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sėjo Hugo L. Black klausimas 
šiandie Vyriausiam Teisme

Chicago, III., Pirmadienis,

■■

No. 233

Fašistų paradas iššaukė riaušes Londone
V i \

Desėtkai žmonių areštuota ir sužeista.

Teismui teks pasisakyti dėl advokato Al- 
bert Levitt peticijos, kurį įrodinėja, kad 
Black netiiri teisės užimti vietą Vyriau

siam teisme

LONDONAS, Anglija, B .
3. — Sekmadienį, spalio 3 d., 
Londono fašistai, vadovaujami 
Sir Oswald Mosley< surengė 
prakalbas ir paradą. Fašistų 
minia susirinko nemaža, bet 
kur kas daugiau pasirodė jų 
priešų, ir nesuvaldomas piktis 
prieš fašistus išsiveržė kruvi
nose riaušėse.

Policija vartoja buožes riau
šėms likviduoti, bet ilgoką lai
kų ji nepajėgė tvarkos atsteig- 
ti. ; 7 ‘ >

WASHINGTON, D. C., sp. 
3. — Pirmadieny, spalio 4 d., 
pirmą kartą tenka užimti vie
ta Jungtinių Valstijų Vyriau
siam teisme naujai paskirtam 
teisėjui, Hugo L. Black.

Kadangi dabartinis teisėjas 
Black prieš penkioliką metų 
buvo įstojęs j Ku Klux, Klaną, 
tai dabar smarkiai jį putola jo 
asmeniški priešai, o taipgi prie
šai prezidento Roosevelto, kurs 
parinko Blacką kalbamai vie
tai.

Ir vienas advokatas, būtent 
Albert. Levitto. yra padavęs Vy- 
riausiam teismui peticiją, ku
rioj įrodinėja, kad Black ne
turįs teisės būti teisėju. Ta
čiau Levitto peticija neliečia 
Blacko priklausymo Klanui. 
Peticija aiškina ve ką: pastar- 
rcrji kongreso sesija, kurios 
nariu buvo Black, išleido įsta
tymą duodantį Vyriausiojo tei-

70 metų amžiaus ir pasitrau
kia iš tarnybos; pasak Levitto, 
šis aktas pakelia teisėjams at
lyginimą už tarnybą, o sulig 
šalies įstatymais, joks kongre
so narys neprivalo būti skiria
mas vietai, kurioj atlyginimas 
tapo pakeltas tuo laiku, 'kai 
jis buvo kongrese.

Tai esąs pirmas šitoks klau
simas iškeltas Vyriausiojo tei
smo istorijoj. Ir nežinia, kaip 
teismas į dalyką pažiūrės. Jis 
gali atmesti Levitto peticiją. 
Jis gali paimti ją svarstyti. 
Ir.vėl keliama klausimai: jei 
teismas paims peticiją svar-^ 
styti, tai ar teisėjas Black da
lyvaus jos svarstyme, ar kiti 
teisėjai prašys jį pašalinti, ar 
pagalios Black pats ; pasiša
lins.

Šiaip ar taip atsitiks, o Wa- 
shingtonas ir kartu visa šalis 
dideliu, smalsumu laukia žinių 

smo nariams pilną $20,000 me-'iš Vyriausiojo teismo Black 
tams pensiją, kai jie sulaukia bylos klausimu.

FAŠISTAI RUOŠIASI KARUI. . 
žuosius tankus. Italijoje net ir vaikai 
karo ir mokinami karo pratimų.

Įsakė nuginkluoti 
10,000 Meksikos 

kareivių
MEKSIKOS; MIESTAS, 
— Žinios iš Meksikos Mie- 

kad vyriausybė 
nuginkluoti' 1Q,OOO vadi-

agrarijų kareivių, jų 
ir privačią kariuomenę, 
palaiko. generolas Cedil-

sp.

Rezoliucija prieš 
Mussolini nepraėjo

* - ----------- »

Bet Mussolini nieko nepelnė.

ji Italijos fašistai mokinasi operuoti ma
no 8 metų amžiaus pradedami pratinti prie

J ! • •
• • .

Riaušėse desėtkai žmonių 
buvo sužeista, kiti desėtkai 
areštuota, šios riaušės buvo 
tokios aitrios, kokių Londonas 
seniai jau nematė.

Potvinys New Or 
leans mieste

Japonai paėmė-Ki- 
nijos miestą

Shanghai srity kinai sulaiko 
* japonus.

Japonija įspėja ne- 
..sikišti į -Kinijoš^

3 
sto praneša, 
įsakė 
namų 
tarpe 
kurią 
lo.

šis
valdžios žygiais paimti kai ku-

įsakymas išleista ryšy su

«rUs žemes -stainbyij^žęme^ 
aavi'ninVii it* iflo /t SCI. 'J

’*.. ■ • ■ 7 .. ii* ■' ■ ■■
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Susirinko Ispanijos 
parlamentas

■....................- ■ *

VALENCIA, Ispanija, spalio 
3. — Praeju$į penktadienį spa- 

'o l dieną,: susirinko Ispani
jos parlameiitas. Ant rytojaus, 
f.y. šeštadienį, parlamentas 
kaip vienų1 balsu išreiškė pasi
tikėjimą premiero Juan Neg
rių vadovaujamam ministerių 
kabinetui, t -

--------------T--------------------------------------

Amer. Darbo Fede-

....  1 1 r ' • ...... .

Amer. Darbo Fede 
racijos vadai kriti

kuoja valdžią

GENE VA, Šveicarija, spalio 
3. — šeštadienio vakare, spa
lio 2 d., Tautų Lygai Genevoj 
buvo patiekta balsuoti rezoliu
cija reikalaujanti, kad Musso
lini ištrauktų savo ^kariuomenę 
iš Ispanijos.

Už rezoliuciją pasisakė 32

NEW ORLEANS, La., spalio 
3. — Smarkus lietus užliejo 
šio miesto gatves. Kai kur gat
vėse vanduo yra keturių pėdą 
gilumo.

Visos miesto dalys nukentė
jo daugiau ar mažiau. Tūk
stančiai žmonių buvo uždaryti 
jų namuose arba ofisuose. Oro 
biuras įspėjo, kad galima lauk-

valstybių atstovai, 14 susilaikė ti dar datfgiau lietaus.

re

SHANGHAI, Kinija,, spalio 
3. — šiaurinėj Kinijoj, Shan- 
tung provincijoj, japonai pa
ėmė miestą Taichow. Jie da
bar varosi artin prie Taiyunn, 
tos provincijos sostinės.

Tačiau Shanghai srity nepa
liaujami japonų puolimai iš 
oro, o taipgi jų artilerijos vei
kla nepajėgia iki šiol sulaužy
ti kinų atsparos. Kinai prane
ša, kad Chapei apskrity 
žiausia 200 japonų žuvo 
kutiniame susirėmime.

ma- 
pas-

TOKIO, Japonija, spalio 3. 
— Japonijos Užsienio reikalų 
ministerija išleido griežtą pa
reiškimą, 'kuriame įspėja kitas 
šalis nemėginti taikyti ją ir 
Kiniją. Pareiškime sakoma, 
kad jeigu" kurios, šalys nori 
prisidėti prie Kinijos, tai te
gul dedasi, tačiau Japonija ka
riausianti iki galo. * ’ , t K ,

Šį Japonijos pareiškimą, kaip 
manoma, iššaukę gandai, kad 
Elidžioji Britanija planuojanti 
šaukti tarptautinę konferenci
ją Kinijos-Japonijos karui lik
viduoti.

savininkų ir išdalinti jas 484 
ūkininkų kaimynystėm, ku
rioms trūksta žemės. 1

Generolas Cedillo buVo ^ukio 
ministeris prezidento Gardenas, 
kabinete, bet rezignavo pra
ėjusį rugpiučio mėnesi, kai 
prezidentas nepaklausė jo pa
tarimo vykinti žemes reformą, 
lėtesniu tempu. Įsakymas nu
ginkluoti agrarijų kariuomenę 
padaryta sumetimu" neduo
ti progos kelti riaušes, jei kas 
planuotų jas.

tinėms su C.I.O.

Paskelbė karo padė
tį Brazilijoj

Mussolini gavo 
Francijos ir An

glijos notas

Sukilėliai paėmė 
Cavadonga *

pra- 
pa- 

kuri

RIO DE JANEIRO, Ęrazfli- 
ja, spalio 3. — Brazilijos 
zidentas Getulio Vargas 
ėjusio šeštadienio vakare 
skelbė šaly . karo padėtį,< 
tęsis 90 dienų.

šalies senate mažuma atkak
liai kovojo prieš šį paskelbimą. 
Opozicija įrodinėjo, kad toks 
žygis ilgainiui veda šalį prie 
karių diktatūros.

Pagrinde, kaip nužiūrima, 
karo padėties paskelbimas tai
koma tam, kad, rinkimams be
siartinant, suteikti daugiau 
šansų rinkimus laimėti vyriau
sybės remiamam kandidatui j 
prezidentus Jose Americo de 
Ameida ir suvaržyti juo labiau 
rankas opozicijos kandidatams, 
kurių yra du.

HENDAYE, Ispanija, spalio 
8. — Generolo Franko kariub- 
menė paėmė, nedideli miestelį 
šiaurinėje Ispanijoje vardu 
Cavadonga. Lojalistai pasitrau^ 
kė. Sukilėlių tikslas yra briau- 
tis toliau, kad apgulti uostą 
Gijon, kurs randasi lojalistų 
rankose. ' ''

ROMA,, Italija, spalio 3. 
Italija gavo vienodas notas 
Francijos ir Anglijos, ir Itali
jos užsienių ministeris Galeaz- 
zo Ciano jas studijuoja. No
tos, sakoma, reikalaujančios, 
kad Italija ištrauktų savo ka
riuomenę iš Ispanijos. Nofos 
esančios švelnios tonu ir duo- 
dajičios užtektinai galimybių 
dleryboms.

iš

ChicagaiN ir ------ -----
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našaujar 
našauja: bendrai, oras ne
pastovus, gal bus lietaus, ma« 
žai atmainos temperatūroj; vi
dutinio smarkumo rytų vėjai.

Tik vienų metų, o 
gavo socialės ap

saugos kortelę
INDIANAPOLIS, Ind

3. — Loųis O’Connor, Jr., yra 
tik vienų metų senumo, o bet
gi praėjusį šetadienį jis gavo 
iš valdžios senatvės pensijos 
(sočiai šecurįty), kortelę. Nors 
tėvo -kontroliuojama, tačiau 
savo ranka jaunasis O’Conndr 
padėjo kryželį kortelėj ten, 
kur reikią pasirašyti.

Dalykas toks, kad kudikiš 
turi darbą, kaipo drabužiam 
modelis, fotografo . studijoj. 
Reiškia, jis yra dąrMninkas ir 
todėl gavo socialės apsaugos 
kortelę

Pataria Indiana vai 
stijai, kovoti su 

sifiliu
INDIANAPOLIS, Ind., spalio
— Kalbėdamas Indiana Val-

DĘNVER, COLO., spalio 3. 
— šiandie,<i pjrmadienį, šiame 
mieste prasideda metinė Ame
rikos Darbo Federacijos kon
ferencija. Federacijos prezi
dentas William Green, atvykęs 
.į Denver porą dienų anksčiau, 
pareiškė korespondentaųis, kad 
Federacijos kova prieš C.I.O. 
iki šiol btfvusi tik pradžia. 
Girdi, tikroji kova prasidėsian
ti, kai konferencija išsiskirs.

Jis, Green, numatąs kovai su 
C.I.O. galutinį atskirimą C.I.O. 
nuo Federacijos. Tai, žinoma, 
nesunku, padaryti atėmus Fe
deracijos čarterfus iš kai ku? 
rių C.I.O.' unijų, vis dar tebe
turinčių jos čarterius. ...» : . ■ ■ •

Antrasis žinkšnis tai Fede
racijos pasimojimas • briautis į 
tas unijas, kurios šiandie* pri
klauso C.I.O; ir remia jo dar
buotę.

Tretysis busiąs garsinimų 
kampanija; ypač paneigiant 
John Levvisą kaipo “au’tokra- 
tą” ir diktatorių C.I.O. .orga
nizacijoj. _

DENVER, Colo., spalio 3.— 
Susirinkę metinei konferenci
jai šiame mieste Amerikos Dar
bo Federacijos vadai savo pa
reiškimuose tuojau pradėjo 
smarkiai kritikuoti Roosevelto 
administracijos politiką, kiek 
ji liečia organizuotus darbinin
kus. Jie reiškia nepasitenkini
mą. todėl,, kad, girdi, adminisr- 
trącųįą /rųdanti daugiau , palan
kumo C J .0., negu Fedėrači- 
jai. '-'į z

Ypatingai aštri kritika krei
piama /prieš darbo sekretorių 
p-lę .Pėrkins. Federacijos va
dai, be- to, nepatenkinti vald
žios paruošiu bilium,' kurs lie
čia darbininkų algas ir darbo 
valandas ir kurį praėjusi kon
greso sesija atidėjo tolesniam 
laikui. ? •'

Įširdimas Federacijos vadų 
ant ’ darbo sekretoriaus galima 
matyti , dar iš to; kad jie ne
pakvietė p-lės Perkins, kaip 
garbės,' viešnios, konferencijoj 
kalbą pasakyti.

nuo balsavimo, gi dviejų va!-» 
stybii) atstovai, būtent Portu
galijos ir Albanijos, balsavo 
prieš rezoliuciją.

Kadangi Lygos patvarky
mai reikalauja šitokiuose atve
juose balsavimo kaip vienu 
balsu, tai rėzoliucija nepraėjo. 
Reiškia, Mussolini, dėka Alba
nijos ir Portugalijos simpati
jų jam, laimėjo technikinę per
galę. ? ' ’

Tpčiąą' tasr‘’:1mrtĮė jiniftš'- "d Aly*' 
kų'eigos nepakeis. Franci j a ir 
Anglija nusitarusios yra Veika- 
lauti, kad Mussolini ištrauktų 
savo kariuomenę iš Ispanijos, 
grumodamos, jam, jogei jos ati
darys Ispanijos rubežius loja- 
listams pagelbą teikti, jeigu 
jis neišpildys jų reikalavimų.

IŠ LIETUVOS
Kauno papludymius 

šiemet aplankė 
681,000 žmonių

ValtinIfikai išgelbėjo 162
• skęstančius. >

” *** -*-T ' '

Dar16 sušaudyta
Rusijoj

» ’ ' f

Buvęs Anglijos ka 
ralius atvyks 

Amerikon
PARYŽIUS, Frąncija, spalio 

3. — Buvusiojo Anglijos kara
liaus, dabar Windsoro kuni
gaikščio, sekretorius Tj’homas 
H. Carter pareiškė, kad Wind- 
sor ir žmona planuoją artimoj 
ateity 'atlankyti Jungtines Val
stijas ir Vokietiją.

Windsor ketinąs studijuoti 
Jungtinėse Valstijose ir Vokie
tijoj gyvenamų namų ir darbo 
sąlygas.

Indusai boikotuos 
Japonų tavorus

LONDONAS, Anglija, spalio 
3. — žinios iš Anglijos prane
ša, kad kaip šiandie, spalio 4 
dieną, Indijoj nužiūrėta pradė
ti Boikotas Japonijos prekių. 
Kadangi Indija yra pramonės 
atžvilgiu atsilikusi šalis, o gy
ventojų turi daug vmilionų, tai 
Japonijos ta vorai čia rasdavo 
-iki šiol gerą rinką. Todėl šis 
boikotas gali skaudžiai užgau
ti Japoniją.

""KAUNAN.' —z Maudymosi se
zonas * Kauno’ * papludymiuose 
šiemeį pradėtas gegužės 15 d. 
ir baigtas rugsėjo 13 d. Pa- 
pludymiai (maudyklės — by- 
čiai) 12-kos valtininkų buvo 
saugomi 121 dieną. Per tą lai
ką papludymius aplankė 335,- 
290 vyrų ir 346,702 moterys, 
iš viso 681,992 žmonės. Sken
do 39 suaugę vyrai, 24 mote
rys, 70 berniukų ir 29 mer
gaitės, iš viso 162. Visus val
tininkai išgelbėjo. Tik ties Kar
melitais, ne papludymio ribo
se, vienas 13 metų berniukas 
paskendo. Gal ir jis butų iš
gelbėtas, jei tuo pat metu ne
būtų papludymio ribose sken- 
dę dar keli žmonės.

Lietuvio Išradimas
Lietuvis inž.

Sukilėliai žudo vai 
kus Ispanijoj

3 
stijos sociąles darbuotės kon
ferencijoj praėjusį šeštadienį, 
spalio 2 d., yalstijoš sveikatos 
tarybos direktorius, Dr. Verne 
K. Harvey, pareiškė, kad In
diana valstija kas metši išlei
džia . $500,000 užlaikymui sifi
litikių pamišėlių. Pasąlu 'MK>o' 
>Harvey, jei valstija išleistų 
kas metai tokią sumą pinigų 
tikslu sulaikyti plėtimąsi šios 
ligos, tai i dešimtį metų skai
čius sifilitikių pamišėlių suma
žėtų 5Q nuošimčių, o dėka to 
ąutaupos ilgainiui pasidąfytų 
miįžiniškos taip finansų, kaip 
ir sveikatos atžvilgiu.

%.■ hz. j ' • . a'..- a . • :■

MASKVA, spalio 3. — Pra- 
ėju"sį penktadienį, spalio' 1 die
ną, Leningrade sušaudyta dar 
16 ' asmenų ' kaltintų tuo, kad 
jie ’sdžiniai ddrę žalos ..l^ėmika- 
lų fabrikui ir tarnavę kaipo 
šnipai Vokietijoj slaptajai, po-, 
licijai.

Tą pačią dieną šaly buvo pa
skelbtas griežtas patvarkymas 
“taikomas greičiau įveikti re
voliucijos griovėjus ir iškry
pėlius”. Patvarkymas numato 
teismą apkaltintiems ir ras
tiems kaltais sušaudymą į dvi
dešimt keturias valandas po 
td, kai šitojciė asmenys bus 
įąpėti apieyjų nusikaltimus.

Buvusiam guberna
toriaus padėjėjui 

kalėjimas
SIOUX FALLS, S. D., spalio 
— šeštadieni, spalio 2 die-

*

3. — šeštadienį, spalio 2 die
ną’, f ederalis teisėjas A. .Lfce 
Wyman paskyrė bausmės kn
ieti tris metus Leaveriworth 
kalėjime Robertui k Petersonui, 
buvusiam South Dakotos leite- 
ąiantui gubernatoriui. Petejrson 
prisipažino . klastayęs ' naciona-. 
lįų pankų raportus, Jis • buvo 
leitenantas gubernatorius 1935 
ir 1936 metais. Tuo patini lai- 
kįtarpiu jis taipgi buvo First 
National Bank of Cė^erville 
prezidentas.

RARCELONA, Ispanija, sp. 
3. — Praėjusį penktadienį, spa
lio 1 d., dvylika generolo Fran
ko aeroplanų mėtė bombas ant 
Barcelonos miesto. Penkiolika 
žmonių užmušta ir septynios • •
dešimtys, daugumoj vaikų, su
žeista. 7-
'' ■

New Yorko biudže- 
, tas $589,222,000

NEW YORK, N. Y., spalio 
3. — New Yorko meras ’Fio- > •

rello Guardia vėlai šešta
dienio, vakare padavė miesto 
biudžeto 7 sąmatą busimiems 
mėtaųis apskaičiavimų tary
bai. Sąmatas yiso siekia $589,- 
222,376.į5. Jii esąs $25,000,003 
didesnis'už; pernykščių metų 
sąmatą. Po to, kai sąnąatą pen- 
žiurės apskaičiuoto jų taryba, 
JĮ paims svarstyti aldermanų 
taryba/

u - : -/y- .

KAUNAS.
Alfredas F. Vasiliauskas, DU 
LR stipendininkas • dabartiniu’ 
laiku gyvenąs Didžiojoje Bri
tanijoje, kaip Itenka patirti, pa
darė įdomų ir svarbų išradimą 
aviacijos inžinerijos srityje. 
Išradimų panaudojus, busią ga
lima padidinti maksimalus ae
roplanų greitis. Išradimas ypa
tingai esąs naudingas sunkaus 
tipo aeroplanams bei dirižab
liams. Išradėjas tiki, kad jo iš
radimą bus galima panaudoti 
ir jurų inžinerijoje.' Išradimas 
bus užpatentuotas, greičiausia, 
visų pirma Lietuvoje. f

Tai nėra pirmas šio tyrinė
tojo išradimas. Dar bebūdamas 
V. Q. ’ Universitete, jis surado 
nkL’ją . šaldomąjį mišinį. Tyri
nėtojas, iš tikrųjų, mėgino su
rasti tam tikros rųšies stipriai 
sprogstantį skystį. Savo ban
dymus jis. atlikdavo Kauno for
tų pažemiuose;, nes jis bijoda
vo, kad netikėtam sprogimui 
wykus nebūtų kas užmuštas. 
Tačiau, tyrinėjo dideliam nu
sivylimui, bandomus skysti
mais, \ pakaitintas ant lengvos 
ugnies, visai nesprogo, o už
šalo...

i ■? J
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S P OJIT A S atitarto 
SAND.EN H TV filį S-«fljį Ity

Atidaryme dahvavo daug įublikos; kai

*
Praeitą šeštadieni 

vaL popiet, Maudei 
krąųtuyįję, ppift Ętątę ir-1^- 
dison gat. (9-tam aukšte) iš- 
kilmingai atsidarė antra meti- 
nė lietuvių meno paroda. Pro
gramų atidarė p-lė Purvin, ga
lerijos direktorė, paaiškinda
ma, kad lietuvių paroda dąr 
nesanti prirengta kaip reikiąąt- 
Aliejiniai paveikslai ant stalų 
ir ant žemės sustatyti salėje 
tik laikinai, nes pirmiau bu
vusi svetimtaučių paroda pa
sibaigia tik šįvakar. Pirmadie
ny viskas ' busią sutvarkyta ir 
sudėta į vietą, kaip reikia. Bus. 
atspausdinti ir atitinkami ka
talogai. Padariusi savo trum
pą pranešinpą, ji pavedė pro
gramą vesti p. VytaųĮui Be

‘ . -j;-- ■■

kai 2:30 kirs, grafiškai apdirbtus, eks- 
' ponatus. Raškauskas turi į|i

Konsulas Petras Daužvardis 
pasakė gražią prakalbą anglų 
kalba. . Jis apibudino lietuvių 
meną maždaug šiais žodžiais: 
Lietuvių menas esąs dar jau
nas, bet sparčiai -augąs ir bu
jojus, neatsilikdamas niro -ben
dros pažangos. Lietuvių liau
dies dainos ir muzika kiek 
anksčiau budino lietuviškumo 
dvasią. Menininkai, kurių ęląr- 
bai randasi šitoj parodoj, iš 
širdies yra lietuviai. Prisimi
nė pirmąją lietuvių meno pa
rodą Vilniuje ir čiurlionies ga
leriją Kaune, kurioje randasi 
gausi meno kolekcija kopė vi
sų Lietuvos dailipinkų darbų. 
Baigdamas kalbą p. konsulas 
pareiškė: “Mums reikia dau
giau menininkų, daugiau me
no, o mažiau žiaurumo. Tegul 
menas mus vieniją, o ne skal
do.“ . 7...

Po konsulo kalbos' 
čiukąitė puikiai,sudaihavb apie 
pustuzinį lietuviškų daipų. 
Publika nesigailėjo jai plojimų. 
Beliajaus' šokėjų gntyę gražiai 
pašoko lietuviškus šokius, pa
sirėdę lietuviškais kostiumais.

Programas užsitęsė apie va
landą laiko.

Po programo publiką neai
ški rstė, bet žiūrinėjo parodos 
ir įdomavosi daugeliu daly
kų.

Paroda labai įvairi.
Paroda mišri 

liau ji bus dar 
visi eksponatai 
ku išstatyti.

Iš kart buvo
tik paveikslų parodą. Bet at
sirado žmonių, kurie tuTėjo ne 
tik Amerikoj gąnąintų meniš
kų darbų, bet ir iš Lietuvos 
atvežtų, jie prisiuntė juos pa
rodai. Ir gerai padarė, kad at
siuntė. Tokie žmonės, kurie at
siuntė. menininkų darbus, da
vė progos n
bet ir kitataučiams juos pa
matyti. Labai gerą darbą at
liko! Kasgi iš to, jeigu kpks 
nors geras eksponatas sroves 
privatiškuose namuose niekaip 
nežinomas. Juk patiems savi
ninkams yra garbė turėti me
no kolekcijas, kaipo prąbąpgą 
ir kitiems jas parodyti.

Apie parodos smulkmenas 
teks parašyti vėliau1. Reiki9; 
pasakyti, jog kai kurie 
ji menininkai, per 
tus, padarė didelę 
ypač akvarelistai — 
nice Baljckaitė, p-lė 
Edvardas Šmotelis.
dažų eksponatų 
tiekė Mikas 
rių buvo aiškioje 
statytas ir . Miko - 
portretas. Iš skulptūros 
natų yra keletas Petro 
bas-reliefų ir kai kurie 
tuvos paskolinti 
lektorių. K, 
su vyžomis irgi 
rodą. Konsulas 
parodai paskolino

dimų, mazginių ir įvairiausių 
kitokių daiktų, kuriuos kiek
vienam bus įdomu pamatyti.

Parodą tęsis dvi savaites. 
Jžauga dykaį.
r Parodą sur.enąę Liet. Men,

r. * , \

Parodą surengė Lietimų 
Menininkų Kliųbas Čikagoje. 
Tačiau kreditas tenka kliubo 
pirmininkui p. Vytautui Behą- 
jui ir p-lei Bernice Balickai- 
tei> sekretorei. Tik dėka p. Be- 
liąjįapą ęnergijąį ir paęiŠ.Yęnti- 
mųi, pasisekė jąu trečią pąrp- 
dą ^rę^gtk Jeigu pę jį^s, va
giai kas iki, šiol butų bedrįsęs 
pasiimti supkų1 darbų U atsa
komybę. Šį kartą jam teko 
dirbti sunkĮųae apystovose, 
nes prie&: kiek laiko nusilaužė 
kojąk Koj# dar ir dabar įdėta 
į gipsų.

Pavogę eksponatus iš 
automobilio.

* ' • S ' ’ * ' { ”

P-ną. Gędroię ištiko, nelaimė. 
Jis pąrodoj neturį nė vieno 
paveikslo. Veždamas parodom 
savo eksponatus, buvo kažkur 
sustojęs ir palikęs autpmobjlį 
užrakintą. ‘ Kai sugrįžęs prie 
automobilio, radęs išmuštą lan
gą ir paveikslai buvo dingę.

r- M. J. š.

Šiandien White City areno- [ffi 
je. ęiai? Žąęįf'^asĮž^f- ' 
mėjęs Chicagoš Hstikaš,. kuris,. ; 
be to, eina*^policininko pare> BRII)GĘPęipT.*--Pęi,ęit^ tre
jas. Risis jis su Grubmyer, 
kuris yra pramanytas gorila. 
Pramanytas jis taip liko todėl, 
kad Iriais ^ąvo oponentus jtU 
taip “pa^Įąinobjęją0, kaip, tik
ras Yrą /buvę ąis^iki- 
mų, jį^ ąųkos pp tokio 
‘<pagląįipįpjrięjiiuu,,‘ turėjo, gydy
ti savą įo^auĮtuSi

Whitę City ąjęnoję ristypes 
rengią £phlę$, kurįs yra 
žymiąusiąs to, sporto šakos pro- 
motęvis Cbięągbję. 

• - z - ,
• Ę4SIS BĘUNS

Čiadienio Vakarą atsibuvo Bri- 

s^ųsirįnkįm^ą, kuliamą aalyYąt 
v o ir teisėjas Holland. Susi
rinkimas įvyko Chicago Boys 
GJub patafppse prie Enąeraįd 
ir 35-tos gatvių. ; Svarbiau^Ts 
vakaro biznio reikalas buvo 
trauk imąs, dešimties ^ovąnų m 
$5.0.U ląiiRėjibtiį į 
kostuiŲeriams. ; teisėjas Hol- 
ląud i$trai$g vis^ą cĮę^mt| nu- 
^eriųį pąįįuo^ui

M

Ą Sv. - .■'< . <l * • *• . »

bilietus, tąi pažiūrėkit, ąr jus 
rasite allt 3avo bilieto bile yie-’ 
n^ įŠ vašųjį patyrų nmuęrių. 
■^gu* rąsite, galite gauti 
$5.00 vertės knygelę iš^Bridge!- 
^orto Biznierių Sąjungoj Prie 
tos Sąjungos priklauso apie 15 
lietuvių verslininkų. Jus gali
te pastebėti narystės iškabas 
pire kiekvienos krautuvės, ku
ri tai sąjungai priklauso.

— VBA.
r ■ ,
■ 1 r" f ■ — .......... ............................. ........

r*

Pirmadienis, spalių 4, 1937 ' ■' i ... ....... .. ■ ■« ■' —
Oftoo TeL Virčiui, MMMrą. Ąnelia K. Jarus®

' '■ S5® Į Bg.T,DF,DUIJS’

se ar ligohln

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai." '

nųą 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakuL 
• .t., > ‘Rezidencija: 
8939 SOUTH CLAREMONT

DR. L E. MAKARAS

ir įvairi, 
įvairesne, 
nesuspėta

Vė- 
nes 
lai*

manyta rengti

tik lietuviams

pažangą, 
p-lė Ber- 
Pralle ir 
Aliejinių

Petrausko 
•os ękspo-

Kitą, trąčĮą^epį, spąįio, 6. d., 
Rainl^ Ę^ontpji pątąipoję 
(Layvrwęe Ąvę. ir Cląrk Šit į 
risis Bobby Bruns, vienas ge
riausių sinkiojo svorio, ridikų 
Amerikoj,a. O I®
Raspųtįn, pasižymėjusiu lįųsų 
imtypipkW

Bruns priklauso, jaunesniajai 
ristikų kartai. Ristis jis pradė
jo, .palyginti', dar neseniai. Nuo 
pat mažens jlis buvo tikras 
pavyzdys fiziškos sveikatos. 
Todėl išmokti ristis jam nebu
vo sunku. Juo labiau, kąd jis 
tą sporįą nepaprastai mėgsta.

Be to, dar bus kelios poros 
ir kitų ristikų.

1
5).

8) ,
9) .

id)

Kupė

88.197
■-68041

33098
07178
40314
00248

7Ą761 

100443, 
1U7Į4 
294076

■ *■

iš lietuvi,y esate gavę

' fc

Sovietų Rusijos JjidžtausiąS' Pa
veikslas po -“čhapayėv” 
“Baltic Deputy”

Vaidmuo Didelio Mokslininko Bol
ševikų Revoliucijoj

Taipgi vėliausios Sovietų Rusi
joj žinios Ekrane.
SONOTONE
$6 E. Va n Bąręn

Savaitės dienomis atsidaro 10:45 
*^25c Iki 1 P. M. Vėlyvas rody

mas kiekviena Subatos vakarą 
11 P. M.

Skelbimai1 Naujienose ... 
duoda naudą dėlto, 
kad. pačios Naujienos ' 
yrą naudingos.

1'— ■ »' — - 1............
2 • , . ■ • * * • ...» ‘ ,A > * - - v f '«■,* . ... K

L"
r . 3 m t A »-T ♦•r’ t -A.'f w.

SAVĮtĮT GALUMET 6969 
UNIVERŠĄL PLŪMBING & HEATING 

: SŪPPLY COMPANY, Not Inc;';‘. >•«

J 4 7 ^t^te r^eet°
Įr musų patyręs inžinįerius 
atvažiuos |* fusų namus ir LSO j I

suteiks DYKAI apskaičiavi- H UN|lWuR H
nyą dęl nąmų apšildymo rei- ĮUluiįO J
kmehų (pladtj, ghru ąrbą ■* |
karštu vandeniu Šįldomą. fte 1^100 yį^|lU| | R 
NEREIKIA PINIGŲ' IMO-H ]M|| IMANfflffig 
kem —36 mėnesiai iš-HMtUUIIDImilml I

i Atdara vakarais iki 7 vai. J 
Nedėliomis iki 1 v, dįdną :

PALŪKANŲ KAINA.

U A i; .n i. ■ ...iii 1

. X . ■ . -4 -4 v / ■ _

____________ ______________ ________ f-l <t ,tr.

i » «•)«.»»A«3J«»‘S-.,»4t b v ■ 4<•.-

Baimė jma, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokei savo

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA mąlonįąį jųiną PAGELBĖS
Apsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

• . • »

musų sekretorius suteiks jums visas 
v inforiųącijaą.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN &
S A VINGS ASSOCIAHON

1739 SOUTH HALSTED STREET 
•A Telefonas CANAL 8500

’Z/VE Promote. aClean, Healthy Condition
VėjoDel Akiu suerzintu ndo SąUlės, 

arba Dulkiu, vartoki^ keletą lašt 
fine. Ji* A^aivįns, SuraminaJ’eėmaKią*

° -fL Druggists. • I
H. S., Chicago

paįvairiną pa- 
P. Daužvardis 
> odos meniš-

BIZNIO RE^^ WĮKIT

Juozapas Ą?ukąs 
Bridgęporte išdegė kelįtas namų, 
kur žmoąėą neturėjo apraudos 
nuo ugnies—ant savb rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė Ištiks — ąpsidrąuskitę tuo- 
jaųs p,ąs —- 1 '

ątstOY^uja
Juozapas Ažukas 

property oM?ners asšocia- 
TION

3303 So. LUuąąica Ąvenue 
Tel- Bpulevą^d 3450 

(Atdarą nuo,s r.vto iki 9r vak.)

PATRUKĘ?
gims.

....... ........ ...... „ ' I C 
STOCKINGS gatąvąi padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pąnčiakas 
jūsų mietai, ^es esam specialistai 
'planavjtae ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo- 
ksftniuose prietaisuose per tris 

f gentkarte^.
Kainos prieinamos 

Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

GHIGAGO ORTHOPEDIC CO.
183 W. Lake St. ,

Arti pri,e Wellą Street.

Garsinkites “N-nosen

.......—„B..,. «

ADVOKATAI Tel. PULLMAN 1193-8277y

r<<Q7V'ii vri5Hrs.jv.fi»;! •<'*?? i v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
A • 

; » '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
44j7jl$quth FąįrfięĮd Ąvęnue 

Td. tAFAVETTE 0727

I T 1 4 koplyčios visose
- '■ L—* <1 1 Chicagos dalyse

, , , • • < tį... - ‘ t “ K, 1*4* i ■» ■ -f I *1 • • ' '** P 1 Ą' ‘ 4 ' * * ' '
' Klausykite musų Lietuvių rądjo programą Pirmadienio vakarais.

' 10:00 vai. vakari) iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 
’ i?-’ "P. ŠALTIMIERAS.

—už

taį<MuVhl Direktoriai

Chicagos,
Cicero į 

Lietuvių į 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoj

Ambųlance 
Patarnavi- 
mas Dieną

■ "”* * Ik T t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE. 

.- — — •-

3319 . t >
KA Yards 1139

Phone Yards 1138Avenue

I J. LIULEVICIUS
43^8 So. California Avenue , Phone Lafayette 3572

? ' 7 A. MASALSKIS
3307 Liįuanica Avenue Phone Boulevard 4139-

A. PETKUS
141Q South 49th

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Stręėt Boulevard 4089

Į. J. ZOLP Phooe BouL 5203
1646 West 46th Street - ' ' Phone Boulevard 5566

S.M.SKUDAS
71$ West 18th Street Phpne Monroe 3377

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 1081 h Street Tel. Pullman #70

f* » • ■. h?'4* / aa-S- » 'j- V •</' •, ■

; JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4?!Q|^ Weą|ę^n ^yę.,,.' ' ^hppe Virsią 0$83

K. P. G U GIS
ADVOKATAS*

Mięsto ofisas—127 N. Deąrborą SL 
Kamb. I43U-1484—Tel. Central 441Į-2 
Namą ofisaą—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. —

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

2406 MAtySON
VaL 1 ikĮ 3 P° rietą, 6 iki d vak.

‘ TeL Seeley 73^0
Namą telefonas Brunssridk 6597

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
^31 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res, 6515 So. Rockwęll SL 
Telephbne: Republic 9723

.• I •* • •

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yarda 2510• .1 J * J. K . J \ » •* i J* * ’ . f .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

OFISAS’ IR REZIDENCIJA 

43Q0 So. Fąirfield \Avė. 
Tel Lafayette 8016 •

i ; » • • /» n •, , » .......... . *
DR. STRIKOL’IS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Oftau 4645 SO, ASRMDiD AVK 

Ofiso vai: Nup 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 ‘ 
Namą TeL: Prospect 1930

st
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikaviiąas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, .nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį. 1
Daugely atsitikimą akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tet Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

’ -Kreivas Akis 
■■ Utaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
\ 756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos y^uriaį.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

’ DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

8 vakaro 
nutartiSeredoj pairai

, Huną CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1-—3 įr^7—8 

Seredomls Ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californi

Telefonas Republic 7868
J--. . iiim »|—i, ■■■—» r .|X   N. .H —

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BĘRTASH 
756 West 35th St. 

Cor, Of 35th ąnd Halsted Sts. 
Ofisb valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:8^ 

Nedaliomis nagai mrtartf 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BŪVU

TeL Kenwood 5107 1

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

DENTISTAS
4645 So. Ashl^hd Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Da k t arai 
w*^*^^,*<wr*****,rw**?r<***^^**^rTT.,***-*s •,•. v »

Doctor Manikąs*
PHYSICIAN-ŠURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. V i gini a 1116

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

Birž., Liepos ir . Rugp. nebus valan
dą popiet, bet bus nuo 10, iki 12 *• 

t —-h-T—--------- —------ -- ■> -
TeL 0944 i ©Jeną! ir' Naktį r:!.» y
Ofiso valapdos: nu^ ,2 iki' 4, nuo *7 
iki f8:80 v. Nedėl, puo 16 iki 12 ą.m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
■ CHICAGO, ILL. ,

Dr. Margeris
3325 Šo. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakarė 

Šventadieniais tik Susitarus ,
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S.- Westę?n Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:8Q popit 

išskyrus sętyąadfenį ir . Įrečladienį.

KITATAUCIĄ1

iš rusuos
Gerai lietuviams Žinomas per 31 

metus kaipo patyrią gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška^, ligas 
vyrų, moterų ir vaiką pagal ąauMU- 
slus metodus X-Ray ir kitokius ele- 
troš prietaisus. c •

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

Tek Cąnal 8110 .
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar " Central 7464

Dr. Charles SegaJ
OFISAS " 

4729 So. Ashland Ąve. 
2-ros.lubos 

CHICAGO, ItL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uuę 2 Iki 4 
vai/ po piėt ir nuo i Rd 8:80 Vaj. 
vakaro. Nedėliomis uuo 10 tid U 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 3880 
__________________ • - 
Tęlefonaą Y^rią 0^M

Dr.Maųrice Kahn 
46^1 SOUTH ASHLĄND AYR 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 ik» 13
Rez. Telfphąąe FtAZA 2400

^nose?



MUSŲ SKAITYTOJAI ATRADĖJAS

KORESPONDENCIJA
Binghamton, N. Y

VIRGINIA

O®

Maleva

Ignas Ambrulevič,

Stasys Jokubauskas

baigėsi

Prašo Rašyti Apie 
Partizanų Kovas

europiečiams 
nesunku buvo 
po tam ir A- 
iš Islandijos 
Grinlandijos

Kultūros 
repetici- 
spalių 4

SUNRISE NUT
Tonas ...............

Suorganizavo Mote
rų Chorą; Šiandien 
Repeticija

Iš Lietuvos Atva
žiuoja du Jaunuoliai

Užtikrintas Kuras
ŠVARUS PRISTATYMAS

Francis Vaitkus 
gimęs, važiuoja 
Štasiulis, 38į4;: 
Chiča.go.' ' ■
' Bruno Lekavičius pas Frank 
Cekavičius,. 10944 Indiana av., 
Chicago.

Pripildyk 
Savo Aruodą
Dabar__

Chicagos Draugijų 
Kliubij , Valdybos 

1937 metams

pirm., 
Adam Su- 

1947 String

Reguliarės Kainos

Su pagarba
Juozas Kuzmickas

Amerikoje 
pas Mrs. Josie 
y* Union Avė.,

Kur Laisvamanių 
E. K. Draugijos 
1 Kuopa?

Kaip Clyde Derrick “kid- 
nepino” du Johnson City 
policmonus.

Dabar Derrick bus teisiamas 
ne tik už namo apiplėšimą (fo
to aparatą ir kitus daiktus jis 
buvo iš vieho namo pavogęs), 
bet ir už žnįogvagystę.

— Vietinis.

VARTOKITE “NIDA*’ 
LABORATORIJŲ VAISTUS IR 

GROŽIO PREPARATUŠ 
(Žiūrėkit Skelbimą)

Stoker Nut, Tonas
Burping Daylight spacialiai
Stoker Nut, .... 8^.25

(Load Lots, Plūs Tax)
30 RŲŠIŲ KITOKIO KURO

2000 Milwaukee Avė.
6836 So. Halsted St,

2274 EJston Avenue 
/ ? ; v

Skyrius KENOSHA. WIS.
Centralis telefonas .

ARMITAGE 1440

Apie 1003 m. islandietis vadas 
Thorfinnur Karlsefni vadovavęs ek
spedicijai į vakarus. Jie pasiekę 
Amprikos žemyną ir išlipę tur būt 
kur nors Labradore ar net Naujo
joje Anglijoje ir išbuvę ten tris 
metus. Karlsefnio grenlandietė žmo
na pagimdžius sūnų, kuris buvo 
pirmas baltyeidis amerikietis gimęs 
iš europiečių tėvų. Jo vardas buvo 
Snoori.

TaČiąu mums nesvarbu kas pir
mas pasiekė Ameriką, kokie klajū
nai užklydę pasiliko tarp indėnų. 
Mums svarbu kas suradęs Ameriką 
grįžo Europon ir paskelbė pasau
liui radęs naują žemę. Juom buvO 
Kristupas Kolumbas.

R A Š O 
ANTANAS G. KARTANAS

NIDA Vaistų ir Kosmetikų 
LABORAT0RUOS 

Savininkas

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už x/j. 

kainos.

Visos choristės malonėkite 
pribūti Sr atsAesti naujų na
rių. Moterų choro mes ikišiol 
neturėjom/ Chicago je. Dabar 
toks choras jau yra suorgani
zuotas. Mokytojauja A. Zabu- 
kienė. Choro komisija kviečia 
moteris skaitlingai atsilanky-

Uus įtikino Liefą, kad. jis plauktų 
Grinlandijon kaipo krikščionis mi- 
sijonieris. Jis bandęs nuplaukti tie
siog į Grinlandiją, bet manoma, kad 
jis pirmas pasiekęs Amerikos žemy
ną ,o iš ten nuplaukęs į Grinlan-

tizanai įkūrimui Lietuvos ne 
priklausomybės?

Man tas butų begalo žingei
redakcijos štabe randasi ypa-' du. Ačiū.
ta, kilri daug yra dirbusi ak
tyvaus ir' organizacinio darbo

lio 6 d., atvažiuoja du jaunuo
liai, Francis Vaitkus ir Brune 
Cekavičius. 8

Prieš kiek laiko susitvėrė 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 4 kuopa. 
Buvo išrinkta ir valdyba. Bjt 
negirdėti jos veikimo. Atsiras
tų gal ir naujų narių, norinčių 
prisirašyti ir, vienkart, pasi
darbuoti dėl Laisvosios /Minties 
laikraščio, bet, nešant valdybos 
veikimo, viskas taip ir dingsta.

Girdėjau, kad j valdybą įeina 
darbštus vyrai, kaip tai: Ku
činskas ir Dr. Margeris. Kuopa 
galėtų gyvuoti. Prisimena man 
sekančios Dr, Margerio rašytos 
eilės, kurias jis parašė iš Lietu
vos pargrįžęs r-.*' 
Ar* atsimenat auštantį rytą? 
Saulė teka Nevėžio krantais 
Ir nuo vandenio melsvai dažyto 
Baigia slinkti šešėlis nakties.

ODAI CO.
35th IR NORMAL

BOUIevard 7000

NĖRA Įmokė jimo!

5 mėnesiai 
išmokėti!

dar tais laikais, kada šaulių 
nebuvo, t.y. p. Jonas Kairys, 
tai ar nebūtų gerai ir žingei- 
du, kad p.' Jonas Kairys para* 
šytų ‘'“Naujienose” savo tikrus 
atsiminimus ir atsitikimirs apie 
kovas, kaip kovojo partizanai 
prieš vokiečius.

Dėl tokių .aprašymų ar ne
gerai butų atsiklausti musų iš
eivijos Amerikoje, ar jie norė
tų žinoti apie tą drąsą, pasiry-

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale AveL; 
Vice-pirm 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers. 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humbųldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

Visas dalykas atsitiko taip: 
sekmadienio rytą, apie šeštą 
valandą, policistai - Gunningham 
ir Peftit pastebėjo nužiūrimą 
vyrą, kuris nešė foto aparatą 
ir didoką ryšulį. Kadangi toks 
vaizdas sekmadienio rytą ne
atrodė visai “naturališkas”, tai 
policininkai einantį vyrą siį- 
stabdė ir pradejb jį klausinė
ti: kur einąs ir kuriems ga
lams foto aparatą nešąs? Su
stabdytas vyras atsakė, jog jis 
sumanęs “prasivėdinti” ir ei
nąs už miesto keletą foto nuo
traukų nuimti. Vieną policini^ 
ką jis net pirmu vardu pava
dino. Tuo budu zjis norėjo lyg 
sakyte pasakyti: vyrai, ko jųis 
iš manęs norite, juk ihes sėiii 
pažįstami!

Tačiau tas famjliariškumas 
nepadėjo. Policininkai griežtai 
pareiškė, kad jam teksią į po
licijos nuovadą važiuoti.

Kalinį pasisodino užpakaly
je. Kiek pavažiavus, kalinys 
gana nemandagiai policistams 
įsakė važiuoti už miesto ribų. 
Kad nebūtų jokių abejonių, 
jog jis “biznį minina”, tai pa
rodė ir revolverį. Tuo pat me
tu1 jis labai vikriai abu polL 
cininkus nuginklavo. .

Žinoma, tvarkos dabotojams 
nieko daugiau nebeliko daryti, 
kaip tik važiuoti ten, kur įsa
kyta. Kai atsidūrė keliolika 
mylių už miesto, tai policis
tams buvo įsakyta įsukti į far- 
mą. Ten kalinys uždarė juos 
daržinėje ir išlaikė 18 valandų. 
Pagaliau, kai pradėjo temti, 
kalinys įsėdo, į policininkų au
tomobilių ir nuvažiavo savo 
keliais.

Per tas tryliką valandų po
licistams teko išgyventi “pek
los kančias”. Į miestą jie grį
žo baisiai susijaudinę^ Vos spė
jo jie savo bėdas papasakoti, 
kaip prasidėjo tikra “oblava”. 
Tuoj btfvo nužiūrėta, kad po
licininkus “kidnepino” Clyde 
Derrick.

“Oblava
Rome mieste Derrick liko su- 
imtas. Policijai j j išdavė jo bU 
vęs draugas, pas kurį jis ban 
dė pasislėpti.

Prieš kiek laiko Binghamto- 
no priemiestyje Johnson City, 
kur gyvena nemažas būrys ir 
lietuvių, įvyko tiesiog pasakiš
kas dalykas. Būtent, už įvai
rius nusikaltimus jau baustas 
Clyde Derrick, 32 metų am
žiaus, “kidnepino” du policmo
nus ir išlaikė juos nelaisvėje 
13 valandų. Paskiri sU polici
jos automobiliu jis nuvažiavo 
savo keliais. Jam pasisekė pa
siekti Rome, N. Y., kur jį po
licijai išdavė jo buvęs bičiu-

Per Naujienų laivakorčių 
skyriaus .patarnavimą, švedų 
linijos laivu “Kungsholm”, ku
ris atplauks New Yorkan spa-

DRA UGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas 
6504 So. Rockwell St.; 
baitis—pirm, pagelb., 1
St.; Gasper Fakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Westem Avė.; Frank 
Micklin, Jri—finansų rašt, 4917 
So Romensky Avė.*' Frank Meda- 
linski—kasierius. 81,59 Emerald
Avė;; Frank MargevWa*H<ontroI. 
rašt.. 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton š atkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 

,-Tamkeviče ir Peter Augustinas;
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja- 

' kalti*.., , : . "

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, ^327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

LIETUVIŲ ŽAGARIEčlŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. JinaviČia—pirm, pagelb., 
3852 So- Califomią Avė.; Sophle 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indihna Avė.; M. Miravitz—fin.

/ rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienSr—fin. rašt. pagelb.,

*1218 So.; Independencė Blvd.;
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 

*2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
$56, <Ęelden Avęz—kąsos globėjai; 
R. Šniukas—koresp., 4208 South 
Washtena\V Avė.; William Pu t ris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

AMERIKOS MARINAI SHANGHAIJUJE. —, Pilnai 
prisiruošęs mūšiui, Amerikos marinas eina sargybos pa
reigą Shanghai internacionalinėj miesto daly. Ramesniu 
laiku jis vėdinasi papsu. , ; ?

Chicagos Moterų
Kliubo Moterų Choro 
ja įvyks pirmadienį, 
d., (7:30 vai. vak.) Mark White 
Sųuare parko salėje.

dęs Ameriką. Taip ries išmokome 
mokyklose, tačiau, yra pakankamai 
faktų įrodymui, kad šimtus metų 
pirmiau Amerika jau buvo žinoma 
europiečiams kaipo Vineland.* Reikia 
pažymėti ir tą faktą,’ kad Kolumbas 
Amerikos nepasiekė, o tik Amerikai 
artimas salas.-

Islandiją, airiai surado, dar prieš 
850 m., kiek vėliau ir norvegai ją 
surado. Prie progos reikia pasakyti, 
kad Islandijos klimatas nėra šaltes
nis už New Yorko valstijos klima
tą. Kai jau Islandija 
buvo žinoma, iš ten 
surasti Grinlandiją, o 
meriką. Gerame ore 
kalnų galima matyti 
pakraščius, todėl nesunku suprasti, 
kad jeigu žmogus pajėgė nugalėti 
audringą Atlanto vandenyną - ir pa
siekti Islandiją, jis lengvai pasiekė 
artimus, matomus’ Grinlandijos 
krantusl ♦

Grinlandijoj europiečiai apsigy-' 
ven.o kiek vėliau, o po tam, 990 nj., 
jię įsteigė ten respubliką. Dar- prieš 
tai jie susisiekdavo su Europa. Tais 
laikąis Europos karaliai bei didžiū
nai mėgdavo ’falkonerijos sportą 
(gaudyti paukščius ; paleidus oran 
tam tikslui išlavintus, vanagus), 'o 
geriausi vanagai tam ’ sportui bū
davo importuojami iš Grinlandijos, 
Tai būdavo haltų plunksnų paukš-

Plaukiant 'buriniais laivais į Grin
landiją reikėdavo pasukti į pietus 
nuo rytų kranto, nes ten pluduro- 
davo dideli ledo- gabalai. Pasitaikius 
dideliai audrai, buriniai laivai ne
pajėgdavo šlaikyti kurso ir gal ne
kartą būdavo nupūsti į Baffin salą 
ar į Labradorą, Grinlandiečiai Ame
rikos žemyną vadindavo Vineland.

.Liefas, sūnūs Eriko Raudonojo, 
iš Islandijos nuplaukė - aplankyti 
Norvegiją 999 m. Norvegijos kara-

“TJETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, I1L; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 St>. 
50th Court, Cicero, III. J. Salakas, 
Jr.—fili, rašt., .1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskas —ka
sierius, 3461 So. .Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina / St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. Blst Avė., Cicero, III.

- Telefonas Cicero 4534 J.

Francis Vaitkus ij; Brun 
Cekavičius.^

Naujienįr Laivakorčių 
Skyrius.*

Gauta iš “N.” skaitytojo se
kančio turinio laiškas:

“Naujienose” gali rasti vi
sokių žinių, apysakų, juokų ir 
ko tik žmogus nori. Todėl 
“Naujienos” yra mčgiamiaiA- 
sias, žingeidžiausias laikraštis. 
Ir kaipo tokiam ar nevertėtų 
gauti žinių, tikrų aprašymų ir žimą ir auk£ kurią padėjo par 
iš Lietuvos kovos už laisvę — 
nepriklausomybę.

Kadangi čia pat “Naujienų” i

PIRKITE 
MALEVĄS

VARNIŠI 
iš didžiausios firmos 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes""gavom iš Ban- 
4<ruto krautuvių, gai- 
3^'ų gel žketfu-sudu
žimų, visi nuo J /3 iki 

pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
tuvės —Ateikit į ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

MALEVOS
IR VARNIŠIAI </3 IKI

Chesterfields kartu eina
su rūkytojais ... teikdami jiems tokį užsirū- 
kymą kokį jie pageidauja ... taip kaip jie 
geriausia mėgsta.

z . • »■- • . L . s

< Chesterfields yra gaivinančiai lengvesni — 
jie turi skonį kiirį rūkytojai mėgsta. Chesterfields 

® yra skirtingi nuo visų kitų . . . JIE PATENKINA.

DAUGIAU MALONUMO
«

*^7Sherwin 
^Villiams 

trim varni- 
šiįi $2.25.

MusųtQĖp 
kaina ......;vww

$2.70 vertės, ;visur ži
noma Fiat ir Gloss

PAINI EXGHANGE K».> ’l-**
$2.25 vertės Fiat B ai-
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NAUJIENOS
to*W Ai

Plt-mdietm, apatių 4, 1037

1739 South Halsted Street v 
Tetephone CANal 8500

Chjcagojė 1 
' Matams * 

Pusei metų. 
Trims mėnesiams

• Dviem mėnesiams J.___
Vienam mėnesiui ____

— ...4

į.į...wwn,^ ^.,4...,-,...^^. S8X)0

Subfcriptidn Ra tęs:
$8.00 per yėar In Cahada
$5.00 per year out&ide of Chicago
$8.00 ęee year in Chicago 
3c per copy.

• -• A-- •- - •- ■■■ •

Entered as £econd Class Matter 
March 7tU 1914 at the Post Office

Nanjienoa elha kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halsted St., CMcagO, 
TŪ. Telefonas Čanal 8500.

Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Vatuose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams _______     $5.0©
Pusei riietų -—_____   2.7j5
Triins mėnesiams 1J50
Dviem mėnesiams ---------  1.00 .
Vienam mėnesiui _____ —

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams   $8.00
Pusei inetų    4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moneįy j

Orderiu k&rtu su užsakymu. ,

... 18c

Teisėjo Black’o žodis
Naujasis Vyriausiojo teismo narys Hugo L. Black 

penktadienio vakare pasiaiškino per radio dėl daromų 
jam priekaištų, kad jisai buvęs ir dar tebesąs teroristi
nės Kū Kito Klan organižacijos Darys. Teisėjas prisipa
žino, kad prieš kokius 15 metų jis^i, iš tiesų, buvo įsto
jęs į KKK., bet vėliau rėžignavo ir jokių ryšių su ku- 
klukskis nebeturėjo.

Teisėjas zB-lačk pasisakė už piliečių teises, išreikš
tas Am. Jungtinių Valstijų konstitucijoje, ir prieš dis
kriminavimą religijos arba rasės dalykuose. Jisai, paga
lios, nurodė į savo, kaipo senatoriaus, 11 metų veikimo 
rekordą, kūris liudijąs, kad jisai, Biack’as, visuomet bu
vo nuosakūs liberalas ir gynė laisvės ir demokratybės 
principus ir piliečių teises, neatsižvelgdamas i tai, ko- 
Idos spalvos jų oda arba kuriai bažnyčiai jie priklauso.

Reikia apgailestauti tą faktą, . kad Hugo L. Black 
buvo ku-kluksų klano narys. Apie 1923 metus, kuomet 
jisai įstojo į tą organizaciją, jo valstijoje, Alabamoje, 
galima sakyti, kuone visi žymesni žmonės buvo jos na
riai. Tai buvo savo rųšies mada Pietuose.'

BeKkaįangi Black iš Klano pasitraukė ir per visus 
šiuos metus stovėjo nuošaliai nuo ku-kluksų, tai jį šian
die smerkti už iču-kluksizmą nėra pagrindo. Jo pasiaiš
kinimas klausimą užbaigia. * v

—--- į_i 7,—  ....... . *.

Darbininku frakcijos
* ‘ X

štai, dėl td, kad “N&ujiėbci^’ 
padarė keletą kritiškų pastabų 
apie jaunulio K; Michelsono 
straipsnį žurnalo klausimu, 
“Vilnis” rašo šitaip:

• »

S “Atrodo, kad Naujienoms 
sVatou tik tas, iš kur jos tu
ri materialinės bandės. Kita 
viskas joms niekai.” M

, 1 tokį komunistiškų kiaulėzą 
P’riekšMą ^Naujienoms”, žino
ma, nėra reikalo aitsakinėti, 
nes visuomenė pakankamai ge
rai “Naujienas” pažįsta. įdomu 
.tačiau yra tai, kad komtmištai 
davatkišku 'fanatįžmu gina to 
jaunuolių žurnalo sumanytojus 
nuo kritikės, -nors pastarieji sar 
kosi busią vis-al bepartyViški k 
komunistams netarnausią. J 
keistą kompaniją pateko jauna
sis (brooklyniškis) Michelso- 
nas. s

Kai dėl '“materialinės nau
dos”, tai komtmistij organas 
geriau apie tai tylėtų. Dėl ma
terialinės naudos komunistai 
tiek kartų keitė savo “princi
pus”, kad ima juokas, vien tik 
pažvelgus į suaugusį žmogų, 
kuris vadina save komunistu.

SVARBUS RINKIMAI 
FRANCUZIJOJE

i

Colorados mieste Denver šiandie prasideda metinė 
Amerikos Darbo Federacijos konvencija. “Gyviausias” 
punktas jos dienotvarkėje Jius klausimas apie Federa
cijos santykius su C. I. O.

Konvencija gali tuos santykius sušvelninti, arba pa
aštrinti. Spauda pranašauja, kad Am. Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green ir jo bendradarbiai' paskelbs 
Denveryje “karą” industrinių unijų komitetai. Jei tie
sa, tai ši konvencija bds nelaiminga Amerikos darbinin
kų judėjimui.
* Skirtingos frakcijos darbininkų judėjime turėtų tai
kytis ir veikti kartu.

Voila Paris!
' J,- . '

z. ;. : •<
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tai štai tasai Paryžiasi tolimo. Pttanetigae, kietadenasi
štįi toji įtarc^s galvoja, giliai gai-i

VėndiWI|, .bto te teta yra tfc< 
taika. Taip lygiai 

ks nebūtų kate skabdžiadr-

Pastabos
>>ifcmiin vi", ".-no 

Lenktyniuos su patena 
tetais patriktais 
Abo labį tokie 
Jis jau bosas 
«iaMnišfci 
Nrišslgelbejb tūpčiojitim

KomUiiistas j. Ormšmas ir 
b'uVęs karštas Normah Thornas 
sekėjas, kairysis - socialistas 
Keistuti Michelsonas, rėngiasi

centras, j^blitikos pašau-
lio. moterį maių

. • . • ,: * ■ z r ■ »'

1 I’alVžiuB su ytšais toto bri&i * 4, ± t .■....•<.

miesčiais turi per šiai ir jautriausiai paliečia
gyventojų^ Visi;-ją
čiai ’ administtoty^ p.CiBvuw»
Paryžiaus miesto 08 Amerikoje gimb'siain, ir
vklW Myžtoje 
25,W . torių

Paryžiaus gatvėse, bet ne kur: 
kitur gimė tokfei jaisvfe, ly- 
gybe ir brriyfeėi W šūkts, ku-i.’ 
rio Vitos tertOfe, Visos Valsty- .

šio mėnesio 10 ir 17 d, d. 
Francuzi jo j e įvyks miestų ir 
apskričių rinkimai. Jų reikšme 
labai didelė, kadangi Francilzį-. 
jos žmpnės, dabar turės pirmą 
progą po “liaudies fronto” per
galės parodyti savo, nusistaty
mą. *• .. ./■■■'-, H

Be to, apskričių -(arrondišs^ 
ments) ir departamentų‘taryj 
bos, kurias bus išrinktos šiuose 
rinkimuose, dalyvaus Frančužį- 
jos senato rinkimuose.

Reikia neužmiršti, kad Frari-; 
cuzijos senatas yra/renkamas 
ne tiesioginiu balsavimu. 1939. 
•metais bus renkamas vienas^ 
trečdaly s senatorių. Daugumą- 
jų rinkikų sudarys provincijų 
(departamentui) įjį 'apskričių ta
rybų nariai. - .1 . ■

Šiandie Franęuzijos senate 
yra susispietę konservatoriai. 
Nors nominaliai daugumą sena-j 
te turi vadinamieji socialistai 
radikalai (liberalai), bet sena
tas bendrai yra atžagarei viskas. 
Jisai atšisakė pritari^, toms fi- 
nansiųėms reformoms, kūriau, 
buvo sumanęs socialisto 
kabinetas, todėl kabinete bu
vo priverstas rezignuoti. .

E LIETUVOS

Juk Vito patelio fcivifefącijos

puto • iš atvykusių.
rasite Visų/^į>ąto%dio tetty iri 
rasių atstovus, •Paryžius su sar’ 
vo Versaliu tai fcuropos 4rj 
iš dalies viso patelio oiv^i-j 
žarijos ir priitikos Istorija, žy
miausių • p^aubo. įvyKiiį * 
saldūs tižriksito Par)4itije> ^au 
pradedant tir XII aimžiaisj 
Paryšės Ma kųr^ ne fefc to’ 
vo, bdt iš daite ir kuropos is- ^iyMūaliste ir i viso-' 
toriją, Juk Štei ir/buvteiO 'M-įkito brganiteijto toWpti. Jis^ 
džiojo taika pasirašyta; tiek ^Mv^Je, tiek namuose, tiek 
nė kur • tet> Versalyje, Vitoše pata^ose nori Wti' nfe- 
Vertolis žBo'nžaš Lie’tutok nto; %Waržyįas... Jis vitoV riiko ir 
čia,' prierdietoio; jįanriasi kaip Mlmife save,
rūmuose, ’feūvo totieste Lie-' Bet prabei^as organizuotai 
tūtos valstybės sienos. Tiesa/’ 
buvo kreidai išvestos, jos 
sudarė ir teto tautos Vitoo' 
jupginio ^ Pteą Lietuva, da-j 
lys j pietas į štei’ę lietuvių! 
gyvenamos > srite neatatekb< 
įsikūrusiai, ! teisingiau ' pasa
kius, atsistačittsiai Lietuvos 
valstybei; ! ‘/V ' ■ /! •
/'jBet kąs:'/yra istorija^ Tai 
gyvenimo faktų, patvirtinimas, 
taikos dokumentais vadinamų. 
O kas J?ra gyvenimas? Tai ko
va, tų kovu. |švada, tai ir yra 
tie taikos *, dgkumentai.

Lietuvių. tauta ilgus • amžius 
buvo kitiems tik medžiaga. 
Lietuvių tąų.tos ekspansijos tik 
dabar šiame amžiuje pradedą 
^pasireikšti, ' t) juk tautd: besf- 
veržimo sa^d kultūros laimėji
mais, be saVo visakeriopos ku- 
.rybos, tai tik tauta, bet rie na
cija! Lietuvių taūta tame di- sa^- Paryžius, kaip ir ki- 
džiuliame' rdąUgeiio valstybių dideli miestai, turi savo pa- 
s.ukretirąe, to karo griuvėsiuo-* lūgnes, . bet tose padugnėse

į’aryžieris paviršutiniai žiu- 
fto^džio brganL 

žuotą žmogaus. Jis didefe inJ

„ >, rito namuose, tiek 
patalpose nori feVti nfe- 

%Wąržyte,. Jis vWr Wko ir. 
jaučiasi kaip namie ’pap save.

galvoja. Savo mintims (kvėpi- 
‘mę jis teda kolektyve, todėl 
kolektyvas jam Visame pagrin-

^mncužąs, 0 paryžietis ypa-j 
^čiai, tik reikalui ištikus lieka. 
ištikiipa§ ir draugiškas savo, 
IcolektyVo narys. Tai parodė, 
'didysis kate, tai Sako šių die
nų įvykiai. $ta1 pranepžai ko-; 
thunistai, ‘^nteriiAčlonalės”,. 
Maskvos diktuojami, joms bu-; 
rodymams pasiduoda tik tol,, 
kol tai neliečia jos Valstybės 
reikalų. Juk prancūzai komu
nistai. balsavo už savo karino-< 
menės skiriamas lėšas, / pritarė 
tam reikalui išleisti vidaus pa-; 
skolai. /Taip tik Prancūzijoje 
gali* į» ii . ?•• *' *

Apie ‘ paryžietį'' yra sufcida- 
.friusi Visai klaidinga nuomonė, 
kad seksuaiiškai jfs neturi* j<M

!

Lenkai suėmė Lieta- 
vos pasienio polici- < r

KODĖL čia AUGĘ PROFE
SIONALAI NUTOLSTA 

NUO LIETUVIŲ

Clevelabdo “Lietuvių žinios” 
svarsto, kodėl Amerikoje augu- 
sieji lietuviai profesionalai ma
žai tedalyvauja lietuvių Veikir 
me. Jos mano, kad svarbiausia 
priežastis tai tas faktas, "kad 
lietuviai yra papratę žiūrėti į 
inteligentus, kaip į “Išnaudoto
jus”, /ir juos niekinti. Sako:

y“Apie pagarbą tai nėra ko 
nei kalbėti. Net ir paprasto 

\mandagirmo reikia su žvakia 
ieškoti. Kad persitikrinti, 
reikia atsilankyt ant musų 
lietuviškų susirinkimų, kur 
‘pliekiami’ iš peties kaip in
teligentai, 
net (1 — 
kiai.

“Profesionalai to pakęsti 
ilgai neišgali. Jie gerbia' vie
nas kitą. Mandagumą stato 

{aukštai ir jo pageidauja ne 
/ vien dėl savęs, bet dėl visų 
f gerovės. Profesionalas nepa- 
I kęs, kad ir jo aršiausį priešą 

niekias, o ypatingai jis .ne
gali nutylėti grubi j oniškumo. 
Tad jam išeina viena išeitis 
— arba nutylėti ir j

profesionalai ir 
*N.” Bed.) dvasiš^

■WRįFMII llll

Štai tau ir tikrasis t stalin- 
cųa! Prieš kelis metus tos pa
čios draugijos naryš (rodosi, 
Beniais) parašė j “Naujienas” 
korespondenciją iš Kanados. L. 
Prusetka, kuris tada buvę li- 
teraturkos galva, tuoj sušuko, 
kad Bernužis turi boti iš orga
nizacijos pašalintas. Ir jis bu
to pašalintas.

O dabar?
Dabar tos organizacijos .vy

riausias viršininkas, atseit, 
gaiva gali eiti boso pareigas 
tokioje įstaigoje, kur darbinin
kai streikuoja.

Kaip matote, musų komuni
stai padarė Labai didelį žings
nį ... Atgal.

ątfgušiam lietuvių jatffiftnui 
anglį kalba žurrųilą “Voke”.

Tų dviejų jaunuolių 'pašimo- 
jim’aš rodo, kad’ jie žygiuos ty
ru lietuvybės keliu. Gal jiems, 
pavyks sukirsti ir musų pa
tentuotus patriotus lietuvybės 
atžvilgiu. '

Man keista tai, kad žurna
lo leidimo * sumanytojai, abu 
būdami pačių kairiųjų partijų 
Sekėjai, iš anksto kratosi vf- 
soHais izm&is. 1

Aš manau, kad Amerikoje’ 
augusiam lietuvių darbininkų 
jaunimui vis dėlto nebtftų pro 
šalį «« socializmu sueiti į ar
timesnes pažines,

; j
“La£syč” <š rugsėjo 25 d. pa

sakoja, kaip Gestapo pe¥ prie
vartą iš dviejų buvusiųjų ko-, 
munistų partijos narių padarė 
provokatorius, kurie turėjo pa- 
'dųo$ atgailos laiškus.

“Laisvė” rašo: “Kada fašis
tai Atėjo prie valdžios, jie pra
dėjo areštuoti vokiečius pilie
čius, dirbančius sovietų atsto-. 
vybėje. Areštavo ir šituos dų.į 
Po suėmimd, kad juos riekan^ 
kintų, jte davė sutikimą papa
sakot elpie visą, kas buvo so
vietų prekybos atstovybėj Ber
lyne. Jie tapo Gestapo agen
tais. Gestapo viėrią iš jų pa
siuntė kaipo provokatorių į 
Berlyno partijos raikomą”. • 1

Iš pačios komunistų partijos 
spaudos matome, kaip Vokie-i 
tijos Hitlerio ' žvalgyba prie-’ 
Vartos keliu komunistų parti-^ 
jos narius padaro provokato
riais. Bet kada Sovietų Sąjun
goje Stalino^ oponentai teis
muose daro viešas išpažintis iT 
prisipažinimus, (tos išpažintys'

“Laisvės” editomlų rašyLo- 
, jas labai džiaugtasi, kad Ko
munistų internacionalo septin
tas kongresas |sakė Vokietijos 
ir Italijos komunistams eiti į 
masines fašistų .organizacijas.

Kas tik Komfnterno nridai- 
dingumu paabejoja, tuos sta- 
liniški “demokratai” suverčia 
Į vieną krūvą: sklokininkus, 
kairiuosius socialistus iš “So- 
cialist Call”, sengvardiečius ir 
grigaitmitfs socialistus.

< Laimingi musų centro biuro 
vyrai, kad turi Kominterną 
Maskvoje ir neklaidingą po
piežių Stalino asmenyje.

—o—
“Soeialističeskij Vestnik” 

paduoda ištrauką iš “Pravdos” 
už gruodžio 23 d. 1930 m. Sta
lino 50 metų amžiaus sukak
ties proga Piatakovas metęs 
tokį šūkį: “Negalima eiti prieš 
Staliną”.

Kaip matote, vargšas Piata
kovas tūpčiojo prieš Staliną 
kaip įmanydamas, bet vis dėl
to nieko nepešė. Stalinas jį lik
vidavo ir tiek.

’ t 1 •* — Marksistaą.

LIETUVOS ŽINIOS
Telefono abonentų 
skaičius Lietuvojemažiausiai prancūzų, 

giausia jas lanko — 
rikiečiai “janki”...

ir dau- 
tai ame-

■ /. . P^fieti^ dažnai net su tiesa apsilenkia),
intonsyVing^šMu,* dAūg ryžtJn-į ;mėgšto\pasijuoktų linksmai pra-. __ __.x._
gegnių gyvenimu virsta nariu bet šitą savo palin-^ Vokietijai, toi riuisų lietuviški

se atsiekė tai, ko ji anuomet 
atsiekti pajėgė. Tik dabar lie
tuvių tauto $yVMdama į daug;

-kad jie tarnavę Japonijai ir
KAUNAS. — Telefono abo- 

1 nentų skaičius Lietuvoje kas
met atitinkamai didėja. Perei
tais metais liepos 1 d. visoje 
Lietuvoje turėjome 18,654 te
lefono' abonentus/ o šių metų 

1 liepos 1 d. j&u turime 20,313.
Liepos 1 d. telefono abonen- 

' tų buvo: Kaune — 7,221, Klai
pėdoje — 2,987, kituose ap

skričių miestuose Šiauliuose — 
852, Panevėžyje — 527, Šilu
tėje — 397, Marijampolėje — 
278, Alytuje ir Tauragėje — 
po 214, Ukmergėje — 210, Vii- 

• kariškyje — 185, Biržuose — 
167, Telšiuose — 160, Kėdai
niuose — 155, Pagėgiuose — 

1150, Raseiniuose — 141, Ma
žeikiuose — 119, Rokiškyje — 

. 110, Kretingoje ir Utenoje — 
po 102, Kaišiadoryse

■ Zarasuose — 62, šakiuose — 
•54 ir Lazdijuose — 36.

gegnių gyvėninui virsta narija' 
ir pradeda suprasti, jOJsti sa-' 
Vo sienų netikslumą tiek eko- 
hominip, tiek prijtfeip požiu-j 
•riu. Visa " tai jaūste jauti, šu-> 
pranti Paryžiuje . gyvendam:as>j 
jo istorinius imūžiejto belan-^ 
kydamas. ■ r

Taip, Paryžius greičiau in-; 
teriiaeionališ mieste, į>aryžie-! 
tis greičiau internacionalistas: 
žmogus, bet jis iš esmės 
iiai prabeutos, didis tovo ta4. -
što, toto istorijos, savo Wtu-f^ ^Pte^otL JUk PAryžto ktir kas labiau pasižymi

v r'. S ' > AlzS.zilrv1nte»x><c< G-s
ros žmogus. Prancūzas savo 
krašto patriotas, savo sostines- 
pasididžiavimas ir pažiba. \Pa-j 
ryžiečiųi Visai svetima kitų; 
tetų neapykanta, jis įtotelioj 
žmogus ir-i kartu praneužasJ
'Čia jautiesi fcsip wnie, ir tuojjj18' 
apariu metu MdkViename žing-: 
snyje jauti, ‘ matai zeSąs 
tautos . sunūs. Paryžius greitąjį

kimą jis Visai kitaip išnaudo
ja, ‘ '.f

Bet jei naujai statytųsi Pa
ryžius, tai jistetiį visai kitoks. 
Pranr&zas daryty viską, kad 
tasai mieste milžinu' netaptų. 
Paryžius '— didelė našta visai 
ifraneuzijos valstybė! Juk dau
giau kaip L5'% vjeų krašto gy
ventojų . gytoba Paryžiuje 1

komuniste Viską ima už gry
ną pinigą. Jie bijosi net pri
leisti tokią mintį, kad visos tos 
išpažintys” yra niekas dai
giau, kaip tik Stalino žvalgy
bos darbo vaisius.

žodžiu, tenka pasakyti štai 
kas: tiek hitleriška, tiek sta-*
liniška žvalgyba politinius prie
šus neglosta. Faktas yra tas, 
kad dažnai staliniškoji žvalgy--i 

Seinų bare lenkai buvo perkė
lę gaires į biusų pusę*

K KAUNAS.. — Ties Seinų — 
Marijampolės baru, ant Gala
dusio ėžero esančios zsalos, įrie 
Beviešiu kaimo, lenkų pasienio 
apsaugos kareiviai pastatė mu
sų pusėje, apie 80 m. nuo ad- 
ministracijos linijos, 5 kapčius; 
sii gairėmis. Pastatytu^ ka$-į 
Čius musų 'pasienio policija ntf- 
griovė. Kitą dieną lenkų pasie
nio apsaugos ftori^ftykos kar
dano seržantas su 6 katei vikis! 
perėjo administracinę liųiją, 

‘Galadusio saloje 
musų putoje pasienio policiją 

‘Seinų- — Marijampolės baro 
penktojo rajono- ^irinifekį 
Vladą Btopkęvjčjfų.. Be to, Jjejir 
fcų lįtėJViii buto 

prastoji mttsų baiadU, h- sų Iputojė dd kApėiiifiL .P&ftatęi dą ąpsįtegmi moteris d^r he* 
........... atsiiriant į. tolų. 4aWaU 

sų ‘ policininkų, iš salos pasi
šalino. Musų pasienio policija 
lenkų pastatytus kapčius v'^1 
išardė. < Policininkui Stankevi
čiui grąžinti žygiai padaryti.

' fnti.fe,'. ,r ■»«!■■.,r/,...,y

PASIKORĖ .'KEt&ėlftS

6 d. VtaviW9 ^^/#rM 
tins j e pasikorė girtas stalius,į 
Mikalauską)
t»j panaudojo Mnes.

ti, arba atsakyti ir nžmlnri 
kam nors ant pirštų ir pasi
daryti sau priešų. Pasišalini-! 
mas jam kamuoja maįai iš1 
finansinio atžvilgio, o kitą 
kart net padeda, nes nebūto: 
kam jo apipurvinti. Sutaupo 
jis daug ir saVo brangaus! 
laiko, kurio musų lietuviai,: 
o ypatingai Vadai, mažai
įvertina, ries jie skaitliuoja 
valandų vertę savo (?—“N.” 
Red.).” ' ' J

f ' I

Nežiūrint kai kurių stiliaus, 
keistumų,' šis straipsnis pasako 
ir tiesos. • . /

Bet įnteligentai šalinasi nuo 
lietuviuko veikimo ne tik dėl 
to, kad jie ' “pliekiami”.' Jie, 
sparčiau amerikohėja, bėgu pa-'

hai lietuviški reikalai jįem^ma 
Žai rupi. -

Davatkos •

bėri aprėdyti, pavalgydinti, bėtjįto prievartos vartojimo atžvil-

’toi arti sienos. A'eroįplattajs, 
■motomis jis greit gali buri su
naikintas. Tai subktai spte-; 
ūžiamą problema, fe’tai kodėl* 
prancūzas daug ir
tai galvoja. Mai kodėl paryžie-j 
ria toks didelis inteteriotodis- 

:&s, mokąs pas toto iš kitur* 
svečius kviestu

— Važiuokite čia, žiūrėkite 
virškina kitų tautų šuto istorija pėdsakų, ge-
flitMae, W.t Išartu jis Mėkvie- ,c,'l^8<:'1"|os *’_a’

J darinį n^a, ir linksminkitės, 
kaip kas mokate it galite, nes 
fcaįyžte valgyti jr rėdytis no- 
ri, Sfori skaniai pavalgyti, gra- 
w ^rtoyri. ;> , ■ < -

žiį.-..i- ‘ ;

nos tautos žadina sąmtfrię. Por 
kiekvienos tautos kūrybą į žmo
nijos ^kultūros laimėjimus,

Tokia Paryžiaus dvasia. Na
gi , tegul $ik pamėgina dalioji 
-lytis nepasekti ruBį mados! ir 
Vri dėlto pagal Paryžiaus nto;

t

Komunistai nemoka be šmeiž
tų ir insinuacijų ginčyti® gųj 
savo, oponentais. Jeigu jlettisi 
nepatinka kieno nors išrėikšta 
mintis, tai jie neparodo, kame 
ta mintis yrą negera arba klai
dinga, bet drebią purvo gniųž-

l.^l? 4't *» u.!1' ir '<tę j jos autorių.
rAitvfyįfrA ? >J<

bus paryžietė, nebus ^rancu-^ 
zė. •. ■ " . . '• g-

Paryžietė moterims
višo Tjasaubo moterims ma^as 
diktuoja, bet ji visuomet pa-
silieka savotiška, savo tautos 11 d. Ėgly nes km.

/ žavumu nepraranda. Prancu- 
tosz' ir kultūrai ir 'civilizacijai 

Rugsėjo ^isai Žmoni j ai nurodo gelius, 
bet .čia Paf^ffię tie kultūras 
ir ėi Vilią arijos padariniai lieka

fe,, kpris virvės, vie:. tik prancūziški. Prancūzas ir

- '<
. 4..u

|S

v,.

DU GAiSgAt
J'-- . ' -------- " ' "" ' Z‘»' : '

jįASEINIAI.-^ Rugsėjo
~/ .'Gįirk^’ 

vaįsč. dėl nežinomų. priežasci ų 
sudegė uk. Suryijo klojiftms jr 
jame buvę javai. Kiek anks
čiau prięš šį gaiąrą sudegė ki
to uk. Milčiaus klojimas. Nuo
stolių abu gaisrai padąrė virš 
Š,000, litų. >•

r.y.čv’' C' Vy

nei Gestapo.

Gadynė” iškėlė į 
aikštę, -kad A. Matulis, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- 
terąturos Draugijos pirminin
kas, rioto and Hardat valgyk- 
lų darbininkų streike gkebau- 
jąs.

Dėlei to atsiliepė ALDLD 
Centro komiteto komisija, ku
ri “Laisvės” Nr. 226 paskelbė 
savo raportą. Matulis davęs 
tokį.'paaiškinimą: girdi, jis dir-j 
bąs tos kompanijos maisto vi
rimo dirbtuvėje f osmanu, t, y J 
užveizda. Priskaitomas jis es^s 
ądmpdstracfimm, o ne darbo' 
ŠtaML O- kadangi formanų 
unija nėpHtoląnti, tai su strei
ko jis nieko bepdro ir neturė
jęs. . .

štai teta, tiftaš, Ir devintėš! 
Stambios konWmirišško8 orga-< 
teari jos vyriausias tuząs su 
štrėiku nieko » bendro nenorįs

KŽUfV

80,

LIETUVOtf MEDUS ŽINO
MAS IR PIETŲ AME

RIKOJE

KAUNAS. — Musų krašto 
medus nedidelėmis .siuntomis į 
Amerikos Jungtines Valstybes 
buvo siunčiamas jau seniau. 
Dabar Lietuvos medum susi
domėjo ir kai kurie Pietų Ame
rikos pirkliai, -šiomis dienomis 
viena Kauęo firma gavo laišką, 
kuriame klausiama, kaip į Bue
nos AireSą nusiuntus kelias- 
dešimts kg medatfs. Pasirodo, 
kad Bueuos Airese gyvena di
delis skaičiais musų tautie- 

Vurėti, nfis jo kailys nėra pa-iiėią, kurie prašo pirklių laiky
ti lietuviško medaus.

Pirmoji medaus siunta į 
Buenos Airesą jau išvežta. Jei
gu medaus siuntimas nebus per

^14 •!,«.

liestas. Juo labiau, kad jis esąs 
Kf o ne kęks teA paprastas:

nifltatt. Priklausydami;
administraciniam tftabiri, jis įr
turi rupintisV to štabo reika-Mrtig sunkas, tai jo j BražHi- 

, . - ją bus išsiųsta ir daugiau.
** f i . •
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
reporterio pastabos

SLA. REIKALAIS
Reporterio Pastabos v

Pastaruoju laiku tenka daug 
girdėti kalbant ir skaityti laik
raščiuose apie SLA. reikalus. 
Ypatingai daug kalbama ir ra
šoma apie besiartinančius or
ganizacijos viršininkų rinki
mus.

Kaip išrodo, $LA. rinkimais 
yra suinteresuoti netik orga
nizacijos nariai, veikėjai, bet 
p* pašaliniai.

Todėl ir jūsų Reporteris

lais teikia SLA. nariams savo 
patarimus. Jie sakosi, kovoju! 
prieš fašistus, žinoma, tas la-j 
bai ^erai, bėt “Laisvės” ir 
“Vilnięs” SLA. draugai 'turė
tų neužirtiršti, kad padiktavi- 
mas arba per prievartą bruki
mas patarimų gali suteikti S. 
L, A. pažangiesiems nariams 
meškos patarnavimą.

Yra Žinoma iš 
Praeities

Kad pašalinių kišimąsi į or
ganizacijos vidurinius reika-

ima balsą tarti keletą žodžių lus niekados neišeina otgani- 
SLA. reikalais. Tačiau Repor-.naudą.
teris nori iš anksto užtikrinti Galima miTą nurodyti dau- 
Naujieną skaitytojus, kad ji- atrinkimų, kur pašalinių 
sai yra SLA. narys ir turi ne-į kišimasis į kitos organizaci- 
tik teisę, bet ir pareigą kalbė- reik alus, nors ir geri au
ti savo organizacijos reikalais.
O rašo 1 “Naujienas” ir į “Tė
vynę” dėl tos paprastos prie-paprastos prie- 
žašties, kad “Naujienas” skai
to daugelis SLA. narių ir 
“Naujienose” galima atviriau 
išreikšti savo mintis, negu 
kiam kitam laikraštyje.

Dėl Kandidatų 
Parinkimo

M

Šie SLA. viršininkų- rinki-' 
mai, kaip išrodo, bus taip kaip 
ir praeityje. Jvairųs rytų, va
karų komitetai, visokie sargy
bų bokštai ir kitokios visokios 
įstaigos susirūpinę tinkamu, 
kandidatų parinkimais, suda
rymu fleitų. Tame, žinoma,' 
nėra nieko blogo, kad rūpina
masi pagelbėti nariams parin
kti gerus ir tinkamus kandida-i 
tus. Tačiau dažnai pasitaiko 
gana keistų ir 

f.’4tkimų' su tais 
rinkimais.

Duokim sau, 
veikėjų Komitetui paskelbus 
savo -nuomonę apie parinkimą 
kandidatų* “Vienybės” redak-! 
torius p. Tysliava tuojau pra-j 
dėjo rašyti, kad jie nepasiten
kiną tik “riekutėinis” Reiškia, 
tautininkai ’ nori viso 
“kepalo” ar “bakano”, 
jus norit taip vadinkit.

SLA. nariai, kurių daugu
mai rupi organizacijos gero
vė, turėtų padaryti logišką iš
vadą, kad tokiems tautinin
kams, kaip Tysliava, mažiau
siai rupi organizacijos gerovė, 
nes jie atvirai ir ne dvipras
miai pasisako, kad jiems S. 
L, A. reikaluose yra pirmoje 
vietoje “riekutės” duonos, O 
duonos turint, tai nebus dide
lio sunkumo tiems tautiškiems 
ponams susirasti ir sviesto. 

Netolimos praeities SLA. 
Istorija daugumai narių yra 
gerai žinoma. Nekurie musų 
tautiški veikėjai buvo apda
linti netik “riekutėmis”, bet ir 
gerokais “kampeliais . Tik 

• prisiminkim: Deyenį, “Vieny
bės” namų, Kamarauskų ir 
kitus tos rųšies investmentus.

Tai, greičiausiai bus taip, 
kad p. Tysliava, rašydamas, 
“Vienybėje” apie ^“riekutes”, 
tomis mintimis ir vadavosi.

Kitas neląbai geras reiški
nys, tai kad kaikurie veikėjai 
net nebūdami SLA. nariais, 
yra labai susirūpinę kandida
tų parinkimu. Gana keistai 
išrodo, kai skaitai “Laisvėj” 
ir “Vilnyj”, Komunistų Cent
ro Biuro veikėjų rekomenda
cijas SLA. bariams, žinant 
kad lietuviai; komunistai turi 
savo Darbiiįnkų susivieniji

ko-

juokingų atsi 
kandidatų pa

SLA. vakarų;

SLA. 
kaip

siais sumetimais, dažnai sus
tiprina atžagareiviškas jėgas 
prieš kuriąs yrA kovojama.

Tik prisiminkim angliaka
sių uniją, kur netolimoje pra-’ 
eityje komunistai kovojo prieš 
“atžagareivį” Lewis, Faganą 
ir kitus. Ir kas iš to išėjo? Vi-* 
si žinom, kad unija labai daugS 
nukentėjo, o tie “atvagarei-' ' 
viai” Lewis ir Faganas po 
šiai dienai tebėra savo vietdse. 1

Arba tik ^prisiminkim amži
nos atminties garsųjį ZiUov- 
jevą, kaipo komunistų inter
nacionalo pirmininko laišką 
Anglijos Darbo Partijai', kur, 
buvo duodami patarimai. Tais 
laikais Darbo Partija ,su pa- 
gelba Liberalų buvo sudarius 
valdžią. į

Ir dėl Zinovjevo laiško ne
tik kad griuvo (tprbiečių val
džia, bet darbo partija praiąi- ^5 
mėjo ir rinkimus. . L

SLA. irgi yra gana daug 
nukentėjus nuo komunistų1 
Centro Biuro “patarimų”. Tik. 
prisiminkim Chicagos Seimo 
skilimą, tųsynes po teismus ir 
kitus nereikalingus įvykius. 
O jei toji energija butų su
naudota kūrybiniais tikslais,’ 
vieton tąsynių po teismus irį 
organizavimui kitos organiza
cijos, tai SLA. šiandien netik 
kad nebūtų pavojaus iš fašis
tų pusės, bet ir pati organlza- 
uija daug geriau stovėtų. -

Geriausiai bus, jei visi pa
šaliniai SLA. draugai paliks 
patiems SLA. nariams pasi
rinkti kandidauts ir susitvar-* 
kyti 'kilus visus savo reikalus..

Reporterio Nuomonė Į 
Apie Kandidatus

Reporteris yra tos nuomoj;/? : ;; —/ -v
nes, kaip ir dauguma SlA.1 »irklnu! Pa£alba . la«za slrei- 
darbuotojų Pittsburghe ir apy-l k«’. ,<<rga»>lzaTO taW vMmkną 
linkėję, kad pažangieji nariai Clllzenvs. Komitetą ir vlso- 
turėtų vietoje Vinito jr Moc-' klos r^šies mufcikag, - 
kaus dabartinėje Pildomojęje' Tie visi papirkimai ir ky- 
Tarybojc, statyti kitus kandi-'šių priėmimas buvo įrodyta 
dalus- Daugelis SLA, narių dokumentaliai ir atkyvaizdo-, 
yra nepatenkinti p. p. Vihiku je aiškių faktų, Plieno Darbi- 
ir Mockum. j ninku Organizavimo Komiteto

Kiek jau yra žinoma, tiek pirmininkas Philip Murray 
tautininkai tiek sandariečiai pasiuntė gubernatoriui George' 
jau turi savo atskirus šleitus H. Earle telegramą, reikalau- 
ir jų šleituose yra Vinikas ir damas Johnštown majorą

O jei ir pažangieji Shields prašalinti už Kyšių

gal kas lAtsitikP, jis pašaukė' n Oiranflslsc ftd 
policiją. Policija išlaužė Vvl4

v‘dų’ r*do savi"in‘ Laikraščio Cenzūros
Policija turėjo pakankamai

Vargo ko! suradę Velionio pa
žįstamus ir draugus. i

’ ■■ ’ v ’ ’** u* •-* *" t

Velionis Pittsbųrghe gimi
nių ir neturėjo, prisėjo sveti- bUTgho Universitete kilo skan- 
'riięms rupių'tiš vjsąis reikalais, * dalas dėl universiteto laikraš- 
iki atsišauks gnųlfteš. Čio “The Pitt News” cenzūros,

šis laikraštis yra skiriamas 
studentams ir yra - pačių stu-

\ ■ f. r j

Universiteto viršininkai sulai
kė straipsnį apie Melioną,

.'A «
1 in ■■

- PITTSBURGH, PA. -Pitts-“ . . . *' • ' Sį

RADO ŠULINY LAVONĄ

iki atsišauks giiųių'ėš.
Kiek teko girdėti, velionis’ 

iš Lietuvos pačjQ nuo Alytaus» Lietuvos paėjo ftuo Alytaus , naskirto redaktoriaus 
ir per (kugelj melų dirbo Pit-
įsburgho apylinkėje, anglių 6 J *

. kasyklose. Rep. Universiteto valdyba prajle-

žinomas dr*jų dar* 
buotojas D. Lekavi* 

čitis Pittsburghe
N. S. PITTSBURr.il, PA. — 

North si dės lietuvių kolonijoj 
yra apsigyvenęs senas lietuvių 
draugijų darbuotojas D. Leka- 
X^čtus. Gert), Lekavičius yra 
patyręs Čeverykų taisytojas ir 
savo biznio vietų atidarė 1217. 
Beaver avė. Nuoširdžiai patar
nauja visiems IftetUViams, to
ri ems tik yra reikalingas če
verykų taisymas. — Rf'P-

■ J

Užsibaigė “bezdžio. 
iiės” byla be pa* 

sėkmių

KITUS ŽUD6 IR PATS ŽUVO: W' C.hopęj, prie
Shanghai, krintantis liepsnose Japonijo&’bombnešys. JįShanghai, krintantis liepsnose Japonijos* bbmbnešys. Jį 
veikiausia peršovė chiniečių priešlėktuvinės kanuolės. 
Visa lėktuvo įgula žuvor n

„g’Rdkalauja Prašaliu-11 Bord-' 
* ti Johnstowno Majo 
’/ra už Kyšiu Ėmimą

Sa kyšių pagalba Bethlehem 
šplauže streiką

JOUNSTOWN, PA- — Na-, 
tional Labor Board, dary-da- 
ipa tyrinėjimą Bethlehem 
Plieno kompanijos streiko 
priežasties, patyrė iš li'udiriin- 

! kų, kad kompanija,, laužyda-1 
ma streiką, buvo papirkus 

i miesto majorą Shields.
Johnstown k majoras Shields 

; netik kad pats buvo parsida
vęs Bethlehem plieno kompa- 

|nijai, bet jam buvo pavestas 
$30,000 fondas, kurį jisai pa-

Mockus. ' 
rekomenduotų Viniką suMoc-’ 
kum, tai tada tiems nariams,! 
kurie norėtų juodu pamainyti, 
nebūtų jokio pasirinkimo.

Tačiau, dėl kandidatų pa
rinkimų pažangieji veikėjai 
neturėtų vieni ant antrų užsi
puldinėti ir vienas kitą įtari
nėti.

“Laisvės” ir

Kažin ką SLA. draugai Iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” .pasaky
tų, jei “Naujienos” ar “Kelei
vis” ar kitas koks laikraštis 
pradėtų teikti patarimus Dar
bininkų Susivienijimo nariams 
ką jie turi rinkti ir ką nerim- 
kii į Centro valdybą?

Nenoriu įtarti lietuvių kf> 
nranistų, kad jie blogais tiks-

•n-

WAYNESBURG, PA. —šio 
mis dienomis Green County 
Common Pleas korte užsibaigė 
garsi “beždžionės” byla be jo
kių pasekmių. Teisėjui tarpi
ninkaujant, abidvi pusės susi
taikė ir “beždžionės” byla tJu9 
vo numarinta be jokio skan
dalo. i

Kiek laiko atgal, buvo r ašy*- 
ta įPittsburgho “Naujienose”, 
kad ;Green County Whitley 
valsčiuje dš-bmažos •/ fermerių

town priemįesčjo . Franklin mokyklos buvo prašalinta mo- 
miestelio majoras Midhael J. kytoja Mrs, Laura Elms Mor- 
Sewak, liųdno, kad Bethle- ris, neva už mokinimą Darvi- 
hėm plieno kampanijos atsto- no teorijos.' Dalykas atsidūrė 
vas ir jam’!, siūlė'/kyšį $150)0 teisme, 
sumoje, ką'3/ir jisai pagelbėtų Abiejoms pusėms susitaikius 
laužyti streiką, bet jisai to ky- skundas buvo išmestas, 
šio hepriėmęs.^ -------- ----- -

• Tai, mat, kokiomis prieDiO-j ■Hitlerio patarimai

stijoms

Tie visi papirkimai ir ky-

VILKAVIŠKIS. . — Rugsėjo 
d. vienas žmogus, besegda

mas vandenį iš notaro Žemai
čio šulinio, pastebėjo šutinyje 
plūduriuojantį žmogaus lavonų, 
įtraukus, pasirodė, kad tai 
yra Mykolas Jaseliunas, Vilka
viškio ' valsčiaus gyventojas, 
kuris nuo rugsėjo 1 d. kaž Ičtir 
buvo dingęs. ,

Manoma, kad J. nakties me
tu f šulinį įvirto, nes šulinio 
rentinys labai žemas. Policija 
pradėjo kvotų.

9

Universiteto valdyba pradė
jo laikraštį cenzūruoti, bet vis 
kol kas . buvo pakenčiama ir 
niekas-apie tai nežinojo, K-Į Skelbimai Naujienose 
skiriant laikraščio redaktorių duo(įa naudą dėlto, 
ir bendradarbius.

Bet pastaruoju
kad pačios Naujienos 

laiku, Pitt. yra naudingos.
News redaktorius parašė ve- . 
darnųjį straipsnį apie Meliono' 
palikimo testamentų, Universi-| 
teto cenzoriai redaktoriaus' 
vedamąjį sulaikė ir tas jau' 
buvo per daug- Redaktorius’' 
tuojau rezignavo, pareikšda
mas, kad negali pakęsti uni
versiteto cenzorių šeiminiu-j 
kavinio. Tą patį padarė ir 
laikraščio bendradarbiai. u ■ - ' '> i

Tada, žinoma, kilo didžiau- į 
sias skandalas, netik tarpte, 
universiteto studentų, bet ir! 
bendrai publikoje, spaudoje ir 
net įstatimdavystėse. Kuom tas 
visas skandalas pasibaigs, tai 
sunku pasakyti. Kiek . tenka 
girdėti, gal kils 
kas. Studentai 
butų grąžinta i

Kitą kartą 
tai plačiau.

i studentų strei- 
reikalauja, kad 
spaudos laisvė, 
parašysiu apie

—S. Bakanas.

GERK Naujieną įkaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkini? reikalai! kiti J taa 
krautuves, kurioe skelbiami 
Naujienoje. 
............... ...

APRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIčlĮŲ 
galite gauti ap d raudos 

polisus
APDRAUSTI:

1 • nuo Ugnies
I • nuo Vagių
I* •"'nuo Langų išdauz>ii*c

nėmjs Joiinstbwn plieno iį<ėr, 
jyklos darbininkų streikas biįr1 
vo sulaužytas. . j

—S, Bakanas.
/ ■. '(.■ PlTTSBURGli, PA. —

Staigiai ir netikėtai yk«s » «i«enov ? •>, ; j-. Atstovas ar Agentas Dr. Hein-
pasimirc Jonus Jo* Kopper, luik^aščių repor- 

kubauskas

FORGET THE HEAT!
Enįoy this newest

MAGIC VOICE CONSOLE!
atstovas ėr Agentas Dr. Hein

Iteriams pareiškė, kad Hitleris 
dirbus dėl taikos. Ir pagal jo 
supratimą ir Amerika turėtų 
rapsiginkluoti it įvesti privers 

3 įtiną kareiviavimų. ~
I v • I

• Pasak to daktaro, demokra-

Buvo f aslas negyvas' bizniu 
įstaigoje. 

t /i. - --- i-...- -

N, S, ĘITTSBUBGH, PĄ. - 
-Spalio i d. staigiai- ir nežino- Ii j a nesanti tinkama forma: 
mai pasimirė Jonas Skubaus- palaikymui gerbs valdžios, 
kas, kuris užlaikė saliuną, . TT.X, ,' 1521 Rpnver avenne ii Reiškia, Hit|erio agentas no-
vrb''\ j t retų, kad ir• šioje šalyje butųVėlioms.buvo nevedęs,,apie |v tokia įai if

50 metų amžiaus. Vakare už-. į,as UltteVj. • ' 7 ••
daręs savo binto įstaigų nue- * 
jo atsigulti. Rytmetyje bučię’- Bet reikia abejoti ar daug 
rius atnešė jam mėsos, - taip rasis šioje dalyje žmonių, ’ku- 
kaip įr kasdien kad darė, bet rie norėtų matyti šioje šalyje 
rado biznio Vi£tą uždarytų. Hitlerio tvarkų. —5. B,

Atsilsėkit...
| Pabnksipihkit visą
| . sąvo šeimyną pasaulio 4i-
$ dziausiomis programomis! Tuny- 
m kit nuostabiu lengvumu! Gerėki- 
p' tęs Sonic-Arc Magic Voice. be 

purškimo! Apžiurėkit Beauty-Tone 
F kabinetą—ir kitus ekstra vertės 

įtaisus. Leiskit jum parodyti juos.

SEE THESE FEATURES!
• Sonic-Arc Magic Voice •
• Magic Eye • RCA Metai Tubes •
• Bcauty-Tone Cabinet • Tone Control '•

• 3-Band Superheterodyne 
i..............h .i ■ ■ ■ ..................

Magic Brain 
Sunburat Olai 
10 RCA Tūbas

ėmimų., . . j
Telegramoje Philip Murray. 

nurodo, kad dėl panašaus pra
sikaltimo, keletu metų atgal, 
New Yorko "Majoras Walker 

- buvo prašalintas iš yietos.
Tais laikais prezidentas Ęoo- 

< įSevelUs buvo New York o val^ 
Vilnies^ SLA. stijos gubernatorium. - 

draugai .labai negražiai užsL^ Ąr Jphnstown majoras bus 
puolė ant Vakarų Komiteto prašalintas, ar ne, tai parodys 
dėl rekomendavimo visos dar-! netolima Ateitis. Nors, kaip 
bartinės Pildomosios TarybOsJ mąuOma, yra pakankamai pa- 
Kiek man suprantama, tai Va-1 grindo prašaliu i m ui, bet kokių 
karų Komiteto refeomendaci- prietrfonįų gubernatorius tu-į 
jos nebuvo paskutinis žodis, rėjtų iimtis, lai niekas tikrai 
Galįma kitiems išsireikšti kL neįgali pasakyti Tačiau, nėra' 
taip ir iš visų skirtingų 
monių pasidarys viena bendra bernatorins Karle imsis kokių 
nuomonė, kuri atiįikš didžiu- rięrs 
mai SLA. narių. - L ... '' 1
, < ( Reporteris.

Jjorą,^^, . . IM
.» Tumetpačiaiue/NationaLLa’

RADI 0
GGLDBERGO RAMO PROGRAMO
Pirmadienį, Spalio-Octote 4 d. 

nuo 7 iki 8 valandos vakare 
iš Stoties W. G.; & Sį1360 Kilocyeles

Girdėsite penkių dalių Orchestrą, kuris grieš HėtliyiŠktis šokius ir 
dainos. Bus juokdariai ir daininihka'i.

pats p. feARNĘY GOLDBEĘGAS bus Ęadio Stoty ir padekuos pro-! 
gramo mylštojkms už prisiųstus laiškus.

įOLDBERGO CREDIT p^pTŲV^VYBIšKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RtJ.BV SUiEIK^WMS <^»1TA I Wl MINUTES. ,•

. .; 4756*58 ' S^ A^ihiųl. Avenue
I ■ i II i'./1*] "f ii- .luil.i m . III Į .... ' Į,-

KLAUSYKITĖS
ĮDOMAUS.
v. ■ ■■' JOS. F. BUDRIK, Ine.

3409-11 So. Halsted St., 
3417-21 So. Halsted St,

Tel. Boulevard 7010 -

1 t ■» Į ■ ■ ,'lj—

Sudriko programai—Nedaliomis iš stoties WCf'L—970 Kil., ijtio 7:$0 
iki 8 vai. vak. •',» ,
Ketvergais iš stotie? WHFC—1420 Kil., nuo 7:00 i|ci $:00 vai vak.? 
Pagedėliais jįr J^tnyčiomis iš stoties WAAF—920 KiL kaip 4 vai. vak.' 
Kiekvieną rytą iš stoties WGES—1860 Kil. kaip 9:30 va}, ryto.

.r

PITTSBURr.il


,T

BRlGHTON/ BARK.

Juštice Parke nežinomas žmo- *
gus palindo jįio automobiliu

Diena 1$ Dienos

ir
1

Hesu

už dova- 
atsilanky-

rugsėjo 18
2435 So.

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

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė.
Tel. LAFayette 4112

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ------------ tonas
SMULKESNES • $7.15

Tonas ______ __________-

Antaniną širmulienę gerai 
paž|sta kai kurie chicagiečiai, 
kuriems teko būti partneriais 
su ja. —Senas Petras.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraųstom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus 

arti ar toli.
8406 SOUTH . | 6921 SOUTH 
HALSTED ST. I WESTERN AVĖ.

Yards 8408 I Hemlock 5040

NAUJIENOS, Chicago, III. '
—■«.». ... .ii :   ,i ū ..... -r -  

Pirmadienis, spalių 4, 1987

Širdingai 
Ačiū!

Mes, Kazimieras ir Kaziunė 
Matikoniai tariam širdingai 
ačiū visiems, kurie - dalyvavo 
musų 25 metų ženybinio gyve
nimo sukaktuvėse, 
d., W. Neffo salėje, 
Leavitt Street.

Ačiū labai visiems 
nas ir už skaitlingą 
mą. Ačiū tvarkytojams už si
dabrinius parėdymus. Ačiū vi
siems už gerus linkėjimus ir už 
draugiškumą. .Mes esam linksmi, 
kad draugai mus neužmiršo.

Kazimieras ir Kaziunė 
Matikoniai, 

3435 W. Jackson Boulevard.

Serga Veronika 
Gailiūtė

BRIGHTON PARK. — Sun- 
kiai serga jauna mergaitė p-lė 
Veronika Gailiūtė, 21 metų am
žiaus, nuo 4422 South Artesian 
avenue. Ji randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėje, kambaryje 303. Kiek 
anksčiau ligonė buvo išvežta į 
Rochester, Minnesota, bet jai 
neinant geryn, vėl buvo parvež
ta Chicagon.

P-lė Veronika Gailiūtė kas
dien sulaukia’ daug lankytojų, 
kurie jai atneša daug gyvų- gė
lių, vainikų, etc. Kaip ligonė, 
taip ir jos tėvai pp. Gailiai yra 
visiems už tai širdingai dėkin
gi. —Senas Petras.

O. Alvikienė Iš Hart. 
Mich. Chicagoje

Praeitą savaitę Chicagoje lan
kėsi p. Ona Alvikienė iš Hart, 
Mich., kur ji gyvena ūkyje. Iš 
jos kalbos teko patirti, kad 
gyvena provincijoje trečius me
tus ir tas gyvenimas jai neblo
giausiai patinka. Toje apielinkė- 
je yra dalig lietuvių ūkininkų, 
tarp jų net musų sena Chicago 
artistė p. M. Dundulienė.

Sutvarkius dalykus mieste, 
p. Alvikienė vėl grįžo Hartan.*

Senas Petras.

Chicago
Antanina Širmulienė 
Ap

BRIDGEPORT. — Kai ku- 
riems chicagiečiams gerai žino
ma Antanina Širmulienė, 3359 
South Lowe avenue, apleido 
Chicago ir' išvažiavo j Cleve- 
land, Ohio, apsigyventi.

Tūlų laiką atgal p. širmulie
nė gyveno Melrose Parke. Buvo 
pasiturinti. Turėjo kelis namus, 
viešbuti, valgyklą, alinės ir 
rodauzės biznj. Dirbo jai dide
lis skaičius darbininkų. Savo 
turtą jvertino $100,000. Bet 
sunkiausiais laikais p. Širmu- 
lienės dideli turtai ėmė mažėti. 
Iš Melrose Parko ji persikėle 
j Chicago ir apsigyveno Auburn 
Parke, prie 81st ir Vincennės 
avenue. Ten operavo krautuvė
lę, bot toji sudegė. Kėlėsi į nau
ją vietą, iš ten vėl į kitą. Su 
keliais žmonėmis bylinėjosi ir 
taip begyvendama nustojo turr 
to, namų, automobilių, biznių 
ir nuėjo gyventi iš pašalpos. Garsinkitės “N-nose”

peter’pen

JUu.A’r.:

Svečias iš ' 
Mihvaukee

Pranas Jurkus iš So. Mil- 
waukee atvažiavo į Chicagą pas 
savo giminait| Steph. Ra p doką s, 
kuris gyvena ties 4629 S. Pau
lina st.

Pirko namą ir jau persikėlė, 
tad rengia įkurtuves, kartu 
švenčia ir varduvių dieną — 
Pranų dieną. Tad Pranas Jur
kus prie progos * atlankė 
“Naujienas”.

*

Iškilmingai Šventė 
Sidabrines 
Sukaktuves ■

BRIDGEPORT. — Miečysla- 
vas ir Marijona Rachlavičiai, 
710 West 35th Street, prašo iš
reikšti padėką biznieriams, 
draugams ir pažįstamiems už 
dovanas ir už sidabrinius, ku
riuos jiems įteikė sidabrinių ve
dybinių sukaktuvių proga.

Iškilmes įvyko rugsėjo 25 d. 
pp. Rachlavičių namuose, aukš
čiau paduotu adresu. I

Abu pp. Rachlavičiai paeina 
iš Kauno apielinkės ir Chicago
je gyvena suvirs 26 metų lai
ko. Abu susipažino ir susituo
kė Chicagoje. Turi tris vaikus, 
sūnūs Vytautą ir Adolfą ir duk
terį Eleną.

žmonių vestuvių vakarienėj 
dalyvavo apie 70.

Bridgeportietis.

Vestuvių Varpai 
Indiana Harbore
Mary Jankauskas-Peter Palla
INDIANA HARB0R.\— Pe

reitą šeštadienį vietos lietuvių 
parapijos bažnyčioje šliubą pa
ėmė du vietos jaunuoliai, Mary 
Jankauskas ir Petras Palla. 
Jaunoji yra duktė pp. Alek
sandro Jankauskų, 1306 151st 
Street, o jaunasis sūnūs pp. 
Niek Palla, nuc 4741 Alexander 
Avenue.

Jaunųjų palydovais buvo Ma
ry Gudalis ir John Thomias.

Po ceremonijų Jankauskų na
muose įvyko vedybiniai pusry
čiai, kuriuose tedalyvavo šei
mynų nariai. Medaus mėnesiui 
jaunieji išvyko į rytus, kur 
rengėsi viešėti apie savaitę lai
ko. Grįžę rengėsi apsigyventi 
su jaunojo tėvais.

Jaunasis p. Palla tarnauja 
Sinclair Oil refinerijoje, kurouiciaii un reiinerijoje, kul Pasaulines parodos metu 
gavo tarnybą baigęs mokslus čia, buvo surengia jo kurinių 
Washington High mokykloje.- paroda. ;

ALL-STAR REIKMENĖS
.. f ■

Keptos Musų Naujai Remodeliuotoj ir
. . Padidintoj Bekernėj

5-ta Metine Celebracija
SUBATOJ, SPALIO 9-tą

ATDARA VISĄ DIENĄ . f ;
Publika yra maloniai kviečiama atsilankyti ir apžiūrėti 

musų krautuvę ii* bekernę.

JILEK S BAKERY
5405 So. Kedzie Avė. Republic 0469

MES PRISTATOM.

' “The Home of Fine Fūrniture” 
Since 1904

1748-50 W. 47th Street
Tel YARDS 5069

- . ■ i ■ ’ ■ ■ • .
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Pasiklaųsykit The Coleman radio vąlandos iš stoties 
WLS. kiekvieną subatą 10:30 vai. vakarę

ii
Į JmL

Eleanor Bartttlis-Ąndrius, 
Walvada

Toje pat Indiana Harbor baž
nyčioje , šliubą paėmė ir kita 
jaunuolių pora, Eleanor Bartu
lis ir Andrius Waivada iš Whi- 
ting, Ind.

Jaunųjų pamergėmis ir pa
jauniais buvo Irene Waivada, 
jaunojo sesuo; Betty Piaylo iš 
Whiting; Constahce Guzis ir 
Barbora Žigulis, Pįiillip Splbak, 
William Toth ir Albert Waiva- 
da, visi iš Whiting. . . . ’ ■ ■ . >

Vestuvių puota jvyko St. Ma
ry salėje, Whiting, kur dalyva
vo apie 300 draugų ir giminių. 
Xarp svečių buvo jaunosios te
ta’, Mrs? Alex Martulis iš BelL 
wood, III. , - .

Jaunoji yra duktė p-os Anna 
Bartulis, 3905, Elm - Street, o 
jaunasis Sūnūs p. Andriaus 
Waivada, nuo Davidsoiv Place, 
Whiting. .• I

Jaunavedžiai išvyko medaus 
mėnesiui j, Pittsburghą. Jauna
sis p. W‘a'ivada tarnauja' Stan
dard Oil firmoje, o jaunoji — 
Illinois Bell Telephone Compa- 
ny. —Jaunas Antanas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Edward Kramer, 26,
len Pocius, 25

Frank Matavoosky,
Marie Wargas, 26.

Thomaš O’Malley,
sephine Bittln, 22

Julian Skubis, 22,
Jankousky, 20

Joseph Petras, 21,
Kreider, 19

Max Aleliunas, 51, su Anna 
Shepit, 26.

26, su

su Jo

Jennie

32

su

su Bernice

Reikalauja
Perskirų

Eflthemia Limberis nuo An 
thony Limberis.

i 111
Gavo
Perskiras

Felix Vizgirdas nuo Petronei 
11a Vizgirdas.

Garsus Ukrainą 
Skulptorius Atidaro 
Studiją .

-......... I v 'y •

Alexander Arčipenko,, gar
sus ukrainų kilmės skulpto
rius, kurio kuriniai yra žino-' 
mi viso pasaulio dailininkams, 
Chicagoje atidaro studiją ir 
skulptūros mokyklą.

Pasaulinės parodos metu

Pradeda Naują 
Autoobfliij 
Inspekciją 

--- i-*---—
Atidarė dešimts stočių

Miesto valdyba Šiandien ati
darė dešimts Stočių, kuriose 
darys naują inspekciją antram 
1937 metų jųismečiui. Pirmo
sios inspekcijos terminas pa
sibaigė pereitą ketvirtadienį. .

Stotys* darančios inspekciją, 
bus atdaros nuo 8 valandos 
ryto iki 8 vakaro, Jos randasi 
prie' Wilson ir Lawrenče avė., 
ir Outer Drive, Humboldt 
Park ir Sherman IPark. Kitos 
stotys, ties 805 Mohawk avė,., 
Portagė' Parke, ’-Garfield Par
ke, McKinley Parke, Calumel. 
Parke, Jackson Parke ir ties 
2840 Calumet avenue, laikinai 
operuos nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 po pietų.’ < •

Masinis
Susirinkimas' .v

Ry
toj, parapijos salėje, 44 ir Ca- 
lifornia- xave. yra šaukiamas

ir ■

APRŪPINTI SU

Automatirte
Temperatūros

Kontrole 
'f. ' 

j 
h

Dabar Coleman\ Aliejum | 
Kūrenami Šildytuvai pa
laike nustatytą tempera
tūrą, kai y ta aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
įrengiipą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yrą 
taip lengva, kaip durų skambutį.

■u ; f • ■ ■ - - - .
( Perdideliskarštissulaikoma.Smagi,sveikatempe-

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

'• / Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui
• ' turėkit domėj šias ypatybes:; Heat Ręflector Doors ... 

Heath Radiating Fins. *. ir Coleman Fuel-Saving 
Burneh ' x ■, ' v

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc.

masinis sutrinkimas mokesčių 
už namus numažinimo > reikalu. 
Susirinkimb pradžia 7 vai. va
kare. ■ \

. r—*— t,

Trys Užsimušė
v» i 1 ♦‘•vVažiuodami is 

Vakarėlio
I >’» • "5 V' \ f '

Baisioj automobilio nelaimėj, 
vakar anksti rytą, mirė du jau
nuoliai ir mergina, grįžtą iš va
karėlio. Prie 16ith Street ir So. 
46th Street, Cicero, jie auto
mobiliu įvažiavo J gelžkelio til
to stulpą ir mirtinai, susižeidė.

'Mirė:.. ' • ‘J.
Ęernice Darąiodiy, 19 metų, 

1849 S. Central Park avenue;
Paul Liska, 21, nuo 1643 So. 

Keelęr .avenue, ir
Herman Koss, 22, nuo 1518 

Š. Keeler avenue.\\
Kitoje automobilio nelaimėje, 

prie Archer avenue,' Justice 
Park, mirė , nežinomas žmogus, 
apie 50 metų ąmžiaus. Liudinin
kai pasakoja, kad jis palinko po 
skubančiu automobiliu.

Coleman BURNING- HEATERS

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintaina

Tempera  ture

MADOS

No. .4379—Graži ir elegantiška iš
ėjimui suknelė. Tamsios spalvos šil
kas, arba aksomas gražiai atrodys. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, 111.

Čia jdedu 15 centų ir prašau
; . * į 1 v

atsiųsti man pavyzd; No......... .—

Mieros ..... ............... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)•« • »

•Bossęs Woift; 
Kire People with 
Halitosis ( B °EATH )
Peoplė who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fTlth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the pereon who ia most attrac- 
tlve. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is consldered the 
worst of laults.

Unfortunately everybody suffers from thia 
offenatve condition at some time or other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of food partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also-cauAe odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Lieterine, the quick deodorant, 
every moping and everv night.

Listerine ha!ta fermentation, a. major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
'▼<11 not offend others.

Literine, the alfo antlseptlc?regularlv. Lam* Universal restaurant 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
’halitosis with USTERINE

DAILY
BLS1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 topų ar dau

giau. Pristatymas garantuotas.
Šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatopi juodžentio, Bumus su
maišyto dėy kvie^kų ir cfaržų buše
liais, jardais ar loadai$.-

i ’■ i . - - - ------------------ ---------------------

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija, {rengta pii> 
mos njšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotai. .

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

f
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► LIGONINES—: 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...... ........ .................. • ■ “

PALAGUI PAGELBA SCH
LIGONINĖJE  —.—

PALAGO PAGELBA $9fi
NAMIE už-..........................-

EKZAMINAVIMAS
OFISE ________ ___
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

RESTAURANTAI

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA.
" 750 West 31st Street 

A. A. NORKŪS, Savininkas 
TeL Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean ' Avenue.v *

JONAS GRICIUS
. TAILOR

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

. 821 Sėst 34th Street
.....................    Į ■ -

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness -Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno- 
ir likerių. Darykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponu Knygutę—Dy- 

“?HOR INN 
HALSTED STREET

■f."’
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“Kaip ten Nebūtų, 
Lietuva Gimtas Krą 
štas ir Malonus”

reikštų tuose Gruzdžių Grino- 
rįąus ‘Įspūdžiuose’. Kaip ten 
nebūty, Lietuvą musų gimtas 
Įę mąlonus kraštas.

“B. Paulauskienė.”

Rengs Programas 
Visą SLA Kuopų 
Susirinkimuose

NAUJIENOS, Chicago, UI

t

B. Paulauskienės pareiškimas 
įspudžįąĮ reikalu.

Musų prašo patalpinti seka
mą pareiškimą:

“Gruzdžių Grinorius patalpi
no ^Naujienose’ mano įspūd
žius iš Lietuvos, bet tai nebu
vo visai taip, kaip aš pasakiau. 
Jisai neseniai buvo Lietuvoj ir 
gerai žino, kas tenK yra, bet 
jam nereikėjo savo žocįžių įdė
ti į inaiąą lupąs. Gal Lietuvos 
kaimuose ir yra > daug musių, 
bet ir. čią farmose butų daug 
musių, jeigu nebūtų sietukų. 
Lietuvoj jų nėra. Be to, rei
kia atsiminti, kad tose kaimo 
bakūžėse ir mes gimėm ir jas 
nereikia perdaug smerkti.

“Ne gana to, kam reikėjo 
bereikalingai žmones pykinti. 
Labai gerai, kad amerikiečiai 
siunčia dolerius Lietuvon savo 
giminėms, bet tai 
ne kitų reikalas, 
sunaudoja tuos 
šioms.

4<

Plieno Magnato 
Meiliški ‘Ta
liai” Teisme
Nebenori žmonos, kuri gąs^i 

nimais privertusi jį susituok 
ti.

ę-tas Apskritys Skatina Kuo
pas prie Kultūrinio Darbo.

:įS

ne mano ir 
jei giminės 
pinigus mi

Prieš Siiperior teismo teisė
ją John J. Lupę vakar prasi
dėjo svarstymas šeimynines 
bylos, kurioje figūruoja plieno 
magnatas ir jo meilužė. Mag
natu yra David E. Ladensohį, 
Hammondo ' firmos LaSal^e 
Company sekretjorius-iždiųin- 
kas, o jo meilužė, Sylvia Lą- 
densohn, tiašle, su kuTia jis ro
mansą vo per 12-ką metų.

Lą^ensohą porą jnęilųžės at
sikratyti, . aiškihadąmas, kad 
pereitą lapkričio mėnesi ji gąs
dinimais, kad bus motina, pri
vertė jį išvažiuoti Waukeganąn 
ir paimti šliubą.

Moteriškė spiriasi prieš La- 
densohno reikalavimus ir įtei
kė teisęjui prašymą priversti

ueprisnmu minčių, iš- vyrą mokėti jai ąlimoniją.

SUSIRINKIMAI

“Vyrai! pajudipkirpe žemę!’’, 
.pąsąkė Jpkai, vengrų rašyto
jas —,> įy veikėjas, norėdamas 
pažadinti savo tautiečius pįrie 
kulturinįo dąrįo.. ,
- S.L.A. 6-tas apskritis pęr 
savo kopferencijas sumanė pa
skatinti S.L.Ą. kuopas prie 
darbo, kultūros srityje jr nu
tarė surengti programos laike 
susirinkimų kiekvienai kuopai, 
kuri panorės. Programai . susi
dės iš prakalbų ir įpuzikalių 
pamarginimų, ir tęsis per ru
dens, žiemos ir pavasario se~

, v v,

zonus. ’ .
Tikimės, kad neatsiras kuo

pa, kuri atsisakys nuo tp.kio 
darbo, o padirbėję per sezoną, 
susilauksime puikių rezulta
tų. • t ? ■

S.L.A. nariai geriat? apsipa
žins su savo, organizacijos rei
kalais, pamėgs S.L.A. ir pra
dės daugiau rūpintis jos page
rinimu ir praplatinimu.

O pašaliniai lankytojai pro
gramų, pamatę ir supratę rei
kalingumą - ir naudingumą 
S.L.A., spiesis prie jo kaip bi
tės

BU
p
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į®

■
4,

- . A h
1 ' ,

h

$

TARP MUSU 
BIZMERIV

—

CLASSIFIED ADS.
* » ., f •' . ■ . .1
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Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimą rytoj 7:30 vai. vakare, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted st. Malonėkite visi nariai atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes randas daug svarbių dalykų aptarti.

Nutarimų rašt. Frank Bakutis.

KUR DINGO MUSŲ KAČIUTĖ? OGI UŽSILIPO ANT 
ABRUSŲ1I!

avijj.
6-to Apsk. Programų > 
Komisija:

K. Deveikis,
J. Kaulinas,
V. M išeik a,
Antanas Narbutas.

Turint reikalą su ta komi
sija, kreipkitės į

V. Miszeika,
1748 Mf. 8ęth St., 
Chicago, Iii.

KUNIGAS' AVIATORIUS. 
—Elmer Forman yra pasi
žymėjęs kaipo kunigas-avią- 
torius. Jis pirmiau buvo Ca- 
lifornijos universiteto bes- 
bolo jaukto kapitonas. Pas
kiau nuėjo dirbti į lėktuvų 
dirbtuvę ir patapo armijos 
aviatorių. Išėjęs iš armijos 
jis vėl įstojo mokyklon ir 
patapo metodistų kunigu. 
Bet kunigavimą mete ir sų- 
gryžo prie aviacijos, patapo 
damas transporto lėktuvo 
lakunti.

• . y * , -t
- - /. - • -----1— -   -

jas duris ir įvažiavo į vidų.
Jeigu draiverys nebūtų spė

jęs sustabdyti troko, tai gal 
•jis butų išėjęs laukan per. ki
tą šoną ir ėjęs dar toliaųs. )

Rep.’ R.

Kur bėgi—Pas 
F. Sakalauską

pRIDGEPORT. — Laikai 
pradėjo eiti geryn, tad ir m.Ur 
sų gerai žinomas kriaučiųs pra
dėjo progresuoti. Teko nugirs
ti, kad drg. F. Sakalauskas, sa
vininkas Liberty Tailors, antra
šu 32Į2 S. Halsted St., nupirko 
naują mašiną kailiams siūti, 
žinoma, jis nesiuva kostumerių 
kailius, bet “furi-kotų” kailius.

Tėmykiteijo skelbimą “Nau
jienose” šeštadieniais. Matysite 
užrašą antrašte “Kur bėgi? Sa
kalauskai abudu yra labai drau
giški biznieriai ir verti musų 
patronažo. —VBA.

P. Vengeliauskas 
Pagražino Salę

BRIGHTON PARK. — J3iz- 
nierius Petras' Vengeliauskas^ 
turįs tavernos biznį adresu 
4500 So. Talman avė., neseniai 
puikiai išdekoravo svetainę, ku
ri randasi tavernos gale, Be to, 
Svetainėj, įtaisyta visi patogu
mai ir specialiai pritaikintą ves
tuvėms. ' v • v

Reikia pasakyti, kad p, Ven- 
giauskas yra draugiškas žmo
gus ir užtai yra gerbiamas kai
mynų bei draugų.

Kaimynas.

'M »••

Skelbimai Naujienose 
duoda nauęlfį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudihgos.

COAL
Anglys

Miscellaneous
__________ Įvairus______________

Tel. Vfctory 4965 / 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame Ir pataisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbąme blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
J 3216. So. Halsted Stidet

■ Fųrnishcd Rooms
, KAMBARYS RENDON ' 

puikus, šviesus, frontinis, antros lu
bos, 4517 So. Rockwell St. Telefo
nas Lafayette 0541.

Real Estąte For Sale
Namai-ŽemS Pardarimni ,

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Esfate, Loans and Insurance 

Tel. BOŪLEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir f amas; inžiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
barnų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAN
Ofisas 2-ros lubos su

For Rent
ANT RENDOS 6 kambarių mo

derniškas flatas, karštu vandeniu 
apšildomas, yeferencas, Janitoriaus 
patarnavimas, arti, Dougląs Park. 
$42.5Q. 3145 West 15th Place.

Situatįon Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už vačmoną (sar
gą), Elevėterio valdytoją ar indų 
plovėją. Imsiu bile darbą. Victor 
Ivanauski, 7259 So. Talman Avė.

Help Wanted—Female
_______ Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, 3 šeimynoj, savas kam
barys, $7:00. Buckingham 2373.

PATYRUSI MERGINA bęndram 
nam^ darbui, geri namai, nuolatinis 
darbas. ’.Briargate 9077.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, bųti, nėrą skalbimo, paprastas 
virimas, $12.00, referėncas.

Honvi.ch, 5J.5 Belmont Avė. 
Biičkingham 2983.

PATYRUSIOS SKUDURŲ SOR- 
TUOTOJOS kreipkitės į

Scrap Iron and Junk Handlers
Union, 188 W. Randolph St.

Room 709.

Grisk
RETAS BARGENAS

2 po 4, mūrinis namas, lotas 
33x125, 2 karam garažas. Kaina 
$4750.00, Randasi Brighton Parke.

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

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

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

PARDAVIMUI arba renduosiu 8 
kambarių namas tinkamas dėl res- 
tauranto', didelis diningruimis, 2 ka
ram garažas, lotas 50x200 pėdų. 
Nedaug reikia įmokėti. Randasi ant 
11212 So. Western Avė. Kreipkitės 
3315 So. Halsted St. Tel. Yards 1546

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ ir kated- 
žius; gatavas užimti; įkainuotas grei
tam pardavimui už $3900.00; išmp- 
kėjimąi pagal sutartį; 4610 South 
Washtęnaw Ąve. arba šaukite Re- 
public 1232.

4 FLATŲ MURO NAMAS po^-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, įneŠantis $70.00 
rendos, parsiduoda Už $2500. Ir šiaip 
kitų bąrgenų.

Z. S. MICKEVICĘ ANŲ CQ, 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

5'V.J :j[įi . ;1

“Pabėgėlis” Trokas

šelmio vaiko brangus šposas.

&

W?1

KiTTĘN, Tbyvąu? ' PATTERN 1280
No. 1280—Nusipirkit paprastus baltus abrusus ir kpkios 

norit spalvos siulus ir duokit savo dukrelei išsiūti šiuos gra
žius abrusus. JĮi suiagiąi ię naudingai kasdien praleis keletą 
vąląndų.

‘NAUJIENOS NĘEDLECRAFT DEPT.,
’ 1739 So. «U>ted Sfo HL
( * ' ’ * \

. Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No......

šęštadiepį, 16 vai. ryto, prie 
46th ir Marshfield avė., Qųa- 
lity Ųaundry drąiverys “pasi
statė” savo elęktrikinį troką 
prie šaligatvio jr nunešė ryšulį 
skąlbinių, skersai gatvę, savo 
kostizpieriams. ,

'■ Tuom į^iku koks tai 'šelmis 
vaikas pribėgo prie troko, už
dėjo “svičą” į atbulą pusę ir 
trokas pradėjo atbulai eiti gat
vę, niekieno nekontroliuoja
mas. 7 \

žmonės, aplįnkui lakstydąini, 
negalėjo sustabdyti, nes nė 
vienas nežinojo^ kaip elektri- 
kinis automobilis operuojamas. 
“Praiverys”, pamatęs savo tro
ką atbulą einant, šoko vytis, 
bet pirip negu suspėjo sustab
dyti, autom,pbilįs pasišuko tie
siai į laidotuvių direktoriams' I. 
J. Zolpio garažą. Išlaužė dvie-

"' -; iGNĄcX^V’ SHEMKUS

Persiskyyč sų kŠiuo pasauliu 
spalio 1 u., '5 Vai? popiet, 1937 
m.,, sulaukęs 55 metų amžiaus, 
gimęs Vaiguvos parapijoj, Kau
no. Tėdybaj. į

Amerikoj išgyveno 35 metus
■ ■ ■? »■ ■ ■ . 'X

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, 'įio tėvais Čepaitę, 
dvi dukteris Lydia ir Jeapette.

Dėl daugiau informacijų 
šaukite: YARDS 1835.

Kūnas pašarvotas K e n n y 
Bros, koplyčioj, 5438 So. Kal
stei! St. .Laidotuvės įvyks pir
madienį, spalio 4 dįeną.

Visi a. a.^Jgnaco Shemkaus 
giminės, drangai išpažįstami 
esat nuoširdzmi kviečiami da- 

. lyvauti ląidtftųyęse ir suteikti 
jam ' paskuti^., patarnavimą ir 
atsisveikinimų.-

Nuliūdę liekame,x
M o te ris j r . Dukterys.

Patarnaują ląid.* dir. Kenny
< Bros., TeL Yards 0661.

| Vardas ir pavardė

I Adresas ............... .
v . i
| Miestas ir valstija .

d
■ ■ ? 1 •< r;

TR

NaudokiUs Proga!
ki tuksUnėiai lietuvių — vyrą Įr moterų — priklauso 

ąurijąi, ši Draugiją yra pąfalpos, pomirtinių ir 
. Pašalpą ligoje — $6, $10, $16 per ąaya^ą. Po- 
gra vežimu*, kvtetkai. Dabar napji nariai 
48 m. amžiąu*. pasibaigus šiam Vajui bus pd- 
iki 4« m! Ir mojimą* bąa kąr aukš^įf.

a.sMijon yrą: 50c.75c., $L25 
na Mgal amžių. Nauji na 
m.berVH d. š. nu gąt

tUVŪ. Igeramę svei- 
LIETUVIU DRAŲ-

,>to.

A Aąąąlgamated 3 
"a,u iw’ 

o00>-

GIJON. 
CatfASOS DRAUGUOS OFISAS;

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
*^ss«aafliBttBz=±c ,ijjv:xsgas^gs=====c=a.gr,'.\jgl ..ix ui u.,1.

POVILAS BINGELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
' Paliko dideliame . nuliudime 
mylimą moterį Elzbietą, po tė
vais Taceliutę, broli Wilimą
mylimą moterį Elzbietą, po tė
vais Tacellutį, brolį Wilimą 
ir brolienę Marijoną Bingelius 
ir jų šeimą, dų švogerius: Kas- 
taniiną ir Julijoną Taciulius ir 

v jįų šeimas dąųg kitų gimi
nių. 9 Lietuvoj—2 seseris Ma
rijoną ir Anąsįaziją.

:v JKųnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
spalio' 5 d., 2 vai. popiet iš 
J. F. Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas į ^Jautiškas kapines.

Visi U>,a. Povilo Ringelio 
giminės,, draugai ir. pažįstami 
esat nuoširdžią! kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame,
Motęris, brolis, brolienė, švo* 

. geriąi' ijr glriuąę8,
Pątarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tęl. YARDS 1741.

rl

ir';
dfi;

'V

DOMINIKAS BfMKUS
Pęrsiskyre sm‘ šiuo pasauliu 

spalių 1 dięną, 1937 m., sulau
kęs 62 metų ’ąmž., gimęs Lie
tuvoj.

.Paliko dideliame nuliudi
me posūnį Kazimierą Savicką, 
podukrą ‘ Šophįe Tagler ir gi
mines. •

Kųnas pašarvotas randasi
koplyčioj, 3354 So. Halsted St.'

Laidotuvės . įvyks . .šerėdoj,. 
spalių 6 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio x parapl- . 
još' bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos • pamaldom už vęlio- 

' nlo sielą,’ o iŠ ten bus nulydė- 
ftąs’ i 3v. Kąznhįęro kapines.

, Visi A. A. Dominiko Rim
kaus gnnineš,- dranga: ir pa- 

’jžįą^mį esstf huoširtHįąiį pie
čiam: dalyvauti laidotuvėse iri' 

t suteiki Jam paskutinį Patarna
vimą ir atsisveikinimą. >

Nuliūdę liekame.
■ ' l’osuitin ir Podukra. Vy • 

//Laidotuvėse .^įįitdiųTalija ’ laid.^'

WILMINGT0N
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR!! 7 ’ * r * 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
♦ * J k | > V \ A 4- '• * -

Help ąntęd—Male-Feąiale
Darbininkų Reikia

'DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT

184 W. Washington St. 3 floor.~ 1

PARDAVIMUI 2 apartmentai, me
dinis, 6 kamb. ir sandelio kamba
riai. Naujas stogas, geras fundamen
tas, gasu Šildomas, moderniškas 
plumbingas. Gera transpoĮ-tadja. 
Rendos atneša $45.

Paaukuos už $2,000, kad užbaigti 
reikalus. 2858 W. 38th St. Lai 1106

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia ,,

PARSIDUODA lotas ant 82 st. ir 
Lowe, 25x125. Visai pigiai nupirksit 
lotą, o mes pastatysiu namą ir gau
sim paskolą. $aųkU, Normai ^02,

REIKALINGAS patyręs KRIAU
ČIŲ S moteriškiems ir vyriškiems 
drabužiams. 1139 West Garfield 
Boulevard.

We Get Repeat Orders For Qur 
f High Grade 

ILLINOIS COAL
. .......... .... .... ...... . $6.00

$5.75 
$6.00 
$4.75

tuMP
MINE RŲN ...
EGG OR NUT
SCREENINGS _____  ,w v.

Our trucks coyer the city and 
suburbs.

Call Day or Night ARDMORE 6975
/ s t * F / f ' * * ’

BRUNO SHUKĮS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus, 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco
Avenuc

Tel. Lafąyettę 5824
■*

IŠDIRBĖJAI
YANĘEE POTATO CHIPS 
POPČORN IR PRETZELS
Rristatom# į Tavernas ir Restau

rants sezoninius produktus. 
Tąipgi parduodam saldainius 

whole'sa|e.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU- 

( TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA- 

- . ’RĄIS IR SEKMĄ-.
• * .. , dieniais
•£ ‘ , Telefonas

. w r , • VICTORY 3486
* 5041 WEST 33-rd STREET

nm

■--Už ■ r

. ■ n. . . /

Automobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

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

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

$79.

STUDEBAKER 4 dr. sedan karas. 
Atbodo ir bėga kaip naujas. Esu pri
verstas parduoti labai pigiai. D. 
Runkiala^ 4236 S. Richmond St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ŲOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap druni įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ..............   $75.00
$99 Trombonas su keisu........ $35,00 
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 'inštrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furniture & Fixtures
Ęąkandai-Itaisai

IŠPARDUODAME. BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant- svarstykles, registerius ir ice 
baksius, Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

ęĄLumet 5269.

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai  ............. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurąi $80—$35 
$135'gražus, nauji parlor

setai  ................ .......... $30—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURĘ 
5746 So. Ashland Avą.

Urba FloNVer Shoppe I 
' Gčlžs Mylintiems—Vestuvėms I 
<’^^&mamstUVSn,S- I 

4180 Archer Avenue I 
■, rhone LAFAYETTE ii/iOO Į,

^SMDiJBSAKi JfS-Remkime tuos, kurie č ?

^NĄUJiKiSE” Garsinkitės “N-nose
'"'V ,;.' jb?*

-nftlari ’Ų.M-ii'.,'''. ••
NAMAI PARDAVIMUI, £OŲTH

$1,500.00
nupirks, 3448 Emerald Aye. 2 flatų 
medinį namą, 4 ir 4 kambarių.

GORDON REALTY CO..
YARDS 4329. *

$500 JMOKĖT ir įsikraustykit j 
6 kambarių moderniška muro bun- 
galow. Kaina $3,750.

4319 So. St. Louis Avė.

PARDAVIMUI štoras su taverno 
fikčeriais ir 3 flatų medinis. Kaina 
$3250.00. Taipgi bungalow ant 66 ir 
Kedzie Avė., .5, kambarių, furpasu 
šildoma, kaina $4900.00.

Vėliausios mados bungalow Mar- 
ųuette Parke turi būt parduota grei
tu laiku, pigiai.

J. K. YUREVICR, 
6621 South Ashland Avenue 

TeL Hemlock 8716.

T Ė M Y K I T
Kurie turite nuosavybę namu, lo*- 

tą< ūkę, bile kur Jungtinėse .Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinam pinigus 
ir perkam morgičius.perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORB. 
6757 So. Western Avenue 

CHICAGO. ’ *
Biznis įsteigtas 1919 metais.

RFinąndai
Finansaį-Pąskoloe

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIčIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išrpokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Building 
Loan and Savings ' Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hąls- 
ted Street

giiiuiHnintiii..... ..

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGAąSIl^KIT '.
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ne™
Pašaunu mus tuojau

CĄNAL 8509

/ ehiamos. Už. pakartoji- 
mus gausit nuolaidą.,*

................   \ 1 i«

O?



NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadienis, spalių 4, 1937

Atidarys naują paežerio tiltą
Vapdas-pavardė

Adresas

Telefonas

jis pasakys Amžius Svoris

Parašas

O

GAISRAS SKERDYKLOSE

:$$•

DEGA DURPYNAI

bus trans
NBG ir ki

“Vagys! Vagys!” ■f—« 
Bažnyčioje Negroja 
Vargonai!

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos.

MOKYTOJUI” NEPASISEKĖ

Du Page kauntėj prie York miestelio, arti Roosevelt ir But- 
terfield kelių, Chicagos apielinkėj, dega dideli durpynai. Kad neleisti gaisrui išsiplės
ti, bedarbiai kasa gilius griovius apie gaisro vietą. Durpės Amėrikoj nėra vartojamos, 
bet gaisrai durpynuose sukelia tirštus-durnus, kurie'užgula apielinkės miestelius.

upes žioti

RYTOJ PREZIDENTAS ROOSEVELTAS 
CHICAGOJE

valandą ryto, i 
prie Jackson j r

VS*'S*.V'
-
i rzi&dil

George McNama- 

ra sumanė pamokinti policistą Adam Klonowski (dėsi 

nėj) kaip reikia “faituotis”. Bet kaip matote, lekcija la 
bai nelaimingai baigėsi pačiam mokytojui.

Užbaigdamas kelionę po 
karines valstijas 
Rooseveltas rytoj 
Chicagon.

Jos Vyras Pateko Kalėji- 
man už Dvipatystę. — Myr- 
tle Amy Ward, 13 metų, ku
rios vyras Theodore Flatt, 
27 m., liko nuteistas nuo 7 
iki 10 metų kalėj iman ir už-

- i I ’ 'J

sjmokėti $1,000 pabaudoj pž 
dvipatystę, nes jis ją pame
tęs, prieš kelias savaites su
situokė su Helen Black, 12 
metų mergaite. Flatt už ^su
situokimą su ; dviem mažą-1 
metėm mergaitėm gavo did* 
žiausią New Jersey valsti- 
j os bausmęuž - dvipatystę.

Chicagietis kriaučius E. 
A. Romanowski, 45 m.,jprieš 
kelis mėnesius gavo diplo* 
mą iš National College of 
Massage and Physiotherapy, 
pasivarino daktaru ii* 'dagi 
“kunigu daktaru*’ ir pradė
jo gydyti žmonės. Bet jį 
iižklųpo 1 valstija ir jis už 
neteisėtą gydymą gavo 10

■ ■■'•••r \

dienų kalėjimo įr užsimo- 
kėtU$10frspabmjdos._

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

Aną Vytą, kaip ir paprastai, 
p. Kaštas Sabonis, Apveizdos 
Dievo parapijos vargonininkas, 
ėjo’ groti mišioms, bet spaudžia 
klevišą, tas klauso linksta, bet 
balso anei “pipt”. Mėgina* •pe
dalais, f — ir tie kaip lavonai 
anei bubt.

Ką daryti ? Bėga pas gaspa- 
dorių, kleboną kun. Ignatijų Al- 
bavicių, su raportu, kad'kas 
nors yra negerai. Visi trys ku
nigai: Albavičius, Mikaitis ir 
Kiškunas nuėjo žiūrėti vargo
nų. Visi žiurėjo. Mėgino klevi- 
šais, pedalais, o vargonai, tar
tum kokie junijistai, neklauso 
ir gana. Tuo tarpu vienam at
eina mintis galvon, kad apžiū
rėti dumplių motorą.. Motoras 
be armaiture — elektros vole
lio. Visi vienu balsu nutarė, 
kad vagis įlindo ir pavogė-

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
„ ĮSTOJIMO kuponas

Prezidento kalba 
liuojama per radio, 
tus stočių tinkh/s.

Roosevelto traukinys atvyks
Chicagon 1
Union stotį
Canal gatvių. Ten susiformuos 
paradas ir vyks prie tilto ce
remonijoms ir kalbai. Po kal
bos, prezidentas sustos užkan-

gonus. Kun. ĄlfraviČius protes
tuoja, nes jis niekam nesąs to
kio užsakymo davęs, o Sabo
nis purtą galvą ir tikrina, kad 
vargonai buvo O. K. žmogus iš
sitraukia ir<rodo kompanijos 
įsakymą-“orderj”. Aha! — ha, 
ha, ha! nusikvatojo kun. Alba
vičius. Įsakyme aiškiai pasaky
ta “Lutheran churęh”, o žmo
gus atėjo į Lithuanian church”. 
Pasekmės: p. K. Sabonio var
gonai . gavo znaują armdture.

, i Tas pats.

Tilo j raportu? j a Apolicijpn. Po
licija, kaip ir visuomet, “gręit” 
atVyko “ieškot” vagies. Visi 
ieškojo vagies, bet be pasek
mių. /Vieton vargonų p.‘ Sabo
niui prisiėjo vartoti fizharmo- 
niją. ' ■ ?

11 valandą ryto 
kalbą, oficialiai atidarydamas 
naujai federaliais> pinigais pa
statytą Chicagos paežerio til
tą, ties Chicagos 
mis.

Vincennes aviacijos dienoj, Francuzijoj, lakūnas 
šoka iš lėktuvo dvien^ parašiutais.

džiams pas savo draugą, kar- 
12:30 iš

vyks Washingtonan.
Be prezidento Roosevelto 

iškilmėse dalyvaus. Harold 
Ickes, J. V. vidaus reikalų se
kretorius ir PWA administra
cijos (kuri statė tiltą) virsiu 
ninkas, Harry Hopkins, WPA 
viršininkas ir daugelis kitų 
aukštų valdininkų iš Washing- 
tono.

Prezidentinis paradas iš 
Union stoties vyks pirmiausiai 
iki S-tos ir Michigan gatvių, 
o iš ten Michigan 'avenue iki 
tilto.

Po ceremonijų, naujasis til
tas, kuris jungia pietinį ir šiau
rinį Chicagos upes krantus, 
bus atidarytas susisiekimui.

šiuomi įstoju į
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve 

į ■ " ) ■ ./ • '
dejų nurodymų. ' • :

Klaida
Tada, tas, žmpgus ėmė pasa

koti, kad kompanija, kuriai, jis- 
dirba, atsiuntė ji pataisyti var-

ŽMONA AR NAŠLĖ?
Mrs. Redfern iš Detroito už
vedė bylą, ’ rejkaląūdanija 
pripažinti jos vyrą legaliai 
mirusiu, o ją teisėta našle. 
Jos vyras, garsus lakūnas 
Paul Redfern prapuolė skre
ndant lėktuvu į Pietų Ame
riką dešimt metų atgal ir 
nuo to laiko nėra apie jį 
jokių tikrų žinių. Eina gan
dai, kad jis buk buvęs pa
imtas nelaisvėn laukinių 
žmonių, kurie jį padarė sa
vo “dievu”. Bet nors buvo 
pasiųstos kelios ‘ ekspedici
jos, patikrinti tuos gandus 
nepasisekė.

porą dienų Svvift and Co 
už $150,000 nuostolių, sunai

kindamas urmo mėsos sandėlį ir didelį mėsos kiekį

GAISRAS CHICAGOS SKERDYKLOSE. — Vaizdas iš 
oro užsidegus Swift 'and Co, skerdykloms. Gaisrą gesinti 
buvo pašaukta trečdalis Chciagos ugniagesių, prisibijant 
pasikartojimo prieš trejetą metų ištikusio didžiojo Chica- 
gos skerdyklų gnisrd, J -

Vagis pasirodė
Ant rytojaus daboja. Ir štai 

ateina vyras su krepšiu į baž
nyčią ir tuoj jis' prie vargonų. 
Visi manė, kad jau čia pagaus 
tą “biaurybę” vagį, bet koks jų 
buvo nusistebėjimas, kad tas 
vyra's-“vagis” ne tik nieko ne
ėmė, bet dar iš savo krepšio 
pradėjo dėlioti įrankius, o ant 
galo ištraukė iš krepšio ir . tą 
“dingusi” armatūrą. Kada jis 
sutaisė viską,'■ pąspaude kle'vi- 
šius, o vargdiiai atsiliepė. Visi 
prie “vagies” klausti kame da
lykas, - - r

Nubaustas už Neat 
sargy Važiavimą

Trafiko teismo teisėjas J. 
M. Braude nubaudė Norman 
Maskalonį, 45 metų amžiaus, 
nuo 1825 West 45th Street, su
mokėti $50 pabaudą už neat
sargų važiavimą , automobiliu. 
Teisėjas taipgi uždraudė jam 
operuoti automobilį per metus 
laiko. y ,

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

prezidentas dinolą Mundelein, 
rytą atvyks
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