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Mūssolini ir Hitleris
Prižada “Taika”
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“Europa bus fašistinė”, sako Mūssolini. 
Diktatoriai užtikrina taiką Europai, iš
ėmus Rusiją. Prisipažino prie rėmimo Is

panijos sukilimo.
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400 amerikiečių ap
leido Tsingtao
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bet 
pa-

BERLYNAS, rūgs. 28. 
Mussolini ir Hitleris šiandie 
kalbėjo dideliame susirinkime, 
po rūpestingai nacių suruošto 
parado abiejų diktatorių- 
ėmimui..

Pirmas kalbėjo Hitleris, 
kąlbėjo visai trumpai, tik
smerkė “demokratinį marksis
tinį internacionalą” ir užtikri
no visai Europai taiką — iš-

• ėmus Rusiją.
Mūssolini kalbėjo daug il

giau. Jis- atvirai prisipažino, 
kad jau tuksiančiai italų žu
vo kariaudami Ispanijos suki
lėlių eilėse — “apgynimui Eu
ropos civilizacijos” ir pareiš
kė, kad “Europa rytoj bus fa
šistinė”. Bet greitai prisipaži
no, kad ir jis pats nežinąs ka
da tas “rytojus” ateis.

“Rytoj Europa bus fašisti
nė įvykių pasėkoj, o ne dėlei 
^propagandos”, sakė Mūssolini. 
“Vokietija jau nubudo.^ Aš ne
žinau kada Eųjo^ Pąbuį’. , 

• “Slaptos, bet gfrai ginkluo- 
*>tos JŽgos stengiasi ^paversti ci

vilį katą į pasahlinį karą. Svdr- 
' bu, kad musiį didžiųjų šalių 

115,000,000 piliečių butų vie-'

Didžiųjų . valstybių 
svyravimai silpnina 

tautų sąjungą
GENEVA, rūgs. 28. — Tau

tų sąjungos įtaka vis labiau 
menkėja. Fašistinės valstybės 
atvirai tyčiojasi iš tautų są
jungos, o ir visos kitos valsty
bės žiuri į ją su nepasitikėji- 
mu. O tai dėl “didžiųjų” de
mokratijų — Anglijos ir Fran- 
cuzijos — nuolatinio svyravi
mo.

Abi valstybės nedryso veik
ti, kada Ispaniją užpuolė Vo
kietija ir Italija. ' Jos ne tik 
nedryso pakelti prieš jas savp 
balsą, bet dagi dėjo visas pa
stangas, kad niekas neužgirs- 
tų balsą ir pačios Ispanijos.

Dabar Japonija ‘puolė Chini
ją. Bet ir vėl didžiosios valsty
bės nedryso pasmerkti puoli
kus ir priėmė rezoliuciją, ku
ri pasmerkia tik Japonijos bom
bardavimą Chinijos miestų.

Nežiūrint Nyon „ konferertfci- 
jos ir devynių valstybių susi
tarimo .kovoti. piratus Vidurže
mio juroje, niekas ir nemano, 
kad Anglija išdrystų ką nors 
veikti, jei ištiktų rimtesnis ne
susipratimas. O Francuzija

t

ningi tvirtafne pasiryžime”, 
šaukė Mūssolini užkimusiu bal
su.' '

“Visas pasaulis neatlaidžiai 
klausia: Kokios bus pasėkos 
Berlyno susirinkimo: ‘Taika ar 
karas ?’ Mudu, Der Fuehrer 
(Hitleris) ir aš pats galime 
garsiu balsu atsakyti: ‘taika’,” 
tikrino Mūssolini. { -

Kartu Mūssolini tikrino, kad 
nė Vokietijoj, nė Italijoj nesą 
diktatūros. ■■

Abiejų diktatorių kalbos bu
vo perduotos ir per radio vi
sam pasauliui. Mūssolini bal
sas buvo užkimęs. Jis kalbė
jo vokiškai.

žinovai tikrina, kad abu dik
tatoriai susitarę sudaryti ketu
rių valstybių sąjungą, išprad- 
žių prie Vokieti j os-Itąli jos są
jungos pritraukiant Angliją, o 
paskui ir Francuziją. Sudarius 
tokią sąjungą butų galima val
dyti visą Europą ir visai nu
stelbti Rusiją, kurios ypač bi
josi Vokietijos naciai.
, Mūssolini sfdįri?, >vieną /dieną 
viešės pas Hitlerį, tęsdarhas su 
juo slaptus pasitarimus ij ta
da gryš atgal į Italiją.

dagi nedrysta atidarytį savo 
sienos į Ispaniją.

Tad dabar mažesnės valsty
bės pajuto, kad jos visai nega
li pasitikėti didžiųjų valstybių 
parama, jei jas užpultų/ prie
šas ir nebegali tikėtis tautų 
sąjungos užtarimo. Todėl viso
je Europoje plinta baimė ir 
nepasitikėjimas tarp valsty
bių. ToBel ir silpnėjimas tau
tų sąjungos ' įtakos, * v

Tautų sąjungos su
sirinkimas pasmer

kė Japoniją z
Tau-GENEįVA, rugsį, 28

tų sąjungos susirinkimas vien

• .:.><■ x >

'TSINGTAO, rygs.'28.—Virš 
400 žmonių, daugiausia mote
rų ir vaikų Chinijoje esančių 
Amerikos karininkų, karo lai
vyno transporto laivu Chau- 
mont išplaukė į Manilą, Fili
pinuose. Tas pats laivas dar 
kelis desėtkus amerikiečių pa
ims Šhanghaijujc.

Iš Chinijos bėga daugiausia 
tik laivyno ir marinų karinin
kų žmonos ir vaikai, kurie tu
ri klausyti valdžios įsakymų, 
bet šiaip civiliai amerikiečiai 
atsisako apleisti Chiniją, norė
dami vietoj saugoti savo inte
resus.

Amerikiečių evakavimas ve
damas tikslu \ įrodyti Anferikos 
neutralitetą šiame kare.

Japonija turinti 
600,000 kareivių Ru

sijos pasienyje
Japonai kareiviavimą prailgino 

neaprybotam laikui.

M^ORR
Chicagai irr apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūro
je.

Vakar 3 vai. po piet tempe- 
• ratura Chicagoje buvo 56°.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
5:37 '

• , i

BERLYNAS PASIPUOŠĘS MŪSSOLINI PRIĖMIMUI -— Didžioji Berlyno gatvė 
Unter den Linden papuošta triumfbliais stulpais priėmimui besisvečiuojančio pas 
Hitlerį Italijos diktatoriaus Mūssolini.; Vakar šioj gatvėj įvyko milžiniškas nacių 
paradas pasitikimui abiejų diktatorių^\JTį|lėrio <ir: MųssolinL galėtų daly
vauti daugiau žmonių parade, mieste buyo. paskelbta šventė. Mokyklos ir dirbtu
vės buvo uždaytos, kad ne tik vaikai, bet ir darbininkai su valdininkais dalyvautų 
parade ir parodytų Mūssolini “pritdrimą” savo diktatoriui Hitleriui.

Bolševikai Rusijoje 
pasmerkė mirčiai 

dar 23 žmones

balsiai priėmė Gilini jos-Japoni
jos reikalais patariamoj’d ko
miteto • priimtą { rezoliuciją, 
griežtai pasmerkiančią Japoni-, 
joąelėktuvų bombardavimą ne
apsaugotų Chinijos miestų {ir 
žudymą civilių žmonių. <

> Susirinkimas rezoliuciją pri
ėmė kaip tik komitetas ją pa
siūlė. Komitetopirmininkas, 
Latvi j os atstovas^ Munters . gi 
paaiškino, kad rezoliucija bu
vo paduota susirinkimui tikslu 
duoti . galimybės prisidėti prie 
pasmerkimo Japonijos ir tonis 
valstybėms, kurios į komitetą 
neįeina.

Vieton Ispanijos šiandie ne
nuolatiniu tautų, sąjungos ta
rybos nariu tapo išrinkta Bel
gija. :

BONNEVILLE, Ore., rūgs. 
28. — Prezidentas Rooseveltas 
atidarydamas šį. naują milži
nišką tvenkinį pasisakė už ša
lies elektrifikaciją ir lygesnį 
gyventojų pasiskaidymą misoje 
šalyje, taipjau • už vienodesnį 
turto padalinimą tarp visų gy
ventojų. ' "• >

NANKING, rūgs. ' 27.—Chi- 
nijos užsienio reikalų ministe
rija nuginčijo buvimą Chinijos 
ir Rusijos militarinės pagelbos 
sutarties.

I 1 '

TOKIO, rūgs. 28. — Japo
nija, kuri labai dūksta ant Ru
sijos ir tautų sąjungos, šian
die prailgino kareiviavimą ne
aprybotam laikui ne tik dabar 
kariuomenei esantiems karei
viams, bet , ir atsarginiams, šis 
patvarkymas palies visus galin
čius nešioti > ginklą japonus.

Numatydama galimą susirė
mimą su sovietų Rusija, Japo
nija dabar laiko Korėjoje ir 
Manchukuo valstybėje 600,000 
kareivių armiją. ..Dauguma tų 
kareivių yra koncentruojami 
palei Siberijos sieną. Santy-v 
kiai tarp Rusijos ir Japonijos 
yra labai įtempti.

" ' '..... .... .......................................... ...........

Šalins Rusiją iš Is
panijos derybų

PARYŽIUS, rūgs. 28. —Pa
tirta, z kad Anglija ir Francu
zija tikisi' lengviau prikalbin
ti Mūssolini atšaukti savo ka- 

n įriūomenę iš Ispanijos, jei Jis 
' konfferefcijos ,hus ' pašalinto vSkia^^bhtos' ^itart

> sųa' '' • ■ manis^ apiė • Rusijos pozicijų
............. . aahfe^i«I&rt^"“'CIniinos-J.aponi-

Metalo darbininkaijos kare: 
reikalauja ^pašalinti 
iš i Federacijos CIO. 

• • ' v: '■ ' ' ’ •" t ’

, DENVERI Colo., rūgs. 28.
— Stiprus Amerikos Darbo 
Federacijos metalo amątų / de
partamentas savo konyenci jo.j 
nutarė reikalauti visai pflšalin-' 
ti CIO. unijas iš Darbo Fede
racijos. Tos unijoj dabar yra 
tik suspenduotos, pasitikint su 
laiku saujomis susitaikinti.

Atgaleiviški Federacijos me
talo darbininkų viršininkai pir
mieji iškėlė CIO. unijų suspen
davimo klausimą, o dabar sie- 
kiaši Visai tas unijas pašalin
ti iš Federacijos. Svarbiausias 
jų kaltinimas yra, kad CIO. 
unijoms vadovaują “komunis
tai”. '

Rusijos ambasado 
rius Chinijoj skren 

da Maskvon

IŠ LIETUVOS

Šiandie sugryšta 
Amerikon teisė

jas Black

JUODKRANTĖJE SULAIKY
TA VOKIEČIŲ JACHTA SU 

KONTRABANDA

MASKVA, rūgs. 28. — So
vietų Rusijos teismai pasmer- 
kė mirčiai dar 23 ’ žmones už 
grudų sabotažą ir ardymą ko
lektyvių plikių:

kti mirčiai Lėnipgraao provin
cijoj už nusikaltimą prieš- so
vietų agrikultūros programą.

Kęfeuri žmones Maskvos pro- 
vinč^jdj ir beturi ^žovo-ąpie- 
linkėj; liko pasmerkti mirčiai 
•Už apkrėtimą kenksmingais 
vabzdžiais ' grudų' sandelių. , 

Septyni ' pasmerkti mirčiai 
Karelijoj (prie Suomijos sie
nos) už bandymą atsteigti ka
pitalistinę sistemą netikusiu 
vedimu kolektyvių ūkių.

Chiniečiai sumušę 
japonus šiaurva
karinėj Chinijoj 

' V*•' i ■ >• ’‘ ■’‘ '

SHANGHAI, rūgs. 28..
Chiniečių šaltiniai pakartoti
nai praneša, kad naūjoji aš
tuntoji chiniečių armija skau
džiai1 sumušė japonus šiaurva
karinėje Chinijoje. ‘ / 7

žinios tikrina, kad dvi rink
tinės Japonijos kolumnos Ta- 
tung apielinkėj, už 170 mylių 
į vakarus nuo Peiping, liko su
muštos ir išblaškytos ir dabar 
dar didesnėms japorių jėgoms 
gręsia atkirtimas ir išnaikini-. 
mas.‘ 4 z

//i 1 ■ ■/ ■ . ........... '■........... 'V1' ■

Crown Point vedy
bos yra teisėtos

' ‘ SPRINGFIELD,; III., rūgs. 
28. — Atsakydamas į Lake 
kauntės \pępkurorb paklausimą, 
generalinis valstijos prokuro-

• ras Otto Kerner išreiškė nuo-
■ monę, kad Illinois* gyventojų 

vedybos . Crown Point ar ki
tuose miestuose^ yra pilnai tei
sėtos. / \ :

, * • ’ ;s. • / - * . į

Daugelis ; Chicagos tbisėjų 
irgi buvo pradėję abejoti apie 
teisėtumą • tokių vedybų, nes 
jos padarytos prasižengiant su 
Illinois įstatymais. ; ,

Tečiaus, kaip • išrodo; galuti
ną nuosprendį turės išnešti vai- štus. taksus, žmonės neįstengiu 
stijos augščiausias teismas. ’ nusipirkti i kitų reikmenų.

Kovos gasolino 
taksus

NANKING, rūgs. 28. — Di- 
mitrų.V. Bogomolov, Rusijos 
ambasadorius Chinijoje, šian-? 
die skubiai išskrido į. Maskvą,

KLAIPĖDA. — Šią vasarą 
Karaliaučiaus 
Juodkrantėje atostogauja 
savo “Oriont” jachta. Aną die
ną “Oriont” buvo išplaukufiL-Vpr

prekybininkas 
su

Rusijos ambasadorius išskri
do specialiu .. lėktuvu tiesiai i 
Maskvą ir ten bus gal už ke
turių dienų.

Rusija jau yra užprotesta
vusi Japonijai prieš neteisėtus 
bombardavimus Nanking (ir 
įspėjusi, kad ji, laikys Japo
niją atsakomingą' > už sužeidi
mą Rusijos piliečių, ar .sunai
kinimą jų turto.

CHICAGO. — Dabar laiko- 
moj- konferencijoj Jdel gasoli- 
no taksų, sušauktoj American 
Petroleum Industries komite
to, to komiteto s pirmininkas 
Baird H. Markham aštriai pa
smerkė gasolino taksus, nes 
jie ddugjąusia apsunkina ma
žiau ųždirbąsųčius darbininkus; 
Pašak jo, didesnę pusę visų 
automobilių Jungt. Valstijose 
valdo šeimynos, kurių savaiti
nis uždarbis siekia mažiau $30 
j savaitę. Tie žiponės daugiau
siai perka v^rtptųs automobi
lius, nes pelnai parduota arti 
7,000,000 vartotų r automobilių, 
kuomet riaujų? ąntppiobilių pat- 
dpota tik virš 4,000,000. /

Tuo tarpu valstijps ima ga
solino taksų nuo 2 iki 8c ant 
galiono. Be to ir federalinė 
valdžia ima 4ar taksų už 
kiek.vįeną parduotą galioną ga-1 
solino. Mokėdami tokius aug-

Austrija veda slap
tas derybas su Ce- 

choslovakija

NORFOLK, Va., rūgs. 28.-. 
Rytoj sugryšta į Jungt. Val
stijas naujasis ' augščiausiojo 
teismo teisėjas Hugo L. Black, 
dėl kurio buvo kilęs didelis 
skandalas, išėjus aikštėn, kad 
jis priklauso Ku Klux Kla
nui.

Būdamas užsieny jis atsisa
kė- duoti bet kokių paaiškini
mų, Teįiąus ^sugryžęs namo jis 

_ neatsakęs į
klausimą apie' jo priklausymą 
“nematomai imperijai”.

r i žo. ' P"asi\^'j o’ ’ po] i e ]j a į t are, negalės' išsisuku
kad “Oriont” verčiasi kontra
banda ir joje padarė smulkią 
kratą. Kratos metu jachtoje 
rasta įvairių... kontrabandinių 
prekių, kurios perduotos Klai
pėdos muitinei, o “Oriont” sa
vininkas nubaustas 1 tukst. 55 
lt. pinigine bauda, kurią tuo
jau ir sumokėjo.

Japonai vėl bombar
davo Nanking, bet 

tik airportą

ORIGINALUS MEMORANDU- 
. MAS VYSKUPUI

VIENNA, rūgs. 28. — Ofi
cialiai pripažystama, kad Aus
trijos kancleris Schuschnigg 
vakar turėjo slaptą pasitari
mą su čechoslovakijos rpręmie- 
ru Milan Hodza. Jų slaptas pa
simatymas įvyko Baden mie
stelio hotely, 15 mylių į pietus 
nuo Vienuos.

Centralinėj Europoj mano
ma, kad Hodza painformavo 
Austrijos kanclerį apie Praho
je įvykusius mažosios entente 
premierų pasitarimus.

Austrija dabar vįsur,. ieško 
paramos ir yra pasiryžusi la
biau susiartinti su čechoslova- 
kija, noTs pastarąją / aršiausia 
puciįa, Vokietijos naęįai< Mano
ma, kadbuvo svarstoma ir 
apie Vehgtijpš .susiartinimą su 
mažąja entente.

Spėjama, kad stiprėjimas de? 
mokrątijų vakaruose daugiau
sia ir peikia į mažųjų valsty
bių politiką ir vergia jas glau
stis prie kitų demokratinių val
stybių. ' \ .

HERSCHER, III., rūgs, 28. 
— šeštadieny čia įvyks mela
gių kontestas, tikslu išrinkti 
“didžiaųsį melagių Illinois val
stijoj”. Laimėtojas’ gaus 
nigais,' ’

GALINTĖNAI, Merkinės, vai. 
— Ne per seniai Nemunaičio 
parapiją lankė Kaišiadorių vy
skupas. Kaip visur' ir čia ti
kintieji savo ganytoją sutiko 
iškilmingai: papuošė žalumy
nais dirbtinius vartus ir t. t.

Bet' važiuojantį vyskupą į 
Ryliškių parapiją Galintėnų 
kaime..sutiko ne tik su iškil
me, o ir su savotiškų memo
randumu: čionai žmonės įteikė 
vyskupui prašymą, kad sutvar
kytų klebonus, kad jie taip ne
luptų už krikštą, šliubą, laido
tuves.1 Prašyme nurodo, kad 
kunigai turtingesnius, perdaug 
iškilmingai laidoja, o neturtin
gų nė kelių žingsnių nepalydi. 
Nežinia, kaip reaguos į v tą me
morandumą vyskupas, bet Ne
munaičio klebonas jau “šlovi
na’1 prašymo autorius ir įtei
kėjus.

SHANGHAI, rūgs. 28. —. 
Kaip matyt, svetimų valstybių 
protestai Japonijai paveikė ir 
šiandie atskridę bombarduoti 
Nankingą Japonijos lėktuvai 
jau nebebombardavo paties 
miesto, o tik už miesto esantį 
airportą, — iki chiniečių lėk
tuvai puolikus nuvijo.

Ku Klux Klanas ko
vosiąs sėdėjimo 

streikus1
ATLANTA, Ga,, rugs. 28.— 

Hiram Evans, vyriausias va
das “nematomos imperijos” 
K ir Klux Klano, paskelbė, kad 
dabar bus laikomi klaniečių su
važiavimai 30 valstijų išdirbti 
planus kovai su sėdėjimo strei
kais, kurie pastaruoju laiku 
yra visai pasiliovę. Bet jie esą 
nesistversią smurto prieš 
kierius.

Užsigina

strei-

PERŠOVĖ, KAD NENORĖJO 
r TEKĖTI

MARIJAMPOLE. — VIII. 17 U 
d. Antanas šikarskas, gyv. šp- 
.snykų km,., Kalvarijos vai., Jo
no Bansevičiaus bute dviem 
pistoleto šūviais sunkiai . suža
lojo į krutinę ir vidurius Jevą 
Šlįaurytę, 21 m. amž., gyv. šu- 
snykų km., Kalvarijos valsč. 
šovė dėl to, kad šliaurytė at
sisakė už jo tekėti, šikarskas 
sulaikytas. Kvočiamas kaltu 
prisipažino ir uždarytas Mari
jampolės, kalėjime, šliaurytė 
paguldyta ^Marijampolės apskr. 
ligoninėje.

' • *

TOKIO, rūgs. 28. — 
nijos. laivyno ministerija 
tai nuginčijo Hong Kong ži
nias, kad Japonijos submarina 
paskandino visą žvejų valčių 
laivyną. Ministerija sako, kad 
tai esanti gryna chiniečių pro
paganda.

Bet išsigelbėję 12 žmonių 
sako, kad japonai tikrai pa
skandino tuos laivus ir kad su 
laivais žuvo apie 300 vyrų, mo
terų ir vaikų.

BRAZIL, 
Užmieščio 
automobilį, 
žmones.

____ . ji

Japo- 
griež-

Ind., rūgs. 27. — 
tramvajus užgavc 
užmušdamas tris
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DUODA DARBO 900
Du Ofisų Aukštus Vžiih&

Nauję Kartonų
Skaitliuotoj ai

ti.-* u1.?. __r___ _

Slold Coptesį Bųlletin. Jis 
ma ' ab$oliu£iąi už dyką*, 

ipe. kar- 
r _ s'pana-

fflįš ^Vy^žlui kartonį, kur^ 
tferpa šios dienos skelbime šia-

e yęa

po pa-

ikilftšš
• v? r >

Nriujo'š Mįslės Sižhriė KMiteitk
Išrišti

kontėstantų rekordai 
laikomi . i,*-
■ ---- ' 7-

Tiikstahčiam's žmonių kiek- 
vienoj šalies daly siunčiant at-. 
sakymus antram koritššttti; pa
skelbtam P. Lorillard CompAny; 
Old Gajd ’Cigarety išdirbėję,’ 
štabas knėne 900 v^'ry ir rhb- 
tetiškiil tapo pAdėtaš Atsaky
mams tvarkyti.

faaiftAViihtii klerkai, tšjfrlb-

skelbime ir tuojau suprasite, 
kas reikia 7 3[ąryti,'*kad laimėti 
kbhtešfe. ....-;C

K ou'tęs to Biuleteny ^rą ofi
cialiai kartonai,., taisyklės, nri- 
rVdyritA?, .padavįriiąi minties 
višos. infotmačijoą reikalingos 
jum kohtė'stafi įstoti.. Jei dėl 
kurios nors priežąstįęs jas nė- 
gdlite gauti Buiętenio; savo 
rftieąte; tai rąšylcit Old Geid 
ConteSt, Box 9, Variek Street 
Station, ;Nęw York, įh Y.

f a i ir mašinų operuoto j a i padė
ta darbui Butterifek Trobesį, 
Nėw Yorkų, ktir randasi koii- 
tegto pdthtpos. Pereitame k(jį-; 
teste —J laimėtojai $8ODiQ0(), 
konteste tapo paskelbti rugpjū
čio 25 d. — daugiau kaip 
2,000,009'kontestanty buvo už- 
rekorduota iš kiekvienos valšti-. 
jos ir Columbia Dištrikto.

$250,009 Ptlzais '
Naujame koritėštė ^250,G00 

nužiūrėta išdalinti prizais tūks
tančiui laimėtojų, ir pirmasis 
prizas bdš $1'00,0’00. Skaičius 
kontestanty padidės nuo 25 iki 
50% šiame koirtėšfė, kaip j du 
matyti, rrorš kontestas prųside- 
jo tik kefėtą Savaičių aig^l.

Du aukštai,, užimą 4600 pėdų 
vietos, paimta kaip patalpos dar
bininkų ir prižiūrėtojų Štabdi. 
Daugiau nei 350 rhaišy šu laiš
kais suplaukia čia kasdfėh, 
Laiškai sortuojama' trijose de
šimtyse skyrių, ir buvusieji 
pašto ^darbininkai., yrą 
dyti ^paskirstymui' priŽLRrętt. 
Kiekvieną ‘ valandą trokai ' va
žiuoja paimti atsiunčiamus laiš
kus į Varick Street pašto sky
rių. Visi laiškai sortuojama su
lig valstija ir miėšttr.

Po to, kai ‘ koiitestaš pasi
baigs, teisėjai lengvai galės pa
matyti kiekvieną atsakymą. Vi
si iš 2,100,00’0 pirmesniojo koiji- 
testo dalyvių rėkotdų yTA padė
ti atsargoj ir bitš laikomi pėr 
porą metų. Tokios jau tvarkos 
bus prisilaikoma šiame fįatija
me konteste.

Daug maŽ 850 moteriškių ir 
50 vyrų priežititOj p-lėš Gėir< 
trude E. Cbrtdon, štabo 
retojos, atsilanko Į ddri&į 'kas
dien. Daugiau fiėi $250,000 iŠ’ 
leista algoms, rakandams* ofisų 
reikmenėmS ir pašttii pirmanie 
kuntešte. ApskaiČittOjahia, kad 
tiek pat tėikėšf ir šiam naujafri 
kontestui.
Naujas Koiitėštdš Yra faeiigvis

šiame naujame Old Gold kbip- 
teste nereikia mįslių išpainioti, 
Nereikia žodynų, nė enciklope
dijų. Kontestantas ar . ktfhtes- 
tantė vartoja čia tik savo kas-*- 
dieninius žodžius, reikalingus 
papildyti pasikalbėjimą serijoj 
juokingų kartonų. Tataį pada
ro šj kontestą daug lengvėSfiį 
už pirmąjį. Paprasčiausias me
chanikas, troko draivetis', juo
do darbo darbininkas gali, turėt 
kvalifikacijų aukščiausiam pri
zui taip lengvai, kaip kolegijos 
profėsorius. Visai nereikia eks
perto žinojimo, riS ypatingo 
Attklėjiriio. ŠiArhe konteste lips* 
tenai tapo visai paŠrilihli Rei
kalavimu, kad Atsakymai butų 
origitatyš.

Toliau, išdirbėjai OM. Oold 
prižada kiek vienaip kontestariF 
tui Vesti šį kOntestą tokiu bu- 
dti/ kAd užtikrihti teisingumą 
ir pilniaUsią kiekį ptogos kiek- 

• vienam asmeniui, kurs dalyvau
ja konteste. * 4

Kdip jstbti , •

A tsilartkykit į bei kurią krau
tuvę, kurioj ei gare tak pąrduo- 
Jnmn i* nunrciSvlrit rhlrtH 4iim

SttSiginčijd dėl 
AliiuA

■; ■ t x ■. -

—-Th Icretei, Džiazai, tu 
ftirii, kad td gėri artėšt tu gu4- 
riėš byr$/ ta iirtiži...

—O tu tai šriiait, iii ftlierki- 
ni, kad tu. tik vienas vhiš. Aš 
tau pasakyših, tad tildei _b^- 
tSS j’Ta hiėikyta^ is raišy L;.

Galvijau it juokiausi. Bet, 
kai any sekmadienį vienam č!u 
khgoš didlapyj .ijeYšMciati sa
kančio tuririiO1 skelbimu, tai Vis
kas pasidarė aiŠĖit . Skelbimas 
skamba šekaričiai: “Reikalinga 
žmogaus, turinčio pažinti su 
bravorais ir 'alaus ' išdirbejais 
ryžiams pardavinėti.” *

Keportėriš fauplaiškis.
■ —...................   -................. I -

LIETUVIAMS TABAKO KKAIH V-
NINKAMS PRANEŠIMAS

JėK iųms stokuoją tėikhlauti Todėl jūsų paęįu pa
stangos čia daug vpą<įės> Gi męs, 
gavė. re pafeikaląviriį^, uk- 
sištehgšiiffė jūoš ^ašiffšti spė-

. eialiu paslu. ’
Bė to. lėiškitė Tiktas

ko'š, laikykitė.. pilfi3?Ąfa isteRlių.
••3‘. ■ X t

tin

Rosplapdoį Laisvarbaiiių fali
nės Kultūros Draugijos No. 1 
kuopos1 aukų ririklfHb.Vajttš pa
sibaigė stf 30 dr lošėjos Yra 
prašoma vis^ kurie turi paėmę 
blate teW W 
gr^Žfhtj Mg&l ŽėiTiiAti iiii^bd^tti 
a n traŠu. Ir organ i zaci jos, k u- 
rioms buvo prisiųstos blankos, 
taijšįi yfi įaš ^r^Žiri-
ti. tad ta-
ty iad ir
blankos, nes .tas reikalinga ge
resnei

Aiitaš it ^ukotbjį vardai būš 
pašk^ft)to'§ 
kaiį> šdHiifcsiihė blankas. VisaŠ 
blahtas ftj^iiittis siuskit Šiuo 
anitašiij bttaė Ktickiri, 45 &■ 
98 m

• _ >:-7 —' -r " - - **

NaujaOperos

Ciiičato'Š
šiofiiil ^fėti6Thi& p^šfcėfei, 
Ęe^ėtly Lanė,- iiatijHi įtifašyta 
operos žvaigždė, padątys debiu
tu šii į-af^li>bjti';ĮjA'^rėhc4 Tib- 
beti. OpbTbjė gritOf-
džrei HiŠnėfeyį. .

Sifiš 18 metų mergaitės baisa 
išl^iiio' Add l^aggi, operas hA- 
rė, Ih’ttštj įlėitbs Vos-
penderaitės mokytoja. '

žihtitiš.

,■„1 Hi.l.Hį .

S^arbu^ Raudono.s Rožės Kliuln 
susirinkimas

<■ ■' 5 ■» j -• .V1" '

. Šį periktAdienį gus svarbus 
Raudonos Rožės Kliubo Susirin
kimas. Nariai šaukiami atviru- 
tčmis, tad turėtų dalyvauti 
skaitlingai ir rimtai svarstyti 
reikalus.
*'' / 1- ? ’ * ' •» V. • i ■ •

Mėtiniš parėrigimas įvyks 
spalių 30 d. Apie trisdešimts 
naritį- gauš dovanomis žiedus ir 
laikrbdŽluig. Dovanos jati užšri- 
ky|toš/ pas kiiubo natj laikrodi; 
riinką J. KiŠkiiną, 4918 W. 14 
^t: ' n -!, .

kaip kliiibaš pfridėjo dalinti 
dovanas, jau 12 metų ir visos 
dovriribš pridąroriibs kiiubo 
bario laikrddiiiirikd - ji, PociaUš. 
faudrivo Višokitį rižriiėtihirif kad 
Vienam reikalas įtikėtriš. Dabai' 
tat pribrindyširhe priš kii^. Sėt 
rir .bus visi ilŽ^rinėidinti ?

r "

f...
Ševčenkos Ukrainos Liaudies 

Klasikas „

PASKUTINES 2 DIENAS 
Pradedant ^ęnktadjęnįu.

Didžiausidš RUSU JrfiVeikšląs 
nuto ‘.‘ChapayfeV? pasakos apie 

■didį ųiolAsliriinkų 4 < 
“Baįtic Deputy” 

Senatvės metai Klemento 
Tiininazevų v Gyyeninie. ■

ŠONOrONE
66 Ė. Vari flųrėn

Savaitės dienomis 25c. iki 1 P.M.

„ ----- a. .—— - ••

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraust om f omičiiiH, pianus ir 
visokius rakandus bei itords

arti ar toli.
[ I 6921 SOUTH

art
3406 SOUTH ,___ ________
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ, 

Ydrdš. 3408 _ Hemlock &040

ĮZ !.į-

įvyks

Lapkričio nueit. Klovainiečiu

.‘’KIovįibiė^iy fajitibas turėjo 
skaitlingą susirinkimą pb vasa- 
foš atdstogy. Viši šii pilna 
energija \pasiryž^ dirbti. Lap
kričio -mėiiesį, rintarta surengti 
rudenini parengimą, kas bus 
Chiea'goj, nes komisija susideda' 
iš čitagiečiy šu Stasiu Rinku- 
nu priešaky. —D.
• - y: ■■. ■■

.. ..
hižNib reikalu užeikit 

. BAS •.
Juozapas Ažukas

Aš turiu advokatų dėl visokių 
reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir nataų rėilcūiaįs. Arba jeigu 
turite bėdos savo reridaunin- 
kaiš. Mūšų įstaiga jums pagelbės 
■/ir&niinėtaiš reikalais.

•ritstovauja
Ažtikas,

PftbfaEfii’t. associa-
TION D£ BRlDGfeBdRT 
3303 Sd. Alėnue

Tel. Bouleyhrd 3450
(Atdara nuo 10 >rvtdf iki 9 vak.)...į___

. 7.I.-.. z . , ■***’
_____— .................------------- ------ 1

. •. .■v- X

ŠTitcklKGS ^thval įdaryti,- ar- 
feą' badirbšim tAnip‘ri&.s pančiakas 
jlištj miėrai. Mes ėšąta specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinu 
dalių ir visų kitų moksliniu hunui 
prlėtaisU. Jėi tttrit b< kurią ydą, 
Įfrtaįikiteš į ^^^riaUstus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gieritkartes. & . . „

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir hioleriš prižiūrėtojai.

CHICAGO ORtHOPEOIC CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

D

Trečiaditais, rūgs. 29j 1937
j.... .... .J .. . . "ryt-.

4 Ofiso Tet virginia 0636 s 
j ResidePčė Tet. BEVERLY 8244

Artelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

ari d Midvvife 
6630 So, Western 
Avd., 2nd floor.

Hdntlock 9Ž52 
Fritarnadju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d ū o d u masisage 
elėctric t r e a t - 
rhent ir magne- 
tic olahfcets ir Ct. 
Moterims ir mer
ginoms patari-- 
iriai dovanai.

ADVOKATAI

įstojimo formų, praŠota'ė praneš
ti mums, -telefonu. ; y- C

Nėfa Veik jokios galita’yDes ap
rūpinti viša^tahttfyes pilnu pa
veiksluotų tafeliu kiekiu, ar iš 
anksto nfimtyti. kiek kurios 
kraututeš bifkėįai galėtų jų pa-

t&iminti’

1739 So. Halsted St. Chicago, 111.
Tėtef&tfitš: CANAL 8560 ; .

»■*....................“g-“ 1 ■—....................  • ■ ’ ■■1 •' - ■V ■ , ' \ ‘ • *----- .. .. ------- --- -—--— —.— —|—-—— j—‘ ~~~ 1 ■ " ■ ■■■ . \ t ii ■■■

ii MiMiny - ji. "Tiiiž^i & jjlAilnii i.1 h

šAVKtT'ktAtDMKT'' *-1- f. i ■ • ■ ff'- ' '• '"i ■»

l JNIVERS AI. PIjUMBING & HEATING
8UPPLY COMPANY, M •

16 Wbšt W Strėct

■ . -A':'' 1 : • ,• • ,

L AH )OT (J VU, J DIRĖKTORiUS

John F. Eudeikis
sfeNIAUSiA! ik DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTĄĮGA

AMBUU^N(|_
IdiejU IR NAKTJ/'

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4805-67 So. Hermitage Ave. 
4447. South Fairfiėld Avenue 
i. . ’#Tel. Laf AYETTE 0727

koplyčios visose
L Chieagoš da'

■i.. - T . . . A- .* -'j ■»' ■’ ., , ■■ ■ ■■'■ ' '

4r. ųmsų patyręs inžinierius
- į ftisų namus ir EĮfj
/ suteigs DYKAI. įpskaičiavi-

an
kafšth varrden?u šildonfą.
NEREIKIA RIN1GŪ K U||flR||
KETI— 2.6 .MENESIAI Iš-'H{ HIUU13 

MOKEJlilUl-Į-žEMA. R ||WII
PAliĮIKANIJ, ĮcAINA, Bffl ■

I Atdara vakarais iki 7 vai. .•jUjQ|lllol 
•įNėd§liointe..;iki i aie’n'4 ■

Klausykite ihušj6 Lietuvių Mdio programų Pirmadienio vakarais. 
16:66 viii, vakaro iš W. D. F. C. stoties (1420 lt.) — Pranešėjas i

■ i P. ŠALTIMIERAŠ. . V';
. u . • v’» ‘i . • Y . •. ’r *» .-v Z. ‘ ‘ 4 - " ’ w *

■■■yiž.- .i.--' . -1 i • 7 : .

Laldotiivh Direktoriai
>1421 ■( a fu A ■ /.t t iii i ir' ''i ■

. GtiitrOMS IR CHIRURGAS
f ? 4I57.ARCHJĖR AVENUE
» *** - '*

hito
v«,’ « 4u ei i vija i

8939 SOŪTH Č1AREMUNT AtE.
■ Valandos—-9--10 A. M. 

Nedėlirij pagal sutartj.

DR. L E. MAKARAS
10738 8. MldligSii Ate, 

- ROSĖLAND—chicago, ILK
Tel. PULLMAN 1193-8277

Ofiso valandos:
ir nuo 6—8 vai, vakare 

Rezidencija:

A. Montvid, M. D
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

tėt Seeley 7336.
Namų telefonas Brtfhswick 6597

-• -♦ ... ---- -- ----

Miesto
Kamb.
Nainų

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dėarborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
. pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A, SLAKIS
AbVORATAS

7 So, Dearborn St
Rbom 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
N airių Tel.—Hyde Park 3395

, ,i,, ,

AKIU SPECIALISTAI

Dr. A.J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Faitfield Avė.
Tel, Ldfkyette 8016 x (

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo o Ui 8 
'vak. Nedėlioj pO&l susitarimą

Ofiso Tel.: Bduietard 7826 
Namų Tėl.: PrdSjpect 1930

r h

nėra kO bijot

------------—i.-,;.,-.,--

lllllllBB«4 ■ laBiB,!!
nin i.ii r ui...........  .

Baime ima, kai! po 

poros menesių reikės 
atmokei savo 

Morgičių!

' .NARĮAf'
Uhicagos, ,

Cicero j
Lietuvių’ I 

Laidotuviųl Ji - ' ' ■
Direktorių ’

; Asociacijos

Ainbulance
Pa t ar na vi-' 

K nias Dieną 
ir Naktį

TURIME . . 
KOPLYČIAS O g VISOSE MIESTO 

" - ; ;• dalyše,’ :

DR. \ AITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
, , jūsų, garantavimas. 
Optoriiėtricįilly AkiĮi Specialistas 
fcalerigVinSf'Akitj įtėriipiftių, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, . nęrvuotu- 
tao’, skaudamą akių karštį, atitąiso 
trumparegystę ir, toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. ^Visuose atsi- 
tikimtipse egzamiriaviinas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas.. Špecialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos aky S ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akim'ta Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashlartd Av.

Phone Boulevard 7589
----- —1-----______________

i Phone BonjevArd 704? -

DR, C. Z, VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashlattd A Ve.
‘ v 47th Sfrėėt 

Valandos nuo 9 iki 8 vakatb 
Seredoj pagal sutarti.

' J
il r rr r - l-i. _ r- ■ i> į-w » ui ........... ■■■ ■ ■■iii .ii»ė ■—

Kiti Lieitfviai Daktarai w >Z***S«»-*>****

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archet Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

Birž.,; JŲiiepo^Įjir Rugp. nebus v>lap- 
dų popiet, bet bus nuo • 10, Iki 12 ’r.’

■ ■. <, A p . ■- ■ *'. f f 11

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:00 v. Ned^l. niro 10 iki 12 h.m.

DR. S. NA1KEL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

< OfisAs ir lležidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
- -7------- ---------------------■- ■■■■•■ . ________________

t

>4 i*' V • ■ ’1

Dr. Margeris
3325 So.; Hrtlsted St,

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir huo 6 iki/8 vakflfd 

šventadieniais tik su’sitartfs
Phone BOULEVARD 8483 .

1 . * ’į ., .
Res. l’hone: Office Phone:

Laf. .7383 * ; Pfos. 1612

Dl S. / Jhkttbs
DENtlST ‘ ■

6322 S. Western AVe.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 POpit.

1 išskyrus sėkmadičhį lt trėci&dienį.

' 1 -& j?. MAŽEIKA Yards 1139 ; 
3Š19 Litūanica Avenue Phone Yards 1138

LIETUVIS AKiŲ GYDYTOJAS 
Tel. Vards 1829 .

.. PrįUįko. Akinius 
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

£ 756 /West 35th ŠL
kampas Halsted St.< 

Val&Ados: nuo .10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliotais pdgal sutartį.

8

’ J.LIULEVldUS
1348 So. Cdlifornia Avenue Phęne Lafayette 3572 

■ rr ,i i i '.. . .. ' .....         -...... ........ ..... .........
į A. MASALSKIS ■ < '' ,U'

3307 Litūanica Avenue Phoiie Boulevard 4139
'^b. ■ : .. .> '• - ________________ i ■ : ■ ■ • ■

1

LIETUVIAI
Gydytojai ir dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų

MUSU SPULKA maldlliai jUitts PAGELBĖS
> , , -yt r;. ■ ( ■ jį ... .. ... .... . \ ,

Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 V., v; ir
musų sekretorius suteiks jums visas .',.

'inforrtiadjds.
- ' ' ■ / ■ ■ ■: t '■ -'■ ■ ■ ' ' . ■ ■

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
, Telefonas CANAL 8500

„I .» i,t... ....... I^4ir, „j./.. ....įA.!...., /

(Member FeoėraL Home loan bank>

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

P. J. RIDIKAS
fldlsted Street Boulevard 4089

H '  ...........................1— ............................... ■ .'I ■■-L — ■ ..... .. .u. I i.—h. i, ,

S. M; SKŲDAS
Phone Aforiroe 3377

i.jzbLp;' Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566
—--- - -■ .....

■ / v ■ ■

718 West 18th Street

LACHAAVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place . f Phone Cnnal 2515 
SKYRIUS: 42-44 Ėast f08th Street Tėl. Pullirian 127’6
t‘ ■ 1 r . v 1 ■ ! ’ --    r~ - -'-.j  — -----— ■*- ' —■    ■■ —*     1 ■

JUOZAPAS EUDEIKIŠ IR TĖVAS |
4701 So. Western Avė- Phone Virgihih 0883

Phone Hemlock 2061 .
DR. JOSEPH KELLA

dentistAš
6558 So. We$terh Avė.

Valandos nito 9 iki 8 Vakaro 
Sereddi nasrai sutarti

Phoriė, CANAL 6122

DILS. BIEŽIS 
gydytojas Ir chirurgas 

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

Seredomis ir riedėk pagal sutarti 
ftez. 6631 Šo. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso’ Tel. Roufpvard 5913

DR. BERTASH
756 West 351 h SI.

Cot. of 35th and Halsted Sts.
Ofi$f>-vrflAndo.%1 nuo 1-3 r$uo 6:30-8:30 

Nedeliomis v. nae^l sutarti
Rez. 4910 SO. MICHlGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

DR. HERŽMAN
1S RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 81 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ■

Gydo staigias ir. chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų paghl fihujau- 
siūs metodus X-Ray ir kitokius cle- 
tros prietaisus. ( $ r

Ofisas ir Labofatorija:
J034 W. 18th St., netoli Morgan St«

V a ia ridos finopietų ir 
huo 6 iki ?:3<J VAI. vAkarO

Tel. ( anai 3110
. Rezidėncijos telefonai: ;

Štipetior 9454 ar .CėntfAl 7464
------------------- L,------■ ’ , ■ -.i. . i i.jj' :----------- 1 ~

Dr. Charles Sega!
ofiSAš

4729 So; Ashland Ate.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir htio 7 iki vai. 
vakaro. Nedėlioiftis hūd 10 iki 1? 
valandai dienų*. . , v - .

Phone MlDWAV ŽŠ80 11
■■ t r * ' .■ . -y-’ ,

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauriėe Kahn
4631 SOUTH MsfftLAND Atfc

Ofiso valandos
Nuo 10 iki

7 iki 8 ❖;iki 8 Vai. Nedrn. -nuo 16 iki 12 Re*. Telępįobe PLAZA 246<į

Garsinkites “N-nose”
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NAUJIENOS, Chieago, III.

Įspūdžiai iš Lietuvos |

Pasakojo p. B. PAULAUSKIENĖ

Kiek laiko atgal, apie du mė
nesius paviešėjusi Lietuvoje, 
skaistgprietė-žagsfrietė p. Pau
lauskienė laimingai .pasiekė 
savo namus, 5046 So. Kolin 
Avė.

Lietuva jai patikę ir nepa
tiko! Sako, gamta graži, ore 
tūkstančiai giesmininkų, kurie 
nei soja, nei piauna ir sau link
smai laisvai gyvena ir gaivina 
Lietuvos, vargo. „ nukamuoto 
žmogelio sielą. .

Patiko man Palanga, Balti
jos juros sūrūs vanduo, bal
tos smiltys, Birutės kalnas,. ir 
bendri kurortų gražus vaiz
dai.

“Kauno gražumas spiečiasi 
tik apie Laisvės Alėją, o yra 
'daug tokių vietų, kur nešva
rumas teršia viso miesto oru, 
nelyg Chicagos ‘Stokjardai’ ”.

Musės.
Paulauskienei teko kai- 
(viensėdijose) visokios 
valgyti ir įvairių nak- 

Spiečiai musių

liūs, 3-čią valandą ryto. Pasie
kus autobusu stotį, dažinpjaū, 
kad į žagarę-Skaistgirį (čia 
pat ir manb gimtinis kaimas 
Bamoškiai), autobusas eis 3 
vai. 15 min. po pietų. Nenorė
dama laukti 12-ką valandų, 
paklausiau šoferio kiek kainuo
ja automobiliu nuvažitfoti. At
sakė 75 litai. Autobusu kainuo
ja tik 5 litai. Na, ir dumiu j 
tėviškę, tiesiai plentu, į Joniš
kį, o iš ten į namus. Vėliau 
sužinojau, kad toks tolis kaš
tuoja tik 60 litų. Mat, “poniai 
Amerikonkai” saskaita susida-* 
re 15 litų daugiau, negu* pa
prastai moterėlei. Juk ameri
konai pilnais kišeniais dolerių 
parvyksta j Lietuvą! Argi ne-

Jauniihas ir bažnyčia
Tiėsa, šventadienį tai sten

gias kiekvienas, ypač jaunimas, 
pasidabinti gražiai. Atsilankiu
sios į bažnytėlę, tai tik senos 
moterėlės 
šliaužia, 
mos 'ir 
gindamos, 
mas tėvų, 
dėl mados \ pastovi laike 
baženstvos” —.1 ~. ' • i ' \ ... «. - y ' ■ • f

gali už gerą patarnavimą kiek 
ir daugiau atlyginti?, r

“Pas Lietuvos žmones, rei
kia pasakyti, nėra tokio ūpo 
ir linksmumo, kokis buvo, tatfš 
laikais, kada mes augome”, pa
sakojo p. Paulauskienė. “Tuo
met kaimuose sustoję būreliai^, 
vienoj ' vietoj vyrai sutartinę 
traukdavo, kitoj merginos, ir 
taip skambėdavo malonios liau
dies dainelės. O; dabar, labai 
retai kur išgirsi aidus dainų. 
Gal nebėra tokio, draugiškumo, 
kad išsimėtę gyvena atskirai, 
po visus lauko kampus. Nebe
gali taip greitai sueiti vieni su 
kitais. Žinoma, tikrenybėje, be
galiniai vargai, nedatekliai, 
kasdieniniai rupeščiai taip juos 
k ■? ., 1

paveikia, kad nebenori jokių 
linksmybių, tik vien dejuoja, 
aimanauja. 1 ,

“Būdavo, mes eidavom šie
ną grėbti, švariu’ sijonėliu ap-
sivilkusios, gražia marškinkė- dama jai palikus ir liepus tan- 
le ir skepetaite. O dabar to 
jau pėra

pasieniais 
bambėda- 

muses nuo veido 
Jaunimas spma- 

eiLa' po prievarta, 
i “no- 

kur ant švento
riaus po kaštanais. 

• ■ . '■ ■

“Mano • giminaites duktė, Ža- 
gariečių Kliubo darbuotoja,. gai
lėdamos savo vargstančios mo
tinos, kuri, gyvena prastoj ba
kūžėj, tankiai pasiunčia kiek 
pinigų, o 'ji daugiausiai perka 
mišias. Kuomet aš pasakiau, 
kad ji neskr'austų- savęs ir taip 
tankiai neduotų kunigui pinigų, 
tai jk bandė išsisukinėti saky
dama, kad viena kaiminka mir-

keliais 
poterius

kiai už jos dūšelę mišias už-
• e .

pirkti. - ?

sam- 
nuo- 
trys

vėl

šei- 
po-

tar-

P-jąi 
ižuose 
duonos 
vynių turėti, 
nešvarumas ir žmonių apsilei
dimas neleisdavo ramiai mie
goti. Birzgia musėsx lenda į 
akis, negalima nei atsigint?. 
Prie to, vasarą Lietuvoj nėra 
nakties, čia temsta, čia aušta, 
tad ir musės nuolatos puola 
žmogų. Viešnia buvus papra
šyta į vienus gedulingus pie
tus. Svečiams susėdus prie val
giais nudėtų stalų musės pra
dėjo teršti viską. “Kol mes pa
valgėme, tai mergaitė su j me
džių šakomis nuolatos muses 
gainiojo”.

“Pas mano giminaičius”, tę
sė p. Paulauskienė “buvusius 
chicagiečius p; Drigotus, Pet- 
raictose, Skai&tgirio valsčiaus, 
per pačius darbymečius 
do 15-ką darbininkų, o 
latiniai tarnautojai yra 
merginos ir trys vyrai.

“Dirba laukuose nuo aušros 
iki sutemos sunkiausius dar
bus. z . '

“Moterys gauna atlyginimo 
už darbo dieną vieną litą ir 
25 centus, Cukraus kilogramas 
kainuoja 1 litas 40 centų. Dar
bininkai pareina iš laukų pur
vini, žliugančiomis kojomis, 
šlapi. Vidudienio pogulio laiku 
krenta kur kam papuola, šei
mininkė saugoja laikrodį. At
ėjo keliamas laikas, neuždeda 
nei minutėlės. Tuoj kelia 
prie darbo.

Vasaros metu, apskritai 
myna gauna tris valandas 
ilsio.

Dažnai pas ūkininkus
nauja vyras su pačia arba btf- 
vę vedę, bet dėl blogų sąlygų 
ir nepakenčiamo skurdo išsi
skyrę vyrai ir moterys.

Per pavasarį ir vasarą, iki 
rugpiučioH lietaus beveik nebu
vo. šienas, dobilai, motiejukai 
išdegė. Ateinančią žiemą gy
vuliams bus mažai pašąro.

Derlius Geras
• V f

Žiemkenčiai rugiai ir kvie
čiai Šiaulių, Gruzdžių, Joniškio, 
Žagarės, Šakynos, Kruopių, 
Meškuičių ir Pašvitinio vals
čiuose labai gražus, ypač va
sarojus, miežiai, avižos, linai 
ir kiti javai.

Rugpiutis buvo lietingas, be
veik kasdieną lijo, žmonės pri
puolamai ir šventomis dieno
mis vežė derlius į (kluonus, 
kai tik gavo kiek pradžiūti. ,

Važiuojant į Klaipėdą, Že
maitijoj, apie Tėlšius, Kretin
ga, Bajorus, kur smiltynuoti 
laukai, javai išrodo labai mi- 
zerni, vos tik*»išplaukę ir jau 
nubalę. Rugių mažos varpos, 
taip pat ir vasarojus, pagal že
mę nugeltęs nito sauarps.

Supratau., j<ad ji tuo sumeti- dojimo'būdas. Viršum kapo 
’mu man jtaip sake, bijodama, 
kad neužtruktų karvutė.”

P-ia Paulauskienė pastatė 
gražų paminklą ant zsavo moti
nos kapa, o seną špižinį kryžių 
perleido seserei, kuri jį padėjo 
ant kito giminaičio kapo. Kada 
nudažė ir “dievdirbys” nukalė 
naują “muką”, kunigui turėjo 
duoti 5 litus, kad pašventintų. 
,Jau kam, bet kunigams tai ge
rai. Už visokį patarnavimą 
jiems moka, o ir valstybės pa
grindinę algą gauna.

Kaip žinote, žagariečiai buvo 
Šv. Barborą iš sklepelio su gra
beliu išnešę ir išpurtę iš jos vi
sas liekanas. Bet dabar vėl pa
dėta' tam pačiam pobažnytinia- 
me sklepelyj ir žmoneliai gar
bina ir duoda aukas.

Žagarės kapai'
žagariečių įsteigtas 

kapinės atrodo gražios 
vietos' yfa. “Tik man”, 
Paulauskiene, “nepatiko jų lai-

cementinius ar medinius lovius 
pripila žemių ir paskui sodina 
gėles. Valdybai patariau dabin
ti kapus kaip Amerikoj.”

P-ia Paulauskienė dėkuoja 
Naujienų administracijai. Lai
ke jos viešėjimo Lietuvoj, Nau
jienų kiekvieną numerį gauda
vus, bet jai nebuvę laiko skai; 
tyti. Vietiniai žmonės graibsto 
ir su pamėgimu jas skaito. “Ma
čiau”, sako, “Naujienas ir ža-T 
garės Etinės Kujturos Draugi
jos knygynėly j, kur žagariečių 
pirmininkas parsiunčia. Dar pa
sakysiu: teko man matyti kaip 
ūkininkų žmonos su jaunais 
vaikinais surengia kur gražioj 
giraitėj gegužinę ir labai mei-! 
liai linksminasi, kol ponių vyrai 
atvyksta su strielbomis išvai
kyti gegužininkus. Ne visiems 
blogai, kurie ir kaimuose gyve
na. Kaip danguj, taip ir ant že
mės. Bendrai, aš vadinu Lietu-

(Cornar 63rd and Justine\

Bergman’s Best Qvick-Brl

HOUSE 
PAINT

laisvos
ir daug

, sako p. j vą “ubagų šalele”.
Gruzdžių grinorius.

Mes rarahtuojam, kad 
Ai maliava yra geriau
sia galima gauti ir 

Ura patenkinimą 
AA1.TO VANI?%N# MAT IAVA BEISMAS- 
TAM, ‘irt sv. maišas Stic
VFJtTVBfiS BAI TAS KNAMRL. gal. $1JWI 
Sh<rwln-Wllliams VARNJSH, gal. .

(’».F,AN16R, O viedras »Mc 
HRH arba Poplerfo CI-KANER, 3 pak. 
i. . /. ■ 1 m®
MIEORVIMIO roriERIS, roils ...

..... . .... ..... . .. 
viiilausiii fityiiu—Kiti 5c rol. ir aukA. 
SIKNV POPIERIAI TRIM! OJAMA DYKAI 
National Lead Company's” Tikras Dutch 
Boy White Lea<l ir tik gryniausias J’n- 
seed aliejus, turpentinos gum spirtis.že- 
miausionijs marketo kainomis.
raupykit Dabar ant Atnų'dlnkif savo Su 

LANGŲ '• 
UJtDANGV

rehdonunklt -—, -,, . „
ir musu HpskaiMuo Jei atnėįama išvalyti 
tojas atlankys jut rtinai.
4ti sempeliais. .. }

Atdara Ketvūt. ir Befttad. Vakarais 
PRISTYMAS Už D^KĄ

4ną»dlnkit savo 8n 
daužytum l.angn< da
bar- LANGV $TIK- 
I.l’H Idedam veltui . . ' . _ _ -t_
rėmai.

\

Chicagos Draugijų, 
Kliubu Valdybos 

1937 metams
MĮSUŲ IŠRIŠIMUI!

ZUIMIT110000000S
OLD GOLDO naz i ja m lengvam PIEŠINIŲ KONTESTE ' o

__  - - . . ■ ‘ ’ !- - ♦ V r ■ -i • • ' x s ■ • ... 1 . , . v. - •. . • . '.A • • - • r . • >

Štai

7

$5,000.00

520,000.00
Jūs negalite nusipirkt nuvėsusi 
Old Gold. Tas ekstra užvalkalas 
iš Cellophane sutelkia jums Old 
Golds prizinio derliaus tabakus 
geriausiose sglygose rūkymo.

$50,000.00
. . *25,000.00 '
e . $10,000.00
, o $5,000.00

» . • $5,000.00
B . e $5,000.00
. . • $2,500-00

$2,500.00
93,000.00
95,000.00
97,000.00
95,000.00

TOTAI 1,000 Prizes, *250,003.^
Kartu su savo kiekvienos savaites atsakymais Įdekite 3 Old Gojd 
pakelio popieriukes ar rankos parašus sulyg oficialu! ta^syKim 

svirno, /

phaned hke these Old Golds.” 
PASTABA Naudokitės savo idėjom, savais'žodžiais.

Skaitykite taisykles.

A
B

Naudokitės savo idėjom, savais žodžiais. 
Skaitykite taisykles.

are one

MĮSLES
b

PIEŠINIAI fe Šiame konteste nėra mįslių išrišimui. Jus vien tik suteikiate 
praleistas pastabas 45 piešiniams tokiam kaip šie;, Gaukite 
visus piešinius išleistus sulig diena ir įstojimo blankas bile 
cigaretę krautuvėje.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Bąlchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Ąve4 J- Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 

- 8842 So. Unįon Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fIn. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3187 So, Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—’kasos glob.; L. Ju- 

, cius — maršalka; Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras. 3133 South 
Halsted St., rez, Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 8687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

PIEŠINYS NO. 10 PIEŠINYS NO. 11

KĄ SAKYS VYRAS?
Suteikite praleistų kalbų tuščiajam baliukui 

(naudokite oficialę atsakymui formų, kurių jūs galite 
gauti bile cigaretę krautuvėje)

Moteriškė kairėje sako:
Uverything in the house uiti be spoiled!

Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A "Būt it} takes more than a įlood to spoil

PIEŠINYS NO. 12

7 humph /1 see 
TH& BiGSHOT’S 

■T- finalu* 
"j5WncHeo to
/ GOLOS

■
Os

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raįŠtininkaS, .3220 So. Union Avė.; 
F: knatas — ffri. raštininkas, 
3584 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33r<l St.; J. Balčiūnas—ka- 
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F..Ku
nevičia -r- Apekunas kasos, 3201 
Greėil St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirma penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St/ .
Chicagoš Lietuvių Auditorijoj,

KAIP ŠI MERGINA ATSAKYS J TAI?
(naudokis keLlbą
(nauaokl,. ofici<1|ę ,5okymu. kur!<f .
Vyras po k’akri sako',9<,re,,' l,r<,u,“''8i8>

"Do you knou, why the įull moon reminds
me oį an Old Gold?”

yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
^■taUS.t he?re both Double-Mellotv.”
Likę the moon, prize crop tobaccos 

na^ure>s tvonders.
■ NausėtosKm-

KĄ SAKYS ANTROJI DARBININKĖ?
Suteikite praleistų kalbų tuščiaįam baliūnulL 

(naudokite oficialę atsakymui formų, kurių jūs galite 
gauti bile cigaretę krautuvėje)

Moteriškė kairėje sako:
"Humph ! I see the big shot’s finally suitehed ' 

to Old Golds!”

bur Old Golds!”
"Too bad our house uasn’t Double Cello-

■i

Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
"Well) maybe he ain't so dumb as tve figured.
"I guess tve can throtv out these cough 

inedicines, then.”

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUDO VALDYBĄ 1937 MĘTAMS 

Pirmininkas—George MedaĮinskąs, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų -raštininkas — Chas. ,Ka* 
tala; Nutarimų rašt.—M? Medalin- 
skas;. Kont/. rašt.—V, .Mąnikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, <J. 
M. Bruchas; Kasiėrius- Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas-—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — Ą. Kaziunas; 
Daktaras-kvotejas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedSldienj Ląwler Hali, 3929 
W. Madison street.

PASTABA:

V4 MILIŪNO DOLERIŲ
PINIGINIŲ DOVANŲ 

$250,000.00 PRAIZUOSE

Ist Prize ■ $100,000.00 
v2ndi Prize. -

3rd Prize . . . • ■ 
4th Prize..................
5th Prize • • • • < 
6th Prize • • • • 
7th Prize . - • • 
Sth Prize . . • • 
9th Prize . . • • 
3 Prizes *1,000.00 each- 
10 Prizes 9500.00 each 
28 Prizes *250.00 each • 
50 Prizes *100.00 each • 
One Hundred Prizes * 

*50.00 each • • «
Elght Hundred Prizes 

*25.00 each • • • •

ĮSTOKITE DABAR! Gaukite Piešinius ir Įstojimo Blankas VELTUI 
bile cigaretu krautuvėje ... ar didžiumoje Western Union Ofisu

žavėjantis kontestas tįk stoja į ke-
ią. Jūs turite gana laiko įstojimui 
ir stokite į eilę pralobimui visam 

amžiui. *
Čia kaip tik ir yra tokis kontestas, apie 

kurį svajojo kiekvienas kontesto mylėto
jas. Nėra mįslię rišimui. Nereikia žodynę 
ar enciklopedijų. Jūs paprastai naudoki
tės sava kalba, kasdieniniais žodžiais, su
teikimui praleistų kalbų serijdms links
minančių piešinių.

Kiekvienas/ galentis skaityti ir rašyti 
gali laimėti $100,000.00 l-m$ Prizą. Dū
kiausias mechanikas gali būt kvalifikuo
tu aukščiausiam išsprendimui taip našiai, 
kaip kolegijos profesorius.

Jūs galite gauti viską, ko jums reikia 
įstojimui į šį kontestą artimiausioje ciga
retę krautuvėje (ar bi kuriame iš Western 
Unipn Ofisų). Staptelėkite prie cigaretę 
bufeto šiandien ... ir pradėkite savo žygį 
prie piniginio turto! •

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA; A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Ljtuanica Aye.; J. 
Begin—pirm, pagalbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; ;S. Kunevičia — 
nųtar. raštininkas, 3220 Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So; Wallace St.; J. Mateyunas -— 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P.- Balsis—kasiėrius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 3130 S-o. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
si pirma trečiadieni, 7:80 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St

SVIEZUS! visokiame Klimate

S

Plaukinis 
Užvalkalas Iš 
"Cellophane" 

Atsidaro iš

Apatinis 
Užvalkalas 1$ 

•'Celiophane’' 
Atsidaro iš

Viršaus

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6185 So. Rockwell 
St.; P. Killis—nut rašt., 8347 S. 

' Lifuanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St; M. Z. 

, Kadziauskas—turto rašt; A. Ba
šinskas—kontrolės rašt; J. Sar
čius— apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienj 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

* ■ ■, '■ . ■ *

DRAUGYSTES SUSI VIENI J I M O 
BROLIŲ IR SĘSERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1987 metams: 
Pirm., Geo. Jąkubauskas, 1904 
Canalport Avė.: Vfce pinu., Ant. 
Zellon, 7132 So. Raclhe/ Avė.; 
Nut. rašt.—Kasys Batutis, 2627 
Gladys *. Avė.; Fin. rašt.*r->Peter 
Viršila, 8415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičhis, 628 
W. I8th St Metinis knygų perš.
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paštu:
$8.00

4.00 
2.00 
1.50
.75

Užsakymo kalnai
Chicagoje

Metams
Fusei metų į—
Trims mėnesiams ___ _
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui

ChicagOj per išnešiotojus:
Vieną • kopija 80]
Savaitei ___  18c
Mėfiešiui 75c

Suvienytose Valstijose, nė Chkagoj,

. $5.00 
v... 2.75 
.... 1.50 
...„ 1.00 
..... <75

—------- -

laisva Šhlis, toclst Čia kaš ką 
n ori, tą daro, bei tik, kitiems 
ant kulnų nelipa.

Bet komiteto paaiškinime 
prie to nuvažiavimo šaukimo 
yra kalbama apie įvairias lais
vos minties organizacijas, ku
rios yra įsikūrusios Ghiea'goje 
ir kitose kolonijose, šitaip.:

“Jų visų tikslas vienodas 
vėsti, koyą prieš. religiją ir 
tgs jėgas, kuriom religijos 
palaikymas yra gyvybės rei
kalu.” ’

.. ■. . .• ,r; i;', r

Tenka paabejoti, ar kitų lais
vos minties organizacijų tiks-’ 
las yra toks, kaip čia pasaky
ta. Iš jų veikimo nematyt, kad 
jos savo uždaviniu laikytų “ves
ti kovą prieš religiją”, i Jos 
Skleidžia apšvietą tarpe savo 
barių, remia įvairius kultūrinio1 
darbo sumanymus Lietuvoje ir 
4-4- ...

Lietuvos liaudis yra 
skriaudžiama

Valdžia nepasitiki savo žmo
nėmis

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
IH. Telefonas Canal 8500.

paStu:
Metams
Pusei metų ------
Trims mėnesiams <
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui

Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ ---------------------- $8.00
Pusei metų .......------------- .... 4.00
Trims mėnesiams ----- --- -— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Tautų Sąjunga pasmerkė Japoniją
. Tautų Sąjungos patariamasai komitetas, susidedąs 

iš 23 tautų atstovų, priėmė rezoliucijų, kurį aštriai paT 
smerkia japonų bombardavimą neapginkluotų Kinijos 
miestų. Bet šioje savo sesijoje Tautų Sąjunga veikiau
sia nesiims griežtesnių priemonių prieš japonus.

Kai Italija užpuolė Etiopiją, tai Tautų Sąjunga pa
skelbė užpuolikams ekonomines “sankcijas” (bausmes). 
Bet Francuzijoje tuomet buvo Laval’io valdžia, kuri 
simpatizavo fašistams. Francuzija sabotažavo Tautų 
Sąjungos nutarimą, todėl “sankcijos” nebuvo vykinamos 
nuoširdžiai ir Mussolini laimėjo karą.

Pb to nepasisekimo didžiosios valstybės dabar neri
zikuoja smarkiau “bausti” užpuolikus Azijoje. Jos pasi
tenkino moraliniu Japonijos pasmerkimu.

Tačiau, jėigu japonų smurto žygiai prives prie tik
ro karo, tai ta rezoliucija gali suvaidinti, svarbią rolę. 
Ji bus skaudus, propagandos ginklas Japonijos priešų 
rankose. * j

Krašto pajamos
Alexander Hamilton Institute' apskaičiuoja, kad 

šiemet visų žmonių pajamos Amerikos Jungtinėse Vals
tijose gali pasiekti $74,000,000,000 (šeptyniasdešimt-ke- 
'7Pereitu pajamos buvo 

$64,000,000,000. .■ " '7
Taigi ta įstaiga mano, kad viso krašto pajamos šie

met padidės dešimčia bilionų dolerių. Tai liudija, Xad 
depresija Amerikoje nyksta.

Krašto gamyba auga, bet jos vaisių paskirstyme 
progreso padaryta labai nedaug.

PACIFISTAI TARPE BRITA
NIJOS DARBIEČIŲ

Pacifistų grupė Anglijos 
parlamente nutarė šaukti Na
cionalinę Pacifistų Konvenciją 
ir pasiūlyti jai rezoliuciją, ku
rioje apgailestaujama, kad Ang
lijos valdžią vykina ginklavimo
si politiką ir kad tai politikai 
nesipriešina parlamento opozici
ja (Darbo pati t j a), kaip tatai 

' pasireiškė jos manifeste.
“Tas manifestas”, sakoma 

rezoliucijoje, “atiduoda kraš
tą militarįzmd politikai, lai
kosi nusistatymo, kad fašiz
mas gali būt sumuštas ir 
pribaigtas karo keliu, daro 
neišvengiamu dalyku privalo
mo kareiviavimo įvedimą Di
džiojoje Britanijoje ir, skir
damas tautas i priešingas 
viena kitaL grupes, paneigia 
principus, kuriais yra pagrįs
ta Tautų Sąjunga.”
Vyriausias dų pacifistų (kąro 

ir militarizmo priešų) vadas 
yra George Lansbury, kuris po 
Mendetsono buvo Darbo parti
jos vadas parlamente. Dėl jo 
pacifizmo jam toko pasitraukti 
iš Darbo partijos vadovybės.

rkų, į Pild. Tarybų”? Ir jisai 
nori, kad “Naujienos” paaiš
kintų, kodėl jos manančios, kad 
“demokratiniai nusistatę SLA. 
nariai turėtų rinkti į PHd. TaJ 
rybą fašistų pakalikus”.

Tas komunistų redaktorius 
bando “išspręsti” SLA. klausi
mus už SLAr narius, nors iki 
šiol nebuvo girdėti, kad ŠLA. 
nariai butų suteikę jam tokį 
įgaliojimų.

Jisai mėgsta kalbėti apie “de
mokratiją”, bet nežino, kad pir
mas demokratijos principas yra 
apsisprendimo teisė. Jeigu SLA 
nariai norės apsiginti nuo fa
šistų ir “fašistų pakalikų”, tai 
jie tatai padarys patys, o nė 
prašys, kad juos išvaduotu ko
munistų Centro Biuras arba jo 
pakalikai. , ;

SUNKU JIEMS ĮTIKTI

Kilus sumanymui tarp Chi- 
cagos choristų pasiųsti Lietu
von būrį dainininkų dalyvauti 
Dainos šventėje, viena grupe 
žmonių ėmė vesti prieš tai 
smarkių propagandų. Tai, / tur 
būt, dėl to, kad manoma dai
nininkus siųsti į Kaupų, o ne 
į Maskvą.

AK, KOKS “DEMOKRATAS”! KOVA PRIEŠ RELIGIJĄ?

sako, kad Susivienijime 
klausimas 

ar pažangieji SLA. na-

Roselando (Chicagos prie
miesčio) laisvamanių grupe su
manė šaukti savo kolonijoje vi
sos Amerikos laisvamanių kon
gresą, ar suvažiavimą, ar kon-

Vienas komunistų redakto
rius
esąs svarbiausias
toks:
riai turėtų balsuoti už fašisti
nius žmones, pp. Viniką ir Moc- ferenciją. Amerika, žinoma, yra

Tas Roselando komitetas, 
. ■v- • • . • 

matyt, sumaišė laisvos mihtiėš' 
judėjimą su bolševikiško tipo 
“bežbožhikaiš”.

SSSR žurnalistai Lietuvoje
; ; - L-.;.;,1 . 'U'" č'

(Musų specialaus bendradarbio Lietuvoje)' 
’ ' '■ •' A • i . ‘ •'. » ■ ' .

. ... . -1 J

e (Tęsinys)
Dabar su SSSR daugiausia 

prekiauja Lietuvos kooperaty
vai Lietūkis, Spaudęs Fondas, 
Maistas ir kitos tos» rųšies įmo
nės, bet tabakas vis dar tebėra 
privačių asmenų rankose,

šie privatus asmens SSSR 
yra pridarę nemaža nuostolių, 
o ypač tie, kurie varė prekybą 
su knyga ir žibalu. Čia Lietu
voje daug kas iš tų privačių; 
įmonių piktai “bankrotavo” ir 
jei ne , šimtais, tąi dešimtimis 
tūkstančių tuo budu padarė 
SSSR nuostolių, šie buvusieji 
prekybininkai tuo budu gerai 
savo reikalus, sutvarkė ir įsigi
jo gerus turtus.

Ir dabar viena Iš SSSR kny
gų atstovybė Lietuvoje SSSR 
beveik šimtą tūkstančių yra. 
skolinga ir vis negali atsiškaį- 
tyti, ir jau vargu Lada nors, 
atsiskaitys. Del šitos priežasties 
ir Spaudos Fondas dar nėra 
gavęs išimtinos knygų pardavi
mo atstovybės.

Netenką gal minėti, kąd to 
knygų pardavimo atstovo gimi
nės SSSR yra aukšto rango val
dininkai. : ( ,<i. l . -

Tąi, VisaįrirMlUustabu, kad 
dėl šios, savotiškos SSSR kny
gų pardavimo Lietuvoje daug 
kas-susilaikė tūs knygas pirkę. 
Viena, kad pikta darėsi, kad tai 
knyga čia Lietuvoje eina tokia 
šlykšti spekuliacija, o kita> kad 
ir patsai patarnavimas buvd' 
niekam tikęs. Eiti pirkti kny* 
gą pas privatų asmenį, kuris:; 
čia tunka ir kitus išnaudoja, 
nelabai kam jau taip norėjosi, 
žinoma, tos knygos pardavėjai 
Visai suprantama, kad SSSR ro
dė daug ęimpatijų, o iš tikrų
jų kam jie čia Lietuvoj e tarna
vo, tai buvo sunku supaisyti. 
Dabar Lietuvoje SSSR knygas 
pradėjus pardavinėti Spaudos 
Fondui, reikia laukti geresnių, 
pašėkų.

Reikia' manyti, kad ir patys 
SSSR žurnalistai turėjo progos 
čia Lietuvoje viešėdami tai sa
vo akimis įsitikinti. Bet ar j)ė< 
parvykę į SSSR pajėgs visas 
tas tendencijas nugalėti, tai tik 
ateitis parodys.

Viešėdami Lietuvoje SSSR 
Žurnalistai beveik visą laiką 
praleido tik tarpe oficialių as
menų, tai iš tikrųjų labai įsigiJ 
linti į Lietuvos gyvenimo tik
rovę jiems nepavyko. Pagaliau, 
jei ir butų pavykę, tai vis vie
na jie parvykę į SSSR ją tu
rės nutylėti ir savo spaudoje 
tai nerašys, juk tai buvo ofi
cialus vizitas, kuris Verčia lai
kytis mandagumo ribų.- Taip, 
SSŠR jau išmoko reikiamo tarp
valstybinio mandagumo, , juk 
Lietušra drauginga^ Valė; 
tybe. Tenka' tokiais atsitikimais 
dėvėti baltas pirštinaites. Juodą 
darbą čia atlikti gali visai nesi
varžomi jūsų Prusėika, Bimba 
ir kiti, kurie šiuo etiketu nėra 
suvaržyti arba įspėti.

Jau nuo kurio laiko SSSR 
spauda' visuomet ' apie Lietuvą 
susilaiko šiurkščiai rašiusi. Kaip 
rusų patarlė sako: nors akys 
mato, bet dantys neįkanda.

Bendrai SSSR žurnalistai vie
šėjimu Lietuvoje pasiliko labai 
patenkinti. Jie ne tik Kaune, 
bet ir provincijoje viešėjo ir 
visur oficialių asmenų buvo

prideramai priimti, šiokios vai
šės, savaimė suprantama, kad 
turi tam '■ tikros ir politinės1 
reikšmės, arba kitaip sakius, 
yra lyg politinio gyvenimo ba
rometras. Juk ir Lietuvai ten
ka skaitytis su užsienio ppliti- 
kų nuomone, O jęi taip drąsiai 
ir širdingai priėmė SSSR spar
dos ąi$t6vus, tki reikia many
ti, kad ’ SSSR politinio gyveni
mo svoris tarpvalstybiniuose 
santykiuose turi jau tam tikro 
svorio, todėl ii* jų žurnalistus 
g$imb be atędąires ybįšifigai 
priimti? / .

Spėliojama, kad į Lietuvą 
gal dabar atvyksiąs.'’kas ndTs iš 
SSSR užsienio politikos įtakin
gų diplomatų. Labai 
daiktas, kad net pąts 
vas atsilankyšįąs čia.

Tikrai keistas tas 
politikos gyvenimas.

■ valstybės visai priešingo vidaus 
gyvenimo režimo šitaip verčia- 
mos sueiti į Artimus politinius 
santykius!

Na, ką į tai gali ^pasakyti jū
sų visą žiną “išminčiai” iš 
Laisvės ir Vilnies? Ar jiems 
dėl to delną nėniežti ? Kaip tvir
tai laikosi jų liežuvis? Tai žino
te, toksai riešutukas' kuris tik
rai sunku Sutriuškinti.

Vasaros 'metu Lietuvą lankė 
dvi energingos panelės iš šiau- 

' rėš Amerikos, kurių viena/ bene 
Vilnies bendradarbė, o kitą to 

, pačio laį^ra’šęįo didelė simpati- 
ke. Viena iš profesijos mokyto
ja. Jos pabuvojusios kiek Lie- 

" tuvoje, vėliau išvyko ŠSSR ap
lankyti. Kiek teko patirti, jos 
SSSR gyvenimu “sužavėtos”. 
Gal savoi dienraščiuose jos ap
rašys/ ką Tįfiatę ir girdėję Lie
tuvoje ir ką patyrę/ SSSR. Tai 
turėsite progos pasiskaityti.

Žiūrėsime, ar joms taip pat 
nėra SSSR žurnalistų svetimas 
etiketas. Taigi, kulturęjame,., 

! Na, tiek to, kaip kas moka,, 
taip ir šoka.

O- gyvenimas, kaip kiekvienas 
iš musų patyrimų žinome, kad 
bent kiek 'sudėtingesnis, negu 
tasai šokis. Tiesą sakius, šokiai^ 
dabar virto beveik tik vienu 
ritmu, labai jau suprastinti, o 
štai tasai gyvenimas gyvenime-j 
tis* vis darės sddčtingesnis ir 
painesnis, kad net Bimbai su

i ........ . r

galimas
Litvino-

Užsienių 
štai dvi

Pasakyti, kad Lietuvos val
džia liaudies^ jokiais retežiais 
nerakina ir Biednuomenės eko
nomines naštos nesunkina, bet! 
lengvina, yra netikslu, kaip 
netikslu sakyti, kad valdžia 
varžo biznierius.

Gyvenimas sako visai ką ki-, 
tą; Jeigu Lietuvos vyriausybė 
tikrai rūpintųsi liaudies gyve
nimu, -jos ekonominės naštos 
palengvinimu, tikras esti, 
mums nereikėtų tie klausimai 
svarstyt;, jais laikraščio po
pieriaus gadinti. Nereikėtų ir 
Lietuvos Konsului rašyti, kad 
muitai už senus drabužius, 
laikrašty aprašyti yra “politi
ne druska persūdyti.” Tai pa
rodo, kad kas nors yra nege
ra iri tai, kaip į tuos negeru
mus žiuri valdsibs s^roš.

Kai žmonės\ dejuoja, fekun- 
džįąsi savo nelengva būkle ir 
prašo valdžios atkreipti savo, 
dėmesį, ji ne tik kad į tai dė-i 
mesk) neatkreipia, j h priešin
gai, ranka numuoja ir pažiū
ri į asmenį ar grupę, jai ne-! 
mielą klausimą • pakėlusį, per 
savo partinius akinius. Tokį 
įspūdį gavau perskaitęs Lie-i 
tuvos Konsulo p. Daužvardžio 
raštą “Dėl Lietuvos Muitų už 
Senus Drabužius”, kuris tilpo 
Naujienose rūgs. 17,/ d. Ir to
dėl, norėdamas prisidėti prie 
tos visuomenės dalies, nors it 
menku Savo žinių bagažu, kw 
ri stengiasi padėti vargstan- 
tiemsiems viengenčiams, rašau 
šį rašinėlį į Naujienas.

VALDŽIA PIKTINA '
AMERIKIEČIUS i

Ne! Visuomenės ligos nepa- 
gydisime >Jbkiaig ^pabarimais, 
hė represijų vaistais. Nepagy- 
dysime jos nė įtarimais perse
kiodami, jei toji liga yra jau 
įsigalėjusi. Tą, rodosi valdžia 
turėtų suprasti.

Jei vargo, prispaustas pilie
tis, kartais dėl menko to cen
to yra priverstas, parduoti ir 
dovanas, tai dar nereiškia, kadi 
jis už tat turi būti įtariamas 
noru pasipelnyti, valdžios iž
dą apsukti. Dovana lieka do
vana—nesvarbu ar ta butų 
nauja ar sena. Dovana siun
čiama prekybininkui nėra do
vana, jei ta dovana yra pa
siųsta jo firmos vardu ir ne
prisilaikant tam tikrų’ pašto; 
taisyklių, Bet ne apie tai čia 
norima kalbėti. Mums ne pre
kybiniai tikslai rupi. Rupi 
mums prispaustoji visuomenės 
dalis: vargingieji ūkininkai 
ir biednuomenė, nes ji tyli ir 
neturi teisės save ginti.
j, - . z- ■ T. . |r - - ■ . J, - • f - - .. -.v . -

Prusėika tenka pusėtinai raity 
tis. -*-Jusų Keistas.

■ (GALAS)

KORNAI PAŠARUI. — Illinois valstijoj jau prasi
dėjo kornų piovimps, pašarui. Bet dabar kornus pjau
na ir į vežimus krauna mašinos.

Lietuvos Konsulas sako, kad 
tų siuntinių, kuriuose yra vien 
tik nauji daiktai ir muitas su
daro per 200 litų, Finansų Mi- 
nlsĮeriš nėra linkęs nuo muito 
atleisti. įsidėmėkime, pašto 
taisyklės neleidžia asmeniui 
vienu sykiu pasiųsti daugiau 
kaip 44 švarus vienam ryšu
ly. Dabar, jei tokį ryšulį siun
čiant, galima pasiųsti tiek 
daiktų, kad butų galima net 
200 litų muito apdėti, reikia 
tik įsivaizduoti kas per muitai. 
Kad tokie muitai yra, mes tai 
gerai ant savęs patyrę.

Kaipo faktų paduosiu šį at
sitikimų. Neseniai turėjau pro
gos pasiųsti vienai neturtin
gai miesto mergaitei tris suk
neles. Buvo nupirkta medžia
gos devyni jardai ir sumokėta 
po 17 centų už jardų,—-Iš viso 
$1.53 arba 15 litų ir 30 centų, 
(doleris tebebuvo nenuvertin
as). Pasiuvimo darbas buvo 
atlikta namuose, savoms ran
koms. Taigi, nieko nekainavo. 
Tačiau ir pasiuvimas tuomet 
nebuvo dar tiek brangus. To4 
kios sukneles pasiuvimas butų 
kainavę.tik vienas doleris. Da
bar, jei ptis kaitysite ir dar
bų, Tai tos sukneles be pasiun* 
timo išlaidų atsiėjo 45 lit. 30c. 
Na> o ką Lietuvos muitinė ra
do. Sakysite Šilkines sukneles, 
kad už tai paskaitė 54 litus 
ir kiek dar centų.

NėnUsistebėkite, kad ta mer
gina pinigų neturėdama ir kar
tu nenorėdama paniekinti a- 
merikiėčių “brangios dovanos”, 
pasiskolino pinigus ir sumo
kėjo muitų. Taigi, dabar aiš
ku, kaip lengvinama biednuo- 
menės būklė.

PA TARIAMA RAŠYTI 
• PRAŠYMUS

Kitu punktu tam pačiame 
rašte p. Konsulas sako, kad 
tais atvejais, kada galima gau
ti Finansų Ministerio sutiki
mas nuo muito atleisti, reikia 
parašyti Ministeriui prašymų. 
Rašyti turi pats siuntinio ga
vę j-a s.'

AiškU) kad bėdos tekęs žmo- 
i gus yra priverstas viską dary
ti, nes tai yra prievarta. Lic- 

; tuvos Konsulas pamiršo, ma
tyti, tų faktų, kad Lietuvoje 
daugumas prašymo parašyti 

! dar nesugeba. O pačiam nega
lint, juk reikia eiti pas kitų, 

, kurs dykai nedaro nieko. Kar
tais tie prašymai atsieina dau- 

; giau, negu tos dovanos gali bū
ti vertos.

Prašymus rašo daugiausia 
! privatiniai advokatai, valdinin
kai ir Šiaip pamokyti žmones. 
Taigi, lyg ir profesionalai. ži
noma, kad tokiu atsitikimu ir 
prašymas nėra pigus, reikia 
apsimokėti nuo 10 iki 20 li
tų, žiūrint kas prašo. O čia, ka
da reikalas rišasi su amerikie
čio dovana, netenka Tikėtis 
daug malonės iš tokių profesi
onalų, Negana to, reikia dar ir 
dviejų litų vertės žyminio žen
klo, Kaip matote, prašymo pa
siuntimo ceremonijos nėra jau 
taip lengvos. O kur dar su
gaištas laikas, kas vasarų ūki
ninkui gali labai daug kainuo
ti. Visgi, tai nerodo, kad bent 
šiuo atžvilgiu valdžia rodo no
ro savo piliečiams pasitarnau
ti.
NE TAIP DARO DEMOKRA

TIŠKOS VALDŽIOS
Kulturlngo krašto valdžia, 

sakysim, demokratiška gali pa
daryti klaidų, kaip kad užsi
mena ir p. Konsulas apie sei
mo išleistus įstatymus, bet ji 
Sykį pastebėjusį netikslumų 
stengiasi greit jį pašalinti. Gi 
tautininkų vyriausybė kraštų 
tvarkiusi per dvyliką metų, 
rodos, gana laiko turėjo tuos 
netikslumus pastebėti ir pa
taisyti jei jų esama, o betgi ji 
to nedaro. Bet, priešingai, vis 
dar stengiamasi tuos truku
mus pasiųsti demokratiškosios 
valdžios antrašu.

Kiekviena kultūringa valdž 
baudžia savo pilietį tik tad 
kada ji susirenka pakankam 
įrodymų, kad pilietis yra n 
sikaltęs. Ir tol, kol jis nep 
gautas netiesą sakant, jo žod 
tiek pat geras, kaip ir kiekvi 
no gero piliečio. Netaip da 
Lietuvos valdžia. Ji greiču 
pavadins s^vo pilietį “bizni 
relių”, jei tik ji pastebės, k< 
jis ką nors pardavinėja be Ii 
dimo, o įstatymais einant, ja 
tokio leidimo įteikti negalės

Vienų sykį prisiėjo r ei kai 
prašyti rankdarbiams pavj 
džių iš Lietuvos. Daiktai bu 
visiškai nauji ir pusėtinas i 
šulys. Muitinės valdinink 
matyti, į tai pažiurėjo jau kg 
į prekę» turinčių prekybir 
pobūdžio, manęs paklau 
koks jos tikslas, t. y. ar 
gauta prekjrbos reikalams 
savo. Atsakius, kad jokio b 
nio nevedu ir kad tai per 
siųsdyta savo reikalams, sii 
tinį man padavė be jokio 
limęšnio kamantinėjimo.

Taigi, čia ar tai butam t 
ras amerikietis, kalbėtum ] 
laužyta kalba, ar visai jos i 
mokėtum, prieš įstatymus 
gųš, visi lygiai gerbiami ir 
sų žodis priimtas už gerą.J 
reikia nei prašymų rašyti, 
žyminio ženklo apmokėti. V 
dininko nuožiūrai viskas 
vesta, jam reikalas palikė 
ir kaip jis numatė ir pada 
niekas priekabių neieško.

IŠ LIETUVOS
Rado “Grinių 

tvirtovę”
SALEMA, Marijampolės a 

Sasnavos vai. — Praėjusio i 
nėšio pradžioj Salemos km. b 
prezidento Kazio Griniaus 
viškėje, griaunant seną kluo 
iškirstame sieriojuj rasta: re 
liucinės literatūros iš 1905 
“Broliai Lietuviai!” ir kit. a 
40 egzempliorių, be to, šovi 
apie 300, senoviškas revolve 
Apylinkės žmonės tvirtina, 1 
tai yra Jono Griniaus, kuris 
bar gyvena Amerikoje^ sau 
vas, kuriuo jis šaudęs į C 
žandarus, o Kazys Grinius 1 
raturą “bombardavęs“...

UŽNUODIJO ŠULINI, KA 
NEREIKTŲ MOKĖTI 

ALIMENTŲ
ŠIAULIAI. — Pik Krivic] 

Vincas, gyv. Pašvitinio vi. \ 
niunų k., pasiskundė polici, 
kad į jo šulinį ir į pieno ii 
laikytą šuliny esą pripilta 
žinomų nuodų. Krivickas įta 
tai padarius tūlą šiaulietį, kt 
bylinėjasi su jos dukterim 
alimentų. Įpildamas nuodų, E 
čiunas norėjęs dukterį, ( o k 
tu ir visą- šeimą) nunuod; 
kad netektų mokėti alimen 
Policija veda kvotą.

Alcatraz kalėjimo, S 
Frųncisco įlankoj, virsiu' 
kas Janius A. Johnston, L 
ris buvo kalinių sumuš I 
laike tarp dalies kalinių 
lUsių riaušių.
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Sukaktuvėms artinantis.

TORONTO, ONT. — Spalio 
mėn. 7 d. sukaks trys Metai 
nuo įsikūrimo S.L.A. 236 kuo
pos Tofonte. K-pos Teatralė 
Komisija deda' pastangas- su
rengti tam momentui atitin
kamą paminėjimą, tik vargas, 
kad didesnio programo suruo- 
šimni sunku salę gauti. Taigi, 
tuo tarpu dar negalima tikrai 
pasakyti, ar bus ruošiamas 
viešas vakaras su koncertine 
programa, ar tik šeimyniška 
vakariene. Apie tai bus 
skelbta vėliau.

pa-

Ligonė sveiksta.
Neseniai buvp minėta 

staigų susirgimą Onos Indre-
apie 
jau 
vil- 
pa-

apie

1 "" . ..
dien nies esame liudininkai to 
visko, kas dedasi Rusijoje ir 
galime netikėti tuo, ką dikta* 
torius Stalinas sako apie Savo’ 
buvusius draugus, kurijos jis 
dabar žudo, bet ’ praeis Šimt
metis, atsivers Sovietų Rusi
jos istorijos lapai, ir tuomet 
žmonių nuomonė priklausys 
nuo to, kas istorijoje parašy
ta. Taip ir su musų nuomone 
apie Koperniką.

O dėl pasakymo vaikams tei-; 
sybės, tai kuomet M. G. turėš- 
savo vaikus, tuomet jis galės 
jiems visą teisybę pasakyti 
(kurios jis ir pats nežino).

— Ėrances.

LIŪDNAS DVIEJŲ TORON- 
TIEČIŲ LIETUVIŲ LIKIMAS,

Draugų Gencevičiauš ir Bim
bos’ likimas yra apgailėtinas, 
nes j Uos iš tiko nelemta vėžio 
liga. Daktarai neturi Vilties 
juos išgelbėti. .Gaila, kada žino-]
nės nelaiku turi apleisti gy
venimo draugus ir iš viso gy
vųjų pasaulį.

PARALYŽIAUS LIGOS EPL 
DEMIJA DAR VIS 

SIAUČIA.

Nors jau4 oras atvėso, net iki 
tiek, kad pečiai tenka kūren
ti, bet nelemta paralyžiaus li
ga vis dar nesiliauja siautusi. 
Praeitą savaitę Toronte per 
tris dienas buvo užregistruota 
14 naujų susirgimų.

SVEIKINAME' KANADOS LIETUVIŲ 
ŽINIŲ VEDĖJA

Ant. Vaivadą ir p-k Mildą Baronaitę
JŲ SUTUOkTUVlŲ pROGA

, LINKĖDAMI
1 į-' '■-< .. '-ir- *■ '*

lEUIAUSIŲ METŲ IR LAIMINGO 
VEDYBINIO GYVENIMO.

K. L. Ž. Toronto Korespondentai.
A
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IŠ MONTREAL PADANGES
.f • .

rengiasi, iš Lietuvos parsivež
ti, • 

- > * •’ j

Laimes ieškotojų skaudus 
likimas

Naujienose” jau buvo ra-" 
nusiskandino lietu- 
Jokubauskaitė. 'Nu - 
ji deportuojama iŠ

buvo tokis: Ona at-

Toronto, Ont
KOKIĄ NAUDĄ NEŠA PRI

KLAUSYMAS POLITINEI 
ORGANIZACIJAI?

i DRAUGĖ O. INDRELIENė 
JAU GERĖJA.

Drg. O. Indrelienė po trijų 
sirgimo Savaičių pradėjo jaus
tis geriau.

Linkiu greito ir Visiško pa
sveikimo.

— A. Frėnzelis.

ra-

lienės. Liga ją kamavo 
porą . savaičių, bef dabar 
pradeda vaikščioti ir yra 
ties, kad greit visiškai 
sveiks. Ko ir aš .linkiu.

Kova su epidemija.
Šią savaitę Toronto atsida- 

• rė nauja ligoninė, specialiai 
įrengta kovai su paralyžium. 
Ligoninėje, reikalui esant, ga
lima bus sutalpinti apie 200 
lovų ir ji yra vien tik vaikams; 
įrengta vėliausiais išradimais 
remiantis ir vedėju paskirtas 
garsus vaikų ligų . specialistas 
daktaras-clnrurgas D. E. Ro- 
bertson. Tas pats, kuris per
nai metais belankydamas Moose 
River mainas, Nova Scotia pro
vincijoje, buvo jose užgriuvęs 
ir tik po 10 dienų išgelbėtas. 
Kadangi ligoninė atidaryta On- 
tario Pro v. Valdžios, tai visas 

' ir visiems paralyžių susirgtie
siems Vaikams ' gydymas bus 
suteikiamas nemokamai.

Valdžia deda visas pastan- 
gas, kad tai baisiai vaikų li
gai butų užkirstas kelias. Li
goninė yra prie kampo College 
ir Huron gatvių.

Ar tikrai Šiaudiniai 
laisvamaniai?

Kiek laiko atgal M. G.
šydamas Toronto “L. Balse” 
apie ateizmą, Koperniko drąsą 
sugretino su kai kurių toron- 
tiečių lietuvių “šiaudine laisva- 
manybe”.

M. G. žodžiais remiantis, vi
sas mokslas ir pažanga pri
klauso nuo ateizmo, ir kad 
Kopernikas nebijojo ant laužo 
sudegti dėl laisvos minties, o 
kaikuric torontiečiai, neva lais
vamaniai, skundžiasi žmonėms 
ir per spaudą, kad airišis ku
nigas jų vaikus klaidina, o pa
tys esą vis gi bijo teisybę vai
kams pasakyti.

Pirmiausia noriu* paklausti 
M. G., iš kur jis sužinojo apie 
tų žmonių laisvamanybę? Ir 
ar ji šiaudinė, ar geležinė?... 
Gal jie yra tikintieji ir jeigu 
jie rašo laikrašty, tai tik jau 
ne tam, kad pasiskųsti, ar ieš
koti patarimų iš M. G. Spau
doje rašoma dėl to, kad pain
formuoti kitus apie tokio ku
nigo netaktišką elgesį, kad ki
ti butų pasiruošę užkirsti tam 
kelią. Bet pats tikėjimas čia 
gali nieko bendro neturėti. 
Taip panašiai ir su Koperniku, 
Jis galėjo bųti tikintis, bet jis

• buvo mokslininkas ir jis turė
jo'protui duoti laisvę, palikda
mas tikybą nuošalyje; bet tąm- 
sųs tuometiniai inkvizitoriai to

• nesuprato ir tą didį vyrą per* 
5—Pajauskas 
sekiojo (beje, čia ’ bus pravar
tu pažymėti, kad Kopernikas 
an*t laužo nebuvo sudegintas). 
Paimkim, pavyzdžiui, dabarti
nę Rusijos “inkviziciją”. Ten 
kankinami kalėjimuose ir šatr- 
domi didžiatisi šiosdieninės Bu-1 darbininkų Internacionalas.

— Marksistas
—o—

Nors šis klausimas yra daž
nai gvildenamas spaudoje, bet 
matydamas, kad daugelis mu
sų darbininkų labai abejingai 
žiuri į politines organizacijas, 
pasiryžau bent paviršutiniškai 
tą klausimą palfėsti.

Kaip. visiems žinoma, prie 
kapitalistines sistemos žmoni
ja yra suskirstyta į klases: 
Darbdavių ir Darbininkų. Darb
davių klasės tikslas yra kaip 
galint daugiau eksploatuoti 
(išnaudoti) darbininką, kad 
jam, tai yra darbdaviui, liktų 
daugiau pelno. O darbininko 
tikslas kaip galima trumpes* 
nes valandas dirbti, ir gauti 
tiek, kad jis galėtų tinkamai 
iš to pragyventi. Taigi, kaip 
matome, šių dviejų klasių 'tik-] 
šiai 
nas 
mo 
vio. 
minga tik tuomet, kada viė-1 
noj ar kitoj klasėje yra orga
nizuotas vieningumas. * 4

Kaip yra žinoma, kapitalinį 
tų, kitaip sakant, darbdavių] 
klase tokią vienybę turi iš se*i 
nų laikų, bet ji tuo dar nesi
tenkina, ir kaskart vis dar to
bulina tą Savo išnaudojimo si- kviečiami tame šauniame pa

tam ji suburė savb]reiiS^^ dalyvauti. . 
į stambius trustus;] TRUPUTI PERDĖTA

Sakoma, kad dažnai iš dide’- 
:|lio debesio mažas lietus. Taip 
atsitiko ir šį kartą. Kaį kurię 
laikraščiai rašė apie Kastan
to Mikėno lygur bandymą nu
sižudyti. Tačiau x toji “Savižu
dy ste” nebuvo tokia baisi, kaip 
ją aprašė. < y -

gą suorganizuoti, bet kolkasl Dalykas toks, kad Mikėnas 
toli gražu iki to, kad darbinin- ^l*vo paėmęs ne miodų, o tru* 
kai galėtų pasekmingai kovoti padaugino išgerti miega* 

išnaudotojais. Darbininkų mUjU vaistų. To dėka \ miegojo
-- - jis nepaprastai ilgai. Bet da-

Mbntreal, Kanada
PARENGIMAI.

Spalio 10 d. 2:30 vai. popiet 
Lietuvių Klubo svetainėje 
(2161 St, Catherine St.) įvyks 
didelis Vilniaus paminėjimas 
su gražia programa. Visos vie
tos organizacijos ir visi Vietos 
lietuviai yra kviečiami pami
nėjimo parengime dalyvauti. Iš 
įvairių draugijų dalyvaus kal
bėtojai ir atstovai.

“TALKOS” meno ir apšvies
tos draugija rengia Specialų 
parengimą Lietuvių Klubo pa
talpose spalio ’l’T • d. 5^30 vak 
vakaro. Programa bus tokia 
didele ir įvairi, kokios Mon* 
treal lietuviai jau seniai bėra 
matę. Didelis' orkestras grieš 
klasiškos muzikos gabalėlius ir 
Šiaip lietuviškų melodijų “pot* 
puri”. Be to, dalyvaus žymus 
solistai, vaidintojai, šokėjau 

j komikai ir kitokios rųšies ta* 
j lentai. Taigi, kaip matote, pa* 
Įrengimas bus tikrai šaunus.

Visi vietos lietuviai esate

Vasarai praėjus '
MONTREAL, KANADA.- —• 

Vasaros sezonas jau pasibaL 
gė/ Dabar prasideda kitokios 
rųšies judėjimas, būtent, vfe-t 
tos lietuvių organizacijos gal
voja apie parengimus svetai
nėse. Jau kai kurios draugijos 
rimtai rengiasi koncertams bei 
šokių vakarams. Tokiu budu 
netrukus vietos lietuviai turės 
pragos susitikti bendrose pra
mogose ir ten pasidalinti sa
vo vasaros metu4 įgytais įspū
džiais. O reikia pasakyti, kad 
per vasarą paprastai žmonės 
pakrikšta, lyg tos Grigo 
tės. .

bi-.

, Lietuviiki filmai
Rugsėjo • .II), 11 ir 12 jį. D. 

L. K. Vytauto svetainėje bu
vo rodomi spalvoti filmai iš 
Lietuvos. Rodė tuos filmus p. 
Juozas Januškevičius, kurį at> 
kvietė klubiečiąi. Per visas tris 
dienas, publikos buvo apsčiai 
susirink^,' J'-Jį '•|</-,1
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Reikia pasakyti, jog rodomi 
vaizdai buvo gana gražus ir 
įdomus. Būtent, parodė Lietu
vos Čigonus, Vytauto tnuziejų, 
linų rovimą ir minimą-, van
dens sportą ir sienpiuvhis. Be 
to, daug vaizdų buvo iš. Dzū
kijos ir Suvalkų žemės, kaip 
antai,: Kalvarijos, Alytaus, 
Merkinės, Varėnų ir kitų vie
tų. Rodė taip pat Pasaulio lie
tuvių kongrėsą, didelę Lietu
vos kariuomenės šventę (nia- 
nievrus ir pratimus), šv. Onos 
atlaidus Al vytu j e, gaisrininkų 
komandą, botanikos daržą, Lie
tuvos piliakalniui, valstiečių 
rankdarbiui ir t. t.

Kiek tekę patirti, šie įdo
mus ; vaizdai montrealiečiams 
labai patiko. Nepasitenkinimo 
kaip ir nebuvo. Mat, kaip ten 
bebūtų, o savo tėvynės ,vaiz
dai vis dėlto ' įdomu pamatyti 
kiekvienam. P-ui Juozui Ja- 
hush tenka atiduoti kreditas 
už sugebėjimą tų vaizdų nu
filmuoti. Lauksime jo su nau* 
jais 'filmais,* ■' kuriuos jis vėl

<<
syta,, kad 
vaite Ona 
siskandino 
Kanados.

Dalykas
vyko i Kanadą tam, kad čia 
galėtų apsivesti, Bet kai at
vyko, tai vedybos pakriko. Tą
syk imigracijos viršininkai pa
siryžo ją deportuoti. O tatai 
ir privedė prie tragedijos.

.šia proga bus ne pro Šalį 
padaryti pastabą, kad piršly
bos per laiškus nėra geras da
lykas. Tatai, kaip matote, ga
li baigtis gana nelaimingai.

. šiomis dienomis pateko į bė
dą ir kita lietuvaitė. Ji taip 
pat važiavo vaikino kviečiama 
ištekėti. Važiavo į vakarus. 
Tačiau kai pasiekė Montreal, 
tai čia ir sukliuvo; pradėjo ro
maną su kitu vaikinu. Kada 
patyrė apie tai jos kavalierius, 
tai jis pranešė imigracijos de
partamentui. Būtent, pranešė, 
kad jo atkviesta panelė iškir
to jam šposą: pasislėpė ir ne
nori už jo tekėti.

To tik ir reikėjo. Panelė li
ko areštuota. Dabar grūmoja

jai depdrtaVimaš.. Vienas mon- 
trealietis pasišovė su ja apsi
vesti, tik visa beda dabar yra 
ta, kad išėmimas tos kanar- 
kos iŠ narvelio ganu ’ brangiai 
apsieina. (Patyriau, kad toji 
panelė jau laisva ir ištekėjo 
už montrealiečio, kuris pirma
jam kavalieriui grąžino išlai
das. — P. P.).
. Gaila musų seselių, kad joms 
su tokiais nemalonumais ten
ka susidurti. Iš kitos pusės jos 
turi žinoti, kad prigavingu bū
du jos toli negalės nuvažiuo
ti.

Apie tuos, kurie susirado 
laimę

Tačiau reikia a pasakyti, jog 
ne su visais taip blogai atsi
tinka. Pastaraisiais laikais vie
tos vaikinai labai jau suskato 
kviesti panas iš Lietuvos. Per 
visai trumpą\ laiką -atvažiavo 
net trys panelės paš savo ka
valierius. Tokiu budu vedybų 
netrūksta: jau turėjome ir ne
trukus vėl turėsime. Tos pane
lės yra patenkintos. 1

B.eje, viena panelė atvažia
vo pas savo motiną.

— P. Petronis.

Gkrsinkitės “N-nose”
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yra griežtai priešingi vie- 
kitam. Taiki iš šio skirtu- 
ir reiškiasi kova dėl bu- 
O kova gali būti pasek-
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s temą, — 
kapitaluos 
darbininkus pakeičia su maši-Į 
nomis, kas labiausiai paaksti-J 
na bedarbių atsiradimą. į

Bet darbininkų klasė, kaipo1, 
išnaudojama klasė, tokioš orga-1 
nizuotos vienybės apsigynimui- 
nuo neriboto kapitalistų išnau* 
dojimo neturi. Nors jau daug 
padėta pastangų, kad tokią jė-j 
M

APRŪPINTI SU

Automatine 
Temperatūros 

Kontrole

Oi£'/i£at
FOR

heat whert you u>ant H

SUPERFEXHEATERS
NAUJOJ. MODERNĖJ FORMOJ '

su
klasės tikslas ne tik apšigin-P - - -
ti nuo išnaialotojų, bet jos tik* P3ar Jali. v^sJ<"as orait po vi* 
slas visiškai panaikinti išnau- sl? širdies- ir savižudystčs is

torijų. . %
Korespondentas.

Dabar CoJeman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa* 
laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambuti.

thermostat
Maintalris 

a “Sėt* 
Tempera ture

1(111 l'llll t įlIĮ.tlfrlfrlM— 

■' ; I

sijos budavotojai; aukšti ka
nai; mokslininkai ir t.t. Šian-

■ ,

dojimo sistemą. Tai yra pa
keisti kapitalistinę sistemą so
cialistine.

Bet tą svarbųjį ir būtiną 
darbo klasei reikalą galima bus 
tik tada atsekti, kada nesirasl 
darbininkų tarpe žmonių, abe
jojančių naudingumu priklau
syti Socialdemokratų organiza
cijai. Kas nori gero' sau ir sa
vo artimui, tas turi stoti į 
aukščiau suminėtas organiza
cijas be skirtumo, kur jos ne
būtų.

Tad mielas drauge darbinin
ke ! Jei dar nepriklausai prie 
tikrosios darbininkų Socialde
mokratų organizacijos, tai stok 
į ją ir kovok drauge su viso 
pasaulio darbininkų klase už 
panaikinimą neriboto žmonių 
išnaudojimo.

Lai gyvuoja viso pasaulio

BLACK BAND Block 
MILLERS CREEK -. 
ERIB bUMP 
Pet Cąfbon Coarfce .
Kopperš Range ar Nitt Č’okė 11.0r
F. ę Stoker Nut 85% Nut 5.10

Pocahorttas.... .  $7-25
MINE RUN 60%

40 kitų kuro rusiu žemom kainom 
Atlankykit musų kielftų it pama- 
tykit musų anglį pirm negu pirk
sit. Patelefonuokit atsiųsti musų 

patarnavimo karų.
RADIANT COAL CO.

450 W. 35th Street 
Phone Yąrds 0830

iPerdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia dabot arba ptitai* 
kyt. Tik pasukit thermostatd rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesnia'm* parankesniam apšildymui 
turėkit domčj šias ypatybes: Heat Reflector Doors . 
Heath Radiating Fins... ir Coleman FUeLSaving > ■ t
Burner.

BARSKIS
FUHNITURE HOUSE.Inc

' ■ ' 7
uThe Home of Fine Furniture”

Since 1904

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

Pasiklausyki t The Colėman radio valandos iš stoties 
WLS. kiekvieną subatą 10:30 vai. vakare.

T ŪKSTANČIUOSE pečium-šildomų namų yra 
džiaugiamasi šiluma “diriguojama” su HEAT- 

DIRECTOR, tvienu iš garsiųjų SUPERFEX Alie
jum Kūrenamu Apšildymui Pečių, kuriuos padir
ba Perfection Stove Co.
Prijungiamas prie Ii u k to durnam ištraukti kaip 
paprastas pečius. Degina pigiai kaštuojantį aliejų. 
Paprastas pasukimas rodyklės reguliuoja karščio 
kiekį. Neeikvoja kuro. Nebūna karščio ar šalčio 
kraštutinumų. Kelių mierų, kartu su tuo, kurį ga
lima operuot net 46 valandas su maža liepsna vie
nu rezervuaro pripilimu. Galima prijungti prie 

- kuro laikomo oro pusėj.
Gražus finišis iš ilgai laikančio dviejų-tonų rudo 

. pofčeiėno enamelio. Modeliai tinkami namam, 
ofisam, mokyklom, bažnyčiom, šapom. Lengvi iš
mokėjimai, jei pageidaujama.

PARDUODA

Su Didele Nuolaida
Už Justi Seną Pečiu

Pečius, Gas Rangės, Šildytuvus, Skalbiamas Mašinas 
ir Refrigeratorius.

Pataisos ir Dalys Visom Išdirbystėtn.
PARODAI SANDĖLIS • PARDAVIMAI IR PATARNAVIMAI
6850 GREEN ST. WENTW0RTH 4919

CHICAGO, ILLINOIS . ..
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Klaidos Atitaisymas
Diena Iš Dienos

Tonas

Whis

Near Sacramento St4187-93 ARCHER AVENUE ;BRANt>Y

DIRECTORY

celebruot! Gaukit savo pilną dalį barmenų

PORK CHOPS
resą. Kiekvieno payardas

Švieži, maži ir liesi

DRESES

• FOTOGRAFAS
(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

MOTERIŠKI

AUTOMOBILISTAI
TONSILAI IŠIMAMI

turi
mieros

Nuostabios

Vertė iki 7.95

Indian Mocassins

vertes

Pora

Curtain Panęls
Moterim

nauji

Visos

iki 2, 
pora

100 KONVERTŲ
TIKTAI—$200

mente apie skalbiamąją mašiną 
įkišo rankutę i grąžtuvus iki 
peties ir, grąžtuvams pagavus 
už megstinio, buvo pasmaugta.

Be Teisių Automobi 
liu Važiuoti

Prisiųskit mąney orderi 
arba čekj.

60 x 70 coliu 
mieros. Spalvo 

ti plaids

Grįžo iš Medžioklės 
Su Geru Grobiu

Sekmadieni Jefferson 
Miškuose

laimėti $5.00 Ku 
kai.
3500 SO

Rudens spal 
—vertes 39c

Stori, šilti autfitai—Gu- 
zikai priešaky, ar suse
gimai iš šalies—Mėlyni 
Copenhagen, Rudi, Rau
doni Mieros 8 iki 14

Metinė Sensacija!!

linijos
PEŠ LINES—
TAS SATINS'

nuo

•2% jardų 
colių

Ketvirtadienio 
SpecialasSANITARY NAPKINS

Švelnios, sugeriančios kokybes. Bak 
sas iš 12 
duodąs.

KAUTAI
Vertė iki $11

PALAGUI PAGELBA > $E|
LIGONINĖJE    .. v’

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

EKZAMIN AVIMAS <■
OFISE --------- -----------------
DOUGLAS PARK HOSPITAL

Neblunkantis Muslin—10c. 
Grade

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.Vertes iki 7.95

Nelaimę mate jos dvyniukas 
broliukas. Motina tuo metu bu
vo kambariuose antram aukšte. 
Kada sustojo elektrikinis laik
rodis, ji supratusi, kad gal kas

BERNIUKAM 
melton 

: ŽAKETAI

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies sų moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

blogo atsitiko mašinai skubėjo 
j beišmentą. Mergaitę rado be 
žado ir, nors policija ir bandė 
su priemonėmis atgaivinti, < bet 
veltui. Tai jau antra tos šeimos 
nelaimė. Titmoji ją ištiko prieš 
dvejus metus, kad jų 10-ties 
mėtų berniukas pateko po ’a'u- 
tomobiliaus ratais.

Vaikam Union.. Suits 
Popular waist—Mieros 2 iki 12 
—50c vertės OOa

Nuostabios Verty

inu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Dalykite bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite

" iponą Knygutę—py- 
JHOR INN 
HALSTED STREET

HOPE MUSLIN
Pilnai išbaltintas 36 colių pločio 
kirptas iš pilno ritulio. 
10 yardų vienam kostumeriui

Iš tvirto Suėdė audeklo—
Moterim mieros 4 iki 8

Pora O"

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia Jdeda! 15 eentų Ir prašau

•tahpti man pavyzdį No-----

Mieto* P®r krytinę

Moterims Naminės 
Dresės

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Vyram šventadienio
Marškiniai

NAUJIENOS ■ 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Mergaitei išėjimui suk- 
i arba 

suknelę. 
L 16 irJOHN BRDECKA 

[steigėjas ir Aktyvus Ve 
dejas >■

Grąžus nauji dresių ir 
sporto styliai—TURTIN
GOS RUDENS', SPALVOS 

NOVELTY VERTYBĖS 
PLAIDS— CHECKS Mieros 

3 iki 6%—7 iki 14

Praeitą sekrriadienį Jef'fer- 
son miškuose jvyko kaip ir va
saros piknikų sezono pabaigtu
vės. Dr. A. J. Gussen pasišau
kęs į talką, būrį čikagiškių, su
kūrė" tikrą piknikų pikniką. 
Ant laužo užrito didžiulį avi
nėlį, o ant stalo alaus bačką 
ir kitokių gėrimėlių. Ar buvo 
kokių kitokių margumynų nie
ko iš informacijos biuro nete
ko patirti

Svečių 
Gusseno 
Grant 
ninkai, 
Kičai, 
Gregg,

Joniškiečių L. K. Kliubas ren
gia rudeninį rožių vakarėli su 
dainomis, šokiais ir juokų tru
pinėliais. įvyks sekmadieny, 
spalio 3 dieną, J. Beržinskio 
naujoj salėj, 6908 S. Western 
avenue, M'arųuette Park kolo
nijoj. Pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarų lankytojai, jaunimas ir 
senieji, atsilankę linksmai pra
leis keletą valandų, ir svečiai 
bus vaišinami žuvimi ir kito
kiais užkandžiais. Nepraleiskite 
nei vienas, šios puikios progos. 
Įžanga 25 centai asmeniui.

Užprašo Komitetas.

, Gryri‘0 šilko Pdnčiakos 
Utility .ChiffOns— 
vos, visų mierų 
Pora d

DAILY
BUSINESS

Sugrįžo iš Atostogų 
P-ia Carrie Ambrose

' 18-TA APYLINKĖ 
sėjo 27 d. sugrįžo iš atostogų 
p-ia Carrie Ambrose, 1848 So. 
Halsted gat., kur visą vasarą 
praleido savo vasarnamy, Pea- 
cock, Michigan, prie Wolf eže
ro. Ji gerai išsimaudė ne tik 
saulės spinduliuose, bet ir eže
re. Taigi, turėjo good time,. o 
dabar turės daugiau sveikatos 
savo tavernos ir ruiminghau- 
sės bizniui prižiūrėti.

Senas Petras.

Pirmadieni Arthuro Cowel 
šeimą, 1120 Foster avė., -ištiko 
kita nelaimė. Jo 4 metų mer
gaitė Dorothy bėginėdamą beis-

Berniukam Longies 
iš mėlyno cheviots ir 
fancy QQn 
tweeds .......

Pirmadienį Apsaugos Teismo 
teisėjas J. M. Braude nubaudė 
keturiolika šoferių už nepro
tingą važiavimą automobiliais. 
Nubaustųjų tarpe yra ir Frank 
Chapulis, gyv. 5740 South May- 
field avenue. Jis nubaustas pi
nigine bausme sumoje $25 ir 
be teisių važinėti automobiliu 
per keturis mėnesius.

Apie dvi savaites išbuvę to
limoj Kanadoj, grįžo medžioto
jai su geru' grobiu p.p. J. G. 
Shametas ir W. Mizutavicz. 
Jiedu buvę už apie 12 šimtų 
mylių. Medžioklė pei* pirmą
sias , dienas nesisekė, bet, už 
tai, paskutinę dieną tikrai pa
vyko: nušovė 2 metų elnįf kurs 
svėrė apie 12 šimtų svarų. Tai 
jau pusėtinas jautis, bet ir pir
mas toks atsitikimas Ciceros 
medžiotojų gyvenime. Pęrsitik- 
rinti, jei netiki, galima užeiti 
pas p. Shametą, 1500 S. 49th 
Avem.'e. D.

Musų Didžiausias Išparda
vimas Merginom žiemos

KAUTAI

Super-Special 
Tvirti mezginiai 
—36 colių pla
tumo 
.ilgio—p 

hems

RUDENIUI SKRY
BĖLĖS 

šaunios naujos Ca- 
bots— Brims—Off- 
the-Face—Turbans 
Felts—Velvete Su
ėdęs—Visom galvom 
mieros. 94c

šaunus—Kartu su kalnieriais 
—Iš tvirto broadcloth—Mie
ros 14 iki 17, 79c AOg’1 
vertės ........    "“V

po 15c parsi- Box 
(2 baksų riba)

Taupykit — yardas

Vaikam Vilnoniai Sveteriai 
Vaikam ir mergaitėm—Rudens 
spalvos—^-mieros 26 iki 36. $1.00 
vert5s69c

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars .......... .—.................... $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ..................................- $7.65
Illinois Nut ...... ----- ------- ----- $5.60
Rex Egg ..........    $7.50
Black Band Lump ----- --------- $8.75
Millers Creek Lump ........ -..... $9.00
Chestnut Hard CoąĮ .............. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: . Lafayette 8980 ?

OKSAS EKPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

Vakar “N.” puslapyj 7-tame. 
antraštėj padaryta klaida. Pa
sakyta “žaga'riečių Pasilinks
minimo vakarėlis”. Turėjo bū
ti “Joniškiečių Pasilinksminimo 
vakarėlis.”

JONAS GRICIUS 
TAILOR

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

821 Seat 84th Street

Pirkit Dabar ir Taupy
kit!

Mergaitėms Šilti
Sniegui Siutai

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
mokintis SEKRETORI AVIMO, 
KNYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATSON

BUSINESS 
COLLEGE

638 WEST GARFIELD BLVD.
(West 55th Street) \ 

Phone Boulevard 0968

12%% Vilnonės Snuggies 
Šilti brušlotai)—-Kelnės—Visos 
mieros—29c vertės k

Jūsų Vardas ir
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapą Baltos 
Popieros 
didžio 11x8% colių ir

Musų Didelis Bargenų Įvykis
Mes esam pasiruošę su milžinišku pasirinkimu puikiausių 

Rudens ir Žięmos tau orų, kurių reikia visai šeimynai ir na
mui. Viskas įkainuota sutaupyt jum pinigų! Atsilankykit! 
Padėkit mum

Nuostabios 
Vertybės 

Moterim žiemos

Mokyklos Vaikam Pančiakos 
Geros bovelnos, rudens spal
vos. , Mieros 7 iki 10. 19c ver-

9%c

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

NAUJIENOSE
, PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI: 

e Gyvastį
• nuo Ugnies 
< nuo Vagių
• nuo Ląngų,išdaužymo

Ristikas p. Stasys 
Vaištaras Išsiskyrė

Pirmadienį, rugsėjo 27 d 
gavo perskiras profesionalai 
lietuvis ristikas p. Stasys Z 
Vaištaras, kitaip Wysther. 
sesuo p-ia V. Makaitienė 
yena Brighton Parke 
grosernės biznį.

Outing Flannel—balti ir pas
telės—27 colių platumuo- -15c
Grade • OlAaa
jardas ■ JJ/2C

Tik įsivaizduokit!' šau
nus sporto ir . dresių 
styliai—Fitted ir swag- 
ger modeliai.
FLEEGE - DUBBY 

FABRICS NOVELTY 
trimuotų kailių—Mie
ros 14 iki 50.

No. 4564 ..
nelė. Tamsios spalvos šilkas 
aksomas padarys gražią : 
Sukirptus mieros 10, 12, 14, 
18 metų amžiaus mergaitėms

■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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-

Mokyklos Vaikam Čeverykai 
$1.49 vertės. Šaunus sli 
periai ir Oxfords iš 
gum metai ir 
patent odos. _
Mieros 8%

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tek Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) . ...... l_  tonas

Ali Wool
Kautai Sveteliai

Novėlty mėgsti ir Plain 
Wool sveteriai. Populia
rios rudens spalyos. Mie
ros 36 iki 46. C O 
Iki 3.48" vertės

skaičiuje buvo Dr 
šeima, p.p. Keser 

Works vaistinės* savi- 
Griciai, Blatz, TubuČiai 

švabai, Mankevfčiai 
vaistininkai, ir Mičiu- 

liai. Gi vyriausiu barbecue vi
rėju buvo p. Kičas.

Rep. x-y.

Musų Didžiausias Iš
pardavimas

2 už $500
Smartest fitted aifd 
shirred effect - GOR- 
ED—swing ir straight 

C AM S A CRE- 
TAFFE- 
—Mieros 

14 iki 20-38 
iki1 50.

Naujausi T. Straps 
—-Step-Ins— Pumps 
Ties — Oxfor<|s— 
Sandais — Juodi! 
Rudi — Mieros 4 
iki 8.

Aktualės $2.95 
, • vertės

šilti, navy b 1 u e, 
Melton drabužiai — 
cossacks styli aus, 
slash pockets. Mie
ros 8 iki 11. Meti
nis bar- $4 QQ 
genas LvU

Skalbykla Pasmaugė
4 Metų Mergaitę .
Antra tos šeimos nelaimė

Clean-Quick” Soap 
c Chips

B Super Special 5 sv 
: RH baksas

- ----------------------------- --  ---------— ;■ ■' ‘ ■y..    ■ m-'       ............................................................. ■ i, n 4..—y ■■■■„„I ■
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•IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA SEREDOJ, RUGSĖJO 29-tą ir Tęsis iki Subatos, Spalio 2. j

Three Rivers Degtinė 
g|ga Three Rivers Bour 

bon Whiskey 
na kvorta ... 
3 metų senu- 
mo—Straight

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

APDRAUDA
(INSURANCE)

Metiniai Super Specials
Šaunus Nbvelty Čeverykai 

• $2.48 iki $2.96 -ver-

Single Blanketai
:...1 : 70c. vertės

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

LDWEST PRICES -- BETTER MERCHANOISE



'ft ėciadleriiš; Higa. 2d, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III

Išrinko Liet. Univer 
siteto Kliubo 
Valdybą

■X Į Į I i „Į BU

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

Jjiti fHko LiėiiHiij Universi- 
tėto Studentų Kliubo ateinančių 
metų valdyboj nnkiiŲai. Įvyko 
ir valdybos formalios įvedybos. 
Tai atsitik# Čikagos ūnivefšite- 
to patalpuose bankieto formoje.

Į valdybą Įeina: StAsyš W. 
Drigot, Jr. prez., Ona Skreckus, 
vice-prez., Werietta Grybas, 
sekr., Viktoras Kratichunas, iž? 
dininku ir Antanas Faiza Ser* 
geant at Arms.

Anne Onymous, A. V. F.

Tel. Victory 4965 '
> STOGDENGYSTfi

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

BtilDGĖPOKT ROOĖING CO. 
3216 So. Halsted Street

" v* .......... - -y. - i -.r ■

Business Chances
Pardavimui Bižnidi

PARDAVIMUI TAVERNA, nėra 
tokio biznio apielinkėj, 8 kambariai 
užpakaly, garu apšildoma.

4530 So. Calįfornia Avė.

ARCHER AVĖ. BIG STORE
4187-93 ARCHER AVĖ., PRIE SACRAMEN TO

ANT PARDAVIMO maži niorgi- 
čiai $3000.00 iki $4800.00 ant dide
lio namo. Mes norim gauti už mažą 
nūOšinitį ir be koiniše'no.

. r . CANAL 7178.

PARDAVIMUI BARGENAS
Kriaučiaus ir valymo šapa su ma

žini prosymui. Įsteigta 5 metai. Par
siduoda pigiai dėlei savininko mir
ties. Kreipkitės po 4 valandos, 1054 
W. 59th St., tel. Englewood 1999.

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

C - I ' > ' '■ . 1 ’ A ■ 1 Ą

Brighton Park kolonijoj, Archer Avė. Big Store yra viena didžiausių departamėritinių krautuvių.
Uirmiau tuvo netaip labai didelė krauttivė. Bet pernai ji tapb. '.Hyįgubai padidinta, Ddbąr yra moderniš

ka krautuvė iš vistį atžvilgių. Tavdriį yra dahg^bė, pasinnkimas didžiausias, kainos tavorų daug žemesnės, 
negu viduhniestyje.

Dėl 15-to metinio išpardavimo Archer Avė. Big Store prisirengė specialiai. Rytoj, ketverge, bus duo
damos dvigubos stėmpos. Išpardavimas, tęsis iki šūbatos, spalio 2 dienos. ■

^Kaip matote, šiandien “Naujienose” tėlpa šioįs krautuvės didelį ir svarbus skelbimas. Peržiurėkit jų 
skefeimą ir, atsilankę į ArcĮieY Avė. Big Store, nušipirkit kaš junl^ reikalinga. Pirkdami dabar, jų ,15-kos

i. ’ .. — Pažįstamas.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

A Iš SKUD1

8UTTĖRFLY

metų išpardavime, sutaupysite pinigų. Verta pirkti ten, kur visi perka

TA KALDRĄ

PATTERN 1408
* - v* ,i

No. 1408-^Žieiha jau čia pat, bet jy$ dar pąspęsit pasisiūti 
iŠ fidltekanrtų skudurų šią puošnią kaldrą. . <

wPr.,
’ 1739S<?, fiUlsted St., ChkĄgo, 111. ' ’

: ‘tjP’ 1 >-l '•
g 'VA- tf|

“Musą Mariute”
Rašo-NORĄ ,

, -....T• •
Marijona f Rakauskaitė 
Lietuvoj Operos Daini
ninke Prašo Paskelbti

f-.

Po trylikos motų dainslvimb 
Lietuvos Valstybes Operoje, 
Pritariau atlankyti Ameriką ir 
duoti eil^ koncertų lietuvių di
desnėse koljonijose. ^Pirmas 
mano koncertas įvyks Cbicago- 
je, 10 d. Spalių, 1937 m^, Kiti 
koncertai rengiami Waūkegan, 
III., Kerioshari Wis., 
pids, Mich., New

ma.no vizitas Amerikoj Sbą.igsis 
su 15 d. gruodžio menesio šių 
metų. , \ \

MARIONA RAKAUSKAITĖ, 
913 Eighth Street,

Waukegaft, 111.

COAL
Anglys

, i . ' x- w

(
Čia Jdedh 16 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ...

j Vardas ir gvaldė ............................................ ......................

•«S9ŠfŠ

MteStUS it •valstija

MASTER WINDOW SHADE CO.
Š. inridtaft v Te1. tafayette 4560 į

Laftgairi Uždaligalus Padabota ant Užsakymo
LAZDAS . . . MĖŠ numiėruojam ir UŽKABINAM

TAVEfcNO^S, NAMAMS Ift MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
wfe^T 47th ŠTREĖT W (ARTI W00D ST.) • /

ir MTm^iuinii.Tr i Kurmi ui > r i nu «a mm........ n i n*a.i ■ n ni.m -

Maridha Rakauskaitė
■ f p - l

Pavarčius miišų mužikalio 
albumo puslapius, prieš dvide
šimts metų, mes randame tan
kiai, labai tankiai tų laikų vei
kime figūruojantį vieną vardą, 
kuris, rodos, visuomet skyrės 
nuo kitų, buvo pirmoj viėtoj 
kiekvienam musų įžymesniam 

/koncerte, muzikaliam perstaty
me, žodžiu kiekvienam pareh- 

kuriame mes lietuviai 
pasirodyti, 
ar sveti-

MERGINA namų darbui, padėti 
virti, mylinti vaikus, savas kamba
rys ir maudynė, nereikia 
jaunesnė nei 30 metų, $10. 
field 3143.______________

MERGINOS už darbininkes dirb
tuvėje, GLORIA HATS, 153 North 
Wabash Avenue, 5th floor.

skalbti, 
Mans-

MERGINA, lengvas namų darbas, 
nereikia virti, geras namas, telefo
nas Byckingham 7218.

‘ DARBŲ YRA
Mašinų šapose ir, fabrikuose, vyram 

? • ij? moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT

184 W. W4shington St. 3 floor.

MERGINA; namų darbas; nereikia 
skalbti; paprastas virimas; būti; $7; 
Midvvay 5123.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Pėrkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pki Lės :

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-rps lubos su J. J. Grisk

ESTELLE’S BEAUTY SHOP
903 WeMt 35th Street
i blokas j vakarus AtĮo Halsted. BOULEVARD 7459 
Atsilankykit pas Estelle’s ateinanti kartą dėl Pėr- 

manerrt Wave, Kainos $2.50 iki $7.50ę 
Maehinless Dermarieiit Wave $3.50 iki $#,4o.
Plrmad., Antrad. - . t . Pėnktad., šeštadienį 

Trečiad., Ketvirta*.- MA&CĖL .50c 
35c Šr-SET ___ a..;. ........ 50c

„ 35ė MANlCURE ........:..... 50ė
.<•. .£ « -i r i

' Trečiad.,
S-^SfcT „....
MANICV^E

Šis kuponas yra Vėrtaš 50c Kiekvieh'aL Perm^fienL^^ r^l^šf 
‘tiktai. Kelios lietuvaitės Bėauty O^ęratdrs. . ......... . į . ...... .v EŠTELLE ŠLOtKUS;

iii iii fii'i i i, iia« n nii^

VARTOTI NŽditiRiAį ^--
>8 Ir fltingaL (6- , £nt mitėriblo pilhjarh šildytuvų 
mažiausia kaina ' įrengimui. DYKAIs APKAlNAVl- 

micniv,upcviaiųs ujrv,i , MAS. •
C. MILLER MATERIAL COMPANY

... 1247 WĖŠT LAKE StfcĖET MONROĖ 33'87-88
• - ............................................................................. .. ■ ’ - - ~ .

Radihioriai, ] 
i'&fa&Šids stat__  __ ___ , —,

mokesčių dydžiai

Naudokitės Proga!
Apie penki tuksrtšnČiai, lietuviu — vyrą ir inotėtą — priklauso 

Cmcagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, poriiii-tinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po- 
mirtiąė. $200, taipgi grabneŠiat ^ežirfias, kvietkar. llabar .hauji nariai 
8-ųmami nuo 15 iki 4Š m. amžiaus, pasibaigus šiam vajui bus pri- 

latni hariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis, 
aukokitės proga, raŠykitŽs dabar. .» ■ > /

Mėnesiniai mokesčiai Draugijoj yra: 50ę. 75c., $1.25 --- pagal' 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nąrįai, jsira- 
šč Draugijoj! i3d gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikiet;j ver
tes $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks grUo'Jžib 
11 d. Amalgamated Hali. 333 So. Ashland Blvd. įsirašyti Draugijon 
galima per musiji konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai
Draugijos ofise. > 1 > } r<

Draugijos ofisas atidaras: ketvegais — 9 ryto.iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniaiš — 9 ryto iki 
t vai. popiet. Kiekvienas ChicOgos ir apylinkės lietuvis, ^gerame, svei
katos) stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ .DRAU- 
GIJON.

. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS . OFISAS:

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

gimė, 
norėjom geriausia 
ar tai tarp tavųjų 
nliėifis.

pietų', tas

Grand Ra- 
York’e ir 

Waterbury, Čonn. ’ Butų labai 
malonu koncertuoti daf* Pitts- 
burgh?e, Detroit’e, Cleveland’e, 
Baltimore ir Boston’e.

Jeigu tolde kohčertaV yra* 
pageidaujam^ minėtuose arba 
kituose matuose, meldžiu 
greitoj ateitoje pranešti man, 
žemiaus paduotu adresu,x nes

----------------- ^4-
■■.■c G

WILMINGTON
■ ANGLYS,, , .

np ............. . $6.00
5.75

............... ...... 6.00
Nut .................. ' 6iOO
Screenings .......... 4.75

l PIRKIT DABAR!! . 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIĖMIESCIŲOSĖ
Tel. ARDMORE 6975

REIKALINGA 2 patyrusių gro- 
sernės klerkų' merginų, kurios mo
kėtų lietuviškai. Atsišaukite United 
Food Mart, 3455 So. Halsted St.

RETAS BARGENAS
2 po 4, mūrinis namaš, lotas 

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

2 po 6, mūrinis namas, fornasu 
apšildomas. Randasi Brighton Parke. 
Kaina $4750.00.

6 kambarių bu n galow, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicago 
Lawn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Realty Mart

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

Mine Run
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

REIKALINGAS natyręs žmogus 
fanuos datbui. T. E. Burke, 6950 S. 
Peoria St. Tel. Wėntworth 4103.

REIKALINGAS patyręs šiaučius 
į čeverykų taisymo dirbtuvę.

2405 West 47th Street.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ŠARMOS. Stanley, 423 E. 64th St.

4 FLATŲ Muro NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šiaip 
kitų bargenų.

Z, .S. MiCKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

Prieš keturiolika
/i. -i-

norėdama kopti augš- 
čiau ir arčiau viršūnių, kurio
se štovėjo jos idėalas, ieškojo 
progos ir galimybes pašvėsti 
vis$ savo laikĄ darbtii, JcHriO 
vaisiai bus atsakymu — ar ji 
tiifi ga'filftMi pasiryžimo ir. iš
tvermės, kad pasiekti tų Vir
šūnių,- to laipsnio savo profe
sijoj', apie kurj ji drįso tik sap
nuoti, tik svajoti, kuomet taip 
moriai teikdavo'savo (fclį prie 
tvėrimo. : ChiCagos mū^ikalio 
Veikimo iŠtdrijo'š. ► .

Tas asniūo bWo m'usų pa- 
Žių MARIONA RAKAtlŠKAI- 
TĖ, kurią mes VadindaVdm Mu
sų Mariute.

Ir taip, toji Musų Marjutp, 
Chicagiečių mylimiausia if -žy
miausia dainininkė, 1923 Jito- 
|ais Išvažiavo Lietuvon. Su cii- 
užiaušid žingeidumu it malo
numu sekome kiekvieną žing
snį jos miižikalės veiklos, šian
dien, po beveik pusantro dėka-i 
do, <ji pirmų sykį - lanko mii’s, 
bet jau riė mės viėrii- šavina- 
mės ją, šavihasi ją if Lietu
vos žmonės vadindami “Musų 
Mariona”, augšto išsilavinimo 
artiste. Ja didžiuojasi ir džiau
giasi ne tik »lietuviai/ bet iri 
kitos tautos, tos kurios ture-' 
jb progbs matyti ir įvertinti 
jos’ gražų talentą ir tbbtilą iš- 

:isjlavihifti<.
------------ • , • - •

asmuo

''Ą .Po 1
■S -AV . • tt&'V'rl I' 'i ’ • 'C iiPersLškyrpJ;'sų šiuo pasauliu 

rugsėjo 28)M, 8j40 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 46 meŲj am
žiaus, gimusP Pįttsburgh, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juokią, $ ; sūnūs *Arnoas 
ir marči^^jMarijbnų, Juozapą 
ir marčią^Ąną'stažiją ir Laury
ną, 3 anuktts; tėvą Joną Krem
blį, seserį. Gęndrutą, 3 brolius 

/ Vincentą, i'AIėkšandrų ir T)a- 
, nielių ' Kremblius, dėdę Joną 

Benitiną ir 'daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas 1509 So; 

49th Avė., Cicero.
Laidotuves įvyks šeštadienį, 

spalio 2 d., 8 vai. ryto iš hą- 
mų j Šv. Antaų.o parap. baž- 

( nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš teii bus) nulydėta į ŠvV,' 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Poce- 
viciėhėš gifninės, draugai ir 
pAžįstami. ė’š’at nuoširdžiai kvie 
čiaųii. dalyvauti laidotuvėse , ir 
ęuteikti jai paskutinį patarna
vimą if atsisveikinimą. ,

' '■ v • ■ ■ ' ' ' ■

’ Nuliūdę Įįekąjne, ;
Vyras, SuAųš, Marčios, Tėvas, 

'. . ■ .. Krbligi ; Gimiiiės.
pgT&rhattiįą. Jaid. dir. S. P. Ma- 
Žėika, Tel J/YARDS 1138.

':'______ _ . 1_________

Pocahoųtas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Cdūrse reguliariai $8.50 vertes 
Pocahontas—Lump ar Egg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertės.
Geriausios / r
' Indiana Mrne Run ' tbn.
Indiana Lump ar Ėgg .... ton. $5.75 

Kokybė ir svoris garantuota. ' 
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriaiš ir prekėmis 
su kiekvienu tonu. .

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

■ REIKALINGI 2 BUŠELMONAI 
prie senų ir naujų drabužių.

J. J. KOHOUT and SONS,
1910 So. Halsted St.

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

1025 North Clark.

lilusicai Iftš&uirtents
Muzikos' Instrumentai •

Juozapas zimančius
■ '....... ' V-.. ' , ■ ,1; /, ■

Peršiškyrė su šiuo pasauliu
rūgs. 28 dienoj 2:35 vai. ryto, <■ 

.1937 m., giirię's Raseinių aps.-, 
Girdiškių pūfap., Pagirdiškių 
kaime. ,s
; Amerikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliartie nubudime 
mylimas 2 dukteris, Antaniną 
ir Oną, 2 žentus, Stanislovą 
J^orvilą ir Gabrielių Benosių, 
jų šeiniynas ir daug kitų gi
minių. . ,

Velionis J. A. Zimančius gy
veno adrešu J.915. So. Justine 
St. Kulias pašarvotas koply
čioj, 4605 So. Hermitagė Ąve. 
Dėl platesnių. Žinių telefonuo- 
kite Bėvfefiy 13953.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalio’ L d., 8:00 vai. ryto 
Įš/ J. F.Ėtfdėikio • kopi. į šv. 
Kryžiaus parap; bažnyčią, ku- 
riojė atsibusgedulingos pa
maldos U'ž velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kabinės,

,'r Visi a;, *. Juozapo . Ziman- 
čiaus gifnift^s| draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai lie
čiami dalyvautu laidotuV^sė ir ■» 
suteiki jam paskutinį .patarna- 
vihią ir ■■ atšfsveikinimĄ ‘

f Nuliūdę Ijekainė, 
Dukterys, žentai, ir Giminės.

, PatarnaUlaHitid. dirr J. F. 
dęilŲš, TČį.^^ARDS-174-1.- • .

side 
tik

APLEIDŽIU ČIKAGĄ—PARDUODU 
VISAS SAVO PRAPĘRTES — 

NAMUS UŽ TEISINGĄ 
PASIŪLYMĄ.

PIRKAU—
Woodruff, Wisconsine resortą. Už
tai parduosiu savo namus »(Čika
goj) pigiai, nes greitu laiku išsikrau- 
stąu į Wisconsino naują butą.

Mano namai randasi 1930 So. 
Union Avė. 3 flatų mūrinis namas 
po 6 kambarius ir 1 fl. 4 kamb. ir 
1 cottagė 6 kambarių.

pasitikimo matykit mane ho- 
tely, 1606 So. Halsted St. telefonas 
Monroe 2725. Juozas Dargužis.

Wė Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

ILLINOIS COAL
LUMP .... ... ...
MINE RUN ..
EGG OR NUT
SCREENINGS

$6.00 
$5.75 
$6.00

_____ r.._.......... ... . $4.75
Our trucks cover the City and 

; suburbs. ,,
Cąll Day or Night ARDMORE 6975

GOLOSTEiN’S MŲSlC SllOP 
914 West MaxweJI St.

3 blokai į vakarus nuo Hąlstėd St. 
Mąžis trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitaš $65.00 
$125 Stygų Basas .........  $75.00
$99 Trombonas Su keisu........ $35.00 
$18. Smuikas su keisu, šnticas $6.50 
$8.150 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

■
•'   ■ ' ll "i..l ■ III ■■K.ll'l K ■   ..... I .11 ■■■!■■  .........................

PARDAVIMUI arba rėnduosiu 8 
kambarių namas tinkamas dėl res- 
taUrantc). didelis diningruimis, 2 ka
ram garažas, lotas 50x200 pėdų. 
Nedaug reikia Įmokėti. Randasi ant 
11212 So. Western Avė. Kreipkitės 
3315 So. Halsted Št. Tel. Yards 1546

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis katedžius,, 50 pėdų frontas, kai
na $5,000. Randasi 7227 So. Rock- 
well Str, arti lįgtuvių mokyklos ir 
bažnyčios. Bargenų medžiotojai te
gul neatsišaukia.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius '
Statom naujus ir taisėm .senus 
namus. Apkalam asbestpmis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

- IŠDIRBĖJAI 
yAnkeė potato chips 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom i Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale. t
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

iflįi |I|Į 111,41 ii I I ■ ; i,.ir    ||< n' 'u Hilu lįęlm i I li —

THE BRIDEGPORT
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVIGU f W SVETEBIŲ K*R A U- 
M TUVfi ATDARA KAS

DIENĄ—IR VAKA- 
W KAIS IR, SEKMA- >4^ f dieniais

Telefonus
VICTORY 3486

504 WEST 33-rd STREET

LOVEIKiS siunčiam Gėle^ 
Telegramų i 
Visas Pasaulio

♦ Dalis;
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
. ir Tagrabamš

3316 So. Halsted Street
... „Tel. BOULEVARD 7&14__ ,, • ______________ __

Fufniture &xFixtiirės
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RtUŠ 1937, vispkio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčėrius dėl bile kurio biznio įskai
tant. svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Caish arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
me kitur. -♦

Š. Ė. ŠOSTHElM & SONS 
1915 SO. STATE STREET

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

tą, ūke, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir perkam mergišius. ,

NAMON FINANCfe COĖ^.
6757 So. Westem Atetiriė

CHICAGO.
Bižhis įsteigtas 1919 metais.
—«. -....į...... .......................> ■įiu.4

CALumet 5269.

. $25,000 Naujų Rakandų Pardavi- 
Jfftųi Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$106 ImpOr.tuoti ir Amerikoniški

Kautai $15—$20—$25
$150. Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gfažų’s, nauji parlor

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

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

RAPH STOHAGĖ FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Finansai-Paskiįilos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lehgyais išmokėjimais. 
Krėipkitės į Lithuanian Building 
Loan and Šavings Associition 
(Naujienų spulka), 17Š0 So. Hals
ted Street.

REIKALAUJU $3(100.00 ant pirmo 
morgičiaus gero namo. Atsišaukite 
laišku 1739 S. Halsted St., Box 715.

NAŠLEI RĖIKIA PINIGŲ; paau
koja kaurą (rug), niekuomet bevar
totą; importuotas orientalis raštas 
$20; 3630 Jackson, Ist, Vžtft Buren 
1078.'

Btišln&š ėfciiic«g
PArdavimui Biiftiai

PARDAVIMUI gerai apmokąs 
restoranas., Gėrus pinigus padarys 
aktyvus Žmonės. 1802 SU. .Halsted 
Street.

J’ARDAVIMUI Meat Market, pil
nai įrengtas. Batgęnas, cash arba iš* 
mokėjimais. 2609 w. 60th St. Phone 
Hemlock .6633..

OMM

Urba Flofrer Shoppe
G?I®is, J$fylihiierns—Vestuvėms 

. ---Bankietain8--rLaidotuvėnis—
; / PapAęšimanis

4180 Ai-cher Avėnuė
Phone. LAFAYETTE 5800 -*

sI
I
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JEI TURIT
KĄ PARDUOT

. PAGARSINRIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500.
f

Apgarsinimų kąinos pri 
einamos. Už pabartoji 
mus gausit nuolaidą.

■w

' k-' ' ’■
-f . ■'■■■A ......
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^Trečiadienis, ruNAUJIENOS; Chicago, III,
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‘akvietimas į Lietuvių Laisvamanių Eti 
nės Kultūros Dr-jos Pirmą Suvažiavimą
Visas Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
Kuopas. Į Visus Tos Idėjos 
Plėtimui* Susitvėrusius Kliu- 
bus. Į Visas Tai Idėjai Pri
tariančias Organizacijas.

Žemiau pasirašę įgaliotiniai 
tetuvių Laisvamanių Etinės 
ulturos Draugijos 1-ntos kuo- 
>s (Chicago,' III.) ^Viečiame 
ietuvių Laisvamanių Etinės 
ulturos - Draugijos kuopas, 
isvos minties ^plėtimui susi- 
erusius kHųbuš ir laisvos 
inties' judėjimą norinčias 
mti organizacijas dalyvauti 
rmam Lietuvių Laisvamanių 
□nes. Kultūros Draugijos su- 
ižiavime*.
Suvažiavimas atsibus gruo- 
io 5 d., 1937 m., kaip1 10 vai. 
to, Lietuvių Darbininkų Sve- 
inėj, 10413 South Michigan 
/e,.Chicago, III.
Kiekviena L. L. E. K. D. 
topą gali siųsti po vieną de
batų nuo kuopos ir po vieną 
o kiekvienų penkių narių, 
i nuo didesnės to škaičiaugl 
sės. .. ■ ’• •• I»
Kliubai bei draugijos, nepri-

klausančios prie L. L. E. K. I)., 
siunčia po du brolišku delega
tu.

Kliubai bei draugijos, pri
klausančios prie L. L. E. K. 
IX, siunčia vieną nuo organi
zacijos įr po vieną nuo kiek
vieno 100 narių.

Lietuvių Laisvamanių 
nės Kultūros Draugijos
pos,J ir priklausanti prie L. L. 
E. K. D. kliubai bei draugijos, 
siunčia delegatus su sprendžia
mu balsu. Kiti tik su pataria
mu balsu.

Suvažiavimo tikslas yra pri-

Eti- 
kuo-

išrinkti centro komitetą, kuris 
sujungtų atskiras laisvamanių 
organizacijas į vieną draugiją 
ir visom duotų bendrą vado
vybę, kad galėjus visos - šalies 
plotu pradėti lietuvių laisva
manių organizuotą judėjimą.

Prašome pranešti kiek ir 
kius delegatus jūsų kuopa 
organizacija siunčia.

LLEKD 1 Kp.
įgaliotas Komitetas:

Antanas Jocius,
J. Jukelis, 
M. Misevičius.

ko- 
bei

Y

Teisėjo John C. Lewe 
Laiškas iš Lietuvos 

p. Mackiewich’iui 
šiomis dienomis p. Justinas 

Mackevičius (Mackiewich), ži-, 
nomas West Side biznierius, 
gavo laišką iš teisėjo John C. 
Lewe. Laišką teisėjas atsiuntė 
iš Kauno, štai ką jis tame laiš
ke rašo.: z

^Katiną pasiekėme dvyliktą 
valandą dienos. Iš Berlyno rei
kia važiuoti <13 valandų. Lietu
vos kraštas atrodo taip, kaip■ v 
šiaurinė Wisconsin valstijos da
lis: pušys,, .kalneliai ir gražus 
upeliukai. Ūkių trobos, daržinės 
ir kiti pastatai mediniai, . nors 
retkarčiais, pasitaiko ir mūrinių 
pastatų. 7- ; , . 7: ■■ .7

“Kauno miestas yra visai 
gražus, ir paskutiniais1 keleriais 
metais ten daug moderniškų 
trobesių pastatyta, žmonės čia 
rėdosi, ir atrodo beveik taip pat, 
kaip ir Chicagoje.

“Mes sutikome vieną vyruką, 
kuris buvo jūsų namuoše pietų, 
ir planuojame rytoj pasivažinė
ti po miestą. Aš tikiuosi, kąd 
ta ekskursija bus įdomi, nes 
vis dėlto čia daug kas yra skir- 
tingiau nekaip Vokietijoje arba 

Anglijoje. i .

Apie Budriko 
Didįjį Programų

Sekmadienio vakare, atsukę 
radio, su malonumu išgirdom 
melodingą ‘‘Plaukia Sau Laive
lis”, su kurią tai daina visuo
met prasideda Budriko šventa
dieninis radio programas. Pats 
Juozas Budrikas pasveikino 
visos Amėrikęs lietuvius, nes 
tik šį Budriko programą, duo
damą iš galingos stoties girdi 
visa Amerika. • Iš čia plinta lie
tuviškos melodijos, kurias taįp 
įspūdingai išpildo Budriko di
dėlė simfonijos orkestrą, šį sek
madienį girdėjam mlisų barito
ną Stasį Rimtų; labai švelniai 
padainavusį ;trej§tą. gražiu dai-

■ “ ' V' ' ' a 7 ' .

nų. Rodos, šiuO!J sykiu .jis jais-, 
mingiau dainavo negu visuo
met. Tai buvo puikus dainavi
mas. Už tokius* puikius progra
mos, į Budrikę 
visos Amerikos 
namuose atsako 
rikui.

pasveikinimus, 
lietuviai savo 
“Valio” .Bud-

Klausytojas

Šimkaičių ir Vadžgirio 
Apylinkių Išeiviams

MeMžiu geros valios lieta- 
vius ir . lietuves iŠ apylinkės 
Šimkaičių miestelio ir Vadžgi
rio, (Raseinių apskrities) atsi
šaukti; pas žemiau pasirašusį

Gautas laiškas 
nuo piliečio Vi 
Laiškas svarbus 
tipas, jis liet 
apylinkės lietuviui 

Dr. A. L. 
3310 So. i

vakarais tarp 6 ir 8 valandos. ;
..... — i......_......... ........

■ ‘Oras visą l$i^į buvo ideališ
kas, jei neminėki; neilgai truku
si lietų, kuris vakar vakare bu
vo Karaliaučiuje. Tiesiog sun
ku ir tikėti, kad jau praėjo vie
nas mėnuo, kaip mes namus ap
leidome,: Laikas praūžė tikrai 
greit.” . OtS!

šis laiškas iš Lietuvos buvo 
pasiųstas rugsėjo 6 d. čia pa
duodame laiško vertimą, kadan
gi pats laiškas* rašytas angliš
kai. >

Nauji lietuviai 7 
Golfo Čempionai

Pereitą sekmadieni įvyku
siam “Jaunimo” golfo /turny
re, vyrų Čempionatą laimėjo 
Vladas Kiaurakis. Moterų ti-d 
tūlas atiteko Mišs Anna Stylęr- 
Štai idraityten ; .. . ■ 7/

Abu golfo čempionai bus ap-; 
.vainikuoti ir gaus atatinkamas 
trofėjas šį šeštadienį — Spa-j 
lių 2,-trą. dieną,' “Jaunimo”- an
tį am metiniam . šokių vakare,1 
West Sidė Salėj (buv? Meldą- 
žio) , 2242 West 23rd I’lace. '7

Apart golfo; čempionų, tą pa
tį Vakarą ten' bus . apvainikuo
ti ir Chicagos lietuvių beisbolo 
čempionai’. Tą titulą 7 “Jauni
mo” lygoje šiemet, laimėjo. §v.? 
Jurgio parapijos C.Y.O. rate
lis.
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Garsinkitės “N-nose”,
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GRAŽUOLIU KONTESTJ
ĮSTOJIMO KUPONAS

Adresas

Amžius

Telefonas ..

Plaukų spalva

Akių, spalva

' Vardas-pavardė

i. .t. «■*!...
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> t. Užsiėmimas

’šiuomr jsfoju į TpRA^tĮOLIŲ ^ONT^STĄ”.
savo fotografiją. Sutinku, prisilaikyti visų taisyk
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dejų nurodymų. v ’ 7-• >
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P, S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fote 
priimtos.
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Mellie Gutowski, 20 m., 
ri pabėgo su trimis kito- 
s kalinėmis iš AVestfield, 
'Y., kalėjimo ir paskui 
skilbo savo plėšimais 
w Yorko restoranų. Ji 
šdavo viena ir pasku. 
Imdavosi grobiu su pasi- 
pušiomis miške kitomis 
tinėmis. Bet ji ir jos drau- 
i tapo sugautos ir sugil
tos atgal į kalėjimą. ”

HUSIOJO RADIO TŠRA- 
70 MARCONI ŠEIMYNA

^ėseniai mirusiojo gar
is bevielinio telegrafo iš- 
lejo Gugliehno Marconi 
troji žmona su savo duk- 
e Elettra Marconi, 8 me- 
kuri paveldės daugumą 

adėjo palikto $25,000,000 
•to.




