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Francija Ruošiasi Akcijai 
Prieš Mussolinį

Mussolini Nepriėmė Anglijos ir Franci jos 
Pakvietimo Dalyvauti Konferencijoj
Francija Ruošia Mussolinio Užsimojimus 

Sulaikyti
ROMA, ‘Italija, spalio 9. — 

Benito. Mussolinio vadovaujama 
Italijos vyriausybe šeštadienį 
įteikė Francijai ir Anglijai ofi
cialų atsakymą j šių dviejų ša
lių patkvietimą dalyvauti Ang
lijos, Francijos ir Italijos kon
ferencijoj. ši konferencija tai
kyta tam, kad priversti Musso- 
linj ištraukti Italijos kariuome
nę iš Ispanijos.

Italijos atsakyme išreikšta 
nemažai gražių norų. Tačiau 
paskutinis atsakymo paragra
fas sako, kad Italija nesutiks 
konferencijoj dalyvauti, jei ne
bus į ją pakviesta Vokietija. 
Toks pareiškimas faktiškai yra 
atsisakymas dalyvauti konfe
rencijoj. Taip jį priėmė spau
da’.

LO2JDONAS, spalio 9. — Ke
lioms valandoms praėjus po to, 
kai gauta Italijos ' atsakymas 
dėl pakvietimo į konferenciją,
prasidėjo pasitarimai tarp Ang- plačia skale.

suIi jos ir Franci jos ryšium 
Italijos atsisakymu. Kokių 
vadų šiuose pasitarimuose pri
eita, sekmadienį, spalio 10 d., 
dar nebuvo paskelbta’.

Tačiau nužiūrima, kad Fran
cija gali atidaryti savo sienas 
tikslu teikti pagalbos Ispanijos 
lojalistams. Leisti liuosnoriams 
vykti į Ispaniją ir kariauti lo- 
jalistų eilėse, teikti amunicijos 
ir net teikti liuosnorių karui 
Ispanijoj iš savo reguliarios ar
mijos,

Anglija gi gali panaikinti 
draudimą siųsti karo reikmenes 
į Ispaniją, kurio laikytąsi iki 
šiol. ’•

PARYŽIUS, spal. 10__ Fran
ci jos valdžia šeštadienį pareiš
kė, kad, Mussoliniui atsisakius 
ištraukti Italijos kariuomenę 
iš Ispanijos, ji ruošiasi apsau
goti savo interesus Ispanijoj 
nuo Mussolinio briovimosi ten

Chicago, I1L, Pirmadienis, jSpalių-Očtober 11 d., 1937 
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KARAS CHINIJOJ—Nežiūrint viso pasaulio pasmerkimo, Japonija tęsia karą Chinijoje. Vaizdelyje matome Ja
ponijos kareivius traukiant kanuolę į naują poziciją Shanghai fronte. '•

ROOSEVELTAS 
KALB6SPER 

RADIJĄ"

VYRIAUSIAM TEI
SME VĖL BLACKO 

KLAUSIMAS
WASHINGTON, D. C

10, — iš Baltojo Namo pra
nešta, kad ateinantį antradie- vėl susirenka Vyriausiojo ša- 
nį, spalio 12 dieną, preziden- lies teismo posėdis. Kaip ma
tas Rooseveltas pasakys kalbą noma, pirmadienį Vyriausias^ 
per radiją.

Laukiama, kad prezidentas 
šioj kalboj praneš, ar jis ke
tina šaukti nepaprastą kongre
so sesiją darbo valandų ir al
gų, o taipgi ūkio reikalais įsta
tymams išleisti.

Prezidentas kalbės nuo 8:30 
iki 9:30 valandos vakaro Chi- 
cagos laiku. Jo kalbą trans
liuos trys didieji radijo tink
lai, būtent National, Columbia 
ir Mutual.

WASHINGTON, D.,^., 
Į10. — Pirmadienį spalio 11

sp. 
d.,

; teismas pasakys, ar jis priima 
į savo narių tarpą naujai spa
siirtą teisėją Hųgo L. Blacką.

Blacko reikalu Vyriausioj o 
teismo nariai turėję pasitari
mą praėjusį šeštadienį, tačiau 
nė pats Black, nė kiti teismo 
nariai jokių informacijų kai 
dėl pasitarimo rezultatų nepa
skelbė.

C.I.O. DAR TEBĖRA DIENOS 
KLAUSIMU

DENVER,. Colo., spalio 10. 
— Jau savaitė laiko praėjo, 
kai Amerikos Darbo Federaci
jos su vąžiąvirnįjsjęposėdžiauja. 
Suvažiavime tiek daug kalbėta 
apie C.I.O., kad ši tema nu
stelbė visus kitus klausimus ir; 
atrodo, .joge! Federacijos va
dams vien C.I.O. terūpi.

Praėjusio šeštadienio žinia 
iš Federacijos suvažiavimo 
taipgi liečia C.I.O. ir esmėj 
yra tokia: pildomasis Federa
cijos komitetas prašęs suvažia^ 
vimo įgaliojimo pašalinti iš Fe*1 
deracijos dešimtį unijų, kurios 
yra suspenduotos dėl priklau
symo G.I.O., bet kurių čarte-

riai dar neatimti; suvažiavime 
dabar reiškiasi nuotaika paša
linti C.I.0. unijas tuojau, ne
laukiant iki* pildomasis Komi
tetas matys ^reikalą jas paša
linti. .

Federacijos suvažiavimui kal
bėjo senatorius ' George L. 
Berry, kuris j tarp kitko pareiš
kė viltį matyti Amerikos dar
bininkų -judėjimą vėl susijun
gusį. Kadangi senatorius Berry 
yra kaip ir prezidento Roose- 

- velto atstovas darbininkų ju
dėjimo reikaluose, tai daroma 
išvadas, kad savo kalba šen. 
Berry išreiškęs p. Roosevelto 
pageidavimą. /

VĖL SUDRAUDĖ KUN. COUGHLINĄ
RADIJO KUNIGAS NEBETRANSLIUOSIĄS PROGRAMŲ

DETROIT, Mich., spalio 10. “asmenišką bukaprotystę”, pa- 
— Neseniai ;būvo pranešta, 
kad paskilbęs radijo kalbėto^ 
jas, kunigas Charles E. Cough- 
lin, apie šio mėnesio pabaigą' 
vėl pradės transliuoti progra- 
mus per radiją. Tačiau praėju
sį' šeštadienį išleista pareiški
mas, jogei GoUghlin nutraukęs 
kontraktą su radijo stotimis;

Dalykas toks, kad praėjusią 
savaitę Detroito arkivyskupui 
Mooney teko viešai atsiprašy
ti dėl Coughlino žodžių, buk 
prez. Rooseveltas parodęs savo

Japonai bijo rusų 
puolimo

26 METINĖS KINI
JOS SUKAKTUVES

Italiją remia 
Japoniją I

Demonstracija prieš 
japonus Kalifornijoj

Kinija kovos iki 
paskutinios

Kinija, spalio
Chiang Kai-shek, vy-

10spalio
9 d., Ita- 
Japonijoj,

LIAUDIES FRON 
TAS LAIMĖJO 

FRANCIJOJ
PARYŽIUS, .Francija, spalio 

10. — Sekmadienį įvyko vie
tiniai (savivaldybių) rinkimai 
Francijoj. Juos atidžiai tėmijo 
visos ^šalies gyventojai, kaip 
barometrą šalies nuotaikos.

Pirmieji balsavimų daviniai 
liudijo, kad Liaudies Fronto 
kandidatai daugumoj išeis per
galėtojais.

K LIETUVOS
Ir Lietuva nori pakelti 

“darbinvumą
KAUNAS — Atitinkamos į- 

staigos, norėdamos sužinoti ir 
ištirti priežastis, kaip pakelti 
darbininkų darbingumą, surin
ko iš įvairių darbo sričių ži
nias. Iš surinktų žinių matyti, 
kad darbščiausieji darbininkai 
yra tie, kurie darbą paveldėjo 
iš tėvų. Antroje vietoje dar
bingumo į atžvilgiu Įstovi tie 
darbininkai, kurie daug metų 
prie to darbo dirba ir trečioje 
vietoje—jauni ir stropus dar
bininkai. Be to, renkant žinias, 
pastebėta, kad dažnai patys 
pramonininkai kenkia darbi
ninkų darbingumui: neišmoka 
ąrba mažina atlyginimus ir 
pan. šiuo metu atitinkamos j- 
staigos yra nutarusios įspėti

V A v r * • '

skirdamas senatorių Black^ ^ynonininkus, kad jie susi-
Vyriausiojo * teismo nariu.

X s/.♦f-u ■.

Cbughhn arkivyskupo atsi
prašymu pasirodė nepatenkin
tas. Jis parutoše spaudai savo 
paaiškinimą. Tačiau arkivysku
pas neleido duoti jo spaudai. 
Pasėkoj Coughlino advokatas 
pranešė, kad radijo kunigas ne- 
betransliuos 26 programų, ku
rios buvo nužiūrėtos pradėti 
transliuoti apie spalio pabai
gą.

rūpintu išlaikyti pastovių dar- 
bmrnkų kadrą** ^ir, kad*—įvestų 
darbininkų lenktypiavimą dar
be ir pasižymėjusiam darbinin
kui skirtų premiją.

Nuostolingas gaisras

41 milioninių 
pajamų

PEIPING, Kinija, spalio 10. 
— Japonija turi sutraukusi 
apie 200,000 kareivių armiją 
šiaurinėj Manžurijoj. ši ka
riuomenė esanti sukoncentruo
ta Rusijos pasieny tikslu su
laikyti rutsus, jei jie sumany
tų įsivelti į kinų-japonų kon
fliktą. ,

Antrą vertus, žinios eina, 
kad rusai turi sutraukę dideles 
karo jėgas prie Amūro upės, 
rytų Sibire.

SHANGHAI, Kinija, spalio 
10. — Sekmadienį įvyko 26 
metinės sukaktuvės nuo to lai
ko, kai kinai nusikratė Man- 
chu dinastijos.

Tačiau ši diena Kinijoj at
žymėta ne demonstracijomis ir 
prakalbomis, bet smarkiais mū
šiais Kinijos šiaurėje, šimtais 
japonų aęroplanų, kurie terio- 

| ja Kiniją, ir koncentravimu vis 
didesnių spėkų kariuomenės 
Shanghajaus fronte, kur abie
jų kariaujančių valstybių ka
reivių skaičius siekiąs jau 
500,000. i

TOKYO, Japonija, 
— šeštadienį, spalio 
Ii jos ambasadorius 
Giacinto Auriti, turėjo pasi
kalbėjimą su Kensuke Horinou- 
chi, Japonijos užsienio reika
lų vice-ministeriu. Neužilgo po 
to, Domei žinių agentija pa
skelbė, kad Italijos ambasado
rius užtikrino Japonijai Itali
jos užuojautą ir paramą Ja
ponijos “apsigynimo” vajuje 
Kinijoj. Savo keliu Horinouchi 
išreiškęs padėką Mussoliniui 
už paramą, ypač tokioj valan
doj, kai kitos vąkarų valsty
bės išėjusios prieš ją, Japoni
ją.

SAN FRĄNCISCO, Kalifor
nija, spalio 10. —- Praėjusį še
štadienį, spalio 9 d., San Fran- 
cisco mieste, Grant avenue, 
kur yra susispietusios japonų 
krautuvės, pasirodė apie 100 
kinų ir keliolika baltveidžių. 
Jie nešė plakatus su užrašais 
“Rooseveltas Pataria Padėti 
Kvarantinon Užpuolikus”, “Su
laikykit Siuntinius Japonijai”, 
“Boikotuokit Japonijos Krautu
ves?’. r ■

Pašaukta policija, atėmė pla
katus ir išvaikė demonstruoto
jus. < .

SHANGHAI, 
10. 
riausias Kini j oš armijų vadas, 
pareiškė šeštadienio vakare, 
kad Kinija1 kariaus su Japoni
ja iki paskutinio kareivio^

Nubaustas pagal 
1717 metų įsta

tymą

WILM1NGTQN, Del., ‘ spalio 
10. Nevv Castle kauntėj, 
Delavvare valstijoj, tūlas James 
Hart pripažinta kaltas tuo, 
kad mušęs savo pačią. Teismas 
paskyrė jam bausmės 6 dienas 
Kalėti ir dešimtį kirčiųr t . .7 . KUIUVI 11 VlVOlllAVĮ IX.

Reikalauja referen-| nuogą nugarą bizUnU.
per

sp.WASHINGTON, D.
10. — Jungtinių Valstijų iždo 
departamentas paskelbė, kad 
1935 metais šaly buvo 41 toks 
asmuo, kurių pajamos tais me
tais siekusios vieną milioną do
lerių - arba daugiau.

GRINKIŠKIS—Rugp. 28 d. 
iš kuliamosios mašinos kilo gai
sras F. Bortkevičienės ūkyje, 
Valadkaičių dvare. Kadangi bu
vo vėjuota, tai negalėjo išgel
bėti ir labai energingai veikda
ma Grinkiškio ugniagesių ko
manda'. Sudegė 4 dideli trobe
siai, kuliamoji mašina, nekul
ti javai, pašaras ir kitas tur
tas. Nuostolių esą padaryta iki 
60,000 litų. Sudegęs turtas ne
apdraustas.

Išvežama daug vaisių j 
. Vokieitją

Argentina remia 
prez. Roosęveltą

Dėl Audros žuvo 16
’ Žmonių '

HJO DE JANEtkO, Brazili- 
ja, spalio 10. — šeštadienį, 
spalio 9 d., šešiolika žmonių 
žuvo dėl audros, kuri apgrio
vė miestelį Santa Maria.

Priešingi valdžios 
reguliavimui dar

bo santykių

Rusijos dideli karui , ■ ' ■*t • ■ * < ' . -J
medžiagos užsa

kymai

dūmo karui pa
skelbti

RUTI.AND, Vt., spalio 10.'
— Kalbėdamas šiame mieste

■ .

bu- 
nu- 
plą-

balinai apsiniaukę; nebus 
žymios permainos temperatū
roj; lengvi vėjai daugiausia iŠ 
pietų rytų pusės.

DENVER, Colo., spalio1 10. 
— šeštadienio vakare Ameri
kos Darbo Federacijos suva
žiavime svarstyta klausimai 
lieČią valdžios reguliavimą al
gų, darbo valandų ir kitokių 
darbo sąlygų. Diskusijose pa
sirodė aiškus priešingumas ši
tokiai praktikai, Balsavimas 
sakytu klausimu bus paskuti
nėmis suvažiavimo dienomis.

NEW YORK, N. Y., spalio 
10< -r- Sovietą • Rusij a. . įsakė 
savo komerciniams agentams 
Jungtinėse Valstijose nupirkti; 
karo laivams reikalingų įren
gimų už $50,000,000. Įsaky
mas esąs 
artimoj ateity. Rusijos agen
tai yra Carp Export and Im- 
port korporacija New Yorkė.1

Praėjusį šeštadienį Hart 
vo pririštas prie stulpo ir 
plaktas. Moterų neįleista 
kimo žiūrėti. 

* • . f, ' ' , . 1
Šis bausmės būdas Delaware 

praėjusį šeštadienį Jungtinių, valstijoj remiasi 1717 metų 
Valstijų senatorius Gerald P. įstatymu. Ilgą laiką įstatymas 
Nye įrodinėjo, kad karo trok- nepraktikuota, bet 1923 me

tais vėl sugrąžinta praktikon. 
Nuo* 1928 metų viso tokių'bau
smių jau įvykdyta 350. Baus- 
jįįįį nuplakimu • Delaware val
stijoj skiriama už plėšimą, su
mušimą, užnuodijimą tikslu nu- 

padegimą, arklių vagy- 
už keletą kitų nusikal-

šta tik tani tikri amerikiečiai, 
kurie tikisi iš jo pasipelnyti, 
šių. amerikiečių; apetitams pa^ 
žaboti senatorius Ny e mato 
reikalą konstitucijai naujos

ąs atlikti tranzakciją pataisos, pagal kurią karo pa-
Jąteity. jJ^Įjos agen- skelbimas butui galimas ša-; 

lięą Jį^ntĄįh^s referendumu 
nubalsavua - paskelbtir' karą.

žudyti, 
štę ir 
tirnų.

- v u : j ■■ u-
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WA$HINGTON, D. C., sp. 
10. -— šeštadienį, spalio *9 d., 
prez. Rooseveltas gavo Argen
tinos vyrįausybės pareiškimą, 
kad ji užginanti Jungtinių Val
stijų valdžios pastangas taikai 
a.tsteigti pasauly.' šį užtikrini
mą atsiuntė Argentinos prezi
dentas Augustine P. Justo as
meniškai rayštu prezidentui 
Rooševeltui laišku.

KAUNAS. — šiemet į Vo
kietiją iš Lietuvos išvežama 
žymiai daugiau sodų vaisių. 
Pernai išvežta už apie 500,000 
lt., šiemet numatoma iš viso 
išvežti už apie 900,000 litų. 
Daugiausia sodų vaisių išveža
ma pro Kybartus. Didesnė so
dų vaisių dalis jau išvežta. Da
bar išvežama ilgiau užsilaiką 
vaisiai.

Briedžių žudikas vėl 
pasmerktas mirti

Už išžudymą

Cholera Plinta 
Japonijoj

sp.
— Neseniai iš Tolimųjų

? žmonės.

„ MANILA, Filipinų Salos, 
10
Rytų ėjo žinių, kad Kiniją, be 
japonų puolimo, ištiko kita ne
laimė — būtent, paplito cho-' 
lera, Dabar ateina žinioą, kad 
choleros epidemija paplitusi 
taipgi Japonijoj ir Įndo-Kini- 
joj. Paskutinėmis dienomis In- 
do-Kinijoj įvairiose provincijo
se dėl choleros jau mirė 126

JONIŠKIS 
joniškiečių Briedžių šeimos bu
vo patraukti teismo atsakomy
bėn Auksutis ir Briedis. Šiau
lių Apygardos Teismas Auk
sutį nubaudė mirties bausmę, 
o Briedį išteisino. Apeliaciniai 
rūmai Briedį nubaudė mirties 
bausme. Vyr. Tribunolas tokį 
Rūmų sprendimą kasavo. Va
kar Rūmai antrą kartą tą by
lą sprendė. Naktį apie 12 vai. 
paskelbė sprendimą, kuriuo pa
tvirtino Šiaulių Apyg. Teismo 
sprendimą, t.y., kad Auksutis 
nubaudžiamas mirties bausme, 
o Briedis išteisintas.
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Ofiso Tel. Boulevard- 5913 

DR.BERTASII 
756 West 35th St

Cęr, of 36,fh. ąnd. Halstęd Stą.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLfD. 

TeL Kenwood 5107

NAUJIENOS, Chicago, III,

APIELINKĖ
dabar

nuo

8939

ADVOKATAI

P-lė Genia Lukas

vie

John
v*

AKIŲ SPECIALISTAI

Fred Abekąs

Laidotuvių Diręktorią
MĖNESIAI IS

NĖRA KO BIJOT

LIETUVIAI

(MEMBER FEDERAJ. HOME LOAN BANK) Garsinkite “N-nosenose

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Kaip Nuvažiuoti 
Lietuvon; Patarimas 
“Pirmyn” Chorui

Lietuvių Draugijos 
Susirinkimas

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

f. ir Naktį

Stambi. IStos Ap. organizacija 
nutarė prisidėti; pįie Dau
kanto. '

Lietuva 
atžymėti 
3 dvide-

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
f ■. ' • l ■ ' • i ’■ . •

Atsilankykite bile dieną, nuo 8 iki 8 v. v. ir

Kapitalą” tenorams 
“garantuoji”

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res« 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Baimė ima,, kad; po 
poros mėnesių reikės 

atmokėk savo 
Morgičių!

LITUI AMAN BLILDING, LOAN & 
SAVINGS ASS0C1AH0N .

1739 SOUTH HALSTED STREET ■ 
Telefonas CANAL 8500

Dėl mergaičių akylumo 
trys plėšikai pateko 
kalėjimai!

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

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

Tel. Seeiey 7330 • 
Namų telefonas Brųn8wįęk 0597

mųsų sekretorių? suteiks jums visas 
informacijas..

šį antradienį, spalio 12 d. 
įvyksta Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas, North- 
west Masonic Terpple svetai
nėje, 1347 N. Leavitt St. Pra
džia 7:30 vakare.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. lyto, nuo.,2 iki 4 
vak po pietir nuo 7 iki 8:80. vai 
vakaro. Nedėliojai^ nuo lO. iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Ęirkito sayo apielinkės 
kraulUvėsę

Su šiuo susirinkimu bus pra
dėtas rudens sezonas, taip sa
kant, su programų. Susirinki
mai su programais seks iki pa 
vasariui. Butų pageidaujama 
kad Draugijos nariai lankytų
si skaitlingai.

Naujoj vielboj
Antradienį ponai Ęerai, 644 

W. 18 ąt,, perkėlė savo taverną 
j nuosavą namą, 652 W. 18 gt* 
Tai, dailiai, išvemontuota įstai
ga. Vien ištaisymas vidaus pa
dare yirš $3i€>QQpp, Be- 
rąms. —Papošku^.

DR. L E. MAKARAS
10758 S., Michįgan Avė.

ROSELANP--CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1193*8277

ADVOKATAS
3407 Low& Avė. Tel. Varde 2510

Ei, “Pirmyn” chore, paklau 
sykite reporterio Papoškaus pa 
tarimo 
norite keliauti Lietuvon Dainų 
šventei, tai leiskite jums patar
ti dėl sukėlimo kapitalo. Pas 
jus yra spėkų: muzikų, daini
ninkų, lošėjų, o prie to,. jauni
mo ir “pep”. Ateina žieminis 
sezonas. Pasitarkite su Chica- 
gos ir apielinkės draugijomis, 
kad jos surengtų po vieną ar 
po du vakarus. Jus pasiskirsty- 
ki<te į aktyves grupes. Pasi
rinkite geras komedijas, o prie 
to duokite mažus koncertinius 
pridėčkus. Ir šiuo budu pasida
rysite kapitalo; jeigu neužteks' 
visam c 
— “šiur 
kiam veikime turėti gero 
nagemento’ 
kos

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žiųomąs per. 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

, Tel. Canal 3110
Rezidencijos teląfonąi:

Superior 9'454 ar Central 7464

.NARlA|;’ 
chicųgo?;;

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Tel.-Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2/iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėi. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, 1LU; '

iKoruj, tai bent tenorai?* 
Bet nepamirškite to- 

ma- 
bizniškos tvąr-

Papoškus.

Dr. Margelis 
3325 So. HalstedSt.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Dr. A. J. Shiinkus
GYDYTOJAS IR; CHIRURGĄ^

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield: Avė.
TeL LafąyeUa 8046'

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandose nuo’9 iki. 8 vakaro.
«!eredn{ narai nutarti

* Klausykite musų Lietuvių ra^o, programų Pirmadienio, vakarais, 
i 10:00' vai. vakaro $ Wv;H« Ė. .C. st-dties ■ (1420 K.) — Pranešėjas 

r» x ii a a • .

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahri
4$31 SOUTH ASHLAND ATE.

Ofiso valandos:
Nuo .10 iki 12 diena, 2 iki 8 po,pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Iki 12

• Reti. Tplępkpne PLĄZA

P-as Julius Savickas 
’turij tik' vieną .taverną, 1‘720 & 
Union Avė., kurioj jis dabar 
pats, dirbą, Brighton Pąykn tąr 
Verną pardavęs.

IŠDIRBĖJAI I
YANKEE POTATO, CIJIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatėm į Tavernas ir Restau- 

ranus - sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius • 

wholesaiė. ‘
4643 SO. HALSTED STREET 

Tai. YARDS 4996.Sekančiais " metais 
r.engiaši 
savo Nepriklausomybi 
šipitjes met.ų istprinę 

kurias numatoiha skaitlingai 
vyks, dalyvauti: ir1 Amerikos 
lietuviąi •

, Minėtų, iškilmių ’ ‘ programą 
prąsįdės Su vasario mėn, 16 (ft 
■ir tęsis il^i lapkričio* mėn. 23 cL

Programa Numatomą Se^ąmai
1) Vasario 16 d.—-iškilmin

gas paminėjimas penkiolikos 
.metų ‘Klaipėdos .ątvądąvimo ir. 
prijungimo prid » Didžiosios 
•Lietuvos, '! :
» ‘

2) Kada nors1 apie 'gegulės 
20 d. iki gegiiž^ 30 d.—didee 
'lės iškilmės., i kariuomenės su 
•visuomene suąrtitiimas.

■į 3) Apie gegii^š 16; d.—dai- 
.^ės šventę. /’■ ?

4) , Pabaigoj ' liepos ar. pra
džioj rugpidčio^-jų^os šventė.

5) Rugsėjo 8 d.—tautos.
:šverit,ė. \ ',,t‘

6) . Lapkričio ’ 2į3 <1. iškilmin
gas pąmipej imas dvidešimties 
metų nuo' įsikūrimo Lietuvos 
kariuomenes. ,

Vėliau bus. .pranešta apie ki
tas iškilmes, kaip tik bų^ jomę 
paskirtos ■ dieno#. Apie gąluti- 
■ną iškilmių programą bus gali
mą pranešti nė anksčiau kaip 
tįk pradžioje sausio mėn., se
kančiais metais, nes, tik apie

Vietos 
Lietuviu Vakarinės’ žvaigždės 
Kliųpąs bąį^įK pąąkutinęs 
dienas. Ęąreitąme sąvp speęią- 
liai šauktame snsiripkime penk
tadieni, spąŲo V diepą, p. Jono 
Petrausko svetainėje, 1750 So. 
Union Ay.ą., nątąrė prisieti; 
prie Sjmapo Daukanto Drau- 
gystės BridgepoŲte, žinomą, tik 
jei ‘^ąųkąptąsn praį^. nes 
“žvaigždes” kąąą'ganėtinai siĮpr 
na.

Reiškią, rną^. kolonija drąų- 
gijomią. skystėje, o «tąi gąįlą, 
Berods dąp męs tupime gan dįr 
dėlę ^imtų narių,
drangą, -r Sontį^wlimąs 
lių ir, Seserų. Lietuviu.

Mrs. Ąnelia K* Jarusz
• z Physical Therapy 

_______  —x.. and Midwife 
E 6630 So. Westem 
§ Avė., 2nd floor

'> W Hemlock 9252 
Patarnauju prie.

gimdymo namuo-
; se ar ligoninėse,

’ duodu massage
9’ eleetrię trea t-

nient ir magne-
-—l^<j9E9 tie blankets ir Ct.

Moterims ir mer- 
ginoms patari- 

" mai’ dovanai.

DR/STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 SO. ASHLANP AVĖ.
Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso TeL: Boulevard 7620> 
Namų Tek; Prospect 1930?

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių. Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose: egzamiravimas daromas 
£U elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė ątyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 val.j 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsilikimų akys atitaisomos 
be akinių. ■ Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

TURIME 
KOPLYČIAS- 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Reeidence Tel. BBVERUY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE’
Ofiso vąjąndes:

2—4 ir nuo 6n-a8- v>l| va|qarc 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ.
V,aląpdos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutartį.

I){L G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Habted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki f 

Nedaliomis pagal sutartį.

Šiame susirinkime bus 
mus programas. Dainuos 
sižymėjusi dainininkė p-le 
nia Lukas, taipgi kalbūs 
nas iš “Vilnies” redaktorių
drg. F. Abekas. Jo kalbos te
ma bite įdomi: Prezidento
Rooseve’.t kalba Chicagoje ir 
jos įtaka Amerikoj ir visame 
pasaulyje.

Be programo dar bus pla
čiai pranešta apie Draugijos 
konkurso eigą ir kiti garbus 
organizacijos klausimąiC>

Public:
zas Kuzmickas, 1938 Cana’pcrt
Avąį, Gėoįfįgę M. (HjernąHąk^, 
1900 S. Union Avė., ir Mykolas
Tanąnęvicz, 670 13 Si/

Apart šių yrą,, dar notą&as ir 
7Nątųr^ę”% ^39” S.
St. Juo yrą p. Aųtanas Rypjce- 
vičia. ‘ ‘

A. A. St AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir’ PėthyČioj nuo 2 iki 6 v. V, 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 .

tą laiką numatomą baigti pro-l 
gnąmų sąrašą/ '

’^vędų Amerikps Linija, nu- 
rtiątomos sekantiems nitams 
dvi ekskursijos į Lietuvą: ge
gužėj ,28 d. tiesiog j KĮąipėdą 
ir 'liepęs 2 dr, ąu ’ persėdimu, 
ipotorlaivip ĘIPSHOLM.

V. Mučinskas 
N.ew York, H.. Y.

■ Jią37? ępąlių 5 d.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So j Ashland Avė 
fyro# ' lubos *

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

Dr. S. Jakubs
i DENTIST
6322 S. Westem Avė.
VAL.: 9100 ryto iki 8:30 popit 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

\ .KIT ATARIU

' pvi eiąąųčįeę gatye jaunos, 
rnergaitęs pąsteRėjo iš grožio 
ealipnp, 223$ Roscoe Stf, kur 
pąprastai vyrąį nesilanko, tris 
jaunus vaikinus.. Jų. sipąlsų- 
mąs privertė jas pažiūrėti į 
užrašą, ant troko, į kuri tie 
trys vaikinai susėdo ir nuva
žiavo.

Paaiškėjo, kad., tai buvo plė
šimas. Bet męrgaitės dęl savo 
akylumo, galėjo pasakyti keno 
troku4 plėšikai ąuyažįąvo ir vj- 
si trys plėšikai neužilgo buvo 
kalėjime. Vjąi trys.’ prie1 plęšii 
mo prisipažino, nes 'vienaki, rei
kėję naujų drabužių, kitas, no
rėjęs. prisipirk.tį senų pašto 
ženklelių savb kolekcijai.

ŠAVHIT CALUMET 6969 
ŲNLYERSAJį PLUMBING, & HEATING 

..... SŲPPLY COMFANY, -NP.t. Iner

'• ■ 1.1

Čia gyv.uęją. sękąmos pąšalpi-. 
nes draugijos: Susivienijimas 
Brolių ir Seserų Lietuvių, šven
to Antano, SLA, 129' kuopa ir 
LD& 129 kpppą. Kįtos yrą: 
“maldinės”, politinės (bei ap
švietei. LDLD kdopa) .

J BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
' PAS

, Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė keletas namų, 

į kur žmonės neturėjo ąpdraudos 
<nuo ugnies—ant savo rakandų.
Nelaukite pakol jus tokia neląi- 

^mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
•jąus pąs — 

atstovauja
Juozapas Ažukas

■ PROPERTY OVVNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituariica Avenue 
Tel. .Boulevard 3450

, (Atdarą nuo 10 ryto iki 9 vak.) K. P. G U G1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30, 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį, *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
:■* . ė J *■ ■tudeiKis

10;West 18th Street -‘į
W«P - Ir musų patyręs inžinieriuj. 
kT_ atvažiuos į jūsų namus ir 

suteiks DYKAI apskaičiavi-
B, mą (Įeinamų apąildyiųo rei-
■ kmenų (plant), garu arba 

kj^tu vandeniu šildomą.. «
R- NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- H 

“Br Kitfl — 36 MĖNESIAI Iš- nn 
_ Ub MOKĖJJMUI-4-ž^MĄ HU 

palūkanų kaina. B
■ I Atdara vakarais: iki'7 vai. 

i'Nedėlio.ąy? ikį; 1 V.,dięną

Ketąri; notarai.
Mes turime tris viešus nota

3-ru Ir Paskutinė Savaitė 
Sprukti# visu savaitę sveikino si paveik

slą kaip- Sovietų Rusijos Geriausį 
AMKJNO PĖRSTĄTO 

“BALTIC aBI’lJ'I’Y"
Apysaka apie didi bolScvi-
kų revoliucijoj. Taiptff^Rntusias žinias 
iš' U. S. S. R. kino ■-----

SONOTONE
«(J 15. Van Buren 

šiokiomis dienomis htdara 10:45 A. M.
25c iki 1 P. M.

Ryt bus Chicagos Vakariais žvaigždės 
_r . . -•- - {1'. .... . r» . . ^KHubas Baigia į

SavoDiinas

SENIAUŽA ' IR DIDŽIAUSIA ŲAIDOJIMO IŠTAIGA

^BULANCil.
.■ DIENA ĮR, NAKtflLu .

Vist Tetefonai¥ARUŠ^1741>1742
< <1605-07 So. Hennitage Avė.

4447- Southr Fairfield. Avenue
■ ' ’ka 'T.AEA YETTE' 0727

Htmu ų. .'mii'M’iirjff’iiHhJji mi».> »i f p. '.m* i HJ11!11'..« i . i"»"^ .....I A 1 1 koplyčios visose
-L Chicagos dalyse

Salių t^uhsta
Svetainių mums trūkstą 

viena bažnytinė; nors klebenąs 
k u n. Ignatius Albąvičius yra 
gana -prielankus nuomavime, 
bet mažai kas iš “svict'škių” 
ėuri ten parengimus. Antra yra 
pp. Petrausku, 1750 S. Union 
Avė. (užpakalyje tavernos). 
Tai mažą svetainė. » Didesniąi 
draugijai yra. gan ankšta, bet 
kaip “parems”, vestuvėms., yra 
ganą pątogi — telpa i 150 žmpy 
lių. Kitokių > svetainių nėra. 
Chernaųskę “Auditorija” jau 
reniai pardibtą į aprūpintus.— 
?furnished rooms” — kamba7

■ ■ ■' iu ’' • ■.■

uL‘«nus.

■7 s-.,

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS '& 7- -t

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

i''. PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšimę. 
BODY BRACE'S. E L A S T I C 

, STOCKlNGS gatąvai padaryti, ar- 
jbą pądirbsim tamprias pančiakas 
'jūsų mierai. Mes esam specialistai 
pjąnąvįme ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 

-prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisu9.se per tris 
ge.ųtkaftes.
< KAINOS PRIEINAMOS 

; Vyrąs ir - moteris prižiūrėtojai.

1 ' . 7 .<> ’ T,'/ ■' I , S -/ 2
i 111-11 - - |,JWX

•' "IM'MJ.' 'EI..11.. /"'HH.
f III |!.l, IK |I|Į l|l m ,il UI IIUlMillIl-U.

CHICAGO ORTHOPEOIC CO.
183 W. Lake St.

Arti , prie Wells Street.
■ ( . U .'"J*  ...................... —■

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314. WeSt 23rd PLace; J Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Bfast 108th. Street Tel. Pulhnan M79

J.’ rr *

8319 Ljtpąi

JUOZAI
4704 So. Western

, .L, .
iŠEI 
Avė.

FDEIKIS IR TĖVAS
Phone Virginia 0883

" ’ J. LIULEVIČIUS
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572
..... 'y';; f ■ ' A. MASALSKIS ■' ■ ' / į

3307 Lituanica Avenue? Rhone Boulevard 4139

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

< ! P. J.
3354 So. Halsfėd Street

RIDIKAS.
Boulevard 4089

• A I. J
1646 West 46th Street

9 ' ,J
į ZOLP PlWft Boul. 5203 

Phone Boulevard 5566

• aHi 

Q
0W
-

oo-
*

«KUDAS
Phone Mouroe 3377

prietaisu9.se


NAUJIENOS, Chicago, m
'7’*?

•ges and universities

$ •.

* • ' “V ’ .H % • ' 1 ' »

sons of the soil think nothing Mušsolini’s nurses, and since /» i « .«* * ! .'E ' '

he 
do 
by

s 
š
8

is so intolerrfnt on reli- 
estions as to

South 
illiam Put r? s 
jpringfieldAv,

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
. SVETERIŲ K R A U- 

TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 8486
504 WEST 33-rd STREET

became what it is 
be—a- mėans of developing 
sound bodies, not a racket for 
a new type of profiteers.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francišco 
Avenue.

Tel. Lafayette 5824

Justice BlaclHjRep'ies
Justice Black’s reply o 

charge that he is štili

Pirmadienis, spalių 11, 1937
....... ....... ..... ... ...... . . ■ ............ .

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Petera

Jusitice Black Replies 
Extravagant Athletics 
Mussolini’s Ethiopian Belly. • 
ache

of two hours grilling work that 
would ruin a footbal player.

Būt then corn-husking con- 
tests; develčped by Secretary 
Wallace, are not rackets, as are 
the major sports in our coljte\ 

Nor do, 
those contests cost large ^sums 
of the taxpayers’ hard-eamed 
money, as do games of the ma
jor sports. «

X- v ' ..
Some day, we hope, physical

cagos Draugijų 
liubų Valdybos 
1937 metams

the 
mem

ber of the Ku Klux .Rlan, and 
that
gious and
be unfit for the Suprenie Court, 
is convincing and satisfactory 
to open-minded people. He sta- 
ted frankly that he once was a 
member of the Klan, būt that 
he resigned before being elec- 
ted to Congress, and that 
has never had anything to 
with the Klan since. Backed 
hiš eleven yearę’ record of
beralisni in the senate, his can- 
did statement is well summed 
up by Senator Wheeler of Mon
tana, enemy of Roosevelt’s 
court reform bill. “A fine ex- 
planation,” declared Wheeler.

* Opposition to Black never 
eame from the groups at which 
the klan was aimed: Jev/s, Ca- 
tholics, and negroes. Colored 
Congressman Mitchell, speaking 
before his račiai brethern in 
Birmingham/Alabama, heartily 
endorsed Black’s appointment 
to the bench. Edward Keating, 
Catholic editor of Labor, ap- 
proved Black’s elevation to our 
highest tribūnai with words> to 
this effect: If he is a rigid pro- 
testant, he’ll balance things on 
the Bench. For Brandeis and 
Cardoza arė Jews, while Butler 
is an ardent Catholic.

While many widely-circula- 
ted newspapers likę *The New 
York Times”, “The Philadelphia 
Evąaing* Bulletin”, and . even 
the “Baltimore Sun” are dis- 
satfSfied both with Black and 
his address, Athe man on the 
Street generally believes that 
Black has meen attacked by the 
die-hards because he dared to 
fight them and to battle for 
the common man.

Perhaps the fairest and most 
sensible statement upon Black’s 
reply was made by Samuel Un
termeyer, New York lawyer, 
head of the non-sectarian An- 
ti-Nazi League and of other 
non-sectarian and Jewish zsec- 
tarian organizations, and a lea- 
ding foe of the New York klan.

“I was greatly impressed 
with Senator Black’s speech, 
stated 
to me 
should 
course
a member of the Klan. So were 
many thousands of others in 
the south at the time. His re
cord in the senate and his as- 
sociations and appointments 
while in the senate impressed 
me that he is today a man of 
Ii bėrai views on račiai and re- 
ligious ąuestions.”

The hue and cry over Black 
and the .Klan was raised to 
furnish political- Capital for Se
nator Copeland in New York’s 
mayorality primary, to discre- 
dit a liberal justice, and to em- 
barrass Roosevelt and hurt the 
New Deal. Since Black made 
his “powerful and straightfor- 
ward” reply, in the words of 
Senator^Gillette of Iowa, “It’s 
a’ elosea incident.”

REIKALAUJA KŪDIKIO. — 
Miss Della Staszkie, 18 m., 
iš White Cloud, Mich., (vir
šuj) atvyko į Chicago gim
dyti pavainikį kūdikį. Jų, 
kaip suskurdusių mergaitę 
priglaudė Paul Richter ir jo 
žmona Thelma (apačioj), 
Richterių namuose Staszkie 
ir pagimdė kūdikį — mer
gaitę Florence Ann. Negalė
dama kūdikio išlaikyti, 
Staszkie paliko savo kūdikį 
Richteriams ir daugiau juo 
nebesirūpino. Dabar mergaitė 
yra pustrečių metų ir gra
žiai Richterių auklėjama. Te- 
čiaus dabar ir Staszkįe su
skato reikalauti per teismų 
mergaitę grąžinti jai, nes jų 
apsiėmė auklėti jos tėvai. 
Tečiaus Ričhteriai atsisako 
tai padaryti, nes ir patys 
prie kūdikio prisirišo. Teis
mas, iki išneš galutinų nuo
sprendį kam kūdikis priklųu- 
so, kūdikį paliko Richterių 
globoj., — .. / ? —

Untermeyer. “It seėmed 
that his explanation 

close the discussion. Of 
it is- true that he was

the Negus has positively refus- 
eęl to treat Behny and iras rų-’1 
ferred him to ths league of nų- 
tįons doctors, Avhose advice thė 
duęe jėered at in 1^35, Musso
lini is now seeking an EngtJišh 
physician. For Bęnny js begįn- 
ning to realize that his Ethio-
piah'bellyačhę is so serious that. 
only* the skili and eąuipment of 
John Bull cari eure that disor- 
der. :< >•' ii

education • in our schools will John Bull has left any of 
intended to tlle shrewdness and determinė- 

tion that has characteįized 
him for gęnerations, he will 
say,‘ -

“So, Benny, now that your 
bulĮ-headėdness and promise- 
breaking has got you into a 
pickle, you want /me to help 
you out. Listen, wisė-gųy! Be4- 
fore you can expect any help 
from me, you mušt (jo theše 
thiiigš : Get yrour šoldiers and 
war materialš out of Špaįn. 
Quit helping Bųtcher Franco 
lorment Ėspana. Stop tryinį 
to stir up the people of Egypt 
and Asia Minorr against mę. • 

‘‘When you have dbnė these 
things as eyidence that yčų 
really intend to behaye, 1’11 con- 
šider helping you. Būt ųntil 
then yoų Ihay writhe and groan 
and cry out with your stoiųach 
pains. Ųnless you learp to re- 
speęt the rights of other people, 
the world will be better off if 
you die of your Ethiopian belly-

Mussolinj’s Ethiopian 
B.ellyache -

In spite of his receht Ipve- 
feast with Hitler, Mussolini iš 
suffering seVerely from Ethio
pian bellyache caused by štuf- 
fing himself on a lot of green 
priekly pears stolen from , the 
country of Haile Se’assie. So 
bad is Benny’s affliction that 
he has repeatedly ahd vainly 
reųuested the Negus and his 
son, driven violently out of the 
sight of the duče, to return and 
treat him for his ailment. Those 
two royal physicians seem to 
possess a specific for the dic- 
tator’s violent stomach disor- 
ders.

Since Haile has removed his 
son from Jerusalein to London 
to escape the importunities of J ache.”

G A R A N TU OTI
—------ VARTOTI BOILERIAI

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di- ant mąteriolo pilnam šildytuvu 
džiausiąs stakas—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

C. MILLER MATERIAL COMPANY !
1247 WEST LAKE STREET MONROE 3387-88

5UJNG DISTAHCE* RADIO
AGAIN 

PIONEERS 
SIMPUCm

ZENITH’S 
Stąrtling Robot Dial

Vteiį triiv tu* 
skirtingus dials, bet tik 
vienas dial yra matomas 
U sykio. > tas Vienas 
diąl yra didelis, aiškus ir 
lengvai skaitęmas.

LIETUVIŲ ŽAGARIECIŲ KLIUBO 
1987 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P, Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So. California Avė.; Sopkle 
Ambrozaite—-nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2589 West 46th Pla.; A. Ra
manauskienė—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. Independence Blvd.; 
Frauces Ambrozas—kasin., 11781 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas. 
656 Belden. Avė.—kasos globėjai; 
R. Šniukas—koresp.,^ 4208 
Washtenaw Avė.;

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

COAL
__ ________________________

ILLINOIS 
ANGLYS

Lump ...............  $6.00
Mine Run.............. 5.75
Egg ............................6.00
Nut ............... :....... 6.00
Screenings ........... 5.00

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

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

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Aye.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Copcord Place; Užrašų rašt. 
—Michąel Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Hogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 8180; Pagel- 
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai :—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kąsierius 
—Jdnas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul..

:< C..

t‘°orZt78^,CMA,R

Co’npl.«
”••• 7\.nln^l<U rl,h

t#“,/

SVARBUS PRANEŠIMAS
p. Juozas Rūta ■ 

PERSIKELS Į NUOSAVĄ NAMĄ
DABAR RANDASI ANTRAŠU 

3141 south Halstedstreet 
(Arti Lietuvių ĄūdįtoHjoš)

Namas naujai atremontudtas—baltų ir juodų plytiį frontas— Viduje •' 
> teipgi viskas naują. Pirmiaus buvo prie .33 ir<Ualštęd St.

UžkvieČiame visus-draugus ir pažystamus atsilankyti- j naują namą 
3141 SO. HALSTED ST.,; JUOZAS RŪTA, Sąv. ;

—.........     .. .. . ji* .'ji''i"Mlriwn*l..i. „j.i

L

7fN)TH SHOST W*VI H- 
CUVIRS 0f 3 BAMOS 08 
MORE ARE 3010 WITH

-r-

Budriko ; Rakandų, Radio, 
Gasinių, Anglinių ir gerų 

Alyvinių Pečių didelis 
; — jpasirinkimas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
MIETAMS: K. Walskis—pirm., 3341 

Evergreėn . Avė., tel. Belmont 
7678; ‘John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

“LIETUVA” BENO VAIDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 
• 1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F.

Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Francišco Avė,, Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1482 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskaš —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis t- kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, 111.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi- 
/cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
<1525 So. 51st Avė., Cicero, III.
Telefonas Cicero 4534 J.

W. Sadauskis
Pristato visbkių 
rųšių ANGLIS

Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils

TAIPGI PERKRAUSTO 
furničius, pianus ir kitokius 

rakandus.

808 West 33rd PL
Tel. Yards 1797

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

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė. 
Tel. LAFayette 4112DRAUGYSTES PALAIMINTOS 

LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 
metams: John Jackas — pirm., 
6504, So. Rockwell St.; Adam Sū- 
baitis—pirm. pagelb., 1947 String 
St; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
'4550 So. Westem Avė.; Frank 
Mięklin, Jr—finansų rašt, 4917 
Sp ■ Komehsky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.;Frank MargeviČe—kontrol. 
rašt., 4*348 So. Washtenaw Avė,; 
Frank . Sherpėtis—kasos globėjas, 
Maršalka-'—Anton Šatkus; Trus- 
t i štai—- Adam Sūbaitis, Anton 
Tąmkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
vfče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

NEPRALEISK ŠIOS PROGOS.
Parsiduoda kampinis 2 auk

štų namas ir valgomų daiktų 
krautuve, geroj vietoj, lietu
vių ir slavų apgyventoj. Na
mas gerame stovy j. Parsiduoda 
tik už pusę kainos kiek ver
tas. 3 flatai po 4 ir 5 kamba
rius. Garadžius 2 mašinom. 
Rendos gaunu $75 į mėn. Par
siduoda tik už $4,000. Kas no
rės išmokti vesti biznį išmo
kinsiu. Priežastis pardavimo 
apleidžiu šių šalį.

Grand Opening
Išpardavimas

Brjdgeporto apielirikės 
inoderniškiausi ir ge
riausiai ^.įrengta' auksi
nių daiktų krautuve. < 
Deimohtihiai žięda—- 
laikrodėliai 

. pacts — l_,
daiktai.
Galite pirkti išmokėji
mui, mokant po blsku-

COMPACTS 73c li kas Savaitę-
LAIKRODĖLIAI .................. .$1.25 iki $75.00

Berk’s Jewelry Store
3505 S. Halsted St.•_____ •_ .< ?__ _____ !_.‘___

Jos. F. Sudrik,
INCORPORATED

3417 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St.

’t/:- • t ■ 'r'

Such major sports, built; up 
and maintained mostly for the 
alumni, are expensive. For to 
transport from 30 to 60 men 
sopie hundreds of miles, feed 
them as they imagine they 
mušt be fed, then put them up 
at the better hotels make a de- 
cided hole in the revenue of the 
school they are supposed to re- 
present.

A statė college i n a nearby 
commonwealth recently played 
football against a member ofv 
the Big Ten. That school tran- 
sported more than 30 players 
plūs coaches and trainers, hous- 
ed them at one of the finest ho
tels in the city at a one night’s 
charge of more than $103, fed 
them on steaks that cost from 
$1.00 to $1.25 apiece, and paid 
sizable bills for getting them 
about the city. The chief trai- 
ner, who ha's two assistantš to 
do the real rubbing down and 
bandaging of the men, ge£s 
aiound -200 a month. Yet Kun- 
dreds and Athousands of high 
schodl teachers in Illinois and 
other statės really teach for 
$100 a month or less.

These pampered athletęs, tin 
gods of the alumni a*nd coaches, 
of fane and sports writers, look' 
mighty small when compared 
with the farm boys who engage 
in statė and national dora hus- 
king contests. Withuot special 
training, without being rubbed 
and bandaged, photographed 
and leetufed and lionized, these

Mes turime taipgi pilnai įrengtą aki- / 
hių ofisą, kurį valdo registruotas opti- * 

/ metras
: y;- ‘ . I

AKINIAI—tiktai šia savaitę

$5.95
T***"T     t*1****------------------- v.,.

•\co— 
sidabriniai Z

Tel. Boulevard 7010
LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. . 40th St.,—-pirmininkas: Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas;
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary WarniN. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen , Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George* Menkas, 127 North 
Dearbom St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4853 So.. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. * Ališauskas, 
8140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bėndokaitis, 8116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 

' Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, Ilh Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri- 
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė- 
nesfais-r-nuo 11 vai. iš ryto.

- -..j * - t----------------- - -- -i --‘ . ' -į t i - - r.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

-Pirmininkas:—A,. J. Povilonis, '8204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagpžis, 
8204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
Ijl.i; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taįtė, 825 W. 88rd PI., Chicago. 
Iii.: Nutarimų rašt.-—Al. Butkus, 
8500 S; Union Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna, 8427 So. Litu- 
aniąfl Avenue;. Tvarkdarys — 
Gehiotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą penktadieni po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 8142 S. 
Halsted-Si., - 7:80 v. v. trečiam 
aukšte, Chlcągo, III

.Mrs.

-Protokolų raštininkė; Wal
1621 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.Budriko žymus radio programas 
nedėlioję, iš stoties WCFL kaip 

t ■ ' 7:30 vai. vakare.
..... .... ...... . —............ !-------  -l.; n................................................................................. .................................—----------------------

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

f

MOTERYS.

s f

Garsinkites “N-nose

Naujlsnųskaityto^T
U skaitytojai praš<w • 

pilvinių reikalai* siu i tas 
krautuve*, kurto*

Extravagant Athletics
If the purpose of physical 

education in our schools and 
colleges is primarily to develop 
a sound body as thę home of 
a sound, active and alert mind, 
then such education today is 
largely failing. For physieJ e- 
ducation ha£ largely degenerat- 
ed into, the athletic. racket of 
highjy developed and highly 
competitive • major . sports be- 
tween schools.

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai Sfįl 0į 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
• ■ ’ * *

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- 
dsų (kaucijų) iki $500.00 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį '
• -nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The UtlHumien Daily News 

eublUhed Daily Exqept Sunday by 
fhp LUhuanlan ;Newį Pub. Co., ’.Inc

Hafctęd Street |
^Tęjęphone CA^al 8500 h

•-/*■■■"»■"■» .... ............ ..  ' » ........ .

Snh^ripUonRates;
< $8.00 per jrear Jn rCanada 

$5i00wper'year eutsMe of Cblcagd 
S8.O01 peryear |ni<>iicago 

^3<^p«rtcopy.

?$$n|ered. as,SecoCd Classv<Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 

.x)f ,jadcag9, .Ill. ,ji»der the act of 
March 3rd 1879.
r -i i , nft.,1 ■ ■■ ■ ■■ ■ ..................... ■ i m. ■ ■

1 -Naujienos eina* kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ®eri\ 
drovė, 1799'S;'Halsted St., Chicago, 
.111. Telefonas Canai. 8500.

tižuakymo kalnai
Cliiongoje. — paltu:

■Metams ......    $8.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims-menesiams_________   fi.00
Dviem ineriėsiams_________   1,50
Vienam^enęsiui a7|5’

GbicagojUper išnešiotojus: 
-fVienak kopija —_____________Z 3q

riSaVaitei <18c
Mėnesiui 75c

Suvienyto»e Valstijose, .ne Chicągoj, 
''/V • >pa*tu:

"Metams $5,00
v Pi»eį imęjtų ••^••••^••••••••••••••••••^••^ 2,75 
>Xrims.mėnesiams

VDviena mėnesiams 1.00
v Vienam mėnesiui . .75

Lietuvoje ir kitur' užsieniuose 
4Atpiginta) P

: Metąms $8.00
/Pusei įmetu (4.00
'Trims (mėnesiams ---------- >2.5 )
>Pin tguar eikia>siųsti > pašto'iiMone; r

Orderiu'kurtu su užsakymu.

# • • •• • ♦ • te • • te<«4te«tetete #4•**«•••••«

Provokuojapasaidį
. , ■■ IW~.I I HM I I .

Pranešama, kad MussbHhibprižadėjorrem
, ją. jos smurto žygyje prieš^Kiniją. Japonijos valdžiairšis 
r prižadas turi,;be ;abe jonės, ‘didelės reikšmės — po4 to, ka i 
,ją pasmerkė Tautų Sąjunga jr Amerikos /Jungtinės V^l* 
stijųs. Bet Italijos diktatorius-kaip!- tik drmorėjo.’ šiame

• momente sustiprinti Japoniją, kad ji ,nenusilenktų ‘de
mokratiniam-pasauliui.

Su tuo pasauliu* veda kovą ir pats Mussolini. Pirma 
jisai'Užpuolė ir .užkariavo Abysiriiją, nepaisydamas 'Pa~ 
saulioi protestą- -ir .Tautų? ^Sąjungos- sahkįtjų*' 'dabar, jisai 

^kariauja, prieš teisėtąją skrašto vyriausybę’ Ispanijoje.
Tačiau kuo gali Italijos* fašizmas1 *pddėti japonams? 

' Pinigų jisai neturi,1 karo laivyną*arba armlją siųsti; i To
limuosius Rytus per toli. Taigi nei finansinės, nei mili- 
tarinės* pageibos jisai jiems suteikti negali.; tuov tarpu* 
moralinėje parama japonams-stato „jį į<griežtą.antagor’' 

' nizmą'prieš-tasv-valstybes, kurios užtaria 'Kiniją. i
Pirmiausia čia rėikia . turėti -galvoje «Britaniją it 

<Ameriką.’ Iki šiol jiedvii nenorėjo pyktis1 su 'Italijos /fa
šizmu. Anglai primerkė »akį neto ir tuomet, kai Mussoli- 
ūkėme laužtis j <Ispaniją.?Betakuomet/dabar italai drąJ 
.sina Japonijos Lmilitanstusftęsti .savo'smurto -žygius 
Azijoje,' tai' ir šios'valstybės'>pradės! neigiamai ’>žiųr8tii'

■<

čfaHmą.

nukeniė
. Japoni j ai nepasiseks; Kinijoje,- tai > skaudžiai 

drMtfussolinio pregtyžas.
i *T-**

W»" «■■
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%

*
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i PAGROBĖ. SOCIALISTO , 
• , SUlftJ

Rusų socialdemokratų laik
raštis “SoęiaJištičeski’ Vestuik”,: 
kuris* eina* Paryžiuje, . praneša* 

’ kad Ispanijoje dingo Rusijoš 
socialdemokratų vado ir Socia

listinio./Darbininkų Internacio
nalo valdybos nario R.‘Abramo
vičiaus. sūnūs,' Mąrk'Kein. Spėri 

. j ama, kad j j pagrobė bolševikų. 
Čekistai. I;

Mark Rein dingo šių metų 
balandžiai m j d J-bet-spaudąi 
ilgai i nebuvo, .apie* lai pranešta; 
nes Jo tėvas mane, . kad neke- 
liant triukšmo, gal būt, 'bus 
lengviau dingusiojo vaikino t ieŠ- 
koti.^Abramovič v {jo tikra pa
vardė yra’Rein), į gavęs žinią 
apie sūnaus išnykimą1 Ispanijo
je, nukeliavo tenai iš Paryžiaus 
ir pradėjo, jo ieškoti, bet, nesi
rado. V

Jaunasis Mark Rein gyveno 
•Barcelonoje ir tarnavo* Ispani
jos respublikos valdžiai, Jcaipo

• technikas. Jisai' veikė’ daųgdaur
• šia tarpe sdcihlistinio vokiečių 

jaunimo, emigravusio Ispani
jon.

Kad jį kas nors klastingu 
budu sučiupo, galima numany
ti iš to, kad dar po balandžio 
10 d., kai. jisai vakare iŠeja dš 
savo ‘ kambario Barcelonoje ir 
nėbegryŽo,3;jisai parašė dui: lais- 
k u, ant kurių uždėta pašto ant
spaudas Madride balandžio 14 
d. Nė vienas iš jo bendradarbių 
neb^¥o;gįrdė|tsnkad MarkiR^jn 
ketina iŠ Barcelonos važiuoti 
j Madridą. Datps ‘ iįpt tų ląiškų 
ųįrąšy»to8 kita raiįką.iri'kiĮii

‘ tą 
'^ęįįiėčių • emigrantų 'sąyait* 
retyje “ĘąiąvįjĮ 
įeit®'

“Laisvoji ' Vokietija’

•r

grobė veikianti ’ Ispanijoje bol- 
šeVikų Atteka”,- kurk drba lauko 
j į>sayo ‘‘privatiniame', kalėj Wė’’ 
Ispanijoje,.; arba išgabeno Rusi
jon.

Kitas ’JaikraŠtis, Ispanijos 
anarehistų< organas “Libertad”, 
Thšo’ tą’ pat,‘tik dar gridžtesniu 
tonu. Jisai sako, kad Mark 
Rein buvo naktį iš balandžip 
9 ]d. į 10 • d. aššauktas/'tfelėfonu 
iš. savo kambariorir. įviliotas j 
spąstus.'Tenai jį privertę para- 
■šytr; du laišku,'• kurie paskui: bu
vo-išsiųsti-iš Madrido, oi jį patį 
garlaiviu išgabeno į ' Rusiją: ir 
dabar klaiko .GPU .kalėjime. 

’Anarehistųriaikraštią 'teigia, ■ kad 
komunistai’ Ispanijoje yra (atli
kę daug s šitokių -.-smurto aktų 
prieš jiems'"nepatinkamus’ as-,

> męnis.

^KAM NIEKUS PASAKOTI?

Kunigas Jonas ‘ Bąlkunas 
.“Amerikoje”. rašo,?kad “socia
lizmas darbi ninku ' - vergija, 
jr to . įrodymui ima /Rusiją ir 
Meksiką. Sako:
L . t \ 5 $

“Rusija rir Meksika <yra 
;;praktikos, pavyzdžiai. J Socia- 
• i listai i moko ir. siekia diktatu- 
5 rinio ^režimo l(bęt socialistai 
^Rusijoje..sėdi kalėjimuose • ir 
koncentracijos .stovyklose!
“N.” Red.). Demokratija so
cializme -aiškiai negąlima. 
t Rusijoje bėgtai

vyriausybei. ; Ten viskas su- 
v-Vtfląty^ihtą.vis

ikąvyWdo: > visusJvįašus rū
mus, visas teat-

/rųs, visus laikraščius, visas 
spaustuves; visus radij us, vi
sus, gelėžinkelius ir k. 3(žo-

W r- ’

rNAUJIENĄ Chlcggo, UI

f
1-

..znasjs ,,proies.tuoti,v jei .A<Jąrb-
• ‘davis vviską*’valdo ?4 Kas j 

rantuos jam teisę protest^g*

' Ten griežtai- vykdomai Marlę-, 
w>C(;? lanęką-
hiftS,•;o'^s1fprbtdątuoja, tą ži- 
?nome,Was miaukia. <W*od<
•kąd viskas <t^?tbbula.' Deja,'į: IPra. Infekcija?.
įfofcAjlą;WvV’ald^s<nia§i]tįeri?J •</ .. y."

•ąįš?m?§Įuųgią). Kai kurios .feakh 
įerijbs nešioja savyje nuodupi, 
r kai jos* numiršta, šie nuoj-į, 

dai* atsipalaiduoja• nuo Jų Įkų-^ 
no ir taip pradeda veikti į ,įl 
žmogaus organizmą. -Šios ' rų-ii 
šies atostovais galima pasi
rinkti cholerą arba tifusą. -h 
Dabari paklauskime ' savęs, • kaį > 
tie mikrobai-gemalai patenka/į‘ 
musų ?kuną i -arba, kitais žod-' 
žiais tariantJ-kaip galima^ gau
bti , .užkrečiamą ligą. Tam tik j 
slųi yra įvairus .keliai, buterit 
per kvėpavimo vir . lytimus < or- 
-gamtfs, ,per virškinimąjį trak
tą c(kelįą) ir pagaliau per sif 
Žeisįją odą.* Paprastai mu§ų < kų- 
naa šyra išoriniai apsaugotas i|f 
apdengtas .oda, kuri sulaikė 
gyvūnėlius >nuo įsibriovimo/ 
Tačiau >maži uodų-ar -kitų irį- 
^ekfų, įkandimai r> gali daug; žeį- 
Jos; atnešti, ^žaizda gali, būti to* 
.kia/maža,. kad Jos paprasta akį* 
mį *ir *nepastebima,’ūet *tai piį*' 
nai j pakanka, kad.5 gemalai4. jkę-> 
išautų <ir -savo *keįksmingą dar-;, 
bą dirbtų. Kaip lietuvių, patar-’ 
Jė sako, kad ir mažas kupstą^ 
ga|įs Midelį .vežimą ■* apversti*’ 
Taip ižmonės... gauna abscessus* 
bei kitas pulįavimo rųšis. 1 Jau 
minėjome, kad užkrečiamą li
gą j gauname. per - virškinamuo- 
«iusnorganus. Tas įvyksta, kai 
vartojama nešvarius .valgomucl-’ 
sius h produktus,! kaip ; antai • su- 
iteriitą:;pieną,' -vaisius, daržoves 
arba ;i riet /.varidenį. Prie tokių 
ligų priskaitoma ' dizen teri j a,! 
•tifusas, c cholera - irkt. - Šie. gę- ‘ 
malaiimeblitųi pavojingi, jei pajr 
sįliktų' ant ' musų odos pavir- 
šauš.‘ Yra kita rųšis bakterijų 
T(bačill.ų), - kttfrie įvairiais takais 
pakliųvą/ |... musų ^kuną, ir tuo 
būdu įšaukia
gas.vTai įvyksta su džiovos, g^- 
malu.arJis -nepasitenkina vienų 
kėliu,1:,bet tuo, pačiu..laiku i ga
ji’^pasirinkti keletą iš jų ir kur 
•jis •-nenusileiętų,; ten • 'j isai prį-' 
daro .žalos.,, Nežiūrint -kokią! in
fekciją žmogus turėtų, tas' vi? 
suorriet reišk-įa, ? kad svetimas 
“ponas” yra. įkeliavęs į kūną 
ir -stengiasi -.jį užkariauti. Iš 
tikrų j ų kiekvieną inf ekci j ą i ga
lima ąsivaižduoti kąipo karą. 
;šis • karas vyksta; <tarp//žmogaus 
iš vienos pųsės'rir«mikrobų ar
ba gemalų riš -kitos: žmogus 
yra /užpuolamas, o /gemalas už- 
puolikas-prieširiinkas. Idant. ve- 
!stin karą reikia būti prisiruošiu-' 
šiam. Panašiai yra^ su ' limpa
mom ’ligom.-' žmoguš užsikrėtęs 
..kuria ) nors r. liga ne tuč tuojau 
Jpserga,/bet kiek Vėliau. Mat, 
Yrrifcr:oJ>ai vgana - sparčiai 4 dirba 
beb veisiasi.'< Tėdel^praeina tam 
tikras laikas: riki'’.asmuo; prade
da ^sirguliuoti, /’ šis laikas ’ < va
dinamas inkubacijos .laiku.’ Tai 
yra <4iek kas. kita ka ip' tas laiko - 
tarpis,’ kuris tęsiasi nuo pirmo 
užsikrėtimo arba gemalo įke
liavimo į organizmą Įigippasi- 
<rbdymo pirmų ligos 'reįškinib 
bei nepaliavimų. Kai priešas 
prisiruošęs karo- vedimui, Jisai 
visuomet linkęs pradėti takiciją 
(veikimą). Pradžioje kiek at- 

.šargiąu, 4 vėliau* smarkiau be 
jokios atodairos. Didelis '.pana
šumas .. pasireiškia ir užkrečia^- 
mos ligos riesiVįystime. Iš j, pra
džių žmogus / jaučiasi nesma
giai, skundžiasi galvos tekaus- 
ipais, .silpnumų, > greitu nuovar
giu ir taip toliau, o tik vėliau 

‘tikroji liga su jpsįry- 
įktąis^ūpptomais. Karas, x kaip 
Žinoma, gali būti trumpas > ar- 
įa ilgas- Kartais atrodo, kad 
paskelbta paliaubos, tada -ka
ro lau*ke tyku, rariiu, tarytum 
^jskas .užsibalgč.,- Panašumas 
^fatosj .i)P‘ Ūgoj. :Žnwgus smąv* 
įiai padeda sveikti,

'(lus/ingU- laučiasi daug smagiau, bet Štai'

j ija ^rbinibktosMV^dyti Ur 
, \ vergijoj. juos\ ; /"a: C;' . //

• •Kodėl I?MekSil!i>3.e ^pci^liz- 
maš”, Km-Į .^reiškimą ■' “infekcija.” paMftu-

do ' £Wiatamą” Jdel to, <W| .. . .... ,,
“ten viekas suvalstybinti”. ’ (neretai), kada ,gy^

KunJ Wtamas’mano, kūd jei-dytoJas nuvyksta i -amus, 
gu ’ suvalstybinta, ; itai: socialiu- kllr» J'?01110’. dar Še1’ 
mas, ir jisai lųsivaizduoja, , kaį m0S nari^ nugirdytą" žodi P^a- 
tokį “socializmą” skelbė tlMark-1 deda pečiais traukti,;. kaktas 
sas. Tuo^tą£puĄyra faktąspkad] suraukia, ^pasižiūri vienas ki- 
Markw h&uvo ‘/priešingas ne$]tam j ak^r ir pagaliau galvap, 
mokyklų r paėmimui i į valdžios nuleidę .pradeda mąstyti, "ką 
raiikas,'/nekalbant'yapie. prama-ĮJas ‘‘‘keistas diagnozaš” /gajė^ 

tL.* veikti?-Infekcija'yra ne i ka^ 

 

G^ila;<kad;' kuhigasiyniep^ Wta» kaj^. 'užsikrėtimas, i Kai, 
sisterfgė su$ipažihti‘ su dklyk^ ' Wičs vadihti nžT.

kurį jisai'*Skiria” ,šis' terminascne-
Suvalstybinimas anaiptol i ne- ra visai tikslus, žinodami, kaęl 

ta* tas Voi^ėk(įįja yra Užsikrėtimas, i da^
ši: tikri 4iži 4^ bar. arčiau
h0ąatij^^ kpri /Mtų Mejina^ 7»io žjdžio ‘aąvbkar 
magišką oįdavus v#ldžibš|Kžiikr^im^ reiškia et buvimą,
rarikas. Jijeigii j tikrų 'ipįT
butų socializmas, tai reikėtų kriį<g^izmų arba mikrobų ,4 
pripažinti, Jkad: ir caras 4r mi^ų:;kun^,<<kurie iššaukia ?vie*. 
zerisJauvo'^tsod^ kitas1 .ligos simptomu

inęgaliąvimas. /Kad ;šitas 
■Vbkįetiiėje •įpi^įkalėįų ^įvykti, mikrobai veisia-
tas; rir l telegęatas bbuvo ^sųvąb si . ląbai ^ greitai, padangėj a; ^a*. 
st^titi;bW<<ta,l>b»bkĮpisbbįzniš vo skaičiumi ir,’ be to, .gamina 
buvo ^hldžtashknbtręiiubjamas, nuodus. Mikrobai arba mįkro- 
daųg- tmiŠkų lep^ltiausė Valsty-1 organizmai yra labai, maži ssu^ 
bei; ‘>o*R.u0jpjeųirkk&^^ t kuriuos .-paprastu
'stambios/; pmmnės ^įmones/bu
vo įsteigtas A vadžios pinigais/ ^tikslui rėikalipga ■ apšarvuoji- 

I'^įjgi, ’’ kai*-' Stabūas vyykirib akis padidinamais stiklais ari 
^pihtiHetką” tir statė Valstybės ba i'mikro’skppū/ ;Todėl!<Ugą’^ai-J 
lėšomis! fabrikus', ir ♦/'elektrjkosJ.ką r niekas /.nežinojo; kaip ti& 
gaminimo štotį?=Ų$ąij,'jwb’esm^’ -pūkrčb^^^rba,: dar ’ kitaip ‘4ta:- 
je tęsė tą “soeiblizta^”, kuriaLtiant, ~įe^iailrii aatrpdėMki nūen 
?buvo './pražudęs idar^prie ;cąro išrado mikrPskppų.’TNe fiknmi- 
Nikalojans. krobai yha’kėiksmiųgr žmogaus

Tačiau dar didesnis “socĮabs^ sveikatai,1’!bet ir kirminai, 'Utd-V 
tas”, nęguj^kad buvo velionis blusos >ir insektaiAšie; gy- 
caras, šiandie yrar Romos pąpa.Į vuneliai pastebimi'-musų >akimi' 
Juk papos baldomoj e valstybėr be j okiri^ <tetehiHkihės < rpag^lbos1 
j e,. Vatikano Mieste, yra viskas jr kartais gali daug/• žalos 
suvalstybinta: t kiėkviena !'pBdąJxjaj.yįį> ^jgU prieš i-juos n neikei-' 
žemės Xo< /sovietų Kusi jo j e Į dar ypįUJX1, "-Mokslas x visose ; .srity sfe 
yra tūkstančiai privatinių yra (- didelę ^pažangą?
ūkių), kiekviena t'troba, kį^k- j^įąįjį peikia;■prisipažinti, -kad 
vienąsidaržas/t&odas arba veži* Lr .yra . mikrobų, rikųr
mas- Iriuos esamais technikos .mstru-

Bet tikrasis socializmas 116- ^^ . įstebėti ibei
turi 'nieko bendro nei su. mtis- pasakyti kaip jie tikrenybėje 

<J?’ įusb nęi su | ^ro(j0> nprs.. ^pje
Vatikano “socializmu . J ciją įjojama. Ne miĮ 

,j‘ - ■ ••■■■^•4= ktabaiy yra tokie baisus.»Da^r

-.Lietuvos Muitu UŽ
^nna *DrAhriviiKl 3** ,*n jie/jokios-Dęims m'Į/1 .lĮblędksi'niępadar'O. Juos vadina-

"Klausimu tmav^'sn^ Wk ‘ kai orga-
_____ i i Įrtjzmsy yra -gymiai -nusilpęs lir 

Kietumos i-konsblo T5. Bailį- netari g-^ėtinai atsparump/ 
vardžio pakartotinai koristą-J'tada jieųpasinaudodami^ pr’og^ 
tuotasis' faktas,' “kšd už seųus gali daug blogo. padaryti.' Beri-' 
/drabužius, •\siuWApius d dovano- drai imant, ūiikrobai (yraJskiri/ 
mis, '^muitas . neiraiariias”, nešu- stonu į dvi klases, 4buteht, * |į 
tihka su ' Lietuvos mbitiriėM^YvUlių rir ’ į '"augalų. ^Kai' kii- 
•čfišmokslintų vaidininkų”A prid^ ridosMšs jųunet?/-nežinoma•<! kur 
tika. , b|pfikergti. ^Nenpr§dami įsigiliri-

KetUriuš ^sykius 'Siunčiau ti į smulkmenas tik4,pastebė- 
Liętuvon savo titudėvėtus u dra- sime,1 kA.d' ta-ir/yta^yĮsų papras-' 
bužius ir visus sykius muiti-Įdiai/si sutyerinjČKai, kurie turi 
nes valdininkai sulaužė muiti-|WVeikalą, branduolį ž, ir proto-4 

 

nes įstatymus, paimdami;'nu^Įplusmą. ''Apvallcalas ■ atitiktų’ 
trijų:. iki keturiolikos litukui- hnusų odai, branduolys tai ap- 
to. valaus pavidalo- grūdelis pači<ij-

Kaip matyti muitas nebuvo me kųnelio centre ir svarbiu 
didelis, bet, - j•is^ yrą. imamas * už rok vaidina " prasiplatinimui, '• o 
nudėvėtus/.drabužius pir kądan- ’protoplasma yra .skystimas tam 
gi įstatymas taip draudžia ridą-*] M^os ^komplikuotos rsudčtięš, 
ryti, tai kodėl valdžia nesii- 
drapdžia muitinės / yaldinįrikus 
už įstatymo daužymą? \

Už vieną tnn^evėtą eiliUtę 
(žiponas, kelinės/irlt>brušlbtąs) 
paėmė tris litus muito* 'Nprs 
ši i eiliutč atrodė nešbldgaį^i Vie
nok kelinių ■ užpėnčiai buvohfris* I kuri® bęšidaų^indąipi bei bė
ki pabrizgę * i r. alkūnės '■ švietė.. | gam indami nuodus .> iššaukė . vį- 

1 ;Ka<i:įtjarjtas sokeriopus O
ptis, / prisiuhčiu vadiname užkrečiama Ii-
Vienų iš užsilįkuriųjų eenųto spka>. kad užkrečiama 
b'iižių ipri^^įbyra ne kas kįtą kąįp pa- 
niirotio, -kiek -'bttyo '"nurito , už-i^Hzitinę ' jįga. šie'''parazitai lai- 
mokėta. / gaminą nuodus, kuriuos

’W •- ; J; J. čfžaiiėkas^dihWW^^

p. čižauskas,' gavome.
Red. '. -į. 7

a

.Pąžfliąi \ataitinka> kąA JigP^i 
nis.iatsiląnkęst pas;gydytoją ir 
išgirdęs pastarąjį vartojant .išr

akinu negalimavpUstębėti. ’Tatt

kuri yra svarbi dėl gyvybės^ 
pąlaikymo 'organiniame pasau
lyj e. Taigi, jei išgirstame, kad 
žmogus ritini arba /tarėjo dnJ 
fekęiįą, tas rėi^ą,VHdypkkp^ 
ne atsirado’ arba tuo laiku rą- 
dpsi' daųgfybė<<maįų gyvulėlių; i ' t' i ' ■i i • i • i1

y

!.

ISjnąii.'-Ka:

difterija i
< •1

*F.

. Pirmadienis, spalių 11,1937
netikėtai jisai gauna naują 
fctaką, bkurį nmes vądiaame rk.. 
įapsu *.arba tatfcritimu. UDėl to 
yra | įvairios •; priežastys. Kai 
mbšist)pasibąigia,. vwuomet ma- -

J t tomi ur < jo v vaisiai, ^-rezultatai: 
i 1 ilr ^žmogus ,t palieka -žymiai pa- 

: įkeitęs, — S sumenkęs, ^Uliesė- 
hjęs, '«>da >pakeičia s<savo spalvą 
Jetc. vViėnu 'žodžiu’, ii jis n pe tas 

pats asmuo j Tik riaikuibbčgant, 
jis 'tatgyja-savoupinnykščias jė- 
gas, 4ejgu dieka rp^gWtaju to 
smarkaus . mūšio. • ©ar v vienas 
klausimas >) lieka < muma t atsaky
ti, h būtent, kkaip ■ mikrobai ple-? 
č*a$i,. *jei. i jie kartą opatenka į 
svetimą kkupą- ■ W hpriklauso 
nuo r; mikrobų i rųšies. ’Kai ku
rie j i įėję į v vieną v, vietą į frpsigy-; 
vena; joj e <kai.p v viensėdžiai, iš- 
<šabkia opuliavimo <žydinį vadi-: 
namu<bbscessu* ietc./.arba savo

***

ypatingu judėsiu toliau keliau
ja. ’ Kiti z sakysime pasilikdami 
ant vietos, čia jokios'žalos ne
pridaro, ‘ tačiau savo pagamin
tais -nuodais žymiai kenkia ir 
net mirtį iššaukia; kita gru
pė turi ypatingą patraukimą 
prie nervų systemos arba krau
jo bei lymfatinės systemos. IŠ 
viso kas aukščiau rašyta, ma
tome, kad infekcija arba už
krečiama liga yra iššaukta ma
žą ..gyvūnėlių parazitų, kurie 
naudojasi svetimu trusu bei 
maistu, dauginasi ir plečiasi 
įvairiais keliais musų organiz
me, • stengdamiesi j į > užkariau
ti -pridarydami -daug blėdies, 
o įkartais net yra mirties prie
žastimi. Kas daugiau pasiprie
šinimo : bei atsparumo parodo, 
tas palieka -nugalėtoju.

— Or.f’Br. J. Zubrickas.

ONĖS ĮM ANO

’JIENASIRiPO
litika

f'Pasjųskime: į'.Lietuvą -šimtą 
•jaunuolių! 1 dr i jeiggalimai suda- 
Tykjme’tą^imtąGhieagoje.i Te-- 
gbl’ i jie 'aplanko savo 'tėvų kraš- 

:|ąidri<tegul <motulė’ Lietuva pa
mato, kad ’ Ghicagos lietuvių 
jaunuoliai ir -jaunuolės nėra ko
kie; 'padaužos ir išgverėliai.! Te
gul ten pamato, kad iš Lietu
vos' atvykę dažniausiai- be jo
kio mokslo kaimiečiai sugebėjo 
Amerikoje gražiai išauklėti sa
vo vaikius, i Sugebėjo 'jiems įs
kiepyti 1 lietuvių ’ liaudies • dainos 
pamėgimą. Galima1 drąsiai saky
ti, kad Amerikos lietuvių jau
nimas^ padarys visai gerą įspūdį':

1 jis yra linksmas, sveikas ir mo
ka savarankiškai tvarkytis. Tai 
nėra, kaip sakoma; “mamos vai
kai”,’kurie visur priežiūros yra 
reikalingi.

Tačiau pačioje pradžioje no-, 
riu ypačiai pabrėžti tą faktą,, 
kad visa tai reikia daryti ne ku
riais nors .politiniais sumeti
mais, bet vien tik į meną atsi
žvelgiant. Neužmirškime, kad 
muzika, daina ir šokiai yra tarp 
-tautinė .kalba; kuri paprastai vi
siems. yra suprantama. Net ir 
mažai civilizuotos tautos žavisi 
muzika ir dainomis.

Jeigu choro siuntimui aš pri
tariu, .tai vis dėlto statau ir tam 
tikrą sąlygą:'turi būti parinkti 
tinkami žmonės. Vadinasi, geri 
dainininkai, geri muzikai ir geri? 
-šokėjai? -Manau,. kad toks mano 
nusistatymas yratvisai tikslus.* 
Jeigu jamnorime pasirodyti, tai- 
pasirodykime tinkamai. Tai sa-‘ 
kydamas nenoriu ką pažeminti 
•bei • ką nors atskiriems chorams 
prikišti. - Visi chorai, dirba gerą 
ir gražus darbą. Bet: juk faktas 
yra ta s,'kad * kiekvienas choras 
turi gerų ir šiaip sau daininin
kų. Todėl jeigu jau norime pa
siųsti į Lietuvą pavyzdingą cho
rą, tai tam chorui turime pa
rinkti kiek galima .geresnius 
dainininkus. O tai galima pada
ryti tik tada, jei tie geresni dai
nininkai bus parinkti iš visų 
chorų.

• Su tokiais parinktais jaunuo
liais-didėlio vargo nebūtų: jie 
mokėtų ir sugebėtų susitaikyti. 
Sunkiau,, žinoma, butų su cho
ro vedėjais, čia jau, mat, am
bicijos reikalas. Kiekvienas di- 
rigentas. nėra linkęs,-kad jį kas 
į kampą nustumtų. Vienok ir 
dirigentams-- nebūtų sunku ben
drą-kalbą surasti,, jei tik pas 
juos atsirastu, gerų norų. ‘Juk 
tokio;.sulipdyto choro .vadovavi
mu jie . galėtų lengvai pasida
linti.

Kad darbas eitų sklandžiau, 
tai į talką reikėtų pakviesti 
p-ią Norą Gugienę. Manau,'i jai 
geriau, pasisektų musų geres
nius chorų dainininkus j daik
tą sutraukti. ,

Jei susidarytu toks bendras 
choras, tai atsirastų ir daugiau 
rėmėjų. Gerai padirbėjus, butų 

_ L- V’’ V ♦ t •

sukelti kelionės finansavimui.
Baigdamas šias savo pasta

bas, noriu dar kelis žodžius pa
sakyti ir apie partyviškumą. Ro
dosi, jau butų mums metas gry- ' 
nai partinius dalykus atskirti 
nuo meno. Kišti visur: politiką, 
kur reikia ir kur nereikia, yra 
nesveika.’Jau ir taip mes per 
daug politikaujame, tai nelįski- 
me su savo politika ten, kur 
jai nėra vietos (tiksliau sakant, 
neprivalėtų būti vietos).

politiškiems tikslams, tatai mes 
gerame žinome. Bet tai daro la
bai jau siauro protavimo žmo
nės, kurie j viską žiuri pro po
litiškus akinius. Ir dainoje, ir 
šokyje, ir muzikoje jie mato 
politiškus motyvus.

-Tuo tarpu taip blogai nėra. 
■Musų liaudies dainos dažniau
siai su politika nieko bendro ne
turi.’Nei viena, nei kita partija 
jų savintis negali. Su tokiomis 
dainomis Amerikos lietuvių cho
ras ir turėtų pasirodyti.’ Žinoma, 
tas pat tinka ir liaudies šo
kiams.

Tai tokia mano nuomonė apie 
ehoro siuntimą į Lietuvą.

—Dr. A.- L.' Graičunas

• Lietuvos viengun
giai mokės už ne

vedimą...
Jau senokai-keliamas buvo 

klausimas*>apie apdėjimą tam 
tikrais mokesčiais subrendu
sius nevedusius vyrus. Tie mo
kesčiai eitų gausingų šeimų 
šelpimui. Dabar manoma ap
dėti mokesčiais ir bevaikes 
šeimas Taikingųjų naudai. IŠ 
šitų mokesčių ir kai kurių ki
tų, pajamų ūusiąs sudarytas 
gausingoms šeimoms šelpti 
fondas. Iš to fondo lėšų bus 
mokami vaikų priedai privati
nių įstaigų tarnautojams ir 
darbininkams. Jau ilgesnį tai
gą buvo galvojama, kaip padi
dinti pajamas tų tarnautojų 
ir darbininkų, kurie turi gau
sesnes šeimas. Buvo manyta 
įpareigoti privatinių .įmonių 
savininkus vedusius, su vai- 
kingomis Šeimomis, tarnauto-* 
jams ar darbininkams dau
giau mokėti. 1 Bet pripažinta, 
kad ši priemonė nėra tikusi, 
nes * tada įmonių savininkai 
vengtų samdyti šeimyninius 
žmones. Taigi geriausias bū
das gausingas šeimas paremti 
atskiro specialaus fondo lė
šomis. į Pagal ruošiamąjį gau
singoms šeimoms remti įsta
tymą, roki am fondui lėšas su
darys vįengungių mokesčiai, 
turtingesnių bevaikių šeimų 
mokesčiui; tam tikslui busią 
apdėti mokesčiu ir restoranų 
lankytojai—nuo . kiekvieno iš
gerto pusbonkio...

Iš fondo lėšų neturtingoms 
gausingoms šeimoms, pagal 
vąrkų skaičių, bus mokamos 
nuolatines pašalpos, kaip kad 

.... , valdininkams mokami vaikų 
g'alima it- nėmaža pinigų sumą' priedai; Tsb«
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MORGAN5COWN, W. Va. -^^bimui visai''kito Morgano, i kų- 
Spalio '2 d. pirmą kartų savo 
gyvenime buvau nuvykęs žiū
rėti futbalo: lošimo, ir dabar 
rašau savo, įspūdžius. Tikrai 
tai -nepaprastas gyvenimo nuo
tykis ne vien dėl to, kad pirmą 
kartą ėjau žiūrėti futbalo, bet 
kad lošimo -pamatyti vykome 
apie '86 k mylias . už., Bittsburgho, 
—-'riet į>Morgantown, >W. Va.

•Tai tikrai turėjo/buti nepa
prastas nuotykis, nes daugu
mas musų 1 lietuvių, ypač tie, 
kurie' esame «• atvykę >iš Lietu
vos, > visai - .nesidomime futbalo 
lošimais J Dažnai žiūrime į tą 
žaidimą' kaip ; labai žiaurų da- 

Jyką.
Tačiau , priaugančioji karta 

ir aplamai x visi amerikonai yra 
kitokios nuomonės apie futba- 

•Ją. .-Jiems tai didžiausia pra-* 
moga1 matyti 'futbalo lošimą. 
'Visos aukštesniosios ..moky

klos ir ♦universitetai' turi •> savo 
: dfutbalo ; jauktus, .. kurie . suside
da i iš ^parinktų < 'stiprių moki-, 
nių. Universitetų 'studentai lie
tuviai pagal savo skaičių, tui; 
būt, pirmą vietą užima futba
lo lošime.1 Tai redškia, kad lie- 

* < tuviai studentai yra. ^pakanka- 
mai fiziškai • stiprus ir drąsus, 

: - jie nesibijo tokio pavojingo lo-' 
/Šimo, 

musų lietuviška .publika maJ 
žiausiai interesuojasi • -futbalu.

• Iš musų senių, jei pasitai- 
. ko tokių, ..kurie .domisi bolės 
' Spardymu, tai .tik tie, kurių 

sūnus, draugai ar pažįstami 
lošia. ?

šių/ žodžių rašytojas irgi bu
vo susidomėjęs ... futbalu tik

;. Pittsburgho universiteto- lietu
vių‘lošėjų dėka. Ne tik-susi
domėjęs, bet apdovanotas įžan
gos; tikietais, kurių' kaina bu
vo $3.30 asmeniui. Be to, jau 
daug <kartų esu girdėjęs per 

- radio minint lietuvių lošėjų 
j vardus, • kurie yra • man gerai 
!, pažįstami. . Būtent, W. Stapu- 
'lis ir Al Lazauskas. 'Norėjau 
• matyti savo akimis, kaip 
lošia, kad jie -tiekč daug 

•garsinami;
Pittsburgho universiteto 

balo komanda vyko- į Morgan- 
’ town, W. Va., lošti su W.-Va; 

universiteto komanda. Kaip 
teko patirti, tai-lošėjai išvyko 

. iš Pittsburgho, penktadienį po 
>pietų. O mes, kurie* mušėmės 
vykti, išvažiavome šešthdienio 
rytą. Buvo - apskaičiuota, kad 
kelionė truks apie 3 valandas, 
o lošimas tik > prasideda lygiai 
2:30 vai. po pietų, bet apie 
12 vai. jau mes buvome Mor- 

„gantovvn, W. Va. Pilnos .gat
vės buvo publikos kaip per di
džiausią šventę. Su mašinoip 
pravažiuoti nebuvo lengva. Vi
sur didžiausias susigrudinifaš. 
Gatvėse daugiausia.matėsi jau
nimo. žinoma, *. netruko1 ir se
nių.

Pasivalgę pietus ėjome pa- 
sivaikčioti po miestą ir kiek 
arčiau su Juo susipažinti. Mat, 
pirmą kartą čia.

Pasirodė,kad tai kolegijos 
miestas, nes pastatymas W. 
Va. valstijos universiteto fak
tiškai išugdė^ miestą. - Kųek vė
liau išsistystynjasį minkštosios 
angies kas 
j e bei immsportaęijaK- Monon^- 

- Iiahela upe: irgi i daug, prisidėjo 
prie Morgan to wno augimo.

> Vykdamas į šį mįęstą būvą 
tos, nuomonės, skad šiam < mies
tui vardas yra duotas pager
bimui Amerikos - didžiojo tur
tuolio Morgano. • Bet miesto 

i aikštėje .iš • užrašų , teko .sužino- 
<ti,' kad šio miesto vardas vi
sai nieko, bendro neturi su New 

\ York o dužiuoju* turtuoliu. Mie-

ris buvo 'pirmas ugyvąhtojap 
šioje vietoje ir kariavo su ip- 
dijonais.

Morgantownas /yra skaito
mas vienas iš didesniųjų i1^. 
Va. miestų. * Negalėčiau* pasa
kyti ar žianąeu mieste yra kiek 
lietuvių,.^arjj^e/'bet jo apylin
kės anglių. kasyklose, tai tik
rai yra r gana <daug lietuvių, 
dirbančių augliu '„kasyklose.

W. iVa. ipnversitMo' išlaukinė 
išžiūra.

' 5Besiartijųųit klaikui, >kiųia i lo
šimas (tnrės'prasidfėtipmes trau
kiame į lošimo vaikšjtę^rba kaip 
čionai ai)]gUŽkaivyrka >vadinama: 
“MountajneerUField”. i Toji Aik
štė yra > pastatyta ,prie?pat uni
versiteto ųpątąlpų, — aukštai 
ant kalaoJ ilš/toliau .žiūrint, • vį- 
sas įrengimas; išrpdd’:lyg ir ko
kia b. drkijų i /ipdtkava.

v4
•Einant į - ‘Sporto ■■ aikštę, pri- 

siėjoc eiti ąpr.o u universiteto pa
talpas.' '/Universiteto patalpos 

s|^usideda ‘4š draugelio l ittobesių. 
Gatvės i grįstos, i < mėdžiais ap
sodintos. Viąkas, ųm-atyti, labai 
gerai; prižiūrima.

I Jautiesi,kkad .esi ųkokįani ne- 
paprastam;<mieste.. \AJukštai ant

'Nors aplamai -.paėmus* k&pųvviršūnių oras^ evėikas: ir

jjfe 
yra

fut-

šiajeapyhnkė

'tyras. <

' Matyti, kad V W. v ¥a. . univer
sitete yra didelis skyrius že
mės itukio mokyklos. xYra spe
cialus ’ ūkiai, kur • yra daromi 
visokie •eksperimentai: -su auga-, 
laisoir-su gyvuliais.

Išlaukinė W. Va. universite
to išžiūra yra. jtikraL ideališka' 
iri patraukianti, bet > apievidu-4 
rinę •. universiteto rdvasią, • kuri'' 
kartais daug ’ didesnės * reikšmės 
turi studentams '. bei 'išlaukinė 
išžiūra, nieko .^negaliu ■. pasakyt 
ti. Mat, neteko; su ;šios'mokyk
los studentais nei1;kalbėtis, nei 
susipažinti.

' '! Ji 

Palyginimas H

i.*: 
Palyginus musų ,‘Pittsbuiighb 

universitetą su W. .Va..,univer
sitetu, matosi labai didelis skir
tumas. Pittsburgho universite
tas, kuris talpina -tūkstančius 
studentų, yra vienas milžiniš
kas .Trobesys • ^dangoraižis)/ 
Tačiau ir- savo išžiūra- savo; sti
lium skiriasi nuo kitų Pitts
burgho .idangoraiaąų.,

' Pittsburgho universitetas sa-$ * i 
vo..didumu, savo >aukštumu^ 
savo skirtingu . stilium . »turėtu 
reikšti technikos ir mokslo .to
bulumą ir laimėjimi?s.' Vienok 
vidurinė universiteto • dvasia 
jis negali didžiuotis, nes ; čia 
yra kilę skandalų dėl laisvės 
žodžio, dėl spaudos' laisvės. įr 
yra įtariama 'Pittsburgho uni
versiteto administracija 
karimu didiemisiems 
magnatams ir anglių 
liams.

W. Va. universitetas, l^aip 
jau esu minėjęs, pats savaime 
yra lyg ir koks miestas su dai
geliu trobesių, rdaržų, medžiįį 
ir • ūkių. \ Vadinasi, *• arčiau , yr^. 
susirišęs -įsu . pačia . gamta, l!f 
jei tik •mokyklos, Vidujinė dvaį- 
šia«atitinka išlaukinei išraiš
kai, tai tikrai turėtų būti ideaįr 
liška vieta mokytis.

(Bus daugiau) :
v

. PASĖKA GREITO IR NEATSARGAUS VAŽIAVIMO.—Po susiduriino. su -pasažieriniu automobiliu nublokštas ir 
liepsnojąs trekas prie: 330 kelio ir MęLean bulvaro. jBet laimei .užmuštų., i nebuvo,; nes subėgę žmonės spėjo iš
traukti žmones iš abiejų liepsnojančių automobilių.
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JUO KAI
ATSARGUMAS 

. . t

Skotai, -.epą,. garsus ;savo šyk
štumu ’ir ■ atsargumu. Girdi, 
•pora -škotų j sulaukė . auksinių 
<yestuvįų-r*50 r bendro gy venimo 
metų- Senukas .svajingai pri
simena mielą praeitį... Paskui 
parodo/žmonos Tžiedą ant .jo
kios rankos :.muviiną Jr sako: 

tau

per

va-

—Šis ožiedas ■ jau tikrai 
priklauso.

—žinau,—sako ji,—jau
50 metų kaip Jį-muviu. -

—Tas*tiesa; tačiau tik
kar pasiunčiau* pardavėjui pas* 
kutinę ; ratą pinigų, kuriuos 
kasmet /dąlbnįs .mokėjau... .r>!

Argi Mandagumas .Nekainuoja

Tėvas bara nemandagiai. pa-1 
sielgųsį sūnųTu ;;nežmąi,. ma
no jauniau, kas yra mandagu
mas! Bųk< visuomet ir su. visais 
mandagus, .žinok, . kad manda
gumas nieko nekainuoja.

—t-Taip, tėveli, * tai' kodėl po

PER KOMERCIJOS PAMOKĄ
, Mokytojas aiškina•; mokiniams 
kas.-yra ’dėbitorius ir;kredito
rius. švįlpaitis niekaip • nesui- 
ma. Mokytojas vaizdingumo 
dėliai sakoj./

—Prileisjiime, tavo tėveliui 
aš • paskolinau 1000 litui ; Tavo 
tėvilis • bus,, debitorius, * d • kaš: 
•hUSiU/<?.,/' j • ' '

—^Qgi. j kvailys, ponas moky
tojau, dėl to kad i pinigų iš ma
no tėvelio, mekada. neatsiimsi. 
. ... , ■ . <'&'■ ------------ r— >

II<ŲĮ DARBAS
-r-Tai /$/ °įo to, kai; tavo /bi

lietas laimėjo .milijoną nieko 
nebevėiki? ; ; ‘:

—Oho! Iki tryliktos n 
nuo tryliktos, iki penkio 
rengiuos; o. vėliau* galvoju 
savo neturtingas • gimines/

PER'PUIKU
. > yalkątaj;,kišenvągis. stebi na u
ją modemų < kalėjimą. “Tai i savo vyrus— 
rejks protekcijos,;jpol čia pa 1 ’* -
kliusi’*

.SNAUDŽIANTIS uZFAEENTAS
■ • i . ; •' ■

■ ' '.Ji ' " •■ ’ l ' r i ji V *“ Tėvas ateina j . mokklą' teį-
rautis:1 apie J savo vsųnąus pa
žanga :—Kaip mano, -sūnūs riior 
kosi <?kbkdaii.$ia,'■ ; •' t r '<p!n ■ ’

■..'■ -L ' Z-

Mokytojas :-Ajis neatidus , ir 
darą snalidalio įspūdį.

1 Tėvas ' (džiugiai): Argi? Tai 
•snaudžia - ne <- jis, o talentas 
;kurSj)gludLjąme;paslėp^ gu^ąš.

>,savo telegramomis niekada ne- 
. parašote “su gilia pagarba”?

Skiiudcįs^ dantis :: mĮ
Jonukas nebuvo mokykloje 

dėl skaudančio danties.
Mokytojas: “Ar šiąndteiv d^n^ į 
tis nebeskauda?”

Jonukas: ■ “Nežinau, ponįas ' 
daktaras jį sau pasilikd.” Į ’•

.....  ............. —. -r. ....— —■ ,, ,,, , a t

patai- 
plieno 
Kara-

NAUJIENC^j
Žengia •• |

.bNAUJIENOS'dabar < yra padidintos, , pagražintos ir ■

■ NAUJIENOS duodą daugiausia, žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos dietųvių kolopijų ir viso .pa
saulio.

:i
NAUJIENŲ specialus korespondentai . praneša apie įj 

visus įdomesnius įvykius; ir \nuotykius Lie- ; 
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug strąipsnių1 bėgančiais gy
venimo* klausimais^ mokslinio dūrinio rasių, 
eilėraščių ir'apysakų//

NAUJIENOS • kasdien deda daug. gražių paveikslų ir / 
atvaizdų.

v'' ■ * z ’ ’ k S

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jusų dien- 
</ršatis,l T6dėl /skaitykite, jas,*, skleiskite ' jas ir 

remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE. - '

-a
'■ d

/ {stokit į Naują 01d 
GoldjKontesta;$250,- 

D00 Prizais
LOOO Cash- Brizų Jįsiflfcdaiin a 

Laimėtojams

štai kitas kontestas, kuriame 
•jus galit1'laimėti turtą ir tapti 
turtingas visam gyvenimui.-Yra 
1,000. cash prizų • Viso ' suma 
$250,000. Jus j galit laimėti : bet 
kur j- įš; jų. Old. Gold Vėl teikia 
Jums* progą laimėti- turtą. Įsto- 
kir tuojau. 1 Kontestas ką :tik 
prasideda' ir- susidaro iš įdėji
mo- trūkstamo. pasikalbėjimo j 
tuščią paveikslo baliuną. -Atsi
lankyki! pas savo cigaretų dy- 
lerį ir paprašykit Old Gold 
Cartoon--Butetin’io. Jis duoda
ma DYKAI,! kartu i su taisyklė
mis - jr; detalėmis.- Laikykitės, in- 
strukcijų ..atsargiai. Dailumo 
nežiūrima.' Nėra' :triksų,-. nė pri
gavimų. Skaitykit šį;dienraštį 
dėk busimų pranešimų.

.Bosses Ufori't 
ĮHirecPeQplewith 
įflalitosis:(ujręath) 

"People wbo get and hold.-jobs
,k^ep:iiieif breath .agreeable

f. iVIth the best to chooee from theee days, em- 
ployerh tavo? the peraon <wht- in most attrae- 
tlve. In burinėse Ilte aadn the erčiai erotid, 
halitoels (unnleasant breath) in connidefed tne 
nrorst of faulta.

‘ Unfortunately everybody cuffers froro this 
offensive condition at soma time or otner— 
many more regularly than they thi k. Fermeri* 
lation of footLpartlclea-ekipped by. the tooth 
pnreh ia the .cauae of ,most\c**ea. Deetyįng 
teeth and frodt digestion also cause oddrs.

_ The ęuick, plesaant way to i ta p rovė your 
— į breath is to ute Lteterinef the quick deodorant, 

every morning nnd.eyery night.
Listerina haltn fermeutation, a major cause 

of odora, and oyeroomes the odorb theureeJven.
VALIOS -.GALIA

■ ' ..<•■' ' I___________ _ ______ ___ _ __________ . --------

Vour breath becomes sweet and,agreeable. ItDvi poniutes kalbasi apieį -vnTnotfpSetod othera.

•Mano vyras , Jau'
lioVėsi rūkęs. ? , Į

—rArgi?’Tai tvirtą valią tu
rėjo!

,r-f-Turėjol. .Tįk ne. jis, o .aš!

H you .velueyoųr job and your friendą, VM 
Literinei the eef eantineptic, regularly, Lam- 
bert Pharmacal Gompany, St. Louia, M o.

Don’toffend others • Check 
halitosis WithUSTEF1NE

KURIS ; PIRMIAU ŽINOJO ...

/-/Tai tu i palikai savo tarny
bos "vietą ?—-klausia draugai 
draugo.—Ar ‘ tavo šefas nenu- 
stebo kai tu išėjai.

—Ne. Kad aš išeinu iš tar
nybos jis žinojo anksčiau, ne-

Full-flovored

—perfect 
for cooking!

v S Kraft American has a mellow,. 
full-flavored richness that makes 
it perfect f ar eandvviches. And for 
cooked dishes.ypu caa depend on 
this American Cheeee to mėlt 
perfecdy.

• ’ ► t ** 1. .•..'I..’''

Termometras

NAUJIENAS
PINIGUS UETUVČN:

Toprtšdlsf^uvoSŽmonėsir/
stų vairias buvo duotas pąger- wipp3tdČia IMBtUVOS 031)101

NAUJIENOS
L739;«QUTHsHALSTEDSTREET
/.. .. ęijjCAGO, illinoiS

ŠIS < įdomus termo 
i metras /vienu r.litiku 
rparodo'oroįstovį'pa- 
j gal Lietuvę j ir" Ame-. 
’ rikėj varto j a m u s.- 
.Tokį termomėtvą 
.jus niekur megalite 

. nusipirkti. Jis/.pada- 
rytas specialiaiypa 

.gal -NAUJIENŲ už; 
sakymą. > Bet jus ■ jį 

ęgalįte^gauti

D Y KAI
jeigu .DABĄ R

, užsirašysit “Najijie- 
naš”iant.metųir 
.prisiųsit
ėJticMPJ® $8.00
Kitur Suy. Valstijo- 
se- ir-Kanadoj nupi» 

—.45:00t
Siųskit money. orde
rį arba'efekį —

Ąx‘; ;-1739; South Halsted Street 
-y.;y^/.7:‘;:^įGAGQ,'ĮLL.- ■ -

' ■<{ •/ČČ-,'.1 ’•• ■ 5 '

'i .'.įą^ ‘‘i "į11*1'11"■
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AUjIEnOS
47,59 JSv.
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'Z/-ECONOMY and 

SAT1SFACTION ūse 
Double TėstedlDaubleAction!

B AKI N G 
Rb POWDER

Šame PriceTodayas45\iarsA<io 
25 ounces for 254 <.

Fu11 Pack No Slack Fillin^
MILLIOhS Cf POUNPS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT

fteferred bymillions
■* tomayonnaise...

• Choice ingredi- 
epts jvhipped to 
Btnazing creami- 
ne*s in the >*•* 
Kraft Mir- /C 
acte W£ip 
machine.

Skelbimai Naujienose 
duoda Raudą dėlto, •< 
kad pačios-Naujienos
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Du broliai {papildė 
100 plėšimų
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Iš Muzikalio Albumo
Puslapių

Išvyksta Kanadon 
Medžioti

BRIDGEPORT. — Juozapas 
Ažukas, vienas seniausių Chi
cagos lietuvių biznierių, kuris 
užlaiko alinę prie 33rd ir Li- 
tuanica Avė., rytoj išvyksta į 
Šiaurinę Kanadą medžioti. Pra
leis

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoję) z

Peter Barskis, 26, su Sophie 
Virbickas, 22 (vestuvės įvyko 
vakar, Del Prado viešbutyje.)

Edith Salins, 23, su Dan 
Marcos, 24

James . Vondrak Jr,
Frances Gricius, 19

Joseph Yurgevich,
Emily Sikler, 2$

A*dam Muchowicz,
Agnės Spūdis, 25

Martin Ford, 21, su Helen 
Marozas, 21

Albert Gribus, 23, su An* 
toinette Dvylis; 21

Francis KosokQwski, 24, su 
Agnės Smailis, 26

George Berth, 23, su Mar- 
garet Washko, 24
GAVO
PERSKIRAS

Felix Vizgirdas nuo Petror 
nelle Vizgirdas.

4.

5

ten porą savaičių laiko.
Ažukas
nušautiseks 

kų.
Laimingai

mano, kad pasi
pūrą elnių ir mes-

medžioti!
VBA.

Nuo Dainininko
Stankūno Lietuvoje

Visų muzikų draugė ir 
mėja p. N. Gugis pereitos 
vaitės pabaigoje gavo laiškelį 
nuo dainininko Prano Stankū
no, kuris dabar randasi Lietu
voj. Sako p. Stankūnas:

“širdingų linkėjimų iš Kau
no. Jau trečia savaitė kaip po 
Kauną švaistaus. Jau dainavau 
per Lietuvos valstybinį radio
foną rūgs. 20 d. Turiu priruo
šti daugiau dainų. Jau mačiau 

^operos spektaklį su K. Petrau
sku priešakyje.. Puikiai. Labų 
dienų Visiems.’*

rė-
sa-

SPORTAS

27, su

24 su

26, sti

i
i į '
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Aldona Grigonis

Dr. Paukštys Važinėja 
Nauju Buicku

ĮDOMIOS RISTYNĖS
Fred Kohler yra įžymiausias 

Chicagos promoteris. Jo spe
cialybė. yra ristynės. Jis sten
giasi gauti geriausius pasaulio 
ristikus, ir juos gauna.

šiandien White City patal
poje jis rengia šaunias risty- 
nes. Risis Pat Kelly su Al Wil- 
liams. Apie Kelley galima tiek 
pasakyti, kad jis šiomis dieno
mis nugalėjo Cliff Thiede, 
vusį pusiau sunkioj9 svorio 
šaulio čempioną.

bu- 
pa-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

, . '• 'i' " ’ . * ■ ■ /

Julius Baskes Rengia 
Grand OpeAing

Stock Yards apielinkėje, p. 
Julius Baskes atidarė moder
nišką užeigą nuosavam name, 
antrašu, 4431 So. Halsted St. 
Užeiga užvardinta “Stock Yard 
Buffet”. Ji labai gražiai išde- 
kdruota su įvairiais artistiš
kais piešiniais ant sienų ir lu- 
,bų. Nauji barai ir baldai.

P-s Baskes turės vadinamą 
“Grand Opening” ateinantį tre- 

. Čiądienį, 
1 dalykas, 
stami, 
gražiai

Du broliai, Frank ir James 
Le Moyhe, 30 ir 28 metų, jau 
pirmiau sėdėję kalėjime kelis 
metus už plėšimus ir tik prieš 
kelis mėnesius išėję iš kalėjL 
mo ant paroliaus, liko išnau- 
jo suimti už plėšimus. Jie yra 
kaltinami į pusmetį papildę 
apie 100 plėšimų

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ------ ;____ tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408 I Hemlock 5040

spalio IŠ d. žinomas 
kad draugai ir pažį- 

kurie atsilankys, bus 
priimti ir pavaišinti.

(Sp.)

BRIGHTON PARK. — Ne- 
taip seniai daktaras J. A. Pauk
štys, turįs dentisterijos ofisą 
adresu 4204 Archer Avė., nu
sipirko naują Buick automobi
lių, su kuriuo dabar važinėda
mas turi gerą “pleasurą”.

Daktaras Paukštys yra vi
sada gerai nusiteikęs ir sim
patingas žmogus. Užtai jis. pa- 
cijentų niekad nestokuoj#.’

Rep. B. P.

RISIS BOBBY BRUNS
dTrečiadienį, spalio 13 

Rainbo Fronton svetainėje %. ri
sis Bobby Bruns, kuris taiko 
į pasaulio čempionus. Jis Chi
cago je ritosi trejetą kartų, ir 
kam teko jį matyti ritantis, 
tie visi sutinka, jog tai vie
nas šauniausių ristikų.

Bruns. risis su Kelley, kuris 
tikrai šauniai pasirodė Chica
goj e.

IMT*

SUSIRINKIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos susirinkimas įvyks antradienį, 

spalio 12 d., 7:30 vakare, Northwest Masonic Temple sve
tainėje, 1547 N. Leavitt SI. Susirinkime bus įdomi progra
ma. Kalbės drg. F. Abekas, dainuos p-lė Genia Lukas, bus 
ir daugiau įvairumų. Nariai kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. —Sekretorius.

Roselando Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos No. 1 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, spalių 12, Darbi
ninkų svet., 10413 S. Michigan avė., 8 v. v. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti skaitlingai, nes turime labai svarbių rei
kalų. —Grace Kuchin, sekretorė, t

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadieny, spalių 11 d., J. M. Pučkoriaus namuose, 10019 
Perry avė., 7:30 v. v. Visi nariai prašomi laiku susirinkti, 

. nes yra labai svarbių reikalų apsvarstyti, nuo kurių pri
klausys Ratelio ateitis. —Antanas Jocius, sskr.

Garfield Park 4 kuopos Laisvamanių Etinės Kultūros Draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyks spalių 13 d., 7 vai. vaka
re, 4039 W. Madison st. Visi kuopos nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų. . M. Bruchas.

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių Ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabneSiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nUo 15 iki 48 m. amžiaus.* Pasibaigus Šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykites dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, Įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Decembęr) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2^0 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali, 333 So. Ashland Blvd. įsirašyti Draugijon 
galima per musu konkursantus. per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise. '

»► Draugijos ofisas atidaraš: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame sveikatos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Andy Norbutas
“Muzikalis Albumas” yra koncertinis sceniškas vaizdas, 

kurį “Pirmyn” choras rengia' Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
šį sekmadienį, spalio 17 d.

Daug puslapių turės tas “Albumas”. Kiekvienas puslapis 
atneš naujienybių, kurios paliks gilų ir gražų^ įspūdį publikoje, 
skaitlingai susirinkusioje tam pirmam “PirAiyn” choro vieša
me parengime šį sezoną.

Bevartydami “Muzikalio Albumo” puslapius, atrandame, 
kad sceniškasai vaizdas atneš netikėtų siurprizų net ir patiems ,. . • • -J
choro nariams. Antras aktas atvaizduos “Pirmyn” chorą laike 
repeticijos, su visais repeticijos priedais, juokingais incidentais 
ir pamokos atmosfera. Choristų rolėse bus patys choristai, o 
mokytojų — “Pirmyn” vedėjas Kazys Steponavičius.

Svarbiaisiais aktoriais iš narių bus nepaprastai gražaus 
balso tenoras Viktoras Benders, Pranas Jakavičius ir Felicija 
Manikiutė. , n

i '
Pirmasai vaizdo aktas atvaizduos Muzikos mokytojo stu

diją ir čia teks pamatyti dainininkę Aldoną Grigoniutę ir akor- 
dinistą Andy Norbutą. Aldona Grigoniutę yra viena nuošir
džiausių “Pirmyn” choro narių ir didelių gabum^ ir energijos 
dainininkė, kuri sunkiai studijuoja, tikėdamasi ateityj^ išvys
ti plataus muzikos pasaulio viršūnes. Laikinai ; ištrukusi nuo 
studijų, ji koncerte sudainuos keliš gražius numerius.

Andy Norbutas yra akordinistas, kuris nereikalauja reko
mendacijos. Jo lankstus pirštai bėgioja akordįqiio. klavišiais 
kaip voveraitės medžių šakomis. Jis yra sūnūs p. Jurgio Nor- 
buto, kuris šeštadienį vakarą savo alinėje Bridgeiporte surengė 
“Pirmyn” Dieną, paskirdamas^ vifeas ’tos dienos Biznio įplaukas 
finansavimui “Pirmyn” choro keliones JLietuvon^^Įlyvauti 1938 
metų Dainų šventėj. Dienos rezultatai buvo nepaprastai geri, 
nes įplaukė $206 su centais ir visus tuos pinigus p. Norbutas 
perduoda “Pirmyn” Choro Lietuvos Kelionės Fondui, kuria Rū
pinasi kelionės pinigų tvarkymu.

“Muzikalio Albumo” įplaukos taipgi skiriamos “Pirmyn” 
“kelionės naudai. Bilietai yra po 75 centus. Juos galima' gauti 
nuo visų “Pirmyn” choro narių. “Pirmyn” choras nuoširdžiai 
kviečia visus Chicagos lietuvius koncerte dalyvauti. Po progra- 
mo šokiai ir vaišės. —R.

Žagariečių Labda 
rybės Vakarėlis

Kadangi ruduo jau čia pat, 
oras darosi kas kart vėsesnis. 
Lietuvoj apie šį laikų jau vis
kas iš laukų suvežta į kama
ras, klėtis, daržines ir kloji
mus, tik linai paskleisti ant 
dirvų, kluonose, miško aikštė 
se. Padangė liūdna, visur juo
duoja. Panašus vaizdas, nors 
nėra to naturališkurpo, ir pas 
mumis matomas.

Taigi, prie pirmos progos 
žagariečių kliubas sekmadienį 
kviečia visus savo draugus-es, 
atvykti į Brighton Park Holly- 
wood svetainę, 2417 W.; 43rd 
gatvę, smagiai laiką praleisti. 
Rengėjai yra pasirengę atsilan
kiusius tikrai priimti. O taip 
pat paremsite musų užsitarna
vusią narę ir priduosite jai 
daugiau ūpo toliau Icliubo la
bui darbuotis.

Chicagoje automobiliai 
užmušė jau 
620 žmonių

PIRKIT
MALEVAS

IR
VARNIŠĮ 
iš didžiausios 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių', gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
V* pigiau. Patenkini
mas garantuotas 
100%. Keturios krau
tuvės—Ateikit į ar
čiausią krautuvę, .Mįl-' 
vvaukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1 z

Gerai žino- 
expressinihkas” S. T. Fa-

Biznierius Fabionas 
Dabar “Busy”

WEST SIDE. 
mas
bionas, 2146 So. Hoyne Avė., 
pastaruoju laiku, yra labai už
imtas anglių pristatymu. Mat, 
dabdr i anglių vartotojai prisi
pildo savo patalpas. O kadan
gi p. Fabionas čia yra popu
liarus ir turįs pasitikėjimą sa
vo geru patarnavimu, todėl jis 
ir daro biznį su4 vietos ir apy
linkės kostumeriais.

Rep. X. N.

Nusižudė
Iššokdama per 12 augšto lan

gą Stevens lietely nusižudė 
Miss Flossie Arteli Castor, 27 
m., iš Champain, III. Priežas
tis saužudystės nežinoma.

Ji ryte išėjo į darbą sankro-1 
voj, bet vieton to atvyko trau
kiniu į Chicago, pasisamdė 
kambarį minėtame hotelyje, 
išbuvo jame višą dieną ir nak
tį ir >5 . Vai. ryto v šoko per lan
gą,* apdengusi paklode savo gal
vą ir Užkimšusi skepetaite sa
vo gerklę. Jos kūnas nukrito 
ant 4 augšto tarpnamio ir bu
vo .surastas tik už kelių va
landų.

MADOS

ANGLYS — COAL

COAL

We Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

ILLINOIS COAL 
$5.00 to $6.00 TON 
DELIVERĖD ANYWHERE 

Call Day or Night • 
ARDMORE 6975

KASDIENINIS B IZ NI O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
• t

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

(*

n

ATEIVIAI NERIZIKUOKITAIEIVIAI DEPORTAVIMU
Priimkit pilietybę. Naujoj 188 pusla
pių knygoj rasit visus klausimus ir 
atsakymus. Lengvai suprantama. Ne
varginanti. Siųskit $1.00 už knygą, 
paštas apmokėtas.

BELL PUBLISHING CO.
Dept. 20, P. O. Box 358, Pittsbhrgh

No. 4563:—Augesnei moterei plo
ninanti suknelė. Kokios nors vienos 
spalvos materiolas geriausia tinka 
šiai suknelei. Sukirptos mieros* 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

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

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUĘ 

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

FOTOGRAFAS

Garsinkites “N-nose

MALEVOS
IR VARNIŠIAI y3 IKI 

firmos"* y

Reguliarės Kainos

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros _.................... per krutinę

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su pioder- 
niškomis užlaidojnis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

PAINT EXCHANGE
2000 JMilwaukeeAve.

' 6836 ^So. Halsted St.
* 2274 Elston Avenue

Skyrius KENOSHA. WI8. 
Centralia telefonas

ARMITAGE 1440

Sherwįin 
Williams 

trim varni- 
šis $2.25. 

Musų QEp
kaina .......

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. $ 4 .50 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20 
Maleva .... ■

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už *4 

kainos.

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
sušilo šit—publiką pra- 
juokinsit 
dinsit.

pravirk-

RADIO KLAUSYKITĖS
ĮDOMAUS

GOLDBERGO RADIO PROGRAMO
Pirmadieni, Spalio-October IĮ d.

nuo 7 iki 8 valandos vakare Į 
iš Stoties W. G. E. S., 1360 Kilocycles

■ . • • ; ; ■ ■ '■

Girdėsite penkių dalių Orchestrą, kuris grieš lietuviškus šokius ir 
dainas. Bus juokdariai ir dainininkai. 1 . ■

Pats p. BARNEY GOLDBERGAS bus Radio Stoty ir padėkuos pro- 
grdmo mylėtojams už prisiųstus laiškus.

GOLDBERGO CRĖDIT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
„ RŪBŲ

No. 87—PRIEŠ VfiJĄ NEPA- 
z PUSI, 3 veiksmų kome

dija. Lošia '3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys .............

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 8 mo- 
terys .... ..

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...................................  “

PALAGUI PAGELBA SCfl
LIGONINĖJE ...... . ..........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ---------------
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL
Avenue 
5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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.

BOUlevard 2512 *
Stock Yard Buffet

Mes Jturime labai tinkamą svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

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

SUTEIKS JUMS KREDITĄ Į DVI MINUTES 

4756-58 So. Ashland Avenue

Užsisakydami prisiųskite mo- 
nėy order. .

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Koroneris paskelbė, kad šie
met automobiliai Cook kauntėj 
užmušė jau 817 žmonių. Vien 
Chicagos mieste užmušta 620* 
žmonių ir 17,364 sunkiau su-

1

£*.45, -S • m||



Jam&iai Cicero Lietuviai
•R • * • i *• •«.». * • -• » .

Vienuolika Berniukų Pakliuvo Už Auto 
mobilių Pli&iną ta Vagystei

CICERO. —- Cicero policija, 
su apskričio prokuratūros pa
galba, pereitų sąvąįtę padąrė: 
galą jaunai automobilių, vagių 
ir plėšikų gaujai, kuri teroriza
vo ciceriėčiua per pusantro mė
nesio ląiUu*.

Policija' padarė" vienuoliką 
areštų h^Cicero lietuviams rei- 
kėjo nusistebėti, kai jie išgir
do, kad tarp areštuotųjų yra 
keli jaunučiai lietuviai — vai
kai.

Gaujos vadais buvę Julius 
Remdžius, nuo 1343 South 
48th- Court ir. Charles Metrick, 
taipgi 18 metų amžiaus, nuo 
150% South' 404h ’Gourt;

Policijos suimti su dviejais 
f vogtais * automobiliais netoli 

Wolf ir Cennak. gatvių, jau
nuoliai prisipažino prie vagys- 

. čių ir( išdąyė sekamus savo sėb- 
ruą:,

Petrą Isgonaitį, 14 metų amr 
žiaus, nuo 1527 South, 49th Ct.

Joseph BiiČnis, 13 metų, nuo 
1527 South 48th Court;

Joseph Gunuls, 13, nuo. 1505 
South 49th Court$

Richard Kuktą, H,. nuą, 4828 
VVesit 15th Street;

John Schimpf, 21, nuo 1817 
South 49th Avenue;

Casimer Šoczudlo, 17, 1413 S. 
49th avenue; V

Alphonsę Johnson, 1$; 1463 
South' 49th avenue;

Thomas Gallagher, 18, 1430 
South 48fh Court, ir

James McMann* 16į nuo, 1427- 
South 50th avenue.

Visi buvo uždaryti, kalėjime* 
Remdžius, Metrięk ir Schimpf 
buvo perduoti pr^kurątųrai, ku
ri teis jaunuolįuą kriminaliame 
teisme, o kiti ųejultta'mečiai. jau
nuoliai buvo atiduoti jaunų; nu
sikaltėlių teismub

Suimtojo John Schimpf ga?. 
raže, ties, 1817 South 49.th ave.„ 
policija rado' daugybę automo^ 
bilių d.ąhų, kurios buvo pavogs 
<tos iš; įvairių; oiceriečių garažų. 
Ten buvo brangus radio apara- 
tai,jpadangčs. ta .visokios kitos 
automobiliui dalys ir įrengimai. 
Vagiliąi? .paprastai; darydavo 
plėšimus 'įsilaužę į automobilių 
savininkų garažus. Nudaužę 
spynas nuo durų, ir įlindę vi
dun, jie arba nusukdavos auto
mobilių rankenas ir tokiu, budu 
įlisdavo automobilin, arba iš
pjaudavo skylę automobilio sto
ge.

Tarp cičeriečįų, kUrje nuken
tėjo nuo suimtosios vagių gau-

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

V ard as-pav&rde

Adresą*

r Telefonas
t

Amžius Svoris.

Plaukų spalva

Akių spalvą.

Užsiėmimas

istojU; į “GRMUOLIĘI KONTĘS-I^’’.

I
'sąįm fflstograffjfc. Sutinto.prisilaikyti viSų.taisytolįJir jo ver

** ’ * ■ ’ ' ? ’ <- f . , ’ - .t

dėjųnurmtymų., \
«
i

Brisiunčiu

tiarai,...

’ P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus- 
rpriimtosv

NAUJOJ BEZĖNIŲ NUMEGSTA BLIUZKA

1332

NAUJIENOS, Chicago, m.

jos, yra., Joseph Mockus, 1243 
South 49th avenue. Iš jo auto
mobilio buvo išplėštas racįio 
aparatas, vėliau, atrastas suim*. 
tojo Schimpf garaže.

Kiti pWtniai
- ” t

Gauja veikė ne tiek lietuvių 
apgyventoje Cicero dalyje; kaip 
tarp, italu ta kvartaluose.

Suimtasis Remdžius taipgi 
prisipažino apiplėšęs vieną Ne
viu Rurkey, nuo 1620 Wallčb 
avenue, tarpduryje prie- IfBth- 
Street ir 50th avenue. Ram~. 
džius.atėmė nuolankos $75 ver
tės , laikrodėlį ir $3 pinigais.

Su Isgonaičio ir Bucmo. pa
galba, tas pats. Remdžius tris.* 
kartus apiplėšė Harris-Ęręble 
Fire Dorr Company raštinę, 
ties 4608 West 20th street. Pa
vogė- tris rašomąsias- mašinas, 
įrankių ta radio.

Rugsėjo 23 d, tagonaitis* irv 
Bučius, SU trijų kitų berniukų 
pagalba, apiplėšė Beit linijos 
prekinį vagoną, ir pasivogė $42 
vertės^ ^nikelihiu^ saldinių;

Areštus, padam policija po 
vadovybe kapitono Martin Woj- 
cieohovvski ir seržanto George 
Comerforch ---R<

BridgeportoBirnie- 
rių Sąjįmgoa Trau
kimo Rezultatai

BRIDGEPORT: — Pereitos 
savaitės pabaigoje įvyko- Bri- 
dgeporto Biznieriui Sąjungos 
antras traukimas, dešimties do
vanų p,o $5.00 laimėjimui Brį-r 
dgeporto klientams.

Visus dešimts numerių iš
traukė drg. V.’ B. Ambrose. 
Numeriai buvo sekami:

1) 154255

Nusižudė
Jonas Petkus

. t A.

ta**1 ..... ...........................

t Panešama, kad praeitą šeš
tadienį rastas pasikoręs savo 
namų beismente Jonas Petkus 
iš Marąuette Parko. Jį rado 
žmoha grįžusi iši, darbo.

Jonas Petkus yra brolis p. 
Petkaus, kuris, turi; valgomų 
daiktų krautuvę? prie 2500 W. 
69th t gatvės. ’

I CLASSIFIE.D ADS.
Ko.—— ■" į , 1^,1 .... ..............................i—....................m —............. .

For Reni
RENDON 6 KAMBARIAI irmau, 

dynė. 1823 So. Ruble St. Telefonas 
Estebrook 1688.

Help Wanted^-Female

Parūpins Fotografi 
jas Kandidatėms į 
“Miss Lithuania”
Pranešimas lietuvaitėms, pla> 
nuojanČioms įstoti konkursan

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 įstoti‘kon- 
kursąn, būti neturi fotografijų 

, ir dėL to, nestato savo ka'ndi- 
daturos.

New City Furniture Com
pany kviečią‘ kandidates pasi
naudoti šia progą. Tereikia at
eiti į. New City, Furniture 
krautuvę,, adresu 1654-56 ,W. 
47th Street; ir- paklausti savi
ninkų p. Williąm Kosmowski 
arbą p, Bazar. Jie parūpins 
fotografiją, v kuris paveikslus 
nutrauks ir prisius juos “Nau
jienoms”. Mergai lems fotogra
fijos nieko, nekainuos^ x

lOVEIKIS kET
r 1 Dalis,.

KVIETEI NINOS.
GčJesj Vestuvėms^ Bąnkietams 

ir* Pagrabams 
p 3316; So* Hąlsted Street 

TftJ.. H^EVARifl 7«14

| UrbaFlower-Shoppe i
k' Gėlės;. MyWt»emsrr-'VestuvSins
į -~Bankietamą-r-to>idotuvčms—
| Pająiošintems
I 4180 > A rcher Avenue

. Phpne .LAf'AYETTE 5800

nusųnegsti šią gražią bliužką į 
I1k 18 ir 3^xiv 4Q>colių pjer kru-r į

KEPT.,
,■

j j čia jdedu 10: centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

ir. pąvatfl .... .....

.Uu.:.....:.

2) 107796
3)
4) 164167 

j 5) 216049
6) 195746
,7) 194069 
8) 143455 
9. ) 15 0^34

,t 10) 139230
Kurie iš lietuvių esate gavę 

bilietus, tai pažiūrėkit, ar jus 
rasite ant savo bilieto bile vie
ną iš viršuj paduotų, numerių. 
Jeigu rasite, tai galite gauti 
$5,00. vertės < knygelę iš Bridge- 
porto. Biznierių Sąjungos. Prie 
tos Sąjungos priklauso apie; 15 
lietuvių verslininkų. Jus gali
te pastebėti narystės iškabas 

fprie kiekvienos krautuvės, , ku
ri tai sąjungai priklauso..

— VBA.

Užsibaigė ilgas karas 
tarp muzikų uniji^ , 
i • i . • ‘

135830

Daktaras pardavinėjo 
narkotus

‘ Federaliniai agentai jo 
n et e 20& S. State St., 
žymų g 
burg, 46 m 
narkotų.

kąbi- 
suėmė 

ydytoją Dr. Leo Gins- 
už pardavinėjimų

31 metų karas tarp dviejų 
muzikų unijų užsibaigę ir už
vakar teismo, liko panaikintas 
American Musicians Union iš
gautas 1906 m. indžionkšenas 
prieš Ghicago , Federation of' 
Musicians, kurios vadtf yrą, 
Petrillo.

Tai buvo seniausia vis te-: 
beinanti Ghicago j e byla.

Per visus šiuos ilgus metus 
tarp abiejų unijų ėjo. feinarki, 
tankiai kruvina* kova. Dėlei toi 
ir buvo išimtas indžionkšenas., 
ir kasmet daug Federacijos1 
narių atsidurdavo teisme uz 
sulaužymą indžionkšeno ir pųb 
dinėjimą muzikų unijos narių..

Tada, muzikų unija buvo stip
ri, daug stipresnė už federa
ciją,/bet laikui bėgant unija 
veik visai susmuko ir • daugu
mą jos narių pasiėmė \Petrillos 
federacija.

Indžionkšęnąs liko panaikin
tas prašant federacijos advo
katams.

VIRS 790 MERGINŲ ' 
gavo dafbines dreses, pabaigusios 
musų- kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, patemų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vilną už $3.00 aukštyn. Mes pagelta
me gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milyaukee Avė. at Ashland 
Atdara vakarais antradieni/ ir 

ketvirtadienį.
4________ ---------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------ - ■ X .

BATYRUSI MERGINA namų dar
bui,. 2 suaugę, lengvas skalbimas, 
savas kambarys, $19*

Briargate 4241.

. Real Estete For Sale
t Namai«fem< Bardavimul

PAUL M. SMITH and COMPANY 
teal Estete, Loans and Insurance

Tek BOULEVARD 2809
Perkam, parduodam Irmainom na

mus, lotus, biznius ir iarmaaj inšiu- 
ripame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymai už 
gerus bargenus; greitas Ir teisingas 
jatamavimas. Reikalui priėjus krei-

4091 SO. ASHLAND AVB.
Ofisas 2*ros Intai su J. J, Gtish

MERGINA—šeimininkė, truputuką 
virti, nėra skalbimo nė prosijimo, 
geri namai, gyventi vietoje, gali 
kas vakarą pasiliuosuoti, $7.
Bisno, 5859 Glenwood Avė. TeL 
Ardmore 6564.

' j ■ ■■» ■■■■»   < II I i'Wl liml

REIKALINGA, patyrusi mergina ar 
•moteris kuri nori turėti gerus na
mus, galinti prižiūrėti namus. Rei- 
'kalinga referenco. Nuo $7.00 iki 8.00 
savaitei. Telefdnuokite Ardmore 5661

REIKALINGA patyrusi dresių siu
vėja, darbas ant visados. 5504 W. 
Jackson Blvd. Tel. Austin 7557;

RETAS BARGENAS *
Mūrinis* namas kaip naujas, su sto
ru ir 6 dideliais kamb aut' antrų 
lubų, Garažius. Karštu vandeniu 
šildomas. $6,500

Kreminis budinkas 2-4 kambarių 
apts.—$2,800.

6 kamb. medinis cottagę ant ce* 
mentinie pamato, garadžius. Įmo
kėti $1.000, kitus lengvais išmokė
jimais.

5 ir 6 kamb. freminis budinkas, 
$3^00.

X A. SHŲLMISTRAS 
Home Gwnets Realty Mąrt 

4016 Archer Ava, Lafayette 6300

4 BLATU MURO NAMAS po>4-is 
kambarius irt #Mjų automobilių gara
žas parsiduoda> tik už $l|^90. Kitas 
4/4 medinis namas, įoeaantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $250& Ir šiaip 
kitų bąrgenų.

Z. & M1CKEVICE AND CO.
6816 So. Western Avenue. ' 

Hemlock 0800.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT 

184 W. Washington St. 3 floor.

Automobiles

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

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

61-ma ir Rockwell — 2 flatai, ply
tinis, garu šildomas — garažas — 
$8,500. Išmokėjimai.

Mr. Medora, Stewart 3601; .

JONASk' RADAUSKAS 
s

Persi4ky«rė su šiuo pąsauliu

m. sulaukęs .pusės amžiaus; 
_ ' , Kapčią- 

3sčio, parap., Mečiunų. kai
me. Amerikoj1 išgyveno 38 me
tus, Paliko dideliame nuliūdi
me moterį liozaliją> po tėvais 

, Jąceriutę, 4 i dukteris,. J.osepha, 
k Ona, Levuse ir Domicėlė, du 
" žentus, Jūbzap.ą Hrivnak ir 
£ Joną Kęlnįeky, anūką , Danie- 

lių, 2: seeprytėsj Rozaliją Nau- 
dužUniene- ta j0s šeimyna, Ka- 

į zimiėra/Geąickiėne ir jos šei- 
myną,, pusbrolį< Vincentą Ma- 

į Stauską', 3; pusseseres^ Vikto- 
rią Stonkiene ta jos šeimyna, 

i Ona, Makauskiene ir> jos šei- 
?-myną'’ta Petronėlę Diiidviną- 

vičienę ir jos šeimyną. Kūnas 
pašarvotas- -randasi 1339 So. 
5,0; Avė,,. Cicero.

į Laidotuvės įvyks antradienį, 
spalio A2? d., 8< val. ryto iš na- 

f miį; į; šv. Antano, parapijos 
l bažnyčią,', kurioje- atsibus ge

dulingos pamaldos,, už velionio 
? sielą, o iš- fen -!bus 'nulydėtas 

;, į į; Syr Kąznmęi'o ka^nes, 
- - b Visi a.' a-i Jono. Radausko 
* giminės,’ draugai ir pažystami 

esat ’ftuoštaėfžiąi kviečiami da- 
w lyyaųtl laid&tuvčse . ir suteikti 

r B jąm paakutm-i i patarnavimą ir 
p K atataveįkintoią; Wi
į R Moterių, Dukterys^, žentai, 
p K 8eseirytčs5 iri G,i4®inėa.
P # 'Laidotuvėse pątąęn«taj.ą tai- 

> Bi'dotu.vių direktorius Ą> Petkus, 
p®TL‘l-.i Otaoro 2109v

J1111,1 ***-*".*

p spalio 8; d. ,5:03' vai. ryte. 1937

j; gimęs SępUb apskr., 
ę lillCSCJO 
į

Paįieškojimas Nr. 82
Lietuvos Konsulatas Chicagoje pa

ieško sekančius asmenis:
JONUŠKA, Julius. Kilęs iš Kra

žių , vai. Atvyko Amerikon per pa
saulinį karą. Ilgą laiką gyveno Chit 
cagoje ir neva prieš du-tris metus 
miręs,.

KUZMICKAS, Jonas. Kilęs iš 
Nemunaičio km., Miroslavo val.y 
Alytaus apskr. Gyvenąs Edwards- 

\V11LASMANAVICIUS,. Vladas. (Wal- 
ter< Lasmaą.) Kilęs iš' Abelių: vai.,' 
Rokiškio apskr, Gyvenąs Chicagoje.

LINKEVIČIUS, • Leonardas. Gy
venąs dhieagoje.

PETKAI, Banys, Adolfas ir Juo* 
zas. Gyveno sulig adresu 615 West 
18th St Ghicago, III.’

PILKIS, Izidorius. (Izidore Pil
ka). Gyvenąs sulig adresu 724 W, 
14th Place, Ghicago, I1L

PINKAUSKAS, Antanas, Kun. 
Gyyeįiąs Chicagęje.

PETKIENĖ, Marijona. Tamulytė. 
Gyveno Oricagoje.

NEMčAUSKAI, Antanas ir Ipolb 
tas. Išvyko į Amerikai prieš karą 
ir apsigyveno Detroit, Mich.

ŠALKAUSKAS^ Adomas. 1918. m. 
gyvenąs Chicagoje.

SEREIKAI, Petras ir Benediktas. 
Gyveno Chicagoje.

ST0ŠIU& Kazys. Gyvenąs 22'47 
W. Austin St., Chieago, IH.

VAIČEKAUSKAS, Konstantas. Kį-. 
lesĮ. iš Šakių vai. ir apskrr Gyvenąs- 
Chieagoję ir Sheboygan, Wisc.

VENŠŲAUSKAi, Juozapas. Jonast 
Simonas ir Vincas. Kilę iš Babtų 
vaU Kawio apskr. Iš Lietuvos iŠ-, 
vyko 1905 m. ir dp,sigyveno Phila- 
delphjo’s. mieste.

Lietuvos Konsulatas;
100 • E; Bėllevue Place, 

Chiicagę, 111* ’ '

1931 ^TUDEBAKER Sedan,.labai 
švarus, side mounts, tik ........... $79.

NEWBERRY BARGAINS,
> 1025 North Clark,

Whitehall 8000.

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
ją laisnius* btf imokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleva, sėdynių, -tairų, beterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 15 metų.

r 2509-11 Milvvaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

KAS KĄ TURITE MAINYTI^ 
*, Marąuette Parke 5 kamb. naujas 
mūrinis bungalow. Nėra morgiČių. 
Išsimaino ant didesnio namo arba 
ką jus, turite. Randasi netoli .West- 
ern Avė.

C. P. SUROMSKĮS 
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

NAMAI PARDAVIMUI, SOUTH 
SIDĖJE 
$1,500.00

nupirks, 3748 Emerald Avė. 2 Ratų 
medinj namą, 4 ir 4 kambarių.

GORDON REALTY 00;, 
YARDS 4329*

MIKOLAS; KRAWAW
Persiskyrė su.šiuo pasauliui.Spalio, 9-.djenąk M>20i>valandą va

kare, 1937 m., sulaukęs 49 metų amžtafla» gimę^'.PapęveŽįęnApskr..
Tręskąvos parūpi).Kraujelių Kaime,- x

Amerikoj .išgyveno 32 metų. f; į
Vėlionis gyveno,. 10805 So. Michigan Avė. • ‘ . .i ■ , k . \
Paliko dldelhime nubudime moterį Johanna po tėvais Matu- 

lionaitę,- dukterį Lillian, sūnų Ottb, brolį Dominiką, švogerį Al- 
fonsą MatuBjonĮ ir daug kitų giminių, o Liet, sešerį Oną Ker- 
bįtanęflibrėH ir'gimines. .. ..
* \ - \ ’ - * j v 'ity’i'.i . 1 ■ ■

, Kdnas pašąrvotab randasi Koplyčioje. 10834 Mięhigan Avė.
« Laidotuvės; įvyks Seredoj, Spalių 13 dieną; 8:00 vab; rytą iš 
’ koplyčios-i;Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus, ge- 
; - dūungps pamftldbs už velionio sielą, o iš ton bus nulydėtas į Šv, 
* Kazimiero kąpines,

' •1 ■ . . . ' .

Visi a.; a. Mikolo Kraujalio giminės, draugai ir. pažystami esat 
nupširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jąm pas
kutini 'patapiavimą ir atsisveikinimą. 1 . '

Nuliūdę, liekame,
Moteris, duktė, supus ir Ūtos gimines

H Laidotuvėse ■ pątąrnauja Laidotuvių Direktorius S. P.
. Tęl.,'YarasA138; . ■ r

•J

Mažeika.

GIASSIFIEDADS
i I < , . A

t ;ri ' ,L : j

Tel. Victery- 4965 
STOGDENGYSTftA

Mes dengiame ir pataisome visokioj- 
rųšięs stogus, . taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos^, jei: pagei- 
daujama.

BRIDGEPORT RO0FING CO. 
3216 So. Hatated Stieel

Furnished Roojns
RENDON didelis kambarys su 
dviem lovom. Apšildomas dėlevedu
sių arba pavienių su ar be garažo. 
Galima valgyt gaminti. 6608 So. Sa- 
ėremento Avė.

RENDON kambarys apšildomas. Ga- 
i Mjhąi „ vartuoti i. virtuvę. 
i( 18J0 S.ę^. Pėpria St. *

For Rcnt
4*)5 KAMBARIŲ flMįąi, naujai iš- 

-dekoduoti $1QM i mėnesį.
' 1708 South Canal

. i »(■ «l I ll'H. ■! i ■

‘C A^Ti REND0Sf 5 kambarių fla- 
tąs. aut i antro ’ aukšto ppčiais šildo
mas., 1,714 .Ruble. St.

H , ‘r- , k’’-! • . 2 • į ** » _ <____________ . _ _ ; _________ •

h KENDO-N* KRAUTUVĖ 2604 W. 
,69 gat. naujas kampinis budinkas, 

nflįryC JfetuViška-< vieta kiekvienai

1- Bįiyeianąn, 2346 - East 71st St., 
’ ' Dorchester _ 0700. . r ,

Musical Instruments
Muzikogi Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West MaxweH St.

3 blokai į vakarus npo Halsted St. 
Mažas tn?p drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trorapitas $65.00 
$125“ Stygų Basas ................ $75.00
$99:' Trombonas su keisu...... . $85100
$18, Smuikas su keisu, smicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras ui. ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas- jūsų instrumentas į mainus.
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Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisaj

' ' BRIGHTON PARKE 4 pagyveni
mų mūrinis namas, nupirksito su 
$2500.00.

. MARQUETTE PARKE keturfla- 
tis 2 po 5 ir 2 po 4, paimtas už 
morgičlų, pigiai. Taipgi du lotai Be- 
verly Kilis 70x125. Kreipkitės 6820 
So. Campbell Avė. antros lubos.

ŽIEMIŲ VAKARŲ pusėj 2 aukštų 
plytinis taverna^ ir 8 flatai. Kreip
tis Stenson Brewing Co.» 1748 No. 
Winchestern Avė.

IŠPARDUODAME BARŲ PIKČE* 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Bąksąis ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl- bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ięe 
baksius. Cash arba ąnt išmokėjimo^ 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.
! S. E.. SOSJHEIM: & SONS 

1915 SO* STATE STREET 
CALumet 5269.

$2,850
šešių kambarių namas; žemės vie
nas akras, visi pagerinimai apmo
kėti, vienas blokas nuo 109-tos ir 
Kedzie. Taipgi i£ kiti bargenai.

MANOR REALO1 00.
2532 W. 68rd St.

.4 $25;000 Naujų Ųakąndų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priėi- 

nawmiS' išlygomis
$100 i Importuoti. ir- Ąp?p»itawiiški >.

Kaurai ;  ............... $16—$2j>—$25:
$1501 Amer. Orierat kawal
$135 i gražus, nauji parlor

setui >........   $B9i~m|
$375 vartės- 3 kąmb. $12Sf
$6001 vertės ’4H kamb; įrengimas

de > luace.? .............................  $1751
Atdara >vak. iki: 9—Nedetiei į iki i 5v.Vj 

RAPP STORAGE FURNITURE', 
57461 Stoo Asblandu Ave»>.

T
Kurie turite nuosavybe nama^. lo

tą, ūkę, bile kur JuagtinėOe Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rąŠylute lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir perkam morgičius, _. ’ * vi a iurA»i ' irvno.D..jerkam morgičius. , ,

NAMOtt
6m. , Av«wtec

CHIGAGa
Biznis išteistas' 199^1 matais.

! TRUOK FA^MOSvpo .lO; 20 ir 30 
akru lotais, 29 mylių ii vakarva , nuo 

jiėsčio.; , geriausia ttuolft darži- 
avimo žeme apię Chfaagąti 

WM. A^ 
Ro5elte,,HL Tel. Roselte 1.

L.l. .-į TT' ---------- ' ' -Į ■ -—S—i ■ i

DIDELIS' IŠPARDAVIMAS-, -a 
DIDEL4 BARGENAI;

48 ! karlįodės, ’ dirbtuvių baldui 
krautuvių pavyzdžių prie' 1247-499 
53-57' W% Madiąon st. Prikrauta vL 
sų rūšių. baldais, kaurais, alyvay .ppn
čiaisiir t. t, «}
TURI i EIR NBJIUBINT. KAINOS į

Kiekvienas jūsų, dolerius buss ver- ; 
tas jums $3. Kreditas.— jei reikia- | 
—• .įlįsiu-pačių sąlygomis. JĮ
MADISO& PUW 00. RAY. 7700; I

1247 MADJS0N STi j?
Atdarą-vakarais-iki i 1'0; Sąkmadfer.

■ • La. •« « .niais. 10h iki; 5.

mis,,

MAPJS0N STi

PARDAVIMUI, tavernas 
ranu^ y ra šokių . s vėtai nė, geroje vie
toje, geras bi^nįs. I^WŠWtlS< 
vimo apleidžiu Ohicagą. Atsišau
kite 2459i‘ Nk Crawford•. avė.,. išsky
rus nedėldieių.. r.......—>—- ;

PARDAViMUI' pigią! groeeruftr ir 
delicatąsąsm*. s Itetepini«, 
dirbtas .pfcri dąug metų^ 3465 SoutL 
utuaš^’w^r-/,j :•.' "■ v,- y1;.'*.-, ■1 z.. ■

• TAVERN. pardavimui — priešaip 
Express bifice. Gerai išdirbtas biz-. 
nis. 1142So.; Cariftl; St..;J . c. .....

PA«A«SJNKir.

naw*m

Raiauiait imw> tuojuu.
; ' '' 'A.
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- mus gausit nuolaidą*.
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Pirmadienis, spalių*ll, 1937

Dar Dvi Kandidatės “Miss
Lithuania” Konkurse

Spalių-October 24,1937
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Išrinkta Gražuole Dalyvaus Automobilių Parodoj

Pirma
Dovana

Kuria Pirmai
Išrinktai GražuoleiBemice. MotekaitisJulia Bagavich

SuteiksLOVA, KOMODĖ ARBA VANITY

gra

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

M

kon-
Julia

Mo-

Išgėdino pagrobtą 
merginą

Abi aštuoniolikos metų amžiaus, abi mėlynakės

Sawczuk, 36 m., 2452

joja Kauno gatvėmis

Gražuolės Rinkimai Įvyks Spalio 24 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

\ Prieš' mėnesį laiko Bosmin 
atleido iš darbo Sawczuk, ga
vęs triobėsio manažerio išsa
kymą atleisti vieną iš padėjė
jų džanitorių. Radęs tinkamą 
progą Sawczuk atgrežai ir per
šovė savo buvusį viršininką.

Hollywood, CąL> vaidinti 
Amerikos muviuosę. .;

Elaine Koss, 5 metų, Chicago, kuri liko sugrąžinta jos te 
vui, teismui panaikinus jo žmonos gautas perskiras. »

“PATARNAUTOJŲ KARA
LIENĖ”.—Miss Ruth Gier- 
ke, 22' iri. iš Cleveland, O., 
kurią restoranų savininkų 
suvažiavimas Chiiagoj iš
rinko “patarnautojų” (vei- 
terkų) karaliene” delei jos 
gražumo, gero patarnavimo 
ir mandagumo. \

Vencel sRouse, 37 m., iš East 
Chicago, sėdint savo aųtomobi- 
ly su Mildred Champion, 30 m., 
prie, pastarosios namų 529 151 
St., Easte Chicago, priėjo du 
ginkluoti plėšikai, nuvarė Ven
cel į užpakalinę sėdynę ir pa
tys nuvažiavo linkui Valparaiso. 
Nedavažiavę kelias mylias iki 
Valparaiso, jie sustabdė auto
mobilį laukuose, Vencel iš au
tomobilio išvarė ir dar jį api
plėšė, paimdami $100 4r laikro
dėli. Patys gi pasiėmę merginą 
susigryžo atgal. Gryšdami at
gal jie merginą išgėdino ir 
privežę prie namų, ją iš auto
mobilio išmetė, o patys skubiai 
nuvažiavo Vencel automobiliu.

Vėliau automobilis buvo ras-

BIBLIJISTŲ MOKYKLA.—Jehovos Liudytojai (buvę Biblijos Studentai), kurių vaikai 
atsisakė saliutuoti Amerikos vėliavą, įsteigę privatinę mokyklą ūkyje prie Sudbury, 
Mass„ jų vaikus pašalinus iš viešųjų mokyklų. Jie gerbia Amerikos vėliavą, bet ne
sutinka sudėti ištikimybės priesaikos, nes tokią priesaiką gali duoti tik vien Dievui.

Prie lietuvaičių, kurios dalyvauja “Miss Lithuania” 
kurse, prisidėjo dar dvi gražios Chicagos merginos, p-’ės 
Bagavich, nuo 1339 South 49th avenue (Cicero) ir Bernice 
tekaitis, 6535 South Talman avenue, marąuetterarki?tė.

prie 43-čios ir Halsted. gatvių. “Miss Lithuania” ten dalyvaus 
kaipo* lietuvių atstovė.; *

Parodoje surengtos ceremonijos vaizduos Amerikos auto
mobilių pramonės dėkingumą lietuviams ir visiems kitiems at
eiviams, gyvenantiems Amerikoj, nes ^ateiviai sudaro didžiumą 
automobilių dirbtuvių darbininkų ir automobilių varto’.ojų. Pa
čios pramonės statistikos žiniomis, lietuviai, lenkai ir kitos 
tautinės-grupės išperka .daugiau negu pusę visų i automobilių, 
kuriuos dirbtuvės pagamina' per metus, laiko.

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks specialiai surengtame va
karėlyje Chicagos Lietuvių Auditorijoje sekmadienį, spalių 24 
dieną. Vakaro rengimu .rūpinasi “Naujienos”.' Be -rinkimų, va
karo programą sudarys graži ir tikslui ^pritaikinta muzikalė 
dalis. Po rinkimų ir programo įvyks šokiai, kuriuose dalyvaus 
naujai išrinkta 1938 metų “Miss Lithuania”, kitos konkursan- 
tės ir visos kitų, praėjusių metų lietuvaitės gražuolės.

Laiko iki konkurso liko mažai, tad merginos, kurios pla
nuoja dalyvauti,, yra raginamos pasiskubinti. \

WINDSORIAI PARYŽIUJE.—Buvęs Anglijos karalius 
Edvardas, Windsoro kunigaikštis, dabar su žmona lan
kosi .Paryžidje- Iš ten vyks į Vokietiją, kur matysis su 
Hitleriu, o tada abu plauks į Jungt. Valstijas ilgam 
vizitui, o gal ir visiškam apsigyvenimui.

Steve
Walton St., pėršove savo buvu
sį bosą William Bosmin, 'vy
riausi’ džanitorių Bu’rnhąm 
triobėsio, tada, už kelių vialąn- 
dų pats, nūsišoyė 
duorikepyklos 834 N. Wėstern 
Avė., kur jį negyvą rado; duon- 
kepyklos darbininkas.

New City Furniture Mart
1654-56 West 47tli Street

MANCHUKŲO KARALIUS 
—Buvęs Chinijos karalius, 
kurį nuvertė respubliką, 
Henry Pu -Y i, k ui*j .Japo
nai padarė M a n c h u - 
kuo valstybės karaliumi 
Kang Teh. Manoma, kad 
dabar japonai nori pasodin
ti jį šiaurinės Chinijos sos- 
tan, iš penkių šiaurinės 
Chinijos provincijų suda
rant “nepriklausomą” val
stybę. Bet visa bėda yra 
t'me, kad japonai neranda 
kiek įtakingesnių ctiinie- 
čių, kurie sutiktų sudaryti 
tokią šiaurinės Chinijos vy
riausybę, kuri aklai klau
sytų japonų;

NEPAISO DRAUDIMŲ.— 
Mildred Schroederi Robin- 
ton, aktorė, kuriai New 
Yorko teismas uždraudė 
skirtis su savo vyru New 
Yorko advokatu Joseph S. 
Robinson. Tada ji išvyko į 
Reno, Nev. ir ten gavo per
skiras. Ji mano pasilikti 
Nevadoj ilgesnį laiką, nes 
ten jos negali pasiekti New 
Yorko teismai. Jos buvęs 
vyras ‘gi patraukė teisman 
komiką Bert Lahr, reikalau
damas $50,000 už jos pavy- 
liojimą.

- “Miss Lithuania” konkursas yrą rengiamas išrinkimui 
žjausios lietuvaitės dalyvavimui 1938 metų Automobilių Paro
dos iškilmėse. Paroda atsidarys lapkričio mėnesį, didžiuliam ir 
puošniam Chicagos Tarptautiniam Amfiteatre, kuris randasi" tas Calumet City

Spėjama, kadi buvo ar tai pa
bėgę iš Joliet kalėjimo kaliniai, 
ar kokie kiti žy’mfųs piktadariai, 
nes jie-visą Įįiką gyrėsi, kad 
policija juos, gg^ujo už žmogžu
dystę. '■ : j ,'

Mile. Daniėlle Darrieux;
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