 grupes, skirtingo
se miesto dalyse. Butai nebus 
parduodami, bet bus nuomo

to, ūmaus pasikeitimo negali
ma, nėra priežasties tikėtis 
Kad yra susikirtimas reakci
jos su pažanga, progresu — 
tai matome visi. Kas pažan
gaus jau kartą buvo padary, 
ta, labai retai atgal einama 
Ūmaus pakrypimo darbo klia- 
sos naudai 
bent prie

Priežastis aiški. Pragyveni
mui vis kylant, o algoms pa
siliekant vietoje, ypač pasku
tiniuoju laiku sumažėjus dar
bams, 'žmonės nebeišgali nuo
mų išsimokėti ir vėl pradėjo 
“dubeltuotis” po dvi šeimas į 
vieną butą. Juk taip dar nese
niai depresija to 
Viskam yra saikas 
namų savininkai geriau padar 
rytų paliaudami kelti nuomos 
iki uždarbiai nepadidės.

kainoms ir 
ti užtikrin- 

Tai bus, daug 
mąž,*į ^aąekimaį^aldŽios pro
jektų, statybos, tik čia išim
tinai statys privatus investo- 
riai pelno tikslais.; Kokiose apie- 
linkėse statys ,^rgi neskelbia
ma, nes norimą^'nejučiomis iš
pirkti nusenusių namų čielus 
distriktus, kuriuos nugriaus ir 
atstatys naujais. Darbas ma
noma- pradėti dar šią žiemą. i

Paskutiniųjų kelių savaičių 
biznio ir industrijos apsistoji
mas sukėlė šalyje įvairiausių 
ir keisčiausių .spėliojimų atei
timi. Didžiuma laikraščių ir 
politikierių stengiasi už visas 
buvusias, esančias ir busian
čias ekonomines šalies bėdas 
kaltinti prezidentą Rooseveltą 
ir jo administraciją. Vieni gan
dina, kad ateinanti, neišveng- 
tina nauja depresija, tik dar 
blogesnė; kiti grąsina, kad buk 
Rooseveltas tiksliai stengiąsis

žmonės, 
buklų, bet 
sistatyti. privačiame gyvenime 
atsargiai, ekonomiškai, suba
lansuotai gyventi. Maistas, nuo
mos, namai, neatrodo, kad'pi g- 
tų; kas pasirengę pirktis na
mus, rakandus, bei kitas reik
menis “ant išmokėjimų”, turė
tų stengtis išsiderėti sąlygas 
mokėjimo kuo prieinamiausias. 
Geriau šiek tiek pasitaupyti 
“cash” pinigų nenumatytiems 
reikalams.

Kam teko keliauti po 
rytines valstijas, šio na
mo vaizdas nėra sveti
mas. Ten labai madoje 
panašus planavimas. Tin
kąs ant plataus loto, su 
porčium iŠ vieno šono ir 
garažu iš antro, arba 
tinka perkelti porčiųprie 
užpakalio' ir be garažo; 
tuomet galima statyti ant 
daug siauresnio loto. Na
mas yra šešių kambarių* 
po 3 kožname aukšte •— 
apačioje ' gyvenamieji, o 
viršuje miegamieji kam
bariai, kaip toiletas ir 
maudynė. Visi kambariai 
erdvas ir šviesus, name 
yra net šeši glozetai dra
panoms ir du “firepla- 
ces”.

Atėjus žiemos sezonui ir su 
kilus kokiam tai’ nepasitikė 
j imu i ■ dab.ąrtine šalies padėti 
mi, namų pirkimas 
sumažėjo; Tat ir šį “ 
Žemė” skyrių 
žiemą talpinti tik kas antrą 
antradienį.

IPer praėjusias dvi savaites 
Cliiėagos miesto rekorduose 
pasirodė šios lietuvių pavar
dės, kaipo pirkusių bei parda
vusių nuosavybes.

Jos Janušauskas pirko ant 
W. 36th St., prie S. Mozart St.

H. $talbus pirko ant W. 
School St, prie N. Malvina 
Avenue. ’ .?

J. Masiunas pardavė ant S. 
Normai Avė., prie 123rd St.

F. Vizgard pardavė ant W. 
63rd St., prie S. Washtenaw 
Avė. • x

S. Smailis pirko ant S. Ellis 
Avė., prie W. 65th St.

W. Koncewicz pirko Argo,

Bėgyje praėjusių dviejų sa
vaičių Chicagoje namų par
duota 1822, už $4,327,013. 
morgičių padaryta 1137 už 
$5,440,453 Naujiems namams 
statyti leidimų . išduota 68, 
vertės $1,249,460.

besaikiu taksavimu turtingųjų, 
o vėliau bandysiąs galutinai 
sunaikinti kapitalistinę siste
mą kaipo atgyvenusią ir neat
sakančią, — vietoje jos bandy
siąs įvesti aprubežiuotą socia
lizmą’: nacionalizuojant gelžk’e- 
lius, mainas, komunikaciją, vi
suomenės aptarnavimą, ap- 
draudos kompanijos ir pana
šiai. Dar kiti įrodinėja, kad 
dabar sušauktas, konįjreso spe- 
cialis posėdis svarstymui su
trumpintų darbo valandų ir 
pakelto darbininkų atlyginimo, 
tikslu pakelti pirkimo pajėgu
mą ir sumąžinti bedarbių skai
čių, — tiek sunervino didžiojo 
kapitalo viešpačius, kad tie pa
darė tarpusavinį suokalbį ir 
tiksliai sutvėrė šią chaosinę si
tuaciją šalyje, kad nugandinti 
kongresą. Tuomi pat laiku vi
sur keliama triukšmas, kad 
biznis perdaug esąs įvairiais 
taksais jau ir dabar apsunkin
tas ir nuo tų taksų naštos jau 
klumpa, nebepaneša. Reikalau
jama, kad taksai nuo pelnų 
butų sumažinti; kad darbinin
kams butų aprubežiuojamos 
teisės organizuotis ir ątreikup.- 
ti; kad valdžia visai nesikištų 
į privačius biznius.

Tuomet, sakoma, tikrai grįž
tų “prosperity”. Akyvaizdoje 
tų visų triukšmavimų, reikia 
nepamiršti, kad per paskutinius 
du metu kuo ne visos didžio
jo biznio įstaigos dalinosi di
desniais pelnais, negu buvo tų-i 
rėję bėgyje 10 metų. Nekuriu 
net yra įrodinėjama, kad didy
sis biznis, ačiū valdžios pagel- 
bai, jaučiasi ganėtinai sustip
rėjęs, kad jau jaučiasi gana 
galingas diktuoti valdžiai at
eities kursą. ,į

Visi matome, kad šiandien 
šalyje viešpatauja chaosas dėl 
ateities. Radikalaus, nepaptas-*

Geriausias maistas reikalauja geriausio 
alaus, kad šventes padaryti linksmesnio- 

mis. Blatz Old Heildelberg viršyją viso
kį alų savo turtingumu, švelnumu ir puir 

kiu skoniu. Tai yra geriausias alus savo 
tikroje kainoje. Te padaro jis Dėkos Die

ną už vis smagiausia.
■’»« ■ • . • * - • .. ■ ’ . . ■ j

, < . ’ Parsiduoda pas ■ 
Chicagoj telefonuok BRUnšvick 3600 

t NorthsidSs Skyrius — 1500 Gre«nview Avenue 
Southsidės Skyrius — 3900 S. Union Avenue

• Pasidaro dviguba nauda tada, kada jus šviečia- 
tes — modernizuojatės naujomis I. E. S. Geres
nio Regėjimo lempomis... Pirma, jus iškošiate 
akims patogumą, nes (Los 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 

■ 4 a k b*- 1 <* • ■ > ‘ ‘švelnią ir nėapakinančią šviesą,' kas ir pagražina 
»

kambarių baldų išvaizdą. •
Pamatykite I. E. S. lempų parodą Common- 

wealth Edison Electric krautuvėje.

K. Rieras pardavė Thorn- 
top, III.

A. Lufcacevicz pirko ant 
Avenue N prie 101 St., Hyde 
Park.

M. Lapinske pirko ant W. 
Armitage Avė., prie N. Lea- 
vitt St.

A. Meskauskis pardavė ant
S. Karlov Aye., prie W. 65 St.

K. Kamarauskas pirko ant 
S. Maplewood Avė., prie W. 
44th.St.

Chas Krisciunas pirko ant
S. Rockwell, prie W. 60th St.

S. Stanczik pirko Hawt.hor- 
ne, Cicero, III.

C. Kriscunas pardavė Hills 
sub., Worth, UI.

A. Markūnas pirko ant W. 
40th St., prie S. Francisco 
A*ve.

S. Bartkus pirko ant S. Pau
lina St., prie W. 46th St.

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRACST1:

•

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų iAdaužymo

Alučio 
Gerumėlis L1THUANIAN BUILDING, LOAN & 

SAVINGS ASSOCIATION

commonujEALTH edisok euctrk skops
DOWNTOWN —72 W. ADAMS STREET-132 S. DEARBORN STREET

• Telephpne RANdolph 1200, Local 1219

4231 W. Maditon St.
3460 S. State St?\

4834 S. Ashland Avė.

Esant stokai tuščių - butų, 
nuomos nuolatos buvo kelia

muos per paskutinius du metu. 
Kaikurie namų savininkai taip

VSB Night and Morning I
vmuRiNE Promote a Clean, Healthy Condition
JrDėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
rOidlSL ar,)a Dulkių, vartokite kėlėt® lasų Mu-
N/r* rine" Atgaivins, Suramins,Pasmagins.
IOU R tltO gjjg joy jnfant Adult. At all Druggists. I

turite for Fret Eye Book Murinę Company, Dept. &. S., Chičago

Old Heideiberą 
Beer

B L AT Z • MI L WAU K<E E
.. .r . . ■ i. . ■   : ■ / «• \ ~,
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Chicagoje paštu:

Metams — L. Ys- . •.
Pusei metų ------ -----
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Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus*.
Viena kopija __ __ ......______8c
Savaitei 18c
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Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams - - - ___ --1- .. $5.00
Pusei metų ___ ..... 2.75
Trims mėnesiams __  1.50
Dviem mėnesiams ___ __ 1.00
Vienam mėnesiui .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Filibusteris

Ryšium su dabar sukliuvusiu Jungtinių Valstijų se
nate antilinčavimo bilium, laikraščiai ir vėl pradėjo mi
nėti apie “filibustinimą”. Vadinasi, apie darymą kliūčių, 
kad tas bilius šioje specialiai sušauktoje sesijoje nega
lėtų but\ priimtas. Pereitoje kongreso sesijoje kelių se- 
natorių filibustinimu buvo palaidota bilius, kuris numa
tė kai kurių nelegališkai atvykusių imigrantų legaliza
vimą.

Pažiūrėkime, ką reiškia filibustinimas ir kokiu bu- 
du keli senatoriai gali sutrukdyti priėmimą biliaus, ku
riam daugumas pritaria.

Filibusteriais seniau buvo vadinami juros plėšikai, 
piratai, kontrabandininkai. Centralinėje ir pietinėje 
Amerikoje tuo terminu buvo vadinami politiški avan
tiūristai, kurie drumsdavo ramybę mažose -lotynų vals
tybėse. Amerikos kongrese filibustinimas yra sugretini
mas su politišku piratizmu, kada vienas ar keli atstovai 
yra 
ria

klausyti.” 
skaitome: 
skelbia žmo- 
gerą ir nuro-

nusitarę sukliudyti priėmimą biliaus, kuriam prita- 
dauguma.
Atstovų bute labai retai yra stveriamasi filib.ustini- 
Kadangi ten yra 435 kongresmanai, tai visai natų-mo.

ralus dalykas, kad debatams skiriamas laikas ten yra 
apribotas. Vadinasi; kongresmanRs gali kalbėti tik tam 
tikrą laiką. Be to, reikia laikytis temos, nes, priešingai, 
gali būti balsas atimtas. Čia filibusterių ‘taktika papras-, 
tai susiveda prie to, kad huolat reikalaujama kvorumo 
patikrinimo. O kiekvienam tokiam patikrinimui tenka 
beveik visą valandą sugaišti.

Visai kitoks reikalas yra senate, kuris,'susideda iš 
96 narių. Kiekvienas senatorius naudojasi neapribota 
žodžio laisve. Todėl čia filibusterio pasisekimas parei
na ne nuo kokių parlamentariškų gudrumų, o tiesiog 
nuo fiziškos ištvermės. . '

Filibustinimas paprastai prasideda tuo, kad viso
kiomis pastabomis yra kliudomi kalbėtojai, kurie kalba 
už biliaus priėmimą. Paskui filibusterių vadas pradeda 
kalbėti, ir kalba tol, kol fišiškai visiškai nuvargsta. Tuo 
budu bandoma nuvarginti biliaus šalininkus, kad jie 
pasidarytų sukalbamesni ir sutiktų, jei jau ne atsižadė
ti biliaus, tai bent tartis apie kompromisą. Ypač sėk
mingi yra filibusteriai, kada sesija artinasi prie galo. 
Tokiais atvejais filibusteris stengiasi kalbėti ligi pat to 
laiko, kada sesija turi užsidaryti. Filibustinimo rekor
das, tur būt, priklauso nabašninkui Jftobert LaFollette, 
kuris 1908 m. senate iškalbėjo 18 valandų prieš bilių, 
kuris siekiai kreditą reformuoti. Senatorius Huey Long 
1935 m. senate kalbėjo prieš NRA priėmimą penkiolika 
valandų. ,

Kaip jau buvo minėta, senatoriai paudojasi neapri
bota žodžio laisve. Todėl jiems nėra labai jau sunku ke
liolika valandų kalbėti. Juo labiau, kad jie gali .kalbėti 
apie tai, kas tik jiems į galvą ateina, visai nesilaikyda
mi temos. Senatorjai, kurie filibustina, dažnai skaito iš 
laikraščių visokius straipsnius, romanų ištraukas, —« 
žodžiu, viską, kas tik po ranka pasipina. Kai vienam 
senatoriui pritruko medžiagos, tai jis pasitvėrė telefo
nų kompanijos abonentų knygą ir pradėjo skaityti var
dus. Girdi^ dabar aš jums perskaitysiu vardus tų žmo
nių, kurie yra susidomėję šiuo bilium! Ir jis paprašė 
saSyo sekretorių, kad tasai perskaitytų Ilgiausių sąrašą 
telefonų kompanijos abonentų. Tai, žinoma, davė-jain 
progos atsikvėpti. Paskui jis ir vėl pradėjo savo filibus# 
tinimą. * ' , ;

Jau daug kartų buvo kilęs sumanymas padaryti ga
las filibustinimui. Vadinasi, priimti patvarkymą, kuris 
apribotų senatorių laisvę kalbėti apie tokius dalykus, 
kurie nėra tiesiogiai su bilium susiję. Jeųtoks patvarky
mas butų priimtas, tai aišku, jog filibustinimas pasida
rytų beveik neįmanomas. Tačiau daugumas vis dėlto lai
kosi tos nuomonės, kacį senatui turi būti palikta visiška 
laisvė kalbėti, atseit, .bebūtų jokio apribojimo debatų 
metu, ■, - ...

“Darbininko” Nr, 87 yra iš
spausdintas straipsnis antrašte 
“Popiežius ir Karas”. To straip
snio autorius p. T. stengiasi 
įrodyti, kad popiežius yrą di
džiausias taikos šalininkas. To
dėl, girdi, Visi socialistų ir be
dievių1 priekabiai, kad popie
žius nieko nedarąs karams su
stabdyti, esą be pagrindo. Tarp 
kita ko, T. sako:

“Popiežiaus patarimai visa-, 
da buvo ir yra taikos,- o ne 
kąrb. Jis visada šaukė ir šau
kia valstybių vadų ginčus ir 
nesusipratimus išrišti taikos 
budu. Tik, deja, jo patarimų 
niekas nenori 
O kiek žemiau

“Popiežius 
nėms kas yra
do kas yra blogą. Bet ne jo 
yra pareiga bausti nusikaltė
lius. Nusikaltimo faktas įro
domas legališkais budais. Yra 

: tai valstybės pareiga nusikal
timą faktais įrodyti ir pikta
darius teisingai nubausti. 
Taigi ir karo klausime, nuo 
Popiežiaus valstybės vadai, 
slepia faktus ir karo priežas
tis, užtat jis negali abiejų 
pusių neišklausęs- pasmerkti 
Vieno ar kito. Sakykim, kad 
vyras susiginčija su .savo 
žmona ir net piktai susimu
ša, ar koks' nors teisėjas pa
smerktų Vieną ar kitą jų nu
siskundimų neišklausęs ? Ir 
jei toks teisėjas savo nuomo
nės nepareikštų iki valstybės 
teisme abi1 pusės nebus tin
kamai išklausytos, ar l;as 
drįstų jį apkaltinti nesirūpi
nimu taiką palaikyti ? Tokio 
tai teisėjo vietoje Popiežius 
stovi tarp kariaujančių vals
tybių.” , /

* i r tz

Visa tai skamba labai gražiai, 
tik, deja, nesutinka su visiems 
žinomais faktais. Popiežius iš 
.pat pradžių rėmė Mussolinio pa
psimo j imą sutriuškinti ir paverg
ei Etiopiją. Kada fašistų armi- 
jja buvo siunčiama į Afriką, tai 
Italijos katalikų kunigai, vys
kupai ir kardinolai laimino vė
liavas ir meldėsi, kad Dievas 
padėtų Mussolinio kariuomenei 
sutriuškinti visai, menkai apsi
ginklavusius etiopus'. Šiuo at
veju popiežius buvo geriausias 
Mussolinio talkininkas. Tik vie
ną kartą, kai italų armija žy
giavo Adowos užimti, popiežius 
padarė labai “diplomatišką” pa
reiškimą. Būtent, jis pasakė, 
kad jo didžiausias troškimas 
esąs tas, kad Mussolini savo 
tikslą atsiektų be kraujo pra
liejimo!

Nėra mažiausios • abejonės, 
kad ir pats Mussolini tikrai 
“labai troško”, kad etiopai pa
siduotų be jokio pasipriešini
mo ir tuo budu' išvengtų krau
jo praliejimo. To “trokšta” ja
ponų militaristai, kurie dabar 
kryžiavo ja Kiniją. Pagaliau to 
“trokšta” ir gen. Franco, ku
ris su kunigų palaimintais ita
lų fašistų būriais skerdžia is
panus.' z

Popiežiaus tikrasis sentimen
tas pasireiškė ir vėliau, ' kai 
Tautų Sąjunga beveik vienbal
siai pasmerkė Mussolinio gro
buoniškus pasimojimus ir net 
nutarė pavartoti 'sankcijas. Per 
visą tą laiką Italijos katalikų 
bažnyčia visai atvirai rėme 
MdssoHnį.
z Bet, žinoma^ ranka ranką 
mazgoja*. Popiežius pro pirštus 
žiuri į visus (Mussolinio smar
kavimus. Jis visai neboja to, 
kad tas fašistų diktatorius pa
sidarė rimtas pavojus pasaulio 
taikai. O neboja jis todėl, kad 
Mussolini pasirašė su Vatika
nu labai palankų bažnyčiai kdn-

ri visokiausių privilegijų ir 
lengvatų, kuomėt kitos religi
jos yra persekiojamos. Galima 
drąsiai sakyti, jog popiežius, vi
sada laimins Mussolinio režimą, 
kol tas režimas pildys konkor
datą. Bet tegul Italijoje persi
maino valdžia, tegul ten įsigali 
liberaliŠkesnis elementas, tegul 
ten grįžta spaudos, žodžio it 
sąžinės laisvė, — ir pamatytu
mėte, kaip tas pats popiežius 
atsigręžtų prieš demokratišką 
valdžią. Dėlei to vargu galima 
abejoti: geriausias Šiandien pa
vyzdys yra Ispanija*. Kai kleri
kalų pakalikas Gil Robles pasi
kvietė Afrikos maurus Asturi- 
jos kasyklų darbininkams 
skersti,- tai popiežius nė piršto 
nepajudino skerdynėms sustab
dyti. Niekam, taip pat nėra pa
slaptis, kokio nusistatymo po
piežius n laikosi dabar vykstan
čio Ispanijoje civilio karo at
žvilgiu: jo simpatijos yra viso
kių , generolų, aristokratų ir 
dvarponių pusėje. Būtent, jis 
simpatizuoja tiems, kurie laikė’ 
pavergę Ispanijos liaudį.

AČIŪ DIKTATORIAMS!

ra-

Irwin taria ’ ačiū 
už tai, kad jų dė- 
susilaukė didelio 
žinomų pasaulyje 

“ekonomistų, so- 
Šiaip intė-

Šiomis dienomis Amerikos 
šytojas Will Irwin paraše 
straipsnį antrašte “Ačiū jums, 
diktatoriai!” 
diktatoriams 
ka Amerika 
būrio plačiai 
mokslininkų,
ciologų, rašytojų Ir 
lektualų. Tie pasižymėję žmo
nės tikrdi nebūtų atvykę į 
Ameriką, jei jų tėvynėse (Ita
lijoje, Vokietijoje ir kitur) ne
būtų įsigalėjęs teroras, jei jie 
nebūtų buvę .ten persekiojami.

Šiandien tie diktatūrų išguiti 
mokslininką^ir ekspertai^ ra
miai sau dirba Amerikos įstai
gose bei eina profesorių parei
gas universitetuose. JNėra ma
žiausios 'abejpnės, kad Ameri
kai iš to yra' didelČ nauda. Jie 
savo moksli- cfarbais ir įvairiais 
išradimais1 prisidės prie šio 
krašto didesnės pažangos.

IŠ LIETUVOS
Jau spausdinamas Lie
tuvos abonentų sąrašas 

1938 metams
KAUN AS. • Pašto Valdy

ba jau pradėjo Spausdinti Lie
tuvos telefono abonentų sąra
šą 1938 metams, šitas -jsąfašas 
bus žymiai gražiau išleistas už 
visus ligi šiol buvusius telefo
nų sąrašus. Jo formatas yra 
padidintas, tekstas bus renka
mas naujais moderniais raš
menimis ir bus; tvarkomas po 
3 skiltis. Viršelis bus<atspaus
dintas trimis spalvomis ir me
iliškai sutvarkytas. Popieriaus 
fųšis tajp pat bus geresne. Su
rašo tiražas — 21,000 egzem
pliorių. 500 sąrašą bus išsių
sta į užsienį beveik yiso pa
saulio valstybėms. > /

Ikr šiol kiekvienais metais 
pagrindiniam telefono abonen
tų sąrašui spausdinti būdavo 
skelbiamos vaČžytynės. Tas’ 
darbas būdavo atiduodamas pi
giausią kainą pasiūliusiam var-' 
įždvui su teise dėti Pašto Vai
dybos nurodytose’ sąrašo vieto
se neribotą skelbimų skaįčių^ 
Dabar skelbimų rinkimas su-, 
organizuotas per Pašto Valdy
bos’ įgaliotus ašmenis, todėl ir 
aprašas bus išlepta pageidau
jamu laiku. ,

Netari vandens
KAUNĄS. — Esant?-, sausam 

rudeniui, aukštesnėse Kauno
kordatą, kuris mokyklas fį^yHnkių vietose išdžiuvo šu

liniai ir vandenį reikią gaben
tis iš’ upių. Tokio sauso rudens 
neątąimeha senesni žmoiįės.

kai paveda* kunigų kontrolei. 
Italijoje1 šiandien katalikų baž
nyčia yra dominuojanti ; ji NU

$ Skyrių Tvarko ir Priduri 
AMERIKOS UBTUVIV DAKTARŲ DRAUGIJA

(Tęsinys)

Taigi, aiškiai matome, kad 
žmogus savyje nešioja prietai
sas dėl apsisaugojimo Jr apsi
gynimo ’nuO išlaukinio priešo. 
Nuo to priklauso musų natų ra
lis imunitetas, kuris savo vei
kimo 'atžvilgiu gali būti nusi
statęs prieš bakterijas ir prieš 
nuodus. Todėl atskiriame anti- 
bakterijinį ir antitoksinį imuni
tetą. Vienas iš jų veikia prieš 
įėjusias bakterijas, o kitas 
prieš įleistus nuodus. (Antį 
graikų kalboj reiškia prieš, 
priešingai veikiąs). Dabar išsi- 
ąiškinkime apie įgytą arba ga'u- 
naipą imuttitetą. Aš manau’, 
kad mažai žmonių surastumo, 
kurie kūdikystėje nebūtų (turė
ję kokią nors užkrečiamą ligą. 
Persirgę tokia liga iveną kartą 
mes gauname imunitetą, kuris 
tęsiasi gana ilgą laiką arba net 
Jvisą amžių. Taip atsitinka su 
skarlatina, rauplėm, maru, cho
lera, tyfUsu, tymais ir kokliu
šu. Antrą kartą niekas išvar
dintom ligom nesuserga. Jeigu 
ir suserga^ na, tai labai retas 
atsitikimas: Kada liga pasibai
gia; tada organizme atsiranda 
taip vadinami antikuneliai ar- 
zba imunkuneliai. šitie antiku
neliai pasižymi savo veikimu 
prieš bakterijas, nuodus ir ki
tus svetimus produktus;xJų dė
ka mes nesusergam kelius kar
tus ta pačia liga. Todėl tokį an
tikunelių išsivystymą, kada 
žmogus tiesioginiai suserga už
krečiama liga, vadinama akty
via — veiklia imunizacija, šio
ji imunizacija yra specifiška, 
(tai reiškia*, priklausanti tiktai 
vienai ligai. Pavyzdžiui, jei kas 
susirgo tymais, tai jo organiz
me rasime antikunelius prieš 
tymus, bet ne prieš škarletiną, 
cholerą ar kitą' užsikrečiamą li
gą. ĮGtais žodžiais tariant, ak
tyvi imunizacija išsivysto po 
išsigydymo bent kurios limpa
mos ligos ir atsiradusių anti
kunelių veikimas yra nukreip
tas tiktai prieš viehą ligą. Jei
gu asmuo Suserga kėliom ligom 
ir jis nuo jų 'išsigydo,* tuomet 
jo kūnas pagamins atitinkamus 
antikUPeliuSj kurie pludųriuos 
serume iv jų veikimas visuo
met bus* nusistatęs prieš tas tik 
ką praėjusias ligas. Tačiau yra 
ir tokių’ ' ligų, kurios palieka 
trumpalaikio į imunitetą. Tas 
mums sako, kad žmogus gali 
liet kelius kartus susirgti. Kai
po pavyzdį galima paimti in- 
fluenzą arba plaučių uždegimą. 
Visiems yra žinomas faktas, 
kad žmogus šiomis tik ką mi- 
ųętomis * ; ligomis (influenza, 
ipheumonia) suserga keletą kar
tų. Ar Visuomet taip' yra, kad 
žmogus tiesioginiai turi susirg
ti užkrečiama liga, kad antiku
neliai galėtą ^išsivystyti? Turi
me atsakyti, kad ne.

U ■* ■ /. ' /

Juk daugelis yra girdėję apie 
■skiepijimą. Jei asmuo yra skie- 
pinamas, tuomet jam įšvirkšti- 
nama tam tikras kiekis bakte
rijų arba bakterijų produktai. 
Šitokiu budu irgi gaunama, an-_ 
tikuneliak Jie yra specifiški, 
bet jų skaičius kur kas mažes
nis ir jų veikimas netoks ilgas 
kaip po persirgimo limpamos li
gos. Jau esame kalbėję apie pri
gimtą —- natūralinį imunitetą. 
Taip pat susilažinome su įgytu 
arba gaunamu imunitetu. Mes 
sakeme, kad jeigu žmogus su
serga užkrečiama liga ir jeigu 
jis nuo tos ligos pasveiksta, 
tuomet jis išvysto aktyvų imu
nitetą ir antrą kartą tos pačios 
ligos negaus. Keletą tokių Jigų 
esame jau išvardinę; Tačiau 
muihs palieka apkalbėta pasyj 
vų — neveiklų imunitetą. Pa-

syvus imunitetas gaunamas ta
da, kada iš vieno organizmo pa
imama antikuneliai ir juos įlei
džiama j sveiką asmenį, kuris 
ligos nėra turėjęs ir tuo budu 
neišVystęs tolyginių antikune- 
lių. Iš to yra vienintelė nauda, 
kad perduoti antikuneliai tuo
jau pradeda veikti. Bet visa bė
da ta, kad ' tokis imunizacijos 
būdas neilgai tęsiasi. Panašiai 
atsitinka, kuomet gimdanti mo
teris (jei ji buvo aktyviai imu
nizuota) perduoda kūdikiui sa
vo antikunelius per kraują,' kai 
kūdikis dar randasi yščiuje, ir 
.per pieną žindymo metu, šie 
antikuneliai kūdikio organizme 
(greitai žūsta ir iš praktiškos 
■pusės neturi jokios reikšmės. 
.Dar s vieną metodą reikėtų 
.mums paminėti, būtent, bendra- 
[laikinę imunizaciją. Ji pasižymi 
tuomi, kad skubiau veikianti ir 
.tas Veikimas ilgiau Užsitęsia. Ji 
yra daug geresnė negu pasyvi. 
įBėndfalaikinė imunizacija yra 
ne kas kita, kaip pavartojimas 
'dviejų metodų tuo pačiu laiku, 
ikaip antai, aktyvios ir pasyvios 
imunizacijos. Mėginkime viską 
suglatfsti ir pakartoti svarbiau
sias mintis apie imunizaciją. 
Jeigu žmogus yra iš bakterijų 
puses užpuolamas, kurios be 
abejonės yra linkę įvairiais bu
dais pakenkti, tada organizmas 
atsiliepia statymu naujų m e-, 
džiagų, kurių tikslas yra tar
nauti apsaugai ir naikinimui 
mikroorganizmų, šias naujas 
medžiagas Vadinama antikune- 
liais arba imunkuneliais. Anti
kuneliai atlieka visokeriopas 
pareigas ir jie laisvai plaukio
ja kraujo skystime, kurį mes 
'pavadinome serumu. Kadangi 
jų pareigos yra nevienodos, tat 
pagal jų atliekamas funkcijas 
duodami atitinkami ■ vardai. Sa
kysime, a'ntitoxinais pažymima 
visus tuos, kurie nuodus pada
ro nekenksmingais; bakterio- 
lysinais vadinama bakterij ų nai
kintojus; agglutininai sustabdo 
bakterijų judėjimą ir paverčia 
jas į mažiukus kamuolėlius, 
precipitinai yra giminingi su 
aggfutininais, jų dėka bakteri
jos verčiamos nusisesti, tuo bu
du gamina nuosėdas; pagaliau 
yra taip vadinami opsoninai, 
kurie ne tiesioginiai naikina* 
bakterijas, bet pakeičia jas 
taip, kad leukocytams arba bal
tiems kraujo rutulėliams butų 
lengviau bakterijas suvirškinti. 
Kaip matome, yra ištisa eilė'tų 
antikunelių ir visi iš jų pasi
skirstę atitinkamą sau darbą. 
Tai savos rųšies specialistai.

Dabar pasiklauskime savęs— 
ar yra kokios nors praktiškos 
naudos iš visa to, kas 
buvo rašytą? Trumpai 
simė, kad, be abejonės, 
žinių dėka medicinos
yra padaręs < didelę pažangą gy-. 
dymo ir ligos nustatymo srity j. 
Bet tai dar ne viskas. Gydyto
jai sugeba, pasiremdami imuni
teto mokslu,> daugelį užkrečia
mų ligų sulaikyti nuo jų toli
mesnio vystymosi, tuo budu ne
duodami galimybės bakterijoms 
pasiekti aukščiausio veikimo 
laipsnio ir išvengdami kartais 
labai apgailėtinų rezultatų. Pri
siminkime tiktai difteriją ir te- 
tanusi šios ligos daug numarin
davo, bet išrastas serumas yra 
tiesiog didelė palaima dėl visos 
žmonijos.. Neužmirškime kokios 
naudos atnešė skiepijimas prieš 
rauples. Įvedimas priverstino 

, skiepijimo1 Europoj žymiai su
mažina vaikų, mirtingumo įkai
čių. 2000 metų atgal kiniečiai 
ir indai turėjo supratimą apie 
skiepijimą prieš rauples. Jų 
skiepijimo būdas buvo visai 
prastas. Nuo ligonių, sergančių

rauglėm, jie nukrapštydavo ša
šus ir liepdavo vaikams tuos 
šašus suvalgyti. Vaikai po ne
kurto laiko lengvai susirgdavo, 
o persirgę neužsikrėsdavo raup
lėm nors ir susitikdavo su li
gotais asmenimis. Aišku, kad 
imuniteto mokslas nėra iš
sprendęs visus klausimus. Ta
čiau nėra abejonės, kad su lai
ku daugiau bus žinoma' ir žmo
nių sveikatai daugiau pasitar
naujama, nes mokslo tikslas 
yra progresuoti ir tobulinti da
bartines žinias, žmonių prota
vimams ir tyrinėjimams ribos 
nėra nustatytos. Daug laiko ima 
iki vienas ar kitas klausimas 
būna tinkamai išgvildentas ir 
išaiškintas.
iliuzijos 
žinojimo 
nęsnis. 
mistikos 
gili Žmogaus dvasia visur įlen
da* ir anksčiau ar vėliau visas 
paslaptis atskleidžia.

Dr. Br. J. Zubrickas.

(GALAS)'

Bet laikui bėgant 
išblaškomos ir musų 
sandėlis pasidaro pil- 

Palengva žengiama iš 
j realistinį pasaulį. O

LIETUVOS ŽINIOS
Tarpta'utinius Trauki

nius Norėjo Nusukti 
Nuo Kauno

KAUNAS. — Šį mėnesį Hel
sinky buvo tarptautinio tvar
karaščio ir maršrutinių kęlei- 
Vių vagonų konferencija, ku
rioje dalyvavo ir Lietuvos ge
ležinkelių atstovai?

Svarbiausias tos konferenci
jos tikslas — nustatyti trau
kinių judėjimą nuo Paryžiaus 
ligi Helsinkio ir Helsinkio Ma
skvos. 

I

Vokietijos geležinkelių atsto
vai pasisakė už tai kad greit, 
traukiniai Helsinkis — Ryga 
— Berlynas — Paryžius eitų 
ne per Kauną, kaip dabar ei
na, bet nuo’Šiaulių per Taura
gę — Pagėgius — Tilžę. šią 
vokiečių geležinkelių 
tezę gyvai parėmė 
geležinkelių atstovai. 
Lietuvos geležinkelių
pasipriešinus ir kitiems konfe
rencijos. dalyviams pasisakius 
prieš vokiečių teze greit, tarpt, 
traukiniai eis per Kauną. Kon
ferencijoje priimtas tvarkarašc. 
pakeitimas, kuriuo * kelionė 
traukiniu* nuo Paryžiaus ligi 
Helsinkio sutrumpinama net 9 
valandomis 30 min., o iš Hel
sinkio į Paryžių 7 valandomis; 
susisiekimas tarp Kauno ir 
Rygos sutrumpės 3 valando
mis 30 min. ir nereikės naktį 
važiuoti, nereikės miegamųjų 
vagonų. ' «

Maskva — Daugpilis — 
Tauragė — Tilžė — Berlynas 
traukinio tvarkaraštis liko ne
pakeistas. Naujas tvarkaraštis 
veiks nuo 1938 m. gegužės 15 
dienos.

atstovų 
Latvijos 

Tačiau 
atstovui

iki šiol 
atsaky- 
yra. Tų 
mokslas

Šokti be leidimo 
negalima

VILNIUS. — “Vilniaus žo
dis” rašo, kad Pašaminės kai
mo, Kaltinėnų vaisė., jaunimas 
savo senu papročiu rugpiučio 
22 d. buvo surengęs pasilinks- 
minimą-kuokines, pas vietos 
ūkininkų M. Gimžauską. Ry
šium su tuo, rugsėjo 2 d. Kal
tinėnų policija si/rašė 
žauskui protokolą už 
suorganizavimą.

Spalių pabaigoje į 
nių storastiją buvo 
M. Gimžauskas ir jo
jai. Baudžiamojo skyriaus re
ferentas atvykusioms griežtai 
pareiškė, kad dabar jokie šo
kiai ir jokie pasilinksminimai 
be Storastos leidimo negalima 
daryti. Tačiau liudininkus iš
klausius šiuo atveju* nebuvo 
rasta jokio nbsikaltimo ir* M. 
Gimžauskas buvo išteisintas.

M. Gim- 
kuokinės

švenčio- 
iškviesti 
liudyto-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse



Antradienis, lapkr. 23, 1937

visą dieną:
YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ1 IR KULTŪROS DRAUGIJA 

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 Atdaras ketvfergaip 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentą*
K. KAIRIS, vice-prėzidentas

• V., MANKUS, sekretorius

P. MIĖIjĖR, fina rišu seki atoriua’
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GAESKIS^ metisas
P. MILAšEVIČTtJS, trustisas.

CHICdGOS

■*>■■■. tol,

DR. MONl'VIDAS, Dr-jos Daktarai, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,
..............................................  ■ ■ * -   — - —M.'t ' >nW f~ 11 i~>r ii

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

•>
NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Jj. P. V^RKALA, Draugijoj Auditorius.
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JRASYTA’ 
NARIV 

.....1142 

.....137

64
50........... 55

.. Chicago .... 50.......—. 48
Roseland .... 50 .. ....... 41

.... Cicero,...* 20........... 30

. Chicago .:.. 40.......... 22
.. Chicago.... 35
.... Harvey.... 25
.....  Cicero.... 35
Waukegan .. 35
.... Cicero .... 20
....... Gary .... 20

Chicago.... 20
...;. Racine.... 12

19
23
14
18
12
19
15
11

Konkursantai, kvotos, įrašyta narių
nariu 

KONKURSANTAI . , MIESTAS ‘ KVOtA

Petras Martinkaitis-Senas Petras ....... Ghicago .... 200....
Benediktas Vaitekūnas............... -......... Chicago ....200....
Frank Buiaw ..............      Chicago ....200....
Vincent B. Ambrose ........... ............. Chicago.... 100.....
Stasys J. P'efl’auskas (kvota baigta) Rockford

, Kazimieras Joknbka ........... ............
Stasys Jurčfs .X....... ....-*......................
Joseph Augaitis (Kvota baigta) .......
Adomas Markūnas ..............
Josėph Ascilla ...................................
George Izbickas ................... ..............
Anna Marion Ascilla ........................
P-lė Suzana L. Gabris ......................
Antanas Vesbaras .............................
Antanas Steponaitis ..........................
Thomas Šalkauskas ..... ........ .............
Stanley Statkevich (kvota baigta) ...
John Šiužąs ...... . ................... ................... Chicago 20 ....
Kazys Steponavičius ..........•............   Chicago . .100 ..
Petras Galskis .............. .......    Chicago.... 20.....
J uozas Albauskas ................... Chicago Heights ... 20 .....
P-ia EI. Norvilienė (Kvota baigta) .... ChiOago.... 15.... 
Alex Ambrazevičius .... .........................  Chicago.... 35 ....
P-lė Jenniė Laurel ........................... Waukegan

« k « V 1 • | f

, f Louis Antanavičius ___ ___
John P. Griciunas .........‘....J..
Petras Lapenis .........«..........
P-lė Josephine Miller ...........
Povilas Milaševičius ............
Stasys Mockus ........ .♦............
Antanas L. Skirmontas ....“
P-lė Aldona Miller (kvota baigta)
Peter Giniotis .................... ............
Jonas Ascilla .....-.......... ....... .........
P-lė Antoinette Bacevičius ...........
Antanas Stankus ................. .........
P-ia Petronėlė Markauskas .......
Jonas Cinikas .............
Chester Prakurotas ....
Adolph Kaulakis ....... .
Vincas Černauskas ....
Jonas Kuolas ...............
Joseph J. -Žukas ........
Albinas Rudinskas ....
Walter Turnear ...........
P-nia Teresė Viltrakis
Peter RapšeyiČius ......
Jonas A. Sinkus ..........
P-nia Anna Mittskus
Andrius Naikelis .......
John A. Grakey ........
Frank Klikna .............
P-lė Milda Baronas ....
Juozas Laurinas ........
Jonas Pateli anas (kvota baigta)
P-lė Anna Karėta.,......................

P-nia Julia Luketis ....... ........
Narių ne kon4ų kvota kolonijose ir Chicagoj

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

Kvotai trūksta .... ................   1,670
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progioš 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiėte. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklą^ konkurso ddrbe, 
stengtis išlyginti kvotą Hgi gruodžio 11 d. 1937. '

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki
. « J . • «...

gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą, vertes $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 
Amalgamated Hali, 333 S, Ashland Boulevard. Taipgi į minėtą 
bankietą gaus tikietą nemokamai visr itie Draugijes nariat, ku
rie įrašys naujų narių* •

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir ihoferys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
| Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais hpo 9 rytb iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sek
madieninis nuo 9* ryto iki Ival. popiet.
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...... Chicago .... 15 :... 
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..„ Chicago.... 10....

....... Chicago ....15 .... 
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..... Chicago .. 10 

..... ... Aurora.... 15 ... 

........ Chicago.... 12....
....... * Cicero.... 10 
.... :....  Gary.... 10'.. 
...... Chicago .. 10 ...

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

... Chicago....
...... Cicero
.... Chicago....
..... Chicago ..
.... Chicago .... 10 ...
.... Chicago .... 10 . ...
.. Chicago.... 10
... Chicago .... 10.....
......... Gary ... 10’.«r.
... Chicago .... 10 ..v..-.;..... 3
..» Chicago .... 10 ___  2
..... Aurora.... lO*.. . ...... 2
... Kenosha .... 20........... 20
.... De, Kalb.... 1’0.... .
Springfield..:. 10

15
15
10
10
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Liįfi Draugijos konkurso ban
kieto tiktai 18 dienų. Daūg dar 
konkursantų/nėra išlyginę Ša- 
Jvo kvotų, daug - organizacijos 
narių nėra įrašė po narį Drau
gijom Per Šią 18 dienų didžiu
ma konkursantų', be abejo/iš
lygins savo kvotas, taipgi bent 
kokis šimtas Draugijos * 
įrašys po vi'eną naują 
Draugijon. <

Konkursantai, kurie _ 
■jėgs* kvotų išlyginti , skaitysis 
meveiklųs, sutingę, nesirūpiną 
savo darbu ne organizacijos 
reikalais. Nariai, kurie nepasi
rodys aktyvus veiklos- žemlapy-^ 
j e, bus priskaityti 'prie pasy
viųjų narių, kuriems organi
zacijos reikalais nei šilti, nei 
šalti,-—“kaip Dievas duoda, taip 
yra gerai.” a -

Bet Draugijos ateitis, jos ger- 
buviSj remiasi aktyviais orga
nizacijos nariais, kurie dirba,

narių 
narį

nepa-

10
5
5
5

6
5
3

3
3

2

...........232 
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Jjudkvoja jos gyvnimą, deda
mi šapelį prie šapelio. Tiems’ 
priklauso garbė už auginimą ir > 
iišauĮginimą šios organizacijos. 
Nelaimingos' yra "tos organizaci
jos, kurios savo eilėse -neturi 
Veiklaus elemento, jų gyveni
mas liūdnas, jų ateitis tamsi, 
amžius trumpas. z r

Chicagos Lietuvių Draugija 
ligi šiam laikui negalėjo skųs
tis saVo darbuotojais. Buvo dar 
maža organizacija, buvo ma
žiau ir darbuotojų, bet jų bu
vo. šiandien Draugija išaugo į 
galingą, skaitlingą jėgą—dar
buotojų atsirado didelis skai
čius. žinoma, nė viena organi
zacija negali perdaug girtis di
dele narių veikla, ši Draugija 

. taipgi nesigiria. Bet šios orga
nizacijos bariai visuomet buvo 
sargyboje savo organizacijos 
reikalu, visuomet z svarbiausio
je valandoje ateidavo Svarbes
niam darbui į talką. Nemanau 
kad kitaip bus' ir dabar. Daug 
jau narių įrašė po vieną, o , kai 
kurie ir po du4 narius, daug 
konkursantų dirba tikrai nuo
širdžiai. O tie, kurie yra dau
giau sutingę, ,gal išbus per šią 
18 dienų. Nariai, kurie nespė
jo' parodyti savo aktyviu dar
bu—įrašyti naują narį Draugi- 
j'on, tai beabejo nemaža jų da
lis pasirūpins po vieną narį į- 
rašyti. Bankieto dienoje bus 
lengvasuškaitliifoti musų veik
lias jėgas, nes visi aktyvus or
ganizacijos ‘nariai bus bankie- 
tb“ dalyviai.

Draugai konkursantai, taipgi 
ir’ be konkursantai kviečiam 
jps per šią 18 di'enų' į darbą— 
jrašytį kuodaugiausia naujų 
narių Draugijom Lauksim.

J. Mickevičius

NAUJI NARIAI
■ ___ _____ i____—

' *' • <,

Kon. pdė Aldona Miller įrašė:
R-nia Uršule žvilpas 
Antanas žvilpas^ Jr. 
P-nia Sutana Gečienė

Racine kon. Stasys Mockus 
įrašė:

Felix Jasmont
Stasys .Rinktinas
P-nia Rozalija Sakalienė

KOn. P-nia P. Markauskas įrašė:
S'talsys Andrišiunaš

St. Charles kon.; J; P. Griciunas 
įrašė: . / ( \

Anton Oksas /
P-nia Anna Kučinskas

>Jbhn Žaranka,
P-nia' Johanna Rhby
William Ruby

Kon. Paul Milaševičius įraše:
P-nia Mary Shimkus
P-lė Mąrie GedWill

Ron. p-nia Marion Ascilla įrašė:
Joseph Stangle
P-nia Genevive Stangle

Kon. Joseph Ascilla įraše:
; . ,' » / ' ’ i-

p-lfc Kathrine E. Jankauskas
Frank jMažoįa '
P-lė Kadjesky
P-nia? Bingle
Barney Bielske

Frank Bulaw įrašė Kenosha, 
Wis. šiuos narius:

P-lė A'deline Kanape
P lė Lu'cillc SimOnauskas 
llarry H. Jėllen
P-nia “Sophie Shimonailskas 
John F. Ditkus ?

z Jonas Riškui
Kon.-B. Vaitekūnas įrašė:

Stanley Walskis .. -
« / ‘ • 

Draugrjoš; nariai įrašė“ siubš na
rius: . - v? U* : •
VVilliam Kučinskas įrašė savo 
dukterį’ p-l'ę Bėrhiče Ručinskas 
T-nia Palijina 'Bertauskinė įrašė 
p-hiį Arinį VAitky ?
P-nia Martna' Žilinskienė įrašė 
John Kentrus'
Kazimier Bukonis įrašė Si- 
nion Spakauskks
Petras Kalniu įrpšė Praną Krist 
P-nia Zymoht pašė p-nia Feli
cija Kezes
P-nią . Vencentina saikus įrašė 
p-nią Anna Ptrauskas ' <
KPn. Thontas Šalkauskas įrašė:

P-nia Barbara Aušra
- ‘1

P-ina Magdalena Petravich 
Domininkas Kazakauskas

Musų Konkursantai
Yra daug spėliojimų, kurie 

iš konkursantų pajėgs savo 
kvotas išlyginti, o kurie netu
rės laimės prieiti prie dovanų 
laimėjimo bankieto , vakarė. 
Konkurso vedejo apskaitliaVimu, 
nemažiau 35 konkursantai išly
gins savo kvotas. Konkurso ve
dėjas visus savo konkursantus 
dalija į tris kategorijas: tikri, 
abejingi ir nepajėgus. Prie tik
rųjų skaitosi visi tie, kurie yra 
savo kvotas išlyginę arba kon
kurso vedėjas yra tikras, kad 
kvotą tikrai išlygins, čia

Senas Petras 
B.. Vaitekūnas 
St. J? Petrauskas 
K. Jokubka 
St. Jurčis 
Adomas Markūnas 
J. Augaitis 
Još. Ascilla 
Geo. Izbickas .• 
P-nia Marion Ascilla 
P-lė S. L. Gabris 
A. Visbaras’ 
T. Šalkauskas 
St. Statkevich 
P: Gaištis > s 
P-nia EI. Norgailienė 
P-lė Jeniiie Laurel 
J. P. Griciunas

i P-lė Josephine Miller ’ 
P. Milaševičius 
St.' Mockus 
A. L. Skirmontas 
P-lė Aldona Miller 
J.. Pateliunas * 
P-lė A. KuceViČiUs 
P-nia P. Markauskas 
J. Cinikas 
A. Stankus 
J. Laurinas 
P; Repševičius 
V. černauskas 
Ch. Prokurotas 
J. J. Žukas 
Frank Klikna

Jie:

K,

*

Racine, Wis.

><

Baigė Kvotą, tuoj Dovanų Laimėjimas
baigs ir jaunas 

dienas

. Aldona Miller
. P-lė Aldona Miller, musų ak- ' 
tyvi konkursantė baigė kvotą 
naujų- narių įrašyme. Bet taip- 
pat, nusitarusi1 baigti savo jau
nas dienas—dar šj mėnesį į- 
žengs į vedusiųjų c gyvenimą, 
šios musų aktyvios konkursąn- 
tės malonią širdį užkariavo 
jaunikaitis Thomas Allen, ci- 
cerietis, Taylor Forge and Pipe 
Work Co. foremanas. Tie cice-

’ ' • ir »
riečiai, tai tikrai galgonai, kam 
jiems reikia iš chicagiečių 

‘gražuolės vilioti. s .
Linkiam busiantiems jauna

vedžiams sėkmingo šeimininio 
gyvenimo.

‘‘Kas triubelis”
Waukegan

su

Bankiete

Frank Bulaw įrašė:
Frank Mason
P-nia Ethel Young

Ron. Thomas Šalkauskas įraše:
Miėhael Peter Tarulis
P-nia Albina Delphirie Tarulis
Antanąs Lesberg
Joseph Lešberg Jr.

Kon. p-ia Ei. Norgailienė įrašė:
P-nia Anna Rupkės 
P-lė Bertha D. Jahish

A 
žemiau pažymėti konkursan'- 

tal priklauso prie abejingų— 
vieni jų kvotas išlygins, 
ti ne išlygins: Y

V. B. Ambrose
A. Steponaitis
J. šliužas ’■
J. Albauskas
A. Ambrazevičius 
P-lė Anna Karėta 
L. Antonavičiufe 
P. Lapenis ’
P. Giiniotiš .

> J. A. Grakey
J. Kuolas

■ i .

; Konkursantai/ 'kurie 
nepajėgus
kuris' jų išlygins: -

K. - Steponavičius \
A. Kaulakis
J. Ascilla : •’/ "

. A. Rudinskas
W. Turher ;■ .
P-nia T. Viltrakis, 
J. A. ‘Sinkus 
P-nią A/ Miltskus 
A. NaikeEs 
P-le M. Baronas 
P-nia J. Luk^tis
J. Sanauska$
J. SedoNvskr^

o ki

4

atrodo
kvotą vargiai bent

Tiesa pasakius/ apie Wau- 
įkėgan nieko blogo pasakyti 
nėra galima, Čia viskas tvar
koje, išskiriant tiktai tą, kad 
abi1 konkUrsantės dingo tarsi 
ždvis- vandenyje. Ligi konkur
so bankieto tiktai 18 dienų, o 
iš musų Waukeganl konkursar.- 
ičių nieko nesigirdi—mirę ar 
gyvos? P-lei • Jennie Laurel 
trūksta šešių narių kvotai iš
lyginti, na o p. Suz. L. Gabris 
— 21 nario. Pirmosios yra kvo
ta 15.narių, o antrosios 35 nar. 
Rodosi, tokios sumanios, ap
sukrios merginos, negalės pa
silikti užnugaryje kitų konkur- 
santų. Na, o dar turi rūpėti, v* 
kolonijos garbė. Jei konkursam

Bankieto* dienoje, gruodžio 11 
d. be puikaus programo,- valgių 
ir gėrimų dar kai kam bus pro
ga ir stambią dovaną laimėti. 
Tiesa, dovaną laimėti turės pro
gą tiktai konkursantai, kurie 
bus savo kvotą išlyginę, taipgi 
Lietuvių Kultūros Draugijos, 
kurių kolonijose kvota nariais 
bus išlyginta;

Atrodo, kad tarpe 30-40 kon
kursantų kvotą išlygins, tai iš 
šio skaičiaus“ trims bus proga 
'laimėti piniginę dovaną^ Koloni
jų kvotas, regis išlygins trylika 
ar keturiolika kolonijų, tai joms 
bu4s proga laimėti dvi pinigines 
dovanas. Kolonijų laimėtos do
vanos eis į tos kolonijos Lietu
vių Kultūros ‘Draugijos iždą, o 
konkursantų laimėtos dovanos 
eis naudai pačių konkursantų'.

Konkursantų dovanų laimėji
mas eis atskirai nuo kolonijų do
vanų laimėjimų. Kiekvienas kon
kursantas daug ar mažai bus 
įrašęs narių, bile tiktai kvota 
bus išlyginta, turi lygią progą 
laimėti dovaną. Atseit, kiekvie
nas konkursantas prie dovanų 
Ihimčjimo turės tiktai vieną 
progą“. Daugiau niekas negalės 
dalyvauti prie' šių dovanų lai
mėjimo kaip tiktai patys kon- 
kursaųtai, kurie bus išlyginę sa
vo kvotas.
Kolonijų dovanų laimėjimas eite 

atskirai nuo konkursantų dova
nų laimėjimo; Jų laimėjime da
lyvaus vien tų kolonijų Lietuvių 
Kultūros Draugijų pirmininkai, 
kurių kolonijos bus kvotą na
riais išlyginusios. Bus dvi.pini
ginės dovanos.

Ypačiai konkursantams dova
nos laimėjimu*! bus gana stam
bios, visos trys grynais pinigais. 
Apie sumą bus pranešta vėliau. 
Taipgi, laimėjusių kolonijų iždas 
nemažai praturtės, jei laime 
dungstclės jų duris.

Čia dar pravartu priminti, 
kad kvotų išlyginimo dovanos 
neturi nieko bendro su konkur
santų pasiektais laipsniais dova
nu laimėjime. Konkurso taisyk
lės nenusako apie kvotų išlygini
mo dovanas, šios dovanos, taip 
sakant, yra extra dovanos.

,tės kvotas išlygina, tai kolo
nijos kvota pati per save išsi
lygina, o ,jei jos savo kvotų iš
lyginti nepajėgs,- tai Wauke- 
gam kolonijos kvota pasilieka 
nrišlyginta.

Well, broli Mačiuli, esi pir
mininkas Waukėgan Lietuvių Kad taip ir butų!

Kultūros Draugijos, tai paveiz
dėk kas su tavo narsioms vei
kėjoms darosi, kad per tris 
mėnesius jų aktyvaus darbo 
nesimato.

Kaip ten nebūtų, konkurso 
vedėjas yra apie šią koloniją 
didelis optimistas, jis mano, 
kad nors prieš pat bankietą, bet 
čia viskas bus “Allright”. Kaip 
gervei giedros, bus laukiama.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS

Racine Lietuvių Kulitūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
lapkričio 28 d., Union Hali, 428 
Wi sco n si n St., Room 4. Pradžia 
2 vai. popiet. Atlaikius susirin
kimą turės gardžių užkandžių 
it' skanių įsigėrimų. Nariai 
kviečiami susirinkti skaitHhgai

Stasys7 Mockus, sekate

Kon. St. Jurčis įrašė:
P-nia Sophie Waičius
P-nia Mary Gustis

i , z

P-nia, Bernice Radžius
Boleslovas Petrulis
P-nia Josephine Stočkus,
P-nia Louise Skatkite, 128 

Kensington Avė. Pmįa Louisė 
Shatkus/ čia pažymėtu adresu 
užlaiko gražiai įrengtą taverną; 
Prie progos, pravartu ųariainš 
čia užsukti pasisvečiuoti.'
Rockrod kon. St. J. Petrauskas 
įrašė: .

P-nia Pet/onėlė Savickienė, 
kukli šeimyninkė, kurios ypaty
bė“ yra mandagumas ir nuosaD 
kūmas darbe ir kalboje.

R'. J. Barzdukas, nenuilstąs 
visuomenės darbuotojas ir gy-J 
venimo problemų študijotuojaė?

P-nia Barzdukienė, ramaus 
fyudo moteris •. įr

P-lė' Stelių Bar^dukytS P-nų 
Barzdukų duktėj ihaloriaus budo 
mergina.' y

(Buk daugiau)

Musų konkursanto 
šeimą atlankė 

garnys
Kur yra daugiausia visokių 

naujienų, •.—ntfgi Cicero j e. ZŽa 
lietuvių gyvenimas, tarsi kati
le kunkuliuoja—^vedybos, gimi
mai, mirimai, 'pabėgimai, peš
tynėm ir tt. štai musQ kon. Jo
nas činikas, taip sakant’ buvo 
rtS aktyvus—dirbo ir ko tai 
prisibijojo. Tokiu bodu, darbas 
ėjo vėžio žingsniu. Bet' tam 
buvo rimtos priežastys:—laukė 
pribunant šeitnos nario; Na, p. 
Cinikas, tą garbę susilaukė ke
turios dienos atgal—gimė svei
ka, stipri duk^ė. plotina ir duk
tė jaučiasi gerai, randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėje, bet /tuoj 
grjž namo.

“Pape” Jonas, ; tąipgi jaučia
si tarsi -ant rirfelių—pirma nau-. 
jenybė jo gyvenime; mbar sako. 2- K^vtena šių kolonijų turės progos gauti vieną iš dvi* 
si1 savo kvotą naujais nariais JU dovanų -— konkurso bankieto vakare, jeigft Ugi gimedŽio 11 
išlyginsią^ per ?vieną savaitę, ck išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvfų Kultūros

■ Miestas
Cicero (kvota baig’ta)

• Melrose Park ..........
S t. Charles .... ......... .
Boseiand ............... (Kvota baigta)
Kenosha (kvota baigta) ..... •.........
Waukegan ....... ......L,........
Gary ■,..............<.... ..................
Harvey   :......................,..... .
Aurora z........... :.... ............. .....
Chicago Hąights .... ........................ .
Rockford (kvota baigta) ....... ........
Indiana Harbor . 
Racine . ..............
De KaliiV..........
Springifeld ...... ...

Narių kvota
...... 100...*..

69.......
70......
75......
50......

Įrašyta narių 
........ 1...10O 
............  59 
............  63 
............  75 
_........... 50

. (Kvota baigta)
v

45.......
35 ......
ko

25.
30.

j 10.

19
26
21
12
50

30

5

Post Scriptum: <

tz Cicerui kredituojami tiktai tiė nariai,' kurie f>us Cicero ’-y . -
gyventojai? Roselandui
kiti rbselandiečiai. /

• kuriuos įrašys kon. • Stasys Jurčius ir.

Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų Mtmfkiul.Puiku!
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IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO
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Pasekminga Panelių 
Card ir Bunco Parė

\ ■ 'A- ' • '• .

Raumenų ;
Skausmai
Sendina

Vieton vagies 
peršovė pačią

NAUJIENOS,. Chicago, H 
-M____________________ ------------------------------------------------------------------------U-------------- ---------- -------------------

Antradienis, lapkr. 23, 1937
aram

Antradienį, lapkr. 16 d., įvy
ko “Jaunimo” Femenine Fap- 
cies Card ir Bunco parė, Zo- 
gus Muzikos Mokykloje, 6817 
So. Western Avė. Prisirinko 
gražus būrelis gražiai pasipuo
šusių panelių ir ponių. Jų ga
lėjo būti daugiau kaip 140.

Anksčiau susirinkusios pa
nelės gamino skanus užkand
žius. Neilgai trukus atvyko i? 
parės 
Yuss, 
Yuss, 
tos.

Pradedant parę, 
lę Ieva Lukošiūtę

• rą. Visas panelių 
buvo gražus 
Tarpe svečių 

' Drangelis, L. 
Baubkienė, p. 
ręst Park, III.,
J. Poška su žmona, muz. G. 
Victor, ir daug kitų.

Po žaidimo muz. M. Petro- 
ševičius sudarė orkestrą ir vi
si smagiai linksminos iki vė
lumos. Door prize laimėjo B. 
Krivickas. /

vedėjos: p-lės Elena 
Su'e Peters, Florence 

Josephine Peters, ir ki-

pakvietė p- 
vesti vaka- 
prirengimas 
tvarkingas.

Dr. K.
ir 
buvo:

Krikščiūnienė, 
Sakalas iš Fo- 
“ Jaunimo” red.

šiandien, 7 valandą vakare, 
u'žsistatę savo radio ant sto
ties WGES, girdėsite gražų 
programą, kuriame grupė jau
nų dainininkų ir leidėjai Peo- 
ples bendrovės krautuvės ren
giasi visus pavaišinti, pildyda
mi visuomenės prašymą. Dai
nuos Brighton Parko jaunuo
lių grupė dainininkų, po vado
vyste Anelės Zabukienės. Be 
to, bus šaunios muzikos ir jdcP 
mių pranešimų. Nepamirškite 
užsistatyti radio ir pasiklau
syti. (Sp)

TARP MISŲ 
BIZNIERIŲ

NAUJAM BIZNYJE 
IR KALAKUTŲ PARĖ.

Daugeliui žinomi biznieriai 
pp. M. Lesčinskas, Marijona 
Kavarskienė ir Jonas švelnis 
nupirko valgyklą ir taverną, 
3856 So. Union Avė. Dėl, susi
pažinimo su kostumeriais, prieš 
Kalakutų dieną, tai yra lapkri
čio 24 dieną, rengia kalakutų 
phrę, kur prie gėrimo duos 
kalakuto užkandžius.

Visus savo draugus ir pa
žįstamus kviečia atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. •

Alex Ambrose.

Šią savaitę • , 
prasidės gyvulių 
paroda

■ < ii vbmii — m > ■ *

Raumenų skausmai,* sustyri
mas, reumatizmas, strienų die
gimas ir Visokios tyįtokios rau
menų ligos- ne vieji tik žmogų 
kankina, bet ir sendina, veidą 
raiikšlėja? . • Todėl, reikalinga 
tuos negaliavimus pašalinti prie 
pirmos galimybės.

\ . ' v v ' f 1 . -7 7

Pašalinti yra galima. Yra, 
reikia pasakyti, tik vienintelis 
būdas, būtent, pašalinti1 raume
nų skausmus

Mrs. Filipa Strano, 50 m., 
535 W. Elm St., pažadino sa
vo vyrą Gaitano, nes buk į 
butą veržiasi vagiliai. Gąitand 
Strano pašoko, pastvėrė rėvoje 
verį ir staigiai pažadintas iš 
miego, nesusivokdamas gerai 
kas dėdasi aplinkui, paleido 
šūvį. Bet suvis pataikė ne ta
riamam vagiliui, p jo žmonai, 
kuriai tapo peršauta ranka.

thanksgivihg'
Švenčių Išpardavimas — “Midwest Stores”
ANTRAD., TREČIAD., PENKTAD., ŠEŠTAD, Lapkr 23, 24, 26, 27

Pirkite čia ir Taupykite Pinigus!

MADOS

mas.

• Mrs. Adelaide Blair, 931 
nų skausmus, prie skaudamom N. Leamington Avė., liko už- 
vietos pridedant Johnson & mušta, o jos vyras ir jų drau- 
Johnson Red Crdsrs pląstėri. Tas gas Gaither liko sužeisti, jų 
plašteris patogus vartoti, savo automobiliui ties Bloomington, 
švelnįa ir |ilta gydymo galia m., nušokus nuo kelio.

. A l/l »

švelnu ir |ilta gydymo galia 
stebina kiekvieną ligonį. Skaus
mai tuoj pranyksta, pasikeičia' 
ir veido išraiška. ■ ■■ ',

Gaunamas visose vaistinėse.
Klauskite Johnson & Johnson

• * 1

Red Cross Plaster vardu.
(Skelb.)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse ,

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

‘ LUMP ............   $6.00
MINE RUN ..................... 5.75
EGG ...................    6.00
NUT i............. >■..........  6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00 
’ PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
. Tel. ARĘMORE 6975

.... .  r . ■. '."v I ... | 1 '.T . " 11 1 T"

RAKANDŲ
f •

Išpardavimas
Sudriko 25 Metų Prekyboje

GERA DOVANA AR KALAKUTAS f)UO-

DAMA DYKAI PIRKĖJAMS

Parlor Setai vėliausios mados padaryti
$125.00* dabar tik po .... J...1

■ ' *

pardavimui po
$59.00

Dining Room Setai, 7 šmotų, padaryti pardavimui po 
$125.00, dabar tik po ......................$59.00
5 šmotų breakfast Setai po .................................J $14.50

Ant Miegamo Kambario Setų nuolaida

Ateinantį šeštadienį’ skerdy
klų International Amphithe- 
tre prie 43 ir Halsted gatvių- 
prasidės didelė metinė inter
nacionale gyvulių ir arklių 
paroda kuri tęsis 8 dienas — 
iki gruodžio 4 d. j į |

Bus išstatyta 1,346 karvės ir 
jaučiai iš 25 valstijų ir trijų 
Kanados provincijų. Avių bus 
iš 16 valstijų ir Kanados. ’

Bus suruošta ir didelė jau
nųjų ūkininkų paroda kurie 
iŠstatys šimtus įvairių, jau 
daugely vietų laimėjusius pri
zus gyvulių. |
• 13 valstijų ir trys Kanados 
provincijos išstatys 465 sun
kiųjų darbo arklių. 10 valsti
jų išstatys kiaules. i

Bus dar grudų ir pašaro 
parodos su prizais už kornu? 
ir kviečius. *

nuo 20% iki 45% .
Angliniai pečiai po .................    .....'
Aliejiniai Pečiai (Oil Burners) po .........

(100 GALIONŲ OIL DYKAI)
Philco 9X Radio, gražiame kabinete ūž J..,'
RCA Victor Radios po
Zenith Radios po

$18.50
$29.50

$48.50
$29.50
$19.95

Jos. F. Budrikį
, 3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010’ V

ą Budrike Nauja Rakandų Krautuve
3409-11 SO. HALSTED STREET

■ ________________ L—---------- ■ • 1-------------------—--------- t
Paklausykite gražaus radio programo nedėlioję 7:80 iki 8 ■'vai. va
karę iš stoties WęFL, 970 k. Programe dalyvauja Helen D. Bartush 
Chicago Civię Operos dainininkė. >,

'' -■ '

. UCERESOTA” ŠVARUS NE-BLUKINTI
MIS TU 5 SVAR.. ..' W2SV.oi H Bau 1 rl i mals. MAIŠ. 24c O W |

‘‘Mii)WEŠT” PUIKIAUSIOS RŲŠIES TYRA GRIETINE
fį* "y Bk šviežus kasdien

W W I El W I Viedre ak- ręlėse

“Snider’s” Catsup maži 10c. Didel. būt. L5c
“iiERSHEY^ BAKING CHOCOLATE «/2 sv. pakai ....... 2 už 25c
•'HĖRSHEY’S” COCOA !6 sv. kenai '

Pu’kiansi “ W A R 1) ’ S ” Keiksai
FRUIT CARE Dark Southern SiO unc. .... .......... 35£
FOUND CARE “Silver 2ueen” ..............   150
uLIPTON’S”~YELLOyV”LABEL ‘ v/
JUODA ARBATA maž. pak. 9ę. % sv. 21C
“MIDWEST” DE LUXE KAVA Sv. kenas 25^

į WALNUTS~ IMDl^I ^RAUKŠLĖTI S V* 25c
“SHURFINE” SPANGUOGIŲ SUNKA 17 unc. kenai ....... 2 už 27c

' “SHUFlNE” čIĖil’~APRIKATAI didelis 2 kenas .........  19c
“MIDMEST” ŠVIEŽIUS SLYVOS didelis 2'/z kenas . ............... 17c
“MipWESf” DAILIOS KRIAUŠĖS didelis 2'/2 kenas .............. 21c.
Žirniai ir Morkos “^7” No. 2 kenas 15(į
“MtDWEST”.DAILIOS T0MEIT8S (dideli 21/? kenai .... . 2 už 25c
“Snider’s” ŠPIN AK AI No. 2 kenas .... 9 c

. 2 už 17c • Sv. ken. 15c

‘ĄIORMEI/S” ®ro8m sriuba 2 ken, Į gc 
“SUNSWEET” DIDELI SLYVAI Sv. pak.......... 10^
•   • — —1 , ■ ■ ■ " ' ■■■ ■ — ......J..    ■■■■— ■■■■ J w

“SPRY” 3 sv. kenas 54c. svar, kenas ‘ 19c 
25£ 
15^ 
17^ 
210 
19£

...... ' 21c 
........ 23c

FANCY “EATMOR” CRANBERRIĘS 2 sv. 
“NANCY” HSEE””SXEPŽIOS'BULVĖS- 5^v~ 
FANCY CAULIFCOWER Didėlės galvos 

1 EXTRA~FANCY~BOSC"KRIAUŠŪS 3 sv. ’ 
• PUIKIAUSrVIRIMUI OBUOLIAI 6 sv. ............

“DAĮWTdAT^ 2 svarų pakelis .......
CHOCOLATE COVERED CHERRIES svar. dėžė ..... ......
“BUYING BRAND” TYROS DEŠRELĖS sv ....... 27^

' ,i •■•ji j'' *■ ' ’ > •* ' ~ U ■■ ■ ■ . * 1 į,^.—...

“CAMAY” MUILAS . 4 už 25c
14c“BnRAYO” RANKU VALYTOJAS Kenas

“20 MULE TEAM” BORAX <Sv. pak.
*' ■ > X . _______________ . , •

“ROXEY” ŠUNŲ ir KAČIŲ MAISTAS 4 kenai 250
“OXYDOL” 2 maž. pak. 17c. Didel. pak. 2 Į ę

$ib0 UžDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

151

M|OWEST®SigRES
350

• - ' ; . : T '■____ ____ ---------------- -4

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

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

YRĄ GERESNIOSE TAVĖRNOSE

OUD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road. :

■'Y CICERO, ILLINOIS

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
. . ' ' .« * V ‘ . i . • ’ • « . ’

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir ' 
draugams LIETUVON musų gražų 
su ■ naujais paveikslais Kalendorių A 
tiktai ' ■ >

■ ' Už 10 CENTŲ, v.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsitašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

. NAUJIENOS
1739, SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois
■ ■ v. - . . . V . 'i . ■ . .

r - - a.-' ’ ...V? V;

4584

1 No. 4584—Paskiausios mados sve- 
čiuosna eiti suknelė. Juodas akso- 
mas arba šilkas tinka šiai gražiai 
suknelei. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No......—
Mieros__ ______ __ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

/ (Miestas ir valstija)

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA
Kultūros kryžkelėse Besidairant — 

J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

vos Anglijoje — P. Slavėnas.
Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija
\ joj — L' Paleckis. f 

žuvys surijo — J. Šimkus. 
Paryžiaus gatvės ir liaudis —

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas 

Edv. Levinskas. \
Populiarusis Mokslas ''^ - Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III. ,

Rusi-

A.

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri-

Gerkitr Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tiki 
;avernus. Ten ir rei
kalaukit.
1 kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelj IML

INTERNATIONAL 
.Wiąe & Liųuor Co. 

FRANK. VIZGARD, Sav. 
' 4611 Są. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
z CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
' šaukit Tel. YARDS 3408

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 savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
iŠdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalai priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

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

D AILY
BLSliNESS
D1RECT0RY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
skyrius yra vedamas tikslu pa-šis 

gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, i n taisę 
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.

■B*- ——■■■■! IIIHH Į 1 «»■■■■■■

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studiją jrengta pir 
mo<= rųšies su moder 
niškcmis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas.

420 W. 68rd ST 
Tol ENG K8R8-RR40

• v LIGONINES— 
HOSPITALS

JBbsšes Won’t
H i r e People with 
Halitosis (BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

•Fith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the pctaon whe is most attrao- 
tlve. In buslnese life aa In the soelaL world. 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
arorat of faulta.

Unfortunately everybody cuffers from thte 
offeneive condition at sonae time or otner— 
many more regularly than they thi-k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brpsh Is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

JThe ouiek, pleasant way to improve your 
breath ii to ūse Listerine, the quick deodorant, 
avery morning and everv nlght.

Listeriąe ha’ts fermentatton. a major cause 
of odom, ačd overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-•’li not offend others.

Xf you value your job and your friends. usa 
Lb tarine, the safe antiseptic, regularly. Imu* 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.
f- '■■■ < 7 \ ‘i* r * . ‘ *

Don't offend others • Check
halitosis with LISTERINE

Garsinkitės “N-nose

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILA1 IŠIMAMI $1? 
už ... :......................  ■ “

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......-........ .

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

EKZAMINAVIMAS C <
OFISE _______ __ —----- ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lairndale 5727.

• REŠTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vietory 9670

AL. MASIULIS 
TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN
Grovehil! 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. ‘C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ., 
Chicago, Illinois



-———

Antradienis, lapkr. 23, 193?

Paparčio Žiedas

MOTERIS
(Straipsnis diskusinis)

/ 
Pamiršo idealus 
pasėja pelus.

Moteris tai namų pažiba. 
Kur namai be moters, ten šal
ta ir nejauku. Ten daržely vy
sta gėlės, tenai žodis šaltas 
kaip ledas viešpatauja. .

Tokia buvo musų senelių 
moters pažinimo sąvoka. Tai^ 
jie vertino josios šeimyninį gy
venimo supratimą. Bet ne to
kia jau nuomonė musų apie 
ją šiandien, ji nemaloni ypač 
musų miestiečių daugumai.

Kintant laikams ir gyveni
mo sąlygoms, pasikeitė pap
ročiai, pasikeitė ir moralis 
žmogaus supratimas. Buvo lai
kai, kada vyrui buvo garbė 
kautis dėl moters dvikovėje, 
dėl jos meilės daryti įvairiau
sius įžadus, net karo žygius 
skelbti; šiandien vargu jau 
tai butų įmanoma ir vargu 
daug rastųsi tokių, kurie pa- .... _
norėtų tokiems didvyriams ta- *a; J1 ,vlsus nemalonumus pa-

Ūme lieka dievų valiai, ji jau nebe- 
taip I siruPin« ką daro jos dešinė. 

Įjos gyvenimo supratimas ki-

ir

nenusimanydami kokius. Tai 
kas jei* butų klaida, juk ne 
mes, bet ateinančioji karta at
sakys. Sakome, kad gyveni
mas eina savo vaga ir ne 
žmogui jj pasukti, pakreipti į 
kitą, | geresnę linkmę. Bet juk 
žmogus patsai savo gyvenimo 
kūrėjas, — jis, ne kas kitas, 
varo gyvenimo pirmąsias va
gas. Taigi jis ir jos arėjas.

Tai kodėl jis negalėtų ir gy
venimo vagos pasukti ta link
me, kur ji pasėtą diegų geriau 
išaugintų. Kodėl ateinančioji 
karta, kodėl vaikai turės atsa* 
kyli už savo tėvų sąmoningai 
padarytus prasižengimus? Ko
dėl pati visuomene negalėtų 
įspėti savo šeimos narį nie- 
klaužadą dar šiandien ir jį 
pamokyti kas gera.

Visuomenė tyli. Ją apsėdo 
manijos dvasia. Ji pasirinko 

i sau geriau snaudžiančio mil
žino vaidmenj, ji indiferentiš-

kus gėlėmis nubarstyti, 
padanges„■ kelti. Kodėl 
nesunku butų atsakyti.

Tai buvo romantikos laikai. tas, pasikeitęs. Pasikeitė tad
Tai buvo toji gadynė, kada ir n,oters Ji j gy-
žmogus pasišvęsdavo idealams vien mate-► vien mate

rializmo akimi. Ji moderniška,
• Į nors kartais nesupranta ir tos 

i sąvokos. Ne kūdikis ir ne pra
kilnieji tikslai yra jos vyriau
sieji idealai. Jai rupi momen
to gyvenimas. Vyras, jos gy
venimo draugas, gali būti ži
las, dvasios paliegėlis, visuo
menės priešas, jei tik turtin
gas, tai ir jos gerasis draugas. 
Visuomenės santvarka jai ne
berupi. Todėl ir vyras, jei tik 
pateko į turtų, išalkusios mo
ters malonę, skubiai žengia į 
Mamono šventyklą, susirūpina 
daugiau asmeninė gerove. Bet 
visuomenės rūmai taip ir lie
ka audroms išgriauti.

Nebeniuniuoja ir mergina 
meilės dainelę rūtų darželyje, 
ji nebelaukia ir piršlelių su

ir prakilniems darbams, kada 
buvo garbinama, keliama į 
aukštybes. Tada į moterį, į jos' 
meilę žiūrėta iš idealiosios pu
sės, ji buvo gyvenimo pažiba. 
Ji, juk, praamžių dvasias ga
liūnų kūnas, ji jų augintojČlė 
ir auklėtojėlė, ji gamtos ka
ralienė. Ji šeimos gerovei au
kavo savo brangiausi turtą— 
savo gyvybę.

Tai buvo prakilnumo, dva
sios tobulinimo gadynė. Tada 
ir į artimą buvo žiūrimą dai
giau broliškomis akimis, ma-į 
ziau gartffita*7r galvifo*leriWa 
prieš Mamoną. Moteris gerbė 
savo pašaukimą. Merginai ne
garbė buvo likti netekėjusia, 
arba tekėti už seno jaunikio 
ir našlio, o senmerges vardo balos vakarėlį. Ji jau laisva, 
vengė ir juokais paminėtieji niekieno nevaržoma, niekis 
Meilė, ne kas kita, buvo jau- jai ir tradicijos. Jei reika- 
nuolių busiančio gyvenimo — 
vedybų sąryšiu.

Laisvoji moteris.
Praeitas laikas

------ \-----"T----- --t '--h
sižadėti ir vėl pasirinkti Vie
natvę. Ne baisu jąi it sen
mergės vardas, nes ji jei re|$ 
kalas, gali stoti ir į vienuoly
ną, , r - r :

Bet, tai dar neviskas. Prieš 
irius stovi dar ir kitas moters 
tipas. Jis dar netikesnis gal ir 
pavojingas. Tą tipą pavadin
sime laisvosios moters tipu.

Ji dirbtinė, ji skiriasi budo 
savybėmis kaip marškas nuo 
šilko. Ji svajotoja, ji tolimų 
kelionių ir prabangų avantu- 
riste. Automobilius ir pinigas 
jos garbinamieji dievaičiai. 
Nežavėja jos jokia muzika, 
daina ar menas. Ji ne kūrėja, 
bet kūrybos išnaudotoja. Jei 
pasirenka kartais kokį visuo
meninį darbą, tai tik iŠ nuo
bodumo, — meta dažniausiai 
pųsiaukely. Kartais pasidžiau
gia ji ir svetimu kūdikiu, bet 
pati noriau augina šuniuką. 
Ji jį auklėja, jj supa, prausia, 
bučiuoja ir ant rankų nešioja. 
Jani pastipus, ji sftato- ir pa
minklą, jei tik leidžia apySto- 
vos. Ji jį ir apverkia.

Ji graži kaip pavasario gėlė, 
bet nesupranta grožio. Ji gam
tos duotą grožį - paslepia po 
pypkės dvokiančiais durnais 
ir, magaryčioms, apvelka vy
riškomis kelnėmis, tuo paro
dydama tą menkutį savo este
tikos grožio supratimą. Ji no
riai eina ir į moterystės luo
mą, bet, pirm negu pasižadėti 
meilei, ji apsilanko pas advo
katą. Ji nerami kaip audros 
blaškomas vanduo ir blaškosi 
tol, kol nepatenka į jo sūku
rį ir, tada tapusi jo auka 
sąšlavyną, 
nui viena, 
visuomenės užuojautos ir 
sigai Įėjimo.

Visuomenės klaidos.

NAUJIENOS, CMcagO, BL

Tada ji likusi vie- 
jau reikalinga ir 

pa-

kur
ui in- 

lartum,

Bet visuomenė žliba ir 
čia. Ji nemato if negirdi 
to balso. Ji kartais, 
susipratusi, prisimena palie
gusiųjų likimą, deda visas 
pastangas jiems //padėtį, bet 
pamiršta jų praeities darbus. 
Ji pamiršta ir tą jų pasėtą ne
dorą sėklą, dėl kurios kenčia 
šiandien jaunimas, dėl ku
rios ji neteko, gal, tūkstančiais 
didžiadvasių vyrų. Ji pamiršo

PRARADO VAIKĄ — 
Prieš pustrečių metų Miss 
Della Staszkic (viršuj) iš 
White Clouds, Mieli., atvy
ko į Chicago ir Paul ir 
Thelnią Richter namuose 
pagimdė pavainikį kūdikį. 
Neturėdama ne lėšų, nė kur 
kūdikį dėti, ji paliko kūdi
kį Richteriaiūs ir daugiau 
juo nebesirūpino. Tik da
bar, kada kūdikis paaugo, 
ji atsiminė jį ir Per teismą 
pareikalavę jai kūdikį grą
žinti. Tcčiaus teismas pri
pažino, kad^ji jau yra pra
radusi visas teises prie to 
kūdikio.

Dabar kųįjįkį, Florence 
Ann,: bando įsuninti Ridu- 
teriai apačioj)', kurie kūdi
kį užaugiiio kaip- savo ir 
prie jo prikišo, taip kad 
k u di kis, ąn§ilį|tei sėj o,, pata
po daliiirf Jip .gyvenimo ir 
laimės. y1*, v

LIUDVIKAS SPRINDIS

las, gali jaunikį pasigriebti už 
pakarpos ir nusivesti prie al
toriaus, o jei negalima geru
mu, tai revolveris jos norus 

nebegrįžta. ■ išpildys. Vedybinis gyvenimas,
Vargu ar besugrįš ir romanti- ’ jos supratimu, turi tarnauti 
kos gadynė. Tai butas, tai at- jai, jis jai ir nebębaisus. Ji te
gyventas laikas. Tai jau bai- dėl šiandien jau nebeverkia 
giama ir pamiršti. Gal tai taip prie altoriaus, kaip verkė mo- 
ir supelės ant 
praeities lentynos.

Dabar kiti laikai. Dar kito- sai, kad jo takas 
kius kuriame, nereitai, patys sapnais išklotas, ji gali jo at-

užuomaršos čiutė,—jei ji kada patyrusi, 
| kad tasai gyvenimas ne tok- 

i,„.i nelaimės

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 21 d., 2:45 vai ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr , Luokės 
parap., Kinčiulių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
5 dukteris: Marijoną Donovan, 
žentą Povilą, Oną Panzlcą, 
žentą Petrą, Petronėlę Paplau
skas žentą Juozapą Albiną 
Eitmontą, žentą Pranciškų ir 
Jevą Sprindis, 2 sūnūs: Antaną 
ir Stanislovą, marčią Oną, 5 
anukus, broli Igną ir daug ki- 
ti£ giminių, Lietuvoj brolį Jo
ną ir gimines. .-i

Kūnas pašarvotus . randasi 
koplyčioj, 3354 So. Halsted St.

Laidotuvęs įvyks Trečiadie
nį, Lapkričio 24 dieną, 2:00 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas- į Lietuvių TaUtiŠ- 
kas kapines. /"

• E

Visi a. a. Liudviko Sprin
džio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam pUskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;: ;
Dukterys, žentai, -Antikai. J*' 

Marti, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja laid. 
d i r; S. P. Mažeika, Tel Yards 
1138.

suomenė, bet ji pasyvi, net ir 
nesistengia savo teisėmis pasi
naudoti.

Ir štai dėl to visuomenės ne
rangumas, dėl jos be* galo di
delio pasyvumo, nemokėjimą 
savo reikalų apginti, matome, 
kaip visa politinė struktūra 
yra dvasiniai nusibankrutavu
sių žmonių naikinama. Mato
me, kaip korupcijos vėžys 
baigia ją naikinti; matome, 
kaip nemokšos politikieriai 
moko gyvenimo profesorius, 
daktarus ir dar sveiką visuo
menės protą; matome ir tai, 
kaip per pinigus vedybinis 
gyvenimas niekais verčiamas. 
Užtenka gražuolei ant ryto
jaus po priesaikos nuėjus prie j ginęs prie mažos šeimynos, su vi- 
teisėjo dailiai nusišypsoti, ir, 
nenusistebėsime, pamatę, kaip 
tas žilagalvis, bet dvasiosf nuo- 
puola, lengvai jai nusilenks— 
perskiras suteiks ir geroką do
žą alimonijos priteis. Jei pa
kaks pasakyti, kad jos vyras 
“sulaužė” jos širdį ir tada ne
padės vyrui jokie diplomati
niai gabumai, nors ta moteris 
nebus nieko gero visuomenei

[ CLASSIFIED ADS
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Miscellaneotis
įvairus

Tel. Victory 4965 
stogdengyst®

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Furnis^^^
RENDON 2 kambariai pavieniam 

ar jaunai ženotai porai —, Stcam 
Heat — visi parankamai — Gera 
transportacija. 5641 Princeton Avė.

KAMBARYS dėl vaikino ar įner

sais patogumais. 4736 S&-. Kaminski 
Avė., pirmos įubps.

Kenčia, bet niekas nieko ne
taria. Kenčia visuomenė, ken
čia atskiras žmogus, bet tyli. 
Kenčia ir tėvai, kenčia ir mo
tinos, bet ir jie tyli. Ar paslap
tis, kad vaikai auga be tėvų 
tinkamos priežiūros, ar pasla
ptis, kad motinėlė nežino kur 
vakarus praleidžia jos dukre
lė, ar paslaptis, kad tos jau
nos mergaitės su geiduliu ver
gais vyrais praleidžia naktis 
užkampiuose? Ne, tą žino vi
sos motinos, bet jos norėda
mos mergaitėms “liuosybčs”, 
Visa tatai lengvai pakenčia. *

Bet gyvenimas eina, tiesa, 
savo vaga. Kokią sėklą pasėsi, 
tokį javą dorosi. Nebelaikąs 
tada raudoti,'kada jau perve- 
lu. Bet, čia žmogaus per toli 
nueita, todėl, gal, jau nebelai
kąs atsigręžtų v^rgu tai daug 
ki< pa(1 eIii. Molt'i’is puti nesi- 
dejo prie Višūomeninio darbo 
širdimi, pamiršusi praeities 
dvasios didžiūnus, dar trugde 
vyrui tęsti protėvių nebaigtą

lams, už tai atkentės busian
čioji karta.

Personai
Asmeny ieško

PAIEŠKAU BROLIENĖS ' Pauli
nos Saunoriutės (iš namų Macije- 
tė). Elenos Saunoriutės, po vyru 
Jagminienčs. Taipgi Marės įr Juozo 
Saunorų. Visi gyvena Chicagoj. Dėl 
silpnos sveikatos aš randuosi Mon- 
roe apskričio prieglaudoj. Jus patys 
ar kas žinote apie juos praneškite 
man už tai busiu labai dėkingas.

JOSEPH SAUNORA, 
Monroe County Home, 

Rochester, N. Y. *

Help Wanted—Female
Į/afbiiiinkių Keikia

20-35PATYRUSI VIRĖJA 
bendram namų darbui, prižiūrėti 
kūdikį, būti, $10. Drexel 6391.

Help VVanted—Malė
i^arbiiunkų ReiKia

REIKALINGA PORTERIO
SM1TH PALM

4177 Archer
GARDENS 
Avenue

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai *

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storu 
fikčerius dėl bile kurio biznio |skai-v 
tant svarstykles, registerius ir icex 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 

kitur.
6. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

te

Ąutomobiles

1937 PLYMOUTH 5 keleivių de 
luxe sedan .............................  $525

1937 CHEVROLET 5 keleivių de 
luxe trunk sedan ................   $545

1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe
sedan .................................... $395

1936 DODGE Touring sedan, ek
stras, $495; mainais ar išmokesčiui.

Klauskit M r. PUPKA
4628 West Washington Blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNA — turiu parduot tuo
jau — kitokis biznis — prieinamai. ' 
Kreiptis po 7 vai. vakaro.

3901 Archer. License includod.

PARSIDUODA PIGIAI Ice Cream, 
pieno, saldainių, groserio ir kitokių 
dalykų štorelis. Geras biznis— už 
fikčerius ir staką kaina $195.00. 
Renda pigi — maža šeimyna. Gali 
gyventi. Randasi netoli Marųuette 
rarko ant Kedzie Avė. Kreipkitės 
2502 W. 69 St Tel. Grovehill 0306

‘ PARSIDUODA RESTAURANTAS 
—pereinamas kampas — arti Stock 
Yardų — bar genas, — pigi renda -t- 
padaro $45.00 i dieną — naktimi^ 
uždaryta — geras biznis lietuviškai 
porai. Fairfax 0407.

pardavinėti ra-

visą 
$35.00

REIKJA VYRŲ 
dios, aliejų šildytuvams, refrigera- 
torius, skalbykla^, pečius ir 
eilę prietaisų — vidutiniai 
savaitei, didelė komisija.

6038 So. Halsted St. 
Wentworth 7081.

Chicagos D r a ugi j u „ 
Kliu b y Valdybom 

1937 metams
HUMBOLDT. PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. VValskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John -Kuprevičius—vice-pir- 
mifiinka.M, 3446 W. Pietce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
VVabansia .Avė., tėl. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
siulius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

Keai Estale for Sale
Namai-Zemė Pardavimui *

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

Tel. BOULEVARD 2800 
•’erkam, parduodam ir mainom na

rius. lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
r.aaiiie namus, rakandus ir auto- 
mobilius, Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei-

'('rn r- • ■ ■ \ ,<•
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisas 2-ros lubos su J. J. Gristi

t«]L piktžolę, <Uęl kurios šįąn-4 
dien tiek ąplel-šla dirvonai ir 
stato paminklais didvyriams 
tada, kada jų kaulai seniai gul 
kapuos nubalę,'

Laisve tai amžių žmogaus 
kovų vaisiuj Ūž ją liek gyvy
bių žuvo. Ji, juk, visuomenei 
skirta, jai ir liktai jai vienai 
ididžiadvašiai tą prakilniausi 
ir Drangiaušį turtą paliko. Na
gi, kaip šiandien yra?

Laisve naudojasi visi, tik ne 
tas, kas jos vertas yra. Nau
dojasi visi visuomenės parazi
tai,. naudojasT~ja ir ta laisvoji 
moteris. Tą mato ir pati vi-

Peršovė Vyrą
Mrs. Catherine Etten, 38 

m., 5611 S. Maplewood Avė., 
peršovė j ranką savo vyrą Ar- 
thur, 38
nierių. Barnis tarp jų kilo dėl
to, kad jis išleidęs dalį 
algos.

m., geležinkelio inži

tą prakilniausi
savo

SKUDURŲ KALDRAI MOTYVAS

PATTERN 1436
n

ROAD TO FORTUNE 
f

No. 1436—Jei turit atliekamų skudurų ir laiko, galit leng
vai pasisiūti paveiksle atvaizduotą kafdrą.

Lu V LB h IV Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietoms 

Ir PaRrąbams 
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 7314

•.Julius Goelz, .45 m 
Adams St., Uiko užmuštas au
tomobilio išlipus iš gatvekario 
prie Western ir 92 gatvių, jį 
si/VaŽinėj'o Elmer Rust, 22 m. 
iš Blue Island, sūnūs Worth 
miestelio pašelpų supervaizo- 
rio.

2325

DRAUGYSTĖS PALA I M 1 N T O S 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

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

PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
. GYVENSI BE RŪPESČIO.

10 akerių geros . žemės su budinkais 
arti Wiliow Springs, parsiduoda už 
$3500.—5 kambarių medinis namu
kas su dideliu lotu. Kaina $2500.— 
Ir šiaip kitų bargenų.

Z. S. M1CKEV1CE AND CO. 
6816 So. VVestern Avenue. 

Hemlock 0800.

Farm s for Sale
Ūkiai Pardavimui

5 AKRAI — Gera vieta — U S. 
20—arti Michigan ežero —- turtin
ga juodžemė—6 kambarių namas— 
barnės — tiktai $2100. Tom: Tobin, 
908 Franklin, Michigan City\ Ind.
■ i. I —— - —— ■■——■ ■ ■ «- ——« — fc Į |

Business Service
Biznio Patarnavimas

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankletams^LaMbtuvSms—

t Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE MOO.-

MYKOLAS VIRBALAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. Lapkr. 20 d , 10:30 vai. naktį, 
1937 m., •» sulaukęs pusės amž., 
gimęs pkmerg-, apskr., Sašo- 
nių parap., Skeliu kaime.

Ainerlkoj išgyveno 24 m,.
Palijo dideliame nuliudime 

metami Eleną po tėvais Janu- 
laių£ posūnį Bronislovą Bata- 
vyk 2 2 švogerius Bronislovą 
ir Andriejų Janulius; 3 švo- 
getkas Petronėlę, Elžbietą^ ir 
Feliciją ir švogerką Veroniką 
Pakeltiėnę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, o Liet. 2 
brolius ir 1 seserf.

Kūnas pašarvotas 5522 W. 
64th Pi. Tel. Republic 10201 
Laidotuvės įvyks Treč., Lap
kričio 24 d , 9::,00 vai. ryto iš 
namų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapinės.

Visi a. a. Mykolo Virbalo gi
minės.' draūgdi ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutinį ,patarnavimą ir K 
atšisvėikinimą.' ;

Nuliūdę lickahie,
Moteris, Posūnis, švogėriai, 

Švogcrkos ir kitos gimines.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu 
deikip.. Tel. YARDŠ 1741,

JUOZAPAS KIZAS
1 Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 20 d., 9:00 vai.' vak. 

, 1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs, Klovainių parap., Mei- 
liūnų kaime, Šiaulių apskr.

Paliko didėliame nuliudime 
Seserj Uršulę Jonaitienę, sesers 
Vaikus: Dt. Erhest Jonaitis, 
Bernice ir Hipolyte Jonaitis 
ir kitas z gimines, Lietuvoj 3 
seseris, brolį ir gimines.
Priklausė prie Chicagos Liet. 

DraiUgijos, Jauiių Liet. Am. 
Taut. KliubO ir Saldžiausios 
Širdies Draugijos.

Kūnas pašarvotas 3128 
Union >Ave Laidotuves įvyks
TrėčiadieiiL Lapkr. 24 d.. 8:00 
vai. ryto iš neimu j §v. Jurgio 
parap. bažnyčią j kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos pž 
velionio siela* O iš ten bus nu
lydėtas l Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Kizo gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat puoširdŽiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ! • 
Sęsųo. Sesers Vaikai ir 
Giminės.

Patarnauja laid. dir. S. P. 
MąŽęĮka,-Tel. YARDS 1138.

Jį,

------------------------ >--------
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
FAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
Wcst 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos. 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 320J 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 

, Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirma penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuviu Auditorijoj.

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

—pirmininkas. 5648 So. Bisho.n 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 48rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken—' kaso* t ’ohSja. 7204 So. 
Rockvvell St.. Chicago, III.; Anta
nas . Czesną—kasierius. 4501 So. 
Paulina St., Chicago, 111.; Petrą® 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandds. Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. .Paulina St. (Tel.
Boulevard 4502), Chicago, HL

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

L stogų dengėjas. •
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250;: r

STAL1ORIUS ir KARPENTERIS 
pertaiso ir naujus padaro, barus, 
kaunterius ir viųus kitus fikčerius 
—taipgi turiu mašiną dėl SendinL 
nio grindų ar barų — aš esu lietu
vis. įlarbą atlieku gerai už prieina
mą kainą. Su bile kokiu reikalu 
šaukit Victory 2520, 3257 So Lotyė 
Avė. Turiu vartotą barą labai pigiai

|
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JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą. 

........
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Antradienis, lapkr. 23, 1937NAUJIENOS, Chicago, Ui

Sveikatos Skvrius GERIAUSIA

DOVANAPyorrhea

NAUJIENŲRašo Dr. S. Jakubs

Jakubs PRENUMERATA

Nusižudė bedarbis

dienos
Aktore Diana Gibson, ku

nuo

universi

PABĖGO Iš KALĖJIMO

teisti ilgiems

ir Oley yra nuteisti 77 metams ir Crowiey 28 metams

kalėjime

Society 
apdova-

$8.00 
*5.00

atstei- 
miesto

Nori pakelti 
alinių laisnius

tai eitų prie tokio žnįogau’s, 
kuris apie minimų beda! gerai 
supranta ir žino neabejojaisčiai 
kaip ją prašalinti. O dar (geriau, 
kad asmuo, nuo minimos bėdos 
apsisaugotų pertikrindamas dan
tis bent du kartus į metus; tas 
butų sveikiau ir dar geriau.

paprastais peiliais jie perpiovė angų krotas ir iš kai

Harold Crowley (dešinėj), kurie yra nu

kalėiman. Jie sėdėjo Jamesville, N

darbininkų
Pasak 

laisnių 
mažasias

tams. Pradėkit siuntinėti nuo 
šituo adresu:
Vardas ......................................

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

§1 Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS "LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGIJA

jimo pabėgo. Tečiaus laisve jie neilgai džiaugės’, nes 
policija greitai juos užklupo namuose Syracuse, N. Y., 
ir du jų, Crowley ir Oley. Vėliau suimta ir tretįjį.

ri pareikalavo perskirų ir 
$350 mėnesinių alimentų 
nuo savo vyro 'Louis Myers.

Spccialis miesto tarybos 
subkomitetas svarsto pasiuly* 
mą pakelti alinių laisnius nuo 
$600 į metus iki $1,000, tikslu 
sukelti daugiau pinigų 
gimui senųjų algų 
darbininkams.

V JAPONIJOS STUDENTAI DEMONSTRUOJA SAVO PATRIOTIZMĄ. — Ne, tai nėra kareiviai, o tik # kareiviais pasirėdę ir apsiginklavę’ 
šautuvais Japonijos studentai demonstracijoj parodymui savo patriotiškumo ir lojališkumo. Nors jie ir žvangina ginklais, bet patys kariauti 
ir mirti tranšėjose neina.

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

Antra priežastis dėlei ko gau
nama pyorrhea, tai ; nevykęs 
dantų užtaisymas; tilteliai ar
ba taip sau užTopinimas dantų. 
Suprantamas dalykas, kuomet 
prastai užtaisyta, kartais pa
liekamas aštrus kraštas ir tas 
aštrus kraštas daro iritaciją, 
dilgina minkštus kūno audi
nius, iš ko gaunama karštį į 
dantų smegenis ir dantys pra
deda puti ir klibėti. Paskui pri-

. kimba pyorrhea.
Trečia priežastis, tai supuvę 

dantys, kurie turi aštrų kraštą 
arba ir daug aštrų kraštų. Ta-

1 me supuvusiam' dantyj, apart 
iritacijos-dilginimo dantų sme-

; genų, visuomet yra užsilikę 
maisto. Apart blogo dvokimo 
iš burnos tas užtektinai vaisi
na bakterijų, kurios gelbsti py
orrhea įsigalėti.

Asmuo pajutęs, kad turi 
kiaurą dantį ir dantis pradeda 
skaudėti, tai neina pas dentis- 
tą, bet klausia savo kaimyno, 
ką jis turi daryt su« skaudančiu 
dančiu. Jo draugas nurodo eiti 
į vaistinę, kur nusiskundęs gaus

- pagėlbą. Vaistinėj tankiausiai 
aukštą kainą užmoka ir nemo- 

j kėdamas kaip vaisto vartoti, 
tankiausiai išsidegina burną ir

! blėdies tik pasidaro, kad ir den- 
tistas nebegali atitaisyti. Tai 
žmonių neapsisvarstymas. Bu
tų geriausias dalykas kad žmo
gus, kuomet patenka bėdoje, rasti darbą

Naujienos melams Chicagoje ..................
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoj

M

Pyorrhea yra ypatinga liga, ku
rią galima pavadinti senatvės 
dantų liga. Nofs dantys retai 
ir pakenčiamai neskaudėjo ir ne 
pi.Ma, vienok pasenus pyorrhea 
vistiek prisikabins. Priežasčių 
tam yra daug. .Viena iš jų tai 
nešvarumas. Pyorrhea myli ne
švarumą, o savosirūšis nešva
rumas burnoje dažnai pasireiš
kia, ypač sulaukus žilos senat
vės. Čia turiu minty dantų ap- 
lipimą-apsivėlimą vopna (tar
taru), kuris daugiausia pareina 
iš seilių, ypatingai ant priešaki
nių žemutinių dantų iš vidaus, 
nes ten randasi liežuvio pasago 
bent trys seilinęs liaukos, iš 
kur nusistoja kalkulos. Tos kai-1 
kulos į 24 valandas nevalant 
sukietėja, o vėliaus tarpe kai-j 
kalų ir smegenų susidaro bak-| 
terijų guštos ir išėda dantų1 
raumenis, kurie laiko dantis nor 
mališkoj vietoj. To visko re
zultatas pyorrhea. Tuoj žmo
gus pajunta, kad dantys liuosi.

• Illinois Humane 
1145 S. Wabash Avė 
nojo medaliu šunį Tober, ku
ris lojimu ir sukeltu triukš
mu pažadino savo šeimininką 
Chester Lipkvvood, 3058 Ain- 
slie St. ir kitus to namo gy
ventojus, spalių 17 d. tetose 
namuose kilus gaisrui, tuo iš
gelbėdamas nuo mirties visus 
namo gyventojus.

....P. S. Lietuviai profesionalai 
galime pasidžiaugti, kad dar 
vieną energingą ir darbštų as
menį susilaukėme musų profe
sijoj, tai yra
Jis pereitą vasarą baigė Loyola 
Universitetą su daktaro laips
niu. Tai yrą sūnūs brightOnpar- 
kiečio Jurgio Jakubkaus, kuris 
yra daug gelbėjęs kitiėms moki
niams, bet savo vaikų irgi ne
pamiršo. Kitas Simus yra vai
stininkas. * '

Gero pasisekimo daktarui S. 
Jakubs. Geistina, kad daktaras 
ir daugiau rašytų.

Dr. G. I. . Bložis

metams kalėjimo už pagrobimą Albany

Gavusi paskiras 
cukrau s m'ili on ierji aus 
dolpli B. Spreckels, Geral- 
dine Spreckels sugryžo j 
muvius, kuriuose vaidina 
pasislėpusi po Auna Jolms 
vardu. < z .

NAUJAS FUTBOLAS. — Tikslu nors kiek sumažinti tankiai pasitaikančius 
sunkius susižeidimus lošiant fuftbolą, Long Island, N. Y., mokyklos įvedė šešių 
žaidėjų komandas, vieton dabartinių 11 žmonių ir sušvelnino žaidimo taisykles. 
Taipjau kietus pakaustytus vinimis čeverykus pakeitė lengvais tenniso čcvcrykais. 
Nuotraukoje Roslyn, L. L, mokyklos naujovinė komanda.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet 
šešias dienas į savaitę ppr visus metus.

Adresas ....:......................... ....... ........ ....... ......................................
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laisnių 
priešinasi meras Kelly, kuris 
sako, kad pakėlus laisnius 
turės užsidaryti nuo 2,000 iki 
3,000 alipių, pasidarys daug 
tuščių sankrovų, nuo ko nu
kentės namų savininkai, o ir 
keli tūkstančiai 
neteks darbo. Pasak mero, 
pakėlimas laisnių labiausia 
apsunkintų mažasias alines, 
kurių savininkai ir dabar vos 
pasidaro pragyvenimą.

Peter Chapey, 26 m., 7451 
55 PI., Summit, kurfc nuola
tos sukinėdavosi apie Summit 
policijos stotį, pastvėrė poli- 
cisto Moncek revolverį ir nu
bėgęs į garažių užpakaly po
licijos stoties ten nusišovė. 
Spėjama, kad jis žudėsi iš nu
siminimo dėl negalėjimo susi-
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LAIMĖJO FUTBOLO ČEMPIONATĄ. — Minneapolis, Minn., universiteto 
jauktas, kuris pereitą šeštadienį nugalėjo AVisconsino universiteto jauktą 13 
punktų prieš 6 ir tuo laimėjo Big Ten (dešimties* centralinių valstij 
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tetų) futbolo čempionatą.
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