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Tautų Lyga Šauks Konferen 
Giją Dėl Karo Kinijoj

50 šalių delegatai pritaria tarptautinei 
konferencijai; susilaikė nuo balsavimo 

Lenkija ir Siamas
... ....,r, 

spalio
i, Tau- 

delegatai priėmė re
zoliuciją, kurioj išreiškiama 
užuojauta Kinijai ir nutaria
ma šaukti tarptautinę konferen
ciją tikslir sutaikyti tolimųjų 
rytų konfliktą, kitaip sakant 
japonų-kinų karą.

Už rezoliuciją balsavo 50 
valstybių delegatai. Nuo bal
savimo susilaikė tik dviejų ša
lių delegatai, būtent Lenkijos 
ir Siamo.

Jungtinės Valstijos bus pa-'ga imsis.

6.
kviestos taipgi dalyvauti kon
ferencijoj.

Švedijos ir Pietų Afrikos de
legatams iškelta ovacijos, kai 
jie pareiškė remia rezoliuciją. 
Mat, buvo abejonių, ar Afri
kos delegatai balsuos už rezo
liuciją. O Švedijos delegatas R. 
J. Sandler antradienio vakare 
išprašė Lygą atidėti balsavimą 
kitai dienai. G,i trečiadienį jis 
pareiškė, kad Švedija balsuos 
už rezoliuciją ir prisidės prie 
bet kurios akcijos, kurios Ly-

J. V. PASMERKĖ 
JAPONIJĄ

Sukilėliai vėl ruošia
si pulti Madridą

MILIONINĖ MINIA ŽMONIŲ KLAUSĖSI PREZIDENTO ROOSEVELTO 
KALBOS. — Tik nedidelė dalis mįlioninės žmonių minios, kuri dalyvavo Chica- 
gos tilto atidarymo iškilmėse ir išklausė prezidento Roosevelto garsiąją “Chica- 
goš prakalbą”, kurioj jis. įspėjo dėl karo pavojaus ir ragino taiką mylinčias val
stybes dirbti už išlaikymą taikos.
----------------- -------------------------------------------------------- —L—

Rooseveltas Prisimošiįs Akcijai
Kinijos Reikalu

Prez. Rooseveltas Chicagos kalboj patvir
tinęs tai, ką diplomatiškesniam pareiški

me yra pasakęs valstybės sekretorius
WASHINGTON, D. C., sp. 

6. — Kai kurie Washingtono 
korespondentai nurodo, kad 
prezidentas Rooseveltas, kalbė
damas Chicagoj praėjusį an
tradienį, spalio 4, pakartojęs 
tai, ką tūlas laikas atgal yra 
pasakęs valstybės sekretorius 
Cordel Hull. Hull anuomet 
(liepos 16 d. š. m.) pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos nepri
taria užpuolikams.

Prezidentas Rooseveltas dar 
pridėjo, kad reikia imtis kva- 
rantinos priemonių prieš agre
singąsias tautas.

šitas prez. Roosevelto pa
reiškimas, sako Washingtono 
korespondentai, esąs kaip ir 
Jungtinių Valstijų, prižadas 
prisidėti prie kitų valstybių 
akcijos taikomos Japonų kinų 
karo reikalu.

KJn pasakė prez. Roosevel- 
tas antradienį Chicagoj, nebu
vo momento įkvėpimas; jo kal
ba buvusi paseka ilgų susira
šinėjimų ir nuomonių pasida
linimo tarp Washingtono, Lon
dono, Paryžiaus ir kitų šalių 
sostinių.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 6. Z- .Trečiadienio vakare 
Jungtinių Valstijų State depar
tamentas formaliai pasmerkė 
japonų karą Kinijoj. State de
partamento pareiškimas dalim 
skamba xši taip :*
“Jungtinės Vaįątįjc^ ^uyo pri

verstos padaryti ^išvadą, kad 
Japonijos Akcija Kinijoj yra 
nesUderinafna su principais, ku
rie turėtų reguliuoti tadtų san
tykius, ir yra priešinga devynių 
valstybių sutarties, o taipgi 
Kėllogo pakto dėsniams.”

Be to, pareiškimas sako, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia ben
drai sutinka su Tautų Lygos 
nusistatymu šiame klausime.

R0MAt Italija, .spalio 6. — 
žinios iš Italijos militarinių ir 
diplomatinių' sluoksnių sako, 
kad artimoj atleity naujomis 
italų jėgomis sustiprintos gen. 
Franco eilės pradėsiančios nau
ją ofensyvą tikslu atskirti izo
liuoti Madridą, Valenciją ir 
Barceloną, esančius lojalistų 
rankose, nuo kitų Ispanijos da
lių. -4- >'■» Ail^ , '* ■

VIENA DIENA
DUOTA MUSS.OLI-

NIATSAKYTI r.

Japonija atsakė į 
prez. Roosevelto 

kalbą

LONDONAS; Anglija, spalio 
6. — Francija ir Anglija tre
čiadienį, spalio 6 d., davė tik 
vieną dieną laiko Mussoliniui 
atsakyti, ar jis sutinka judvie
jų pakvietimui dalyvauti visų 
trijų valstybių konferencijoj 
dėl ištraukimo Italijos kariuo
menės iš Ispanijos.

PREZIDENTAS PRAŠO REGISTRUOTIS 
BEDARBIUS IR DIRBANČIUS 

TIK DALĮ LAIKO
lies piliečiui padaryti šį • sąra
šą pilną iri gatiti davinius tei
singus ir .tikslius (akuratiš- 
kus). “Jeigu jus suteiksite man 
faktus”, saįko prezidentas, aas 
stengsiuos pavartoti juos nau
dai visų, . kuriems . reikia dar
bo .ir jkuriaLnoriL.dMti,’’ ........

WASHINGTON, D. C., spalio 
6. — Trečiadienį, spalio 6 d., 
prezidentas Rooseveltas atsi
šaukė į visus šaly bedarbius 
ir dirbančius tik dialį laiko, 
prašydamas juos užsiregistruo
ti bedarbių cenzui (sąrašui).

Prezidento, ątąišąukimas 
pridėtas ^pžTė* *1&Ausnhų bedar
biams ir skamba estnėj taip:
Jeigu jus esate bedarbis arba__ _____  __ r-_____________
dirbate nepilną laiką, o galite adresantūs lapkričio 16 ir 17 
ir norėtumėt dirbti, tai malo- dd.
nėkif ašpildyti šį . raportą juo Bedarbiais < yra skaitomi taip- 
greičfau. ir- pasiuskit paštu gi visi tie asmenys,, kuriuos

kaip . .apskaičiuojama, , 31,000,- 
OOO šalies šeimynų. Jie pasieks

nėkif' Išpildyti šį . raportą juo

pirm vidurnakčio 20 d. lapkri
čio 1937 m. Pašto ženklų ne- darbo 
reikalinga klijuoti.

samdo

įstaigos

arba kuriems duoda 
valdžios palaikomos 
WPA, NYA, CCC. ir

Svarbu* yra .kiekvienam ša- joms panašios.
■ ’ . ..’ St ■ ■

Klausimai bedarbių sąrašo blanko j

C.I.O. laimėjo De 
troito nomina

cijose
DETROIT, Mielu, spalio

Trėčiadienį, spalio 5 d., De
troite buvo nominuojami kan
didatai municipaliams rinki
mams, kurie įvyks lapkričio 
2 dieną. Visas paduotų balsų 
skaičius siekė 326,000. Tai re- 
kp^inis skaičius kaipo Detroi-

6

Košernos mėsos me- žmogžudysčių Mis-
sininkų streikas sissippi valstijoj 

daugiausia
NEW YORK, N. Y., spalio 

6. 5,0Q0 New Yorko žydų
mėsininkų, pardavinėjančių ko- 
šerną mėsą, uždarė savo mė
sines. Ginčas kilo tarp jų ir 
skerdyklų dėl urmo kainų mė
sai. Šis streikas New Yorkui, 
kur yra dau*g žydų, pasirodė 
taip opus, kad Jungtinių ,Vak|žudysčių 514. šis . skaičius pra
stinų agrikultūros^ departamen-

JACKSON, Miss., spalio 6. 
— Dr. N. R. Whitfield, val
stijos gyventojų statistikos de
partamento direktorius prane
ša, kad 1936 metais Mississi- 
ppi valstijoj papildyta žmog-

TOKIO, Japonija, spalio 6. 
— Japonijos užsienio reikalų 
atstovas oficialiai atsakė į 
prez. Rooseyclto kalbą pasaky
tą praėjusį antradienį Chica- 
goj. Esmėj jo pareiškimas yra 
toks: taiką bus sunku palai
kyti, jei reikalavimai tautų, 
kurioms daug ko trūksta, ne
bus išpildyti. Ir, esą, suprati
mas teisybės vakarų žmonių 
skiriasi nuo supratimo rytų. 
Be to, jis pareiškė, kad japo
nai reikalauja judėjimo ir lai
mės, kurie jiems pilnai pri
klauso. 9

Japonai planuoją re 
spubliką Kinijos 

šįaurėj

Kinai sulaikė japo
nų veržimąsi

PEIPING, Kinija, spalio 6. 
— Žinios iš artimų Japonijos 
valdžios sluoksniams ratelių 
sako, kad japonai planuoją su
daryti iš penkių provincijų Ki
nijos šiaurėj nepriklausųmą re
spubliką. Tos provincijos esan
čios: Kopei, Shansi, SHantung, 
Chahar ir Suiytfan. Planuoja
ma respublika busianti nepri
klausoma teritorijoj, bet kon
troliuojama Japonijos prakti
koj.

Informacijos teks duoti ke
turiolikai klausimų, štai jie:

*1.—Vardas, pavardė ir ad
resas;
' 2.—Ar asmuo .visai neturi 

darbo, ar dirba tik dalį laiko;
3. )—Ar asmuo gali dirbti;
4. —Amžius paskutiniuoju

gimtadieniu;
5. —-Kokios spalvos ir įra

šęs ;
6. —Kokios lyties 

ar moteris;
7. —Kiek savaičių dirbo as

muo per paskutinius 12 mėne
sių;

8. —Kiek ^valandų asmuo 
dirbo paskutinę savaitę;

—-9.—Kokį užsiėmimą arba 
darbą asmuo turi;

joms. , . - •
Mero vietai kandidatę, buvo 

trys: konservatorių, Amerikos 
Darbo Federacijos * ir C.I.O. 
Daugiausia balsų gavo konser
vatorių ir C.I.O. kandidatai/ 
Jie ir pasiliks kandidatais rin
kimams. C.I.O. kandidatas mė- 
ro vietai yra Patrick O’Brien, 
buvęs Michigan valstijos gene- 

’ ralis prokuroras.
Be to, C.I.O. kandidatai lai

mėjo * nominacijas penkioms 
aldermanu vietoms.

pavartoti savo įtaką ginčui 
likviduoti. ,

Dar 13: nuteistų mir 
ti Rusijoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 6. — Dar 13 asmenų bu
vo nuteisti mirties bausmei 
už gadinimą gyvenimo reikme
nių (supplies). Devyni 
nuteisti Maskvos srity, 
turi Azovo srity, prie 
sios juros.

iš jų 
o ke- 
Juodo-

lenkia visų kitų šalies valsti-
Tai* 

jau dntrus metus paeiliui Mis- 
sissippi valstija užima pirmą 
vietą šitokiais aktais visose 
.Jungtinėse Valstijose.

Priežastis žinogžudybių ^re
kordui šioj valstijoj Dr. Wbft- 
field nužiūri pirmoj eilėj tas, 
kad teismų procedūra esanti 
pasenėjusi, o taipgi kad val
stija priskaito didelę juodvei- 
džių gyventojų ratą. Svaigi
nančius gėrimus daktaras kal
tina dėl pusės viso šios rųšies 
nusikaltimų skaičiaus.

• vyras

darbininkų
' s •kurioj jus

kitų darbi- 
kurie visai 
dirbti, ku-

Įspėja Darbo Fede 
raciją dėl kovos 

su C.I.O.
Sėdėjimo streikas 
anglies kasykloj

P r e z. Rooseveltas 
šauksiąs nepaprastą 

kongreso sesiją

SHANGHAI, Kinija, spalio 
6. |— Pranešimai iš Kinijos 
trečiadienį, spalio 6 d., sakė, 
kad kinai visuose frontuose 
buvo sulaikę japonų veržimą
si pirmyn. Shanghajaus srity, 
25 mylių ilgio 
dienų ja 
ir japom

-■ a ------------------------------------------------------------- ---- ; I
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Malioriai reikalauja 
valstybės pagelbos 

ligoj

fronte, kelių 
fru atakos atmuštos 
nustumti atgal.

go R R S
Bendrai giedra Ir šalčiau, 

vidutinio vėsumo ir šaltesni 
šiaurės vakarų vėjai, saulė te
ka? 5:52, leidžiasi 6:18.

DENVER, Colo., spalio 6.— 
Maliorių (peinterių) unijos de
legatai įteikė Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimui re
zoliuciją, kurioj reikalaujama, 
kad federalės valdžioj teiki
mas pašalpos ligoj butų įrašy
tas į Socialio Saugunfro Aktą, 
kaip jo dalis. Rėzoliuęija nu
rodo, kad sunkesnė ir ilgesne 
liga šeimoms, turinčioms paja
mų nuo $1,200 iki $2,00 me
tams, yra tiesiai nepakeliama 
našta. Faktihai, sako rezoliu
cija, jokia šeimyna turinti ma
žiau nei $5,000 pajamų me- 

> <■

10.—Rųšis biznio arba pra
monėj, kuriuose asmuo dirbo 
arba dirba savo darbą;

. 11.--Kiek kitų 
gyvena šeimynoj, 
gyvenate;

12. —Kiek iš tų 
ninku yra tokių, 
nedirba., ir norėtų
rie dirba dalį laiko, kuriuos 
samdo’ WPA, NYA, CCC. ar
ba kitos sunkių laikų (emerg- 
ency) agentijos;

13. —Kiek asmenų didžiojoj
daly priklauso nuo- jvVsų pagel
bės; ' ■■

14. -—Koks buvo jūsų, kaip 
pavienio asmens, uždarbis pra- 
ėjusią .savaitę. . .

j delegatų.
tams,, negali pakelti rimtesnės J)rUSka padeda kU 
narna no dinplin varrln. •

nui kovoti su
ligomis

ligos be didelio vargo.
Rezoliucija mato padėčiai 

pataisyti pirmiausia sekamas 
dvi priemones y sveikatos ap- 
draudą, kuriai premijas mokė
tų samdytojai, samdiniai ir 
valdžia, ir pavedimą valdžios 
rankoms ligoninių, klinikų ir 
dispensarijų. .

..... ..................
—i : x , ’j y ... .

Gaso kompanija pra
laimėjo vyriausiam

___ —_
SPRINGFIELD, III., spalio 

6, — Illinois* Valstijos vyriau
sias tėUmas išhpšė sprendimą 
nepalankų P.ėbples Gas Lįght 
and Coke kompanijai, kuri mė
gina pakelti kainą už gaisą 
Chicago^ gyventojams.

n

DENVER, Colo., spalio 6.— 
\Varren J. Madden, Nacionalės 
Darbo Santikių Tarybos pirmi
ninkas, kalbėdamas 4 Amerikos 
Darbo FederjącijbĮfc suvažiavi
me įspėjo, kad Federacijos ko- 
są su C.I.O. tikrenybėj laimė
tų tik kompanijų unijos.

Tačiau iš to, kaip šaltai su
važiavimo . delegatai priėmė 
Maddeno kalbą, galima sprę
sti, kad ji nepaveikė daugumos

NEW YORK,' fJ. , Y„, spalio 
6. — Rockefellerio Institutas 
Medi kai iams " Tyrimai n s prane
šė ištyręs svarbų dalyką, bū
tent tą, kad. žiiiįįšnis paprast 
tos v a r to j am os v aIgiam s drus
kos padidinąs milžiniškai pa
jėgas “baktėriofagų”, t.y. ne
matomų dalelių kūne, kurios 
ėda ligų gemalėlius. >

■Atradimą padarė du ^Kalifor
nijos universiteto medicinos 
mokyklos profesoriai, daktarai 
E. J. Scribner ir A. P. Kru*e-

. V;...'-" '!> ■ ' ' V

Amerikos Darbo Federacijai 
atsiuntė linkėjimus preziden
tas Rooseveltas. Prezidento lin
kėjimai atsiųsta telegrama. Ir 
šiuose linkėjiniuose kai kurie 
suvažiavimo dalyviai mato pa
stabą, jogei šaliai butų sveL 
kiaU, jei kova tarp Federacijos 
ir Komiteto Industriniam orga
nizavimui liautųsi.

prezidento telegramos 
kurioj matoma aukščiau 
ta pastaba, skamba taip 
; ^‘Malonėkit pareikšti 

širdingus linkėjimus 
Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavimui ir mano viltį, 
kad jūsų posėdžiai bus produk- 
$ngi konstruktyviais planais 
sąlygoms pagerinti, ir koope- 
ravimui šia linkme tarp dar- 

* ^pinkų,’ vedėjų ir publikos.”

dalis, 
šaky-

mano 
šiam

įpūtei

LANSFORD, Pa., spalio 6. 
— Antradienį, spalio 5 d., Coal- 
dale kasykloj, 1,350 pėdų že
mės gilumoj, 44 kietosios an
glies kasėjai paskelbė sėdėji
mo streiką. Trečiadienį jie dar 
tebebuvo žemės gelmėse. Tuo 
tarpu kitų kasėjų eilėse kilo 
sumanymas paskelbti užuojau
tos streiką. Ginčas tarp kasė
jų ir kompanijos kilo, dėl bu
do arba formos išmokėjimo al
gos už darbą

E LIETUVOS

Lietuvos Arklius Bus 
Galima Išvežti i 

Valstybes

HYDE PARK, N.. Y., spalio 
6. — Pasikalbėjime su spau
dos atstovais, trečiadienį prez. 
Rooseveltas leido suprasti, kad 
jis veikiausia sušauks specia- 
lę kongreso sesiją lapkričio 
mėnesį, tarp 8 ir 16 dienos. 
Vienas svarbiausių darbų šioj 
sesijoj busiąs algų ir darbo 
valandų < biliaus svarstymas. 
Derliaus perviršio kontrolė 
taipgi reikalaujanti kongreso 
dėmesio..

80 nuošimčių bemok 
siių Kinijoj

KAUNAS. — Suomija 
šiol arklius pirkdavo Estijoje. 
Patiriama,, kad Suomija numa
to arklius pirkti ir Lietuvoje. 
Artimoje ateityje numatą nu
pirkti Lietuvoje kelis „ Šimtus 
arklių. Tuo budu musų ark
liams parduoti; atsirastų ’ dar 
viena nauja rinka, nes ligi šiol 
arkliai eksportuojami į Olandi
ją, , Belgiją ir Angliją. Tieisa, 
retkarčiai musų arklių nuper
kama ir* Danijai.

JIHObk: tie:

ligi 
d.

SHANGHAI, Kinija, spalio 
6. — Pasak Dr-o C. P. Cheng, 
direktoriaus centralinio politi
nio instituto Nankinge, šian
dien daug maž 80% visų Ki
nijos gyventojų nemoka skai
tytu nė rašyti. 12,000,000 jau
nuolių Šiais laikais lanko ša
lies mokyklas, bet atsižvel
giant į didelį Kinijos gyvento
jų kiekį, šis mokinių skaičius 
yra mažas. Visgi, anot Dr-o 
Cheng, Kinija daro progresą 
švietimo srity, palyginus da
bartį su praeitimi.



WW9 ■ ■

Vilnius Lietuvai!
nai; Fašizme, diktatūrų, kraš
to vadų epidemija yra laikinis 
dalykas. Atsisteigs ir Lietuvoj 
'(iemokratinS tvarką. M

valdy
ka ir
Lietuvos 
žorios 
prievarta 
lietuviai 
vo ,kalbos, tautybinių ir isto
rinių tradicijų, palinkimų prie 
savo tautos ir krašto, .kultū
rinių ir labdarybės darbų dėj 
savo tautiečių, Vilija yra et
nografinę ir istorinį Lietuvos 
dalis. Grobonišktb budu Ji ta-» 
po prikergta prie Lenkijos, 
Lietuviai ir visi ' civilizuoti 
žmonės šitoą skrando*, nepa^ 
kęs. Todėl dar sykį susirinki* 
me Lietuvių Auditorijoj spalio 
8 d. vakare ir pąroikškime sa
vo protestų, Heikaiaukime, kad 
Vilnius butų gražintas Liet Ur
vai!

NAUJIENOS, Chicago, III.
•*»*-«*

valdžia nėra geresnės už 
oš. Ten dar blogiau; Ma-.

tautoą persekiojamos, 
rta lenkinamos. Vilnijos 
ai verčiami išsižadėti sa-

Lietuva atsisteigė ir 
pripažinta kaipo 
minga valstybė. ’ 
kovotojai už 
geidė
mosi formos, todėl tapo su
šauktas steigiamasis seimas, 
kuris pagamino konstituciją, 
nusakančią piliečių laisves iv 
teises ir valdžios formą.

Skaudu, kad uzurpatoriai 
prašalino žmonių išrinktąją 
valdžią, panaikino konstituciją 
ir atėmė gyventojams nemaža 
laisvių ir teisių. Svetimoj prie
spaudoj kentėję per kelis šimt
mečius, prieš ją kovoję ir ga
lų gale laimėję, lietuviai susb 
laukė skaudaus smūgio iš sa
vųjų avanturistų, šmugelnin- 
kų. Negrįžta į Lietuvą Ame
rikos lietuviai, zurza prieš ją 
Klaipėdos lietuviai, pasyviai 
žiuri į ją ir Vilnijos lietuviai. 
Pakenktą Lietuvai daug. Pa
dėtis žymiai sugadinta. Nie-! 
kaį netiki, kad taip bus amži-|

pišką choro repęticįją, o tre
čiasis, aktas -7- ‘‘Pirmyn” chor 
rą pilname sąstate su visais 
riais ir solistais, parinktų nau
jų dainų programe. Tarp nu
merių, kuriuos choras išpildys, 
bus Kazio Steponavičiaus cho
rui pritaikinta simfoninė daina, 
Karnavičiaus “Rapsodija” ir še
šiems balsams parašyta' liaudies 
daina, “Jaučiai”,

Bilietai koncertui yra po 75 
centus. Po progrąmo įvyks šo
kiai. Visas koncerto pelnas ski
riamas “Pirmyn” choro kelio
nės naudai, -.-.Choristas.

Ry-vrr-—’in i ■ ■

Skiria Visas Dienos 
įplaukas “Pirmyn” 
Choro Naudai
G. Norbutas savo alinėje rengia 

“Pirmyn Dieną’; spalų 17—r 
“Pirmyn” koncertas Audito
rijoje,

Stambus Bridgeporto biznier 
rius p. George Norbutas, kuris 
entuziastiškai remia “Pirmyn” 
choro sumanymą vykti Lietu
von ateinančių metų Dainų 
Šventei, ypatingu budu priside
da prie to sumanymo finansa
vimo.

Bridgeporte ties 734 West 
35th Street jis užlaiko aljnę, 
vardu “George’s Tąv.ern”e;i Sį 
šeštadienį, geriausioj savaitės 
biznio dieiioj, p. Norbutas savo 
alinėje rengia “Pirmyn Dieną ’. 
Biznį vlarys kaip paprasta1, 
pardavinėk alų, vyną, stipres
nius gėrimus, bet visas tos die
nos įplaukas, nei neatskaitęs 
operavimo išlaidų, atiduos Fon
dui Pirmyn Choro Kelionei Lie
tuvon, kurį suorganizavo choro 
tėvai ir rėmėjai tvarkymui ke
lionės pinigų.

Kadangi įvykis bus nepapras
tas, tai p. Norbutienė jau su
kinėjasi po virtuvę ruošdamasi 
šeštadienį atsilankiusius sve
čius kuo geriausiai priimti, o p. 
Norbutas sunkiai dirba “mU” 
fGodamas” baldus iš gretimų 
amiei kambarių į viršutinius 
kambarius, kad butų daugiau 
vietos.

Kainos 
čios kaip 
dienomis,
lės užbėginti stiklui alaus ar 
stipriosios, skirtumas bus tik 
tas, kad pinigai eis ne savinin
kui, bet “Pirmyn” chorui. Kar
tu su tėvu alinėje tą dieną dar
buosis darbštus sūnūs Andy 
Norbutas, garsusis akordinisr 
tas ir “Pirmyn” choro narys.

Koncertas
Spalių 17 d. Chicagos Lietu

vių Auditorijoje įvyks pirmas 
“Pirmyn” choro viešas šio se
zono parengimas — koncertas, 
pakrikštytas vardu “Muzikali? 
Albumas”. Koncertas bus didelė 
naujienybė Chicagos lietuviams, 
nes yra ruošiamas firmoje 
“Revue”, kuri yra labai popu
liari anglų scenoje. -Programas 
susidės iš trijų dalių. Pirmoji 
dalis atvaizduos įvykius mužl- 

J kos mokytojo studijoje, kur 
“Profesoriuj” bando įkalti j sa
vo mokinių galvas — gabių ir 
prastų — supratimą apie dai
navimą ir muziką. Įvyksta dau
gybė juokingų incidentų, kurie 
parodys publikai, kodėl muzi
kos mokytojai labai greitai! 
pražiteta. Bet bus ir rimtų m<>’ 
mentų.

Antras aktas

alinėje bus tos pa« 
ir paprastomis biznio 
ir kas norės, tas ga-

***•*] ——— • —*-ySc*'w<"' * į

Publikai Veikalas 
Patiko

—-“r*——- ‘ ?, '• 
. ' A;-- >■ -I

ėputy” /: veikalas, 
kuris ėjo per visa lig sAvah 
tę Sonotone teatre, publikai 
tiek Jau įtikęs,; '
dyba mato reikalą. jį. pakarto- 
ti dar w vieną . savaitę. 
ko, kad lankytojų^ tkai&nd 
tas veikslas sumušu pu
blikos atailankymė I teatrą 
rekordus. Ir, todėl, kaip kri
tikai išsiręiškia, tai yra vienas 
iš geriausių Sovietų firmosi ga
mybos dramų nuo “Chapayev”.

Sonotone teatras randasi prie 
66 Ę, Van Buren St,

Keturi kiti* aųtomųfeilistai 
g^VQ kalimą trumpesniam 
laidui Rt neąts^rgų vadavimą, 
ay važiavimą neblaiviame sto
vyje. Jiems per visus metus 
Apdrausta vairuoti ąutomobi-

1 '*■' ’ ' «l i»"»V i i"

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thempy

- and Midvrife
" & 6630 So. VVestern

Ketvirtadienis, spalių *ž?

Demokratas.

SUNKIAI SERGA. ^Mrs. 
Hopkins, .žmona bedarbių 
šelpimo ir pašejpų darbų 
administratoriaus Harry L. 
Hopkins, kuri sunkiai susir
go ir liko paguldyta Wash- 
ington, D. C„ ligoninėje.

•i ' ’; y ‘ k/?*

Kalėjimas girtam 
automobilistui i;

Ištekėjo už kito, bet 
alimentų reikalauja iš 
pirmo vyro 
i , --------------- —

. , Prieš ęteisėją Einnegan yra 
"nagrinėjama svarbi persisky- 
rusiems vyrams byla, kurioj 
moteris, ištekėjusi ųž kito vy
ro, reikalauja -alimentų iš pir
mo vyro. Pirmas vyras jai no- jąu už kelinto vyro yra ištę- 
moka remdamasis tuo, kad jei kęjusįos.

jo pati ištekėjo, tai jię nebe- 
privalo mokėti ’, jai alimentus.

/ ,. ......

Mrs. Dorothy McCpnnell 
Sommer Mąnn, 34 m., patrau
kė teisman savo pirmąjį vyrą 
Alfred M. Sommėr, reikalau
dama $9,520 nesumokėtų -ali
mentų.

Pasirodę, kad skirdamos! su 
pirmu vyro gavo $10,000 ali
mentų, ku’rie turėjo būti su
mokėti po $40 į savaitę. Bet 
vos jos buvęs vyras sumokė
jo jai $480, kaip ji ištekėjo už 
kito vyro, Mann. Dabar Som- 
mers atsišako mokėti jai ali
mentus, nes ji jau yra ištekė
jusi už kito vyro.

Teisėjas bylą atidėjo ^iki spa
lių O d-,; kada, turėsi bį&l pa
tiektos į^iiyfnų/ęįtatate^ti^

Dabar *yfa labai daug vyrų, 
kurie, moka alimentus savo bu
vusioms žmonoms, nors jos

John Bumeli, patarnautojas, 
iš Clęveland, jau antrą kartą 
tapo sugautas važiuojant auto- 
mobiliu neblaiviame stovyje. 
Už tą jia gavo keturis mėne
sius kalėjimo/ Taipjau uždrau
sta visus metus vairuoti auto
mobilį.

‘ ■* -r—. s ■HRiiiin

Sovietų Rusijos Didžiausias Pa-
■ • veikslas po “Chapųye.v”

“Baltic Deputy”
Vaidmuo Didelio Mokslininko BoL 

ševikų Revoliucijoj
Taipgi vėliausios Sovietų Rusi, 

jos žinios ekrane. , . 
SONOTONE 
66. E. Vąn , Buren

Savaites dienomis atsidąro 1Q:45 
—25c iki 1 P. M, Vėlyvas rody

mas kiekvieną Šubątoa vakar*
ii P, M. '

■ II I ‘ I . . I I 11,^ H iW.|R> R|, |. „m..... ..

wi

Saukit calumet 69^9
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine.

10 West 18th Street ‘statAtre^0
IMp. Ir musų patyręs inžinierius rvflMAEBitoNMRM

__ JKl7  atvažiuos i jūsų namus ir LfiDBI |rtįfMj| Į B 
suteigs DYKĄ! apskaičiavi- ĮfflHffnĮjĮ 0 ffl
mą dėl namų apšildyrųo rei- IcTIm įlHIflUlĮiff I ffl 
k menų (plant), garu arba - [||Į | H
karštu vandeniu šild.opią* frseSaJiyy nOUulffn 
NEREIKIA PINIGŲ IMO. NU||ĮR|||
KĖTI-^36 MĖNESIAI Įš- |Ufl |t IIUJ | B U M ||M 

MOKĖJIMUI—ŽEMA ^|KM||| |n|||l|IM
PALŪKANŲ KAINA. ĘUĮ||į|| Į ||Į |n||||M

I Atdarą vakarais iki 7 vai/ 
į Nedėliomis iki 1 v. dieną

Dėl to paties nusikaltimo de- 
aėtkai automobilistų užsimokėr 
jo dideles pinigines pabaudas 
ir prarado teisę trumpesnį ar 
lĮ#Wi IMkų; vairuoti automo
bilį. '

i .• , . ... *v ' ,
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BIZNIO REIKADŲ UŽEIKIT
• PAS

Juozapas Ažukas 
Bvidgeporte išdegž belstas namų, 
kur žmonės neturėjo ąpdraudos 
nuo ugnies—aut tavo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks apsidrauskite tuo- 
jąus pas T—' 1 I

ątatuvaują
Jimąpas Ažukas 

DROPĘRTY QWNERS ASSOCIA 
T1ON OF BRIDGEPŲRT 

\ 3393 Se. Lhuanita Avenue 
Tek Boulevard 3450 

nuo 10 vvta iki 9 vak.)
TTtt Vlj!*Ml|U<.. erJWgCXlLt«.U'IW VI»M,.*w w t

inm.iij.......,!■ »WTT»in»n ■

Ralštys visoms pątrukimn rųšims. 
RODY BRĄCM ® b A S T I C 
STOCKINGB gatavai padaryti, ar
ba padirbsiu tamprias pančiakas 
jųsų mięęąi. Męs esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų rųokslinių kunui 
Prietaisų, Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
kslinėse prietaiąųose per tris 
gęptkartes.

. \ KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

GHIGAGO ORTHOPEOIC CQ.
, 183 W. Lake St.

Arti prie Wehs Street.
* »l> IU TI1 1 1 ' 11 *
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR PIGIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. =• -j.•-.>■■} ^13

- “T T rK r?< t

, . DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

1605-07 So. Hermitage Avė.
. 4441 South Fairfield Avenue

Tel f.ADAYETTĘ 0727
r i įiui|iiijij,i>ij4ij, i ii'iiii 'WBUwM»t >|JHI>UWH!W III '.Hibe

■■j-V '■ 4.-1 — ,-s. 4 koplyčios visose 
'1—l Chicagos dalyse

T

Klausykite-musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10;00 vai. Vakaro! iŠ W, H. F, Ų. stdtįeą (1420 KAPranešėjas 

P. ŠAĖTIMIERAS.

Patarnauju prie 
gimdymo ąamu<h 
se ar ligoninėse, 
duodu masiage 
elaetric treat* 
ment ir magne- 
tie blanksta » vt. 

• Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

APVOGTAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearboru 8L 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisa»^-3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3Q

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—^ 

pagal sutarti,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Repubhc 9723

KI. JURGELIONIS
3407 Lęwe Aye. Tel. Yąrdg 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
k Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tęl.i-rHyde Perk

st
1824
3895

Resldence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDUU3
GYDYTOJAS JR CHIRURGĄ# 

4187 ARCHER AVENUB
Ofiso valandos:

puę ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CUREMOĮKt AVJ.
• VAlandoa—9—-10 A. M. ' 

Nedėlioj pagal sutartį.

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

ROgSLAUP-CHICAČO, IU. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vak I iki 3 pietų, 0 iki d yafc

Tel. Seeley 1330
Mamų telefone BruMwi& 6591

I „BI W I. -I. III ........ .

Dr. A. J, Shimkus
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL ni#K 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7

iki 9 v> vnk. Tre&ftdieniaia ir 
Sekmadieniais susitarus

OFISAS ĮR REZIDENCIJA
4300 So. Fairfield Avė.

T.L Lafay4te 8tU
i ą. n r i f ■ «■!■■■ !■' ■r»e*i'.T 'i >■ >1

DR. STRIKOUIS 
Gydytojas te Chirurgas 
Ofisą, 46,5 SO. ASHtAND AVR. 

Ofiso yąl,: Nuo į iki 4 it ųųę 6 Iki8 
vak. Nedėlioj pagal ausitanmą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
. Namų Tek: Prospect i9to

Phone Boulevard 7(h

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS:

Pagedėlį, Ųtarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki .9 vai. vakare.

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

TeJ. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

=3E

atvaizduos ti

................................................................. į »'■ ■ » ■ '■ 'm ii........ ......

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengviną akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
likimuose egzaminavimas daromas 
sų elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomus 
he akinių. Kainos pigiau kaip pirmą 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevajd 7589

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NEKĄ KO BIJOT

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

musų sekretorius suteiks jums visas 
»- . ■ . , ■ ' J.-. '. ■'

informacijas.

LITHUANIAN BUILDJNG, LOAN &
SAVINGS ASSOCIATION

. ų-' ’ •' -»’ * • * tu'-'i •* ’ z’’ • * ’ *

1739 SOUTH HALSTED STREET 
telefonas CANAL^Bo

• •• 4 • ' .• y ■ ■ ■' 'K- ‘ ' .•
“ . ' ■ - '' ,t ■ •’ < • ' 'J'" . Ti

iwi mi»i> imi*^ i »» ii. i Vwr»'*ii»i» ' įh',įįji i 1 i.

r ..

Cicero
Lietuvių * 

Laidotuvių' 
;Direktorių 
Asociacijos

I •' ’ ’ . L

....»■.<!■■■■, o">>,'ft ■ T'ib' iflŲ. i *■' T’'1'

S. P. MAŽEIKA * Yards 1139
3319 Litu^bięu Ąvenųe Phone Yards 1Į38

TURIME 
KOPLYČIAS 

' VISOSĘ MIESTO 
DALYSE.

J. MULEVIČIUS
1348 So. California Avenue ; Phone Lafayette 3572

1,11 .    11 1 1 11 . — I. ■ "II ii «■ I--I------------------- ----------------------------------- J,-------------- --------------------—r

; A. MASALSKIS
3307 Lituanįca Avenue Phone Boulevard 4130
r.'l t ||I '! ,ĮH|" B1 I 'U !■<,' .11 I f.1 • ................. '■ 1 I".K| "I M  

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

' ' -L ./. ■••••■ - - • . . ■ . i' ' ■. \ •
................................... ..... .......................... ............................... ..........i, ,, ,,l>t MUl IVJI.IJ-1 • m,.'...'

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted ^treet j1, Boulevard 4089

. 31------------- ------------— ■.—t    —i.:—.. --------------------

TTT

........ ■■n ti n r , 1. .. ......  i,.t.,;>...... ■rt.ff..,, i 1 .m , 4 F>r . , .1

LJ.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

. 1,11, »" .....IMI, ,Ą'|yĮ ■ ■ 4■ I,.w  ...................... '1 .... r—^.J, ,■ ■1-
"■ s, M. SKUDAS /

718 West 18th Street Phone Monroe 3377
'St i ,}i ,4111 m m.- , .     1 ■ i.' ,■■■.■■.!■   1 .    

f LACHAWICZ IR ŠUNŲS
Phone Ganai 2515 

Tel Pullman H70 
"I. .  » „ui,.-—...... ■ . I

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 V68|h Streęt
T 4

T 
■ L .

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
‘ 756 West 35th St,

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

Nedėliomis pagal sutarti.
■■■■'■ Į u. ■ .1'1 ;.»■ ........... ..

8
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LIETUVIAI ’
n ri Turi,

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone Hemleck 2061

DR. JOSEPH KELLA
! DENTISTAS

6558 Sb, Western Avė, 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj ptgąl nutarti
I ■ ■ J 1 '" . ’ — ■- • 'J."1 . ■

Phone CANAb 6122

dr. s. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wėst 22nd Street
Yalapdps: nuo 1—3 ir 7—8 

Sėredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez.- 6631 So. Cąlifonda Avonur

Telefonas Reppblfc 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756.West 35tJ> SI.

Cbr. of 3Qth and Halsted Sts, 
Ofisp valandos nuo 1-3 ųųo 0:30-8:80 

Nedaliomis nagai sutarti. 
4910 $O. MĮJĮKIGAN gfcVD.

DENTINAS 
4645 So. Ashland Avė. 

ąrfi 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
JUUl

taraį ,

Doctor Manikes * 
PHYS1CIAN-SURGBON 

4070 Archer AVeąuę ; 
Tel,. Vjgipia 1)16 ’.

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

Birį, j Uepos U * Wp« valan-
dų< popiet, bet bud nuo 10 iki. 12 r. 
—, ,)Tj.'.r;rr»'.q----- j?■?*>/:»----------vJ
Tėl. Dęulęvard 5914 Dieną ir.NaMj |v>l 
Ofiso valandos:, nuo 2 iki, 4, nue 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki J2 ^n.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas jr Rezidencija . .
3335 So. Halsted St

CHICAGO, 1LL.
---------------i-'ff 1 ■■HI.'FD'n, 1 1 ■■■A- T1-

Dr. MargeriSi 
3325 So. Halsted St. 

Valandoj: nuo 10 r« iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone POUGEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S, Westęrn Avė. 
VAL.; 9;00 ryto ji 8:36 popit 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni.
Į1" / .1..V 'J IV

KITATAUČIAI
■ I ___________________

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pef 31 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas. ir akušeris. ;

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray Ir tkitokių# ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nūn 4Q*»12 padų i?
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

T<4. Gauti 3iią
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ; ar Central 7404 1
--------------------- ----- ------ ------———

Dr. Charles Segal 
OFISAS ; \ ' 

4729 So. Ashland Avė. • 
2-riM lubos 

CHICAGO, ILt.
OFISO VĄLANDęS: -

Nuo 1Q iki 12 vat rytėk nųų 2 iki 4 
vai, po ptot ir nuų 7 ijd aito v#l 
vakaro. NedfiHomia nuo 10 Iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY 2880
_ ■__ir - . _ - T ■ ■■■■*■■» «■» Į I— C—Į 

Telefonas Yarde 0094 ‘

Dr. Maurice Kahn
• 4631 SOUTH ASHIANP AVK. 

Ofiso valandoj '.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p!«tų

Garsinkite “N-nose”
-'•• A A, •» /As*.



JUOKAI
1

« į

mokyklų

fe

ar
se-

i

Ė Tel. Calumet Residence |
4258. Yards 5034 f

Banis Studio I
= . Š

| Pirmos Rųšies Photo Studio | 
| Vestuvės, grupės, laidotuves, šei-| I mynos ir pavieniai tai musų spe-| 

cialybė.

Į 3200 So. Halsted St | 
"lllllIlUlllllHIIIIIIIIIHIIlHllllllllltltlIlIlIlUIIIIIIIIIUIIIIIIIU •
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Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Ketvirtadienis, spalių 7, ’37 NAUJIENOS, Chicago, III

CLEVELANDO OHIO ŽINIOS
SLA 136 KUOPOS PARENGIMAS.—MIRĖ SI 
MONAlTIENfi. — LIETUVIŲ BANKO PRA
NEŠIMAS. — PABĖGO KETURI KRIMINA
LISTAI. — DU MILIJONAI SU VIRŠUM DO
LERIŲ VIEŠIEMSIEMS DARBAMS. — KA
VALIERIUS VAŽIUOJA “AMERIKOS AT
RASTI”. — “VISŲ TAUTŲ LYGOS” SUSI
RINKIMAS. — MIRĖ PALIEGUSIŲ VAIKŲ 
“TĖVAS”. — PIRMŲJŲ BALSAVIMŲ PASĖ
KOS. — UŽSIDARĖ DIDŽIŲJŲ EŽERŲ PA
RODA. — PARENGIMAI.

/ Prašymas
SLA 136 kuopa kreipiasi į 

visas vietos draugijas si? pra
šymu, kad jos nieko nerengtų 
vasario 27 d. Mat, tai dienai 
kuopa turi nusisamdžiusi Lie
tuvių svetainę ir ten rengia di
delį vakarą. Todėl butų labai 
pageidaujama, kad kitos orga
nizacijos neturėtų tą dieną sa
vo parengimų.

Manau, kad vietos organiza
cijoms butų visai pravartu su
sitarti dėl parengimų. Vadina
si, savo parengimus sutvarky
ti taip, kad nebūtų konkuren- 
cijos. Kitaip sakant, kad vie
ną ir tą pačią dieną neįvyktų 
du* parengimai.'fe----

Mirė Magdalena 
SimonaitienėI

dienomis mirė Mag- 
Simonaitienė (9700 
Avė.). Ji buvo apie 

amžiaus. Į kapines li-

kiomis 
dalena 
Kempton 
62 metų
ko išlydėta iš- šv. Jurgio baž
nyčios.

Velione paliko vyrą, keturias 
dukteris ir tris sūnūs.

pirmiau yra, kalėjime 
Vadinasi, nebenau jo

jų pabėgimo kaltas

Lietuviu bankas turi ke
lis namus pardavimui
Lietuvių bankas. - praneša, 

kad 'tūri, taip sakant, Otelis ge
rus “bargėnuš“. . Būtent, par
duoda kelis namus visai priei
namomis kainomis. 

• • • • /'

šia proga bus .pravartu pri
minti, kad - Lietuvių bankas 
moka tris nuošimčius. Visi, in
dėliai iki penkių tūkstančių 
yra apdrausti. •

• • • • . ’ L*

Pabėgo paskilbę krimi
nalistai

Iš Cuyahoga apskrities kalė
jimo pabėgo keturi kriminalis
tai: trys banko plėšikai ir vie^- 
nas įtariamas žmogžudys. Jie 
visi jau 
sėdėję, 
kai.

Dėlei
yra kalėjimo viršininkas, ku
ris laisvai leido tuos kalinius 
lankyti. Nuolat ateidavo kaž
kokia moteris, kuri, spėjama, 
įšmugeliavo du revolverius.

Kai ginklai atsidūrė krimi
nalistų rankose, jie timj pasi
juto labą/ galingi. Nuginklavo 
ir uždarė sargus, o patys pa
sivogė automobilių ir pradėjo 
nepaprastai smarkiai važinėtis 
po miestą. Jie smarkiai užga
vo vieną moterį, kuri ėjo sker
sai gatvę. Sužeistoji moteris 
tuoj liko nugabenta į ligoninę, 
kur ji netrukus mirė.

Policijai vargais vieną iš 
pabėgusių kriminalistų pasise
kė pagauti, o kiti trys pasprū
do ir dar tebesislapsto.

s\i tufo kalėjimo vir
pa darė pareiškimą. 
esąs laimingas, kad 
metu jis buvęsrpie-

šininkas
Girdi, jis
pabėgimo
tų išėjęs! Tie kriminalistai, sa
ko jis, galėjo juk ir jį nušau
ti. '

Tai tau ir kalėjimo viršinin
kas! Džiaugiasi jis, kad nepa- 
sioafniojo kriminalistams PO
kojų. : ’

Taisys kelius ir 
mokyklas

Iš f ederalio - viešų j ų darbų 
fondo liko paskirta $2,205,422, 
Tais pinigais bus > pastatytas

Main Avė. tiltas bei pataisyti 
keliai apie miestą. Be to, as
tuoni šimtai tūkstančių dolerių 
liko paskirti viešųjų 
remontui.

Jei visi tie pinigai 
karnai sunaudoti, tai 
kurį laiką nėmažas 
žmonių ti/rės darbo.

Kavalierius “aprašys 
Pittsburghą 

t

“Dirvos“ kavalįėrius rengia
si važiuoti į Pittsburghą tam, 
kad ten viską galėtų ištirti, 
o paskui savo gazietoje apra
šyti. Vadinasi, važiuoja jis ten 
“Amerikos atrasti“.

“Durnų mieste“ kavalierius 
žada net keturias dienas pra
leisti, o paskui pasauliui pa
skelbti labai “vožnių“ dalykų 
apie Pittsbbrghą.

Kavalierius, matyti, yra įsi
tikinęs, kad dabar niekas nie
ko apie Pittsburghą nežino, ir 
todėl jo misija yra nuvažiuo
ti ten ir viską patirti.

‘ Bepigu kavalieriui Glevelan- 
de: jis įsigauna į Union bok
štą, apsidairo ir paskui nepa
prastą naujieną savo skaityto
jams paskelbia. Tiesa, Union 
bokštą jis pastebėjo tik de
šimčiai metų -pfaėjus nuo jo 
pastatymo. - '1 ,

Kaip ten bebūtų, o pittsbur- 
ghiečiams patariu kavalierių į 
aukščiausį bokštą įkelti: tegul 
jis sau ten dairosi, tyrinėja 
,miestą ir rašo savo naivius 
spūdžius. Tiesa, iš to niekam 

naudos nebus. Bet tai juk ir 
nesvarbu: bile kavalieritifs ir

•

vėl turės progos savo “pikčių“ 
į gazietą įsidėti ir juo pats pa
sidžiaugti. v

I • . ■ • '• t •

Republikonų susi
rinkimas

Republikonų partijos vadina
moji Visų tautų lyga turėjo 
susirinkimą Holenden viešbu
tyje. Susirinkimas 
šauktas vyriausiai 
indorsuotų majoro 
kandidatūrą.

Reikia pasakyti, 
nariai Bttrtonu 
kinti. O nepatenkinti jie 
todėl, kad majoras visai ne
kaip su ateivių grupėmis 
sielgė.

Lygos susirinkimą sušaukė 
yicesprezidentas Schneider. Vi
sai nedidelis skaičius narių te- 
atsilankė, ir iš tų pačių apie 
pusė pasipriešino majoro Bur
tono indorsavimui. Burtono pu
sę palaikė tik tie, 
gavę šiokius tokius 
darbelius.

Susirinkime lygos 
tas Sntak pareiškė, 
so šis susirinkimas negalįs nie
ko tarti, nes jis nebuvęs lega-. 
liškai sušauktas. Susirinkimą 
sušaukę tie, kurie gvoltu no
rį Burtono kandidatūrą indor- 
suoįJ. fe «

Per pereitus rinkimus Sotak 
visais budais darbavosi, kad 
Burton butų išrinktas, žino
ma, už tai tikėjosi ir atlygi
nimo. Vadinasi, tikėjosi gauti 
kokį politišką darbą* Bet nie
ko negavo. Kaip nieko negavo 
ir tie lietuviai, kurie su atsi
dėjimu dirbo, kad Burton bu
tų išrinktas. Aiškus daiktas, 
kad pas jm daber dįngo vi
sas entuziazmas dirbti dėl Bur-

■dJ&nA f.

bus tin- 
per kai 
skaičius

99

buvo šu
tam, kad

Burtono

kad lygos 
yra nepaten- 

yra

pa

kurie yra
politiškus

preziden- 
jog iš vi-

£■■1

girnas, kurį rengia pati ben 
drovė. Skiriamos yta ir labai 
šaunios dovanos, būtent, auto
mobilius ir 't. t. Žinoma, do
vanos teks tiems, kurie turės 
laimikį. :

Visi Clevelando lietuviai yTa 
kviečiami tame parengime da
lyvauti, nes visas pelnas eis 
svetainės naudai.

Vilniaus paminėjimas
Spalio 17 d. yra rengiamas 

Vilniaus pagrobimo paminėji
mas. Paminėjimas įvyks Lie
tuvių svetainėje. ‘ '

Vaiko Stilius
Ponas: “Sakyk, mažyte, 

tu neturi daugiau brolių ar 
serų?’*
• Mergaites, “Ne, aš esu visi 
vaikai, kuriuos mes turime.“

; NAŠLAITIS
—Žinai, kmha, kaimynų Juo

zelis tapo našlaičiu.
—Kaip man jo gaila! Kiek 

gi jam metų?,
— Jonas Jarus. —Neseniai jam sukako 70!

UŽGESO 12 METŲ MEILĖ. — Mrs. Sylvia Laden- 
sohn per 12 metų slapta mylėjosi ir gyveno su turtingu 
plieno fabrikantu. Bet kaip tik ji prikalbino jį susituok
ti, taip tuoj aus užgeso ir jų meilė. Dabar ji reikalauja 
perskyrų, nes vyras nebenori su ja gyventi.

tono, nes jie jaučiasi nusivy-

va- 
tė- 
per

Mirė paliegusių vaikų 
geradėjas

ELYRIA, Ohio. — Mirė 
dinamasis paliegusių vaikų 
vas, “Daddy“ Allen. Jis
daugelį metų rūpinosi netur
tingų tėvų paliegusiais vaiku
čiais. Ir mirdamas jis tų vai
kučių nepamiršo: paliko ne
turtingų vaikų ligoninei $75,- 
000. Be to, penkis tirkstančius 
dolerių paskyrė sunegalėj,usių 
senelių prieglaudos namui, t

Visas Allen turtas siekė 
$115,000.

Nominacijos
Rugsėjo 28 d. įvyko pirmie

ji balsavimai kandidatams no
minuoti. Dabartinis ' majoras 
Harold H. Burtoj f*" 
republikonų partijos’' kandida
tas. Jis surinko 103,602 bal
sus. Demokratų kandidatūrą 
laimėjo John O. Williams, ku
ris surinko 72,031 balsą. Kan
didatais į miesto tarybą liko 
nominuoti 66, iš jų bus išrink
ti tik 33. Viso kandidatavo per 
du šimtus žmonių. Statė savo 
kandidatu'rą ir lietuvis advo
katas Frank O’Bell (Obelie- 
nis). Surinko jis 264 balsus, 
ir iš keturiolikos kandidatų sa- 
yo warde užėmė šeštą vietą. 
Laimėtojas surinko 1,543 bal
sus. ' fe .fe; -fe ' '

Ofisas

Turint galvoje tą faktą, kad 
adv. Obelienis yra dar visai 
jaunas ir tik pirmą kartą rin
kimuose dalyvavo, galima ti
kėtis, kad ateityje jis pasistū
mės pirmyn ‘politikoje. '

Komunistų kandidatas į ma
jorus buvo Carl Winter. Pa
sirodė jis visai silpnas, nes su
rinko tik 2,229 balsus.
’ Balsavimui buvo leidžiami ir 
kai kurie pakeitimai. Būtent, 
buvo sumanymas, kad majoras 
ir miesto tarybos nariai butų 
renkami keturiems metams, - o 
--- -—......— — .... u------

ne dviem, kaip dabar yra. Su
manymas liko atmestas: prieš 
balsavo 100,668, o už — 63,- 
945.' Atmestas liko ir sumany
masį įvesti “eivii Service’’ mie
sto darbininkams.

Galutini miešto rinkimai 
įvyks lapkričio 2 d. Iki to lai
ko pralaimėję kandidatai, ži
noma, stengsis savo sekėjus 
nukreipti i vieną ar kitą pu
sę. Numatoma, kad šie rinki
mai bus gana , “karšti“. Kas 
laimės tai gana sunku pasa
kyti.

vasarą paroda “ buvo atidaryta 
po tris mėnesius; Kaip rekor
dai rodo/šįą yasįarąj parodą ap
lankė 3,518,749 asmenys. Per 
abi vasaras pagodą turėjo apie 
pusaštunto milijono lankyto
ju- ■: fe .

• .'V*'- fe , y

Didžiųjų ežerų parodos me
tu įClevelande matėsi automo-i1 
Dilių su įvairiausių valstijų lei
dimais. Tas reiškia, kad tąja 
paroda Amerikos žmonės do
mėjosi. .

Parodos vadovybė > pareiškė, 
kad ir finansišku4 atžvilgiu pa
roda buvusi sėkminga. Majo
ras pasakė kalbą ir pareiškė, 
kad paroda užsidaranti visam 
laikui, ir todėl viskas busią 
nugriauta.

Ar Jus Greit
Pavargsta!?

; - ■■■ ■. ■ J. ;,?' .

Užsidarė paroda
Didžiųjų ežerų paroda 

ciališkai užsidarė rtfgsėjo
d. Dabar viskas griaunama, 
nes • daugiau pagodų nebebus.. 
Paroda buvo laikoma per du 
metus (tiksliau sakant, per dvi

/ < ■ ». J V ' .'

v.

Ofl-
28

'į..

. Ka.įa. Paskutinioji dienos valanda užtinka 
jus išsidevėjusius ilki paskutiniosios—tai yra 
ta s laikas, kada MALVAZ geriausiai tinka. 
MĄLVAZ yra labai pageidaujamas pastiprin- 

. tojas ketvirtą valandą.. Darytas iš sveikų, mai
stingų grudų, kurie neša gaivinančią, aksti- 
ne?vi1nsertę nuvargusiam kunui ir jautriems 

Bandyk MALVAZ pats ir pažiūrėk ar iis 
kote M. ' • “Kai,vi"‘°ias".-' kuri, jy8 iek-

VAZ tad mll,klnęj ii8 pamėgsit MAL- 
kinimo garantij^ dUOdame ^lysinę paten- 

nekus’te pilnai paten- ? g kinti išgėrus kelis butelius, mes 
8,u įziaugsmu atsiimsime likusią

U £nVen. ""°ke,ę- UŽ9i8a><yki?ė 

W 24 B aLV, £AR*ON,AS- $2.75 9 19 Drrrvi “°la,da ui tėčius12 BUTELIŲ KARTONAS $1.40 
M , 25c nuola>da už tuščius

g*"1™* <*ro Monarch B., AludarlaL
■f

2419-49 &

Užuojauta
Reiškiu gilią užuojautą savo 

močiutei, J. Vitkienei, kuri bu
vo sunkiai susirgusi. Ji gyve
na adresu 4321 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III.

Didelis parengimas
Spalio 10 d. Lietusių sve

tainėje įvyksta didelis paren-

„ . ALL-STAR reikmenis
Keptos Musu Naujo i j 

į -
>ta Metine CelebraciiaSUBA» spalio™'’8

p.biilą y„

musų krautuvę ir bekerno.’’ ’r apžiur5ti

JiLEK’S BAKERY
5405 So. Kedzie Ave 

MES PRISTATOM RePUWic 0469

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

. Telefonas BOULEVARD 4552
UžĮaikom elektrikini Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsirn jusų> sveikatai VIOLĖT 
Spinduliais ir sieros Varnom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utąrpinkaia. ' /

1657 West 45th St., kampas S. Paulina Stf
■—*---------------- --——-—:-------------------------- i \ . ......................................................... ........

MALEVAS"
PIRKIT^

IR 
VARNUI 
iš didžiausios firij 
Chicagoj! Nacionąnai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu-- 
žirny, visi nuo 1/8 iki 
% pigiau. Patenkini- 

. mas garan t uo t a ą, 
100%. Keturios krau
tuvas—Ateikit i ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

M A L E V 0
IR VARNISIAl </» IKI tZ'vS

• ■ T......  . Šis $2.25.

Reguliares Kainos

PAINI EKCHANGE
.2000 Milwaukea Ave.
6836 So. Halsted St.

2274 Elston Avenue
Skyrius KĘNOSHA, WIS.

Central i s telefonas
ARMITAGE 1440

šis $2.__.
Musų QEa 

kaina.......
$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Malęvą. • $4 .50 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal
ta . $4.20
Maleva .... ' ■•; ......... ,
Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už

kfaERICAN LITHUANIAN CITI- 
4ENS CLUB, POLITICAL and BE- 
VEFIC1AL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—-J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. YuŠ- 
ka, 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madieni kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiąus.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRaUGY- • 
STĖS VALDYBA 1937 METAMS: 

Juozas Balchuhas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 8534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 8137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 8687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

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

ninkas, 3267 Sb. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
35^4 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia — kontroles raštininkas. 812 
Wėst Ssrd St,; J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6561 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesi 
pirma penktadieni, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių • Auditorijoj,

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAšALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka
tate; Nutarimų rašt.—M. Medalin- 
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu- 
nas; ■ Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison , Street.
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BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. ‘ Lowe Avė.; S. .Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.: D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mene
si pirma trečiadieni, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

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

mas Janulis—pirm., 8430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwdl 
St.; P. Killis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas. 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
niu prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesi kas tre
čią antradienf 7:80 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

■■***• fe

DRAUGYSTE^ SUSTVIENT J T M O 
BROLIŲ IR ^SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrajai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant.

• Zellon, 7132 So. Radine Avė.;
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 

' Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter
Virsite, 8415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. BankevičHs, 628 
W. 18th St. Metinis knvru perž. 
Peter Lapenas, 724 W. IRth St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kia. 193R Canalport Avė.

Garsinkite “N-nose”
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Aberharto sumanytam spaudos įstatymui pasiprie- i Aukščiausias vietas, 
žino Įeit, gubernatorius Jį C. Bowen, dominijos atsto-pVisdeįjmV lęši jų buvo.arti- 
vas Alberta provincijai. Gubernatorius ne tik atmetė I 
spaudos įstatymą, bet ir kitus ‘dešimt sumanymų, ku
riuos provincijos legislatura buvo pri&musi. , J

Tas gubernatoriaus nusistatymas faktiškai reiškia!
tai, kad jis Aberharto valdžiai pareiškė nepasitikėjimą.
O tokiais atvejais valdžia paprastai turi rezignuoti.

Taigi, atrodo, jog netrukus plyš “Socialio kredito” 
partijos išpustas bumbulas. Alberta provincijos piliečiai, 
kurie buvo patikėję tąja utopija, dabar jausis labai nu
sivylę.

miausi Lenino bendradarbiai ir 
bolševizmo kūrėjai!

čia ipes, tik vieną pastabą 
padarysime! H. Jagminui rei
kėjo būtį logiškam iki galo. Jei 
visi diversantai yra “Dįllinge- 
Iriai”, tai Stalinui priklauso vi
so pasaulio gengsterių čempiono 
titulas, Jokis kitas gengsteris 
savo priešams nėra surengęs 
tiek “one way ride”,’kaip Sta
linas! ■

Nacių propagandą
Santykiai tarp Vokietijos ir Čekoslovakijos tebėra 

gana įtempti. Tarp tų dviejų valstybių “nesusipratimai” 
prasidėjo nuo 1935 m. Ir beveik visi tie nesusipratimai 
yra nacių propagandos padaras. Ypač tie nesusiprati
mai pradėjo dažnai kartotis po to, kai Čekoslovakija 
padarjį sutartį su Sovietų Rusija. Iš pradžių nacių kon
troliuojama spauda tiesiogiai puolė tą sutartį ir rėkė, 
kad Čekoslovakija visiškai pasidavusi bolševikų įtakai. 
0 tai, girdi, sudaro pavojų Vakarų Europai. Vėliausių 
laiku naciai savo taktiką pakeitė ir pradėjo vokiečius 
gąsdinti tuo, kad Čekoslovakija rengiasi Vokietiją pul
ti ! , >-

Prieš kiek laiko tarp sakytų valstybių įvyko nau^ 
jas nesusipratimas, kuris buvo pagristas nacių kores
pondento netiksliu Šukio vertimu. Jau gerokas laikas 
kaip Prahos gatvėse yra iškabinti plakatai, kurie ragi
na 
“Strezme sveho uzemi!” 
Nacių laikraščio “Voelkische Beobachter” koresponden
tas tą Šukį išvertė taip: “Sutriuškinkime jQ teritoriją!” 
Be to, jis savo korespondenciją parašė taip, kad iš jos 
turinio vokiečiai suprastų, jog čekoslovakai rengiasi 
Vokietijos teritoriją grobti. Pasiremdami tuo nesąžinin
gu korespondento vertimu, kiti nacių laikraščiai taip 
pat pasirodė su didžiausiomis antraštėmis,x kurios skel
bė, kad čekoslovakai ij Vokietijos ir Ausfrijos rengiasi 
daugiau teritorijų atplėšti! • < .

O štai kitas nesusipratimas. Vokiečių teritorijoje 
pasirodė lėktuvas, kuris padangėje paliko iš durnų suda
rytą sovietų ženklą (kują ir piautuvą). Nacių spauda 
ėmė rėkti, kad tai padaręs čekoslovakų lakūnas. Tačiau 
netrukus paaiškėjo, kad lakūnas buvo vokiečių šnipas1 
Arighi, kuris dirba Austrijos aeroplanų dirbtuvėje. Kai 
tas provokatoriškas Šnipo darbas liko išaiškintas, tai 
nacių spauda, žinoma, turėjo užsičiaupti. Bet paskelbtus 
melus ji vis dėlto neatšaukė.

Iš tų kelių pavyzdžių matyti, kokios rųšies žmonių 
rankose dabar yra Vokietijos valdžia. Doros atžvilgiu 
tie žmpnėą nė kiek nestovi aukščiau už paprastus rake- 
tierius.

entojus laikytis vienybes/Plakatų sukis yra toks: 
(Saugokime savo teritoriją!)

Žadėjo, bet neištesėjo

Prezidento Roosevelto kalba
- V -'■-.TU4X ' I

• • , " v" ” I

Prezidento Roosevelto Chicagoje, pasakyta kalba 
padarė nemažą sąjūdį pasaulyje. Jo pareiškimas, kad 
tarptautinis neteisėtumas stato j pavojų pačius ęiviliza- 
cijos pagrindus, lyg šaltu vandeniu apipylė fašistiškas 
valstybes. Nors.jos ir nebuvo įvardytos, tačiau gerai! 
suprato, jog tarptautinis neteisėtųrųas kaip tik ir yra j 

joms prikišamas. •
Prezidento Roosevelto kalba padrąsino Angliją, 

Prancūziją ir kita^/ demokratiškas Europos valstybes. 
Amerikos padrąsintos, pagaliau gal tos valstybės griež
čiau nusistatys prieš raketierišką fašistų ir nacių poli
tiką, kuri drumsčia pasaulio taiką.

1 — I'■ .. ................ nu l ..........................................   IIIHHBII

Apžvalga
“TEGUL JIS BŪNA 

PRAKEIKTAS!”
dėlė, nes štai užvakar premje
ras priverstas buvo savo kabi
netą reorganizuoti: iš kabineto 
jis pašalino labiausiai dvasinin
kų nekenčiamus ministerius. 
Matyti, tuo , budu jis stengiasi 
sušvelnyti įtemptus santykius,

Tas premjero žygis faktiškai 
reiškia tai, kad Pietųslavijos 
valdžia y ra,,priversta nusilenkti 
dvasininka'ms. ,,

Kovoja 15 valandų 
darbo dienų

Gatvekarių ir basų darbinin
kų unija nutarė pradėti griež’ 
Itą,kovą prieš tarpvalstijinės 
prekybos komisijos egzaminuo
tojo rekomendaciją leisti brtsų 
darbininkams dirbti 15 vai. i 
dieną, arba viso 60 vai. į sa
vaitę.

Tokios ilgos darbo valandos 
Popiežius parašė naują enci-, gal išaiškina kodėl tiek daug 

kliką apie rožančių. Būtent, jis 
ragina per šį mėnesį visus ka
talikus kalbėti rožančių, kad 
grįžtų į pasaulį taika ir ramy
bė ir kad pasiliautų bedievių 
persekiojimai.

“Darbininkas” visai rimtai 
mano, kad su rožančiaus pagal
ba’ visos pasaulio negerovės bu-. .
siančios nugalėtos, nes tai jau Pakelė darbininkų 
esąs išbandytas receptas. Tarp algas.
kitko, jis rašo. Stiklų darbininkų unija

“Moralinis ir dvasinis šių mėjo algų pakėlimą dėl savo
I laikų krizis panašus į Albi-Į6,000 ar 7,000 narių.

Po 11 dienų streiko Rock- 
wood & Co., šokolado produk
tų gamintojai, Brooklyn, N. Y., 
sutiko pakelti algas, mokėti 
pusantros mokesties , už virš
laikį, pagerinti darbo sąlygas 
ir pripažinti u’niją.

ENCIKLIKA APIE ROŽANČIŲ

nelaimių būna su busaią. Pir
miau ir geležinkeliai ’ turėdavo 
daug nelaimių, iki nebuvo su
trumpintos 
nes 
gali 
gys, 
bas.

darbo valandos, 
nuvargę darbininkai ne
būti tokie atidus ir atsar- 
kaip to reikalauja jų dar-

veikiausia gal tik pro
pagandos tikslais priimtas, nes 
vienai valstijai tokius įstaty
mus priėmus iš jų nebūtų jo
kios naufclos. Tai yra naciona- 
lis reikalas ir tokius įstaty
mus tegali pravesti tik visa 
šails. 1 ‘ l

t •

Liejyklos turi daug 
užsienio užsakymų

Amerikos geležies ir plieno 
liejyklos susilaukė didelių už- 
sakymų^-lš užsienio, taipjau 
paklausimų ir iš Anglijos, Tai 
užsakymai daugiausia surišti 
su einančiu visose šalyse- di
deliu atsiginklavimu.

Todėl galima laukti dar di
desnio padidėjimo darbų gele
žies "liejyklose.

lai-

Prieš ihetus su viršum laiko Kanadoje, Albertos 
provincijoje, rinkimus laimėjo vadinamoji “Socialio kre
dito” partija, kuriai vadovavo William Aberhart, mo
kytojas ir evangelistas. Toji partija vyriausiai laimėjo 
todėl, kadrįį žadėjo įsteigti tikrą rojų Albertos provin
cijoje. Žadėjjo panaikinti nedarbą ir skurdą bei mokėti 
kiekvienam rui ir moteriai po dvidešimt penkis dole
rius per mėnesį.

, Nėra reikalo ir aiškinti, kad tie pažadai piliečiams 
buvo labai patrauklus. Balsuotojai jais tad ir susižavė
jo. Aberharto partija surinko daugiausia balsų, a Todėl 
jai, žinoma, ir teko sudaryti kabinetas.

Nuo pat pirmų dienų Aberharto sudarytas\ kabine
tas susidūrė su dideliais sunkumais, kurie ’ juo tolyn, 
juo pasidarė labiau nenugalimi. Atsirado labai daug 
keblumų finansų srityje. Nei bankai, nei šiaip (žmonės 
nenorėjo pirkti valdžios leidžiamų bonų, o ypač po to, 
kaf buvo paskelbta, jog jau išpirktiems bonams nebebus 
mokami dividendai.

Valdžia-griebėsi visokių priemonių, kad galėtų pi
nigų sukelti. Bet beveik visi jos sumanymai niekais 
nuėjo. Juo labiau, kad jie buvo gana fantastiški. Ilgai
niui ėmė didėti ir opozicija. Laikraščiai vis labiau ir la
biau pradėjo kritikuoti valdžios sumanymus. Tatai la
bai erzino premjerą Aberhartą, kuris pagaliau sumanė 
pravesti specialų spaudos įstatymą. Pagal tą įstatymą 
visi provincijos laikraščiai turėtų spausdinti valdžios 
“atitaisymus ir paaiškinimus”. Vadinasi, jei laikraštis 
nepalankiai parašo apie valdžią, tai pastaroji gali rei
kalauti, kad tas laikrastife išspausdintų jos “atitaisymų 
ir paaiškinimą”. Toks spaudos įstatymas fakitškai 
reikštų tai>. kad valdžia galėtų laikraščius kontrpliuoti,

Prieš kelias savaites visose 
Pietųslavijos stačiatikių bažny
čiose įvyko . tikrai nepaprastas 
vaizdas. Dvasininkai, apsirengę 
savo iškilmingomis uniformo
mis, atsistojo prie altoriaus ir 
perskaitė vardus tų, kurie liko 
ekskomunikuoti. Iš viso buvo 
perskaityta 141 vardas. Į eks
komunikuotųjų sąrašą pateko 
parlamento nariai ir devyni ka
bineto ministeriai, įskaitant ir 
patį premjerą Miląn Stoyadino- 
vich. 1,1 * ■1 ■ ■ .
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Belgrado bažnyčiose ta ne
paprasta ceremonija praėjo ra
miai: žmonės išklausė praneši
mą tylėdami. Tačiau viso kraš
to provincijos bažnyčiose po 
kiekvieno paskelbto vardo pa
vapi jonys choru pritarė: “Tegul 
jis būna prakeiktas!”

Ekskomunikavimas valdžios 
šulų ir parlamento atstovų įvy
ko ryšium su sudarytuoju kon
kordatu su Vatikanu. Stačiati
kių dvasininkai to konkordato 
sudarymui labai priešinofei. O 
kadangi vyriausybė vis dėlto 
nepaklausė ir konkordatą su
darė, tai dvasininkai griebėsi 
ekskomunikavimo. Laikinai 
ekskomunikuoti liko, visi tie 
ministeriai, ir parlamento atsto
vai, kurie konkordatui pritarė.

Premjeras Stoyadinovich už
draudė laįkraščiams rašyti apie 
ekskomunikavimo ceremonijas 
ir viešai pareiškė, kad jis, į tai 
jokio dėmesio nekreipsiąs. Ta
čiau atrodo, jog dvasininkų įta
ka Pietųslavijoje yra labai di- kad tie “Dillingeriai” buvo įsi- •. V .i’J ' • ’ o

gensų hereziją, prieš kurią 
XIII amžiuje uoliai kovojo I 
Šv. Dominykas ir ją nugalė
jo su šv. rožančiaus pagalba. 
Tad reikia karštai melstis 
prie Dievo Motinos.”
Butų gerai, kad to patarimo 

laikytųsi Ispanijos vyskupai, 
kurie išleido “ganytojišką laiš
ką”, užgindami gen. Franco ir 
jo militaristų klikos kruviną 
sukilimą. Matyt, tie vyskupai 
rožančiaus galia netiki ir įtodėl 
laimina Afrikos maurus, Itali
joj fašistus ir Ispanijos milita- 
ristus labai “krikščioniškam 
darbui”: žudyti Ispanijos žmo
nes. "

Lewis pradėjo kam- 
įvedimą kolektyviu 
visomis miestų gat- 
kitų transportacijos

Reikalauja kolektyvių 
derybų

John L. 
paniją už 
derybų su 
vekarių ir
įmonių kompanijomis, kur dar
bininkai dar nėra pilnai orga
nizuoti.

s-'-,, urž... -,

PRO MEDŽIUS MIŠKO 
NEMATO

• / H; Jagminas iš.<“Vilnies” tei
kėsi apie hįi 
daryti:....

“Naujienų"redaktoriai dar 
vis ašaroja baudžiamų So
vietų Sąjungoj diversantų, 
visuomenės turto naikintojų 
ir teroristų.,

“Bet jų ašarų nuoširdumui 
mes patikėsime tiktai ’tada, 
kai jie taip jau graudžiai Už
paliuos prie kapo Dillingerio 
ir jam panašių degeneratų.” 
Vadinasi, į išeina taip, ' kad 

Stalino .žvalgybos šaudomi /di
versantai” priklauso Dillingerio 
pušies žmonėms! Tokiu, budu 
Zinovjevas, Kamenevas, Rade- 
kas, Bykovas, Piatakovas, So- 
kolnikovas, Bucharinas, Trockis 
ir visa litanija įžymiausiųjų 
bolševizmo steigėjų, kuriuos 
Stalinas likvidavo, buvo tik 
savo rųšies Dillinger iai I

Ir tuos “Dillingerius” per ke
lis metus Maskvos davatkos 
garbino ir į padanges kėlė. Keis
čiausias čia. dalykas yra tas,

Jas iš/'Viįnies” tei- 
s. tokią pastabą pa-

X

4

Į kalėjimą su mažu 
‘iaiku '

VILNIUS—“Vilniaus 
jus” rašo, kad š. m. 
21 d. Vilniaus apygardos teis
mas nuteisė kalėti tris Mari
jampolės kaimo (Vilniątis-Tra- 
kų apskr.) lietuvius gyvento
jus už tai, kad praėjusiais me
tais, apskrities storastijos sau
gumo referentui bedarant vie
tos Liet. šv. Kazimieto drau
gijos skyriuje reviziją, jie ne
va rodę pasipriešinimą. Stasys 
Morkūnas nubaustas 8 mėn. 
kalėjimo, jo žmona Petronėlė 
Morkūniene ir Marija Uždavi- 
nytė po 2 mėn. kalėjimo. 

» * *

Teismo sprendimui įsigalėjus, 
rugpiučio 21 d. Rudaminos po
licija nuteistuosius^- nuvežė 
kalėti į Vilnią,'į vad. Stepono 
kalėj iriią. Stasys ir Petronėlė 
Morkūnai pasiėmė su* savimi į 
kai. ir visai mažą dukrelę. Jų 
namuose dar liko 4 vaikai, kurių 
vyriausias 14 metų. Be to 
Morkūnai paliko 3 ha žemės 
ūkį.

2

Ryto- 
gegužės

santykių

Visi patenkinti
L. G. Griffith iš Los An

geles, Cal., savininkas nėrinių 
dirbtuvės, susilaukė streiko. 
Manydamas darbininkus išgąs
dinti, jis pasiūlė streikuojan
tiems CIO. darbininkams iš
pirkti jo $20,000 dirbtuvę^Trys 
darbininkai išpirko jo dirbtu
vę, sudarė $25,000 korporaciją 
ir patys pradėjo dirbtuvę ope
ruoti, pirmiausia pasirašydami 
kontraktą su unija ir pakelda
mi visiems darbininkams al
gas. Pats Griffith pasiliks tik 
paprastu pardavėju.

“Piliečių komitetai”— 
streiklaužių 
organizacijos

Nacionklei darbo
tarybai pareikalavus, liko pri
duotas sąrašas stambesnių au
kotojų “piliečių komitetui” 
Johnstown, Pa., kuris kovojo 
streiką Bethlehem geležies lie
jyklose.

Iš to aukotojų sąrašo aiš
kiai pasirodė, kad Bethlehem 
kompanija turėjo tamprių ry
šių su tuo “piliečių komitetu”, 
kuris buvo niekas daugiau, kaip 
“streiklau'žiavimo organizaci
ja”, sudaryta vięnintčliu tikslu 
— sulaužyti streiką Bethlehem 
liejyklose.

i l Aut . jlx j ijji U.
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Reikalauja 5 dienų 
darbo savaitės 
Illinois valst.

Nesenai La Šalie, III.,
kusi Illinois valst. DarboVFe- 
deracijos\ konvencija nutarė 
reikalauti įstatymais įvesti 
Illinois valstijoj 5/ dienų dar
bo savaitę, tikslu tuo budu sur 
mažinti valstijoj nedarbą.

Tai yra nepraktiškas reiką-

\ ' 'Centęnnial tiltus Chicągpj, kurį , atidarydamas7 prezidentas Rooseveltas pasakė plačiai visame pasaulyje nuaidė
jusią kalbą, kurioj jis įšpėjo prieš gręsiajjtį karo pavoją ir••paragino taiką mylinčias valstybes bendromis jėgomis iš
laikyti Jaiką,/‘kvarantinuoj ant” karo liga užsikrėtusias vastybes. ’ . .

Lietuva vėl pasikeis 
kaliniais su SSSR
Kai 1920 mcj(f liepos 12 die

ną buvo pasirašyta taikos su
tartis tarp Lietuvos ir Sovie
tų Rusijos, visiems Rusijoje 
gyvenusiems lietuviams,’ kurie 
noręjo palikti .dar gyventi Ru
sijoje turėjo priimti Lietuvos 
pilietybę. Kurie per tą laiką 
nepriėmė, tie visi liko Sovietų 
Rusijos piliečiais. Daugelis lie
tuvių, ir nebūdami komunis
tai, nesuskubo grįžti į Lietuvą 
skirtu laiku ir nepriėmė Lie
tuvos pilietybės. Tapę Sovietų 
'Rusijos piliečiais, jie sunkiai 
susigyveno su komunistiška 
santvarka. Už įvairius pričš- 
valdiškus nusižengimus neina* 
ža lietuvių patenka ir į kalė
jimus. Jeigu butų padarytas 
apklausimas, beveik visi lie
tuviai pareikštų norą grįžti į 
Lietuvą, net tie, kurie ir buvo 
komunizmo šalininkai. Bet 
apie tokių grąžinimą tuo tar
pu nėra nė kalbos—juos So
vietų Rusijos vyriausybe neiš
leistų ir deryboms dėl jų nė
ra pagrindo. Pagaliau, Lietu
va nejaučia pareigos labai rū
pintis, kad ir lietuvių tauty
bės žmonėmis, kurie sunkes
niu Lietuvai laiku savo Tėvy
nės buvo išsižadėję. Tačiau 
Lietuvos vyriausybė stengiasi 
padėti bent tiems lietuviams 
Sov. Rusijoje, kurie tiek ne
susigyvena sų komunistiška 
santvarka, kad yra patekę il
gesniam laikui į kalėjimus ir 
kurie nėra buvę komunistais. 
Lietuva gi turi tokių savo pi
liečių, kurie sėdi kalėjimuose 
už komunistinį veikimą. Taigi 
kartkartėmis įvyksta pilieti
niais kaliniais pasikeitimai. 
Anksčiau pasikeitimai vykda
vo dažnokaį, dabar gi gąna 
retai.

Pagal paduotus giminių pra
šymus vėl yra sudarytas sąra
šas dvidešimties asmenų, nu
teistų Sov. Rusijoje kalėti ir 
norinčių grįžti į Lietuvą. Lie
tuvos Atstovybė Maskvoje da
bar veda su Sov, Rusijos įstai
gomis pasitarimus dėl šių as
menų apsikeitimo; Jeigu įvyks 
susitarimas, tai iš Lietuvos ka
lėjimų bus išsiųsta sutartas 
skaičius komunistų, o iš Sov. 
Rusijos grįš lietuviai, kurie nu
sikalto prieš komunistinę san
tvarką. - Tsb.
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Su Kuriuo Mes Turim 
Gyventi. S

I

Buk i m

Ketvirtadienis, spalių 7, ’37
.1. , Į <. ______ ______ -

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rašo A. B. N.
Dabartiniais laikais, kada 

pasaulis pilnas visokių permai
nų ir gyveninio sąlygos kei
čiasi beveik kasdien, labai yra 
svarbu mokėti prisitaikyti toms 
permainoms, nenustojant savy

bes. čia ir turim susitikti 
akis akį, su savo dvasiniu 
♦‘Aš”.

Tankiausiai pas mus, mote
ris, yra duodama per daug 
svarbos išlaukinei išvaizdai, 
taip daug, kad nebelieka nei 
laiko, nei noro pasirūpinti dva
siniu stoviu,

Padėkim, jeigu mes susidu
riam su sunkesnėms gyvenimo 
problemoms, ir negalim jų su
tvarkyti, taip kaip mums pa
tinka, tankiausiai nupuolam 
dvasioje, pasiduodam savygai- 
lai ir kaltinam visą pasaulį už 
musų nepasisekimus.

Vietoti to, kad surinkus vi
sas jėgas jieškoti išėjimo, (kas, 
be abejo, yra daug sunkiau). 
M(es leidžiam sau spapiukti 
dvasiniai ir pasiduodam kokiam 
tai mišiniui pavydo, neapykan
tos, pagiežos, 
sam tam, kas 
linkui mus.

Ir taip mes 
“dvasinį Aš” į tikrą baidyk
lę, nuo kurios visi, kurie tik 
gali, šalinasi. Bet mes pačios 
niekuomet negalim nei prasi- 
č/ilint, itei pasislėpt, nei pa
bėgt. Mes turim dieną iŠ die
nos su savim rokuotis.

Draugijiniame gyvenime jau 
mes paliekam nepageidpuja- 
mosv /tankiau ir ^tankiau 
kam aplenktos kokiam nors 
cialiam veikime.

Nors labai tą jaučiam, 
čia u s nepaklausiam savęs, 
me gi dalykas? Anaiptol 
Greičiausiai kaltinam 
draugus, kad jie musų nesu
pranta, neįvertina musų nepa
prastų gabumų ir t.t. Ir už tai 
pradedam tuos draugus užga
nėdinti s visokioms įtariamomis 
pastabomis. Ir juo aštresnį iš- 
pirdiškimą surandam, juo di
desnį pasitenkinimą jaučia tas 
demonas, vidujinis aš.

net keršto, vi- 
tik randasi ap-

auklėjam savo

lie- 
so-

Labai tankiai yra išauklėja- 
ma nesugyvenamas charakte» 
ris, visai ne su noru, o tik per 
apsileidimą, nevartojimą kib 
neįsnės dalies savo dvasios, 
jausmų trukumą tviętesnio nu
sistatymo.

Tad, budėkime visuomet, to
bulinime savęs. Auklėkime 
musų “dvasinį Aš” su dideliu 
atsargumu, švelninkim jį ir 
veskim prie kilnesnių gyveni
mo siekių, nes mes visuomet 
turim su juo gyventi.

Musų Protas 
Reikalauja 
Aštrinimo

didžiu-Viena klaida, kurią 
ma musų gyvenime daro, yra 
ta, kad mes nedraugauname, 
nesimaišome tarp įvairaus am* 
žiaus žmonių. Musų jaunimas 
turi savo pasaulį. Draugavi
mas tarp jų įr senesnių palai
kytų senesnius Jaunais, ir jau-; 
nesnius subrendintų daug grei
čiaus. Nėra abejonės, kad toks 
draugavimas padarytų mus 
daugiaus elastiškais mintyse ir 
tolerantiškais kitų pažiūroms,: 
Yra aišku, kad fiziškai, senes*; 
nė gentkartė gali nesurasti 
bendrų interesų su jaunimu,' 
bet reikale proto, neturėtų bū
ti barjerų, ' i

Gal didžiausia priežastis to
kiam skirtumui yra ta, kad 
daugelis musų mėgstame drau
gauti su žmonėmis, kurie mą
sto tik taip kaip mes. Mes 
mėgstame skaityti tik tą, su 
kurjuom męs sutinkame, nors 
mes žinome,, kad protas, kaip 
ir įrankis, turi būti aštrintas 
su kuom nęrs kietesnių už sa
ve. Skirtingas atžvilgis kaip 
tik ir veikia kaip tas kietes
nis metalas ir daro musų su
pratimą gilesniu ir platesniu.

Už tad, ir skaitymas įvai
riausios literatūros yra būtinai 
reikalingas, kad stimuliuoti 
musų supratimą iš visų pusių 
ir palaikyti mus protiškai jau
nais ir veikliais, Taip kaip gy* 
venime mes turime 
pamatyti ir pažinti 
sės visokių žmonių, 
įvairumą 
skaityme 
nuolatos 
etą.

GONORRHOEA
Rašo DR. A. ŠRIUPAITE

(.Tęsinys)
Mergaitės užsikrečia nuo ne

švarių patalinių, nuo nešvarių 
rankšluoščių, nuo suteptų ran
kų su pūliais, nuo tų, kurie 
serga gonorrhoea — gali būti 
motina, tėvas, slaugė arba 
“burdingierius”, kuris gyvena 
drauge, su šeima. Liga retai 
kimba berniukams. Gonorrhoe- 
os epidemijos atsiranda vaikų 
prieglaudose, ligoninėse, vaikų 
darželiuose. Tas aiškinama tuo- 
mi, kad pradžioje nei gydy
tojas, nei slaugė nepastebi "iš 
kur toji liga at^irądo ir per 
tokį apsileidimą, li£a, kaip >ug
nis, greit plečiasi nuo vieno 
vaiko kitam ir tokiu budu vi
sos mergaitės iš syk suserga, 
pasekmės užkrėtimo mažų mer
gaičių yra rimtos, nes, papra
stai, tame amžiuje yra sunku 
išsigydyti. Tenka kelis metus 
gydytis, kol liga praeina- Kū
dikis dar nėra pilnai išsivy
stęs, o jau lyties organai yra 
nesveiki. Dėlei užsikrėtimą, 
pasidaro suaugimai, lyties or
ganai negali normaliai vysty
tis tokiu budu pasilieka iš
kraipyti ir suaugę, Tokie vai
kai, .galiau susilaukia uždegi
mo pilvo plėvės, skaudančių 
narių 4r uždegimo akių,

Gonęrrhoea skaudžiai atsi
liepia į moteris. Daug iš Jų 
susilaukia nesveikatos iki galo 
amžiaus, Gonorrhbaa yra ypa
tingai praplitusi pas tuos, hlp 
rie veda negeistinus socialius 
santykius, Pagal kai kuriuos 
autorius, 73% moterų serga 
šių ja liga. Gonorrhoea yra 
priežastis 10% visų moteriškų 
ligų. Liga veikia į šlapimo 
pūslės kanalą, urethrg, į ly
ties organus, k,a. gimdą, kiau- 
šintakius ir kia.ušinaičius, Už^ 
degimas naikina, iš ko pasi
daro pūliuoti skauduliai. Dau
gumas reįkąląuja opęracįjos 
pagelbos, kad išsigydyti. Iš 
95% operaciių dėlei moteriš
kų' ligų .pasirodo, kad gonor- 
rhoea buvo ligos priežastis. Iš
ėmus kiaušintakiusr kiaušinai- 
čius operacijos budy, tokios 
moterys nebegalės susilaukt 
šeimos. Pas moterį, liga gaji 
apsireikš! labai lengvoj formoj 
arba sunkioj. Neretai, liga nė’ 
ra pastebėta iki nesupuliuoją 
duobenyj lyties organai.

Kad nustatyti' diagnozą li
gos gonorrhoea, gydytojas pa
ima pylių tepinėlį ant stiklo, 
Po mikrofekoipu ieško 
— “gonocoęcjj*’.

(Bus?! daugiau)
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Rašo Madamę X, 
ij ji r

* 1 ............ .. ‘

BIŽUTERIJA
Nėra tos moteries ar mer

ginos, kuri nemėgtų bižUteri- 
jęs, Viena ląbiąu mėgsta žie
dus, kita nuo rankų niekuo
met nenųįma branzaletos, o 
trečia turi silpnumą prie aus
karų arba špilkų, Bižuteriją 
moteris dėvi nuo pat gilios se
novės. Dar prieš Kristaus už
gimimą moterys dėvėdavo bi
žuteriją. Kai kurios moterys 
išrodo ne pilnai apsirengusios 
be bižuterijos.... Koks
dzinguliukas tinkamoj vietoj 
išrodo gražus ir padarę mote
rį įdomesne ir daugiau patrau
kiančia.. Bet ne- kiekvienų nio-

pors

2

Tomatų “kečup”
(Tąmąto Cfttsup)

*4 bušelio gerai įsirpusių tomatų 
2 šaukštukai sumaltų cinamonų 
1/3 šaukštuko raudonųjų pipirų 
2 šaukštai druskos 
4 puodukai cukraus 
H šaukštuko maltų garsvyčių 
Va kvortos tvirto acto 
Supjaustykit tomates ir virkit

valančias. Perleiskit per sietą. Pridė
kit sausus prieskonius ir virkit iki 
nuvirs iki' pusės to ką turėjot, kai 
pradėjot tomates virti. Supilkit ac
tą, duokit užvirti, Supilkit' paskui į 
butelius, užkimškit ir užpilkit su 
liaku.

Tomatų Kečup su Svogūnais.
. 1 pėkas įsirpusių tomatų
4 svogūnai

gvaįzdykaj arba 1 česnakas 
raudoni, dideli pipirai,

gemalų

——
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NAUJOVIŠKAI IŠSIUVINĖTA STALTIESĖ

patyrimų, 
būtinai 

paįvairinti

la
kū
ne, 

savo

ir trečias,

stengtis 
visas PU’ 
ir turėti 
taip ir 

reikalinga 
musų di- 

— N.

mokytojų kolegijai, 
bendras kursas.

Tomis dienomis,

M t
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Ne kiekviena moteris gali 
dėvėti branzeletą. Padėkim 
moterys su labai storom ran
kom, niekuomet neturi dėvėti 
branzelėto. Jeigtf ji būtinai no
ri ją dėvėti, tai branzaletas 
tūri būt plonas ir gražus, o 
ne gramėzdiškas. Ar norit ži
noti kodėl? Todėl, kad jos jau 
taip stora ranka, išrodo daug 
storesnė.

Didelių kabančių auskarų 
moteris sv apvaliu veidu nie
kuomet neturi užsidėti, < nes 
jos veidas išrpdo dar plates
nis. ; . /

• ■ • • : . z • ■; -

Raudonos, rupios ir nepri
žiūrėtos rankos neprivalo už
simauti žiedo su dideliu spal
vuotu akjmeniu. Jei norit dė
vėti žiedą, tai prižiurėkit savo 
rankas. Ant švarios, gerai pri+ 
žiūrėtos rankos bile koks žie
das išrodys gerai ir net pa
trauks akį, Gerai ir su skoniu 
apsirengusi moteris visuomet 
pasirenka tinkamą bižuteriją, 
O nedėvi bile ką, kas puola į 
akį. Gražumas nėra vien tik 
nupudruotas veidas ir parau
donintos lupos bei nutepti an
takiai. Norint gražiai išrodyti 
reikia rengtis su skoniu, nors 
rūbai butų ir pigiausi. Atsiek
ti tą galima tik tada, kada mo
terys išstudijuoja savo tipą ir 
rengiasi su skonių pritaikintu 
prie savo amžiaus ir išvaizdos. 
Kitą syk pakalbėsim apie kve- 
palus-perfumą

Aukštų Mokyklų 
Kursai

CROSS STiTCH LINENS PATTERN ' 1561
Np. 1561—Kryžiukais išsiuvinėta staltiesė. Tai naujo sty* 

liaus motyvas. Jei gražiai pritaikysit spalvas ir gerai išsiuluslt, 
tai bus tikras papuošimas stalo. Dėžėms yra 6x10*4 colio did
žio ir kampams 2x3*4 colio didžio.

nūs, česnaką, raudonus pipirus ir 
babkavus lapus. V irki t iki suminkš
tės; Qerąi perkoškit per sietą. Visus 
pipirus ir kitus prieskonius sudekit 
j maišiuką ir pakui įdėkit prie per
koštų tomąčių. Virkit 1% valandos 
iki suvirs iki puses. Išimkit maišiuką 
su prieskoniais, supilkit actą, virkit 
dar 10 minučių ilgiau. Supilkit kar
štą j butelius ir tampriai uždarykit.

ŠEIMININKĖS

avieną nuo petu-

galit kepti arba 
su daržovėmis ir

Šią savaitę Clucagos mėsos 
taryba rekomenduoja šviežią 
kiaulieną ir 
ko. 

% Kiaulieną 
virti. Kepti
bulvėmis, arba virti su barš- 
čiukais, pupomis ir t.t.

Avieną geriausia tušinti su 
daržovėmis ir paskui paduoti 
stalan su virtomis bulvėmis ar
ba atskirai išvirtais kleckeliais. 

{Kleckelius padarykit iš miltų, 
1 šaukštukas peppercorn, 1 šaukštu-Į virtų, tarkuotų bulvių, įdėkit 
kas gvaizdykų,' nuimkit galvutes.

Vi kvprtos acto.
Sudekit į puodą tomates, svogu-

2
"2

sėklas. , •
2 babkavį lapai
Vz puoduko , cukraus
2 šaukštai druskos
1 šaukštukas mace, 1 šaukštukas 

paprikos, 1 šaukštukas selerų sėklos,

išimkit

2—3 kiaušinius ir išvirkit dru- 
skuotame1 vandeny.

aUgštą... mokyklą, ir pati dar
bininkų kliasa nori savo vai
kus leisti į augštas mokyk
las. >

Tad, galima suprasti, kad 
trijų kursų programas yra ne
tinkamas, nes neužganėdins tą 
minią mokinių, kuri dabar ran
dasi augštose mokyklose. Yra 
argumentuojama, kad didžiu
ma mokinių nevartos matema
tikos. Dėl to dabar nereikia 
studij uoti tos mokslo šakos, 
kad įsigyti diplomą.

Per daug metų, ypač, nuo 
karo laiku, buvo skleista pro- 
poganda prieš mokymą sveti
mų kalbų, su rezultatu, kad 
dabar nėrdkallnga mokytis 
svetimos kalbos. (Čia ne ma
no nuomonė apįe šiuos naujus 
patvarkymus. ' Aš 'tiktai išdė
stau argumentus ir . priežastis 
ant kurių remiasi, tie kurie 
įveda programa permainas).

Taipgi, įvairumas mokinių, 
įvykina įvairumą kursų moky
kloj, Mokinys, kuria tikisi lan
kyti universitetą, turi atsar
giai pasirinkti savo kursui Ir 
tas nebus supku, nes augštų 
mokyklų programas yra gana

r ■ *

didžiausia 
dalis mokinių, kurie baigdavo: 
augštąsias mokyklas įstodavo 
universitetan. Tada, tarp kitų 
reikalavimų, reikėjo studijuoti 
per du metus matematiką , ir 
svetimas kalbas.

Dabar, mažiau negu vienas 
ketvirtadalis baigusiųjų augš- 
tas mokyklas įstoja į univer
sitetu, pę§ dabar masės, lan
ko augštas mokyklas, o ne tik 
tam: tikri parinkti mokiniai.

> Tad ir pareikalavimai kursų 
yra permainyti, . -

Didžiuma mokinių dabar j 
lanko ■. augšt'aš mokyklas dėl. 
ivaįrių. .priežasčių, o ne vien; 
prisirengimui į universitetus. 
Valstijos teisės priverčia vai* 
ką lankyti mokyklą iki fis 
lauks septyniolikos metų am- 
žiaus. šios šalies tėvai nori, 
kad vaikai ? lankytų mokyklą 
taip ilgai kaip galima. Iiįdus- 
trija negali samdyti jaunimo,, 
nes suaugusiems nėra darbų; 
Daug samdytojų reikalauja, ... _
kad darbininkas butų baigęs4lankstus ir įvairus.

Dabartiniu laiku augštose 
mokyklose (High School) yra 
įvairių kursų 4r ’ kas met įve
dama vis daugiau naujų. Vai
kas, šiandien įstodamas j “High 
School” galį pasirinkti tą kur
ią, kurį jis skaito tinkamiau
siu. šitas periodas jo mokslą 
yra eksperimentališkas. Jis ga- 
j permainyti .įųrsą, jeigu pir
miausiai parinktas jam netinT 
ka, Paprastai, vaikas geriau 
žino ką jis nori prieš pąbaigą 
pirmų metų, negu tada, kada, 
jis ką tik pradeda lankyti aug
ėlesnę mokyklą.

: Kad gauti diplomą, mokinys' 
turi lankyti mokyklą keturis 
metus it turi pasekmingai pa-; 
.baigti visus reikalavimus savo 
paslrnikto kurso. Tuos reikala
vimus jis gali sužinoti pačioj 
mokykloj.

Ne daug metų atgal, augš- 
tesnėse mokyklose buvo tik
tai trys kursai: vienas, priren* 
gimui mokinių universitetui;

prirengimui mokinių

’ ELEGANTIŠKA RUDENINĖ SUKNELĖ
No. 4572—Paprasta b etlabai elegantiška rudeninė suk

nelė. Galit pasisiūti iš vienos spalvos šilkinio arba vilnonio 
matcriolo su baltu kalnieriuku. Sukirptos mieros didžio 12 iki 
20. 16 mierai reikia 3*4 yardų 39 colių platumo materialo ir 
3/4 yardo skirtingo materiolp apikaklei ir rankovėms apsiųti.

Norint gauti vįeną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-' 
tę pasiųst! pinigus arba paš-, 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. LaUkus reikia adresuoti: 
Naujienos Rattern Pept, 1739 
So/Ha|sted SL,‘ Chicago, III. j

L > v.> > A. C
•7-^ Įfiibiihii it ni ?

naujienos needlecbaft dept.
1739 So. ILalsted St., Chicago, III.

' * * , * . < * ' ’ ’ <

čia įdedu 10 centų it -prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

Vardas ir pavardė

| Adresas

I Miestas ir valstija 
(■M* MB jiantras

v*
K .,'K.

■ M
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Diena Iš Dienos

savo

Furnitūre

APRŪPINTI SU

Automatinė

$50,000 vaikams

Dėdė Juozas;

Radėjas.

HOSPITAL

Adresas RESTAURANTAI

BARSKISAmžius Svoris

Užsiėmimas

Parašas

PETER' PEN

Garsinkite “N-nose

pasakė 
nančią

Vestuvių Varpai 
Marąuette Parke

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP

Avenue
5727.

marquette*r 
šeStadienį, 
paėmė ci- 
yra duktė

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pagerbė 
Mike Biagą

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

Pranešimas lietuvaitėms, pla
nuojančioms' įstoti konkursan

“Vyrai, Valdo Pa 
šaulį, o Moterys 
Valdo Vyrus...”

J. F. Eudeikio ' 
Moderniška Koplyčia

Gruzdžių Grinorius” atsako 
p-ai B. Paulauskienei

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintains 
a "S.t* 

Temperatūra

Parūpins Fotograf i 
jas Kandidatėms į 
“Miss Lithuania”

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

P-as Zaker yra biznio žmo
gus, daug tad ir svečių susi
laukė, visi jam daug ir laimės 
palinkėjo.

Temperatūros
Kontrole

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir pariy. Galite gauti 
valgius ir garimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ____

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ___________
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Tiesa, 
prašiau vietinių 
kad išbrauktų.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

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

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgepurt Bu

siness Men’s Assęciation. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai-—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

SEE 
tlHlGSE

Nėw City Furniture Com- 
pany kviečia kandidates pasi 
naudoti šia proga. ^Tereikia at
eiti į New City 
krautuvę, adresu 1654-56 W. 
47th Street, ir paklausti savi
ninkų p. William Kosmowski 
arba p. W. Bazar.z Jie parūpins 
fotografiją, kuris paveikslus 
nutrauks ir prisius juos “Nau
jienoms”. Mergaitėms fotogra
fijos nieko nekainuos.

JOHN MIKšIS, PROP.
834 W. 35th Street
( Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

\aA-UkT DO MDU 
DO rr'p

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

TeL Victory 9670

Du jaunuoliai 
park iečiai pereitą 
teisme, pas teisėją 
vilį šliubą. Jaunoji 
Viktoro ir Konstancijos Patų

Ignaco ir Pe

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Bložis, jaunuolio dėdė, 
gerą ir gana pamoki- 
kalbą jaunavedžiams.

vakarienės, prie geros 
muzikos, šalto alučio, gražiau
sioj svečių nuotaikoj, puojta už
sitęsė iki penktai valandai ry
to. Jaunavedžiai apsigyvens 
pas jaunojo tėvą, Ignacą Ka
činską, 2322 W. 72nd Street, 
gražiam ir gražiai išpuoštam 
bungalow.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms - 
(Chicagoje)

Louis Munao, 22, su Doro 
thy Filimonowich, 25

Louis Žak, 26, su Anne Bri

Rugsėjo 29-tą d. pas Mike 
Biago, 4358 So. California avė. 
susirinko gražus būrelis drau
gų ir tinkamai “pavinčiavojo” 
ji varduvėmis. ,

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

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

Tel. VICTORY 2031-2

JONAS GRICIUS
TAILOR

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

821 Seat 34tb Street

Stambi baldų firma, New 
City Furniture Company, kuri 
turi paskyrusi brangias dova
nas “Miss Lithuania” konkur
so gražuolėms, praneša, štai 
ką: firma parūpins fotografi
jas, savo lėšomis, toms mer
gaitėms, kurios nori įstpti kon
kursan, bet ^neturi fotografijų 
ir dėl to nestato savo kandi
datūros.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS .

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel, Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run 17.40 
(Screened) ------ ----- _ tonas
SMULKESNES $7.15

Tonas ____ ____________

pų. Jaunuolis 
tronėlės Kačinskų. Abieji tė
vai yra laisvų pažvalgų, my
linti apšvietą, ir pavyzdingi 
progresyviai žmonės. Už tai ir 
savo vaikučius gražiai išauklė
jo ir gerokai išmokslino.

Jaunųjų palydovais buvo 
Irena Kantrimas, Aleksas San- 
darauskas, Venetta Grybas, 
Volteris ^Kučinskas, Zofija' Ka
činskais, Kazimieras Karalius, 
Nellie V šimanauskas, Pranas 
Kačinskas, Aldona šimanaus
kas, Eddy Uhlir. Vestuvių puo
ta įvyko Hollywood svet. Gi
minių ir draugų dalyvavo yįrš 
poros šimtų. Laike vakarienės 
jaunavedžiams giminės išreiškė 
savo geriausius linkėjimus. Yra 
malonu pažymėti tas faktas, 
kad čia augęs jaunimas, kad 
ir valdiškas mokyklas yra lan
kę, sykiu gražiai vartoja ir sa
vo tėvų kalbą. Tai gražus reiš
kinys.

Chicago Children’s-- Benefit 
League padaryta prieš pora 
dienų “Tag Day” sukėlė apie 
$50,000 netuTtingų vaikų šel
pimui ir globojimui.

Bronysė Patupiutė — Kazimie 
ras Kačinskas/

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

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

W. Sadauskis 
Pristato visokių 
rųšių ANGLIS

Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils

TAIPGI PERKRAUSTO 
furniČįus, pianus ir kitokius 

rakandus.

808 West 33rd PI.
Tel. Yards 1797

THE

F4AP į

Tarp žymesnių lietuvių ma
tėsi J. Barškietis, Dr. Biežis, 
J. Yivška, J.. Liulevičius, S. 
Warnis, J. Makrickas, Makutė- 
nienė ir jos sūnūs Jonas, Niek 
Petraitis, Florence Wiebol, 
Mr. ir Mrs. Mattson, Mr. ir 
Mrs. Zuriai ir daug kitų, ku
riuos dėl vietos stokos nega
lima sužymėti. * ’

Mike Biago yra visiems at
silankiusiems dėkingas ir žada 
jų ateity neužmiršti.

— Stęponas.

Šiuomi įstoju į
* • f

savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve> 
dejų nurodymų.

QOT “TO LDO< 
Ol-TT T=ora, OuO'.

owu EVES/
' -___ _

Gimtadienio puota
Spalių 2 d. vakarą buvo p. 

Mike Zaker, nuo 3437 S. ■ Union 
avė., gimtadienio puota. Jį pa
sveikinti, gėlėmis padabinti ir 
dovanomis apdovanoti susirin
ko gana daug' svečių. Jų tarpe 
buvo: p.p. Budrikai iŠ Bright- 
on parko, Abraičiai, nuo 3437 
S. Union avė., p.p. Kesseler, 
nuo 3212 S. Wallace, p-lė Ber- 
nice 
avė., 
34th 
žus,

Sl'F’OSE l"T I 
CAUCmv 

Twe _ 
BUSUEEBr

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

' PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

i OOkj't knjOw/ | 
ceej ocrr 
“TO GO NJOv<*

LCO< FOC-

CICERO. — Musų medžioto
jai sujudo. Paskatinti p. Sha- 
meto, dabar visi tik ir kalba 
apie • medžiokles ir tariasi va
žiuoti, nežiūrint kaip toli, kad 
tik parvežti didesnį “moose”, 
negu p. Shamsto, parvežtas iš 
Kanados miškų. O ten tų miš- 
kų-miškų! Tikra “pustynė”.

Medžiokle nemažai susirūpi
nęs p. Paliulis, senas biznierius 
ir neblogas “strielČius”. Kad 
kokios, dar gali p. Shametą “by- 
tyti”. Gerų pasekmių. Planuota 
išvažiuoti kaip pereitą sekma- 
diėnj. Sutartis važiuoti daryta 
su So. Chicago ir Brighton Par
ku. Cicero lyderiai, o visi kiti 
— pasekėjai. Apie medžioklės 
pasekmes pranešiu “Naujieno
se”. Skaitytojai, tėmykite.

6-iiOS vestuvės
Aną šeštadienį čia buvo net 

6-ios vestuvės. Tai kunigams 
biznis! Ištikrųjų šįmet vestuvių 
nepaprastai daug. Prieš gerą ar 
prieš blogą?

Samoška vėl b.znyj
Jonas Samoška, per daug me

tų užlaikęs tavęrną, neseniai 
biznį pardavė. Sako, nusibodo, 
bandysiu kitaip gyvenimą dary
ti. Bet ne taip lengva su dar
bais, ir, štai, šiandien p. Sa- 
moška vėl biznyje, tik jau to
liau nuo lietuvių centro, būtent, 
prie 14-tos ir 50th Count. čia 
apsigyvenę daugiausiai italai, 
lenkai, bet yra ir lietuvių.

Gūdžius biznyj
Per keletą metų pasitraukęs 

į privatišką gyvenimą, Vincen
tas Gūdžius, 1337 South 49th 
avenue, vėl biznyje. Nuosavame 
name atidarė alinę. Pati vieta 
nebuvo uždaryta, tebuvo kiti 
globėjai. Nežiūrint visokių keb
lumų, viskas sutvarkyta. P-ui 
Gūdžiui linkiu geriausių pasek
mių

Victor Bagdonas 
; 2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorua 

arti ar toli.
3406 SOUTH | 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yarctę 8408 I Hemlock 6040

Man netikėtai prisiėjo susi
pažinti su J. F. Eudeikitf, ku
ris yr^ laidotuvių direktorius 
ir užlaiko koplyčią, 4605-07 S. 
Hermitage Avė.

Mandagusis ir inteligentiš
kas Jonas man parodė savo 
įstaigą, kurios įrengimas • ma
ne tiesiog stebina. Milžiniškas 
kiekis karstų, įvairių modelių 
pasirinkimui. Didelis sandėlis 
įvairių rūbų ir kitų reikmenų, 
kokių tik yra reikalinga liūd
noj valandoj, šitokio įrengimo 
man dar nei pas vieną laidotu
vių' direktorių neteko matyti.*

— Steponas.« ,

Medžioklė iij- -medžiotojai. — 
Vestuvės. — Biznio Permainos

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:
švedas, 4057 S. Artesian 
p. John Schultz, 942 W. 
st., p.p. Norbertas Bro- 

3403 S. Union avė., p.p. 
Edvardas Romanowski, 3437 
S. Union avė., p-lė Mary Ro- 
zaitis, 3437 S. Union avė. Mu
zikantu buvo Anthony • Rozai-

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

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Tahnan Avė.
Tel. LAFayette 4112

Pirmadienio .laidoje, spalių 4 
d. “Naujienose” p.. Paulauskie
nė pareiškia Gruzttžių Grino- 
riui, kasknevisai teisingai ap
rašęs jos papasakojimą “Įspū
džiai iš Lietuvos”. t

Sako: “bet nereikėjo 
žodžių įdėti į mano lupas

Butų buvę vietoje, jei butum 
pasakius kokie tie žodžiai yra* 
Toliau sakote: “Gal Lietuvos 
kaimuoęe ir yra daug musių”. 
P-ia Paulauskienė dar Lietuvoj 
biidama du laiškelius Gr. Gri- 
noriui parašė -ir sakė, kad la
bai daug musių, negalima jų 
nei atsiginti, esančios ir didės-

• " 1 P-nės ir piktesnės už Amerikos 
muses. Tie abu laiškeliai buvo 
patalpinti “Naujienose”,

Dabar dėl bereikalingo žmo
nių piktinimo.^ Tai buvo štai 
kaip. Pasakius, kad parašiau 
Tamstos pasakotus įspūdžius iš 
Lietuvos ir priminus kur kal

bama apie ; mišias ir dolerius, 
Tamstos giminaitė pasakė, kad 
tą paragrafą išimčiaji 
pažymėjau ir 
žinių vedėjo,
Bet, tur būt, dėl vietos stokos 
tas rašinys ilgokai liko neįdė
tas j laikraštį ir tokiu budu 
gal pamiršo išimti.

Taigi Gruzdžių Grinoriaus už 
tai nereikia barti ir jis tame 
nekalbas. Veikiausiai bus klai
da įvykus. Gruzdžių Grinorius 
gerbia p. B. Paulauskienę, taip 
pat ir jos giminaitę, šiaip ar 
taip, vyrai moterims turi nusi
leisti 'ir atsiprašyti. Kaip yra 
sakoma, vyrai valdo pasaulį, o 
moterys vyrus. Tuo kartu ir 
Gruzdžių Grinorius prižada 
daugiau “nebegriešyti” ir š’uo- 
mi likviduoja tą mažą musių 
ir mišių nesusipratimėlį ir ant 
galo deda tašką — Amen.

Gruzdžių Grinorius.

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami ^l^ytuvai^pa- 
laiko nustatytų tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatįię tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermoštat, oil valve ir 
transformeiį, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengvą, kaip durų skambutį.

- A-' • '. ■ 3

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šįas ypatybes: Heat Refleetor Doors... 
Heath Radiating Fins... ir Coleman Fuel-Saving

• Burner. ■ , 1

Įvairios Žinios iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

KASDIBNiNIS BIZNIO SĄ- 
RASAS—ALFABETO 

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

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Bumus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar ioadais.

• FOTOGRAFAS-

C0NRAD~«B«
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
-Tel, ENG ^888-5840,tt

FURNITURE HOUSEJnc
“The Home of Fine Furniture” 

' Since, 1904 *
1748-50 W. 47th Street 

Tel. YARDS 5069

oleman HEATERS

s



Ketvirtadienis, spalių ?, *37

iki prilipo

Help Wanted—Female

NAUJIENOS, Chicago m,

Business Chancea 
Pąrdąvimui Bizniai

Įspūdingas Atidarymas Muzikalio Sezono 
Marijonos Rakauskaitės Koncertu

Marijonos Rakauskaitės, Lie
tuvos Operoą prima donos, kon
certas sekmadienį turės ypatin
gos reikšmės iš kelių atžvilgių. 
Aišku, kad svarbiausias ir dau
giausia laukiamas pasirodymas 
yra pačios pJės Rakauskaitės, 
kuri daugel metų rimtai studi- 

' javo ir yra viena pirmaeilių 
dramatinių sopranų Lietuvos 
Operoj, Daugel jau buvo laša
ma spaudoje apie jos pasiseki
mą kaip Lietuvoj taip ir kitur 
užsienio operoje.

Amerikoj atvažiavus p-lė Ra
kauskaitė paspėjo turėti tiktai 
vienų pasirodymų koncerte. Tai 
buvo rytuose, Hartford, Conn., 
|r tenykštų Amerikonų spauda 
entuziastingai atsiliepė apie jos 
dainavimų, kų , liudija sekanti 
ištrauka iš '‘Hartford Gourant” 
tugs. 20 d. “Panelė Rakauskai-

• tė buvo tuojaus priimta publi
kos Širdysną, Savo turtingu ir 
Skambiu soprano ji davė dra
matiškų interpretaciją progra~ 
mui» kuria •talpino operos, liau
dies ir klasinės medžiagos. Jos 
balsas , buvo Švelnus ir tvirtas, 
jr ypatingai pritaikytas dau
giais tragingom temom, ku
rios tilpo josios pasirinktoj 
programoj. Ji dainavo ‘'Sunku 
Man Gyventi” — • Šimkaus;
'‘Rūpinos Motinėlė” — ir “Lie- sidalinti rezultatais tų metų la-

Rašo — Nora’
pė Tėveli^’ -— Ta'llat-Kelpša; 
arijas iš Verdi operos “Aida” 
ir Kamvičiaųs "Gražina” i “Iš
svajotų Karalaitį” Jokubėno ir 
“Prakeikimas” iš Wagnerio o- 
peros Lohengrin.

Reiškia muzikos kritikai vi
sur įvertina' jos talentų ir deda 
ją J kliasą augštai išsilavinu
sių menininkų. Tą daro nė1 vien 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
kurie neskirsto menininkų nė 
j tautas, nė partijas, nė kito
kius jsitikinimus. Visur j juos 
Rakauskaitė kalbėjo universale 
kalba — kaip menininkė — ir 
kaipo tokia visur buvo įverti
nama.

Lietuviams, ypatingai Ame
rikos ir specialiai Chicagos, 
Rakauskaitė turi dar didesnę 
reikšmę ne kaip kitataučiams. 
JI yra viena pačių chieagiečių, 
tarp kurių augo ir visų savq 
buvojimų čionais veikė ir dir
bo, ir kuri, pačių chricagiečių 
siunčiama ir lydima, išvažiavo 
Europon tolesniam studijavi
mui, Ji neapvylė chieagiečių 
pasitikėjimo, kad suradus gali
mybės pašvęsti daugiau laiko 
studijoms, ne kaip čionais nuo 
kasdieninio užsiėmimo atlikda
vo jai, ji atsieks savo tikslo.

Dabar sugrįžo Amerikon pa-

[stokit Dabar; Pra- 
iobkit Visam Gyveni
mui; Laimėkit Prizą

$100,000 Pirmas Prizas^ 
999 Kiti Prizai

> *
Atsiląnkykil pas artiiniaur 

šią dylerį, kurs parduoda ci- 
garetus, ir paprašykit jį duoti 
jum 01d Gold Cartoon BuHe- 
tin kartu su pilnomis taisyk
lėmis ir detalėmis, kurios lie
čia kontestų. Jus gausit šį 
Cartaon Bulletin absoliučiai 
dykai. Laikykitės instrukcijų 
atydžiai. Nėra jokių trikslL n5 
prigavimų. Puošnumo nežiūri
ma. Neatidėliokit, Jstokit kon- 
estan šjandieų. šis naujas 
$250,000 kontestas yra Old 
Gold atsakymas tūkstančiams 
savo draugų.

Dvigubai-švelnųs Old Gold 
teikia jum dar vienų progų 
laimėti turtų. Tėmykit šį dien
raštį dėl busimų pranešimų.

f 

pavaišinti. Tokiems reikalams 
jo uždarbio toli neužteko, tad 
jis \pradejo gyventi “kompani
jos sųskaiton” iki prilipo 
liepto galą. ;

Patikrinus kompanijos kny
gas pasirodė, kad jis per pa
staruosius kelis metus išeikvo
jo $4.3,000 kompanijos pinigų 
ir. todėl tapo uždarytas kalė- 
jiman apgalvoji kiek brangiai 
“good time” kainuoja — jįsi, 
tejamas nuspręs ką toliau su 
juo darytį.

Miscellaneous

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi ...

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. BĮalsted Stieet

■ "TT 1 i. -yr—'n "i.'=es= 
Furnished Rooms

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

Klein, Juniper 8911.
■J. I ................... ............................... .. ................... .r i i| į m , „

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

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

PASIRENDUOJA kambarys ant 
biznio gatvės. Labai geras dėl siu
vėjos. Taipgi reikalingas siuvėjas, 
patyręs ant senų ir naujų drabužių.

4146 Archer Avenue, 
Tel. Lafayette 9832.

Real Estate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

SUSIRINKIMAI
Joniškiečių L. K. Klubas laikys mėnesinį susirinkimą penkta

dienį, spalių 8 d.» 7;30 vai, vak., Hollywood svetainėje, 
3417 W. 43 St —Valdyba.

Suri^inkimas Susivienijimo Draugijų, Kliubų ir Kuopų valdybų 
pęriktądienj, japąlio 8 d., 7:30 vai. Chicagos Lietu

vių Auditorijoj, 3tS3 St Halsted’ St; Vfros’Valdybos'mĄlo* 
nėsit atvykti į susirinkimą ir bus apkalbėta Chicagos Lie
tuvių Auditorijos likimas.

Thomas S. Janu is, p raiin n tas, 
Martinas Kadzewskis, sekre orius.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalių 8 d., Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Ulvd., 7:30 vai, vak. Nariai malonėkite dalyvauti.

i ' Valdyba.
Morning Star Kliubas laikys mėnesini susirinkimą spalių 7 d., 

8 vai; vak. po antrašu 3804 VVest Armitage avė. Eraugai 
malonėkite atsilankyti į susirinkimų ir nesivėluokite.

Rast.
Brighton 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.

. . X *
Gi kurioa norite prigulėti, kviečiamos dalyvauti, turime 
žieminio sezono veikimą pradėti. —Valdyba.,

*

PARENGIMAI

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į Tavernas ir Restau- 

rąnuą sezoninius produktas. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

RĘNDON KAMBARYS, . apšildo
mas ženotai porai ar merginai, 
Mrs. Konkelis, 5806 S. Peoria St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, 3 šeimoj, savas kam
barys, $7. Buckin'gham 2373.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PATYRUSI ’ MERGINA lengvam 
namų darbui, patyrusi prie vaikų, nė 
virti, nė skalbti, būti. Mansfield 7200

MOTERIS paieško DARBO į ta- 
vern arba Lunchroom. Patyrusi, at- 
sakominga moteris. 4422 So. Camp
bell Avė. Tel. Virgipią 0177.

JAUNA MERGINA namų darbui 
geri namai. Berg, Sheldrake 8917.

Help W ant e d—-Female

ŠEIMYNINKĖ—vidutinio amžiaus 
—fuimingauzė—turi būti patikima.

1442 West Monroe St.

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo, nejaunesnė 40-50 amžiaus 
Turi mokėti anglų kalbą. Prižiūrėti 
1Q metų vaiką.

3216 Augusta Boulevard

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

Tet BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir faraas; inffiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargonus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: *

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

vinimosi ir patyrimo tokioj įs
taigoj kaip Lietuvos Operoje.

Turėdama progos pažinti pro
gramų, kurį p-lė Rakauskaitė 
pildys šio sekmadienio koncer
te, galiu pasakyti, kad jis bus. 
įvairus ir įdomus. Bet apib tai 
kitą syki.

& * &

P-lės Rakau skaitės koncertas 
įvyks šį sekmadienį, Studęba- 
ker teatre. Po koncerto, Audi
torium viešbutyje bus vakarie
ne. Bilietai $1.75 asmeniui. '

“Good Time” daug 
kainuoja

/ m., Robert Compton, 37 
knygvedys Steel Sales Co., 129
S. Jefferson St., mėgo “good 
time”, mėgo gražiai pasirėdy
ti, gerai gyventi ir dar kitus

VINCENTAS ŠIDLAUSKAS 
(SALUSKY) - '

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5 d., 2:30 vai. ryto 1937 
rn., sujaukęs 56 pietus amž., 

''gimęs Tauragės apskr., Šilalėš 
parap., Svilių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
3 sūnūs: Povilą, Vincentą ir 
Petrą; 2 brolius; Simoną, Šid
lauską ir jo šeimyną ir Jurgį 
Šidlauską- ir. Jdtąs gimines,

Kūpąs pašarvotas koplyčioj, 
3307 Lituanica Aye. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, spalių 8 d. 
8 vai- ryto iš koplyčios į Šv. 
Jurgio parap, bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pine;?. Pi'

Visi a. a. Vincento Šidlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. f 

1 Nuliūdę IfėK&hie,
Sųndi, broliai ir gimines.►

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

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

1054 West 59Ų1 St.

PATIKIMA MERGINA, patyrusi 
bendram darbui, geri namai, nuola
tiniam, be virimo. Būti $8.00 į sa
vaitę. Pašaukti. Independence 1669.

REIKALINGA BEAUTY OPERA- 
TOR — turi kalbėti • lietuviškai.

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

KATALIKĖ ŠEIMININKĖ, kuri 
nori gerų namų, padėti namų darbe 
—40-50 metų — atskiras kambarys 
—$5.00 j savaitę—referęncas.

Beverly 6758.

RETAS BARGĘNAS
2 po 4, mūrinis namas, lotas 

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

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

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

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Reaįty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

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

37jJ8 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
_ Darbininkų JRei kia

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim, 
TUTHILL EMPLOYMENT 

184 W. Washington St. 3 floor.
-r^r

COĄL Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

Hemlock 0800.

WILMINGTON 
ANGLYS

Lunip ... ............. $6.00
Mine Run.......5-75

Egg ...................... , 6.00
Nut ........................ 6.00
Screenings ......  4.75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORE 6975

REIKALINGAS SEILSMONAS 
pardavinėti vyną. Atsišaukite 

3850 West 16th St.

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: Marąuette Park apielinkčje 
4 pagyvenimų po 4-rius ir po 3% 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. (

ALICE SKIRNICK 
po ' tėvais Talalaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5 d., 8 vai. vakare, 1937 
m. sulaukus 20 metų, gimus 
Brooklyn, N. Y.

Į’aliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną • Skirnicką, motiną 
Oną Vanagaitienę, po pirmu 
vyru Talalienę, seserį Bronisę, 
brolį Stanislovą, dėdes Antaną 
ir Jokūbą Taialus ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 221 West 
110 St., chjcago. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, spalio 9 die
ną, 8 vai. ryto iš namų į Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
UŽ velionės sielą, o iš ten bus 

• nulydėta į šv. Kazimierą kapi
nės.

0Visi a. a. Alices Skirnick 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, /
Vyrąs, Motina, Sesuo, Brolis, 

Dėdės ir Giminės.

DOMINIKAS VAIŠVILA
Persiskyrė su šių poasauliu 

rųgp, 17 d., 4:25 vai. popiet, 
1937 pi., sulaukęs 7Q jpetų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje And- 
rejavo. parapijoj, Sausų kaime.

Amerikoj išgyvena 35 metus.
Kūnas padėtas šv. Kazimie

ro kapinių skiepe, šeštadienį, 
spalių 9 d. šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje atsibus gedulingos 
parhaldos, .f po pamaldų bus 
perkeltas j nuosavą duobę.

Prašome fvi'sų giminių ir
. draugų atsįjankyti į pamal

das, q paskui, jTjšv. Kazimiera 
kapines paskutinį jam patar
navimą atiduoti, o po laido
tuvių prašome visus: gimines 
ir draugus atsilankyti- į musų 
namus, 3023 •'Lldyd avenue.

Tel. Vir'gįnia Q027.
Mrs, Apolonija Vaišvila 

ir šeima. • |Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos Skyrius rengia Vilniaus 
netekimo paminėjimų spalių 8 d., 7 ;30 v. vakare. Lietuviu 

“ Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Kalbas Naujienų redakto 
rius Dr. P. Grigaitis ir Vilnies atstovas S. Ąbekas. Dąty- 
vauja Chicagoą Vyrų, Birutes, Laisvės Kanklių ir Naujos 
Gadynės chorai. įžanga 15 centų. 

1 • * • ru « ■ww i ii>i«, .. .. «<■«>, i r »-—- ■ -"»■
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We Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

ILLINOIS COAL 
$4.75 , to $6.00 ton 

DEUVERED ANYWi(ERE -
Call Day or ARDMOKE 6975 

Night
T«/*u j. -y- '■. ..........* Jl ~ 11 IU JPjrrt

..... . ....... / m i

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalanti asbestomig. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

IEŠKAU VYRO, kurs galėtų dirb
ti su manim liuosu sau laiku, par
duodant vieno ir 2 akrų farmas prieš 
Roosevelt Rd., tuoj už Cook County 
sienos. Nuosavybė yra 5 minutes 
nuo *L” stoties. Jus galit padaryti 
geras pajamas ateinančių 90 dienų 
laiku. Kreipkitės tarp 7 ir 8 P. M. 
bįle vakarą. 4076 W. 26th St. 
Talman.
■-’t'U y ■■■ , , ,|.MX 1.1 ............... ■■ -

REIKALINGI DARBININKAI 
FARMOS netoli Chicagos, 
mėn. ir užlaikymas. Atsišaukit

Stanley, 423 E. 64 St. 1 lubos

Mr

ant 
$15.00

REIK ALINGA patyrusio lietuvio 
bučerio. 4001 So. Campbell.

Autoniobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

Švarus, side mounts, tik ,..........
NEWBĘRRY BARGAINS, 

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

$79

12 AKRŲ — tuoj į pietus nuo 
Midlothian, prieš Crawford budin- 
kus — liga verčia parduoti,

63-Čia ir Sacramento vienas auk
štas ir 2 flatai—karšto vandens šilu
ma—garažas—$15,000.

fH-paa ir Rockwell — 2 flatai, ply
tinis, garų šildomas — garažas — 
$8,500. Išmokėjimai.

M r. Medora, Stewart 3601.

NAMŲ IR FARMŲ BARGENŲ 
IEŠKOTOJAI kreipkitės pas.Slu- 
romskį and Co. Turime visokių na
mų ir farmų lapai pigiai ant lengvų 
išmokėjimu. Taipgi turime visokiu 
mainų.

Ofisas atdaras nedėliomis nuo 10 
ryto iki 3 popiet,

C. P, SUROMSKIS,
2502 W. 69 St, Grovehill 0306.

VERONIKA GAILIŪTE
r»n-TT

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 5 d., 1937 m., 11:20 valandą 
vakarę, sulaukus 21 metų amžiaus, gimus WestviIJer IU.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F, SELEMONAVICH 
SVĖTĘRIŲ K R A U- 
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VIŲTOBY 8486
504 WEST 33-rd STREET

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisčius be įmokėjimo, 20 -mėn. 
išmokėti pilnas peržiurėiimas: stav 
bdžių, ratų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleva, sėdynių, talrų, beterių, 
jadio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykąi. Įsteigta 15 metų. 

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 48,44, 

linini W,| '■ ■"!

Musical Instruments
______ Muzikos Instrumentai______

GOLDSTElN’S MUSIC SHOP 
914 West MaxweJi St.

3 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.5( 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................ $75.0(
$99 Trombonas su keisu....... $35.0(
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.5( 
$8.50 Naujas Gitaras už .... . $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus

GAVAU NAUJŲ NAMŲ didžių 
ir mažų nuo resyverio iš forklozerių 
pigiai. Ieškantieji pirkti atsiliepkite 
56 W. Washington St. Room 514 ar
ba 4768 So. Western Avė. Klauskite 
Charles Urnich, resyvėrių agentas 
arba rašykite.

—— ■ ............................ .. M I1 • I V < i

TĖMYKIT
Kurie turite' nuosavybę namą, lo

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

NAMON FINANCE CORP.
6757 So. Western Avepue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais,

Furniture & Fixtures
Rąkandąi-Įtaisai

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėtas.
Leonas Roofmg Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0350. •

1UU pciocviAii IA c* ***•»

21 metų amžiaus, gimus WestvlIIe.r IU,
Paliko dideliame nuliūdime tėvą Juozapą ir 

motiną Oną, po tėvais Getamhtekaite, kuri pa
eina iš Alsėdžių miestelip ir seserį Oną, 2 cio- 
ces, ciocę iy kurną Veroniką ir jos žmpgų An
taną Suker, ciocę Damieėlę ir jos vyrą Juozapą 
Gričius, dėdę Kazimierą, kurną ii* Jo moterį Pet
ronėlę Gailius, 8 pusbrolius Waįter ir Tamošių 
Gailius ir Albertą Gricių, 2 pusseseres Justiną 
Gričiutę ir Aldoną Cukraįtę ir daugiau giminių 
Šioje šalyje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas namuose, 4422 So. Ariesian, 
Avė. Laidotuvės ivyka šeštadieni, spalių 9» die- , 
ną, 8:30 vąj. ryto iš namų į Nekalta Prasidė

jimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
dulingos, pamaldas už velionės siela, o iš teų bus nulydėtą i Šv. 
Kazimiero kapines. v '

Viri A. A. Veronikos Gailiūtės .giminės, draugai ir pažistami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyyaut'laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tęvai, Sesuo, Dėdė, CięW, Pusbroliai ir Giminės, 

Patarnaują laidotuvių direktorius g. ĄŲ SKŲDAS,. Tęk MONROE

&

• .t'- ' > e V
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I
LU f tliUOVisąs Pasaulio 

Ųabs.
KVIETKINJNKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankiętaina .
Ir Fągrąbąnis

3316 So, Halsted SOeet
Tel, BOULEVARD 7314

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIŲS 1987, visokio didžio su Coil 
Bąksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriuą ir ice 
bąksiųs. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
to kitur.

S. E. SOSTHĘIM & SONS 
1015 SO. STATE STREET 

CALumet 5269,
. , iįį.i , I ' ■ 11 .1L elf |I r '

= 
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Urba Flower Shoppe
Gėlės MydUtiame-’-Vestuvėmą 
r^-Ęankietams^-Laidotuvėma-— 

? Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phoiie. MFĄ.YRTTĘ 5800

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

• ■ / . s.

c’ i..v.-, i ’a j-5.i.2 .• y. .-ih■a.'a

$25,00Q Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti i® Ąrnerifcopiški

Kaurai       $15-*42Q—$25 
$150. Amer. Drįent kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe .......     $175
Atdarą vak, iki 9—Nedėlioį iki 5 v v.

RAPP STORĄGE FURNITURE 
5746 So, Ashland Ąve.

NASLĘI REIKIA PINIGŲ, paau
kuoja kaurą. Niekad nevartotas, 
importuota*, erieftalio rąšto, $20. 
3980 JacRson, 1-uias, Van Biren 1078

JEI TURIT
KA PARDUOT

PA GARBINKIT 
NAUJIENOSE

• A"

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mua tuojau

CANAL 8500
Apgarsmirtių < kainos prj- 
ęihąmoa. Už pakartoji* 
mųa gausit nuolaįdų.

ėlMMM

IJ
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Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj

Antra
Dovana

Kuria Antrai
Išrinktai Gražuolei

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
COCHRĄNBS*

TORONfę

Juoda

M

o®

SERGA

sunkiai sergąs ir jo-gyvas

tis- esanti pavojuje

Smarki “Balto Kutu 
liuko” Kova Tarp 
Chicago-Westville

Naktį iš antradienio į trečia
dienį mirė jauna Brighton Par
ko lietuvaitė Veronika. Gailiūtėj 
nuo 4422 South Artesįan avė.

‘•’*V •

To Botv. aod 
(N®wfoundland)

WM®

is au- 
lietu- 
South Suėmė pasiturintį 

valkatą

Tečiaus padarius pas jį kra
tą kišeniuose rasta $100 gry
nais pinigai^ $120 banko kny
gutė ir kita banko knygutę su 
$1,000 depozitu.

Mirė Jauna Lietu 
vaite, Veronika 
Gailiūtė

i Ml

Meksikoj nužudytas 
chicagietis

^V/.YORK 
ARK

vienas gal mirtinai

CHICAGO SUJUNGS ORU SU EUROPA 
linija rodo projektuojamą oro liniją iš Kanados į Lon

Prezidentas Rooscveltas prieš kelias dienas besilankydamas vakarinėse vals 
tijose, apžiūrinėja federalinės valdžios statomą didelį Coulee tvenkinį.

Jie / lošė dvidešimts 
nias skyles

cionalistų vadas Mahatma

K. Gandhi, 68 m., dabar

■

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Matt
Joseph Cenisek.

Ligonė buvo 21 metų am
žiaus. Sirgo apie metus laiko. 
Gydėsi šv. Kryžiaus ligoninėje 
ir Rochester, Minnesotoje, ■ bet 
jos pakrikusios sveikatos nebu
vo galima pataisyti. Ligonė už
merkė akis amžinai namie, kur 
buvo parvežta iš ligoninės ke
letą dienų atgal. * ‘

Laidotuvės įvyks šį šeštadie
nį. Jomis rūpinsis 
direktorius S. M. Skudas.

Senas Petrą
septy- 

išvaikščiojo be
veik devynias mylias begaudy
dami tą baltą rutuliuką. Dr. 
S. Jakubs yra labai greitas 
golfininkas, bet kaip tik išsi
suko nesumuštas.

\ Čikaga dabar rengia špepia- 
lį turhamentą fr nori, galutinai 
persitikrinti su, Westville gol- 
fininkais, nes Čikagoje niekas 
nenori nusilenkti Westville 
golfininkams. Taigi greitoj at
eityj pamatys tikrą kovą tarpe 
Wėstville ir Čikagos golfinin- 
kų. . ■ —Reporteris.

Nuveikti chicagie&iai reika 
lauja rebąnžp

Gauta žinių, kad chicagietis 
Ivan Wm. <Ericson, 35 m., liko 
nudurtas Meksikos mieste Tax- 
co, Guerrero valstijoj. Jo kūną 
identifikavo jo šoferis. Jis yra 
pirmas šį sezoną nužudytas 
Meksikoj turistas. Įvykį vietoj 
ištirti išvyko Amerikos konsu-

SUĖMĖ DU JAUNUS CICERO LIETUVIUS 
UŽ AUTOMOBILIU VOGIMĄ

Sirgo apie metus laiko; laidoja 
ma šeštadienį

AUTOMOBILIO AUKOS. 
—Bernice Darmody, 19 m., 
Paul Liskam 16 m. (kairėj 
apačioj) ir Herman Koss, 
22 m., kurie liko užmušti 
automobiliui įvažiavus į til
tą prie 16 ir Kenton gat., 
Cicero. Du kiti irgi liko su
žeisti
Visi jie važiavo iš smuklės 
ir vairuotojas, jo paties pri
sipažinimu, buvęs tiek gir
tas, kad nebematęs kelio. 
Bet jis tik lengvai susižeidė.

Anglijos didžiūnas, Eari 
of Jersey, 27 . m., su savo 
nauja žmona, buvusia Vir- 
ginia Cherrill, 29 m. Tai bu
vo jau ne pirmos abiejų Va
dybos.

“PAKLYDĘS TĖVAS”. — Tbomas Ross, dabar 82 metų amžiaus, po barnio na
muose išėjo iš savo namų Joliet, III., 42 metai atgal ir nuo to laiko apie jį nebuvo jo 
kių žinių; Buvo manyta jį mirusiu esant. Bet dabar jis susirado Cook kauntės ligo 
ninėj. Dabar tą “paklydusį tėvą” pasiims jo duktė Mrs. Halter iš Colnmbus, O.

jas, kurios jungs Chicago su Europos oro linija. Lau
žytos linijos rodo projektuojamas oro linijas Kanadoje 
kurios Kanadą jungs su Europos oro linija. Kanada iki 
šiol veik visai neturėjo reguliarių oro linijų.

Nugabenti į Willow Springs 
nuovadą, jaunuoliai prisipažino 
prie automobilių vagimo. Pir
miausiai jie pavogė Chevrolet 
nuo vieno Albert Nagy, nuo 
1221 South Kedvale avenue, ir 
tuo automobiliu pasivažinėję, 
pasivogė ir kitą, Oldsmobile. 
Tas priklausė vienam Walter J. 
Leininger, nuo 1125 Park 
Avenue, River Forest.

Jaunuoliai aiškino, kad susto
jo prie Cermak ir Wolf gatvių 
ieškoti kelio atgal Chicagon, 
nes buvo paklydę. Bet policija 
mano, kad jie ten budėjo pra
važiuojančių automobilistų, pla
nuodami juos apiplėšti.

Toliau kvoč’ami, jaunučiai 
prisipažino pavogę, automobilį 
apie tris savaites laiko atgal

Policistas suėmė Pasqu‘ale 
Bartucci, 31 m., 818 S. Morgan 
St., kaipo paprastą valkatą. Po
licijos stoty išsiaiškino, kad jis 
gyvena iš bedarbių- pašelpos, 
kurią gauna du sykiu į mėne-

New City Furniture Mart
1654-56 West 47th Street

iš 52nd avenue ir 25th street 
apielinkės. Be to, jie nusivedė 
policiją į tuščią prekini vagoną 
prie Roosevelt ir Cicero avė., 
kur turėjo paslėpę keturis ra
tus ir keturias vogtas padan
gas (tires).

Ateinančią savaitę abu jau
nuoliai bus pašaukti prieš 
Summit, III., taikos teisėją Lam- 
bert.

Linton, Ind., yra skaito
mas centru Jungt. Valstijų 
gyventojų. Ta proga mieste
lis buvo pastatęs paminklą 
iš anglių, nes apielinkėj yra 
tik anglių kasyklos. Bet ka- 
žinkas paminklą “nusavi
no” ir jį sukūreno. Tad da
bar gyventojai pasistatė 
naują paminklą, kurio, jie 
tikisi, niekas nebelies.

Atrado Mockaus radi,o
Cicero, policija suėmė 21 me

tų jaunuolį, John Schimpf, 1317 
S. 59th avenue,. už automobilių 
apiplėšinėjimą. Garaže, ties 
1319 So. 49th avenue, kurį 
Schimpf buvo nusisamdęs, po
licija atrado įvairių daiktų, iš
plėštų iš svetimų automobilių. 
Tarp tų daiktų buvo brangus 
radid aparatas, išplėštas 
tomobilio, priklausančio 
viui Joseph Mockui, 1243 
49th avenue.

Prie Cermak ir Wolf Road 
apskričio policija suėmė du 
Cicero lietuvius jaunuolius, ku
rie kamantinejamb prisipažino 
prie automobilių vagimo. Su
imtieji buvo,

Julius Rimdžius, 18 metų am-
48th

p
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črIRTAVIMO PASĖKA. — Nudaužytas automobilis, 
kuris prie 16 ir Kenton gatvių, Cicero, įvažiavo į tiltą. 
Nelairtiėj žuvo mergina ir du vaikinai, vienas gi liko 
gal mirtinai sužeistas. Vairuotojas prisipažino buvęs tiek 
įsigėręs, kad nebegalėjęs matyti kelią. / •

žiaus, nuo 1343 South 
Court ir

Charles Merick, 18, nuo 
SauĖh 49th Court.

Areštą padarė policistai 
Scbramm ir
Pastebėję du automobilius sto 
vint pakelyje, jie tyk.ai pri
slinko prie jų, atstatė revolve
rius ir jaunuolius suėmė. Vie
nas sėdėjo viename automobily
je, kitas kitame.

WESTVILLE. — Vaistiniu-'' 
kas J. J. čižauskas iš AVestvil- 
1c, Illinois lankėsi Čikagoje ir 
labai supliekė 'Čikagos golfi- 
ninkus. Muštynės įvyko spa
lio 3 d., Glėneagles Golf lau
kuose. Vaistininkas Čižauskas, 
Dr. S. Jakubs, adv. Charles P. 
Kai ir Dr. Svenciskas dalyva
vo. Jie norėjo persitikrinti: ar 
čikagiečiai yra tokie galingi, 
kaip jie mano. Bet įvyko vi- 
sai ktiaip. Iš Westville Čižaus
kas savo tris oponentus labai 
supliekė, žinoma, čikagiečiai 
nenori prisipąžinti, kad jiems 
taip įvyko, tokiit^budu jie vėl 

laidotuvių šauks p. Čižauskjį rėvanžui. ■
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