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Hitleris Ir Vėl Puola Ispaniją
.» --------------- ------------------------------------■—

Vokiečiai siunčia pagalbą Mussoliniui 
Ispanijoj

BERLYNAS, Vokietija, sp. kariams 
12. — Vėliausieji pranešimai 
sako, kad Hitlerio vyriausybė 
skubiai siunčia į> Ispaniją, ka
riuomenę ir amuniciją.

Tai esančios paskutinės Itar 
lijos ir Vokietijos pastangos 
sumušti Ispanijos vyriausybi
ninkus ir pavesti šalį savo sėb
rui generolui Franco valdyti.

IŠ Vokietijps • siunčiami Ispa
nijon “liuosnoriai”, kurie gau
ną mokesčio po "24 markes die
nai. Tačiau s šie “liuosnoriai” 
esą ne kas kitas, kaip regu
liarios armijos kariai, kuriuos 
karininkai išklausinėja, ar at
siranda bet kuris jų nenorin
tis vykti Ispanijon. Visiems

nutylėjus karininkai 
juos “liuosnoriais” ir 
Ispanijos karo fron-

Kaina 3c

Guerni-

spauda
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Šaukia Speciali; Kongreso Sesiją
SESIJA ŠAUKIAMI LAPKRIČIO 15 D

priskaito 
siunčia j 
tą. Kartu su kariuomene, ži
nia, siunčiama ir amunicija.

* Kitos žinios iš Ispanijos ka
ro fronto sako, kacį fašistų ae
roplanai sunaikino miestelį 
Gangas de Onis, Asturijoj.

šis puolimas padaręs mies
telio gyventojams baisios žalos 
ir buvęs tarsi antros 
cos skerdynės.

Ryšium su Hitlerio puolimu 
Ispanijos s Vokietijos 
pradėjo trukjšmingą kampani
ją savo šalies gyventojų entu
ziazmą vyriausybės žygiams 
sukelti.

PRADĖTA NAUJAS PUOLIMAS 
MADRIDO

MOBILIZUOJAMA MOTERS VYRŲ DARBAMS DIRBTI

HENDAYE, Ispanija, spalio ofensyvą ir atėmė iš lojalistų 
12..— Antradienio pranešimai f keletą miestelių, iš kurių loja- 
iš Ispanijos sako, kad fašistai 
esą prisirengę pradėti naują 
ofensyvą prieš Madridą.

Naktį iš pirmadienio į an
tradienį miestas apšaudyta pa
trankomis. šaudymaa^A-buvęs 
toks smarkus, kokio* jau nebu
vę per paskutinius IHs mėne
sius. K

Madride užmušta ne mažiau 
kaip 20 žmonių, o sužeistų esą 
šimtai.

Į Šiaurę ir rytus nuo Ma
drido fašistai taipgi pradėjo

listai buvo išstūmę fašistus.
Tėmytojai mano, kad ąis 

ofensyvas gali būti pradžia fa
šistų naujo užsimojimo atskir
ti Madridą nuo Katalonijos.

Kad Franco mpbilizųojavį* 
rsaš
Įima dar spręsti iš to, jogei 
fašistų užimtose yietose išlei
sta įsakymas mobilizuojąs mo
teris nuo 17 iki 35 metų dirb
ti darbus tų vyrų, kurie yfa 
pasiųsti į frontą.

“SUDIEV MOČIUTĖ—SUDIEV SŪNELI!”— Mrs. H. Gard iš Peoria, III., San 
Francisco prieplaukoj atsisveikina . su savo sununii, kuris s kartu su tūkstančiais 
kitų Amerikos kareivių išplaukia į Chiniją, ginti Amerikos interesus. Jau dabar 
daugiau 2,000 Amerikos kareivių ir marinų yra’ęhinijoje ir jei Amerikai tektų 
įsiveltu į karą, jiems pirmiesiems tekįtiy stoti į mųšius.
........ ................................ •■TTTrrr,/'.- .r- ■, ■ ......teeftfrėu 'T.' ' ■ ' ............................ .........

Lojalistai kelia mi
nisterijas į Bar- 

n celoną
CERBEkE, Ispanija, spalio 

12. — Ispanijos vyriausybė an
tradienį paskelbė, . kad visos 
svarbesniosios ministerijos bus 
perkeltos iš Valencijos į Bar- 
celoną, Katalonijos provinci
joj. Katalęnijoj randasi daugu-

brikų.

Dar Viena Proga 
Mnssoliniui

Vyskupas, lojalistų 
šalininkas, rezig

navo

C.I.O. išlaidos
$1,745,968

LONDONAS, Anglija, spalio 
12. Vėliausi pranešimai sa
ko, kad Didžioji Britanija ir 
Prancūzija nutarusios duoti 
Mussoliniui dar viehą progą iš
trauki sftvo, kariuomenę iš. Is- 
pafei'jos. Ta/į>Yp^a ’fiušfariti duo
ta priėmus ; Mussolinio patari
mą pavesti Ispanijos klausimą 
spręsti 27 tautų komitetui su
darytam tikslu nesikišti į Is
panijos reikalus.

CASTEL GONDOLFO, Itali
ja, spalio 12. — Pranešama, 
kad popiežius priėmęs rezig
naciją kunigo Matteo Mugica 
Y. Urrestarazu, Vitoria pro
vincijos vyskupo Ispanijoj, šis 
vyskupas, baskų simpatizato- 
rius, jau pirmiau yra atsisa
kęs pasirašyti tūlą pareiškimą, 
kuriame kunigai smerkė Ispa
nijos vyriausybininkų “nuož
mumus”.

WASHINGTON, D. C., spa- jis paaiškino, 
lio 12. — Prez. Rooseveltas 
antradienį popiet pasiuntė pa
kvietimą Jungtinių Valstijų 
kongreso nariams susirinkti 
specialei kongreso sesijai lap
kričio 15-tą, 12 valandą dienos.

Pąkviętime prezidentas nesa
ko kokiems įstatymų projek- 
tams; sesija šaukiama. Tačiau 
spaudos atstovų konferencijoj

kad šios sesijos 
darbai numatoma šie: derliaus 
perviršio kontrolė, algų ir dar- 
bp valandų įstatymas, val
džios perorganizavimas, apskri-. 
čių veiklos planavimas tikslu 
taupyti šalies turtus.

Rooseveltas pareiškė, kad 
plačiau specialės sesijos (tikslus 
jis paaiškins savo kalboje per 
radio.

STREIKAS UŽDARĖ FORDO ĮMONĘ 
KANSAS CITY

KANSAS CITY, Mo., spalio nijos uniją. H. C. Doss, 
12. — Vietinė Fordo sudėties įmonės vedėjas pareiškė, 
įmonė (assembly plant) pra- šiuolaikiniai Fordo - įmonių 
ėjusį antradienį uždarė savo 
duris. Darbininkai pradėjo pi- 
kiėtuoti ją. • •

Baron H. De Louis, automo
bilių darbininkų lokalo prezi
dentas aiškina, kad Fordas už
daręs įmonę tikslu priversti 
darbininkus rašytis į kompa-

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Spalių 7 d. Seimas priėmė 
Švietimo Ministerijos projektą 
įsteigti specialių mokyklų de
partamento etatus. Specialių 
mokyklų tinklas plečiamas.

nai esą neaiškus.

Šios 
kad 
pla-

dar-Dunn, automobilių 
lokalo iždininkas sako,bininkų

kad darbininkams buvę duota 
suprasti, jogei jie neteksią dar
bo, jei neįsirašysią kompanijos 
unijon.

Žmona Savo Vyrą Mie
gantį Kirviu Primušė

Penki japonų aero
planai nušauti

NANKING, Kinija, spalio 12. 
— Penki japonų aeroplanai bu
vo nušauti praėjusį antradie
nį, kai mėgino iš oro bombar
duoti miestą Nanking ir 
apielinkes.

Iš viso puolimą padarė 
keturi japonų aeroplanai, 
tarpe du bombonešiai. Kai
ponai pasirodė prie Nankingo, 
juos atremti iškilo kinų aero
planai. Trys japonų aeroplanai 
buvo nušauti ir nukrito kuone 
pačiame miesto vidury. Kiti du 
mėgino pulti miestus Soochow 
ir Chinkiang. Ir jie buvo nu
šauti.

Nušovė Amerikos 
konsulą Syrijoj

jo

24 
jų 

ja-

Marriner.
tūlas

• v 
1S

armenas, 
Marrinerio lei- 
Jungtines Val-

papildyta kai

Išvengta tunelių darbi
ninkų streiko

BEIRUT, Syri j a, spalio 12. 
— Antradienį Syrijos sostinė
je Beirute buvo nušautas Jung
tiniu Valstijų generalis konsu
las Theodore

Jį nušovė 
kurs negavo 
difno^ vykti 
stijas.

Galvažudystė
Marriner važiavo automobiliu 

(siaura miesto gatve. Marrine
rio šoferis pagavo galvažudį. 
Sakoma, kad to armėno gimi
nėj buvę "keletas pąmišėlių pra
eity. Marriner gi skaitėsi vie*- 
nas gabiųjų Jungtinių Valstijų 
tarnautojų užsieny.

ATLANTIC CITYZ N. < J., sp. 
12. — Komiteto Industriniam 
Organizavimui konferencijoj 
spalio 11 d. išduota raportas 
išlaidų Komiteto veiklai per 16 
mėnesių.

Raportas rodo, kad viso Ko
mitetas išlaidų turėjo $1,745,- 
968. Didžiausias išlaidų viene
tas buvęs avansas plieno pra
monei organizuoti. Jis siekė 
$960,000. į

/ . t

Konferencijos , pirmininkas 
John Lewis paskyrė komisiją 
organizacijos finansams studi
juoti ir patiekti rekomendaci
jas visai konferencijai.

Pranešama, kad konferenci
ja padariusi planus tolesniam 
pramonės darbininkui organiza-; 
vimui, ignoruodama Amerikos 
Darbo Federacijos vadų grū
mojimus. ' / ’

Prancūzai parašė 
ultimatumą

C.I.O. kviečia Fede
raciją konferencijai

seime atsakė j 
paklausimą dėl

Tobašaus išsiunti-

Dirmantas
Klaipėdiečių 
smuklininko 
mo darbo stovyklon už kariuo
menės ir valstybės šmeižimą.

• Vetavo 5 dienų savaitėj
,NEW YORK, N. Y., spalio 

12 
hattan požeminių kelių siste
mos darbininkų 'buvo likviduo
tas pasirašius Transporto dar
bininkų unijos ir kompanijos 
atstovams sutartį. Pasirašymo 
liudininku buvo tarp kitų New 
Yorko meras La Guardia.

Naujas instrumen
tas vėžiui surasti

Streikas Brooklyn-Man-
darbo bilių

: NEW YORK,. N. Y., spalio 
T2. — New Yorko miėras La 
Guardia vetavo bilių, kurs tai
kyta 50,000 miesto tarnautojų 
5 dienų darbo savaitę nusta
tyti. u ' ’?

SOVIETŲ RUSIJOS RINKIMAI 
GRUODŽIO 12 DIENĄ

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 12. — Sovietų Rusijos 
vyriausybe praėjusio pirmadie
nio vakare nustatė sekmadie
nį, gruodžio 12 dieną 1937 m., 
kaip Vyriausiojo Sovieto rinki
mų dieną. .

šiuos rinkimus Rusijai su
teikė naujoji “Stalino”"konsti
tucija.

Vieni sakyto Sovieto rūmai 
turės 569 narius. Atstovai bus 
renkami vienas iš 300,000 gy
ventojų. ■

U' J
Kaip dabar nužiūrima, Rų? 

sijos diktatorius StalinasJr vi
si dabartiniai komisarai statys 
savo kandidatūras busimuose 
rinkimuose.

NEW YORK, N. Y., spalio 
12. Dr. VValter C. Alyarez, 
Mayo klinikos štabo narys pra
neša, kad toj klinikoj varto
jama naujas instrumentas vė
žio ligos ženklams pilve paste
bėti. Pasak Dr. . Alvarėzo, šis 
instrumentas esąs praktiškes
nis nei X-spinduliai, nes dėka 
jo vėžio liga pilve 'galima pa
stebėti anksčiau, negu X-spin- 
dulių pagalba.

. t . 5 ■ ;

PARYŽIUS, spalio 12. — 
Pranešama, kad , prancūzai pa
rašę ultimatumą italams. Ul
timatumas esąs toks: arba ita
lai turi pasitraukti iš, Ispani
jos, arba Prancūzija atidarys 
savo rubežių ir leis lįuosno- 
riams eiti pagalbon Ispanijos 
vyriausybininkams, o ' taipgi 
siųsti karo Yeikmenis. '

>Savo notą prancūzai patieks 
apsvarstyti Britanijos ministe- 
j*ių kabinetui, kurs susįrinks 
kalbamu reikalu ( posėdžiauti 
kaip šiandie, trečiadienį, spalio 
13 d. - \

Antra vertus, Britanijos pa
siūlymas tuo . pačiu reikalu bus 
patiektas prancūzų vyriausy
bei apsvarstyti^ L*

Prancųzijos užsienio reikalų 
ministerijla leidusi suprasti, 
kad atidarius rubežių vyriau
sybė pati pagalbos ispanams 
neteiks, o tik leis teikti ją 
liuosnoriams ir privačioms pi
liečių grupėms.

ATLANTIC CITY, N. J„ špa-‘ 
lio 12. — Antradienį, spalio 12 
d., C. I. Q. suvažiavimas, atsa
kydamas į/ Amerikos Darbo Fe
deracijos kaltinimus, buk C. I. 
O. skaldąs Amerikos dailinin
kų'■•judėjimą;. priėmė kaip vie
nu balsu'rezoliuciją, kuri siūlo 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
C. I. O. vadams susitikti konfe
rencijoj ir apsvarstyti suvieny
to darbininkų judėjimo galimy
bes..

Rezoliucija tuojau buvo pa
siųsta’ Frank Morrisonui, Ame
rikos Darbo Federacijos sekre- 
toriui-iždininkui. Rezoliucija pa
siųsta į Denver, Colorado, kur 
dabar vyksta Federacijos suva
žiavimas. ■'

Nušovė du paskilbusius 
banditus

Užs. Reikalų Ministeris Lo
zoraitis, Prancūzų vyriausybės 
pakviestas, atvyko Paryžiun, 
apžiurėjo parodą ir tarėsi su 
Užs. R. Ministeriu Delbosu.

Pasirašytas Lietuvos Brazi
lijos Prekybos Ekstradicijos 
sutartys.

New York, N. Y.
1937 m. spalių mėn. 9 d. (

Baigta angliakasių 
streikas

LANSFORD, Pa., spalio 
— Pirmadienio ’ naktį (11

WASHINGTON, D. C., sp. 
12. — Praėjusį pirmadienį p- 
nia Frahklin D. . Roosevelt,' 
Jungtinių Valstijų prezidento 
žmona, minėjo savo 53 metų 
sukaktuves, r ■

,iį ii ■ i’.į "i

BANGOR, Me., spalio 12. — 
Federalės valdžios agentai an
tradienio rytą čia nušovė Al
fredą Brady 31 metų ir Cla- 
rerice Lee Shaffer 22 metų. 
Vienas vadžios agentų, būtent 
VValter VValsh, sužeistas taip
gi.; Brady ir Shaffer buvo va
dai gaujos banditų ir plėšikų, 
kurie, padarė plėšimų sumai 
$85,000 ir užmušė tris asme
nis., ...

12. 
va

landą) likviduota 38 angliaka
sių sėdėjimo 1,300 pėdų žemės 
gelmėje streikas. Streikininkai 
išsėdėjo ten 6 dienas ir 14 va
landų.- Streiką likviduoti padė
jo Pennsylvanijos gubernato
rius Earle, kurs buvo du kar
tus nusileidęs į žemės gelmę 
su kasėjais pasitarti. Dėl Šio 
sėdėjimo streiko dar buvo me
tę darbą 7,500 kitų angliaka
sių, sėdėtojų araugų.

Prasidėjo nuodų byla
CINCINNATI,Ohio, spalio 

12. — Antradienį jau buvo iš
rinkti septyhi prisąikintieji p- 
niai Anhai Marie Hahn teisti. 
Moteris Mitinama nunuodijusi 
vieną, seną Žmogų it įtariama 
tokiu pat nusikaltimu septy
niais ar aštuoniais kitais atve-

t

jais

iKiUiKDfiMS

CltfeaįaĮ i ?ir,’; ą$KeJinkęi fed^- 
ralio oro biuras Šiai diepai pra- 
•naŠąuja: •.

Debesiuota; vėsus vėjai išsi
vysią į smarkius vėjuą; saulė 
teka 5:59;‘leidžiasi 5:14.

/ ■ ■ ■■■ *

; Vesuvius- išsiveržė
■ $ •- •..' ■

NEAPOLIS, Italija, sp. 12.
UgniaRalnis Vesuvius išsi- 

yįriė sėkmadienio vakare, spa
liu 10, d. Pasipylė upeliai ištir
pytos lavos žemyn į slėnį, eks
plozijos girdėta mylių toly. Iš 
žiponių niekas nenukentėjo,k o 
i$ turtui žalos nepadaryta.

RASEINIAI.— Raseinių aps., 
Šimkaičių vals., Trakiškių km. 
gyventojai Drukteiniai blogai 
sugyvendavo, žmona skundžias, 
kad* vyras mėgstąs daug gerti, o 
įsigėręs ją muš^, skriaudžiąs, 
viską eikvojęs.

Pernai birželio mėnesį Druk- 
teinis parėjęs namo irgi įsi
gėręs ir nuėjęs į daržinę už
migo. Pabudo su skaudama 
kruvina galva. Atėjo į vidų, 
žmona galvą aprišo ir nuvežė 
į Raseinių ligoninę.

Darant kvotą, žmona 
pažino, kad miegančiam 
nėję vyrui ji stuktelėjus 
į galvą.

Medicinos ekspertyza konsta
tavo, kad Drukteiniui padary
tas sunkus kūno sužalojimas su 
pavojumi gyvybei.

Kauno apyg. teismas Druk- 
teinibnę nubaudė septyneriais 
met. sunk, darbų kalėjimo. 
Drukteinienė apyg. teismo 
sprendimą apskundė Apeliaci
niams rūmams. Rūmuose Druk- 
teinis žmonai dovanojo ir pra
šė leįsmą sušvelninti bausmę 
arba yisai išteisinti. 
Drukteinienę nubaudė
riais metais paprasto kalėjimo, 
bet nuo bausmės atlikimo ją 
lygtinai atleido.

prisi- 
darži- 
kirviu

Bumai 
viene-

KAUNAS. — šią vasarą jau 
penktas kartas kėsintasi pa
degti Rietavo jniestelį, tačiau 
vis pasisekė gaisrininkams gai
srus likviduoti — nedavė išsi
plėsti. Padegama staldai. Pas
kutinis gaisras, įvykęs rugsė
jo 1 d. Daržų gatvėje, sunai
kino ne tik staldą, bet ir Urb- 
šienės ir Satkų gyvenamąjį na
mą.

KETVIRTIS VAIKŲ MIRŠTA 
PRIEPUOLINGAI

jose vaikų praranda gyvastį 
dėl nelaimingų priepuolių.

Dvidešimt penki metai at
gal, pasak Battey, tik aštun
ta dalis visų vaikų mirdavo dėl 

' priepuolingų nelaimių. Auto-

KANŠAS CITY, Mo., spalio 
12. — Šibmis dienomis čia lai
koma Nacionalis Saugumo 
Kongresas. Alyin D. Bjitey, 
Nacionalinės Saugumo Tarybos 
asistentas statistikas, padarė mobiliai ir’trukumą mokinimo 
kongresui pranešimą, kurs ro- vaikams 
do/ kad ketvirta dalis visų kalti dėl šios : 
mirštančių , Jungtinėse Valati- skaitmenų padidėjimo. 
-■V * / - s '

atsargos labiausia 
rųšies mirčių
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Rezoliucijos Vilniaus Krašto
Ir Lietuviu Klausimu
1 . .■ 't i; -.i

(Priimtos Amerikos Lietuvių Kongreso Chica
gos Skyriaus surengtam vakare, spalio 8, 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje) ■ -

—— I u Ii į m !■>■»«

!' Bu
* , ,■ .".j'

Nereikia mįslių spręsti
. 'i M, U

Naujas Oj!d
savo $250,000 lainfžjimąis ;

Rezoliucijai Vilniaus 
Lietuvių Klausimu

Kadangi Lenkijos imperialis
tinė valdžia žiauriai perseki o- 
j pavergtus Vilniaus krašto 
lietuvius, uždarinėja jų moky
klas, varžo organizacijas ir 
spaudą, areštuoja ir ištremia 
tuos, kurie pasirodo neištiki
mi pavergėjams, ir

Kadangi šitas teroras ypatin
gai skaudžiai paliečia Vilniaus 
krašto lietuvius valstiečius ir 
darbininkus, kurie, apart rū
pinimosi lietuvių kultūros rei
kalais,, dar organizuojasi ir ko
voja už savo ekonominės būk
les pagerinimą, ir .

Kadangi Vilniaus kraštas ir 
senovinė Lietuvos sostinė • Vil
nius istoriniai ir etnografiniai 
yra Lietuvos dalis, kurią Len
kijos valdžia grobonišku keliu 
pasisavino 17 metų atgal, to
dėl,

Lai būna nutarta, kad šis 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
masinis mitingas, sušauktas 
paminėti Vilniaus pagrobimą, 
atstovaudamas 70,000 Chicagos 
lietuvių opiniją griežčiausiai 
protestuoja prieš šitą Lenkijos 
imperialistinės valdžios terori
zavimą Vilniaus krašto lietuvių 
ir toliau,

Lai būna nutarta, kad šis su
sirinkimas siunčia Vilniaus 
krašto lietuviams giliausią už
uojautą ir pasižada mbiįHiškad

Laiškas Tautų Sąjun 
gai.

October 8,
League of Nations
Geneva, Switzerland
Honorablc Delegates:

We, 1000 Lithuanians

1937

of 
Chicago, assembled at a meet- 
ing at the Lithuanian Audit
orium, 3183 S. Halsted St., 
Chicago, Illinois, on Friday, 
October 8, 1937, acting under 
the auspices of the Chicago 
Division of the Lithuanian 
Congress of America represent- 
ing 70,000 Lithuanians of Chi
cago do, hereby, adopt the 
following resolution:

• “WHERĖĄS, the Lithuan
ians in Vilnius are persecuted 
for conducting schools in the 
Lithuanian language, the lang- 
uage of th,e historical 
of Lithuania;. and

“WHEREAS, The
Government has closed more 
than 100 schools and does not 
permit the people to exercise 
their cultural desires as Lith
uanians;

“THEREFORE, BE IT RE- 
SOLVED that the Lithuanian 
Congress of America reųuest 
the LEAGUE OF NATIONS 
to reconsider the seizure of 
Vilnius, (1) Examine the Vil
niui Sitųation, (2) make pos- 
Sible its restęratjoų,, to., the

capitol

Polish

V • a ’ •— ' , , ■ * '• ’’ •• • * i • •

remti jų koVą už laisvę ir buk- *Lithuaaian peopleand to LJth-
• _ . • • « a * V ' ' V *»<«/•»» 4

lės pagerinimą, ir, pagaliaus
Lai būna nutarta, kad mes 

nepaliausime reikalavę ir dėsi
me visas pastangas, kad Vil
niaus kraštas ir istorinė Lie- 
tuvos sostinė Vilnius butų grą
žinti Lietuvai.

Pirmininkė E. Mikužiutė.

uania..
Yours truly,

Chairman Euphrosine Mikužis.

Laiškas Lenkijoj 
Amdasadoriųi

October 8, 1937
of Poland

States of America

Halsted St., 
on* Friday, 

acting undėi* 
the Chicago 

Lithuanian

and 
im-

con-

Ambassador 
to 

The United 
Washington, D. C. 
Honorable Sir:

We, 1000 Lithuanians of 
Chicago, assembled at the 17th 
anpual meeting called to com- 
memofate the seizure of Vil
nius, at the Lithuanian Audit
orium 3183 So. 
Chicago, Illinois, 
October 8, 1937, 
the auspices of 
Division of the
Congress of America represent- 
ing 70,000 Lithuanians of Chi
cago, do hereby, adopt the 
following resolutions: »

VVHEREAS, the cultural or- 
ganizations of Lithuanians in 
Vilnius are suppressed 
active members, therein, 
prisoned; and

WHEREAS, schools,
ducted in the Lithuanian lang
uage, are closed;

THEREFORE, BE IT RE- 
SOLVED, that the Lithuaniariš j 
o f Chicago, hereby, protest 
against such persecution; and,

FURTHER, BE IT RESOLV- 
ED, that the Lithuanians of 
Chicago demand that the ĮAĮft- 
uanians in Vilnius be granied 
full freedom for schools, or*‘; 
ganization activities and cultur
al activities.

Yours truly, 
Chairman Euphrosine Mikuziš.

NAUJIENOS, Chicago, UI 
" "r > . >' *■ i r“ht "■•Įl,*'*|,r1

lavonas moteries . su taip su
daužytu ;bu*
vo nustatyti jos asfneny^. yfc

JrM W yfa JaJEI*i 
line Sehenke, 37 m., motinos 
6 mėtų & au Vyru įįy-
y«iio.«$56 T

. tw5iu:

C!

T-

sitenkįnimą. ‘Kas savaitę tųks* 
tančiais ‘ fątbją7 j - •k"dntWahtų 
eiles, ir de^k ^.tąn^as, kad Iš-

IM to
ki aūaidęmėjHną 
tarpe, o ypač organizacijose, 
kurioms mes .padedame įsigyti 
kontesio paveikslą,įstoti dar 
galima ir dabar dar nevėlu. 
Tik pamanykite ! $100,00.9- pir
mas praizas ir 999 doyanos, 
kuriy sumą siekiąsi $150,000!’ 
Tad, jei dar kas neįstojpte i 
kontestą, pąįąriąiĄe tįi pądą^ 
ryti ir nepraleisti progęs. . Į

Nereikia jokio iššilayjn;Uąo i 
ar ypatingos žinios, laimėti ga
li papraščiaųsis darblpinkąsi 
kaip ir praCesęrius, k Nerejkja 
pagaliau įr mįslių spręsti,/Kon- 
testotąs gali vartoti sąyo pąu 
prastą kalbą, kad užpi.dy t i ko
miškų paveikslų kalbą,

Viskas kas reikia atlikti, tai 
nueiti pas savo artimiausi ci- 
garetų krautuvninko- ir įsigyti 
iš jo oficialių Qld Gold juokin
gųjų paveikslų ir nurodymus, 
juos perskaityti ir imtis spren-. 
dimo darbu. Jei jūsų krautuv- 
ninkas neturėtų tų paveikslų, 
tai kreipkitės į Naujienas.—Sk.

71 m. Vyras Žiaurus,
Sako 21 m. Žmona

'■■■ -r.... •.

pagiMiiįkė suimti tris 
jfiįunęs negrus, kurie pripa

žino užmišę laike plėšimo ali- 
įėŠ’ įavihjnką ^amųel Sperer 

44 m., 1303 W. Rdosevelt 
R’d: ir: peršovė jo sūnų John 
Speredes.

Policiją tikisi išaiškinti apie 
350 plėšimų, kukiuos tie neg
rai yra. papildę.

Trečiadienis, spalių 1$, 1937 ---- ----- ------------ ---------------- - --------------------- ,

YANKEE POTATO CHlPs! 
POPCORN IR PRETZ&Lsj 
Pristato# j Tavernas ir Restau- B 

ranus sezoninius produktus. ■ 
Taipgi parduodam saldainius '■ 

' , vvholesale. ■ J
4643 SO. HALSTED STREET B 

Tęl. YARDS^4996. ; I

l^ku ląbai
keistai ir nužudymo dieną, vy
rui p6#“-
ko vaiką pas kaimynus, o pa
ti iŠvąžįavu^ reikalais”.

Kas Ąužuiė policija 1W“ 
įstangia nusitatyti.: įtą^iamaB 
yrą nežin0bia« meilužiu bfet 
Ją gadėjo ąužiidytl ir plėšikai, 
nes ( nerąndafną joė šėrmojėa, 
kurią įi: turėjo su savim ir įtu- 
noj buvo gal būt apie $200.'

1 ,

-

“B/LLTię DEPUTY” 
Apysaka apie didį mokslininkų bolšoVl- 
ilu rn° kTu^l y^Hausią^-. žinias

' 9';SdNWiQNjE 

. ‘ . 00 E. Vftn Jjfyren ..
šiokiomis dienomis 'Atdara 10148 A, 

25p iki. 1 M.

■ ... ' - r.-T—' ■ ,

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ..

, “NAUJIENOSE” ■
■“ 1 1  --------- — ,«>....  liu

M.

Juozapas Ažukas
BrŪgeporte išdegs keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudcfs 
huo ugnies—Ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai- 
m§ ištiks apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROP.ERTY 0WNERS ASSOC1A 
TION ,OF BBĮDOEPORT 

3303 $0.. Lltu&niča1' Avenue
T.ėl. Boūlevafd 3450 

(Atda/a nuo 10 ryto iki V vak.)
* ...j < ... •> /

■ ? ’ ■ ' . ’’ e ' •> *

Į Irti, r w Ijjįįi įifljiii I l-r I n ,1 įunr.Mi.tifi.i h. i i r

PATRUK®?
Ralfitys visoms patrukiipo rųšims. 
jfijOjbY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padlfbslnr UtilprĮaS pančiakas 
jūsų rnleral Mss esam pp. pialistal 
plabavitne it padirbime dirbtinų 
dalių Visų kfių mokslinių kunui 
priėtaisų. Jei turit-bet kurią ydą, 
krėipldtes Į inus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkattos.

KAJNOS PRIEINAMOS 
Vyrąs ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC GO, 
183 W, Lake St.

Arti prie Weils Street.

Garsinkitčs “N-nose
*»*-*-T— —----------- ----------------------------------

Gitaži Mrs. Elainę Karidląr, 
21 m., pareikalavo perskirų; 
nu‘o Richąrd O. Kąndler, 71 
m. šokių mokytojo. Jiedu per- 
,nai susipažino, kada i ji moki
nosi pas jį šokių^i?'susituokė 
Crown' PoinC 15,

meilę seniui, o Įn, jis Jš savo 
pusės pasidavęs žiaurus.

Bet vedybos vistiek jai buvę 
pelningos, nes ji gaus $25,000.

i.rUiiiĮH mtąiH nsaaųM* a iiih i Jį įįiifluj.

Saukit calumet 0909
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

■ SUPPLY COMPANY, Not in0. ,
10 West 18th Street ‘statė‘srp.®0

Ir musu patyręs inžinierius 
atvažiuos j iysų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mų dėl namų apšilayipp rei
kmenų (plant), PArU arba 
karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ IMO- 
Kfitl — 36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA N

I Atdara vakarais iki .7 vai.
Į Nedėlįoniis iki 1 v. dieną u

1J 'J

MM*

-• "

; X* * *» , ' e.-
..................... mM

- —iv—T
■  ............................................—*■

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokė t savo
Morgičių! '

NĖRA KO BIJOT

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

blusų sekretorius suteiks jurus visas 
informacijas.

LITHUAMAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET '
Telefonas CANAL 8500

(MEMBfcB FEDEJIAL HOME LOAN BANK)
’ ■■■ < -.‘--i ■ •’’ i >!' . r -v?’•. / ' A

OAMUMb

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap\ 

and Midwįfe 
6630 So. Weziem 
Avė., 2nd floor 

Herulock 9252 
Patarnauju pHt 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massagt 
electric t r e a t 
ment ir mkgne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari- 
tnai dovanai.

ADVOKATAI

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St

' Cor. of 85th and Halsted BU.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:8O-8i30 

Nedaliomis pagal sutartį
Rėk. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. K«nwood 5167
- ..r;ry.y,.

y Ofiso TeL Virginia 6086 - 
Residence Tel. BEVERLT 8244 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 
<157 ARCHER ĄVENUR

Ofiso valandas s 
nuo 2—4 ir nuo $—8 vai, .vakan 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—9—10 Ą. M- 
Nedfilioj pagal sutartį.

Dlt.LE.MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277 

<» 4 * . • « e-

z ^ADVOKATAS
Miesto ofisas-*-127 N. Dearborn St.
Kanib. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Varnų ofisą?—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais huo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

2400 WEST MADISQN STREET.
Vai. 1 iki 8 do pietų, 6 iki 8 yak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Braniirick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. <1. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. TreČiadieąiats ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
TeL Lefayettė 8011

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SWIAUŠiA IR DIDŽIAUSIA LA1DQJIMO IŠTAIGA

... -d.. .... .y. laukio»<■. ' :(j ••• •-•,<. '• Iii

-1 AMBULANCE....
> ’ <' . MENĄ IR NAKTĮ

Visi Telffouai YAKDS1741-1742
4G05-07 So. Hermitage Avė.
444t< South Fairfield Avenue

i. , i Tel. LAFAVETTE 0727

T A T 1 , -. 4 koplyčios visose
JL—/ <-‘-L -L Chicagos dalyse

. ................................

* Ktyųsyjk.ito kiętųyiv radio programų Pirmadienio vakarais.
•’ 10:64 vai. vakarė iŠ W. Jj. F. .C. sįoties (1420 K.) — Pranešėjas

" P. SAliTlMlERĄS.

___

Laidotuvių Direktoriai
. NARIAI 
•Chicagos, 

. Cicero j * Lietuvių .
Laidotuvių J 
•Direktorių -

| Asociacijos
.

U-

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

W TUKIME
W KOPLYČIAS 

' .-VISOSE MIĘSTO 
DALYSE. ■ 

i • • * » »

Phone Virginia 0883 
■*■-■1' ■ ■ ■■ ------ - ■ —

A. MASALSKIS.
3307 Lituanika Avenue ' Phone JBoulevard 4139

!’i'.

i juozApas eudeikis ir tėvas
. 4704 So. Weštern Avė.

4348 So. tCallfornią Avenue • ' Phone Lafayette 3572
r . t'tik'.l'l........ ....................................................  .... ■ i ..... ........ Į. I. II,—

’ f

t... . -•Tr'-rv“"--'!'-..................... •
A '1

-.t v PrCTKITS !
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

' Ėrl-RIPIKAŠ
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

~ * . ■ ■ . . * T"lv■o.^ . ...  .............. . ....... ............ klll,—:—-

; I.J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Weat 46th Street ; ' Phone Boule.vani 5566

. "f1 "" 'Vi'1"" J ........       J • ■>—7MV.
• - . ■ . .. / '1

■ S. M SKUBĄS '
718 Węst 18th Street Phone Monroe 3377

*l»»l ■** ■'     .ii|l|.|>»«Įn.įĮ«>i)iM|MI»Uy l> .  ......................................

LA<^AWZ IR SŪNUS
2914 Wąst 23rd PUce - Phone Canal 2515
BimnllS: Ea«t toįth Street Tėl, Pullman M70

Yards.1139
M19 Lituanica Avenue ‘. JPhone Yards 1138

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hydę Park

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėliOj pagal susitarimą 

Ofiso T ei.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

1824
3895

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
.< W • I "VALANDOS: ♦' '

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos x nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

■ ............
Kiti., Lietuviai Daktarai į

I Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktj
Ofiso valandos: nyo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKĘLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

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 karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

-kampas Halsted' St.
Vąlandos: nuo 10 įki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

8.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______SssslisaJisilsL--—__
Phone Hemlotk 2061

DR. JOSEPH KELtA
dentistas

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

berado! oatral sutarti

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedfel. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Calitornia Aveiiue 

Telefonas Republic 7863

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Węstern Avė.
VĄL.:, 9:00 ryto iki 8130 popit.‘ 

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

IŠ RUSIJOS ;
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronišką^ ligas

tros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1034 W. 18th st, hętoH Morgan St. 
Valandos nuo 40—12 pįetų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai, vakaro
Tek Canal 3H0 

Rezidencijas telefonai:
Superjor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
• 2-ros lubos

CHICAGĮO, ILL. '
OFISO VALANDOS:

NUę 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakabO. htedfiliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MJDWAX 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 11d 8 PO pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 12
Res. Tęlephone PJLAžA 2400

.Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJA
♦

Norwood, Mass.
Kaip vietos kunigas art’mo 

meilę praktikuoja

Pavyzdžiui, musų ' mieste 
lenkų parapija, kuri lygi- 
taip pat/ yra kontroliuoja- 

 

kaip ir lietuvių.-Ir vis del- 
nigas į Amerikos

Keliose lietuvių laikraščiuose 
turėjau progos skaityti apie 
vietos kunigų S. Kneižį. Kada 
tasai kunigas susitinka su va
dinamais s^ietiškiais inteiigen- 
taisK katalikiškų pažvalgų, tai 
jis, sakoma, nebandąs vaidinti 
didelės davatkos vaidmens. Ta
čiau visai kas kita yra su juo, 
kai jis bando, kaip sakoma, 
prieš svietą pasirodyti. Tokiais 
atvejais jis pasirodo su visu 
savo kūdikiškų naivumu, ir jo 
idėjos atsiduoda viduramžių pe
lėsiais.

Jeigu musų klebonas tikėtų, 
kad jo parapijonys yra apšvies
ti žmonės, tai, be abejonės, sa
vo veikimu ir pats pasirodytų 
kaip kultūringas žmogus, šiaip 
ar taip, o juk yra kunigų, ku
rie sįugeba* nusiimti davatkiškus 
akinius, kai jie žiuri į gyveni
mą, 
yra 
nai 
ma,
to lenkų 
Lietuvių Piliečių Bendrovės sve
tainę žiuri k ip nei kun. Knei- 
žys. Lenkai lietuvių svetainę 
nuomoja šokiams irv kitokiems 
parengimams, kuriuose drauge 
su parapijonimis dalyvauja ir 
jų kunigas. Jam visai neateina 
ir j galvą kamantinėti, kokių 
pažiūrų žmonės tą svetainę 
kontroliuoja.

Kas kita yra su kun. Knei- 
žiu, kuris į artimo meilę, ma
tyti, pro pirštus žiuri. Prieš 
daugelj metų D. L. K. Keistu
čio savišalpinei draugijai pri
klausė S. Grigas, katalikiškų 
pažiarų žmogus. Prieš kelis me
tus jį patiko nelaime. Būtent, 
jis visam laikui liko suparaly
žiuotas invalidas ir jokio dar
bo daugiau nebegalės dirbti. 
Nors draugijai jis daugiau ir 
nebepriklauso, tačiau’ laisvų pa
žiūrų nariai nelaimės ištiktą 
žmogų užjautė ir per daugelį 
metų jį šelpė, pirkdami drabu
žius, batus ir t. t. Tą pat da
rydavo ir šv. Jurgio katalikiš
ka draugija. Pragyvenimą Gri
gui duoda miestas.

Kiek vėliau nelaimingųjų 
skaičius padidėjo, kai visiškai 
sunegalėjo Kriauneliutė, kuri 
taip pat priklauso katalikų sro
vei. Veiklesniųjų parapijonų da
lis sumano surengti pikniką su- 
negalėjusių S. Grigo ir Kriau- 
nelitAes naudai. Kad piknikas 
labiau finansiškai nusisektų, tar 
katalikai1 kreipėsi ir į Keistučio 
draugiją prašydami talkos. Kei
stučio draugija susirinkime nu
tarė prie rengiamo pikniko pri
sidėti, iZ bendro pikniko rengi
mui išrinko komisiją. Piknikas 
įvyko rugsėjo 26 d.

Paprastai kun. Knežys kiek
vieną sekmadienį savo parapi- 
jonims išleidžia biuletinį, ku
riame pagarsina įvairius paren
gimus (žinoma, katalikiškus pa
rengimus). ■. • • ‘ .

Pikniko rengimo komisijos 
narys Jurgis Verseckas. (kata
likas ir parapijonis) kreipėsi į 
Kneižį, kad 
pikniką 
trumpą 
džiauną 
Bet tai

Kada 
ką kunigas baigė pamokslą sa
kyti ir apie pikniką nieko ne
prisiminė, tai Verseckas bažny
čioje tuoj po pamokslo paklau
sė kunigą, kodėl tasai pikniko 
nepagarsino, juo labiau, kad ir 
biuletinyje jokio pranešimo ne
buvo.

Kun. Knežys atkirto, kad tai 
esąs jo reikalas. Girdi, jus su
sidėjote su bedieviais, visiškai 
manęs neatsiklausę.

Verseckas atsakė, kad laisvie
ji žmonės irgi rūpinasi sunega- 
lčjusiais> Bet kunigas visvien

tasai pagarsintų 
per pamokslą ir įdėtų 
pranešimą j savo lei- 
biuletinį. Pasižadėjo, 

ir viskas.
sekmądienį prieš pikni-

pastebėjo, jog tai nieko nereiš
kia ir su bedieviais negalima 
bet koks bendras darbas dirbti.

Bendrai rengtas piknikas da
vė $73.21 gryno pelno. Tie pi
nigai buvo atiduoti Grigui ir 
Kriauneliutei.

šia proga dar tenka pažymė
ti, jog kun. Knežys stengiasi 
atkalbinti jaunas . bažnytinio 
choro . merginas, kad neitų į 
Lietuvių svetainę ir ten jokių 
parengimų nerengtų. Girdi, jei
gu merginos neklausysiančios į- 
spėjimo, tai jos busiančios iš 
choro pašalintos.

Tai štai kaip musų vietos ku
nigas artimo meilę praktikuoja. 
Nuo mažų dienų musų kunigai 
d-aY Lietuvoje mokė, kad alka
ną reikia papenėti. Bet kada 
katalikai su laisvaisiais susita
rė sukelti kelis dolerius, kad 
butų galima sušelpti katalikus 
invalidus, tai Dievo žodžio aiš
kintojas ir artimo meilės skel
bėjas pasipriešino tam!

—Buvęs Pąrap’jonas.

NAUJIENOS, Chicago, III.

1938 metų OIdsmobile Six, keturių durų touring sedanas, visais atžvilgiais 
naujas, įdomaus styliaus automobilis. 1 . ■ ’ * / " < •

Eina Pasauly Did 
žiausias Kontestas

$250,000 laimėj imi s
v Vi

■ $524^63^51
TEL. "PROSPECT 3440 . •._________ •

Pirmas Legionierių 
Susirinkimas Su 
Nauja Valdyba
Įvyks šįvakar Juškos salėje.

šįvakar, spalio 13 d., Bfight- 
on Parko Juškos salėje, 2417 
West 43rd Street įvyks svar
bus , Dariaus-Girėno legiono 
kuopos moterų skyriaus (Au- 
xiliary) No. 271 susirinkimas. 
Tai bus pirmas susirinkimas 
su nauja valdyba, kuri buvo 
įšventinta pereitą mėnesį.

Sekretorė M. R. Sebastian 
4104 Archer avenue, kviečia 
visas nares atsilankyti, nes 
“yra daug svarbių dalykų svar
stymui.” Prądžia 8 vai. vak.

Žagariečių vakarėly 
publika vos tik tilpo

Pagerbė Klubo veikėją, drg. 
Meravičienę

Jeigu žmoniškumo dėsnis yra 
skaitomas artimo meilės pag
rindu, tai praeitą sekmadienį, į 
J. Yuškos salę susirinkę žaga- 
riečiai, joniškiečiai, gruzdiečiai, 
kruopiečiai ir kitų parapijų 
žmonės pagerbti žagariečių klu
bo nuoširdžią veikėją Marijoną 
Meravičienę, tą tikrai parodė.

Jų simpatija ir užuojauta^bu- 
vo gražiu pavyzdžiu. Visur 
sauskimša/ Bufetas pilnas ge
riančių. P-nra’ Boris vaišino mi- 
nagais - žuvelėmis, kitos žaga- 
rietės su kitokiais gardumy
nais. žagarietis Balakos visus 
linksmino smagia muzika.
• Ak, (tas jaunimas, dukros ir 
sunai, jie moka šokt? taip, kaip 
jų tėveliai šokdavo Lietuvoje. 
Bet ir dabar dar prisiminę jau
nystę ir seniai nepasiduoda vai
kams, sukos į ratą, o jau “No
riu miego, saldaus miego” šo
kyje, dalyvauja visi “in corpo- 
re.”

IŠ LIETUVOS
• / ■’ i- •

Vyras Gulėdavo Darži
nėj, o Žmana Grjčioje

TAURAGĖ—Tauragės apskr. 
Kvėdarnos v., Stigrėnų km. gy
veno ūkininkai Mamkaičiai, Jie 
blogai sugyveno—žmona turė
jus meilužį, o vyro nekęsdavus. 
Policija, darydama kvotą, nu
stačius, kad Mamkaitienė tu
rėjus meilužį ir su juo grįčio- 
je miegodavus, o vyras ligi, 
pat Kalėdų šaldavęs daržinėje, 
be to Mamkaitienė vyrui duo
davus blogesnį valgį ir drabu
žį, negu meilužiui.

Praėjusią žiemą Mamkaitis 
išvežė j ž. Naumiestį vežimą, 
malkų parduoti, o žmoną pra
šė nueit pas savo seserį Romie- 
nę drabužių siūti. Grįždamas 
iš Naumiesčio, Mamkaitis už
suko pas Romus žmonos pasi
imti. Pavakarieniavę apie 24 
vai. Mamkaičiai iš Romų išva
žiavo namo.. - -

I

Tą naktį Mamkaitis kruvinas 
užėjo pas kaimyną Kungę ir 
jau nepakalbėjo..^^.tve^ta^r na^ 
mo ir klausiamaskąs< jį suža
lojo, Mamkaitis judesiais rodė 
į žmoną. Kiti matė, kaip žmo,- 
na prašius vyrą jai dovanoti.

Mamkaitienė namo parėjo 
pėsčia, nes važiuoti jai buvę 
šalta, o be to, vyras davęs neš
ti kontrabandinės anodijos. 
Arkliai buvo rasti netoli namų 
susipančioję. , . ,

Mamkaičio sužalojimo vie
toje policija rado kruvinas 
Mamkaitienes pirštines, kirvu
ką ir Mąmkaičio perkirstą ke
purę. Visos aplinkybės rodė, 
kad Mamkaitį sužalojo žmona, 
Barbora Mamkaitienė. Mamkai
tis po poros dienų mirė, nes 
buvo žiauriai kirviu sukapota 
galva, o Mamkaitienė uždarytei 
kalėjiman.

Šiaulių apyg. teismas ją nu
baudė 10 metų sunk, darbu ka
lėjimo. Nubaustoj į, nepaten
kinta apyg. teismo sprendimu, 
padavė apel. skundą. Rūmai 
buvo ‘ paskyrę bylą spręsti, 
bet šalims prašant ątidęję—- 
bus šaukiama naujų liudytojų.

JUOKAI
... .m,,,. .i............................................ .............. . .........................................

“RŪPESTINGUMAS

. —Sakyk man, mieloji, juk 
'.tų negali savo senais drabu-

, jžiąis į teatrą eiti?—sako VyrasAR JI KLYDO
; ' 'i.,- ~

Mažoji Birute buvo labai žmonai.
žingeidus vaikas. Kartą ji ne-|" ^-žinoma, brangusis, > nega

us nei sa
ve, nei tave kompromituoti,— 
su paslėpta viltimi apie naują 
suknelę atsakė žmona.

■ —Visai teisingai. Todėl aš tik 
vieną bilietą tenupirkau.

diskretiškai mamytes paldau- g.į prieš pažįstamu1 
sėt

—Pasakyk, mama, kaip atsi
tiko, kad jus su teveliu susi
žadėjote?—Motina jį toli sva
jingai žvelgdama r kalbėjo:

—O, buvo nuostabiai žavu!
’• I I •

Mes stovėjome miško pakraš
tyje; dangų piaustč klaikus

‘ V’ N . • /

žaibų vėjai ir dundėdamas
kriokė perkūnas.,..
stant mes susižadėjome •..

LAIKO DVASIA
Lig šiol kad ir pa- 

sigerdavai, bet vis dėlto kaip 
, o da-

Žmona

Audrai dųk žmogus vaikščiodavai, 
• • bar vis keturiomis.

—Aha, tai, tur būt, todėl tė- Vyras

Naujasis Old Gold juokingų 
paveikslų ' kontestas yra ’ di
džiausias, kokio dar šiam krašte 
nėra buvę. Kontestas siekiasi 
viso krašto kampų, nėra, tad, 
jokios abejonės jo didumu ir 
jo skelbėjų nuoširdumu.

O d Gold vėl patiekia l,00C 
laimėjimų sumoje $250,000. 
Pirmas laimėjimas - yra $1CO,- 
000, kiti 999 laimėjimai sumo
je $150,000. Taigi, kita proga 
laimėti! Kontestas prasidėjo 
praeitą mėnesį, bet/ jus dar tu
rite ganėtinai' laiko į jį įstoti 
--.dar nevėlu. Stokit šiandien.

šiam konteste nėra mįslių; 
nereikia žodyno nė eiciklopedi- 
jos. Kontestantas visai papras
tai vartodamas savo kasdieninę 
kalbą gali atsakyti į kontesto 
reikalavimus — užpildyti pa
veikslų kalbą. Tai gali padaryti 
paprasčiausias mechanikas ar 
darbininkas ir laimėti aukščiau
sią dovaną, kaip ir kolegijos 
profesorius.

Tad, nueikite pas artimiausi 
savo cigaretų krautuvninką ir 
įsigykite sau kontesto paveiks
lų su nurodymais kaip tai at
likti. Jei jūsų krautuvninka’s 
jų neturėtų, tai kreipkitės į 
Naujienas. (Sk.).(

(Cc^rner 63rd and Juitine)

25-TAS metinis
IŠPARDAVIMAS

1 SAVAITĘ TIKTAI

Bergman’s Best Quick*BrI

HOUSE 
PAINT 
$0.95

Jfar ta).

R-aranhiojam. kad 
fii maliava yra geriau
sia galima gauti ir 
teikia ilga patenkinimą 
tęsis iki SpaliųIšpardavimas

16 dieną, 9 vai. vakaro. 
Dovanos su kiekvienu pirkiniu. 
Linoleum Var. Kvort.............. 73c
H.& H. 3 pakel. už* .............. 17c
Bergmans geriausis sienų popie
riaus valyklis..... 3 pak. už 17c
Ess-A-Bee Int. Lustre $ 1.95 
Finiš, Galionas ..............
Ess-A-Bee Fiat Maleva, $1,95 
Galionas ............................
Ess-A-Bee Varnišas4 vai. $ JĮ .95 
džiųstąs. Gal.....................

Atdara Ketvlrt. Ir fieRtad. Vakarais 
Pristatymas Dykai

HTEIlf IA1 NERiZIKUOKITAl EIVIAl DEPORTAVIMU
Priimkit pilietybę. Naujoj 188 pusla
pių knygoj rasit visus klausinius ir 
atsakymus. Lengvai suprantama. Ne
varginanti. Siųskit $1.00 už knygą, 
paštas apmokėtas.

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

l

p Malonu ir gražu matant tuos 
burius žmonių, užmiršusių savo 
kasdieninius vargelius ir drau
giškoj nuotaikoj besilinksmi
nančius. Didelis entuziazmas 
kilo kai ant scenos užėjo drau
gė Meravičienė iij kvietkininkas 
p. Urbas įteikė gražių gėlių bu
kietą.

Inžnnieriaus Vinco Drigoto 
mamytė p. Drigotienė taipgi 
apdovanoja su puikiausiomis 
gėlėmis, Joniškietė š. Šalkaus
kienė pati iškepė puikią tortą. 
Viena panelė turėjo laimės Ją 
skanų keksą išlaimėti.

Musų geroji Marijona susi
jaudinus pratarė, kad ji niekuo
met nesitikėjo turėsianti tiek 
daug draugų-ių. Reikia pasaky
ti, kad komitetas O. Kleyinskie- 
nė, P. Arlauskas ir dar vienas 
draugas, taip pat darbininkai 
sutartinai padirbėjo ir vakarė
lis šimtą nuošimčių nusisekė!

.. / ——R* S.

*
K1

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu 
TIKTAI ' 
$3-00
A . ■ I

NAUJIENOS
1739 SO. RALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

Gar sinkites “N-nose”

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

MJatai,, agronomai 
linksma, vis tvirtina, kad ir keturkojai 

tarsi paslaptį atidengus, susu- turi dideles reikšmės krašto 
ko mergaite. 'gerovei.

velis ir bijo audros, Chicagos Draugijų, 
Kliubij Valdybos 

1937 metams

G A R A N T U O T I
—------- *• VARTOTI BOILERIAI —

TAISO DAI.IS VISIEMS UOILERIAM8
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di- ant mąteriolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stakąs—mažiausia kaina įrenginiui. DYKAI APKAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

C. MILLĖR MATERIAL COMPANY
1247 WEST STREET MONROE 3387-88

T—

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

ŠTOCK YARD BUFFETT
TreciaJienį, spalių 13, 1937

4431 South Halsted Street
. ' * ■ ■ i ’ ■ ' ‘ i • ■

geri miižikantai (Shemėtas ir Petruševičius) , ir skanus<■ w • ' •. * -w• v • k ♦ ta • v•' • • ' » • w vBus . ____________ _ .. ......
kandžiai. Kviečiame visus Draugus ir Pažįstamus atsįlankyti.

JULIŲŠ IR GtĄpy^ BASKES, §avini^^ • -

IIIIlblIlMIJIIII >11111111).

uz-

Grand/ Opening
Išpardavimas

Bridgeporto apielinkęs .'f 
modetniškiausi ir ge
riausiai įrengta . auksi- 

. nių daiktų krautuvė. 
’ Deimontjniai žiedai,-r- 

laikrodėliai ■
* pacts — i
• daiktai. . /

Galite pirkti išmokėji
mui, mokant po bjsku-

COMPACTS 73c li "’*“*•
LAIKRODĖLI AI ...... $1.25 iki $75.00

— ėom- 
sidabriniai ZL

Berk’s Jewelry Store
3505 S. Halsted St.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—7F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis. 
68Q4 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose-

.phine Yuškięne; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edwąrd Blumas; Kasierius—Jus- 
tin YuškSnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienš ir Joe Raz
minas; Maršalka—F. Žukauskas.

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

Chernauckas— pręsident, 1900 So 
Union Avenue; Joseph Kuzmick; 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary. 1904 Canalport Avenue; M 
Bankevičius—treasuter.

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

• W. Chernauckas.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SEŲEMONAVICH 
SVETERIŲ KR AU
TUVO ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET'

V.

tylės turime taipgi pilnai įrengtą aki
nių kurį valdo registruotas opti- 

metras .
AKINĮĄĮ—tiktai šia savaitę

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą -

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

»

IMAUJOENOS
1739 So. Halsted St.

■ ‘ . ■ - ■

CHICAGO, ILL.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No; 1 VALDYBA 
1987 METAMS; Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishoj> 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; i Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St.. Chi
cago, 111.; Petras Budrecki-—rproto- 
kolų raštininkas. 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.?’ Mrs 
Shriduliėnė-Severia —finansų raš
tininkas,* 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, *2430 West 46th 
Place, Chicago. III.; Mrs. Ida Ką- 
cinsken— kasos p^nbeja. 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, • 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petrą? 
Tuskievicz — maršalka, 6989 So 
Washtenaw Avė., Chicago. TU.: Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesi 

- kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 450) So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. UI.

——■■■ - «■ 'z     — —■--------- -  ..t
DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET., IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKĘ VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

UkOckis, 4444 So. Whipple St.: 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
węll St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Pleclda Pikturna. 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos pflob.—Pranas Vienokus, 2718 
W. 4&r4 St; lig. apiekunas —B 
Jodęiko. )4512 So, Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėpas, 2547 W. 
45th St; sudžia— Pranas Diktas. 
4559 So. Hermitgge avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 WeJt 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnns svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

Skelbimai Naujienose - 
duodą nauda ‘dėlto, 
kad pačios Naujienos . 
yra naudingos.

A.t.

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

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė.
Tel. LAFayette 4112

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus 1 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• duo Langų i£daužymo

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.



NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Newa 

Ptiblished Daily Except Sunday by 
rtie Uthuanlan Ne'tts Pub. Go,, Ine

17S9 South Ralst®d Street
y Tetaptame GANal 8500

Suhseription Rates:
$S.Ob per year ta Canada
$5,00 per year outside of Chicago
B8.00 per year ū Chicago

• įc per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, 111. tmder. the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1989 S. Halsted Si., Chicago, 
UI Telefonas CanM 8500.

.. ......................... .......  ... yiAll i I H - Į ,
Užsakymo kainai

Chloagoje paštu:
, Metams __ __________
I Pusei metų__________ _

Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ***4*^»«*»ė«»*«4« ••• :8c I

• Savaitei 18c
Mėnesiui  ---- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paiku:

Metams $5'00
Pusei metų Ž2.75N
Trims mėnesiams 1,50
Dviem mėnesiams ________ ... 1,00
Viėnam mėnesiui ?75

Lietuvoje ir kitur Užsieniuos® 
(Atpiginta)

Aietams Š8.00
Pusei -metų 4.00
Trims mėnesiams -—r--------- 2,50
Pinigus reikia fciųfcti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Nauja “Darbo Partija” Lenkijoje

$8;00 
4100 
2’00 
L50 
M

Pagarsėjęs visame pasaulyje lenkas pianistas Ig-‘ 
nacas Paderevskis, kuris dabar gyvena Šveicarijoje, įs
tojo į naują Lenkijos *Darbo Partiją0, kuri susidarė iš; 
krikščionių demokratų ir ftacionaliniii darbininkų. Kar
tu Paderevskis atdarame laiške pasmerkė dabartinę 
Lenkijos valdžią ir pasakė, kad “Lenkija nenori dikta
torių”.

Tai antras kartas pastaruoju laiku, kad buvęs Len
kijos ministeris pirmininkas išeina viešai prieš diktatū
rą ir pasisako už žmonių valdžią.

Ta darbo partija, j kurią Paderevskis įstojo, vei
kiausia nėra stambi organizacija. Veikliausioji Lenki
jos darbininkų dalis yra susiorganizavusi į Lenkų So< 
cialistų Partiją (P. P. S.), o žydai darbininkai į so
cialistų “Bundą0. Tuo tarpu Lenkijos valstiečiai, kurie 
yra susipratę politiškai, turi savo Ūkininkų partiją. 
Taip kad naujai Darbo partijai . Lenkijoje plačios dir
vos, gal būt, nebėra.

Bet tas faktas, kad prie jos prisidėjo asmuo, turįs 
tokį garsų vardą, kaip Paderevskis, rodo, kad visuome
nė Lenkijoje vis aktingiau dalyvauja politikoje ir įvai
rus jos sluoksniai ieško kelių išvaduoti kraštą nuo mili- 
taristų ir “tautos vadų” jungo.

Beje, kuomet toks judėjimas eina Lenkijoje, tai rei
kia laukti, kad ir Lietuvoje paaštrės žmonių kova prieš 
smetonizmą. Nes i?' perversūiąs Kaune įvyko ųž keleto j 
mėn4sių po pervetsmo Varšuvoje.

“Jei šiatidteft gyventų Wj 
ninas, tai Strazdas nūnai jį: 
koliotų nei kiek nemažiau ūži 
Staliftą^
šitie Žodžiai neiškia^ kad Sta

linas '“nanai” kolioja 
bet jeigu Leninai butą gyvas,; 
tai j| nemažiau kelietą Straz-i 
das. .. :

Tas redaktorius,
žinoma, < pasakyti višai 
ką ki'ta, W jm - iBUSimaišČwlie-; 
tuviška gramatika ®ū 
kokais teiįaiš....  . .
sakyti, W MuatrinMis
kolfcja Stalinų, - -
gyvas Leninas, tai 
das) koliotų taip pat ir

Sakvsihae. Bet ką dalytų i 
Strazdas, ne taip svarbu. Daug 
svarbiau, ką darytų dabartinis. 
Rusijos diktatorius, jeigu Le
ninas butų gyvas r 
' Labai • galimu piktas, kad 
Stalinas Lerilpą sušaudytų i

Juk Stalinaš apšaukė “išda^ 
viku’V “krimihaliŠkuv ’sąmoksli-t 
ninku” ir “fašistiškų valdžių 
agentu” artimiausią Lenino 
bendradarbį, Trockį. Jei TrėOj 
kis dabar butą Sovietų Sąjun-; 
goję, tai Stalinas jį tikrai pa-} 
siųstų pas Ambraomą.

Stalinas, be to, sušaudė visąj 
eilę kilų kitimų Lenino draugų: 
Zinovjevą, Kamenevą, Piatako 
Vą ir k.

Hitleris bijo maišto

Francuzijos nuotaika nepasikeitė
Pirmieji balsavimai Francuzijos apskričių (kanto

nų) rinkimuose, pereitą sekmadienį, rodo, -kad to kraš
to žmonių nusistatymas šiandie yra daug-maž toks pat, 
koks buvo prieš metus laiko, kai kairiųjų partijų? blo-\ 
kas (“liaudies frontas”) skaudžiai sumušė reakcininkus.

Aiškių rinkimų davinių kolkas dar nėra, bet iš to,’ 
ką praneša įvairus Amerikos korespondentai, pumand, 
kad geriausia pasisekė socialistams. Šiek-tiek nuostolių 
turi radikalai, o apie komunistus vienos žinios sako, kad 
jų padėtis nepasikeitė, kitos — kad jie buvo ^sutriuš
kinti”.'

, f t

Iš dešiniųjų partijų skaudžiausia supliekti fašistai. t 
žodžiu, Francuzija atmeta ir komunizmu ir fasia-J 

mą ir nori pasilikti demokratinė respublika.
v--- - *

Apžvalga
...... ..... ................... .......................■ +4

romos^berlyno ašis

Italijos diktatorius ir Vokie
tijos diktatorius sudarė sąjuir- 
gą, kurią juodu pavadino “Ro* 
mos-Berlyno ašis”. Tais žodžiais, 
juodu nori pasakyti, kad visos 
Europos politika' turi suktis 
aplink fašizmą. *

Neseniai Mussolini padarė; 
vizitą Hitleriui Vokietijoje tiks
lu tą jų dviejų sąjungą sustip
rinti. Bet ar sustiprino? j

Fašizmas ir nacizmas neper-i 
seniai buvo pikti priešai vienas 
antram. Tik prieš trejetą metų 
Mussolini mobilizavo armiją 
prie Brenner tarpkalnio, gra-| 
sindairfąs Hitleriui karu, jeigu1 
jisai mėgins pasigrobti Austri
ją. Dar vėliaus, vos apie dveje
tas* metų laiko atgal juod*' 
marškinių “diuČe0 stengėsi pri
kalbėti didžiąsias valstybes', kad 
jos sudarytų “Stresos frontą” 
prieš Vokietijos nacius.

Kai Mussolini lankėsi Vokie- 
- rijoje, šios diplomatai ir armi

jos* vacįąį, be abejonės, atsiipi-

NAUJIENOS, Chicago, ®1.

DARBO ŽINIOS
. . ....... ................. .

Darbo Federacija 
rūpinasi tik kova 
su CIO. <

s, . .. rf. l •it.ll,..

Dabar Dmver Colo.> 
mo.j Amerikos Darbo 
Jos veik
fcd h^ŪVb svarstoma, Vien 
kaip ^mingiau kovoti šu tjt'

Vokietij os diktatorius' ir j o. 
artimiausieji bendradarbiai bi
jo, kad Vokietijoje kils maistas, 
kai prasidės karas. Todėl nacių 
slaptosios policijos (“Gestapo”) 
ir specialios sargybos <Schutz- 
staffel) viršininkas, Henrich 
Himmler, išdirbo visą eilę in
strukcijų kovai su šituo pavo
jum. ‘z-

Vokietijos socialdemokratams 
pasisekė gauti Himmler’io kal
bos kopiją ?-, ir slaptai Išgabenti 
ją čekoslovakijoin Jos turinį 
paduoda Nev/ Yorko socialistų 
savaitraštis “N'ew L^ad'ėt”.

Savo kalboje Vokiečių žvalgy
bos viršininkas tarp kitko pa
reiškė :

“Kiekvienafne , busimame 
kare mes (turėsime Ue tiktai 
armijos frontą sausumoje, 
laivyno frontą juroje ir lakū
nų frontą ore, bet mes įteip 
pat turėsime ketvirtą mūšių' 
lauką pačioje Vokietijoje?’ 
Pasiruošti šitam mūšiui Him

mler siūlo tokį planą: steigti, 
daugiau koncentracijos stovyk-1 
lų, aptvertų spygliuotų Vielų. 
tvora-; karui prasidėjus, p ra*' 
vesti masinius areštus tarpe 
valdžios priedų, suorganizuoti! 
ypatingus ' šnipų bųriūs iš ko
kių 25,000 arba ^0,000 vyrų, 
kurie prižiūrės visus ^VokietL1 
jos gyventojus ir, kur reikią* 
darys tvarkų. *,

ne, kad Italija 1914 metais ap
gavo savo sąjungininkus, Vo-’ 
kietiją ir Austro-Vengriją, ir 
persimetė į Santarvės valstybių 
pusę. O kas buvo svarbiausias 
tos apgavystės sumanytojas *!■ 
Mussolini!

Nežiūrint' visos načių propa
gandos, vokiečiai šiandie var
giai galį pasitikėti Mūssoliniu 
ir Italija* Vieną gražią dieną 
juodmarškinių diktatūra f gali 
vėl pradėti šaukti FraUcuziją, 
kad ji kartu sū Italija gintų 
“Europos ėiVifeacįją* nuo vo
kiško pavojaus. . ' >

Mussolini Šiandie pataikauja 
Berlynui ir kalba apie • “bolše- 
vikjšką pavojų0 eivįlįžacijai. 
Bet kas gali tikėti jo nuoširdu
mu? Reikia UėūŽmįĮtiH, kad 
fašistiška Italija buvo pirmuti
nė tarpe didžiųjų valstybių, ku
ri pripažino sovietų valdžią.

JEI LENINAS BUTŲ GYVAS

Vienas komunistų redakto
rius sako: *

Trečiadienis, spalių 13, 1937
. '    . — - •-■ ■ -•       "

KORESPONDENCIJOS
j.l III, .1

tapo atidėtas iki trečiadienio, 
pasitikint iki to laiko susitai
kinti su kompanija.

ŽINIOS IŠ NEW KENSINGTON PA., LIETU 
VIŲ GYVENIMO

- i
xą pernai buvo (sodytas į A. 
P. kapą dar ir šįmet stūkso 
tik jau gerokai apipuvęs.

“GIRTAS” ęiKNIKAS

Praeitą pavasarį SLA 192 
kuopos veikėjai, tos kuopos 
Vardu buvo surengę “girta” 
biznišką pikniką, į Frank Vy- 
dro fąrmą nusivežė daug al
aus, šnapso ir darė biznį, o jų (* 
draugai kostumeriai ‘irgi buvo 
susirinkę tokie, kad be girtuo
kliavimo tai nė žingsnio. Vy
rai ir moterys, visi sau drau
ge laisvai girtuokliavo, šoko, 
(dainavo, šnekėjo, ir -kas ką 
norėjo, tai dar/, o dar magary
čioms, prie užbaigus pikniko, 
įvyko ir muštynes.

Tokis šlykštus piknikas yra . 
aiškus peržengimas SLA kon
stitucijos ir nedaro garbės nė J 
pačiai SLA 192 kuopai, nė vi
sam Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoj.

Bet, iš tokių dabartinių SL 
A 1V2 kuopos “Veikėjų’’’ (jei
gu4 juos būt galima vadint vei
kėjais), geresnio ir gražesnio 
parengimo negalima tikėtis.
“MUMS TO ŠLAMŠTO NE- 

REIK”

Viename SLA 192 kuopos 
susirinkime buvo skaitytas iš 
SLA centro sekr. M. J. Vini- 
ko laiškas, su prašymu, kad 
SLA 192 kuopa apsiimtu par- 
davinėt SLA albumą.

Kai Mk laišką perskaitė, tai 
tuoj aus pakilo buvęs tos kuo- 

' pos prmininkas J. Maslauskas, 
J. Karaliūnienė, S. Martinkus, 
iždininkes A Sakalauskas ir 
pirmininkas J. Mieliauskas, vi
si kaip vienas pasakė: kad S 
LA centras pasidarė kokį ten 
albumą^ tai tegu jie jį patys 4 
ir pardavinėja, o mums to

1 šlamšto nereik.
Bet, jeigu Mr. M. J. Vinikas 

būt atsiuntęs pasiūlymą par- 
’ davinėti lietuvišką krupniką, 
' tai, be abejonės, jie visi kaip 

vienas būt sutikę pardavinėto
jais ir be nuošimčių.

• (Bus daugiau)

Diūbclfs, Rrig'Iia.liRiSiij 
streikas
/,•' \ *h ’ *»■*'■■■**■ 4A

Panther upelio klonyje, Penu 
-sylvanijoj, kietųjų an
glių ^ngftakMų paskelbė strei- 

pasU

laiko-'

Amerikos dard

Svarstymams kovos su CIQ 
pašvenčiama tiek dkug laiko,; 
kad visų kiti į^ėderači jos rei-! 
kalai nustumti j šalį. Tariamą'- 
si ir apie Organizavimą savų 
industrinių unijų, nes kitaip 
CIO nesitikima nugalėti. Ypač 
norima' pradėti organizuoti po Į 
Federacijos globa baltkalnie- j 
rius darbininkus, kuriuos da
bar organizuoją CIO. Tų dar-, 
bininkų yra nepaprastai daug, 
o ikišiol jie jokios organizaci
jos neturčjo. i

Kaip išrodo, ši konVėncija 
pašalins iŠ Federacijos CIO 
unijas, kurios dabar tik su- 
spendtfotoS it konvencijoje ne- 
dalyvaūja.

Audra buriasi ir prieš spau
stuvių darbininkų unijos pre
zidentą Howard, nes nors jo 
unija tebėra Federacijoje ir 
nėra -Suspenduota, jis pats bet
gi yra CIO generalinis sėkre-i 
torius-.

ką-, parėmimui 39 Užsidariusių 
CoaMalė kasykloj angliakasių.

M ...-z.,,.,į .

Kovos draudimus 
pikietuoti
s Kojinių darbininkų unija ku
ri priklauso prie CK) paskel
bė, kad ji teismuose iškels by
lą panaikinimui įvairiuose mies
tuose priimtų patvarkymų ku
rie draudžia ^streikieriams pi- , 
kietuoti streiko apimtas dirb
tuves.' ■

CIO. laimėjo
Federal Mogul Corp., Detroit, 

į Mich., darbininkai balsavimu 
: pasirinko automobilių darbb 
i ninku Uniją juos atstovauti ko- 
! lektyvėse derybose su samdyto
jais.

Organizuoja laivų 
darbininkus

(Tęsinys)
ANGLĮ AKAS YKLOSE DAR

BAI IR UNIJOS

Šįmet, su kovo 31 dieną bai
gėsi angliakasių LR M. W. Of. 
A. unijos su anglies kasyklų 
korporacijomis sutartis—agręe- 
ment.

Angliakasyklose darbai >buvo 
dirbami visu4 smarkumu. Mat, 
buvo laukiama anglikasių strei
ko, bet, streikas neįvyko, nes 
angliakasių korporacijos su 
unija atnaujino sutartį—agreo- 
inent ir dar angliakasiai gavo 
50 centų daugiau algos į die- 
ną^ Nors tas yra labai mažas 
“pridečkas”, bet geriau negu 
nieko. i

Nors streiko nebuvo, bet dar
bai sumažėjo beveik per pusę 
visose anglies kasyklose.

Angliakasiai yra organizuo
ti į U. M. W. of A. uniją, dir
ba tiktai 3o valandas į savai- 

. tę ir algas gauna sekamai : 
dieniniai— kompaničnai dirb- 

, darni darbininkai, už 7 valan
dų darbo dieną, gauna algos 
nU4o $5.76 iki ..„6.94; už priko-

, Šimą anglies tono gauna 72 
centus (tonas yra 2,000 sva-

Kvočia Streiko 
priešininkus
Philadelph'ijos mėras 
kvočia "“Minute Men and \Vo- 
men of Today” viršininkus, ku
rie bandė padėti Sulaužyti 
streiką kojinių dirbtuvėse. Jie 
taipjau! .yra kaltinami parupb 
nę streikp priešininkams nuo- 
dingų dųjų “plunksnas”, kas 
yra draudžiama įstatymais.

Wilson

CIO federalinių darbininkų 
Unija pradėjo smarkų vajų su
organizavimui valdžios arsena
lų ir karo laivų statybos darbi
ninkų. Bet jiems yra uždraus
ta Streikuoti ir tik derybomis 
tegali kovoti už algų pakėlimų 
ir pagerinimų darbo sąlygų.

Atidėjo, streiką
Vusės Grcyhound busų dar

bininkų • streikas, kuris turėjo 
prasidėti pereitą šeštadiėnį, vų rinkinius.

-- j---- -i---- ---
Užsibaigė Streikas

Dagiau 7 kaip 1,500 diatrbi-- 
ninku Shd'vver Bros. Furni- 
tUrO Co., BloomiUgton, Ind., 
streikas, Užsibaigė' ir darbinin
kai sugryžo į* darbą, kompani
jai padarius laikinę sutartį su 
unija, iki nacionale darbo san
tykių taryba išspręs visus gin-, 
ČUS ir praves darbininkų atsto-

JMKMMMwainnWtiw

KĄ ŽMONES MANO
-UUJ.

bostono “Darbininkas” 
l’RIPAŽINO, KAD POPIE

ŽIUS NĖRA OARBtlįiNKŲ
PRIETELtUS;

šv, Juozapo Darbininkų są
jungos organas “Darbininkas” 
nuolat šaukią apie tai, kad Ko
mos katalikų bažnyčia Stoja už 
darbininkus, kaip ji gina dar
bininkų klases reikalus. Rašo

katalikų bažnyčia nėra jokia 
darbininkų Užtarytoja. Bet to
lūs ^Datbininko” pripažinimas 
nėra didėlis siurprizas, nes vi
si žino, kad popiežiai nebuvo 
ir nėra skriaudžiamų tautų 
gynėjai ir išnaudojamų žmo
nių užtarytojai. Tą. gerai žino 
ypač lietuvių tauta.

—šapos darbininkas

Angliakasių unijos stipru
mas priklauso nuo to, kaip uni
jos vienetai-lokalai laikosi su
tarties—agrecment ir Pennsyl- 
vanijos valstijos 
apsaugos įstatymų.

užmirštas kapas

šįmet, liepos 7 dieną, buvo 
lygiai metai kai SLA 192 kp. 
‘‘didvyriai^, palaidojo' tos kum
pos buvusį bedarbį narį, Jur
gį šalasevičių. Jo brolis Jonas 
šaltis davė SLA W2 kuopai 
$10.00 ir prašė, kad kapą pa
puoštų.

Tiesa, pernai, prieš kapų 
pubšimo dieną, SLA 192 kp. 
susirinkime buvę “labai geri”' 
Jurgio bičiuliai, Jonas Švipas, 
Juozas Maslauskas ir Juozas 
Sakalauskas patys pasisiftlė 
Jurgio kapą papuošti-aptaisyti. 
Darbą padarė ne blogą, bet 
už tai jie įš tų dešimties do
lerių paėmė po vieną dolerį sau 
už darbą, o dar $>7.00 liko kuo
pos ižde ir jąu rodos, viskas 
yra tvarkoj.

šįmet irgi tie patys bičiuliai 
turėjo atsiminti, kad prieš ka
pų .puošimo dieną reikia Jur
gio kapą papuošti, laukines 
žoles nurauti ir vėl pasiimti 
po kitą dolerį sau už darbą. 
Matomai užmiršo, niekas kuo
pos susirinkime apie tai ne už
siminė. “

Taigi, Jurgio brolis / Jonas 
šaltis tūrėtų pareikalauti tų 
$7.’00 dolerių.

“ŠLUOTKOTIS ĮSODINTAS” 
f , M

Pusantrų metų tam atgal, 
mirė SLA 192 kuopos geras 
laisvų minčių narys. “Naujie
nose” “Proletaras” parašė ko
respondenciją kaip jo “geroji” 
žmonele pasivmtė savo “myli
mą” vyrą į dangaus karalyste. 
Viename^ SLA 192 kuopos su
sirinkime F. Sekr. Jonas Svi- 
pas ir jo draugai sukėlė tokį 
“afmydelį” kad net gėda ir 
pamislyV Buk “Proletaras” ap
šmeižė mirusį žmogų. Paskui, 
kitame tos pačios SLA 192 kp. 
susirinkime tas pats Jonas Svi- 
pas pajuokdamas, pasakė: 
“Draugo A. P. Kapas, apleis
tas, įgriuvęs, o jo mylima mo
teris ir duktė neturi laiko ka
pą aptaisyti. Kavalierius gau
do” ir t. t. Tie patys jo drau
gai nieko nesakė, tik linksmai 
nu'sijuokė ir viskas buvo getai 
Tai “nebuvo” mirusio žmogaus 
pažeminimas ir apšmeižimas.

Teisybė tas pats šluotkotis cagos didžiojo gaisro.

angliaklasių

Šįvakar “Birutės” 
umro “Bunco” 
Vakarėlis

Dalyvaus dainininke M. 
Rakauskaite.

Svetainėje, ties 814 West 
33rd street, šįvakar įvyks “Bi
rutės” choro rengiamas bunco 
ir kortų lošimo vakarėlis. Pa
rengimo garbės viešnia bus dai
nininkė p. Mariona Rakauskai
te, kuri sekmadienį koncerta
vo Chicago j e. Prieš išvykimų 
Lietuvon, 15 metų atgal, ji bu
vo “Birutės*’ choro narė-solis- 
tė.

Parengimas prasidės apie 8 
vai, vakare. Laimingieji lošė
jai ir šansų pirkėjai bus ap
dovanoti gražiais prizais, tarp 
kurių yra ir stalinis radio apa
ratas. •

apie popiežių enciklikas darbi-j 
niūkų reikalai. Nurodoma,’ 
kad Romos bažnyčia nuo savo, 
pradžios būvo ir dabar yra tik
ra darbininkų prietelka.

Tas pats “Darbininkas” riigp. 
20 d., 1937 m., paukšt ir pa
rašo, kad “Darbininkai neturi 
tikrų prietelių.” Straipsnyje 
išrodinėjama, kad nei Ameri
kos Darbo Federaciją nei CK) 
kaip reikiant nėšio ja už darbi
ninkų reikalus. Straipsnis bai
giasi šitokiu pareiškimu: ‘Tai 
atrodo, kad darbininkai tikrųjų 
prietelių kaip ir neturi.”

Tai kur dingo popiežiai su 
darbininkus ginaiičiomis en
ciklikomis? Kodėl Čia nepasa
koma, ka.dv kai ,visi kiti, kąrie 
tik dedasi darbininkų prietė- 
liais, nėra tikri prięteliai, O tik 

; Romos katalikų bažnyčia, kaip 
Uola, stoja už darbininkų rei
kalus?

Išeina, kad pats “Darbiniu-*, 
kas” nejučiomis pripažino, kbd 
popiežius nėra ir nebuvo jokis (

Romos

I

IŠ LIETUVOS
“Limos” Fabriko Darbi- 

• ninkai Nori Gauti Di
desnį Atlyginimą

KAUNAS— ‘ .J
“Lima” fabriko audimo sky*- 

riaus darbininkai apie 35 .as
menys, pareikalavo, kad būtų 
pakeltas atlyginimas. Ligišiol
padieniai darbininkai tame -fa**! 
brike uždirbdavo’6 lt., o dabar 
nori 8 lt. Be;to, reikalauja, kad' 
ir akordinis uždarbis butų pa
keltas 20%. Taip pat reikalau-' 
ja, kad įrengtų darbininkams( 
valgyklų ir nusirengimo kam
barį; kad mažamečius lįgl i?*? 
m. amžtaūs neverstų dirbti 
naktimis; kad butų griežtai nu
statyta g vai. darbo diena (iir 
gišiol dirbo po 12 vąb) .ir, ap
skritai, kad <?Limošs’ fabriko
savininkai daugiau laikytųsi 
darbo apsaugos įstatymų. 
Kol nebus pktenkinti ėąrbhiįn- 
kų pageidavimai, Jie nutraukė! 
darbą. Iš visĮo. minėtame fabrp

Bear admirolas . Wilson 
Brown Jis kuris tapo pa
skirtas virsįpįųku laivyno 
akademijos. Amiapbliš, vie
ton dėl senatvės pasitrau
kiančio adm.. Sellers*

Choristas.

Chicagos miesto 
modelis

Chicagos istorinės draugijos 
patalpose išstatytas modelis 
Chicagos miesto, paruostas W 
PA darbininkų. Diorama yra 
37 per 24 pėdas didumo ir jo
je telpa smulkus modeliai 445, 
OOO Chieagos namų.

Diorama parodai išstatė. Clii- 
eagos mokyklų taryba sąryšy 
su 66 metų sukaktuvėmis Chi-
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SLA 236 kp. Trijų m 
Paminėjimas

TORONTO,. ONT. — Spalių 
9 d. kuopa apvaikščiojo 3-jų 

^nietų sukaktį. Ta proga paren- 
gim 
mingą* vakarienę, kurioje, be 
alaus ir skanių užkandžių, bu
vo ir didelis tortas su trimis 
žvakėmis. Publikos buvo kimš- 
tinai prisikimšę. Visi smagus, 
linksmi, o jau kad dainavom, 
tai tikrai, kaip Lietuvoj.

Br. Kavoiiunienė paaukavo 
gražių lempą, kuri buvo išleista 
loterijai ir čia įvyko vienas iš 
juokingiausių juokų. Kuomet 
buvo ruošiami prie traukimo 
laimės bilietai^ publikai buvo 
pasiūlyta pasiskirti traukiką ir 
ji pasiskyrė Vieną iš svečių, bū
tent, Kutį. Kutis su pirmu už
simojimu ištraukia numerį, ku
rio duplikatą turėjo Kutienė. 
Vadinasi, 'vyras ištraukė savo 
žmonai prizą! Na, ar nejuokin
ga?

Gimtadienio tortą padovano
jo kuopos valdyba. Bendrai pa-' 
ėmus, ruošėjos, po vadovyste Z. 
Užemeckienės ir St. Batkienėš, 
darbavosi nuo širdies, o publika 
parodė savo pasitenkinimą irgi 
nuo širdies. Dabar reikia tik 
palinkėti SLA 236 kp. augti ir 
tvirtėti, kad iki ketvirtųjų me
tų sukakties paaugtų iki šimti
nės narių skaičius.

omisija surengė iškil-

Tuo reikalu nesenai man te
ko kalbėtis su vienu kunigu ir 
štai kaip jis į tą klausimą man 
atsakė:

—-Katalikų vaikai, eidami į 
bendrą mokyklą, nustotų pasi
ryžimo kovoti su katalikybės 
priešginybėmis ir bendrai at
šaltų nuo tikybos. — pasakė.

—O kaipgi kitų tikybų vaikai 
neatšala nuo tikėjimo? paklau
siau.

—Priešingai jie yra 'dar karš 
tesni, tik su tuo skirtumu, kad 
jie randa tam laiko po mokyk
los darbų, taip galėtų daryti ir 
katalikai, — pati atsakiau.

—O ne! — pradėjo vėl kuni
gas N. — Protestonai toli gra
žu neturi tokio pasišventimo 
tikybai. Štai vasaros metu tai 
viena! bažnyčia, tai kita užsida
ro. Kitos net kelioms savaitėms 
O katalikai to nepadaro, 
baigė.

—Na, ir kas Čia blogo, jei 
kelioms savaitėms užsidaro? — 
sakau.
pro šalį atostogų gauti. Tik rei
kia pagalvoti, kaip tie žmonės 
nuolatos į akis Dievui lenda.

Tai taip mudu pasikalbę j o va 
ir kiekvienas savo keliu nuėjo- 
va.

už-

•Galų gale ir Dievui ne

Iš Susirinkimo
SUsl-

t

I M • • • ’f

• j’ • . .z

Minių apsupti Anglijos ex-katalius, AVindsoro kunigaikštis sU savo žmona Pa
ryžiaus tarptautinėje parodoje. Jie išvyko į Vokietiją pasimatyti $ū Hitleriu ir tirti 
padėtį Vokietijoj, taipjau vėliau atvykusią į Ameriką pradėti “socialiu nuraminimo” 
kampaniją—vesti savotišką fašizmo agitaciją, kuriai išreiškė pritarimą daugelis ka
pitalistų, ? • • ••

^,.1.-......
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APLINK PASIDAIRIUS
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Laimėjo ir Pralaimėjo vištide'jis mano jog Ispanijos

Kaip buvo ir tikėtasi, Ont. 
prov. rinkimus laimio , libera
lai; bet pmiaimėjo 5 vietaą. 
praeitame Parlamente liberalai 
turėjo 71 atstovą, o dabar tu
rės 66, bet vistiek didelę dau
gumų jie sudaro. C. & F, su
rinko apie 80»<W balsų, bet 
ne pravedė nė vienS atstovo. 
Dauginusiai todėl, kad nėra 
proporeionates rinkimų siste
mos. Jeigu butų propordonalė, 
tai C C, F> butų pravedusi ko
kius 8 atstovus, Ont, prov, par
lamentų sudaro atstovų ir 
Jie visi yra buržuazinių grupių 
žmonės. \

valdžia laimėsianti. \
Tas Trotskininkas dabar 

randasi Londone, Anglijoj, ir 
ar jis galės grįžti į Kanadą, 
tai, korespondentas 'apie tai 
nieko nemini.

i v

Tik Vargas ir Kryžiai
Beieškant buto, tenka pama

tyti daug įvairių ir kartais kei
stų dalykų ir dalykėlių.

Vieną pavakarį aš ir mano 
prisiega išėjom buto medžioti. 
Vienoje gražioje gatvėje, vieno 
gan gražaus namo lange pama
tėm iškabą: “Narnas išsiduo
da.” Nors žmonės dar gyveno, 
bet nutarėm paklausti, ar jie 
nepavelytų mums namą apžiū
rėti.

Durys atsidarė, jose stovėjo 
70 metų atrodanti senutė, nors 
vargui dešimtinę atmetus, ji 
galėjo būti tik apie 60 metų 
amžiaus. Ji maloniai sutiko bu
tą aprodyti. Namas susidėjo iš 
trijų aukštų, aštuonių kamba
rių. Kiekvieną iš tų kambarių 
dengė vargo ir skurdo šmėkla.- 
Lovos tik Skarmalais padeng
tos, sienose kabojo suvelti dra-, 
bužiai, kurie, matomai, buvo 
naudojami irgi paklodui. Bet 
kiekviename kambary buvo pa
kabintas didelis x kryžius. Iki 
šiol nebuvau mačiusi namo su 
tiek daug kryžių ir tokių dide
lių. Tokiais dideliais kryžiais 
tik vienuolių “celės” dekoruoja
mos.

—Kiek mokate už šį butą?— 
paklausiau.

—3l> dol., bet mes esam 
lalikai, tai mokame 36 dol. 
atskirų mokyklų, matote... 
aiškino raišuodama ir vos 
jas pavilkdama senute.

—Kodėl šį butą apteidžiate ? 
—paklausiau.

—Perbrangus, matote. Mano 
vaikai mažai dirba, gyvenam iŠ 
pašelpos, tai todėl ir apleidžia* 
me. -

-—Tik vargas ir kryžiai... 
sunkiai atsidususi, jau gatvė 
eidama, nejučiomis ištariau. Ir 
kodėl, už ką tie Vargiai turi 
taip vargti ir magaryčioms “ge
rą j am” vargui dar dolerį į mė
nesį primokėti? Kodėl jie ne
pagalvoja, kad tie, kurie iš to 
dolerio naudojasi, toli gražu jo
kio skurdo nekenčia. Ir kodėl 
nepritarti bendram mokyklom, 
kurios ne tik mažesnių taksų 
reikalauja, bet dar ir visas teik-

SLA 236 kp. mėnesinis 
rinkimas įvyko spalių 10 
vai. popiet, dalyvaujant tik 
trečdaliui narių. Organizatorius 
pridavė tris naujus narius ir 
pirmininkas vienų. Vadinasi, 
kuopa paaugo 4 naujais nariais. 
Org. A. Frenzelis darbuojasi 
iš peties, bet jam ir apsimoka 
— turi kuo pasididžiuoti. Atei
nantis susirinkimas įvyks lapk
ričio 14 d., 2 vai. popiet.

Fnances.

Komitetas Liet. Demok. At- 
--steigti Veikia

Spalių mėn. 1 d. suminėto 
komiteto vardu buvo sušauk
tas priešrinkiminis į Ont. prov. 
parl. susirinkimas, kuriame 
buvo atsišaukta ir reikalu pa
sižadėjimų Ispanijos Demokra
tijos gynimui. Rezultatai pasi
rodė visai geri. Pasižadėjimų 
surinkta $6.60 kas mėnesiui, 
bet nekurie užsimokėjo ir už 
kelis mėn. iš kalno, todėl pini
gų buvo surinkta $7.35.

SLA 236 kp. Susirinkimas
‘Spalių mėn. 10 d. atsibuvo 

parių m^n..f,siį^i;inkimas, ku
riame buvo priduota 4 nauji 
nariai, ir surinkta pasižadėjimų 
Ispanijos Demk. reikalui ginti 
$2.35. A. F,

±=t±= ,, į.ą.nn < n.■, ) ■» ■

JUOKAI
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Toronto Lietuviai 
Remia Ispanijos 
Demokratija
Toronto Lietuvių Socialdemo 

kratų Kuopos ir SLA 236 
Kuopos Susirinkimai

Iš “Užmiršto Kam- 
pelio”~Port Colbor- 

ne, Ont.
\ z

....Rugsėjo mėn. 26 d. 6 Denison 
A V. .įvyko T-. L. SOcialdemokra- 
tų kuopos narių susirinkimas, 
kuriame, tarp bendrų kuopos 
reikalų, buvo apkalbėta ir įsu
pantį os Demokratijos genimo 
reikalas.

Organizatorius padare pra* 
nešimą iš Kanados Lygos UŽ 
Taiką ir Demokratiją, kuri 
planuoja įsteigti Ispanijoje 
Kanados ligoninę su 100 lovų. 
Ligoninei numatoma $2,500.00 
mėnesinių išlaidų. Tam tiksl
ini atsiekti, Lyga atsišaukia 
per afiliuotų organizacijų at
stovus į visas darbininko ju* 
dėjimo organizacijas, kad još 
padėtų sukelti aukščiau sumb 
nėta sumą visoje Kanadoje.

Po pranešimo buvo nutarta 
rinkti pasižadėjimus kas kiek 
gali paaukuoti kas menesį šianv 
ligoninės tikslui. Pasižadėjimų 
rinkimo reikalas pavesta komi*, 
tettti, kuris gavęs pasižadėji
mų blankas, ims veikti.

Ateityje veikimui praplėstą 
nutarta dėti pastangų, kad.at* 
sikvietus vėl kurį. nors įžymės* 
nį kalbėtoją iš J. V. Butų geis
tina, kad prakalbų maršrutų 
rengėjai rengdami kalbėtojams 
maršrutus, Kanados 
linkme, nepamirštų ir
torontiečių: Ą, Fręnzel, 
Bellvyoods Av., Toronto, 
Canada. UŽ tą būtume 
dėkingi.

PORT COLBORNE, ONT.— 
Musų yra užmirštas kampelis. 
Nors kai kada pasitaiko šk)-* 
kių-tokių dalykėlių, bet nėta 
kas parašo į laikraštį.

Užpereitą sekmadienį įvyko 
nauos, šventos Te-resos bažny*- 
čios atidarymo iškilmės. JiTO- 
kingaą reginys. Suvažiavo dau
gybė storų ir plonų kunigėlių^ 
su vyskupu priešakyje.. O Vi
sokių tautų žmoneliai, baigiant 
dviėm-trim lietuviais, linksmi 
grįžo namo, kad turės bažny
čia arti. Ankščiau naudojosi 
anglų bažnyčia. Bet “baltieji”, 
nepakęsdami česnako kvapsnio, 
nutarė pastatyti/. ateiviams at-. 
Skirą maldyklą. Lai patys už
laiko išganytojus ir apmoka 
Dievo 1 namo išlaidas. .

Musų mokyklos perpildytos 
mažais vaikais, bet niekas nė* 
širupina jas praplėsti.

L. K-nis.

Priekaištą
WlNNIPEGi, ' Kanada—Prieš 

kiek laiko Winnipegietis para
šė korespondenciją apie PaŠal- 
pinės Draugijos įSusirinkimą, 
kuris įvyko rugsėjo 16 d.

Ryšium Su > tos koresponden
cijos pasirodymu atsiliepė 
“Liaudies Balsas”, kuris rugsė
jo 30 d. laidoje maine visokiais 
budais išdergė ir apšmeižė, 
prikišdamas ''man sakytos ko- 
respondencijPs parašymą į 
“Naujienas”'? Maža td, ' man 
prikišama, "kad ašr naudojęs 
Komunistų TaVorščiaUS, Papat- 
ties ir - Winnipegiečio slapyvar
džius ir ; ra’šąs korespondenci
jas į “Naujienas.”

šiuo npriUv/griežtai pareikšti, 
kad tais slapyvardžiais aš nie
kad ^nesinaudojau ir man pri
kišamų korespondencijų nera
šiau. Tas faktas, kad šis mano 
pareiškimas yra spausdinamas 
“Naujienose?, esti “N”. Red.; 
patvirtinimas, jog aš su priki
šamomis man korespondencijoj 
mis nieko bendro neturiu4.

i

t

DVI PRIEŽASTYS

-Kam tamstą savo kasinin
ką atleidote?

—Na... .pirmiausia, jis kai 
ką nesugebėjo, o antra, jis kai 
ką perdaug sugebėjo...

NEPATAISOMOS
A. i (Laidotuvėse) “Gaila se

nuko, jis taip puikiai mokėda
vo meluoti, jog niekas negalė
davo susekti jį meluojant.”

: > “Tai gal jis tik dedasi, 
rnires^* r s- , i

Toronto Trotskistas Pa-, 
liuosuotas iš Ispanijos 

Kalėjimo u e

Iš Toronto buvo išvykęs į 
Ispaniją W. Krebm, kuris tenai 
buvo suareštuotas ir pasodin
tas į kalėjimą, arba kaip jisai 
vadina, į G. P. U. rankas! Tas 
Trotskistas labai nepalankiai 
atsiliepia apie dabartinę Is
panijos valdžią ir vadina ją 
buržuazine valdžia. Jo tvirtini
mu, tenai trotskininkai labai 
persekiojami negu Hitlerinin
kai, ir kad Stalinas ten užlai
ko privačius kalėjimus. Bet

Vyras y “žiūrėk, kokį puikų 
borametrą. nupirkau.' Dabar 
visuomet žinosime kada 
Orė permaina,”

Žmona: “Tai kam tu 
reumatizmą turi ?” 

V* i^Į-ry\ - Jj
NEl^LArKĖ PASLAPTIES ( 
—Netikėk, jei ir kitas.. šaky*; 

tų, kad moterys gali; paslaptį; 
išlaikyti, štai, pav., kad ir ma?« 
no žmona: ji jau pačią pirmąI 
savaitę po Vestuvių ;pasisakė*! 
;kad<jos tėvas jau puse‘metų

, —rX Paliliunas kaip jau visai bankrutaVęs. j

bus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

*4.

savo

MASTER WIND0W SU ADE C0.
S. J. Vondrak •" K Latayeftė 4560

Langam Ūždangaluš Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS ... MES NUMIERUOJAM IR :UŽKĄ»INAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS vENETIAN fetlNDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD STj . .

pasienį 
musų

M 
Ont 
labai

Į

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra; padidintos, pagtažintos ir 
. paįvairintos. • ■ ’

NAtUlfeNOS dU^ida daugiausia žinių iš Chicago#, 
, kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa* 

smilio. (/
NAUJIENŲ špėčialųs koresspondcutai pranešu ąpic 

; visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Life- 
' ' ttfVĮpję.. • ■ ■ .

NAUJIENOSE tėlpR rdąųg straipsnių’bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio lųriftiu raštų,/ 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien dėda dauį gražių paveiksiu ir
•.atvaizdų. < ''■■ W V.;' '' ■

NAUJIENOS yrą visuomenės organas jušų 
ršątis, Todėl ąkąiiykl’hė jąs, skleiskRc jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE- 
NČSĖ^ ' Z.:;’. ’ -•

NAUJIENOS 1
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAOO, ILLINOIS
■ - ■; ' ... ■- • ;

s
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įdomaujasi Nauju 
Dvarininku

Neseniai '“Naujienose” buvo 
pranešta, kad buvęs Lietuvos 
Seimo atstovas Bielinis pado
vanojo “Vienybės” redaktoriui 
labai didelį, didelį dvarą ... 
Toks netikėtas ir staigus “Vie
nybės” redąktoriaus pralobi- 
rnas, kai kuriems torontie&ams 
duoda vilties atgauti paskolą, 
kurį buvo melagingu budu iš
viliota trys metai tam atgal!

Ilgai Streikuoja
* •

• Vienoje kostiumerskų siuvė
jų dirbtuvėje prasidėjo strei
kas, jau bus daugiau kaip 4 
mėnesiai, bet ir dabar dar ne
pasibaigė. Atrodo, kad mažai 
yra vilties streiką laimėti, nes 
dalis darbininkų sugrįžo į dar
bą, o kita dalis gavo kitur dar
bus. Pasilikę keli streikieriai 
tęsia pikietftvimą, bet patys sa
ko, kad niekas iš to neišeis.

Dirbtuvės savininkas p. 
Skors visiškai nemano darbi
ninkams nusileisti. J. J.

SVARBUS PRANEŠIMAS
< p., Juozas Rūta 

PERSIKĖLĖ J NUOSAVĄ NAMĄ
' DABAR RANDASI ANTRAŠU

3141 SOUTH HALSTED STREET
(Arti Lietuvių, Auditorijos)

Namas naujai atremontuotas—baltų ir juodų plytų frontas — Viduje
tetpgi viskas nauja. Pirmiaus buvo prie 38 ir Halsted St.

Užkviestame Visus draugus ir pažystamus atsilankyti j naują namą 
šiai so. Halsted s!\ Juozas rūta, sav.

T

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

4

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo -oro stovį pa* 

. gal Lietuvoj ir Ame- 
riko j varto j a m u s. 
Tokį ■ termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsiraŠysit ‘“Naujie
nas” ant motą ir 
prisiėsit
Chicagoje ...... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit moftey. orde-' 
rį arba •čekį ■—

con
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

S
GARSINKITES “NAUJIENOSE
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Diena Iš Dienos

NAUJIENOS, Chicago, III.
' .....

Beliko Tik Kelios Dienos Įstojimui
Į Gražuolių Konkursą

1 . ■ . • . \ .

- Pp. J. Zai

Išvyko i Hot 
Springs, Ark.

GENBVA, Iii.
randai, savininkai vietos East
Side alinės-valgyklos ’ it “Phi
llips 66” gazolino stoties, išvy
ko j Hot Springs, Arkansas, 
praleisti apie mėnesį laiko ato
stogų. Sunkiai dirbdami per iP 
gą laiką, jie poilsio užsipelnė. 
Linkime gražiai laiką praleisti 
gražiam Arkansas valstijos 
rorte. —Draugas.

ku-

Dainininkė ■ Anna 
Kaskas Atvyksta 
Chicagon

[ ' 1Gargįoji Metropolitan Operos 
daininimceT p^ęTAnna Kaskas 
Katkau skaitė) iš Hartford, Con- 
necticut, atvystA’ Chicagon. Lap
kričio 7 d. ji dainuos koncerte, 
kuris yra rengiamas Civic Ope
ra rūmų Civic Teatre. Koncerto 
rengėjus Columbia Concerts 
Corporation Chicagoje atsto
vauja impresarijus Harry, Zel- 
zer. Jis praneša, kad bilietai 
bus nuo 83 centų iki $2.20.

' .? i •' v*

Marcella Budrik

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Matthew Cesokas, 27, 
Ha Anterzek, 27 •

Frank Žemas, 26, 
Albrecht, 22

Albina Balchunas
Nepilnai dviejoms savaitėms 

laiko belikus iki Automobilių 
Parodos “Miss Lithuania” rin
kimų, terminas įstojimui į kon
kursą eina prie' pabaigos. Visos 
aplikacijos turi būti prisiųstos 
nevėliau ateinančio trečiadie
nio, spalio 20 d.

su

su Ste-

Amella

Reikalauja
Perskirų

Joseph Eumba nuo Maybelle
Bumba ,

Stanley Rusiecki nuo Julia 
Rusiecki

Konkursan jau susirašė ne
mažas skaičius gražių- lietuvai
čių, bet konkursančių skaičius 
nėra aprubežiuotas, tad ir pla
nuojančioms 
ra. atdaros.

įstoti durys tebė-

daug įvairių 
vimui.

senų karų parda-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ponas C. Wainoras prisiren
gęs patarnauti saVo draugams 
ir pažįstamiems. Prie progos 
reikia pažymėti, kad C. Vaino
ras yra geras naujienietis.

Alex Ambrose.

JUOKAI
Carl Wainoris

Ponas C. Wainoras, per dau
gelį metų turėjęs savo automo
bilių pardavimo įstaigą Chica- 
goj, dabar pradėjo’dirbti prie 
Central Sales & Service Co., 
3453-5$ So. Morgan st. Viršmi- 
nėrta įstaiga užlaiko Dodge ir 
Plymouth karus, taipgi turi

VAIŠĖSE
šeimininkas (pasididžiuoda

mas) r —šis anąnasas yra 
brangiausias dalykas iš tų, 
kuo aš jus šį vakarą vaišinu. 
Jis kainuoja per trisdešimt li
tų.—Ar ponui teisėjui galiu at
pjauti įskiltelę?

Svečias:—Prašau, maždaug 
tokią, kad butų* už 3 litus.

IIFIIUM I !«■ ■■■■■■

SUSIRINKIMAI
y "4 ' • * ■ , •

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
spalių 13 d. 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite 
taiku pribūti, nes reikia pasitarti kas link draugijos vaka- 
ro, kuris atsibus lapkričio 21 d. Lietuvių Auditorijoje.'

v * • ' .... • Valdyba.
Garfield Park 4 kuopos Laisvamanių Etinės Kultūros' Draugi- 

jos mėnesius susirinkimas įvyks spalių 13 d., 7 vai. vaka
re, 4039 W. Madison st. 'Visi kuopos nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų. —J. M. Bruchas.

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimą*, kvietkai. Dabar jnauji 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, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, išira- , 
šę Draugijon iki gruodžio (December) ,11 d. Š. m., gaus tikietą’ ver
tė* $2.50 veltui j Draugijos Konkursą Bankietą, kuris jvyks gruodžio* 
JI d. Amalgamated Hali,. 333 So. Ashland .Blvd. Įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursantūs, per Draugijos, narius arbd tiesiai 
Draugijos ofise. ;

’ i .

Draugijos ofisas atidaraa: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaru,.■ 
panedėliais — ,9 ryto ild 5 vąl. vakaro'lt* nędėldieniais — 9 ryto ikjz 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame avėk 
katos stovyje, yra kviečiamas rąžytis CHICAGOS LIETUVIŲ- DRAU;
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIV DRAUGIJOS OFISAS: .

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

h..nu.

! ■............. .. ...............
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mas parankumų vaikams. Mat, 
nėra1 kas reikalautų.

1 a Taigi kam rupi jaunimas ir 
kas nori, kad mokyklos butų 
pagerintos, šį penktadienį, spa
lio 15 d., atsilankykite Mildos 
salcn, 3142 S. Halsted Street, 
ir išgirskite komisijos raportą 
ir kelis kalbėtojus.

Holden mokykla randasi prie 
31-mos ir Morgan gatvių ir va
dinasi Englewood mokyklos 
skyriumi.
Aukštesnių Mokyklų Komisija: 

Mary Schultz, 
Alice Jonitęįs, 
Adelė M.ščikaitis.

Paskutinės dvi lietuvaitės, 
kurioj prisidėjo prie konkur
sančių, yrą p-lė Albina Balchu- 
nas iš Bridgeporto ir p-lė Mar
cella Budrik iš Gage Park.

Viena yra 17, .metų amžiaus, 
kit-a' 20, ?ir kaip didžiuma lietu
vaičių, turi mėlynas akis.

.Kitoę tautos, dalyvaujančios 
Automobilių Parodos iškilmėse, 
savo gražuoles-atstoves jau iš
rinko, bet ^Miss Lithuania” rin
kimai įvyks sekmadienį, spalio 
24 d.. Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. “Naujienos” konkur
sui ten rengia vakarą su muzi
kaliu programų ir šokiais.

Gražuolę rinks kelių žymių 
lietuvių sudaryta komisija ir 
Automobilių Parodos komitetas, 
kuris išneš galutiną sprendimą.

Bridgeporto Moterys 
Dirba Aukštesnių 
Mokyklų Reikalu
Nori iškovoti mokyklą kolonijos 

ribose; šaukia mitingą 1

BRIDGEPORT.-— Prastą pa
vasarį Lietuvių Moterų Draugi
ja “Apšvieta” plačiai kalbėjo 
savo susirinkime, kad Bridge- 
porte reikalinga aukštesnės mo
kyklos. v

Nares įrodinėjo, kad Bridge- 
porte gyvena daugiausiai darbi
ninkai, neišgalį panešti išlaidų, 
kurios susida'ro leidžiant vaiku
čius į Englewood ar kitas toli
mas aukštesnes; mokyklas.

Dalyką apkalbėjusios, nares 
išrinko trijų narių komisiją. 
Jos nuvyko į Board Of Educa- 
tion' ir pareikalavd Bridgeporte 
aukštesnę mokyklą įsteigti.

Kovą dai nai laimėjo
Planų (survey) departamen

te Mr. Higgins išklausė apšvie- 
ciečių reikalavimą ir pareiškė, 
kad Holden mokykloje randasi 
tuščių kambarių, kuriuose bus 
/alima* įsteigti dviejų metų kur
sus: virimo, siuvimo, ii* komer
cinių mokslų kursus vįeniems 
metams. Taipgi planuojama 
Įrengti, spaustuvę ir įvesti kitų 
hokslo šakų pamokas. Didelė 
gimnastikos svetainė jau įreng
tą. ’ /■ '

.Apžiūrint mokyklos , rumus, 
perdčtinė p. Hanrahan plačiai 
aiškino apie mokyklą ir 'jos 
naudingumą, šičje kolonijoje. 
Bet pridūrė, >kad mokinių 
dasi daug daugiau, negu 
ky kloję y fa vietos. .

1 Renka parašus
Bet apšvietietės nepasitenki

no tuo laimėjimu. Darbas varor 
mas toliau. Draugija’ ąispąusdi- 
no peticijas ir renka parašus. 
Rinkime pirmą vietą užima p. 
D. Girdvąinienė, /

šį pėnktadįenį Mildos svetai
nėj e yra rengiamos prakalbos, 
kur bus^ rėrikami jjarąšai. Ten 
bus kalbama ir apie'reikalingu^ 
pia suorganizuoti tėvų kliubus 
prie mokyklų, ko musų koloni
joje nėra. Gal dėl to vietos mo
kyklose ir yra didelis truku-

ran-
mo-
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Garfield parkiečiai 
Žada Paskolą 
Cicero Svetainei

Kaip, matyt, kliubas ir nariai 
yra linkę paskolą duoti. Galuti
nis nuosprendis paliktas prieš- 
metiniam susirinkimui. Nuomo
nės reiškiamos, kad skolinti 
$500. —Vietinis.

■ t .

Rengs rudeninį Vyrų-Moterų 
Kliubo balių

GARFIELD PARK. — Spa
lio 10 d. Garfield Parko Vyrų 
ir Moterų Patalpinis Kliubas 
laike mėnesinį susirinkimą. Ka
dangi lietus lijo, tai į susirin
kimą mažai kas atėjo.

Nariai apkalbėjo du svarbius 
dalykus. Pirmas,, nusprendė 
rengti ^rudeninį kliubo balių. 
Komisiją išrinko varyti darbą 
pirmyn.

Antras, tai Cicero ^Liuosybės 
svetainės reikalas. Mėnuo atgal 
buvo bendrovės atstovas atsi
kreipęs į kliubą, reikalaudamas 
paskolos. Nors 'Liuosybė$ sve
tainė gerai stovi, bet nuo pras
tųjų laikų yra’ užsilikę miesto 
taksai. Tokiu budu nori šukei-

I • . '

ti paskolą atmokėjimui tų tak
sų.

NEPRALEISK ĮjOS PROGOS.

Parsiduoda kampinis 2 auk
štų namas ir valgomų daiktų 
krautuvė, geroj', vietoj, lietu
vių ir slavų apgyvento j. Na
mas gerame stoyyjl Parsiduoda 
tik už pusę kainos kiek ver
tas. 3 flatai po 4 ir 5 kamba
rius. Garadžius 2 mašinom. 
Rendos gaunu $75 į men. Par
siduoda tik už 0,000. Kas no
rės išmokti vesti biznį /išmo
kinsiu. Priežastis pardavimo 
apleidžiu šią šalį.

1621 SO. HALSTED STREET
- CHICAGO, ILL. į

PADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ ir niekieno 

NEVARTOTŲ

PRIMESTU 
DRABUŽIU 

KAUTU

AUGščIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU 

FURKAUTAI LABAI PIGUS 
NEAPSIMOKA SENŲ TAISYTI

PARKWAY 
TAILORS

VIENINTĖLĖ KRAUTUVĖ— 
v NETURIME SKYRIŲ 

405 E. 61 gatvė 
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 . 
SEKMADIENIAIS IKI POPIET

v.

CHICAGO STADIUM

STA DUJAI —---------- - raaow
StJffS/MffiMMl PfUfOMMNCfS / nkmily rsopm 
įBONDS CLOTHI NO STORE/ ammm*** &0**. 
165 W. MAtMOK-POTNE STATE "

STADIUM BOK OFFICE

■Vi

RADIO"
i AGAIN 

PIONEERS

■>LONG DISTANCEt*

SIMPLICITY,

ZENITH’S
Startling Robot Dial

Visų trijų bangų tu y 
skirtingus dials, bet tik 
vienas dial yra matomas 
iš sykio. Ir tas vienas 
dial yra didelis, aiškus ir 
lengvai skaitomas.

Budriko Rakandų, Radio, 
Gasinių, Anglinių ir gerų

pasirinkimas

Jos. f. Budrik,
INCORPORATED'

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

Tel. Boulevard 7010

Budriko 'žymus radio programas 
nedėlioję, iš stoties WCFL kaip 

7:30 vai. vakare.

. MALEVOS
' *■ -X**

PIRKIT^^ 
MALEVAS^S 

IR 
VARNIŠĮ 
iš didžiausios firmos 
Chicagojl Nacionalini 
produktai, kuriuos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
% pigiau. Patenkini
mas . garan tuntas 
100%. Keturios krau
tuvės—Ateikit i ar
čiausią krautuvę. Mil- 
vvaukee Avė. krautu
vė atdąra nedėlioj 10-1

I ,■»«!!! ..■■■U II ........................ ..

MADOS CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avc.

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

Tortas .........-.................

No. 4493—Sesutei suknelė. Vilno
nis margas arba vienos spalvos ma- 
teriolas tinka šiai suknelei. 6-šių 
metų amžiaus mergaitei reikia 13/8 
yardo 36 colių platumo materiolo ir 
dėl bliuzkelės 1% yardo skirtingo 
materiolo. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėm.

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd) No..............

Mieros .... ............  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyjp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius. pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. VVESTERN AVĖ.

Yards 2408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

aHIMIIItlIlIlIlIlIHHIIIIMIIinilliHIlIltltlIilIlHtltlIlIltlMHailtių:

Ė Tel. Calumet Residcnce
4258. Yards 5034

Banis Studio
Ė Pirmtfs
Į Vestuvės,
B mynos ir

Rųšies Photo Studio = 
grupės, laidotuvės, šei- Ė 
pavieniai tai musų spe- = 

cialybė.

Į 3200 So. Halsted St. Į
JiiiNiiliiiiititiiiiiiiiitiliiiiiiiitiiiiiiiiHfiiiiiiaiiitiiiimiiitŲiait

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

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

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

JOHN OKSAS į 
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE’

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

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis n 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel. ENG 58R3-5R40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12 
~ $50
’20

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Universai restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670'

»4

Sherwin 
Williams 

trim varni- 
šis $2.25.

/ kaina .......
ReguMarės Kainos $2.70 vertės, visur ži- 

............ ........ .m r,' m! noma Fiat ir Gloss 
PAINI EKCHANGE Ku. ’l-“ 

2000 Milwaukee Ave^ $2.25 vertės Fiat Bal- 
ta $1.20

IR VARNIŠIAI V3 IKI
V2

Reguliares Kainos.

6836 So. Halsted St. 
^2274 Elston Avenue

Centralie telefonas
ARMITAGE 1440

Maleva .... ■

Skyrius KENO8HA. wi8. Didelis pasirinkimas
Centralie telefonai Paint BrUshea UŽ */>

ARMITAGE 1440 - kainos.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3. veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 9C0 
rai ir 5 moterys

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

terys . ........
7Q—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. LėŠia 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys .....................

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 8 moterys Y

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.

PĘTE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

No.

Užsisakydami prisiųskite 
ney order.

NAUJIENOS
♦ 1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

mo-

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama 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 bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Kpyg u tą—Dy
kai. ANCHOR CNN
3500 SOUTH HALSTED STREET
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Siąs DaOimnkų 
Lileikio, Šmotelio 
Paišintus Lietuvon

. • —rrr—-7“. • 

Gavę prernijąs Lietuvių Meno 
if JJaiįftl Pąrvdoje, MandeU 

Ąrptheri Krautuvėje *.
• Ui h II.

Paišiniai ■ dviejų Chicagos 
lietuvių dailininkų, M. J. Ši* 
leikio ir jaunuolio Edvardo 
šmotelio, bus siunčiami pado
vanojimui Kauno Dailės Mu
ziejui, Ldetuyoje.

Abiejų tų dailininkų kuri
niai laimėjo premijas Lietu
vių Meno ir Dailės Parodoje, 
kųH vyRąta Maudei Brothers 
krautuvėje. Rinkėjas buvo 
garsus artistas ir kritikas p. 
Oscar Gross, neseniai grįžęs iš 
Europos, kur aplankė visus 
dailės muziejus Austrijoje, 
Vengrijoje, Francijoje ir Vo
kietijoje.

Ląejuvjų parodoje jis išrin
ko gerinusį vandens dažais 
pieštą paveikslą (akvarelę) ir 
vieną 
Prie progos p. Gross pranešė 
ir apie dailė# situaciją Euro
poje. Jis skundėsi^ kad Vokie
tijoje dailės reikalai ./labai 
blogoje padėtyje. Tenaf visi 
kuriniai persiėmę Hitleriu ir 
negali būti klasifikuojami dai
le. Bažnyčiose naziai* perdir
ba muralinius paišinius ir pie
šia Kristų, dėvintį tyroliŠką 
kostiumą su trumpomis, kel-

aliejiniais dažaįs.

- ■■■■ ....................................... ...............................................i, j«i

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė ..... ..................................................

Adresas ......... ............ •....... .................... . ...............

Telefonas ...».......................  -................
' : • ' i J •

Amžius ............................   Svoris......... ........... ....

Plaukų spalva ................................... .........................

Akių spalva ...............................................................

Užsiėmimas .......................  '........ ........• * .
Šiuomi įstoju j" “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

Parašas.............................................................................

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

ĄPH0N PATTERN 156ą
No. 1563—Gražiai išsiuvinėtas žiurstas, taip vadinamo dp- 

• pŲęue darbo./ 1 . . t

- NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 ėo. Halsted St„ Chfcago, III.

čia Riedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Varto ir pavardė 

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

niukėmis ir plunksna kepurai
tėje.

P-as Gross buvo sužavėtas 
darbjji jaunuolio , Edvardo 
Šmotelio, kuriam dar nesuka
ko nei dvidešimts metų. Jis 
gyrė šmotelio darbą ir patį 
šmotelį, pridurdamas, kad jis 
pasieks aukštą laipsnį dailėje, 
jei lavinsis. Šmotelio 
le “Industrial Čenter”, atvaiz
duojanti Ch’icagos industrinį 
gyvenimą buvo išrinkta jo ge
riausių kuriniu. Kadangi> jis 
tipiškai atvaizduoja Amerikos 
didmiesčio gyvenimą, tai pa- 
veikslas buvo paskirtas pa- 
siuntimui Lietuvon, kaipo do
vana iš: industrines Amerikos 
agrikultūriškai Lietuvai.

šileikio “Autumn” — “Ru
duo” buvo išrinktas geriausiu 
aliejiniu paveikslu. Natura- 
liškumaš medžių, artistišku
mas, gero skonio spalvų Su
derinimas ir perspektyva su
silaukė daug komplimentų 
nuo p. Gross. Jis aiškino, kad 
kūrinys atrodąs lyg garsiųjų 
senovės meistrų rankų kūri
nys.

Panelė Pralle-įPralgauskai- 
tė, kuri dabar lanko dailės 
mokyklą Floridoje, gavo pa
gyrimų kaipo portretiste. Jos 
portretai geriausi parodoje.

Parodos surengimu dau
giausiai rūpinosi p. V. Belia- 
jųs.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

. .........................      — ̂ ..1.1.

Apiplėšė Lietuvio 
Aline Brighton 
Parke .

Padarę $100 nuostolių

BRIGHTON PARK. — šios 
savaites pradžioje, ahfeti ry
tą, nežinomi vagys / įsilaužė į 
J. Kazimieraičio Jr., užeigą, 
ties Pershing Road ir Camp
bell avenue. Jie išiieŠS visus 
pinigus iš registerio, radio 
aparatą, “shootįng” mašiną ir 
kelis kitus daiktus.

Policiją dalį vagių grobio 
rado pamestą prie 44-tos ir 
Winchester. Jie padare savi
ninkui nuostolio už šimtą do-

Juozas Kazimieraitis yra sū
nūs joniškiečių Kazimieraičių.,

KAZIMIERAS SADAUSKIS
Gyveno po adresu 10520 So. 

, Indiana Avenue
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 10 d., 3:17 vai. po piet, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Bety
galos vals.,. Jagočionių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus 
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Petronėlę, 4 sūnūs Mar
tiną, Kazimierą, Joną ir Jui1- 
gį ir mačią. Marijoną, dukterį 
Stanislavą Tubutis, žentą Ant
ieną, pusseserę Levote Pocie- 
nę< Kenosha, Wis., o Lietuvoj 
tėvus, seserį, Stanislavą But
kienę ir brolį Vladislovą.

. . t-

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
' Čiaus koplyčioj, 44 E. 108 St., 

RoselantĮe. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtad., .Spalio 14 d., 1:80 
vai. popiet į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero SadaUs- 
kio gimines, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ladotuvėse ir su
teikti japi paskutinį patarna
vimą ir atsiąveikinlįaą.

i * *
£, Patarnaujftj'4ni<l 1̂jiir<-.La$hayicz 

ir Sunųš, <TeK. 'Pullman 1270 
/arba ,Canal»;2515. k

DOMINIKAS SAPAVIČIUS s 
/ . <

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 11 d., 8:15 vai. vakaro, 
1937 m.,' sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Smil
gių parap.

Amerikoj išgyveno 27 metus
Paliko dideliame nuliudime. 

moterį Magdaleną, dukterį Ma
gdaleną, sūnų Joną ir daug 
kitų giminių.

Velionis gyveno 127 W. 103 
St. Kūnas pašarvotas Lacha- 
vičiaus koplyčioj, 44 E. 108th 
St., Roselande. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, spalių 14 i 
d., 2:00 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

j ' . . • i

Visi a. a. Dominiko Sapavi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar
navimą ir „atsisveikinimą. Y

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė,. Sūnūs ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
vicz ir Sunai, Tel. Pullman '• 
1270 arba Carial 2515.

LOVEIKIS SS
Dalis, 

KVIETKINįNKAS i 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue
/ Phono I.Al’AYETTE 5800
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Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgylą !
žinių ir gerų pamo
kinimu.

i Ii iii i 11 HilM*! lllįllIlMURįlAĮĮ.Į >4/ ?

TEISIA UŽ ŽMOGŽU
DYSTES. -- Anna Marie

* Halio, 30 m,, buvusi mo- 
kyfbja YMlrifetijoj; taipjau

- įuvusi žmona Vienuos gy
dytojo, dabar Cinciilnati, 
O., yra teisiama už nu- 
nuodijimą kelių senų vo
kiečių, kuriuos ji “globo
jo”, o po mirties pasisavi-' 
no jų turtą. Ji yra įtaria
ma nunuodijusi virš de- 
Sėtko jos globojamų senų 
pasiturinčių vokiečių,, bet 
yra teisiama tik už vieną jų 

nunuodijimą. Jei nepasi
sektų jos nuteisti, dėl šios 
žmogžudystės, tai bus vė
liaus teisiama dėl kitos 
žmogžudystęs. Jai bus rei
kalaujama mirties baus
mės.

DVIEJŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ONĄ BENDZIUNIENĖ - 
po tėvais Narkunaite ./ 
ir. BALTRAMIEJAUS 

BENDZIUNO 11 METŲ
Persiskyrė ...su Šiuo pasauliu 

2 di Spalių mėn., 1935 m., su
laukus 46' ni. amžiaus, gimus 
Briedžių kaime, Sintautų par., 
šakių Apskrity.

P.aliko dideliame nubudime 
sūnų Joną/dukterį Moniką, se
serį Marijoną? Stiklienę ir švo- 
gerį Joną ^Stiklių, ,žejątą .Wabz 
ter Norw.eck.,ji1r anūką Tąmu- 
ką, 3 pusbrolius Antaną, Juo
zapą ii- Jontf Mockus ir gimi
nės. ;•

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinos ir sesutės 
bus laikomos šv» Mišios šv. 
Jurgio Bažnyčioje, 14 Spąlių, 
1937 Vai. ryto. Kvio- ,
čiamę visus ‘ giminės, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti J pa
maldas..

Mes tave,\ musų brangioji 
motinėlė ir sesutė niekuomet 
neužmiršime, bet mes anks- 
jaų nebesugrįši, bet mes anks-. 
čiaus ar vėliaus pas. tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka,
Sūnūs, duktė, sesuo, švogerįs, 
žentas, anūkas, pusbroliai ir 

gimįnes.

RADĖKAVONĖ

A. t A.

a- a. VERONIKA . GAILIŪTĖ■ • 4 • ' -■ z , 
kuri mirė 5/tą dieną spalio ir 
palaidota tapo spąjįo 9-tą, o 
dabar ilsis Svi Kazimįero . ka
pinėje, amžinai nutilus ir ne
galėdama (atsidėkavoti tiems, 
kurie suteiki jai paskutinį pa
tarnavimą ir'palydėjo ją į' tą 
neišvengiamą amžinybės vie-

■ .tą. •< «< , • i
Mes atmindami ir apgailė

dami jos prasiŠąlinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką..dalyvavusiems laidotu
vėse -Žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
ka vo j ame musų dvasiškam te- 1 
vui,; kl. Brinkai, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos - 
sielą ir vargonininkams Kudir
kai ir Saboniui ųž giedojimą 
bažnyčioje; dėkavojame grabi- H 
riui Š. M.-Škudui, kurs savu 
gęru jr mandagiu patarnavi
mu garbingai Nulydėjo ją į’ 
amžinąsti, o mums palengvino. 
pėrkęSti pųliUdlmą ir rūpės- • 
čtaš, dėkavOjąmė grabnešiams; 
ir giminėms, ir draugams už 
gražiausias gėlos, kurias su
taikė ir mišių aukautojams, 
mergaitėms, kurios nešė gėles 
ir Pagalios dekavojame vi- 
sieųis . Alyvavusiems laidotu-' 
v$se žtapnėtap, < o tau mūšų ; 
mylima, dukrelė • Ir sesutė sa- 

kbfr'ė':' ilsėkis 'šaltoj , žemėje. ’
& Nuliude lieka.

Tėvdi,' 'Sdšįio ir Gimines. U

&

Nebesitikima Išgelbėti 
Pagrobtą Rošs Gyvą

Jau sukako 15 dienų kaip 
buvo pagrobtas pasiturintis 
senis Charles S. Ross, 72 m., 
bet per visą laiką grobikai nė 
karto nebandė susižinoti su 
pagrobtojo senio žmona ir pa
reikalauti išpirkimo. Iš to 
sprendžiama, kad Ross vei-' 
kiaušiai yra nebegyvas, nes 
jis sirgo širdies liga ir turėjo 
augštą kraujo spaudimą,, tad 
nemanoma, kad jis tiek ilgai 
galėtų, būti gyvas nelaisvėj.
’ -\T; t

Jo grobikų ieško federali- 
riiai agentai, bet ikiŠiol jie 
jokių pėdsakų neužjiko.

Ross buvo pagrobtas prie 
Franklin Park rūgs. 25 d., 
gryžtant vakare su savo bu
vusia sekretore.

JUOKAI
NIEKO NUOSTABAUS

Plikis surengė savo pirmąjį 
koncertą.

—Bilietai jau beveik visi 
parduoti!—stebisi jo bičiulis.

—Nieko Čia nuostabaus—tai: 
vis mano skolintojai, kuriems 
pažadėjau gautus už bilietus 
pinigus tuoj po koncerto ati
duoti.

PETRONĖLĖ NAUGŽEMIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spąlio 12 d.,. 12:50 vai. popiet, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Laukuvos parap., Tau
ragės apskr., Lietuvoj. '

Amerikoj išgyveno 41 metus 
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris: Oną Norkienę ir 
žentą Povilą, Marijoną Lauri
naitienę, ir žentą Augustą, 2 

: sūnūs; Kazimierą ir Antaną 
ir dvi marčias, gimines, drau
gus ir pažįstamus, Lietuvoj dvi 
seseris Oną ir Barborą.

Kūnas pašarvotas 45513 
Gross Avė. .Laidotuvės įvyks 

. še$tadįeriį/spalių 16 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Šv. Kry
žiaus pąrąpijOs bažnyčią, ku-< 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

„Visi a. a. Petronėlės Nau- 
gžemienės giminės, draugai ir 
pažįstami £ esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė- 
pe ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys. Sunai, Žentai, Mar

čios ir Gimines. \
Patarnauja laid. dir. I. J. Zolp 
Telefonus Boulevard 5203.

CLASSIFIED ADS
MiscellaiKeous

įvairus

Tel. VictOry 4965 
STOGDENGYSTfi

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

bridgeport roofing CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

Furnishęd Rooms
RĖNDON kątabaiys apšildomas. Ga
lima vartuoti virtuvę.

181,0 So. Peoria St.
Ti-cL'..' ' ' -—■' ■ -..r.'...

, 6 KAMBARIŲ FLATAS, karštu 
vandeniu apšildomas, kampinis . na
mas, antros lubos, % ' blokd’ nuo 
gatvekarių linijos, nebrangiai.

2436 W. 45th St.
.--L. ' '
.. . - - - «1 ■ ■■ -1'.==

Help Wanted—Female

VIR£ 700 MERGINŲ 
gavo darbines drėses, pabaigusios 
musų ktUšą. Mokinąme dresių Siu
vimą, kirpimą, patėrnų dirbimą, de- 
žairtinimą ir pajėgos mašinos opera- 
yimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelta
me gauti darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHO0L

j234 Milyaųkęe Avė. at Ashland 
Atdara vakarais aritradienį ir 

ketvirtadieni* 1 į

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

' PATYRUSI MERGINA 25 iki 35 
bendram namų darbui — gera virč- 
ja ir kepėja tefccancas. $15.00.

LąkevjeįV 2920.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
Už. baro ir lupchruimy. 8788 South 
Halsted . St. / "

■X

CLASSIFIED ADS.
■ ■ Iii.".'.1 ■ ■

Help Wanted—Female

MERGINA karui važiuoti; leng
vas namų darbas; būti, 1923 Mąy- 
pole Aye.t Seeley 1664.

■ —-A ......................   „

MERGINA patyrusi namu darbui; 
referąrfcap; vjenas vaikas; būti. $7; 
geri namai. Pehsadola 9496.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, būti, dirbanti pora; vienas vai
kas. Kreiptis trečiadienį.

Radcliffe 0450.

Help VVanted—Male-Female
Darbininku Reikia

DARBŲ YRA 
Mašinų šapoše ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT

184 W. Washingtoii St. 3 floor. |

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

REIKALINGAS geras bortende- 
fys, kuris supranta salluno darbą. 
Gėras mokestis. 3416 So,- Wallace 
St.

Automobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai“ “ • • ‘ .....•....  $?9švarus, side mounts, tik ..... 1....

NfiWBERRY BARGAINS, 
• 1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

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

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

PARSIDUODA 1931 FORD PA- 
NEL TROKAS pigiai. Republic 6051 
7100 So. Talman.

Musical Instruments
Muzikost Instrumentai

GOLDSTEIN’S M U SIC SHOP •
’ 914 West MaxweH St.

3 blogai j vakarus nuo Halsted St., 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................ $75.00
$99 Trombonas su keisu....... $35.00
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.’

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
‘ 1915 &£). STATE STREET

CALumet 5269.
... I.H. ' Į • ....... ..

DIDELIS IŠPARDAVIMAS — 
DIDELI BARGENAI

48 karliodėš dirbtuvių ir baldų 
krautuvių pavyzdžių prie 1247-49- 
53-57 W. Madison st.'Prikrauta vi
sų rūšių baldais, kaurais, alyva, pe
čiais ir t. t.
TURI EITI, NEŽIŪRINT KAINOS

Kiekvienas jūsų doleris bus ver
tas jums $3. Kreditas — jei reikia 
— jūsų pačių sąlygomis.
MADISON FURN. CO< HAY. 7700 

1247 W. MADISON ST.
Atdara vakarais iki 10. Sekmadie

niais 10 iki'5.

PARDUODA PIGIAI — 12 pėdų 
Brazilijos Rosewood barą ir back- 
barą puikiausiose sąlygose. Ir stain- 
less plieninį kulerio baksą, tikra 
korkos insuliacija ir Soda fontanas 
unitas. Kreiptis Mr. Kaepplingcr, 
Rockwell 2400.

PARSIDUODA du elektrikiniai re- 
frigeratoriai—naujutėliai —parduos 
nigiai ar mainys į karą. 7127 So- 
Talman.

Business Chances
PąrjĘvįmĮit BiMiial

PARDAVIMUI tavernas su resto
ranu, yra Šokių svetainė, geroje vie
toje, gerąs biznis, priežastis parda
vimo — apleiidŽių Chicagą. Atsišau
kite 2459 N. Cravvford avė., Išsky
rus nedfildienį.

; PARSIDUODA GROSERNĖ — 
mokyklų reįkmens—2 gražus gyve
namieji kambariai užpakaly—seniai 
įsteigtas biznis—% blpko nuo lie
tuviškos bažnyčios—prieinamai.

• 4845 So. Fairfield
. i. , itijgaa i
> Red Estate For Sale

NamaLiemfi Pardavimui

PAUL Mi SMITU and COMPANV 
Real EstatA Lnans and Tn<uran«* 

Tel BOVLEVaRD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus. lotus, biznius ir fermas: įnėiu- 
riname namus, rakandus ir auto 
mobilius. Tatosri turime daug gerti 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus’ bargeni 
patarhavltoas. 
pkitės:

4631 SO.
.Ofisas 2-fOS Grisk

>nW.-

Real Estate For Sale 
N amu i-Žemė Pardavimui '

RETAS BARGENAS
Mūrinis namas kaip naujas, su Sto
ni ir 6 didėliais kamb ant antru 
ubų. Garažius. Karštu vandeniu 

šildomas. $6,500
Freminis budinkas 2-4 kambarių 

apts.—■$2,800.
6 kamb. medinis cottage ant ce

mentinio pamato, garadžius. įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė
jimais.

5 ir 6 kamb. freminis budinkas. 
$8,500.

J. A. SHULMISTRAS
Home Owner$ Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

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

Z. a. M1UKEV1CE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 080U.

12 AKRŲ — tuoj l pietus nuo 
Midlothian, prješ Crawford budin- 
kUs — liga verčia parduoti.' ' ' -

63-čia ir Saeramento vienas auk
štas ir 2 f tatai—-karšto vandens šilu
ma—garažas—$16,000.

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

Mr. Medota, Stewart 8601.

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

MANOR REALTY CO.
2532 W. 63rd St.-..: . 5

PARSIDUODA Maroųette Manor 
bungalow — 6 kambariai apačioj ir 
3 kamb. viršuj su geriausia ir Švie
sto metalo langų insuliacija—alyva 
šildoma—uždaryti užpakaliniai por- 
čiai— garažas. Geri namai didelei 
šeimynai. Kaina $5500.00, įmokėti 
$1500.00. Savininkas. Pašauk dėl 'su
sitarimo. Republic 3193.

BARGENAS! Pardavimui 1% au
kšto rezidencija 3716 lotas.
7219 So. Artesian Avė., Tel. Grove- 
hill 4374.

MARŲUETTE PARKE netoli Wes- 
tern Avė. 10 flatų 2 po 5 kamb., 8 
po 4 kamb. morgičnikąi parduoda 

l;/3 datf'kiešr kainavo.-Turi .būt 
parduotas i 10 dieną. Turime visokių 
kitokių bargehų. C. P/SUROMSKIS, 
2502 W. 69'St. Tel. Grovėhill 0306.

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

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

. NAMON FINANCE CORP.
6757 So. VVęstern Avenue 

CtilCAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ GEROS juodžemės 
arti marketo $12,000 moderniški 
įrengimai; $160 už akrą; pusė pini
gais. «... 7,

Louis Ray, Kankakee, III.
,■ I .Įftį.L

COAL
Anglys •’

ILLINOIS ANGLYS
LŲMP ...............,.............. $6.00
MtNE RUN ...............   5.75
EKG 1 -.......................  6.00
NUT ......................... „......... 6.00
SCREEN1NGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel. ARDMORE 6975
NORTHERN ILLINOIS Eųuator 

anglys, lųmp and egg $6.00; Mine 
Run $5.76; Stoker and Screenings 
$4.75; Ever-Hot Coal Gompany, Te- 
lephope Marrimac 8079.

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENASt*

NTI?T ATTITVrVJ Du JI JI
ILGAI

Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500

Apgarsinimų Rainos pri
einamos. Vž ■ pakartoji- 

| mus gausit nuoląidą.
L..................................-------------

;■



Madonos Rakauskaitės
NAUJIENOS, Chicago, Iii.
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t Trečiadienis, spalių 13, 1937
Ji susilaukė ne tiktai ilgo ir Į nepaprastų dalykų, tečiaus tik 

nuoširdaus 'plojimo, bet ir ^a* du politikierius pasisekė 
vo-daug‘:^žių tgdių.. ; - leisti. Tai Link, kuris tuo

Visuomet;4atsakpmingas mu- ku buvo sanitarinio distrikto' 
zikas, pianistas ? Jbrias By«UK',+A’afori 
skas, meniškai ir jautriai ly
dėjo “Muąų Mariutės“ dairia- 
vimą. jg- ..

• • X : '■ . •,: r. . y

Birutė Sarpaliutė 
Talentingi Pianistė

Musų kb^certų programai 
neperdaugiaušia gausus piano 
kuriniais. įtlž- tad,, po ilgesnes 
pertraukos/s$vq Riešuose pasi- 
rodymuose/BirufŽs Sarpaliutės 
dalyvavimai šiąme koncerte 
buvo ištikrųjų laukiamas.

Nuo pa$k.i^inid' pasirodymo, 
Birutė ryškią^ pažengė pirmyn, 
daugiaus Sub^nUo techniškai, 
įgijo vis dį^Įpsnio techniško 
lengvumo i 
skambinime '/kiškiai jaučiama 
įsigilinimas į įį kįękvieną pildy-' 
to veikalo'ittįįįjir dvasią. Nė
ra abejonės/^Ęp-lė Sarpalįu- 
tė yra viėnį| gabiausių musų 
pianisčių, paniekusių augštes- 
nio muzikus‘'ihokslo.

Koncerto, yisuipa paliko gra
žaus įspūdžio^ L/"'

turi didesnio pasisekiĮfios ,;Šią- 
m e atvėj y j e, .opera į yrą J t a 
“trump card“ su Maribriį i

Visos arijos •. pildytas šiame 
progrąme, iš operų Pikų Da
ma, Aida; Tosca ir Gražina, 
patvirtino mums, kad joje rei
škiasi gili dramatinė ekspresi
ja, gražus muzikališkas fraza- 
vimas, jaučiasi kūrybinė, inter- 

mybės taip pasidabinti, tą jau- pretacija, kaip muzikos taip ir 
žodžių išraiškoj. Kiekviena at
skira aria' buvo savaimingo 
charakterio ir.parodo, kad dai
nininkę .tūri didelio .įvairumo 
mokyklą • ir patyrimą., ( ; ;

Ne<; vienas iš publikos išsij 
reiškė pageidavimą išgirsti 
Marioną operoj, nes tiktai- ope
ros sąlygos leistų ši.aįi meni
ninkei pasireikšti visą: galimą, 
kūrybinę jėgą. J- J .

Buvo daugiaus ne kaip ma
lonu padaryti pradžią pažin-. 
ties musų naujos kūrybos, ku
ri šiame programe buvo rėpiie-. 
zentuota kuriniais A Švedo, Ba
naičio, Jaku bėrio ir Kariiavi- 
čiaus, visi. kuri ė yra įdomus ^ir- 
be abejones,, kad .greitai ras 
vietą širdyse muzikės mylėto
jų ir bus laukiami svečiai mu
sų programuose. b

Rakauskaitė ■ užbaigė savo 
programą labai įspūdinga Ba
naičio kompozicija paremta 
ant Jakšto žodžių — Malda — 
“Dieve, gink Lietuvą“, šis kū
rinys talpina tiek K gilaus jaus
mo žodžiuose, kuriuos taip iš
kilmingai dramatizavo Banai
tis savo muzikoj ir Rakauskai
tė ypatingai jausmingai pildė.

Ir taip, išklausius viso šio 
Rakauskaitės dainavimo pri
ėjau prie išvados, kad patiki
mas ar nepatikimas jos balso 
mokyklos priklauso nuo kiek
vieno klausytojaus skonio, ta- 
čiaus niekas negali užginti, 
kad ji turi turtingą balsą, aiš
kią mokyklą, (kurios ji netu
rėjo prieš išvažiuojant Euro
pon), gilų įvertinimą muzikos, 
pažymėtiną-.;, dramatinę jėgą, 
gerą ’ interpretaciją/ ” ‘ ’ aplamai 
aiškią dikciją, kuria tačiaus ji 
retkarčiais paaukauna, kad 
gavus jai pageidaujamą tono 
poziciją. Ji yra individualė ir 
jautri. Visi šie ^atributai, kar
tu su gausa energijos darbui, 
įr padarė Marioną 'Rakauskaitę 
t\ artiste, kurios mes taip lau-

Koncerto Impresijos;
Rašo—NORA

Jeigu tie sklĮitmeningi NĮa- 

 

rionos Rakauskaitės draugai jr 
muzikos mylėtojai, kurie paži
no jų prieš- vykstant Lietuvon, 
atsuko laiką atgal į laikotar
pį prieš 1923 metus, ir sekma
dienio koncerte laukę pamaty
ti ir išgirsti Marioną, tokio to
bulumo artiste, kokia ji buyo 
kuomet dainuodavo visuose 
musų žymesniuos muzikaliuos 
parengimuose, tai žinoma, kad 
jų laukė žymus siurprizas.

“Taip, Musų Mariutė jau ne
be ta pati“ atkartotinai girdė
jau sekmadienio koncerte. 
Taip, ir aš pripažįstu, kad męs 
išlydėjom Rakauskaitę, kaipo 
žvaigždę tiktai musų vietinio 
dailės mylėtojų veikimo, ku
riam mes atiduodam tiktai nuo 
kasdieninio " darbo atliekamą 
laiką. Dabar Mariona atva
žiavo paviešėti, pasidalinti sa
vo atsiekusiais darbais kaipo 
pirmaeilė artistė. Už tad ir 
randame joje, kaipo artistėj- 
dainininkėj, daugybę permai
nų. Bet kartu nerandame, kad 
visi tie jos artistiniai pasise
kimai, visi tie Europos muzi
kos kritikų, žinovų ir dailės 
mylėtojų pripažinimai ir gėrė
jimasis jos. talentu ir gabumu 
kaipo augšto laipsnio artistės, 
neturėjo įtekmės į tos visuo
met patraukančią asmenybę. 
Ir šiandien, po visų, tų trium
fų, Rakauskaitė yra, kaip iš- 
sireišk^ St. Meringis — “Jau
nojoj Kartoj“ — “Gyvenime 
labai paprasta, atviro budo, 
jos gražiai pražilusi galva, 
skardus juokas, teisus žodžiai 
— kam tik tenka ją arčiaiT'plR 
žinti, tie savumai dar labiau 
prideda menininkei užkariauti 
visuomenės prielankumą“. Ir 
šie atributai tik patvirtina, 
kad Rakauskaitė yra artistė 
sielos gilumoj, kad ji nesijau
čia, jog yra pažiba ir dabini- 
mas menui, bet, kad menas 
dabina jos sielą, ir kad ji. jau
čiasi laiminga turėdama gali-

■ sti, suprasti ir įvertinti.
Kadangi rašytojai šių žodžių 

tankiai teko dalyvauti ir kar
tu vaidinti ir dainuoti su p-le 
Rakauskaite, prieš jos išvyki
mą Europon, taip-gi turėti tą 
ypatingą džiaugsmą išgirsti 
pirmu ir vienu kartu Lietuvos 
Valstybės Operą, Kiprą Petrau
ską (kuris mums dailės mylė
tojams stovi ant augščiausio 
pedestalo dainos pasaulio) ir 
Marioną Rakauskaitę, tai bu
vo operos “Carmen“ spektak-, 
lis Kaune 1924 metais, ir vė
liaus sekti visą Rakauskaitės, 
muzikalūs veiklos eigą Lietu
voje, tad nekantriai laukiau 
jos pasirodymo sekmadienio 
koncerte. Su tokiu pat žingei
dumu ir entuziazmu laukė jos 
ir ta pilna auditorija, kuri 
griausmingais aplodismentais 
priėmė dainininkę.

“Sunku man Gyventi” prabi
lo ji Šimkaus kuriniu; iš jo 
operetės “čigonai“. Malonu 
mums klausyti Marionos ga
lingo dramatinio soprano bal
so, kurį ji taip gražiai kontro- 
liuoja, ir kuris pasirodo įgijęs 
aiškią mokyklą, turi daugiaus 
lygumo registruose, jos perėji
mai sklandesni.

Klausomės toliaus. Seka dvi 
liaudies dainos, 
kų supratimą 
mės, kartu su gabumu gerai 
interpretuoti ir perduoti tą su
pratimą, kiekvienas kūrinys 
buvo paveikslu, kurį p-lė Ra
kauskaitė nupiešė savo balso 
spalvingumu ir sielos jautru
mu, Klausytoj ams didelį įspū
dį padarė musų “Tylaus Petro” 
(Sa'rpaliaus) kūrinys “Dukru
žėlė“, kuris pasižymi savo nuo
širdžiu paprastumu ir melio- 
dingumu.

Kaip kiekvienas dainininkas, 
taip ir Rakauskaitė, turi vie
ną dalį savo profesijoje, kuri 
ją ypatingai vilioja,* kurioje ji

snio techniško 
laisvumo. ‘ Jos

Patvirtini) nuteisi-

politikierių
Valstijų augščiausias 
patvirtino nuteisimą 
Chicagos sanitarinio 
viršininkų Frank J. 

kurie

Turėdama aiš- 
kurinių reikš-

randa platesnę dirvą savo ku- kėnf zir kuria mes didžiuoja- 
rybiniai išraiškai ir visuomet, mės.

nu 
tuo lai

triistee tarybos nariu ir gavo 
nuo vienų iki penkių metų ka
lėjimo ir Miller, smulkus Link 
įstatytas politikierius, kuris 
gavo 6 mėn. kalėjimo ir $2,000 
pabaudos.

Jie apeliavo ir jų byla atsi
dūrė net Šalies augščiausiame 
teisme, bet visur jib pralaimė- 
jo ir . dabar, turės atlikti savo 
bąusmę. .-

Kiti gi politikieriai išsisuko 
nuo bausmės, . o sanitariniam 
distriktui tarnavę advokatai su
silaukė tik trumpo suspendavi
mo.’ ’ *

Vienąs nuteistųjų politikierių 
mirė, o kitas gavo naują bylos 
nagrinėjimą ir liko išteisintas.
; Tuo' laiku vyriausiu sanitari
nio. distrikto inžinierium buvo 
dabartinis Chicagos meras Kel
ly. ’ • ............... ' "

Elektra Užmušė

Prieš mėnesį laiko Gunar 
Gunderson, 64 m., 159 N, Eli- 
zabeth St., su viena medine ] 
koja senis, Crown IPoint, Ind., 
apsivedė su Eilėn, 17 metij 
mergaite..

Bet jų .meilė jau užgeso, 
ties jis ją. sumušęs lazda ir 
išmetęs lauk. Ją kruviną poli
cija-rado prie jo durų ir senį ~ 
suėmč.

: .Jis šakosi apkalęs savo• Eugene Ervin, 16 m., paro 
dymiii savo vikrumo, įsilipo žmoną už tai, kad ji išėjusi ir 
į 30 pėdų augštumo elektros negryžuši namo visą naktį. Ji 
stulpą prie 100 gatvės ir Avė- gi teisinasi, kad visą naktį ji 
nue M, South Chicagoj. Ban- dirbusi smuklėj už “hostess”. 
dydamas lipti žemyn jis pa- Be to jie^dar prieš vedybas 
lietę pliką elektros vielą ir sutarę gyventi vienas nuo kito 
vietoj liko elektros užmuštas/ nepriklausomu gyvenimu. .
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Gražuoliu Kontestas
Spalių-October 24,1937

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj
teismas 
buvusių 
distrikto 
Link ir John T. Miller.
buyo pasmerkti už sąmokslą iš
lepti $6,500,000 sanitarinio dis
trikto pinigų 1928 ir. 1929 me
tais, laike taip vadinamos 
“whooped era“. .

Tais laikais > sanitariniame 
distrikte susispietė sukti poli
tikieriai, kurie kaip įmanydami 
tą įstaigą išnaudojo saviems ir 
politiniams reikalams,

Į panitarinį dįstrįktą buvo 
sugrusti visi žymesni politikie
riai, kurie nieko, nedirbo, bet 
ėmė; dideles ąlga's už pirmes- 
nius politikieriams pasitarna- 
vimųs. Graftas buvo labai pla
čiai įsivyravęs.- Nagrinėjant by
lą tarp kitko paaiškėjo, kad 
praVędimas bene vienos mylios 
sindrų tako kainavo distriktui 
$1,000,000. , </; • 'V., W '

Bet nors - byloj buvo iškeltą

LOVA, KOMODĖ ARBA VANITY

*

S
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(Pasiklausyki! musų Radio 
Programą kas PENKTA
DIENI 7:15 iki 7:30 iš Ra
dio Stoties WHFC — 1420 
kilocycles).

Pirma
Dovana
Kurią Pirmai 
Išrinktai Gražuolei 
Suteiks —

New City Furniture M art
1654-56 West 47th Street

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

=

Miss Rose Ersler rodo, teismui savo pažeistas kojas, by

loj , kurioj ji reikalauja iŠ gatvekarių kompanijos $50,

000 atlyginimo už jos sužalojimą lipant. į,gatvekarj*
4*■
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SUGAUTI CHINIEČIŲ ŠNIPAI. — Pasirėdęs chiniečių japonų šnipas vedasi du sugautus chiniečių šnipus, 
kurie veikiausia bus japonų sušaudyti. ,\ ■ T;.; ...r
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TRAUKIA TEISMAN "MOK
SLININKUS—Robert Wad- 
low, 19 metų milžinas iš Al
ton, III., kuris patraukė: tei- 

■ ■ • . sman Amerikos Mėdikalę 
Asocjacįją, reikalaudamas 
$150,000 atlyginimo dėl strai 
psnio tos dra’ugijos žurnale 
apie nepaprastą; jo augimą. t 
Jis sako, kad tas straipsnis 

' jį pažeminęs. Jis yra 8 pėdų 
. 5 colių augščio ir sveria 
425 svarus.




