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Prezidentas Rooseveltas įspėja Apie Karo Pavoju
Jei Karas Užsiliepsnos Kitose Šalyse, Tai 

ir Amerika Negalės Išvengti Jo
Iš LIETUVOS ROOSEVELTO KALBA SUJAUDINO

• ANGLUS

Milžiniška demonstracija 
prezidentui.

spa 
pre-

demonstracijų, kurias 
yra kada mačiusi.

prezidento traukinį 
minios žmonių — tų, 

turėjo galimumo

kitos minios — 
arba Įsakymais

CHICAGO.—Antradienį, 
lio 5 d., Chicagą atlankė 
zidentas Rooseveltas.

šia }proga įvyko . viena di
džiausių 
Chicaga

Stoty 
pasitiko
būtent, kurie 

/jon patekti.
Prie stoties 

ne agitacija
suvarytos, bet populiaraus ša
lies prezidento masinamos.

Pakeliuj, tomis gatvėmis, ku
riomis prezidento partija va
žiavo, visi šalygatviai užtven
kti. Didžiulių trobesių langai, 
visi iki vienam, pilni žmonių. 
Arčiau prie tilto, kurio atida
rymo ceremonijoms prezidęn- 
tas oficialiai atvyko, susigrū
dimas toks, kad ne tik prava-

žiuoti, bet ir gatvę pereiti bu*- 
vo neįmanomą. Kai kurie gu
druoliai, įsigiję iš anksto spe
cialius leidimus artesnėms iš
kilmių vietoms pasiekti, irgi 
nusivylė, nes jų leidimai nepa
jėgė minios eilių pralaužti. x

Ir visoj šitoj tūkstančių ir 
tūkstančių žmonių minioj sti
go tik vieno dalyko — betvar
kės. Minių nuotaika, nežiūrin
ti grudimosi, buvo tikrai rami 
ir taiki.

Prezidentas pasakė, kaip ir 
buvo tikėtasi; svarbią kalbą. 
Jis tačiau kalbėjo ne naminė
mis, Jungtinių Valstybių pro
blemomis. Jis kalbėjo apie nau
jo karo grūmojantį pavojų.

Pagrindinė jo kalbos mintis 
buvo, kad jeigu karas užsiliep
snos kitose šalyse, tai ir Jung
tinės Valstybės nepajėgs išsi
laikyti į jį neįsivėlusios... (Prez. 
Roosevelto kalbos turinys pa
duota kitoj vietoj).

Kauno skalbyklose

Hitleris pasiuntė dar 
vieną laivą į Ispani

jos vandenis
BERLYNAS, Vokįetijan./sp.

5. — Nacių ka-
... XO laivui DeutscldąĄ$^ląukti

į Ispanijos vandenis. Laivą 
Deutschland palydės torpedi
nių laivų eskadra.. Naciai aiš
kina, kad ši eskadra siunčia
ma pamainyti tuos vokiečių 
laivus, kurie patroliuoja Ispa
nijos pakraščius nuo praėjusio 
rugpiučio mėnesio.

Britanijos darbinin
kai boikotuos Japo

nijos prekes
BOURNEMOUTH, Anglija, 

spalio 5. — Brjtanijos Darbo 
Partijos konferencija kaipbvie
nu balsu nutarė boikotuoti Ja
ponijos prekes. Tarimas pada
ryta pirmadienį, spalio 5 d. 
Priimta konferencijoj taipgi 
rezoliucija reikalaujanti, kad 
vyriausybė tuojau sušauktų 
specialę parlamento sesiją ka
ro Kinijoj klausimams svar
styti. į ' ' ,

ĮSPĖJO DĖL GRĘSIANČIO AMERIKAI KARO PA
VOJAUS. — Prezidentas Franklin Dęlano Roosevelt, 
kuris vakar atidarydamas Chicagoj e Čentennial tiltą 
įspėjo pasaulį dėl gręsiančio karo pavojaus ir raginda; 
mas taiką mylinčias valstybes bendromis jėgomis dirb-, 
ti taikos išlaikymui. Jis prilygino kąrą prie užkrečia
mų ligų, kur kelioms valstybėms ja u^s|krėtus, užsikre
čia ir visos kitos valstybės. Jis ragino tokiems ligo
niams paskelbti ^varantiną, kąip daloma pradedant 

. siaus#kitaip i karą>tiąrės įsivelti ir 
pati Amerika, o ir bus sunaikinta viso pasaulio civili- 
zacija. ' , ,

KAUNAS. — Provizoriniais 
apskaičiavimais, Kaune apie 20 

‘tukst: piliečių' savę> skalbinius 
duoda plauti į skalbyklas. Kau
ne veikia kelios dešimtys skal
byklų, kuriose dirba per 500 
darbininkių.

Iš pasikalbėjimų su kelioli
kos skalbyklų, darbininkėmis 
gaunasi įspūdis, , kad jų/darbo 
sąlygos labai sunkios, o už-’ 
darbiąi maži. Reta* kuri skal
bykla turi skalbiniams velėti 
mašinas ir atatinkamus kati
lus, daugumas skalbyklų dirba 
primityviškai, viską rankomis. 
Blogiausia, kaip skalbėjos nu
siskundžia, kad skalbyklos be 
ventiliacijos, nuolat prigaravu- 
sios, nuolat jose karšta ir 
tvanku. . Kadangi daugumas 
skalbyklų darbininkių dėl men
kų uždarbių ndturi pslsisam- 
džiusios kambario, tai, šeimi
ninkams leidžiant skalbyklų 
kontorose tarp nešvarių skal
binių jos ir nakvoja.

• Daugumoje skalbyklų darbi
ninkės gaunančios ir maistą, 
bet maistas menkos vertės, ir 
nuo 20 iki 80 lt. pinigais per 
mėnesį.

Darbininkės nusiskundžia,
kitaip7 įka rą • 1 určs 'įsi ve H i ir >kad Ąkąlbyklomą nenustatytas 

pati Amerika, o ir pus sunaikinta viso pasaulio civili- darbo paikas ir, išskyrus dvi

Manoma, kad ang
lai paskandinę pi

ratų submariną

Kunigas Loughlin 
vėl pradės radijo 

prakalbas

Prezidento Roosevelto5.
kalba, pasakyta Chicagoj an
tradienį, sujaudino Anglijos 
diplomatus. Kaip šiandie, spa
lio 5 .dieną, šaukiama minis- 
terių kabineto posėdis tarp
tautinei padėčiai apsvarstyti, 
kartu ir prezidento Roosevelto 
prakalbai analizuoti. Anglų di
plomatai esą linkę manyti, kad 
prezidento Roosevelto kalba 
atidaranti kelią diplomatinėms 
konferencijoms taikos intere
suose.

Berlyne prezidento kalba išr 
šaukusi nusistebėjimą, nes na
ciams pasirodę, jogei Jungti
nės Valstybės jau išsižadančios

Mirė moteris buvusi 
geležinkelio pre

zidentu

Roosevelto 
gaus pilną

Šveicarijoj,

Hitle- 
daryti 
kalbai, 
kalbos

Tautų 
Roose-

LONDONAS, Ahglija, spalio izoliavimosi politikos, -kurios 
iki šiol laikėsi. Tačiau 
rio diplomatai atsisakę 
komentarus 
pirm negu 
tekstą.

Genevoj,
Lygos rateliuose prez. 
velto kalba iššaukusi entuziaz
mą.

Washingtone užsienio reika
lų departamentas, matyti, pri
pažino prezidento kalbą taip 
svarbią pareiškimui, Amerikos 
politikos, kad nutarė kabeliu 
pasiųsti pilną kalbos tekstą vi
soms savo ambasadoms ir kon
sulatams užsieny.

Meksikos įlankoj 
paskendo laivas; 
žuvo 22 žmonės

*
Mussolini sūnūs ka

riauja Ispanijoj
ROMA, Italija, spalio 5. —• 

Fašistų aviacijos rateliai pa
skelbė žinią, kad Mussolinio 
sūnūs Bruno, 20 metų senu
mo, dabartiniu laiku yra Ispa
nijoj ir kartu su kitais italų 
aviatoriais kariauja prieš tei
sėtąją Ispanijos valdžią.

Žinios iš Sicilijos sako, kad 
dar vienas būrys Italijos avia
torių išvyko Ispanijon genero
lui Frankui pagelbos teikti.

Gandai eina, jogei Mussoli
nio taktika šiuo laiku kreipia- 

. ma dviems dalykams atsiekti, 
būtent: likviduoti Ispanijos ria- 
minį karą maištininkų kredi
tui iki ateinančios žiemos ir 
turėti Ispanijoj 
savo kareivių, 
galėjus
Anglija ir Franci j a.

Tautų Lyga kaltina 
japonus

juo daugiau 
kad tvirčiaus 

jaustis derybose su

Perorganizavo Ju
goslavijos kabinetą

GENE V A, Šveicarija, spalio 
5. — Sino-Japonų patariama
sis komitetas prie Tautų Ly
gos vakar pareiškė, kad Japo
nija yra kalta dėl sulaužymo 
tarptautinių nepuolimo sutar
čių, įsibriovus į Kiniją. Komi
tetas patarė Tautų. Lygai im
tis akcijos tolimųjų rytų kon
flikto reikaluose. Jis numato 
reikalą sušaukti artimiausioj 
galimoj ateity konferenciją de
vynių valstybių, jų tarpe ir 
Jungtinių Valstybių, kurios 
yra pasirašiusios paktą. Kon
ferencijos tikslas busiąs ap
svarstyti susidariusią padėtį.- K.: . •

Trijų šalių delegatai susi
laikė nuo balsavimo. Tos val
stybės yra: Lenkija, Šveicari
ja ir Kanada, šių šalių dele
gatai aiškinosi, kad neturį in* 
strukcijų 7 iš savo , vyriausy
bių. '

LONDONAS, Anglija, spalio 
5. — Britanijos karo laivai pa- 
troliūojantys Viduržemio jurą 
antradienio rytą sugrįžo regu
liarioms savo pareigoms eiti. 
Nuomonė reiškiama, kad. ang
lai, medžioję... submariną ata
kavusią jų laivą’Basilisk, pa
skandinę -ją. Tačiau tikrų ži
nių apie submarinos likimą dar 
nėra.

Karo teismas Ame
rikos aviatoriui

SALAMANCA, Ispanija.,, sp. 
5. — Antradienį buvo teismas 
Amerikos aviatoriui Haroldui 
E. Dahl, paeinančiam iš Cham- 
paign, Illinois, kurs tarnavo 
Ispanijos lojalistams ir kurs 
pateko į generolo Franco ran
kas. Teismas nuosprendžio pa
skelbimą a tidėj o iki ketvirta
dienio, spalio 9 dienos. Spren
dimas pirmiausia bus patiek
tas generolui Franco, kad šis 
užgirtų' jį, arba paskelbtų su- 
simylėjimą aviatoriui.

VIENNA, Austrija, spalio 5. 
—- Jugoslavijos premjeras Mi- 
lan Stojadinovič pakeitė miųi- 
sterių kabineto sąstatą. Pakei
timas padarytas ta prastu, 
kad nusilenkta serbų ortodok
sų bažnyčios viršiloms.

Nubaudė areštuotus 
riaušėse Londone
LONDONAS, Angljją, spalio 

5. — Praėjusį sekmadienį, spa
lio 3 d., Anglijos fašistai sud
rengė demonstraciją . Londone,. 
Demonstracijoj kilo .riaušės, 
dėl kurių daugiau nei šimtas 
žmonių buvo areštuota. Pirma-

Giedresnis ir vėsesnis; saulė 
teka 5:51, leidžiasi 5:45.

ROYAL O AK, Mich./{spalio
— PaSkilbęs radijo kunigas, 

Charles E, CoUghlin, kurs bur 
vo nutilęs po to, kai preziden
tas Rooseveltas laimėjo milži
nišką pergalę praėjusiuose rin
kimuose, antradienį, spalio 5 
d., pareiškė, kad jis ątnaujin- 
siąs radijo programas, duoda
mas jas kartą per savaitę, bū
tent sekmadieniais.

Dr. Ortiz laimėjo Ar
gentinos rinkimus
BUENOS AIRES, Argentina, 

spalio 5 
skaitymas rodo, kad preziden
to rinkimus\ laimėjo Dr. Ro
berto M. Ortiz, koalicinės kon
servatorių partijos kandida
tas.

- Galutinis balsų

Ortiz, prezidento ‘Augustin 
Justo finansų mihisteris, su
rinko balsų 1,099,3.90. Gi opo
zicijos kandidatas Marcelo de 
Alvear, kurį rėme kairiosios 
grupės, surinko balsų 815,- 
063. :

skalbyklas, visur esą dirba 12 
—16 valandų per parą,, neduo
dama atsiskaitymo knygelių, 
nemokami viršvalandžių ir 
brangenybės priedai ir t.t.

Kai kurių skalbyklų darbi
ninkės atatinkamoms įstai
goms davusios skundus, bet be 
vaisių.

Vagies Mirtis
KĖDAINIAI. — šiomis 

nomis Surviliškio m. policijos 
buvo sulaikytas Jonas Gintau- 
tas-GintauSkas, kilęs iš Bety
galos ■ valse., su vogtu dvira
čiu. Uždarytas į daboklę, bijo
damas bausmės, pasikorė. .

Kaip aiškėja, ; Gintautas 
įvairiose vietose yra, pridaręs 
nemaža vagysčių ir k t. nusi
kaltimų.

die-

Daug N orinčių Studi
juoti Meno Mokslus 

i * . .

IRONTON, Mo., spalio 5. — 
Čia mirė p-nia Mary S. Holla- 
day, 70 metų, buvusi Williams- 
ville, Greensvillez ir St. Louis 
geležinkelio prezidentu. Sako
ma, kad ji buvusi iš viso pir
ma mo.teris geležinkelio prezi
dentas šioj šaly.

■ j --- - f

Valparaiso universi
tetui $100,000 

dovana

VERA CRUZ, Mexico, spalio 
5. — Pirmadienį, spalio 4 d., 
Meksikos įlankoj paskendo pa- 
sažierinis laivas Vincente An- 
tonio. 22 žmonės žuvo nelai
mėj ir tik 8 buvo išgelbėti.

Lewis atsakė
. Greenui

__
YOHK, N. Y., spalio

spalioVALPARAISO, Ind
5. — Valparaiso universitetas, 
buvęs gerai žinomas praeity ir 
daugeliui lietuvių, gavo dova
nų $100,000. Tai yra palikimas 
neseniai mirusio Fort Wayne 
kontraktorio, Henry F. Moelle- 
ringo.

Astuoni bilionai do
lerių svetimų pinigų 

Amerikoj
sp. 
ko-

NEW
5. — Pirmadienį, spalio 4 die
ną, Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green, kalbė
damas Federacijos konvencijoj 
Denver, Colo., pareiškė, kad 
Federacija neužilgo pradėsian
ti tokią kovą prieš C.I.O., ko
kios ši šalis dar nėra regėju
si.

Tą patį vakarą New Yorke, 
transporto samdinių suvažiavi
me, kalbėjo John LevCis. Jisai 
savo kalboj pareiškė: “Net 
Amerikos. Darbo Federacija, 
nei William Green nesunaikins 
C.I.O., kuriam priklauso milio- 
nai darbininkų”.

Be to, atsakydamas į prie
kaištus, kad jis asmeniškai ir 
C.I.O. turi politinių ambicijų, 
Lewis pareiškė: “Tai teisybė. 
Aš turiu ambicijos pamatyti 
Amerikos Darbo Partiją išau
gant į didžiąją partiją čia 
(New Yorke) ir merą La Guar- 
dia vėl išrenkant New Yorko 
meru”.

WASHINGTON, D. C., 
5. — Jungtinių Valstijų 
merei jos departamento duome
nys rodo, kad gruodžio mėne.- 
sio 31 d. 1936 metų šioj šaly 
svetimų valstybių pinigų bu
vo investuota septyni bilionai 
dolerių su viršum. Per pirmuo
sius 1937 metų šešis mėnesius 
atgabenta dar kuone bilionas 
dolerių. Taigi dabartiniu laiku 
Jungtinėse - Valstybėse užsienio 
pinigų randasi daugiau nei as
tuoni; bilionai dolerių.

KAUNAS. — šiais mokslo 
metais į Meno Mokyklą buvo 
paduota žymiąi; daugiau pra
šymų nei pernai ar kitais me
tais. šiomis dienomis norin
tiems įstoti į Meno Mokyklą 
buvo padalyti egzaminai. Iš 
39 kandidatų buvo priimta 23. 
Kiti egzaminų neišląikė arba 
dėl vietos stokos nebuvo pri- 

. .... — U....— ■ ■ r . .........................------ —*......... ...... .———
Trys užmušti Meksi
koj žemę dalinant
SAN PEDRO, Męxįco, spalio 

5...— Spalio 4 d. trys asmenys 
buvo užmušti ir 2 sužeisti,' ki
lus susirėmimui tarp agrarijų 
ir karo veteranų dėl bendrijų 
(coihmunal); .žemių, kurios ne

seniai šalies valdžios patvarky- 
rtiu buvo išdalintos. Susirėmi
mai jvyko Santa Sofia apylin
kėj, Vyriausybė pasiuntė ka- ' '.-k'. . J ' v, .

Serga Harry L. Hop 
kinso žmona

Mokytojų streikas 
Lenkijoj

- VARŠUVA, Lenkija, spalio 
5. — 3,200,000 Lenkijos pra
dinių mokyklų auklėtinių, at
rodo, turėsią šiemet ilgas ato
stogas. Dalykas toks, kad 
streikuoja 70,000 jų mokyto
jų. Ir dar daugiau: praėjusį 
pirmadienį \ mokytojai streiki
ninkai nubalsavo streikuoti to
liai, koltai savo reikalavimus 
laimės.

Mokytojų streikas Lenkijoj

WASHfNGTON, D. C., spalio 
5. — Sunkiai serga p-nia Harry 
L. Hopkins, Works Progress 
administratoriaus' žmona. Mo- * • » , 
teris guli ligoninėje.Dar 15,929,753 tebė

ra šelpiami
WĄSHINGTON, D. C., sp. 

5. — Kiekis žrponių, kuriems 
valdžia teikia pašalpą, dabar
tiniu laiku esąs tik 23% ..ma
žesnis, negu jis buvo sausio 
menešj 1935 metų, kai pašąlpą 
gaunančiųjų skaičius buvo di- 1V._ . . t m '

menys; dar tebėšelpiami vald
žios. Kas mėnuo pašalpa jiems 
siekia $148,946,639 sumos.

’ • ' ' ' ■' \ -v. ■■ .-j -

dieriį, t.y. ant rytojaus, tete^džiausiak Viso S15,929,758 as- 
mas nubaudė 106 asmenis ka- 

teksĮėjimu. Kai kuriems jų 
kalėti iki 6 mėnesių.

■ ■‘y. :'

Sovietą dirižablis < 
, padarė rekordą

MASKVA, Sovietų Rraija, 
spalio 5. -- Spalio mėn. 4 die
ną Sovietų dirižablis USSR-V- 
5' sumušė^ Grafo Zeppelino • rę^ 
kordą; padarytą 1985 metais, 
išsilaikydamas ore 119 valan
dų. Sovietų dirižablis pakilo 
oran Maskvoj praėjusį trečia
dienį ir dar vis tebesilaikė ore 
pirmadienį, spąlio 4 d.,;119 va- 
lahdų^praslinkuš.

i

riuomenę į neramumų > vietą.
' X ■ ■ ■ ;.-VA . v

Atsisako duoti pilie 
tybę Windsoro 

draugui
LONDONAS, Anglija, spalio kito todėl, kad valdžia pašali- 

5. — Anglijos valdžia atsisa- no jų unijos atstovus, kaltin- 
- — 4 ” A* . "• • m » • | JI _ ____________

kapitonui Jafrey, kurs skaitė- ir
si geras. buvusio Anglijos ka- vauti paskyrė komisionierių, 
raliaus, dabar Windsoro kuni-

i. t ; 6

gaikŠČio, draugas.

kė duoti pilietybę amerikiečiui dama juos esant “komunistais 
”, o unijai vado-

žinoma, klusnų • vyriausybes 
žmogų.

•
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lenkų žettkluš atrodo, kad šie
nui buvo sudėtas lenkų pusė
je. Kaip mątome» lenką sargy- 
biniūi lięrio ’ į>av<jglmą pasiru-

Kaip i žinia,, Lietuva iki Šidl 
neturi nuolatinės r lihijoa-sie* 
nos su Lenkija. 1920 metais, 
sustojus • lietuvių-lehkų gink
luotoms kovoms, karluomenlyypląo *p$tracij os 
buvo Nustatyta neutralinė juos
ta apie 12 kilometrų platumo. 
Toje juostoje apie trejetą me
tų ėjo partizaninės kovos, la
bai varginusios vietos gyvento
jus ir buyusips. nuolatiniu pa
vojumi taikai. Neutralinė juo
sta ėjo visur Lietuvos žeme, 
nes Lenkai buvo okupavę visą 
Vilniją, o kai buvo nustatoma, 
neutralinė justa, lenkai ne. 
kiek nepasitraukė. Kai ir Lie
tuvos, ir Tautų Sąjungos pa
stangos atitaisyti Lietuvai pa
darytą skriaudą Duėjo veltui, 
1923 metais vasario mėnesį 
Tautų Sąjunga, neutralinę juo
stą padalino ir lenkai jėga 
paėmė jiems skirtą dalį. Dabar 
jau Lietuvos ir Lenkijos sar
gybos buvo suartintos viena 
prie kitos. Partizanų kovos pa-, 
sibaigė, bet ėmė kilti nuolati
niai nesusipratimai tarp len
kų ir lietuvių kariškų sargy-' 
bų. Kai nėra tarp šių val
stybių diplomatinių santykių,’ 
tai nėra ir kam tuos nesusi-

linijos ženklų perstatymu, ir 
tą padftrėrkaLŠieną Jau buvo 
galima nakčia stlsivežti.

Musų sargybiMai lenkų pa
statytus kapčius Ir ženklus iŠ--

< v ' A. - ;i ..■: - .

NAUJIENOS, Chicago, UI.

?-t- ‘ * ,J 1" ------------

Truputis ąpje ^a^anęijųs

Nuo tos daineles, “uŽginfs

Trečiadienis, spalių 6, 1937

lią užkirsti.
1928 metais Karaliaučiuje 

įvyko Lietuvos-Lenkijos kon
ferencija, kuri neprivedė prie

Tačiau šioje konferencijoje 
buvo pasirašyta vadinamojo 
pasienio susisiekimo susitari
mas. Konferencija tą liniją, 
kuri dabar skiria nepriklau
somąją Lietuvą nuo Okupuo
tosios Lietuvos, pavadino ad
ministracijos linija. Taigi su 
lenkais Lietuva turi ne šieną, 
o administracijos liniją. Taigi 
Karaliaučiaus konferencijoje 
patys lenkai pripažino Vilni
ją ginčytina sritimi ir tikro 
sios sienos tarp Lietuvos ir

išvesta į niekę neatsižvelgiant’ 
—tiktai nentralinės juostos pa
dalinimu, kad nebūtų vietos 
partizaninėms kovoms, Todėl 
ta linija perkerta langelio ūki
ninkų laukus. Kad pelengvi- 
nus tokiems ūkininkams, buvo 
sutarta, kad jie gali su tam 
tikromis linijos perėjimo kor
telėmis, pereiti iš vienos pu
sės į kitą. Be to, sutarta, kad 
admistracijos linijoje kylan
čius smulkius nesusipratimus

griovf ir įfUąįaė administr^ 
cijos liniją. Ritą kartą, kAii 
musų du sargybiniai nusiirę į 
Bėviršių salelę, ten du lenkų 
kareiviai vėl ruūšč? adminisį- 
tracijos liniją kilnoti. Musų 
sargybiniais juos užkalbinus, 
iš krūmų iššoko dar šeši lenkų 
kereiviaj jf puolė nmšų poli
cininkus'; vieūas šusk.Ubo įsės
ti į valtelę1 ir mlsiįrti, o fcitą’ 
policininkę, VĮ. Stąnkevičių 
lenkai suėmė ir nuvarę į sa
vo pusę, }

Seinų apskrities viršininkas) 
kreipėsi į Suvalkų starastą, 
kviesdamas jį sUsitiktį Ir įvy
kį išaiškinti. Iš karto starasta 
atsisakė atvykti, nes esą VI. 
Stankevičius ardęs kapčius ir 
su ginklu buvo peržengęs ad
ministracijos liniją. Vėliau.- 
rugsėjo 14 4dieną, toj pačioj 
Bevįršių Salelėj įvyko Seinų 
apskrities viršininko ir Suval
kų starastos pasimatymas; bu
vo tartasi incidento likvidavi- 

-mo reikalu. Iš musų pusės bu
vo reikalauta, kad butų pa
leistas suimtasis policininkas 
ir kad lenkai nekjlno.tų savo 
nuožiūra admiųistarcijos lini
jos ženklus.

Lenkams labai nesmagu šie
no vogime prisipažinti, todėl 
jie nori tą vogiiną pateisinti 
tuo, kad šienas buvęs už lini
jos ribų, jų pusėje. Matyt, tam 
jiems buvo reikalingas ir žen
klų perstatymas. Lenkų sta
rasta pareiškė, kad musų po
licininką jis paleisti negalįs, 
nes jis jau esąs perduotas len
kų teismo įstaigoms ir}esąs ka^ 
'Įėjime; kaltinamas^ 'kad ardė" 
lenkų supiltus kapčius ir kad 
už, tų kapčių buvo nuėjęs, tai- '

*R- -<r-r-r

ĄrŲiur T. VanderbjĮt iš 
Newąrk, N. J., jkuris tapo 
išrinktas prezidentu Ame
rikos advokatų draugijos 
—American Bar Assn., jos 
konvencijoj Kansas ' City, 
Mo.

t . > '■ Ik i. '* i a' '■*nauja tėvynė,” .trys metai pra-

gb i pilną vyrų, ačiū paėišv.n- 
tusiems ir nuoširdžiai darbš
tiems. Žagarįėčiams — tiems, 
kurio nesigailėjo nei triūso, nęj: 
vargą, nei Savo sunkiai uždirb
tą centą. Jie, lyg tos skruzdės,, 
dirbo, statė. ’ "

Iš to būrio darbuotoją’yra ir 

pat susi tvėrimo iš visų pajėgų 
dirbo M M įtapo peMbipjk*, 
šta. Bet jai dar likimas lėmę I 
su^ti^i $ 'O iropfii 
dirbti tą patį darbą ir vėl au
kauti savo spėkas 
tikįį^i/ • ' • '->r

Jųį klohą& >rb»Xlą pūj“;

kad 4aug
kų vajcarėit abejones,

kų administracijos linijos sar
gybų viršininkai ir palinijo 
aukštesni valdininkai,—iš mu
sų- pusės apskričių viršininkai, 
o iš lenkų pusės apskričių 
starastos. Jei šie nesutaria, tai

Sg^itų^ Jau Ketvirtą
'i,-. *■.. A.

Gari Hageman, 41 m. ir Do- 
ris į Hahn, 81 m. susituokė 
£rpwji Point, jay ketyįrtę kar- 

įąrp Svetimų
yyTą ir moterų pamaišant. Pir
mą kartą jiedu susituokė 1930 
m. ir nuo to laiko spėjo jau tris 
karįųę išsiskirti ir vėl išnaujo 
susituokti. Dabar buk busian-: 
čios ją paskutinės sutuoktuvės, 
ne$ jjftu nebespėja mokėti advo 
katą jir naują v.edybą išlaidų.
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BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
PAS

Juozapas Ažukas 
Bridgeporte išdegė MeUs riamų, 
kur žmonas neturto apdrtudos 
nuo ugnies—ant savo rakandu. 
Nelaukite pakol jus tokia jielai- 
rtto išties apsidrauskite 
jaus pas — 

f atstoyjauja . ,

Juozapas Ažukas ■WW®_A"

- Tel.' Bovlevėrd 34

tuo-

and JĮCidm

IB|I«" 1 .......... 1 1 *■ 1 I ■ ■ ■ I

ResfiSSe %. I3U

BĮT. DUNDULIS 
fJTmfTOlAS IR CHIRURGAS 

W AfcCHĘR AVJ6ĄTDP 
Ofiho valandos:Patarnauju ‘prie OiiMo valandos:

• girddytno hMnuOf nuo 2—4 4r huo 4—8 vai. vtkaT< 
se ar ligoniais©, i Rezidencija:
duodu maSŠag 
eleetrie t re et

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI 
K. P. GUGIS 

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kanto. 1431 -)U84—TeL Centrai 4411-2 

Namų ofisas—-3323 So. Halsted 8t. 
Valandoj vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310 
J Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti,

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ

i r.i> fa R

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Ąve. 

robelaNd—CHICAGO, iu. ' 
Tel. PULLMAN 1U)8 »277

tSBdcIA

,Wiie

(Atdari nuo $ $ -vak.)

f i.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

• . * '1 - • • ■ , ~

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVJSNUE 

Res. 6515 So. Rockvrelt 81.
Telephone: Republic 9728

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

2400 WEST MADISON STREET. 
Vhl. 1 ild B po pietų, e iki B tek.

Tel- Seeley 7380 
Namy tefefottM BruHBWidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

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

SėkinadiėniaiB mufcarul 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. L«f»,eUe Mis

patrukUnd rūšims.

gi į lenkų pusę, būdamas gins, 
kluotas. ' ‘

Pasitariųias baigėsi tuo, kad 
lenkų starasta pažadėjo patiki 
rin.fi pagal dokumentus, ar 
tikrai linijos ženklai buvo per
kelti į musų pusę. Čia reikia 
pažymėti, kad visa adminis
tracijos linija nėra nustatyta 
pagal tokius .dokumentus, ku
riais paprastai nustatoma tarp 
valstybių siena. Todėl admi
nistracijos linijoje visada gali 
susirasti ginčytinų vietų, kur 
gali būti perkelta linija.per ke
letą metų į vieną ar į kitą pu
sę. čia svarbu pažymėti, kad 
Beviršių salelės padalinimas 
abiejų pusių buvo pažintas 
per 15 metų, o lenkai šia li
nija sumanė savo naudai pasi
taisyti, kai nakčia slapta nusi
vežė musų ūkininkų nušienau
tą, išdžiovintą ir į.’■kupetas- su
dėtą šieną: .. Tsl»

Garsinkite* “N-nose”

i f: iiiW-'lil- *' m ............ b *■< 11.

Sovietų RūsfM DidMauslas 
veikslas po
“Buitie Deputy”

Vaidmuo Didelio Mokslininko Bol
ševikų Revoliucijoj

Taipgi vMiuųaihi? j$ovUtą Rusk
' 7 .JilLAdiAiZ'.r

“Baltic penūfy^
Vaidmuo Didelio Mokslininko I!ol-

M &• Vuti Bią-.en 
Savaites dienomis atridaM 10;45 
-^e m i P, & ' VėWs 

mas klfekvieno Subatnv vawft

. notrei. l>i>> b»■ , K»«.»>»

jJMndiakas

plaąftvime it ptuUreline dirbtinų 
įaŪų lt visų kitų mokslinią kunui 
prMah. Jii turit bet kurių ydą, 

Į htop—SpecUtoBtiįs mo- 
per tris

mmAMos
Vyru* Įr MMurltėjai.

emSABO OBTKOPEOIC 00.
■j*“*

' Arti D$<? Wtdb $tm>L

• • / • ' ■■ 1 » *'’•
į".'l........ R .li'.R' ■ ■-ii

ŠAUKIT CĄLUMET
UNIVERSAL PLUMBINti & HEATING 

8UPPLY COMPANY,i Not Ine.

10 W^st 18tji Street 1 Uat^^reęt0

Ir m ūsų patyręs inžinierius 
ĮŪT* atvažiuos j jUSų. namus ir L 

suteiks DYKAI apskaičiavi*
■ m# dėl namų apsiidyių° rei-
B Umenų (plaut),, garu arba • |1J 

karštu vandeniu ' šildom^.
I fflL Nereikia * PtNibu IMO-ftį 
“ w | H

- .mUKANU KA1NA._ B MM
I Atdara vakarais iki 7 VaL LFirjl 
j Nedėliomis iki 1 y. dieną n 'n W fru. » - jii; .'?!< |» > 1.1 y I »<'».A*Aii . 1
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■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ■ ■.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

:’Awvlance
■ ĮMENĄ W..KAKTĮ..

4605-07 So. Hėrmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

" t;AFĄYKrrE 0727 ■

T " v-cdrl f-L Visose i1 T ChJca^os dalyse
Gausykitė mumį' Lietuvių radijo programų Pirmadienio vakarais. 
0:00 vai. tvakarb iŠ W. Hi F^C.,-įįtotiiįih ^1420 K.) — Pranešėjas 
t - ėAOiMięRAs, .

M

r ->r'trrA”11 ,.j \ L ,4,^.

Laidotuvių Direktoriai
PALŪKANŲ KAINA.

KL. JURGELIONIS
A D V O K A TAS 

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

DR. STRIKOl/IS

ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hydte Park 3895

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
. gubatoj nuo iki 6 v. v.

' Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Ofisas 4646 SO. ASHLAND AVE.

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nUO 6 iki8 
vak. Nedalioj paged sUsitarirng

Ofiso Teld Boulevard 78W
Namų T^L: Prospect J.980

■ ,. .'l." I I, • IĮ I ..k.— Į..I. Iii . ■ I '■ 11111

DENTISTAS ' - ' ■ .
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street .<'' ’
Valandos nuo 9 iki $ vakaro 

Seredoj pagal sutarti. /

Kįti Lietuviai Daktarai
~ / • C .>•

Doctor Manikas
PHYSICIANrSURGEON . 

4070 Archer Avenue
1 Tel. Viginia

Valandos:* 1—8; 71—8 kasdien. Iš
skyrus seredą. Sekttiad. jBUBiUrUs.

Birž., Liepos ir Ru$p. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 19 iki 12 r.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofišo valandos.: ^juo. 2 jkl 4, nuo, 7 
iki 8;30v. $edėL nuo 10ild^2h,m. (

ar kur kitur. Kaip matome, 
nesusipratimų kilimui ir jų 
aiškinimui Karaliaučiaus su
sitarimas numato nelabai tin
kamą būdą. Gal todėl lenkai 
tų nesusipratimų nevengia, o 
labai dažnai juos tyčia išpro
vokuoja. O norui esant nesusi
pratimus ir incidentams pali
nijo srity priežasčių visada ga
lima rasti.

Pabaigoje rugpiučio mėn. 
Seinų bare administracijos li
nijoj lenkai sukėlė incidentą, 
kuris savo įžulumu labai pik
tina ir jaudina Lietuvos visuo
menę. Seinų bare yra Galadu
sio ežeras su Bevirčių salele. 
Kaip tiktai per tą salelę eina 
administracijos linija. Linija 
čia nebuvo atžymėta kokiais 
nors ženklais, o tiktai gairė
mis ir lenkų ir lietuvių sargy
binių vaikščiojimo takeliu.

Musų ūkininkai rugpjūčio , 
mėn. nušienavo Bevir$ių sa
lelėje jiems priklausomą pie
va ir šieną sudėjo į kupetas. 
Viena rytą pamatė, kad šieno 
nebeito. Paaiškėjo, kad šienas 
nuvežtas į lenkų pusę. Tuo 
tarpu lenkų kareiviai, kurie 
yra pasienio sargyboje, sale
lėje iškasė kapčius ir pastatė . 
palinijo ženklus apie 80 met
rų musų pusėje. Pagal tuos

Baimė jma, kad po
* T . , - ' ■ * l. / Z. • r • •

poros mėnesiu reikės
atmokė t savo <

Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
h irAtsilankykite bile dieną nuo Š iki 8 v. y.

« • ' ; v’ ' * ' •* ' ) I ' • ' * /».-<- ' • . ‘ •
’ * •»•.... s/ į

mušą sekretorius sutejks jums vjsaą,
informacijas- ; ,

UTHUANIAN BI ILDING. LOAN &
SAV1NGS AMiATlON

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

'' Cicero < 
. Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iAmbulance 
Patarmivi- 

Dieną

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.
•■v- L , •->

i . fįį P. MAŽEIKA ■ Vards 1139
3319 Ųt^anic|t,Ąyiėriuę Phone Yards 1138

' J. MULEVIČIUS
1^48 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue jPhone Boulevard 4139

A. PETKŪS .
1410 South 49th Cdurjt Cicero Phone Cicero 2109

? P. J. RIDIKAS
Halsted Street . Boulevard 4089 j

, llĮi|lWlB|,;»|l4... iii|.llį,'.n,h|l)ii|,iMl^ Iii i'i i».i , ii * ■» , I|'.«<^||1>^ J

I. J.ZOLP Phone Boul. 5203 ,
Street Phone Boulevard 5566

............ . ,,'*l‘ 1 I1",1, i;'r ' 1 n-i'- ' r-r 
..................... • • . ■ • • l . ' 'V . ’ 4 • ’ . . • i

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street “ "’ ■ : Phone Monroe 3377 :

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place ' ?"Iphorie Canal 2515
SKYRIUS i 42-« Kast 1081h Street • Tel. Pullman »70 į|

DR. VAITUSHroPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optoifietrįcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,’ akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzamiųąvimas daromas 
su jelektra, parodančia- mažiausias 
klaidas. Špecfalg atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitąisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Ąv. 
' į- Phonfe Boulėvard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

TęJ. Yards 1829 . 
Pataiko Akinius 

KreiVas Akis 
” ’ ’ '" Ištaiso.

Ofisah ’ ir Akinių Dirbtuvė 
756 W>st 35th St. 

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

• Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
• » . < ’*• •’ •* r < , • « \ ,

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj para] sutarti

phone CANAL 6122

GYftyTOJAS IR CHIRURGAS

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

SerędOttos įr nėdgl. pagkj Sutartį 
Reg. «l631 So. California* Avenue

' Telefonas Republir 7«68 
- ---------- ----------------u—-------------------------

Ofiso T®L Boulevard 5918

GYDYTOJAS IR ČHlRtilČAS

Ofisas ir Rezidencija < 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, UA. ■
----------------------------—----------------- ---- ■ -

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483 .

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

Dr. S. Jakubs 
DENfiST ■ 

6322 S. Węstėrn Avė. 
VAL.': 9.-00 rj’tiO iki BtBO pdpii. 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni.

KiTATAUėlAi
• * t» . /

'iš RUSUOS
Gerai lietuviams iinomąs per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akųŠerjŲS.

Gydo staigias lt chroniškas ligas 
vytų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X*Ray Ir kitokius ais
tros prietąisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų <r 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Cab»I 3110 / ' - 
Rezidencijos telefonai:’, 

Superior 9454 Central 7464

a

1 . ■' ......   J j' ........ i "«------1'. ' t-
(MEMBER UEDERAL HOME LOAN BANK)

ir-. I ,a< r .

AS
So. Westpip Ąvfe- Virginia -0883

756 West 35th St
jCon 9/ 35th and ŲalSted StS»

Ofiso valandos nuo 14,nūn6:30-8:80 ... .

* »vt.S‘?S ”l,a Garsinkitės “N-nose

Dr. Charles Sega!
OFISAS ’ *:‘r

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, UŲU
OFISO VALANDOS; ’ - 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, tooo 2 iki 4 
vaL: pO pfet ir tmo T iki 8:80 
vakaro. Nedfiliomif nuo io iki 12 
valandai dieną. '

.' Phone MIDWAY 2889
T " -**■ >W< •r

Telefonas Yąrda 0994

Dr. Maurice Kahri 
4631 SOUTH ASHLAND AYJ8L 

Ofiso valaodos:
Nilo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai Nedėi. nuo 10 Ud12
Telephone PLAZA ;

■ ------ ----



v |
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Trečiadienis, spalių 6, 1937 , NAUJIENOS, Chicago, m
....................... T11*..... ■ ■' '■■■■■' ii

N enur imkime!
——

Ar tas teisingas, kas galin
gas?

Jeigu butų leista, jėgai, stip
rumui imti viršų ant žmonišku
mo ir teisingumo, pasauly tu
rėtume betvarkę, terorą, žvėriš
kumą. ; r '

”* >f * - • A

Lenkija, pagrobdama Vilniją, 
pasielgė su Lietuva ir lietuvių 
tautos žmonėmis nežmoniškai ir 
neteisingai. Nuo senovės lietu
vių įsteigtas Vilnius, surištas 
su tautos istorija ir tradicijo
mis, yra Lietuvos ' širdis. Di
džioji Vilnijos gyventojų dilis 
yra gryni lietuviai. Neskaitlin
ga musų tauta užima tik tokį 
Fmropos plotą, kad ji galėtų į- 
sitekti tarp kitų tautų. Rami, 
darbšti, nieko nekliudanti ir 
niekam negrąsinanti musų tau-

tos dalis tapo užpulta lekiį im
perialistų irprijungta prie sve
timos tautos. Nuo mažutės Lie
tuvos tapo pagrobtas visas treč
dalis teritorijos.

šitokis žygis yra žvėriškas, 
plėšikiškas. Viso pasaulio lietu
viai prieš jį protestavo, protes
tuoja ir protestuos, kol tik Vil
nius ir visa Vilnija nebus grą
žinti Lietuvai.

Vilniaus užgrobimo paminėji
mui ir da sykį lietuvių protes
to pareiškimui ir apsvarstymui 
būdų ir kelių, kaip Vilnių At
gauti, Amerikos Lietuvių Kon
greso chicagiškis skyrius rengia 
masinį mitingą su grandiozišku 
programų Lietuvių Auditorijoj, 
spalių 8 d., 7:30 vakare.

Bukite visi!
Dr. A. Montvidas.

Daiig darbų užsibrie- 
žęs, visus jau . < *JJ 
vykina

šiemet 6-to SLA apskričio 
veikimas daug geresnis

Reikia stebėtis, kad niekas 
neparašo apie apskričio konfe- 
rencių eigą ir šio apskričio, ben
drą veiklą.

Po gegužės mėnesio konfe
rencijos rezoliucijų komisija ne
delsiamai pranešė per gerb. 
“Naujienas,” priimtas tame Su
sirinkime rezoliucijas ir priim
tus valdybos pasiūlymus, ir pla
nus, kurių buvo daug ir visi 
naudipgi.

O nuo rugsėjo 26 d. jau virš 
savaitė laiko praėjo, bet niekas

■. r '' • '-'-"I-- i . .... • . . ■ > p

Pasitikint darbščiam pirm}-
ninkui, šeštas apskritis' yėl pa- -- TV i - 
šidarys sžymi ir reikšminga ISVyKO
ganizacija, o ir. jo ižd^ą, kuris * * ' 

'buvo ištuštėjęs, pradeda augti.
Reikia tikėtis, kad pasieks tą 
laipsnį* kokį buvo pasiekęs ke- 
turiSrperikiš metiis atgal.

Y K., C/'.

• • ■' . f • (■

Sportininkas Juozas

DAR DĖL LIETU
VOS MUITŲ Už SE
NUS DRABUŽIUS

Prie mano pastabų, “Dėl Lie
tuvos Muitų už Senus Drabu
žius”, išspausdintų “Naujieno
se” rugsėjo 17 d. redakcija pa
darė prierašą. Prieraše akcenta
vo neva faktą, kad “Naujienų” 
korespondento aprašytas siun
tinys buvo sudarytas iš senų 
drabužių. Drabužiai buvę nešio
ti, bet nelopyti ir gerai išvaly
ti. Kada siuntinys pasiekęs ga
vėją, jis kartu gavęs ir parei
kalavimą už jį užsimokėti 145 
litus. /

Kieno čia padaryta klaida, ar 
išsišokimas, aš spręsti nesiim
siu, tačiau šiuo pakartotinai 
konstatuoju, kad už senus dra
bužius, siunčiamus dovanomis, 
muitas neimamas, šita lengvata 
yra užfiksuota Muitų Tarifų 
įstatyme, p. 221, perskyrime 2. 
Muitinės valdininkams nėra jo
kios prasmės įstatymą laužyti.

L4bai galėjo būti, kad apra- 
šytam^s’iuhimyje, -nauji rdratfįf-' 
žiai buvo išskalbti ir suprosyti, 
arba tarpe senų buvo ir naujų, 
o deklaracijoje buvo pažymėta 
— seni drabužiai (old clothes). 
Inspektoriai šitą susekė ir siun
tinį, einant įstatymais, apmui
tino. ' .

Lietuvos muitinių valdininkai 
yra išmokslinti ir patyrę žmo
nės — drabužių plovimu ar.ne- 
plovimu jų suklaidinti nėra ga
lima. Jie tokių daiktų rųšį ga
li nustatyti ir savo patyrimu- ir 
laboratorijų pagalba.

“Naujienų” reporteriui p. X. 
š. nusiskundęs asmuo, matomai, 
mėgino apgauti Lietuvos muiti
nę, bet apsigavo save.

Už klaidingų žinių teikimą 
bei mėginimą įstatymus apeiti, 
nė viena šalis lengvatų netei
kia, paprastai — baudžia. New 
Yorko ■ (angliškoje) spaudoje 
dažnai matosi žinių apie šios 
šalies muitinių uždėtus muitus 
ir pabaudai už daiktus, kurie 
mėginami ;
to. Tą patį dhro ir kitos vals
tybės. Su įstatymais, ar jie pa
tinka ar nepatinka — tenka 
skaitytis. .z

Jeigu p. X. š. nusiskundęs 
asmuo nori paduoti skundą, kon 
sulatas jį priims, nuodugnų ty
rinėjimą padarys ir pasekmes 
praneš, \ f .

P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas.

Vakar Prasidėjo 
Pontiac Automobilių 
“Dylerių” Konven
cija
Konvencija laikoma Detroite 
Dalyvauja keturių Amerikos 

valstijų atstovai

Vakar 11:00 vai.' ryto, Wa- 
bash Railmay linija į Detroi
tą, kur laikoma Pontiac auto
mobilių atstovų konvencija, 
išvyko Dominikas Kuraitis, 
vienintelis tarp lietuvių Chi
cagoje Buick ir Pontiac auto
mobilių “dyleris”. Šioje Pon
tiac konvencijoj dalyvaus ir 
Ohio, Indianos, Kentucky, Mi- 
chigan ir Illinois valstijų dy- 
leriai.

Kokie tarimai konvencijoj 
bus pravesti iki šiol nežinoma. 
Tačiau, rašančiam tik buvo 
pranešta, kad Pontiac 1938 
metų modelio kaina bus nu
statyta. Dyleriai aplankys Ge
neral Motors įmones, kad ga
lėtų aiškiau pUtifti, kaSįr tvir
tai yra padaryti Pontiac auto* 
mobiliai, taipgi bus rodoma 
bandymai Pontiac tvirtumo 
tarp kalnų ir lygumos.

ši General Motors Pontiac 
konvencija truks iki spalio 
7-os dienos. Dominikas Ku
raitis grįž Chicagon tuojau po 
konvencijos. Tuomet iš jo teks 
patirti tikslesnių žinių, kaip ir 
kokia kaina pirkėjams bus 
galima įsigyti vėliausio mode
lio Pontiac automobilius-

ugeliuoti be mui-

Išnaujo Tikrins 
Automobilius

' f L. - —------—— . . .■
Prasidėjus antram 'šiemet 

pusmetiniam tikrinimui auto
mobilių, tapo atidaryta* dešimt 
automobilių tikrinimo stočių.

Spėjama, kad per pirmą’ pus
metį buvo patikrinta 98 nuoš. 
visų Chicagos automobilių. (Au
tomobilių Chicagoje yra apie 
550,000).

Dabar bus bandoma patikrin
ti daug greičiau, bet tiek pat 
tiksliai* kad^ automobilistams ne 
reikėtų tiek ilgai laukti eilėse 
tikrinimo stotyse. „

i,. > • -

kimo su sportininkais' Lietuvoj. 
Sprendžiant, kad jis pasiliks 
nors iki'1939 metų, kada Lietu
va turės kovoti išlaikyti savo 
garbę kaipo čempionai krepši*. 
nio žaidimo. Laimingai!

—Rep.

Chicagos Draugijų, 
: Kliubų Valdybos 

1937 tnetamsLietuvon
Trehiruos Lietuvos krepšinio 
1 komandą
Rugsėjo 30 d. Juozas Jurgėla, 

gyyenęs Cicero, išplaukė švedų 
laivų “Gripsholm” tiesiai į Klai
pėdą, Jis Lietuvoj tteniruos 
valstybinę krepšinio ' (Basket- 
ball)x komandą^ tą darbą, kurį 
adv. K. J. Savickas pradėjo 1935 
m. Jurgėla taipgi turės darbuo
tis klubuose, kaip šaulių, LFLf>, 
JSO.

, Čia buvęs direktorius Augus- 
tauskas iš Kūno Kultūros Rū
mų Kaune, pasikalbėjo su Jur
gėla ir išvykęs prisiuntė laišką 
konsului Budriui New Yorke ir 
adv. Savickui Chicagoj, pagei
daudamas, kad jie patarpinin
kautų- atkvietimui Jurgėlos ir 
Kraučiuno Lietuvon. Pastarasis 
atsisakęs važiuoti, vienas Jur
gėla išvyko.

. Gyvenantiems Cicero, sporti
ninkas Jurgėla gerai žinomas, 
kaipo gabus krepšinio žaidėjas, 
rimtas’vaikinas, ir jaunimo vei
kėjas. Jam teko žaisti su ko
manda 1931-1932 metais, kuri 
laimėjo Chicagos Vyčių turna- 
mentą. Per 1936-1937 m. jis žai 
dė su stipria* teisėjo žurio Lie
tuvių komanda, kuri pasižymė
jo rungtynėse su komandom ir 
tarp svetimtaučių.

Nesuspėjo su išleistuvėmis
Įvairios organizacijos ir jo 

giminės rūpinosi Jurgėlai pa
ruošti išleistuvių vakarėliui ir 
buvo supirkta tinkamos dova
nos,, bet tas paskutinis momen- 
ta'š pasidraugavimo neįvyko. 
Gaudamas telegramą iš New 
Ybrko, kad laivas išplaukia ry- 

ivivjtvvieuų veuvuų, bučiau grei- tojaus dieną, Jurgėla turėjo tik 
tai po to su savo vyru persiskir-' kelias valandas laiko sudėti sa- 
da'vo ir tuokcĮavų^ su kitu. vo reikalingus daiktus ilgai ke

po “medaus mėnesio’^ jiedu lionei.
apsigyveno .Peoria. Visi draugai linki jam pasise-
. v.' T’ .'"I h’!-1Y —» z."'l.1———-------- ------ -------------- -

Šiandien SLA 36 
226 Kuopų 
Susirinkimai

S ABERGMA^
ir

bus36 kuopos susirinkime 
programas.

Šįvakar įvyks dviejų SLA 
kuopų susirinkimai, 36-tos 
Bridgeporte, ir 226-tos North- 
sidėje.

36-tos kuopos susirinkimo

KI524 W.63rdST
TEL. PROSPECT 3440

nė žodelio nėra parašęs apie tą v^et® Chicagos. Lietuvių
dieną įvykusią konferenciją.

Gal butų jau pervėlu apie tai 
berašyti, bet, kaip yra sakoma, 
geriau vėliau, negu niekad.

Konferencijos įdomios
Štai, ši konferencija, kaip ir 

gegužės mėn. konferencija,, bu
vo įdomi ir drauginga. Pasiro
do, kad šių metų apskričio kon
ferencijos nesulyginamai įdo
mesnės, negu jos buvo praeity
je. Iš raportų pasirodo, kad 
valdybos naujai sumanyti dar
bai yra' vykdomi. Pavyzdžiui, 
veikimo komitetai, po du narius 
iš kuopos, jau suorganizuoti. 
Radio komisija jau paskirta, o 
programų komisija su' šiuo mė
nesiu vykdo programos kuopų 
susirinkimuose.

Piknikas

Auditorija. Prasidės 7:30 vai- 
vakare. Po susirinkimo, įvyks 
programas, laike kurio .,dr. 
Draugelis skaitys paskaitą.

226 kuopos susirinkimas 
įvyks J. Grigaičio salėje, 3804 
West Armitage avenue. Užra
šų sekretorius Ben. Aluzas 
praneša, kad susirinkimas 
yra svarbus ir prašo, kad na
riai atsilankytų., Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

Ištekėjo už Aštunto 
Vyro

(Comer 63rd and Justine) 
25-TAS METINIS 
Išpardavimas 

i savaitę Liktai 
jBergman’s Best Qi|ick-Drl

HOUSE 
PAINT • 

« $2’^5
Mes garantuojam. kad 

—> a~ ftl maliava yra geriau-
-Z —Ji— sia galima gauti ir-UA 71— teikia ilgą patenkinimą

Pradedant ketvirtadieniu Spalių 
7 d. ir tęsiant iki 9 P. M.Spal. 14 
Dovanos su kiekvienu pirkiniu. 
Linoleum Var. Kvort........... . 73c
H. H. 3 pakel. už ............... 17c
Bergmans geriausia sienų, popie
riaus valyklis....... 3 pak. už 17c

✓Ess-A-Bee • Int. Lustre $ 1.95 
,Finiš, Galionas ..............
Ess-A-Ęee Fiat Maleva, $1.95 
Galionas .............. ...........
Ess-A-Bee Varnišas 4 vai. $ 1.95 
džiųstąs. Gal. . ................

Atdara Ketvlrt. ir ReStad. Vakarais 
Pristatymas Dykai

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,*—pirmininkas: Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5832 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnl«. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., ‘ tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki- 

' mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmądfen; 12 vai. dieną, 
Hollyvvood svetainėje, 2417 West 
43rd St... Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 .vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo U vai. iš ryto.

Įvyko piknikas, kuriuo rūpi
nosi pa/ti valdyba, daugiausiai 
apskričio pirmininkas 'Dr. A. 
Mohtvidas. Apie šį įvykį tenka 
daugiau kiek pakalbėti, šešto 
apskričio piknikai ar išvažiavi
mai pirmiau neturėdavo pasise
kimo nė moraliai, nė materia
liai. šio gi kalbamoj įjĮcųjkp pa
sekmės kaip pasirodo'iš raporto, 
'buvo nepaprastai geros, nors 
reikia pasakyti, tą dieną buvo 
nesvietiškai šalta. Vienok su
važiavo tiek publikos, kad pa
darė pelno suvirš $30. Dar’rei
kia neužmiršti, kad daržo ir 

•• v X

muzikantų išlaidos buvo nema
žos: Už tai reikia padėkoti pir
mininkui Dr. Montvidui už jo, 
sugebėjimą ir darbštumą.
< Paskutinėje, konferencijoje 
naujų sumanymų nebuvo, nes 
jau užsibrėžta pakankamai daug

—F. Buląw. darbų ir jie yra vykinami.

Virginia Overshiner - Patter- 
son, - Galdinger - Starke - Stee- 
ger: - Gilbert - Katyn - Cogswell, 
kuri 1925 m. laimėjo “Miss 'A- 
merica” titulą dabar Crown 
Point, Ind., susijuokė jau su 
aštuntu vyru — Diek Raymond, 
orkestro vedėju iš Peoria, III. •

Tai busiančios jos paskutines 
vedybos. Bet taip ji sakė po 
kiekvienų vedybų, tačiau grei-

Anglys
5 TONŲ VEŽIMAI AR DAUGIAU 

—C.O.D. — PLŪS TAKSAI
SO. ILL. LUMP $6.25 

n n NUT $5,50
BLACK BAND Block
MILLERS CREEK
ERIE LUMP
Pet Carbon Coarse............  $8.50
Koppers Range ąr Nut Coke 11.00 
F. C. Stoker Nut 85% Nut 5.10 
Pocahontas . .....  $7-25

MINE RUN' 60%
40 kitų kuro rųšių žemom kainom 
Atlankykit musų kiemą ir pama- 
tykit musų anglj pirm negu pirk
sit. Patelefonuokit atsiųsti musų 

patarnavimo karą.
RADIANT COAL CO.

450 W. 25th Street 
Phone Yards 0830

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS ‘ 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; T-nia Stewart, 
5948: Finansų raštininkė; Anna 

. Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
pbine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Ynškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MESNUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)————------------- - - - . - . •

MALEVOS
IR VARNIŠIAI '/j IKI

firmos

PIRKIT^S^. 
MALEVAS^S

IR 
VARNIŠI 
iš didžiausios
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai,' kuri uos 
mes gavųm iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkeliij sudu
žimų, visi nuo 1/8 iki 
% pigiau. Patenkini
mas gafan t u o t d s 
100%. Keturios krau
tuvės —Ateikit j ar
čiausią krautuvę. Mil- 
vvaukee Avė. krautu
vė atdara nedalioj 10-1

.................................. .gi.

¥2
Reguliarės Kainos

PAINI EXCHANGE
2000 Milwaukee Avė. 
6836 So. Halsted St. 

2274 Elston Avenue
Skyrius KĘNOSHA. WI8. 

Centralla telefonas 
ARMITAGE 1440

Sherwin 
Williams 

trim varni- 
šis $2.25.

Musų QEC 
' kaina .......v

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. $ .50" 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal
ta M.20 
Maleva .... ■

Didelis pasirinkimas 
Paint B^ushes už */2 

kainos.

au stai; reikmenes
• • • _ •

Keptos Musų Naujai Remodeliuotoj ir 
Padidintoj Bekernėj’

5-ta Metinė Celebracija
SUBATOJ, SPALIO 9-tą

ATDARA VISĄ DIEN^
Publika yra maloniai kviečiama atsilankyti ir apžiūrėti 

mūšį krautuvę ir bekernę. * J

JILEVS BAKERY
5405 So. Kedzie Avė. ' Republic 0469

: . MĖS PĘISTATOM.
> ri . i 1 .......... .......... ’■ ' ' ' ' —————S.

$8-75

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

Pirmininkas—A. J. Povilonis. 3204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI.. Chicago. 
III.: Nutarimų rašt. 
3500 S, Union Avė.
Boleslovas Lekna. 3427 So. Litu
aniką Avenue; Tvarkdarys — 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą penktadieni po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 7:30 v. v. trečiam 
•aukšte, Chicago, III.

-Al. Butkus, 
Iždininkas—

i^newest 
į^M'VOICE CONSOLE!

Iriai

A
w Atsilsekit...

Palinksminkit visą 
• sąvo šeimyną pasaulio di

džiausiomis programomis! Tuny- 
kit nuostabiu lengvumu! Gėrėki
tės Sonię-Arc Magic Voice. be 
purškimo! Apžiurčkit Beąųty-Tone 
kabinetą—ir kitus ekstra vertes 

|jtaisus. Leiskit jum parodyti juos.

SEE THESE FEATURES!
• Sonlc-Arc Magic Voice • Magic Brain
• Magic Eyo • RCĄ Metai Tūbas • Sunburst pial
• Beauty-Tone Cablnet • Tano ContrOl • 10 RCA Tūbas

; > e 3-Band Superhetarodyne A , .

JOS. F. SUDRIK, Ine
3409-11 So. Halsted St, 
3417-21 So. Halsted St, 

Tel. Boulevard 7010

programai—Nedaliomis iš stoties WCFL—970 Kil., nuo 7:80Budriko 
iki 8 vai. vak.
Ketvertais iš stoties WHFC—1420
PanedSliais ir Petnyčiomis iš stoties

ii.,; nuo 7:00 iki 8:00 vai. vaks 
AAF—920 Kil., kaip 4 vai. vak,

APDRAUDA
, (INSURANCE)

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

NAUJIENOSE 
PER 

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraiidos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• jiuo Ugnies
• nuo Vagių
• ' nuo Langų išdaužymo

Buy gloves with what 
it savęs

tauriau kad. daata
ideii. tuoa. pamdsod. U •

-I# valo v apsaugo aaa
. V calite «>♦» <»!•♦

• i •!*

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

2I-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIU KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue: Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
BankeviČius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki,. Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevicius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb.. 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų Yaštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shrid.ulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos j-'nbėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nai Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago. III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas’ atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 450) So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. Iii.

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

.Ukockis, 4444 So. Whipple St.;
Pirm. pagęlb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 

'W. 43rd St.; lig. apiekunas —B.
Jodeiko. 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas-rJustinas YuŠkėnas. 2547 W. 
45th St.; sudžla— Franas Diktas. 
4559 So, Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 8508 We..t 
61st St Susirinkimai būna kas pir
mas nedčldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Cfcesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St, Chicago, 111.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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sės bylai vadęvąua pats gen.ęrąlis pyokuręras Cwm- 
inga. ' ’ ■■ y .,

Svariausias aa^oinsfeonipftniįoiHs Kaltipim^s. y$a 
tas, kad jos padariusios tarpusavio sutartį sunaikinti 
nepriklausomas aliejaus kompanijas. Būtent, jos nusta- 
ęiusioA labai žemas kainas, kuria? mokėjusios toms ne
priklausomoms kompanijoms už peąpdirbtą “ĄiCĮft (tpi- 
ęęrąiinį aliejų), Dėlei iįo neprjjslausomoš kompanijos 
tiesiog negalėjusios išsiversti. ? ■

Šiaip ar taip, o galima tikėtis, kad šiftji byla Įįus la
bą! įdomi. Mat, tikimasi, kad joje bus iškeltos į aikštę 
tos neleistinos priemonės, kurių kompanijos griebiasi 
sąvo k OĮikureutainą sunaikinti. ■ - <

į 4 Šanchajus-Tolimųjų
Rytų Babelis

Lenkiją nepaprastų įvykių išvakarėse
. m, '"a" ■-> ■

Europos spauda yrą įsitikinusi. Had vUąį artimoje 
ateityje Lenkijoje gali įvykti tikrai sensaęfegų dalykų. 
Kokios rųšies įvykių ten galiniu laukti, kolkas sunku 
pasakyti. Vienį pranašauja, jog Lenkija gali susilaukti 
civilio karo, o kiti yra linkę jpąąnytį kad netrukus ten 
įsigalės totalinė santvarką. Vadinasi, tokia santvarka, 
kokia dabar yra Italijoje, Vokietijoje ir kitose fašistiš
kose valstybėse. ' 5

Maršalas Rydz-Smigly, kuris užėmę PUaudskio vie
tą, visai nėra populiarus vadas. Vienok jis kontroliuoja 
armijų. Kadangi neramumas Lenkijoje nuolat didėja, 
tai visai neteks stebėtis, jei maršalas Rydz-§wgly vie
ną gražią dieną pasimos įsteigti totalinę militarišką dik
tatūrą.

Prieš kelis mėnesius pulkininkas Koc su maršalo 
palaiminimu ryžosi įsteigti “vienybės” partiją, kurįos 
tikslas yra lyginai toks pat, kaip bet kurio krašto fa
šistų. Tačiau didelio pasisekimo toji partija neturi. Va
dinasi, bendrai imant, Lenkijos gyventojai fašizmui ne
pritaria.

Ryšium su tuo Londono “Ęęonomist” rašo, jog Į^en- 
kijos politiškų kovų lauke pirštinės liko nusimautos. Ga
lima laukti ilgos kovos, kuri Lenkijai i nieko gero neža
da. Ne tik Lenkijai, bet ir visai rytinei bei centralįnei 
Europai. Dviem metam praėjus nuo Pilsudskio mirties, 
jo sukurtasis režimas suskilo. Dabar tarp to režimo ir 
Lenkijos žmonių prasivėrė plačiausia praraja. Juo to
lyn, juo. toji ptat&ja darysis platesnė, jei maršalui ne
pasiseks įtraukti į nacionalistinį judėjimą mase$ žmo-i 
nių, kurie šiandien tiesiog jokių teisių neturi.

Tuo pačiu 'metu kitas laikraštis padarė pareiškimą, 
kad netrukus Lenkijoje bus įsteigtas totalinis režimas, 
kuris pirmiausia pasistengs sutriuškinti profesines dar
bininkų sąjungas ir. likviduoti opozicines partijas bei jų 
laikraščius. •

Atrodo, kad tąs pranašavimas buvo gana tikslus.. 
Štai vėliausiomis žiniomis, 70,000 Lenkijos mokytojų pa
skelbė streiką. O streiką jie paskelbė todėl, kad valdžia 
pašalino mokytojų profesinės sąjungos valdybą, prikis
dama jai bolševizmą ir pacifizmą. Sąjungos reikalams, 
tvarkyti valdžia paskyrė komisijonierių.

Nėra reikalo aiškinti, kad iš valdžios pusės tai bu
vo aiškus pasimojimas sunaikinti profesinių sąjungų sa
vistovumą,' jų nepriklausomybę^ Lyginai juk taip pat ei- 

. gėsi Vokietijos naciai, kai jie ryžosi, likviduoti profesi
nes sąjungas (atseit, ųnijąs). Jie taip pat šalino sąjun
gų valdybas, prikišdami joms bolševizmą ir marksizmu 
O vėliau be jokių ceremonijų užgriebė tų sąjungų iždus.

Tokiais keliais eina ir maršalas Rydz-Smigly, kuris, 
matyti, irgi yra pasiryžęs “tautos vado” vaidmenį vąL 
dinti. Kitaip sakant, taiko į Lenkijos diktatorius.

Taigi į mokytojų paskelbtą streiką tenka žiūrėti 
kaip į labai reikšmingą įvykį Lenkijos valstybės gyve
nime. Jei streikas bus sulaužytas, tai tas reikš, jog Len
kija nesulaikomai eina prie totalinio (fašistinio) režimu 
jsteiguno. ‘ *

................................... ■- ■1 ■

įdomi bylą
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Apžyąlga
NEPAPRASTAS ŽURNALAS

Europos laikyaščiąį ųranešat 
kad Varšuvos policija arešta
vusi “pirmo profesionališko va
gių, plėšikų ir kitokių pikta
darių žurnalo” redaktorių ir j;o 
visą, štabą.

Žurnalas vadinosi “Mufeų Gy* 
Venimas”, Jis spausdint spe
cialius straipsnius, kaip reikia 
organizuoti plėšimus, saugių^ 
jų spintų išlaužimą bei šiąip 
teikė įvairiausiu informacijų, 
kurios yra naudingos vagims 
ir plėšikams. Pavyzdžiui, žur
nalas davė išsamių nurodymų, 
kąs reikia daryti, kad nępasl- 
liktų jokie pęcEaJcąi. žųrnąląs 
spausdino ir “specialistų” skel
bimus. Už tam tikrą atlygini^ 
mą tie “spęęiąlistąi” siūlėsi 
naujokams už instruktorius. 
Kiti skelbimai pranešė, kur yrą 
išnuomojami plėšikams reiką- 
imgi įrankiai.

Žurnalą redagavo moteris, 
buvusi rusų žurnalistė, Visi 
straipsniai buvo pasižymėjusių 
“speciąlistų” parašyti. Žurna^ 
ląs, sakoma, buvęs labai pra-, 
siplatinęa ne tik .tarp, Lenkijos 
kriminalistų, bet ir užsienyje.

Pranešama, kad policija už
tikusi prenumeratorių sąrašą. 
Tie ypatingir.mnebaprasto žur
nalo prenumeratoriai dabar esą 
ąreštu4ojąmi.

žinoma, ųįųbt žudžiusi savo 
įsiūtų,' matinį" avftiko pati atsL 
stoti prie ' ^negarbės stulpo”. 
iRezultatk i g nacių laikraščiai 
i ( vienas iš jų ^Voelkischer Boę-r 
bachter” j išspausdino tokį pra
nešimą j g

‘-‘Generolas Erhard Milch
, , » ; ’ ’ > . » . » ■ * • •

iš aviacijos korpuso įteikė 
Į ątįtirikąnįięihs ' ąutoritetanis 

sąvo m'otlnos, prisiektą ir pa
liudytą pareiškimą, kad jis 
n^ra MilcH’p, žydo, ęunųs. Ji 

1 prisiekia, kąd gen. M ileh ’o 
‘ tėvas buvo^ kažkoks arijonas, 

su kuriuo ji turėjusi meiliš
kų santykių”.

. Tokiu budu motina atsisto
jo prie “gėdoA etidpo”> kad gą- 

> lėtų išgelbėti savo sūnų nuo 
negarbęs ir gąl koncentracijos 
stovyklos. '

TRECIOJI “MAISTO” BYLA
— i.

Lietuvoje jau lįko 
trečioji “Maisto” byla. Apie tų 
bylų “Liet. Ūkininkas” rašo

iškelta

7 'f ■ I i* IK

Mąctfson (Wis.) federąliame teisme .prasidėjo itin 
įdomi byla, kuri faktiškai liečia bevęik visąs $tajnbiaur 
siąs mineralinio, aliejaus kompartijąs. J bylą yra įveltos 
aštuoniolika stąmbįaushį kompanijų, Re to, figūruoją 
dar ir kelios pagalbinės kompanijos. Keturiasdešimt še^ 
ši ąąmepys yrą kalenami tuo, kad Jįę sudarė sąmoį^lą 
gazolino kainoms nustatyti. Vadinasi, nusikalto Sher- 
mane autitrustiniato aktui.

Kompanijų, kurioms vra iškelta byla, turtas siekią 
kęturiolįka bįHjoiių dolerių. Todėl nėra reikalo ir aiš
kinti, kad jos ginsis ivisffls — . - . pkinti, kad jos ginsis , visais galimais budais. Jos * jau turį 
nusisamdžįusios keturiasdešimt penkis advokatus. Nu- 
matoma* kad byla gali trukti tris mėnesius laiko. Tąi 
bus viena svarbiausių ir įdomiausių bylų ryšium su 
Shėrniano antiirustiniu aktu, iš federalės valdžios ppį

ŠUKAVO IŠEITI
'■ rmit— '.*s.

žemaičiuose yra tęks posą- 
kis: “Jei bus patajis, tai atsi
ras ir spasabs”. Savotišką “spa- 
sabą” mądo ir vokyčių UUr 
ęiąį, kad' Kalėtų įrodyti geno- 
volo Milch “arijomškumą”.

Mat, dalykas štąi koks: lep 
teųąntąą-geuerolas Erhąrd 
Mįlch' yrą vokiečių mlUtąrUčs 
ir eiyiles aviacijos smegenys^ 
Jis yra, taip sakant, generolo 
Hermann Goeringo dešinio jį 
yauką. Q gen. Goering fąktiš- 
kaį y va Vokietijos aviacijos 
diktatorius.

Bet štai prieš kiek laiko Ge
stapo (vokiečių žvalgybą) pa7. 
tyrė, jog generolo MUoį $ys’? 
tose teka nevisai tyras Parijo- 
ąiškąs” kraujas., Butęjit, Ge
stapo, surado, kad jo tęvas bu
vęs žydas! '

Kilo pusėtinas skandalas.. 
Prasidėjo judėjimas, kad gen. 
Milcb butų pašalintas iš savo 
pareigų. Vienok gen. Goering 
tam judėjimui nepritarė, duo 
labiau nepritarė dėl to, kad 
aviacijoj srityje gen. Milch 
yra tiesiog nepamainomas 
žmogus. •

Kadangi įžymieji nacių va
dai (Goebbels, Hįmmler, Frįęk 
ir kiti) nerimo iy vąrę smąrn 
kią agitaciją prieš’ gen. Milch, 
tai reikėjo jęškoti ^spasabo” 
kad bu4tų galima juos nuramin
ti*. Ir tas “spasabąs” buvų su
kastas.: // • _ '

Generolo Mi^ph motina susį- 
l.aukė nepaprastų svečių, kuęįę 
be didelių ceremonijų pareiš
kė, kad jai teksią vieną iš dvie
jų dalykų pasirinkti: paauko
ti savo garbą arba pražudyti 
ąavo sūnų; Girdi, ji turiiitį\pa-

siųs ‘ koncentracijos stovyklų
- * 
r •;

e

AJA.

Kaip žihome, jau buvo dvi 
didelės “Maisto” bylos: Jo
no Lapėųę> Petro Lapėno įr 
žmonos, ojPranculio, Kubi
liaus ir kt* bylą ŠiąųĮią apy- 

, gąrdpSt^tejroe, kuri pasiekė 
net Vyr. j; Tribunolą, ir kuri 
dąbąr ęla$ turį bųti persvar
stytą. ApelUa. rūmą 1? Prąu- 
cųlio. ir Taupagęs pirklių by
ląTauragėje. '

Pąbąr jąu susidarę ir tre
čią didelė byla,

Tauragėj ir Šiauliuos bu- 
vo statomi “Maisto” fabri
ką!. Padarius eksperty^ą 
Tauragės fabrike^ kuvi tru
ko daugiau kaip pusę me
tų, buvo konstatuętą truku
mų., Tie. patys ekspertai dą- 
bar tikriną šiaudų ^Maisto.” 
fabriko, atątybą, kur taip pat 
esą rastą trukumų. * ' <

Valstybės Kontrolės vyr. 
revizorius' Vadopaias, daręs 
tų atątybų papildomą ją re- 

! viziją, konstatavo, kad šiąu- 
liipT Tauras^ Xtą- 
tybosą yra. trukumų apie yie- 
pa mdijuuą iįtųv
Ą Ekspertams, dariusiems 
Tauragės “Maisto” fabriko 
statybos ekspertyzą, Inžinie
riams Lartdsbergiui, ‘ Pęlda- 
vičiui ir "“Gruodžiui1 Kauno 

/ įęiamas;
majam posėdy nutarė atly
ginti po 5 tukst. litų.

“Maisto!’ statybos yrą 
įvykdytos • esant “Maistu” 
pirm, ir vyr. dir. Jonui Lą- 
pčnui, kiuris yra miręs. 1$ 
“Maistų” tarnautojų šių sta*, 

' tybų byloje jau yra patrauk
tas tieson bu v, ‘Maisto”, įuž. 

. Ęreimeris,1 kurio tiesioginių 
viršininku buvo “Maisto” 
pigmuiinkus. * ; 1

Inž. . Breimeris lanksčiau 
tarnavo Karo butų valdybo
je, ir už nesąžiningumus kąy, 
riškose statybose buvo Ką* 
riuomenes teismo nubąųs, 
tas, o po to tapo ‘Maistu” 
inžinierium. -Inž. Breimęris 
Kaune,' ; 'UkmęrgSj,!; 'p^nte, 

Įstate modernišką kino 
te^tr^ “Painą’.

Šiaulių ir Tauragės ‘Mai*
' . .................. ..

(Tęsinys)
Svetimšalių koncesijos

Šanchajaus miestas galėtų 
būti padidintas lyg į tris dalia*, 
a) kinams priklausančią miesto 
dalį, b) prancūzų koncesiją ir 
c) ang|ų, ąmerikiečių ir kitų 
svetimšalių koncesiją. Kinams 
priklausanti miesto dalis — įą- 
pei, Putongas stovi dešiniajame 
Vąng-Pa upės krante, o kąį- 
riająmę krante yra prancūzų 
ir svetimšalių koncesijos. Pran
cūzų koncesija visą laįką i^. 
saugojo savistovų tvarkytnąsį, 
o ąnglų ir amerikiečių koncesi
jos ilgainiui susijungė vienon/ 
gaudamoš bendrą svetimšalių 
koncesijos vardą.

Prancūzų , koncesija užima 
apįe (U/į kvadratinių km. plo
tą ir turi apie y2 mil. gyventai 
jų. Iš tų gyventojų tik apįe 
2000 prancūzų, o kiti”— įvairių 
kitų tautybių, o daugiausia, ži
noma, kinai. Prancūzai savo 
koncesijoj laiko apie 2000 ka
riuomenės, kuri yrą sudaryta 
daugiausia iš rusų, anąmitą ir 
pąčlų kįną. Tįktai karininkąi, 
kurią tėęą* apie 200, yra prąn- 
euzai. Vąng-Pu upėje prancūzai 
turi kąro laivų, kurie kiekvie
nu momentu yra pasiruošę, gin
ti prancūzų reikalus.

Syętin^aHų kopcęsija užima 
apie 13 l<vadr. km. žemės pi. 
ir turi apie 1 mil* 20.0 tukst 
gyventojų, čia taip pat tik ma-. 
žytė dalis yra anglų ir ameri
kiečių, o kiti gyventojai - 
nąj,

Europiečių gyvenamieji kvar
talai —. gražioj gatvės, ilgos, 
plačios avenue (sk. aveniu), 
kuriose pąsfcątyti puikinusi riw 
mąį, dažnai įš marmuro. $an-. 
chajuje -yra daugybės namų, 
kurie, turi pp. kęlįoliką aukštą, 
taigi, primena Amerikos miestų 
dan^ornižius. Tuose gražiuose 
rupiuose gyvena europiečiai ir 
ąfneriktečiai, yra įrengtos di< 
džiulės krautuvės, valgyklos, 
ręstoranąi, viešbučiai, teatrai, 
kįnoteatrai ir t. t. ir t. t. Pa-, 
Žymėtina tai,, kad daugelis tą 
didžiųjų rūmų priklauso ir pa-, 
ęių kinų turtuoliams. Dažniau-, 
šiai jau čią taip esama, kad 
praturtėję kinai atsikelia į 
prancūzą arba tarptautinę kon
cesiją, pasistato čia rūmus ir 
prabąngingąi gyvena.

Kiniškoji miesto dalis
Tuo tarpu kinams priklausan

čioje jmeSto dalyse vaizdas vi
siškai kitoks: čia visur vi&$pą- 
tauja vargas, skurdas, nešvara, 
o ląbąi dažnai svečiąs yra ir... 
badas. Ar ne nuostabu yra tai, 
kad dažnai nedideliuose name
liuose gyvena* po keletą ir ke
liolika šeimų, dažnąi viename 
kambwly prisiglaudusias 
kelios, šeimosų Naktį tokią kam- 
bąrčliaį virsta tikra ligonine, 
kur dažnįąusiai ant žemės vie
nas prie kito miegą kinai, mie-

ki
I

■J! '» |.

ga vyrai, moterys, vaikai* Bet 
ir tai dar ne yįskąs. Ne visos 1 
fcęipiOS įstęngia turėti ir tokius 
,“butus” :i. Šanchajuje esamą net 
kalėtas šimtų tūkstančių kinų, 
kurių gyveąąmjeji butąį — Įair 

j vai į# ląiveliąį vandenyne. Di
desnė dalis tų laivų U laivelių 
neturi jokių priedangų nuo. lie- 
taųsf todėl užėjus li^ui toą ki
nų šebnos" slepiasi po vi&okio- 
,jnią antklodėmis, deįiais ir kt* 
Nųrs gaj keistą, bet ir tai dar 
nė viskas: Šanchajuje yra nuo 
30, iki 40 tukstąnčių kinų, ku
rie neturi jokios prieglaudos ir 
slankioja iš vietos vieton, kas 
rasdami kokio darbo, kas yers- 
dąmįeai vagystėmis ir plėši
mais, kas elgetaudami, kas ki
tokiomis kokiomįa suktybėmis.

Tokie tiesiog milžiniški nely- 
£UIW,. kontiaątai yra Šancha
juje; §ąli.a nepąprąstos euro
piečių ir turtingųjų kinų pra
bangos — vargas, skurdas, su
sikimšimas, nešvara, badas... 
gyetųnieji valdo tiesiog tnjlžl- 
piškųą, furtus, o, patyą šeimiąinr 
kai dažnai tuti badą kęsti. Keik
tų dalykų ęąainą pasauly...

Svarbiausios Šanchajaus mie
sto dalys, kaip jau piinėją'u, 
yrą tarptautinė ir prancūzų 
koncesijos: čia yra didžiausios 
'gatves, čią yra susispietę svar
biausi ir didžiausi bankai, pre
kybos įstaigos, teatrai, laikrąš- 
Čįų redakcijos, čįa viso Šan
chajaus ir net didesnės dalies 
yisos * Kiniją finansinė širdis. 
Sakysįpų anglai Kurijoje yrą 
investavę (įdėję) apie 200 mil. 
ąyarų sterlingų (apie 6. milijar
dus litų),, kurių. 9/10 yra Šan
chajuje.’ Didesnė amerikiečių, 
prancūzų ir kitų1 tautų kapita
lų daljs taip pat . yra sudėtą 
Šąnchąjuje...........

Taip yra todęlj kad iki šįol 
per Šanchajų fęj<? beveik visą 
tų vąlstybių prekybą su Kiuir 

i ją. Europos valstybės ir Ame
riką įveža, daugiausia įvairių 
savo fąbrikų išdirbinių, o išve-

didžiausias bizniu.

i
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kais, kas galėtų suskaičiuoti, 
galėtų sužymėti... Policija 

darbo čia turi nemažiau, negu 
didžiuosiuose Amerikos mies- 
uose. Užmušimai, nužudymai 

čia yra kasdieninis reiškinys. 
Ypač taip yra kinams priklau
sančiose miesto dalyse (tarp
tautinėse koncesijose, kur, pa- 
ygfriti, gera tvarka). Turtin
gesnieji kinai j kinų apgyven
tus ’ kvartalus bijo keliauti, o 
jei kuomet keliauja, tai ąpsau- 
ęai pasiima keletą apginkluotų 
vyrų. Nuošalesnėse gatvėse prie 
ąąmu naktimis yra statomos 
ginkluotos sargybos, nes daž
ną! naktį namai yra užpuolami 
it apiplėšiami.

Jeigu Šanchajuje nori kuo 
nors atsikratyti, nereikia pa
čiam rankų tepti: čia už tam 
tikrą atlyginimą rasi šimtus ki
nų, kurie nurodytą asmenį nu
žudys. Tokių įvykių čia yra 
šimtai. Todėl papirkimai, parsi
davimas, bjauriausias niekšiš- 
kųmąa čią žydi aukščiausiame 
laipsny.

Amerikoniškų gengsterių 
Šanchajuje taip pat netrūksta. 
Yra* plėšikų gaujų, kurios daro 
didžiausius plėšimus, bet ku
rias policijai sunku sugaudyti.

Šanchajus — įvairiausio plau
ko šnipų centras. Kadangi čia 
susikerta įvairių valstybių in
teresai, tai šnipinėjimui geres
nės dirvos nereikia, čią yra ir 
tokių šnipų, kurie šnipinėja ke
lioms valstybėms kartu.

Šanchajaus centras yra taip 
vadinamasis “Bundas”, esąs 
tarptautinėj koncesijoj. Tai yra 
kranto gatvė, apstatyta pui
kiais marmuriniais rūmais* 
Nuo “Bundo” į visas puses ei
na didelės, gražios gatvės, ku
rių pati svarbiausioji yra Nan- 
kipo gatvė. Prancūzų koncesi
joj taip pat yra didelių, gražių 
gatvių, kurios dažniausiai yra 

. pavadintos žymiųjų prancūzų 
generolų ir ( politikų vardais, 
kaip. Žefro (Jaffre), Fošo 
(Foch). *ir kt.

Šitas Tolimųjų Rytų Babelis 
Jabar yra griaunamas japonų 
patrankų ir bombų. Koks jo 
laukia tolimesnis likimas, kas 
galėtų atspėti.

(Galas)

svarbiausias kon-

DIDŽIAJAME KARE
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sta” fabrikų statybos buvo, 
atiduotos iš varžytynių ran
govams Poloyinskui ir Ko, 
kurioms varžytynių komisi
joj pirmininkavo J. Ląpe
nas. Pažymėtina, kad paduo
ti per varžytynes Šiaulių 

.< “Maisto” fabrikui statyti ki
tųrangovų pasiūlymai, iš- 

, z skiriant rangovo T^avin.sko 
pasiūlymų, iš “Maišto” cen
tro bylų dingo ir dėl tų ran
govų pasiūlymų d.lWW krL 
minalinė pplįęiją vęįą kvo
tą ir aiškiną kas pagrobė, 
tuos svarbas stątybų bylai 
dokumentus.

Tted jąų ^k>ii . ‘‘Mąktor 
byla, kurioje ir- yėt traukia
mi tie&on atsakingi “Maisto” 
tarnautojai ir kurioje vėl 

,ekspertai konstatuoja pada- 

sfolius.

Kontrabimda Šanchajuj
Be legalios prekybos, Šan

chajuje vyksta ir didžiausią 
kontrabanda: ginklų, įvairių 
narkotikų (opiumo, kokaino, 
morfijaus) įę kt. Visi Žinome, 
kaip įvairus Kinijos generolai 
(dažnai jokie generolai, o tik 
paprasti plėšikai) mėgsta tarp 
savęs kariauti. Todėl ginklai 
Kinijoje visuomet buvo nepą- 
prastai reikalingi. Ginklų kon
trabanda
kokį tik galime įsivaizduoti. 
Juo čią užsiima visi, kas tik 
gali — ir europiečiai, ir ame
rikiečiai, ir patys kinai.

Antrasis
trabandos daiktas — įvairus 
narkotikai.
ir amerikiečiai buvo iškovoję 
Kinijoj laisvai prekiauti opiu
mu. ' Iš tokios prekybos, žino
ma, buvo gaHma “uždirbti” mil
žiniškus turtus. Kinai tiek bur 
vo priprątinti vartoti opiumą, 
kąd ėmė gristi pavojus^ tąis 
nuodais užkrėsti visą tautą ir 
ją fiziškai ir psichiškai sunai
kinti. Pagaliau buvo susigriei> 
ta ir vieša opiumo prekyba bu
vo uždraustą. Įstatymais buvo 
uždrausta* ir opiumo vartoji- 
nxąs. įstatymai buvo nępųpras- 
tąi griežti: už* opiumo vartęji- 
mą, pagavus, baudžiama mirti
mi, Savaipie suprantąma*, k»d 
įpratusius vartoti narkotikus 
taip lengvai kad ir griežčiau- 
siąis įstatymais nuo to įpročio 
heatpratysi.

Taip pat daug parduodama 
įr kitų narkotikų — kokaino, 
morfijaus ir kt.
rf --t >•

Šanchajaus padugnės
x' Kiek įvyk&ta , $anęhajuje vi
sokių tragedijų, skaudžių įyy-

zAtoiijMi; - beprekiaujant natkoti-

Seniau europiečiai

Tokiu vardu neseniai “Saka
lo” leidykla išleido pulkininko 
Al. Uspenskio parašytų knygą. 
Ta knyga — tai karininko at
siminimai iš pasaulinio karo. 
Jojg kalbama apie tuos įvy
kius, kurie dėjosi 1914—15 me
tais Lietuvoje ir Rytų Prūsuo
se.

Atsiminimai parašyti gyvai 
ir įdomiai. Apie knygų Lietu
vos ir- užsienio laikraščiai atsi
liepė labai gerai. Generolas V. 
Peržiko, Prabos Karo A py gar- 
dos viršininkas, parašė labai 
palankių recenzijų apie- tų kny
gą*

šia proga bus pravartu pa
žymėti, kad A. Ųspenskis ka
ro metu buvo rusų armijos 
pulkininkas ir dalyvavo mū
šiuose, kurie vyko Rytų Prū
sijoje ir Lietuvoje. Kai Rusi
joje įvyko revoliuciją ir caro 
armijos susmuko, tai pulkinin
kas A. Ųspenskis stojo sava
noriu j Lietuvos kariuomenę 
ir daug prisidėjo prie jos su
organizavimo.

Gražiai Atsistato Mies
telis

Pa 1934 metų 
Luokė jau bai- 
Miestelio cen- 
muriniai. Ypa- 

pastatyta

LUOKĖ. — 
didžiojo gaisro 
gia atsistatyti, 
tre visi namai
tingai daug namų 
Šių vasarų.

Didžiausias ir gražiausias 
pastatas miestelyje bus, Šiais 
metais statomoji 6 komplek
tams' mutinS, moderni pradžios 
mokykla.

..V^! d
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SIS TAS Iš ŠEN IR TEN
MirS Adomas Žvaliaus 

• kas
TORONTO, Ont. — Rugsėjo 

28 d., vos kelioliką valandų pa
sirgęs mirė A. ^valiaūskąs* su
laukęs 60 metų amžiaus. Ą. a. 
Žvaliauskas buvo, vienas iš 
prieškariniai atvykusių į Kana
dą lietuvių^ Kilęs iš Alytaus 
apskr., StakliSkio valsč., Vilkj- 
ninkų kaimo. Buvo nevedęs. 
Organizaciniu veikimu jis nepa
sižymėjo, bet kaipo barberys, 
jis buvo visiems <torontiekiams 
lietuviams gerąi žinomas. Savo 

• barbernę ir bendrai visą turtą 
jis paliko savo seserei, našlei 
M. Kazakevičienei, kuri turi 
mažameti sūnų Juozą ir gyveno 
prie brolio A. Žvaliausko per 
kelerius metus. Sesuo pareiškė, 
jog ji palaikys barbernę ir lo
baus. Ji randasi 746 Quėen St. 
West.

A. a. Žvaliauskas, po pamal
dų šv. Marijos bažnyčioje, tapo 
nulydėtas jį Mount Houpe kapi
nes.

‘ O Štai ir Kita Mirtis
Tą pat dieną, t. y. lapkričio 

1, kuomet A. Žvaliauskas buvo 
laidojamas, Toronto neteko 
dar vieno lietuvio.1 Tai V. Bim
bos. A. ai V. Bimba atvyko į 
Kanadą pokariniai imigracijai 
vykstant. Buvo vedęs ir paliko 
dideliame nubudime žmoną ir 
du vaikus: sūnų Kazimierą ir 
dukterį Veroniką. Velionis nors 
buvo jau vyresnio amžiaus 
žmogus, bet kol dar buvo svei
kas, energingai darbavosi kai
riųjų lietuvių organizariniame

Montreal lietuviai 
rengia Spalių 9 

iškilmes
ialį veikalą Vilniaus 

užgrobimo sukaktuvėms 
MONfREAL. — Montrealo 

Lietuvių Vytauto Klubas ruo
šia Lietuvos istorinės sostinės 
Vilniaus užgrobimo sukaktuvių 
paminėjimą, spalių 10 d., 3, vai. 
popiet, Vytauto Klube, 2161 
Catherine Street, East.

Kviečiame /visus ^Montrealo 
lietuvius dalyvauti. Taipgi kvie
čiame organizacijas, K.TAI.L.S. 
Draugiją, šv. Jono ir šv. Kazi
miero Pi D., A.LD.L.D., šv. 0- 
nos ir šv. Elzbietos P. D., T.A. 
Lygą ir A. L. Darbininkų Drau 
giją-

Dalyvaus atstovai kalbėtojai. 
Bus įdomus programas su dai
nomis ir jvairumynais. Bus pa
statytas ipaminėjimui specialiai 
paruoštas veikalas “Spalio De
vintoji/ Įžanga laisva.

Tikime, kad' visi busite pa
tenkinti.

—Vytauto Klubo štabas.

Vaidins s]

JUOKAI
veikime. PrĮkląusė pašajpinęi 
Supu ir Dukterų draugijai-

Sunkį ¥£ą gja^ ilgai i j kama
vo. Taigi, vienoje savaitėje ne
tekome dviejų lietuvių. Lai bū
na jiems lengva svetima žeme
lė.

Mokyklos Pur Atidėtos
' i; . .?—r“.

Dėl, vaikų parabžio epidemi
jos, Toronto, mokyklos dar ta
po atidėtos iki spaliu dienos.
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SLA 236 kp. Parengi 
mas

Spalių 7 d. aukąnka trys me
tai nuo įsikūrimo SLA 236 kp._ 
Toronte. Ta proga ruošiama iš
kilminga vakarienė, kuri įvyks, 
spalių 9, dieną, 8 vai. vakare,. 
949 Dundas $t- W. Bilietus 
pravartu įsigyti iš anksto. Ga^ 
Įima gauti pąs teatralės komi
sijos nares: Si. Bakienę ir Z.. 
UžemeckienęA taipgi paa kitus 
SLA kuopos nąrius.

SLA kp. ruošiamos vakarie-. 
nes visuomet patenkino pubti-r 
ką. Reikia' tikėtis, kad ir ši bus- 
gera, o gal dar geresnė už vi-, 
sas kitas. Tat, kurie norite da
lyvauti, skubėkite bilietus. -įsi
gyti, nes vėliau negausite dėl 
vietos stokos.

SLA Susirinkimas
Spalių 10 d., 2 vai. po pietų,. 

949 D St. W._ įvyks kuopos su
sirinkimas. Nariai kviečiami •ąt- 

„silankytU’ nes, randasi daug rei
kalų, kuriuos reikia nutarti.

—Franees.

buvo apkrauti įvairiausiais ska
nėsiais, . kurių.... po kiek laiko 
mes, torontiečiai, pradėjome ra
gauti. - •

> Grybai
■

Tarp daugelio skaniai paga
mintų valgių^ buvo, įę ląbą.i sl$> 
nių grybų. Bevalgydami, toron
tiečiai patyrė, kad tie grybai 
auga vįsai arti gerb. Treigių 
nuomuojamo ūkio. Todėl toroLH 
tiečiai irgi panorėjo grybų pa
sirinkti, ką jie ir padarė, tik, 
žinoma, jau ne šeštadienį, bet 
sekmadienio rytą.

Atleiskite gerb., “-Naujienų” 
skaitytojai, kad aš iškrypau ir 
iš paties reikalo. Vis, mat, dėl 
tų skaniųjų grybų, kurių ir 
mes pusėtinai daug parsivežėna.

Grįždami prie paties reikalo, 
turiu pareikšti, kad mes,*toron
tiečiai, turėjome malonumo ne
tik iš skanių vaišių, bet- ir iš 
surengtų gerb. Treigių pastan
gomis šokių, kurie įvyko spe
cialiai pasamdytoje svetaįnėję, 
visai arti jų ūkės. Į šokius su- 

; važiavo, nemažas būrelis, ir tos 
apielinkės lietuvių tabako au
gintojų bei darbininkų/

šokiams grieže vietiniai lietu
viai, drg. P. Karašausko vado-

m * v* * v* jvybėje. Muzikantai tikrai vertiTorontiečiai sveciuo- lto vardo, nes jie gįrięžė gražiai n • i* j • flr įvairius sokius. Gaila, kad t.©- se pas Delfai lietuvius rontiečiai neturi tokių gabių 
' J 1 • | muzikantų.

Tabako augintojai lietuviai 
skaito ir geriausią lietuvių dįėn-. 
raštį “Naujienas.” Su trimis 
“Naujienų” skaitytojais turė
jau progos susipažinti ir Išsi
dalinti mintimis 
platinimo reikale.
Tabako augintojai $toja į SLA 

236 kuojįą z

Anksčiau minėtuose šokiuose 
teko užkalbinti kejis, lietusius, 
kviečiant juos prisirašyti prie 
SLA. Pasekmės pasirodę ¥isai 
geros, nes trys naąiai jau įsto-

Pas dailininką
DAILININKAS; — Aš galiu 

Tamstai anglinį piešinį nupie
šti už 50 litų f

UŽSAKYTOJAS;
kiek kainuotų, jei aš anglį pats 
ptisiųsčiau ?

- Na, o

y-

ŽMONA NEPASAKfi Už 
KĄ BALSUOTI

JOKŪBAS (į Joną): Už ką 
balsuos tamstos žmona?

JONAS: — 
įr aš.

JOKŪBAS:
balsuosi ?

.JONAS: — Nežinau, dar man 
nepasakė mano žmona. ~P. B.

Nugi, už tą, už ką

Už ką tamsta'

FUTBOLAS
Seija ponia sKi futbolo 

rungtynes.
- Koks yra šii žaidimo tiks
las?—klausia ji.

.—Įvaryti sviedinį į vartus.
—Ar nebūtų paprasčiau,—at

sako ji,—jei žaidėjai truputį 
ties vartais prasiskirtų ir vie
nas kitam netrukdytų?

E>ŽĮĄUGIASI SUNAIKINIMU. — Grupė Japonijos kareivių, kurie krykštauja dėl jų kanuojių sugriovimo pui
kių $hąnghai centro pastatų, kuriuos pastatyti kainavo $25,000,000. Bet šiaip japonams prie Šhangliai nesiseka.
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Aplink Pasidairius
Jie Visur Vienodi
"į' . ‘ ( ‘ ’ •

Vienas Winnipegįetis “Nau
jienose” Ą sk undžiasi, kad SU Į 
Vfinnipego komunistais nėra 

' galimas: joks į bendras darb as. 
;Tąi visai ? nenuostabu, nes ko- 
jmunistai visur ; ir visuomet, 
jeigu jienanįjato sau , jokios 
jUąudis iš bendro.darbo, jį sa- 
bolažuoja... !

i Iš Winnipegįečio aprašymo 
:matyti, kad 'Winnipego lietuvių 
įPašąlpinę draugiją kontroliuo
ja ne komunistai, todėl jie ir 
[pradėjo Termą kelti. Pas mus, 
Toronte, Sūnų ir Dukterų pa
laipinę drąugiją laiko, po savo 
sparnu “tiesiosios linijos” drau- 
Igai, bet ir tai literaturkai vi- 
'Riinmfit, nfirenc'im'iiosp vra itei-

se pas Delfai lietuvius
Lankėsi 14 žmonių būrys, Del- 

hiečiai — tabako augintojai
TORONTO. — Delhi lietuviai 

“Naujienų,” skaitytojai drg. 
Treigiai buvo užkvjetę būrelį 
Toronto lietuvių pas save pa
viešėti. Torontiečiai maloniai 
sutiko priimti jų nuoširdų kvie
timą ir, žinoma,* prisiartinus 
kvietimo terminui, spalių 2 d., 
14 žmonių būrys pasileido Del
hi link.

6 valandą vak. jau buvome 
gerb. Treigių ūkyje* kuriame 
jie augina tabaką. Vos spėjome 
įvažiuoti j jų kiemą, o malonus 
šeimininkai jau laukė ir tuoj 
ragino į vidų, kur stalai jau j e Delhi lietuviai gali įkurti

“Naujienų

suomet parenginfuose yra 'tei
kiama pirmenybė, o ką, jau kal
bėti apie ta>’ draugijas, kurių 
jie nekontroliuoja.

Komunistai dėlei bendro fron
to ir demokratijos, šūkauja ne 
ią nuoširdumo, bet tik iš rei- 

[kąjo! JĮie buvo pikčiauši demo- 
ikratijos priešai, tokiais ir pasi
lieka!

■ Savotiška Kova
' Kalbant apie Sūnų ir Dukte
rų draugiją, prisimena' vienas 
'gana įdomūs įvykis iš virš mi- 
-nėtos draugijos suvažiavimo. 
^Renkant > suvažiavimo prezidiu- 
’mą. buvo išstatyta 7 kandidatai 
; pirmininko vietai, tarpe kurių 
buvo draugijos, galima sakyti, 
įkūrėjas J. It kūda visi kiti 
■kandidatai' atsisakė in pasiliko 
tiktai vienas V. J., tai aš ma- 

JpįaU, kad tikrai“ bus pagerbtas 
(draugijos Veteranas išrenkant 
jį suvažiąvimo pirmininku.

Bet lab,ąi apsirikau. Žiuriu, 
kąd svetainėje pasidarė nei šis 
nei tas. Bet vėliau vienas iš 
“tiesiosios linijos” draugų pasiū
lė ir vėl nominacijas atidaryti, 
o kitas ’parėųie ir taip V. J.

nepateko selino pirmininku. /Da
lykas mat, 'toks: V. J. yra jų 
pačių žihogiĮšį bet kartais už
miną ir savibiiisiėms ant kornų, 
dėlei' to‘“draugai” kai kada ir 
pasišiaušia. šali'es žiūrint, la
bai keistai atrddė ta' visa cere
monija, bet; komunistai taip į 
politiką įsivėlę, kad net nei ^ne
jaučia j.ogei tarpe savųjų ir tai 
varoma savo rųšies politika.

■ Prieš Rinkiminis 
Baubas !

Artinantis Ont. provincijos 1 
rinkimams (jie įvyks šiandien) 
tenka prisiklausyti ir prisiskai-' 
tyti, visokių nesąmonių.

Štai, vieni rašo: “15,000 ko
munistų yra pasiruošę padaryti 
ginkluotą sukilimą!” Kiti vėl 1 
šaukia, kad C. L O. — “tai Mas
kvos diriguojama” ir t.t.

žinoma, tai tuščias plepalas, 
bet tuo pačiu naudingas komu
nistams ir atžagareiviams. Ko
munistai pasinaudoja nemoka
ma reklama, o atžagareiviai tu-

ri kuo bailius pagązdinti. Kiek
vienas, nors kiek politikos nū- ’ •*/*’ ’ * . * ■ • simanąs žmogus, gerai supran
ta, kad joks komunistinis suki
limas nėra galimas, ir, rodosi, 
kam ( dar. publiką, tuomi gązdin-, 
ti? Befynnratyt, Maskvos, ponų 
kasdieninės represijos kaip tik 
ir pasitarnauja atžagareiviams, 
todėl jie komunistais ir gązdina. 

m v e' •* f ‘

Du mirė ir vienas 
pasikorė 4 • .

Pereitą savaitę iš Toronto 
lietuvių tarpo išsiskyrė trys 
lietuviai. , ..... ..

A. Žvaliauskas, buvęs kirpė
jas, mirė širdies' liga. V. Bimba 
mirė vėžio liga ir vienas pasi
korė. Jo pavardės tikrai nusta
tyti nepavyko, bet kaip kas sa
ko, kad buvo P. Šernas.

Tebūnie jums, 'tautiečiai,, ra
mu Kanados šaltoj žemelėj.

Garsinkites“N-nose”

Madni AKiniai
• - • • ; / : ‘ , į.

Futbolo Auka
7 PASVALYS. — š. m. rug
pjūčio 29 d. Pasvalio gaisri
ninkų futbolo komanda turėjo 
rungtynes su biržiečiais, kurie 
labai žiauriai žaidė - ir sunkiai 
sužeidė tris pasvaliečius. Vie
nas iŠ sužeistųjų/ A. Olčikas, 
s. m., rugpiučio 31 d. dėl su
žalotų pilvo organų mirė.

--1   .--*7—T-—s I’ — ' —-----------

atskirą SLA kuopą, kas, be a- 
bįjo, yra linkėtina ir girtina, 

jo, o taipgi nemanai yra pafci-hįes, t^ontjėčiaį, esame, labai 
Į dėkingi* E>ėl$i 'tUiuviams už tb- 
M msLldmį (įąįųįikiĮmą.

dai gali įkurti ir . ; < ’ ’ -^-A. F.

žadėjusių įstoti kiąk virtau./ 
Atrodo, kad

RADO IŠEITĮ
Kad vaistai nebūtų jums to

kie negardus, galvokite, kad 
tai alus. < i

—Pone daktare, ar aš nega
lėčiau geriau gerti alų ir gal
voti, kad lai vaisiai,

C 4 & 20 MAŽIAUSI BUŠO1 □ mokestis 
Į VIENĄ PUSĘ

$5.85 CLEVELAND
Iš Chicago 9:40 A. M. 11:20 P. M.
I Cteveland .5:50 P. M. 7:59 A. M.
I New York 8:12 P. M. 5:42 A. M.

Kiek daugiau Pullmans 
ORĄ TVARKOMUOSE ĮRENGI 

MUOSE
Bagažas gali būt paimtas iš namų ir 
pristatytas į New York prieplauką. 
Pasitarkit su savo laivų agentu ar 

pašaukit WABASH 2780.
'NICKEL PLATE

ROAD

, N,,!,,,. Į,! .    , - I I Įl I ...................." ‘ »!"">>«

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Su Garsiaisiais W į V- AUROEEK Stiklais
SKAITYMUI, SIUVIMUI ARRA TOLUMUI

APDRAUDOS CERTIFIKATAS PYKAI
Išduodama su kiekvieną Wmner akinių parduota poru, 

užtikrinant jūsų pilniausių pasitenkinimą
Pasitarki! su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
iš&jusiaią Pripažintas Kolegiją s... Jpks keisas nėraf Persunkus,,.. Mes 
speciąlizuojainŽs Sųukiai-Pritaikoinuose keisuose. prisidėkit, prie eilių

Tūkstančių dėkingų, klijentų visoj Šaly

ATGAL Į MOKYKLĄ
Bet Pirmiau į Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš 

’ koj Vadovybėj.Dr-o; Albert Earl Winner, ‘O. D.» D.O. S. 1
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS ,

Vadovybe D-ro Albert Ęarl Wipner, O.Dų Į>. O> S.

OPTICAL CCL I
3206 W. 63rd St. NeaVv

Atdara Antradienį. Ketvirtadieni, šeštadienį iki 9 vat va 
Krautuvės Daugely Bidžfttfų Mierttr •

ŠIS įdomus termo-- 
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame-- 
riko j varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jei^u D A B A R 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metij ir 
prisiųsit
Uhicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. V aisti jo- 
še ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00 
Siųskit money orete- 
ri arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 So 

H St.
'*CAGO

NAUJIENOS
CHTCAGO,
i .< I .JL-.).-!
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Diena Iš Dienos
ties

DIRECTORY

APRŪPINTI SU

Jau

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Adresas

Telefonas BARSKISAmžius Svoris

HOSPITAL

FURNITURE HOUSEJncUžsiėmimas
• RESTAURANTAI

Parašas

PETER’PEN

INCMe

RAM0VA AUTO
REPAIR SHOP

rti savo vardą pa- 
resą. Kiekvieno pa

va- 
už

4501

Avenue
5727.

Parūpins Fotograf i 
jasKandidatėms į 
“Miss Lithuania”

nes y 
moty

nlrlfinin nrikalalu eiti i tai 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienos*.

M. J. Šileikis Pagamino 
Projektą Bagdono 
Paminkshii

• LIGONINES— 
HOSPITALS

piešėjas, jau parūpino 
braižinj paminklui ant 
a. Mykolo Bagdono — 
Lietuvos konsulo Chi-

linės Parodos gražuolės 
Ievos Paulekiutes. —R.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

.'.V '' 1

(Chicagoje)
Chester Kolburg, 21, 

roline Jarosz, 19.

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintaina 
a“Sat" 

Temperatura

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

Temperatūros 
Kontrole

1900 So. Kedzie
- Tel. Lawndale

. Kai kurie sako, kad Pužaus
ko lazda “pagydė” Zalagėno ko- į 
ją. Zalagėnas pasveikęs, sustip-l 
rėjęs sugrąžino lazdą p. Pu
žauskui. Lazda dabar turi “vi-' 
keišiną.” Pp. Pužauskai yra ta-l 
vernos savininkai, 645 W. 18th 
Street.

•nu Knygutę—Dy- 
•R INN

SOUTH HALSTED STREET

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

* Reikalui esant kreipkitės:

4500 So./Talman Avė.
Tel. LAFayette 4112

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No........ —_

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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory M70

ANGLYS — COAL

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
................................ • I .

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

W. J. Kanton Jau 
Biznierius

MARQUETTE PARK.
kurs laikas, kai Williard J. Kan
ton, savo name, adresu 6915 S. 
Western Avė. įrengė tavernos 
biznį. Nors tik keletas mėnesių 
kaip p. Kanton biznieriau j a, tta-; 
Čiau iš viso ko matytis, kad jis 
sugeba puikiai ir sėkmingai va
ryti biznį.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad kompanijoj, kurioj p. Kan
ton dirba, buvo dasivaręs vir
šininko (boso) vietoj. Pagaliau 
iš ten išėjo su gerais rekordais.

Belieka palinkėti sąmonin
gam lietuviui šiame biznyje ge
ro pasisekimo.

OKSf 
FOA 

IMIS ~ 
FiGZE.

DAILY 
BUSINESS

JOHN MIKŠIS, PROP.
834 W. 35th Street

Phone YARDS 6547 
Bendras karų. pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

. darbai

FOGt >

-n-tEOE,

Parkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti 
8406 SOUTH 
HALSTED ST 

Yards 8408

Nuskambėjo Vestuvių 
Varpai

šeštadienį, 2 dieną šio mėne
sio,- įvyko sutuoktuvės panelės 
Bemice Patupaitės su Kazimie
ru Kačinsku. Vestuvių puota 
įvyko Hollywpod svetainėje, da
lyvaujant apie dviems šimtams 
svečių, giminių ir draugų.

Sutuoktuvės buvo civilės, be 
jokių bažnytinių patarnavimų. 
Tai, žinoma', retas toks atsitiki-

Taria ačiū už pagalbą tėvo 
laidotuvėse

Pranešimas lietuvaitėms, pla
nuojančioms įstoti konkursan

Lazda Gavo 
Atostogas

Pp. Boleslovas ir 
Pužauskai jau pilnai 
pasveiko nuo pereito

Pasiklausykit The Coleman radio valandos iš stoties 
.WLS. kiekvieną šubatą 10:30 vai. vakare.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Assodation. Mes lai
kome pilnų eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite bizni su mumis 
ir gaukite tildetų dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Ei - - -
kai. 
3500

Stambi baldų firma, Nęw 
City Furniture Company; kuri 
lu r i paskyrusi brangias dova
nas “Miss Lithuania”' konkur
so gražuolėms, praneša, štai 
ką: firma parūpins -fotografi
jas, savo lėšomis, toms mer
gaitėms, kurios nori įstoti“ kom? 
kursan, bet neturi fotografijų 
ir dėl to nestato savo kandi
datūros. į

• New City Furfiitųre Com- 
pany kviečia kandidates pasi
naudoti šia proga. Tereikia at
eiti į New City Furniture 
krautuvę, adresu 1654-56 W. 
47th street, ir paklausti savi
ninkų p*. AVilliam Kpsmowski 
arba p. W. Bazar. Jie parūpins 
fotografiją, kuris paveikslus 
nutrauks ir prisius juos“Nąu- 
jienoms”. Mergaitėms fotogra
fijos nieko nekainuos.

Dabar Cole&ąn Aliejum 
Kutenami šiĮdytuvai pa- 
laiko nustatytą tempera- 
turą, kai yra aprūpinti. 
su automatinę tempera- 
turos kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva,kaip durų skambutį.

CRANE
COAL C0MPANY 
5332 So. Long Ave.A

TeL Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ....... ........... tonas
SMULKESNES 17.15

Tonas ...... ........ .... ..............

Padėka Nuo Keno 
shiečio Prano 
Jankausko

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

KENOSHA, Wis. — Rugsė
jo 20 d., Chicago j e mirė ma
no Tėvelis, Motiejus Jankaus
kas. Buvo palaidotas rūgs. 25 
d., su bažnyčios apeigomis, šv. 
Kazimiero kapinėse 
j e nuliudime 
Oną Žel\4enę, 
tę; Lietuvoje1, 
ką Petrošienę 
daug kitų giminių. Amerikoje 
taipgi paliko žentą Kazimierą 
želvį, Gladys, Praną ir Juozą 
želvius, anukus, pamotės sųnų, 
ir marčią Mockus ir daug ki
tų. Mano Tėvelis paėjo iš Lie
tuvos Giržadų kaimo, Adaka
vo parapijos, Skaudvilės vals
čiaus, Tauragės apskričio.

Tariu širdingą ačiū gimi
nėms, pažįstamiems, draugams 
ir visiems kitiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu budu prisidė
jo su pagalba šioj mano liūde
sio valandoje, taipgi. grabne- 
šiams ir laid. direktoriuii Ma
žeikai už taip gražų patarna
vimą.

Dar kartą tariu visiems nuo
širdų ačiū. Nuliudęę sūnūs, 

Pranas Jankauskas.

The Home of Fine Furniture 
7 Sirice 1904

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

Keser 
minė- 

gyvenimo

JONAS GRICIUS 
TAILOR

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

821 Seat 34th Street

Mikas Šileikis, lietuvių daili 
ninkas 
škiČą - 
kapo a. 
buvusio 
cagai.

Geo. M. CKemaiickas, St. Ca- 
simir Monument Works, 111 
gatvėj, prie šv. Kazimiero kapų, 
sako, kad tai bus didžiulis ak
muo, virš trijų tonų sunkumo 
ir labai skirsiu nuo kitų pamin
klų savo originališkumu, 
ra paremtas lietuviškais 
vais.

Per didelis karštis suląikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinti. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesnia'm, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflector Doors .., 
Heath Radiating Fins. J. ir Coleman Fuel-Šaving 
Burner.

Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

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

JOHN OKSAS 
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardai# ar loadais.

Ameriko- 
paliko dukterį 
mane ir pamo- 
dukterį Agnieš- 
sunų Juozą ir

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

Susirgo p-nia 
Bernadišienė

CICERO. — šeštadienio va
kare, spalių 2 d. urnai susirgo 
p-nia Bernadišienė ir ją teko 
skubiai vežti į ligoninę. Susir
gimas buvo taip umus, kad iki 
ligonė pasiekė ligoninę, su ja 
jau nebuvo galima' susikalbėti. 
Tačiau greita gydytojų pagelba 
ligonę atgaivino ir dabar ji jau
čiasi daug geriau. Randasi šv. 
Antano ligoninėj.

v
Ligonės vyras, p. Bernadišius 

yra sumanus ir visų mėgiamas 
vietos biznierius, užlaikantis an
glių sandelį, 

i _____  ■
Grįžo IŠ New Yorko

Kaz. Miku tekis jau grįžo iš 
New Yorko po atostogų ir šin- 
kuoja' Budweiser alų, 671 West 
18th Street.

Marijona 
ir tvirtai 
“aksiden- 

to.” Boleslovas Pužauskas ne
tik kad jau lazdos nevartoja, 
bet hą buvo paskolinęs p. A. Za- 
lagėnui, buvusiam musų koloni
jos gyventojui, o dabar turin
čiam taverną 7132 So. Racine 
Avė.

Minėjo vedybinio 
gyvenimo sukaktį

Pereitą sekmadienį pp. 
Grant Works vaistininkai 
jo metinį vedybinio 
sukaktį. Ta proga buvo iškelta 
ir labai šauni puota, o jaunaVe- 
džiains laimės palinkėti ir at
minčiai dovanas palikti atvyko: 
Pp./ Griciai, TubuČiai, Btatz, 
vaistininkas Gregg, Dr. Bložis, 
Dr. A. J. Gussen su žmonomis, 
pp. Kairiai ir p-lės Vilkaitės. 
Tiek tik jūsų reporteriui tepa
vyko šįryt atsiminti, tad kitų 
labai atsiprašo. Galiau, juk ir 
nenuostabu, nes po tokio links- 
maus ir smagaus baliaus kiek
vienam galva sunki.

Rep. x-y.

No. 4501 Madni ir graži suknele. 
Galima pasiūti iš lengvo arba sun
kesnio materiolo. Sukirptos mieros 
6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mer
gaitėm. ' ■ * »’

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

Rado pakartą 
žmogų____

Nuošaliame ’ griovy j 
Lockport rado pakartą žmogų 
ir dabar Joljet policija turi iš
spręsti didelę mislę.

žmogus buvo pakartas ant 
didelio medžio. Virvė buvo pri
kabinta prie medžio viela. Vy
riškis dėvėjo gerus, naujai iŠ- 
prosytus drabužius ir naujus 
batus, kurie nebuvo nė kiek 
sutepti, nors aplinkui yra tik 
purvas, ^š to' ir spėjama, kad 
saL‘žudystė‘ yra simuliuota, nes 
jei pats žmogus butų atėjęs 
pasikarti, tai jis tikrai butų 
gerokai sutepęs batus. Be to 
nebūtų atlaikiusi ir viela, jei 
jis butų įlipęs į medį%. ir, užsi
gėręs kilpą, butų bandęs šok
ti žemyn.

Iš to spėjama, kad jis buvo 
nužudytas kur kitur ir tik čia 
atvežtas “pakarti”, galbūt prieš 
dvi' ar tris dienas.

Nužudytojo asmenybė irgi 
nenustatyta. Jo kišenių j ras
tas sklypas ,'popieros su užra
šu: “S. J. Kading, 3437 Over- 
hill Avė.,. Chicągo”. Nors Chi
cago j ir yra folria gatvė, bet* 
tokio numerio nėra.

Šiuomi įstoju į
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų’taisyklių ir jo ve 
dejų nurodymų.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI/ IŠIMAMI 
už ...........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......

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

EK2JAMINAVIMAS
OFISE ____ _____
DOUGLAS PARK

mas tarpe čia augusio jaunimo. 
Abiejų jaunavedžiu tėvai irgi 
laisvi nuo religijos. •' 1

Laike vakarienės įvyko pro
gramas, laike kurio jaunųjų gi
minės ir draugai kalbosd išreiš
kė jaunavedžiams savo linkėji
mus.; ' / ’

Dr. G. Bložis pasakė ' gana 
įspūdingą kalbą. Kalbėjo ir p. 
M. Bložiėnė. Puota užsitraukė 
net iki trečios valandoš ryto 
ir tik tada svečiai nenoromis 
skirstėsi kas sau, linkėdami 
jaunavedžiams ilgo ir laimingo 
gyvenimo. —Raulas. ■

Svečias iš Pittsburgho 
Chicagoje

■MARQUETTE PARK. — Ke- 
lėtą dienų atgal Ghica'gon atvy
ko Pittsburgho, Pa., gyvento
jas, Adomas Paniekas. Jis apsi
stojo pas savo dukterį, p. Biru
tę Rašinskiehę, 7007 S. Maple- 
wood avenue. Praleidęs kelias 
dienas Chicagoje, grįž atgal 
Pennsylvanijon.

Sustojęs “Naujienose” p. 
Paniekas perdavė P. Dargio ir 
kitų pittsburghiečių linkėjimus 
naujieniečiams. Pasakojo norįs 
apžiūrėti visas svarbesnes' vie
tas Chicagoje, nes žadąs 
žinoti į gimtinę Lietuvą 
baigti gyvenimą. Amerikon 
važiavo 1890 metais.

P-s Paulekas yra dėdė Pasau- 
p-lės

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus ir

r toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.
Hemlock 504$

LJOSTT \Tj i

J W. Sadauskis
Pristato visokių

J tfųšių ANGLIS
| Dabar geriausias laikas pirkti an- 
f glis. Vėliau anglių kainos pakils.

TAIPGI PERKR AUSTO 
| furničius, pianus ir kitokius 

rakandus.

Į 808 West 33rd PI.
Tel. Yards 1797 

Šiltu tllllitiililiiiiilllilllillliliuiHllllliltlIilllilllliimi llllllIlG

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir- 
mos rųšies su moder-M 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis.
Darbas garantuotas.

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

oleman BUxNG HEATERS
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M. Rakauskaitės 
Koncertas

ties 418 South Michigan bou- T IVLiYirb
levard. Bilietų kainos bus vi- “VvllVll| ITlvilv 
sienas prleinaiiios, nuo 55c iki Pilnai
$1.65. Koncertas prasidės 8:00 IdlUlicl 1 lllltll 
v. v. Kartu dalyvaus Birut? Cntvnrlzvto 
Sarpaiintė, talentinga jauna 011 IV,<11 ikj

siems prieinamos, nuo 55c iki 
$1.65. Koncertas prasidės 8:00

NAUJIENOS, Chicago, HL

“Miss Lithuania” 
Konkurse

Vienintelis pasirodymas Chi* 
cagoje; grįžta Lietuvon

pianistė, ir žymus* Chicagos 
akompąnistas Jonas Byans- 
kas. Tad, nėra abejonės, kad 
visas •programas bus įvairus

Gražesnė ir įvairesnė, negu 
pernai buvusi.

Sekmadienio vakare, spalio . /T p
10 d Sfudebaker teatre bus ir Womus* Viet1*’ manonla, už-

L 'J*8 teks, nes teatre sutilps 1,200jvių mei
“ u’ŽL.t t žmonių, bet patariame iš anks- atsidarg 

to įsigyti bilietus geresnėms! dalyvaujant
• vietomsz Kitų progų pamatyti 
ir išgirsti šią Lietuvos operos' 

| artistę bebus, jai reikia grįžti

to laiko, kai panelė Rakaus- Galima gauti bilietus nuo 
kaitė gyvejio Chicagoje ir sa- pirmininko 'komisijos J. ByAn- 
vo draugus ir drauges žavėjo sk0> arba Naujienų ir kitų 
say°_ maloniu balsu. Dainų laikraščių redakcijose. Visi 
mėgėjams-bus labai įdomu vėl muzikos mylėtojai susirinks 
pasiklausyti jos balso, nes no- vakarą paklausyti ir pa- 
rėš sužinoti ar per tą ilgą lai- gerbti panelę Rakauskaitę, 
ką jos puikus dainavimas šiek kuri daug pasidarbavo kultu- 
tiek pasikeitė ir pagerėjo. Lie- ros srityje savo tautai.
luvoj ji pasižymėjo kaipo ge-. Garbės pirmininkas komi tė
ra dainininkė ir gabi aktorė. to yra vietinis konsulas Dr. P.

Studebaker teatras randasi Daužvardis. ...?—K. J. S.

10 d., Studebaker teatre, bus

pamatyti ir išgirsti . Lietuvos 
operos dainininkę panelę Ra
kauskaitę, kuri atostpgauja 
Amerikoje.

Jau praSjo daug jnetų nuo' Yi'etuvon'
Galima gauti bilietus nuo

Garbės pirmininkas komi te-

SUSIRINKIMAI
•v • •' • į V : ; ' . '' ■

Brightdn Parko Moterų Kliubo susirinkimas įvyks spalio 7 d. 
ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 2605 W. 43 St. Po vakacijos 
tai pirmas susirinkimas. Malonėkit skaitlingai dalyvauti.

e Qi kurios norite prigulėti, kviečiamos dalyvauti, 
žieminio sezono veikimą pradėti. —Valdyba^

SLA 36 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą spalio 6 d., 
vakare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
pribūti j susirinkimą, yra svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo paskaita. Nepamirškite pribūti. —Valdyta-.

Bridgeporto Lietuvių 
įvyks trečiadienį, 
Auditorijoj, 3133 
laiku pribūti, nes

turime

7:30 v.
Prašau 

\

Namų Sąjungos bertaininis -susirinkimas 
spalių 6 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
S. Halsted St. Visi nariai malonėkite 
yra daug svarbių reikalų.

S. Kunevicia, rišt.

MEGSTAS KAURAS

‘1545A' CROCHETEO RUG
No. 1545—Tai įdomus iš margų bovelninių siūlų numegs- 

tas kauras. Kauras mėgstąs iš atskirų keturkampių dalių, o 
paskui susintas arba sumegstas.

* NAUJIENOS NJSEDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardė

| Adresas ................

Jau buvo rašyta, kad lietu
vių meno paroda iškilmingai 

i praeitą šeštadienį, 
konsului Petrui 

Daužvardžiui, - šokėjams, solis
tei p-lei Pečiukaitei ir k. Tarp 
daugelio kitų svarbių asmenų, 
buvo atsilankęs Dr. Vinikas, 
SLA sekretorius, p-l-ė E. Mi- 
kužiutė, SLA iždo globėja, p. 
Poška, “Jaunimo” redakto
rius, p-ia konsulienė ir kiti 
svečiai. •<. . '

silaukė “dovanos”, šiomis die
nomis po visą dirbtuvę išsta
tyta mašinos “Canteęn Co.” su 
saldainiais, guma, “pinacais”. 
Tik reikia įdėti pinigą—o gau
si ką tik nori.

Tai, matot, koks paranka
mas. Tik dar trūksta alaus ir 
šnąpso. Taip kai kurie sako. 
Už tai bendlovė gaus daug 
pelno, bet lauko pusėje krau
tuvės daug nukentės. Teisin
ga yra patarlė, kuri sako, kad 
“Kas daug turi, tas daugiau 
ir nori.’r ' • '

Dirbantis.

CLASSIFIED ADS

CLASSIFIED ADS
RENDON 3 KAMBARIAI, naujai 

dekoruoti ant antrų lubų ir gara
žas automobiliui. Kreipkitės,

• 3121 So. Morgan St.

Help Wanted—Female
. Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, geri namai, nuolatinis 
darbas. Briargatę 9077.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, būti, nėra skalbimo, paprastas 
virimas, $12.00, referencas.

HOrvvich, 515 Belmont Avė. . 
B.uckingham 2983.

Be gražių aliejinių ir akva
relės paveikslų, parodoje ma
tosi labai gražiai padaryti 
margučiai, lietuviškos lėles, 
šakmatai, gintaras, indai, mi
niatiūrinis ratelis (kalvara
tas). Daugybe įvairių audimų, 
siuvinėjimų ir medžio drožj.- 
nėjimų. Yra ir lietuviškų sal
dainių bei kitokių gardumy
nų,. kuriuos' parūpino p. J. 
Rakštis.

ši paroda, atrodo, yra daug 
įvairesnė ir gražesnė, negu 
pernykštė paroda,

Kaip surasti parodos vietą
- Geriausia ir lengviausia su
rasti parodą, reikia į Mandęl 
Brothers krautuvę įeiti iš Sta
te gatves, o ne nuo Madison 
kampo. Reikia imti eleveiterį 
kairėje pusėje nuo gatvės du
rų ir važiuoti į 9 aukštą. Ten 
surasite parodą.

Įžanga dykai. 'Paroda tęsis 
iki spalių 16 d. Atsidaro ir ūž- 

’sidaro krautuves valandomis: 
nuo 9:30 ryto iki 5:30 popiet.

— 'M.'

Miscellaneous
Įvairųig

Tel. Victory 4965
___ F ___ ____ STOGDENGYST®
kimui f/ražnolės atstovavimni dengiame ir pataisome visokiosRimui giazu ics, atstovavimui a^gUS> taipgi dirbame blėties 
lietuvių 1938 Automobilių Pa-, darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
lodą, savo reprezentaciją tu- (^ai^p1J1nril?pnnT pnnriKr. rn. 
rėš ir Cicero.

Viena kandidate iš tos veik
lios lietuvių kolonijos yra 
graži, 18 metų Elizabeth Sy- 
rewicz,. Cicero laidotuvių di
rektoriaus Syrewicze duktė.

“Miss Lithuania” rinkimai 
įvyks sekmadienį, spalių 24 
d., Chicagos Lietuvių Audito- 
rijojeį kur “Naujienų” ren
gia specialį iškilmingą šokių 
ir margumynų vakarą.

. ■ .

Ęendrovės ‘Dovana’ 
Western Electric 
Darbininkams

Elizabeth Syreipicze
, “Miss Lithuania” Konkurse, 

kurį “Naujienos” rengia išrin-

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St! eet

Furnished Rooms
RENDON KAMBARYS, apšildo

mas ženotai porai ar merginai. 
Mrs. Korikelis, 5806 S. Peoria St.

COAL
Anglys

Mine Run

ŠEIMYNINKĖ—vidutinio amžiaus 
—ruimingauzė—turi būti patikima.

1442 West Monroe St.

_ REIKALINGA MERGINA lengvų 
lunčių ir saldainių štorui.

1832 So. Halsted Street.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti, krautuvę ir siūti. Mokestis ir 
valgis. Atsišaukit.

1054 West 59th St.
/

REIKALINGA BEAUTY OPERA- 
TOR — turi kalbėti lietuviškai.

j Sylvia’s Beauty Box
856 y. 33rd St. Tel. Boulevard 4755

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti vaikus. Gyvenimas ant vietos— 
valgis ir guolis ir mokestis. «.

3738 So. Halsted St.

MERGINA lengvam namų darbui, 
ne Skunkus skalbimas, eiti, pašaukti 
Rocldvell 8015.

Real Estate For Sale
Namai’tęmš Pardavimui.

PAUL M. SMITH *nd COMPANY 
Real Estate, Loans and Iniurancc

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turim* daug genį 
namu pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenua^ greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės;

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-n>s lubos su J. J. Grish

RETAS BARGENAS
2 po 4, mūrinis namas, lotas 

83x125, 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. SHULMISTRA8,
Home Ow ners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300
PAJAMŲ NUOSAVYBĖ Ir kated- 

žius; gatavas užimti; įkainuota^grei
tam pardavimui už $3900.00į išmo
kėjimai pagal sutartį; 4610 South 
Washtenaw Avė. arba Šaukite Re- 
public 1232.

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

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, prižiūrėti vaikus, būti, $6. 

Klein, Juniper 8911.

Tereikia įnešti pinigų, 
gauti saldainių pinacų 

r' bet ne alaus

kad

WILMINGTON 
ANGLYS 

Lump ...... $6.00
5.75 
6.00

Nut ........................ 6.00
Screenings .......... 4.75

PIRKIT DABARI! 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

TeL ARDMORE 6975

MERGINA bendram namų darbui, 
būti ar eiti. Regent 2145.

PARDAVIMUI 2 apartmentai, me
dinis, 6 kamb. ir sandėlio kamba
riai. Naujas stogas, geras fundamen
tas, gasu ' šildomas, modemiškas 
plumbingas. Gera transportacija. 
Rendos atneša $45.

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

MERGINA bendram namų darbui, 
būti, savas kambarys, geri namai. 
Albany 6920.

CICERO. Western Elec- 
ic Company darbininkai pu- i h

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstantiai lietuvių — vyrų ir motetų — priklauso 

Chieagoa Lietuvių DraugŲai. Ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kulturoa organltadįa. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po-* 
Mrirtlhf taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimakni nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui buri pri
imami nariais iiktąi iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. / 
Naudokite© proga, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai 'Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 '-*• pagal 
prikįauaomi akyril|. įstojimą* eina pagal amžių. Nauji nariai, |aira» 
w dkcember) 11 d. Š. m., gaus tikietą ver
tės tt.50 veltui i Draugijos Konkurso Rankiotą, kuris įvyks gruodžio 
>SjrMį£pW>tžįl Hali, $33 So. Ashland Blvd. Įsirašyti Draugijon 
galim* P** musu konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai >■ ari i ■■••.■'■i ■ 't

i

ii
ijos ofisas atidarai: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
i — t ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais —* 9 ryto iki 
tet. Kiekvienas Chieagos ir apylinkės lietuvis, gerhme svei- 
yje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAIL

p^CAGOS LJETliy/įŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
) į. ' * A-r

. ...........................................  '■ ..... ...................... ................ .. I II tAl fcll!....

Specialė Taryba 
Spręs Šelpimo

...
Chicaga pergyvena aštrų be

darbių šelpimo krizį, nes pi
nigų jų šelpimui nėra, o tuo 
tarpu yra daug reikalaujan
čių pašeįpų. ?

Išspręsti keblų bedarbių šel
pimo klausimą gubernatorius 
Horner buvo pavedęs 50 žmo
nių komitetui.

Dabar to 'komiteto patari
mas gub. Horner paskyrė 14 
žmonių tarybą, kuri ir rūpin
sis surasti budus šelpimui be
darbių.

Gubernatorius tai tarybai 
suteikė plačias galias pertvar
kyti visą bedarbių šelpimo 
darbą ir ypač rūpintis suteik
ti bedarbiams kokį nors dar
bą, taipjau surinkti visas ži
nias apie tikrąjį bedarbių 
skaičių, kiek žmonių yra rei
kalingi pašelpų, kiek jų šel
pimas kainuotų ir visas su
rištas su beddTbių šelpimu 
žinias. Taipjau paruošti pa
keitimus valstijos įstatymų, 
jei tokie pakeitimai butų rei
kalingi.

Taryboj yra ’ atstovaujami 
fabrikantai, darbininkų uni
jos ir labdarybės organizaci
jos, taipjau visuomenės 
įuotojai.

• u 'iVi'
»aNępNT^^šipLAUSKAS »

JH - '•>/!( XPersiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5‘ d./<2:30 vai. ryto 1937 
m., sulaukia: , ,56 metus amž., 
gimęs Taurines apskr., Šilalės 
parap., Svilių -kaime.

-> Paliko dideliame nuliudime 
3 sūnūs: Povilą, Vincentą irį z 
Petrą; 2 brolius; Simoną, Šid
lauską ir jo šeimyną ir Jurgj 
Šidlauską ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3307 Lituanika Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadieni, spalių 8 d. 
8 vai. ryto iŠ koplyč os į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 

-už velionio sielą, o iš ten bus , 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vincento Šidlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti .liaidajJįiyėse ir suteikti 
jam paskuti^ patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liVicame,
• ■ y'f f

Sūriai, broliai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. P. Ma 
želka, Tęl. VARUS 1138.

dar-

20,000 Svečių 
Chicagoje

Ši savaitė yra pažymėtina 
Chicagai.

Vakar Chicągę aplankė pre
zidentas Rosevejtas, kuri? ati
darė svarbų Chičagai paežerio 
tiltą./

Bet Chicago laukia ir 20,- 
OOO L.ity sveSų, nes Chicagoje 
šią savaitę įvyksta keturios 
iįįdeĮės kopyę^cijxį)s, kuriose 
dalyvaus virpinėtas skaičius 
žmonių iš kitų bįlįestų.

Tečiaus lai nėra didžiausia 
Konvencijų s

1 rfiaucio Vnnvfl
konvencijų savaue, nes < 
giaųsia konvencijų , būna g: 
dži6 ir samia mėnesiuose.

VLADISLAVA BRAZULIENĖ 
po tėvąįs Laurinavičiutė

mirė spalio 4 d., 1937, 3:50ry-
• to sulaukus pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskr., Kal
tinėnų parap., Lhbažių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris: Alice ir Josephi- 
ne, tris Antaną, Kazi
mierą ir Bronislovą, brolį An
taną. brolienę. Marijoną Lauri
navičius, ąnųkę Eleanor, dvi 
pusseseseres: Julijoną, švogerį 
Stanislovą BitauUis, ir jų šei
myną, -Valeriją Yųrkmonienę, 
pusbrolį M*, Bitaūtus ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4517 So. 
Marshfield Ąve. ’

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nį, spalio v 7’ 3., iš namų 8:0Q < 
vai. ryto bus atlydėta į ŠV. . 
Kryžiaus par.V bažnyčią, gurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kązimičro ka- ; 
pines. - 1 '

Nuoširdžiai kviečiam© visus 
gimines, draugųs-ges it pažįs- 
tariius-mas dalyvauti šiose Įrii- 
dotįuvėse. ''

Nuliūdę Ųukterys,’" Sunai, 
Brolis, Pusseserė*, Pusbrolis, , 
švogeris, ''Gįųiiihės,

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPtOYMENT

184 W. Washington St. 3 floor.

LIAUKITĖS PIRKĘ
Namas Šelmyninkut; mažas įmo- 

kėjimas duoda jum galimumo gy
venti aukštos rųšies 2 flatų name, o 
rendauninko >-rępda aprūpina mėne-v 
siniris išmokėjimus.

Pažiūrėkit j šiuos tris užsiliku
sius pirkinius. Reikia parduoti da
bar. 6342 So. Artesian Avė 
bariai, 

6631 
riai, 2 

7550 
bariai.

Šaukit Mr. RYLANDS, 
Drexel 2203.

2 karam garažas.
So. Rockvvell St., 6 
karam garažas.
So. Winchester Avė.,

6 kam-

kamba-

5 kam-
We Get Repeat Orders For Our 

High Gtąde
ILLINOIS COAL
M.75 to $6.00 TON

' DED1VERED ANYWHERE
Call Day or ARDMORE 6975 

Night

REIKALINGA MOTERIS 
senas vyras prižiūrėti- namą, 
kestis ir valgys atsišaukite.

, 1054 West 59th Street.

arba 
Mo-

BRUNO SHUKIS
‘ f v K - /

Generalis Kontrak- 
torius

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SEILSMONAS 
pardavinėti vyną. Atsišaukite 

38j>0 West 16th St.

-TURI PARDUOTI namą prie 1639 
W. 19th St. parduos pigiai. Priežas
tis—turi kitą namą.- Namuos vi
suomet.

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės: .

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayętte 5824
- 0    ,■ . ■ . 

»»■■■■■■■■■■■g_

REIKALINGAS pusamžis žmogus 
už janitorių ir namų darbo, mokan
tis anglų kalba, šaukite Normai 
6902 Joe Paul, 6424 Eggleston Avė.

RESYVERIS BARDUODA NAMUS 
po visas dalis miesto už jūsų pa
čių. siūlomas prekes, štai jums pa
vyzdys: Marųuette Park apylinkėje 
4 pagyvenimų po 4-rius ir po 3 H k. 
9 metų senumo. Galima nupirkti už 
$9500. 2 po 5 kambarius už $6200.

Visi yra modemiški garu apšildo
mi. Pašaukit išryto tarp 9 ir 11 v. 
HEMLOCK 2310. Klauskit Mr. But
kus, 2749 W. 63rd St.

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTĄTO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į Tavernas ir Restyu- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodajn saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
X SVETERIŲ KRAU-

TUVfi' ATDARA KAS 
W DIENA — IR VAKA- 

\ / KAIS IR SEKMA-
f > DIENIAIS

A. Telefonas > i
VICTORY 3486 . ■

504 WEST 33-rd STREET u « • ” • .

L U I Ll ItlO Visas Pasaulio 
/ ■• Didis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietanis 

ir FagrAbatns ‘

VTel. BOUtEyABD ?81 4

I Urba Flower Šhoppe |
I Gėlės Mylintiems—Vestuvėms iB —Bankietains—Laidotuvėms-—

Papuošimams
I 4180 Archer Avenue
į Phone LAFA^TTfe 5800
■; ■y^ryT?****

IEŠKAU VYRO, kurs galėtų dirb
ti su manim liuosu sau, laiku, par
duodant vieno ir 2 akrų farmas prieš 
Roosevelt Rd., tuoj už Cook Countįy 
sienos. Nuosavybė yra 5 minutes 
nuo “L” stoties. Jus galit padaryti 
geras pajamas ateinančių 90 dienų 
laiku. Kreipkitės tarp 7 ir 8 P. M. 
bile vakarų. 4076 W. 26th St. Mr. 
Talman.

Automobile^
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

švarus, side moUnts, tik ........... $79.
NEWBERRY BARGAINS, 

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

Musical Instruments
MązĮkos JpMrumehtąi

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West MaxweJI St.

3 Uokai j vakarus nuo Halsted St. 
MąŽas trap drum 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

100Q instrumentų pasirinkimui.
Benas jūsų instrumentas į mainus.

Furniture & Fixtur®s
Rakandąį-ItateM*

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1987/ visokio didžio su CoD 
fiaksais /ir sinkom. > Taipgi štoru 
fikČerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir tee 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur, ''

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1815 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
...... ——............ .

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai  ............... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135, gražų?, nauji pąrlor ,

setai ...v......1..:...... L;..,.;... $39—$49
3875 vertės 3 kamb'. įrengimas $125I $375 vertės 3 kamb. įrengimas $121 , ,1 $600 vertės 4 kamb. įrengimai
AtŽarJ^k. iiri J^NedėltoriH

RAiPFiSIORAGSFO,
6746, So. Ashland ... . ; ntu. ■ ,\į,

• fųrniture

Kurie turite nuosavybe narna, lo
tų, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt Iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. Weotern Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

BARGENAS 60 AKRŲ — 7 kam
barių namas—didelė bamė ir t. t. 
gera žemė, sodnas, miestas 2V4 my
lių, ir kitos formos. Rašykit

M. H. MALLOY.
North Judson, Indiana

TRUCK FARMOS po 10, 20 ir 30 
akrų lotais, 20 mylių i vakarus nuo 
vidmiesčio; geriausia truck darŽi- 
ntnkavimo žemė apię Chicagą.

WM. A. FENfc, 
Roselle, III., TeL Roselle 1.

JH TURIT
KĄ PARDUOT

PAGAKSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGĘNŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS
> „ • j * • *• *. v , ■* V ' * w

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500

*UMM 
-•.►4-it

f



Prezidentas įspėja prieš karo pavojų
Savo kalboj Chicagoj prižadėjo daryti vis
ką išlaikymui taikos. Smerkia puolančias 

valstybes.
Prezidentas Rodseveltas va

kar lankėsi Chicagoj atidary
ti svarbų Chicagai paežerio til
tą, kuris yra pavardytas Cen- 
tennial Bridge ir kuris jungia 
30 mylių paežerio kelių.

Atidarydamas tiltą preziden
tas Booseveltas pasakė svar
bią kalbą ne tik chicagiečiams, 
ne tik visai Amerikai, bet ir 
visam pasauliui. Ir jo kalba 
buvo radio bangų išnešiota ne 
tik po visą Ameriką, bet ir 
po visą pasaulį — trumpomis 
bangomis.

<pre^identas Booseveltas sa
vo kalboj įspėjo prieš gręsian
tį ne tik visam pasauliui, bet 
ir Amerikai, karą.

Jis pareiškė, kad “interna
cionalinis neteisėtumas” stato 
pavojun “pačius civilizacijas 
pagrindus” ir įspėjo, kad jei 
tas pavojus vis plėsis, tai Ame
rika negali tikėtis išsisukti nuo 
karo.

“Tegul nė vienas neįsivaiz
duoją”, sakė prezidentas, “kad 
Amerika galės išsigelbėti ka
ro, kad ji gali tikėtis pasigai
lėjimo, kad šis vakarų puska- 
muolis nebus užpultas”.

. Bet jis prižadėjo dėti visas 
pastangas išlaikyti taiką ir 
leisti Amerikai įsivelti į

ne-
ka-

'/'./c
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gos miestą, .teČiaus jau dabar Kuriant Krosnį Slldeg’ė kurti krosnį kerosinu. Pasipy- 
pastebima trukumų, f nes prie 
pat tilto yra du aštrus kelio 
pasisukimai, kurie labai sulė
tins judėjimą tuo keliu.

■ t • į,. /-• ;.įį ____ . r

ti atsteigtas pasitikėjimas pri
žadu .ir pasirašyta - sutartimi. 
Turi būti pripažintas ’tas fak
tas, , .'kad valstybinė moralybė 
yra tiek pat svarbi, kaip ir pri
vatinė moralybė”;; ‘sakė prezi
dentas RpOšę^elt^į; • nurodyda
mas, kad jei valstybės ir to
liau yiena kii| puldinės be jo
kios atodairos^ tai turės žlug
ti visa pasaulio ęiyilizalija.

Triukšmingi,, aplodismentai 
pasitiko pręzįdentą, bet dar 
/iriukšiningėsni aplodismentai

Maža Mergaitė
Bertha Mae .Hendrix, 5 metų 

mergaitė, 423 S. Utica St., su
degė-,tėvui Everett bandant už-

lusi liepsna uždegė 
žius ir mergaite 
ligoninėj. Tėvas irgi

kaip jis mano vykiyti “.kvaran- 
tiną” prieš užsikrėtusias užka
riavimo manija valstybes ir ar 
jis prisidės prie skelbimo sank
cijų puolikams, tik pareiškė, 
kad “turi būti dedamos 
tos pastangos išlaikymui 
kos”.

Prezidento kalba rodė,

Gražuoliu Kontestas
. o .

Spalių-October 24,1937
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

rim
tai-joje, nors jis ir neįvardijo tų 

šalių.
“Be paskelbjmo karo, be- ma

žiausio įspėjimo, ar bet kokio 
pateisinimo”,
Roosęveltas, “civiliai žmonės,. 

• jų tarpe moterys ir vaikai, yra 
begailestingai žudomi bombų 
iš oro.

“Taip vadinamos, taikos lai
kais laivai yra puolami ir 

[skandinami subm^rinų be prie
žasties ir įspėjimo.

“Valstybės kursto, ar kišasi 
į civilius karus valstybėse, ku
rios joms nieko pikto nėra pa
dariusios. Valstybės, kurios 
reikalauja sau laisves, neduo
da jos kitoms valstybėms.

“Nekalti žmonės ir valsty
bės yra nuožmiai aukojami go
dumui jėgos ir viršenybės, be 
mažiausios atodairos 
mą ir žmoniškumą”.

Vienintelis būdas 
sutartis laužančias 
yra “kvarantina” - 
visų valstybių pastangos išlai
kymui taikos.

Pareiškęs, kad dabar plinta 
pasaulyje “neteisėtumo epide
mija”’ prezidentas toliau sakė: 
“Kada fizinės ligos epidemija, 
pradeda plyšti, bendruomenė 
užgiria ir prisideda prie vyki- 
nimo kvarantinos prieš ligo
nius, kad tuo budu išgelbėti 
bendruomenės sveikatų nuo 
plytimo ligos”.

, sakė prezidentas Jun^- Valstijos prisiima

j teisėtu-

suvaldyti 
valstybes 

bendros

Prezidento kalba buvo 
kiai atkreipta prieš Vokietiją,

• Italiją ir Japoniją, kurios pra
dėjo karą Ispanijoje ir Chini- ’ Betgi prezidentas nepasakė

aiš-

dovybę internacionaliniam 
dėjimui už taiką.

Kartu išrodė; kad jis kalba 
ne vien Jungt. Valstijų var
du, bet vardu viso “vakaru 
puskamuolio”, — “Amerikos”, 
nes baigdamas kalbą jis- pa
reiškė: •

U • . '
'“Amerika nekenčia, karo. 

Amerika tikisi taikos. Todėl 
Amerika aktyviai ieško tai
kos”.

Prezidentas pradžioj savo 
kalbos prisipažino, kad sužiniai 
pasirinko Chicago savo svar
biąja! kalbai svarbiaisiais ša
lies ir viso pasaulio reikalais.

įspėjęs dėl gręsančio karo 
pavojaus ir pareiškęs, kad A- 
merika viena negalės išsisuk
ti nuo karo, prezidentas sakė, 
kad prie taikos išlaikymo ’ dar
bo turi prisidėti visos taiką 
mylinčios valstybės ir bendrai 
išeiti prieš sutartis laužančias 
ir neteisėtumą kurstančias val
stybes.

“Tos valstybės, kurios bran
gina savo nepriklausomybę ir 
laisvę, ir pripažysta ir gerbia 
savo kaimyno teises gyventi 
laisvai ir taikoje, turi dirbti 
kartu už triumfą teisės ir mo
ralių principų, kad taika, tei- 
'singumas ir pasitikėjimas už
viešpatautų pasaulyje. Turi bū

kad
va- palydėjo jo kalbą ir pasižadė-

. . 1 > . v . vi < ., J .
JU- j imą dirbti už išlaikymą tai

kos Amerikoj eį. v
Prieš atidarantį tiltą buvo 

suruoštas didelis paradas, k ta
riame dalyvavo nepaprastai di
delės minios žmonių.

■ - ■ ‘ ’ '■.y.nr

Be prezidento ’; Roosevelto, 
tilto atidarymOį iškilmėse kal
bėjo dar vidaus iįeikalų sekre- 
toris -Tekės,. f gubernatorius 
Horner ir meras Kelly.

Po iškilmių' ^^ėzidentas . iš
vyko . pietauti įij^, kardinolą 
Miindelein, o iš'tėn.'gryžo į sto- 

• i 1 - k •tį ir specialiu ė traukimu išva
žiavo į New Ybrką.

♦Prezidentas Booseveltas bu
vo sustojęs Chicagoj gryštant 
iš vakarinių valstijų, į kur bu
vo nuvykęs neva aplankyti sa
vo anukus, bet. veikiausia pri
sižiūrėti padėčiai visoje šalyje 
ir pasitarti su įvairių valstijų 
vadais. į < ‘

Centennial tiltas.
Tiltas, kurį prezidentas Roo- 

seveltas vakar atidarė, yra prie 
pat Chicagos upės žiočių ir 
jungs pietinės dalies paežerio 
kelią su šiaurine miesto dali
mi, tuo aplenkiant vidurmieš- 
čio. • susigrūdimą. Bet nors til
tas ir labai yra reikalingas ir 
jo yra taikoma pagreitinti au
tomobilių judėjimą per Chica-

Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj
■ ■ • ' ’ * * '■ C. * . ‘ /. i . ■

LOVA, KOMODe ARBA VANITY

Pirma
Dovana

Kuria Pirmaic

Išrinktai Gražuolei
Suteiks —

New City Furniture Mart
1654-56 West 47th Street

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
" f • L_________ ‘....... » ■ ■ u ■’ i ■ i t

M

• MAŽIEJI VAIKAI MOKYKLOSE. —Vaikų paraližiui paliovus siausti, dabar 
Atsidarė pradinės mokyklos ir mažiesiems vaikams. Atidaryta ne tik pirmoji klesa, 
bet ir vaikų darželiai. Ir mažieji dabar “mokinasi”—nors paveikslus pažinti ir prati
ntis prie rimtesnio mokyklos darbo.

CHICAGOS TILTAS — Centennial tiltas Chicagoj ir privažiavimas prie jo iš pietų pusės. tiltą vakar ati
darė prezidentas Rooseveltas, iškilmėse dalyvaujant daugiau miliono žmonių. Ta proga prezidentas pasakė labai 

Reikšmingą kalbą, įspėdamas pasaulį prieš gręsiantį karo pavpjų. . .
“JURININKAI IŠVAŽIUOJA”. — Laivyno rezervistai atsisveikina su savo mei

lužėmis, prieš išyykstant pratimų kelionėn Kubos vandenyse.

į




