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Derybos Ispanijos Ir Viduržemio 
Juros Sunkios

J. V. Priėmė Pakvietimą 9 
Valstybių Konferencija

Norman Davis Amerikos delegacijos 
pirmininkas

»• *

WASHINGTON, D. C., sp. 
17.—- Jungtinės Valstijos pri
ėmė formalų pakvietimą ir su
tiko dalyvauti 9 valstybių kon
ferencijoj, kurios tikslas bus 
ieškoti priemonių kinų-japonų 
konfliktui likviduoti.

Konferencija prasidės Brus- 
sels mieste, Belgijoj, spalio 30 
dieną, šią žinią paskelbė J. V. 
užsienio reikalų sekretorius 
Cordell Hull1 tuoj po Belgijos 
ambasadoriaus vizito užsienio 
reikalų departamentui.

Pasak p. Hull, Amerikos de
legacijai konferencijoj vado
vaus Norman H. Davis. Kiti 
delegacijos nariai bus Dr. 
Stanley Hombeck, J. P. Mof- 
fet, Robert T. Peel ir Charles 
EZBdmehV---------- ” '' . .........

Delegacija iŠVyks Europon 
^ar apie šios savaitės vidurį 
Amerikos , laivu George Wa- 
shington -— greičiausia atei
nantį trečiadienį. , r

’ { *

Trys planai pasiūlyta pirmą dieną

Kinai apsupę 
japonus

NANKING, Kinija, spalio 17 
— Vėlai šeštadienio vakare ki
nų kariuomenės vadai paskel
bė, kad 50,000 kareivių, japo
nų armijos avangardo, Shansi 

- provincijos šiaurėj atskirta 
nuo armijos ^oažSfeT1"*Japonų 

• avangardui /grumofųa pavojus 
žūti: -

Japonų avangardui vadova
vęs leitenantas generolas Shei- 
hiro, o kinams Chu Teh. Ki
nų armijos vadas, manoma, tu
rįs 100,000 kariuomenės. ■

kinų, vyriausybė Nankinge 
paskelbė, kad ji gavusi pakvie
timą dalyvauti Brussels kon
ferencijoj kinų-japonų karo 
reikalu, kuri prasidės spalio 30 
dieną. Kinai pakvietimą priim
siu.

Kinų aeroplanai smarkiai 
puolė japonų laivus. Tie lai
vai yra sukoncentruoti Whang- 
poo upėj. Kinų ataka betgi ma
žai žalos tepadarė japonams.

Shanghajaus fronte Kinijos 
civilių gyventojų padėtis yra 
baisi. Namai sugriauti ir ap
ardyti, maisto stoka^ nuolati
nis bombardavimas iš japonų 
aeroplanų laiko miestą šiurpe. 
Padėtis taip rimta, kad po 700 
kūdikių paroj kinietės mote
rys- -gimdo alėjose, ant išmatų 
krūvų ir skiepuose. Kai ku
rios moterys ! atneša ir pame; 
ta naujagimius europiečiams, 
kitus palieka ten, kur jie gi
mė, o pasitaiko dar, kad mo
tinos meta naujagimius tiesiai 
i m-

Originalią 9 valstybių sutar
tį, be Jungtinių Valstijų ir 
Belgijos, yra pasirašiusios dar 
šios valstybės: Didžioji Brita
nija, Prancūziją, Italija, Holan- 
dija, Portugalija, Kinija ir Ja
ponija. Vėliau sutarčiai parem
ti ir palaikyti prisidėjo Nor
vegija, Švedija, Danija, Bolivi
ja ir Meksika. Spaudos atsto
vams Cordell Hull pasakė, kad 
jis nežinąs ar šios vėliau4 pri
sidėjusios valstybės bus kvie
čiamos konferencijai, ar ne
bus. .... *...... .. ‘ * *

• • • . ’ 9

Britai areštavo 
150 arabų

JERUZALĖ, Palestina, sp. 
17. — Britanijos vyriausybė 
išgabeno iš miestelio Hebrono, 
moteris ir vaikus <Jčl arabų 
nerimo. Britai areštavo 150 
arabų agitatorių, stengdamie
si tuo budu likviduoti arabų 
smurto žygius,*?--' ‘ -

Susisiekimas traukiniais su
stabdyta Palestinoj, kad nebū
tų puoljmo ant geležinkelių. 
Arabai kai kur nukapbjo te
lefono ir telegrafo susisieki
mą. ♦ ;■
i i ' • . . ’ • 5 f . f \ i■ ----------------------------.... y

Japonija atsisaky
sianti dalyvauti 

konferencijoj

PIKIETUOJA FORDO DIRBTUVĘ.—-Ford Motor Co. paskelbus lokautą ir už
darius savo dirbtuvę Kansas City> Mo., darbininkai tą dirbtuvę dabar "pikietuoja. 
Fordas paskelbė lokautą tikslu sutrukdyti darbininkų organizdvimąsi į automobi
lių darbininkų uniją. . . į I

Žemės drebėjimas
Japonijoj

WASHINGTON, D. C., sp. 
17. — Jungtinės Valstijos pri
ėmė pakvietimą 9 valstybių 
konferencijai Tolimųjų Rytų 
konfliktui likviduoti. Japonija 
yra viena iš tų devynių val
stybių, kurios pasirašė paktą 
Kinijos neliečiamybės reika
lu. ’ ►

k 4 .• S. •

Taigi ir Japonijai pasiųsta 
pakvietimas .dalyvauti šioj 
konferencijoj. Bet, sako Wa- 
shingtono korespondentai, Ja
ponijos vyriausybė leidusi aiš
kiai suprasti, kad sakytoj kon
ferencijoj jos atstovai nedaly
vausią, Japonų nusistatymas 
esąs, kad Tolimųjų Rytų pro
blemą turinčios rišti valstybės, 
kurias ji liečia tiesiogiai. Ta
čiau daroma didelis spaudimas 
į Japoniją; kad ji dalyvautų 
konferencijoj ir tikimasi, jo
gei spaudimas paveiksiąs ją.

Dar 2,000 karių iš
vežta LibijonTOKIO, Japonija, spalio 17. 

—• Lengvas žemės drebėjimas 
jausta Tokio, Japonijos sosti
nėje. Sukratyta langai, tačiau 
niekas mirtimi nenukehtėjo.

Chicagai ir apielinkei fede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja;

Tarpai lietus; povai kylanti 
temperatūra; pietą rytų vėjai 
pasikeičią į pietų vėją.

NEAPOLIS, Italija, spalio 17 
— > Sekmadienį dar 2,000 le
lijos karių išvežta iš Neapolio 
į Libiją laivu Toscana.

—----------— - . •. (.
Tyrinės kiek kaštuoja 

gyventi
LONDONAS, Anglija, spalio 

17. — Britanijos darbo minis
terija pirmadienį' spalio 18 d., 
pradeda atsiklausimą 30,000 
darbininkų šeimynų, kad pa
tirti','kiek joms U tikrųjų kaš
tuoja pragyvenimas. ' >

A.D.F. priėmė C.I.O. 
pasiūlymą

DENVEB, Colo., spalio 17. 
— Amerikos Darbo Federaci
ja praėjusį šeštadienį priėmė 
C.I.O. pakvietimą taikos kon^ 
ferencijai • numatytai spalio 25 
d./ Washingtone, D. C. Fede
racijos telegrama C.I.O. sekre
toriui Philip Murray skamba 
taip:

“Amerikos Darbo Federaci
jos komitetas^, susidarąš iš 
vice-prezidentų Harrisono, Wol- 
lo ir Bugniazeto, pasitiks jū
sų komitetą Willard viešbuty 
WashingtoųeJ spalio 25?
16 ryto.” ; ‘ '

Washingtone vyriausybės at
stovai, turį tiesiogio reikalo su 
darbininkų judėjimo proble
momis, išreiškė viltį, kad abie
jų frakcijų vadams susėdus 
prie vieno stalo jie suras ga
limumo net rimčiaušiems skir
tumams likviduoti, i 

! » J ‘
Į ‘ '*.,<• ' ' ‘ * * ■ *

Devyni nužudyti 
Sovietuose

MASKVĄ, Sovietų Rusija, 
spalio 17. — Dar devyni as
menys nužudyta Sovietų Rusi
joj. Jie buvo viršininkai Balt- 
gudijos respublikoą ir kaltinti 
suokalbiavę padaryti sukilimą, 
ištikus Rusijos karui su Lei> 
kija ir Vokietija.

Tarp nužudytųjų yra M. 
Lekherzak, buvęs Baltgudijos. 
komunistų partijos sekreto
rius.

Visi devyni .^sušaudyta pagal 
rugsėjo mėnesį išleistus nuo
status, negavę teisės ’ prašyti 
susimylėjimo.

■. K —------------------------------------ ■ ' ■

Nauji patvarkymai oro 
• trafikui reguliuoti

WASHiNGTON, "d. C., sp. 
17. — Nuo lapkričio 1 dienos 
š. m. įeis galion nauji patvar
kymai reguliuoją oro trafik.ą, 
kitaip sakant, lėkiojimą aero
planais^ z .

Nauji patvarkymai bus kur 
kas kietesiif>ųiegu iki šiol vei
kusieji. ‘Tikimasi, kad. dęka jų 
sumažės aeroplanų nelaimių 
kiekis. Patvarkymai išleista 
dviejų metų studijų ir tyrinė
jimo pasėkoj. 

u ' ' < i ' ■ « ' ■«.

Ku-kluksai Michigan 
valstijoj

KALAMAZOO., Mich., spalio 
17.' — Prie šjo miesto šeštai 
dienio naktį ku-klukąąi buvo 
Uždegę kryžių ir užsivilkę bal
tas marškas. Ku-kluksai pa-

Prėzidehtąs patiek
siąs naują ekonomi

nį planą 
’ r ‘ ; *
t. ,4-- i------i-----------

WASHIN6TOH D. C.; sp. 
17. —- Anksti šią savaitę pre
zidentas RoOseveltas paskelb
siąs pertvarkytą biudžetą. Ti? 
kimasi, kad jame busią dan‘g 
nužiūrėtų išlaidų sumažinta 
tikslu balansuoti šalies paja
mas ir išlaidas.

Biudžetas busiąs pertvarky
tas tik einamiesiems biudžeto 
metams, kurie pasibaigs birže
lio mėnesio^, 30, d. 193$ m;

Dėdami pastangas subalan
suoti šių metų biudžetą vald
žios departamentai pereitą va
sarą peržiūrinėjo savo veiklą 
ir ieškojo galimumų sutatfpoms 
padaryti. Vėliau iždo- departa
mentas padarė dar vieną tyri
nėjimą. Abiejų pastangų re
zultatus parodys prezidento 
Roosevelto.r, paskelbti skaitme
nys.

Nepriims kinų ir japo
nų Meksikon

MEKSIKOS MIESTAS, IVĮek- 
sika, spalio 17. — Praėjusį šeš
tadienį Meksikos vyriausybės 
išleido nuostatus, kurie drau
džia kinams ir japonams įva
žiuoti į Meksiką. Susirgimai 
maru4 Japonijoj ir-Kinijoj esą 
drausmės priežastimi.

Užmušė aklų motinų, 
pats nusižudė

CINCINNATI, Ohio,. spalio 
17. — Albert Neiert, 67 me
tų, nužudė savo aklą motiną 
Suzaną, 87' metų,, po to pats 
prarado gyvastį pašokęs po 
pravažiuojančiu traukiniu. Sū
nūs paliko raštelį, kuriame sa
ko, kad užmušęs motiną ir pats 
nusižudęs - dėl nesusipratimų 
šeimoj. ■
■ - .................... ■ TT*"?1 T1 r •!1 1 “" 11 ""i-—-—*-'-— ■■ ■*-* ?

IŠ LIETUVOS
.. .     • t „ .

Šernai ūkininkams da
ro didelius nuostolius <

----- —— '
ALYTUS. — Gyveną prie 

miškų .ūkininkai labai nusi
skundžia, kad dabartinių ląiku 
šernai jiems daro didėlius nuo
stolius ; ( knka bulves . ir sunai
kina nurautų grikių rikes. To
dėl prašo medžiotojų, kad jie

Lengvadušis 
galvažudis

>

NORTH ARLINGTON, N. 
J., spalio 17. — šeštadienį, spa
lio 16 dieną, vietos policija už
tiko miegantį automobily Paul 
Dwyerj, 18 metų miesto South 
Paris aukštosios mokyklos 
auklėtinį.

Automobilio skrynioj rasta 
lavonas daktaro John Little- 
fieldo, o užpakalinėj sėdynėj 
lavonas daktaro žmonos p-nios 
Lydia Littlefieid, South Paris 
gyventojų.

Jaunasis Dwyer tuojau pri-. 
sipažino nužudęs, ^daktarą- ir jo 
žmoną ir vežiojęs jų lavonus 
keletą dienų. Dwyerio pasako
jimu, buvę taip: Daktarą 
Littlefieldą jis, Dwyeris, pasi
kvietė į namus jo sveikatai 
išekzaminuoti. Daktaras pripa
žino jį sveiku esant. Tuo tar
pu daktaras prasitarė nepalan
kiai adresu merginos, su4 ku
ria Dwyeris draugavo. Taigi 
Dwyor jį užmušė.

Po to, įgrūdęs daktaro lavo
ną į automobilio skrynią (trun
ku) , Dvvyer atvyko pas dak
taro žmoną, paaiškino, kad jos 
vyras nužudęs du žmones ir 
prašė ją, pasiėmus visus pini
gus, vykti pas -jį į Bostoną, 
kur jis pabėgęs.

Moteris patikėjo Dwyerio 
melų, ir jiedu išvažiavo į Bos
toną. Daktaro nesuradusi Bos
tone ir grįždama namo mote? 
ris pradėjo abejoti Dwyerio 
pasakomis, taigi jis nužudė ir 

4 .jų-
Mėgindamas pabėgti ir pasi

slėpti, Dwyer važiavo .pietų 
link. Paisekęs North Arljbgto- 
ną, jautėsi pavargęs ir /užmi
go. Čia ir suėmė jį policija.

Iškėlė 33- angliakasių 
kūnus /

’ i    ■!■—* —j

BIRMINGHAM, ‘Ala., spalio 
17. — Kasykloj prie miestelio 
Mulga, Ala., šeštadienį kilo 
eksplozija, kurioj žuvo ,38 an
gliakasiai. . Vienas dar buvo 
sunkiai' sužeistas, bet ir jis mi
rė. ■ ' \ ■'' '

A labamos gubernUtoriuš iš
leido ’ įsakymą nesigailėti kaštų 
nelaimės priežasčiai nustatyti. 
Kasyklų biuras Washingtone 
įsakė tuojau pradėti tyrimą, 
kodėl eksplozija įvyko.

R* M. Marshall, W0odward 
Iron Co. prezidentas, kurio va-

LONDONAS, Anglija, spalio 
17, — šeštadienį, spalio 16 die<- 
ną, prasidėjo konferencija 27 
valstybių atstovų ištraukimo 
iš Ispanijos “savanorių” reika? 
lu.. „

Konferencijoj iš i'karto pasi
rodė didelių skirtumų. Italijos 
.atstovas ■ pareiškė, kad Italija 
sutiktų atšaukti iš Ispanijos 
dalį savųjų “liuosnorių”. Ta- 
Čiau tiek - pat savanorių turė
tų atšaukti ir tos valstybės, 
kurių žmonės kariauja Ispani
jos vyriausybininkų eilėse. Vo
kiečiai parėmė italų pasiuly-, 
mą. • \

Tačiau italams buvo nurody
ta, jogei sukilėlių -pusėj kariau
ja. svetimšalių 
kartus daugiau 
sybininkus..

Ivah Maiski, 
jos atstovas, 
veiklumą ir
komiteto nesikišimui į Ispani-

du arba tris 
nei pas vyriau-

Sovietų Rusi- 
pasmerkęs ne- 
veidmainiavimą

skelbg šiuo susirinkimu atgai-
.A . * . ' - f i . 2 . J. (

vinę organizacijos veiklą M1 
chigan valstijoj.

atVažiuotų medžioti šerrių, 
jų didesniuose5 miškuos^1' 
met labaihikiuk priviso.

do vau j amai kompani  j ai pri
klauso sakyta kasykla, pareiš- 

nes kė, jogei ta kasykla buvus 
šie- “kahšta”, kitąip sakant,., joje 

gasai susirinkdavę gretai.

j .” reikalus, išreiškė pageida
vimą tuojau atidaryti rube- 
žius, kad pagalba galėtų pa
siekti taip vyriausybininkus, 
kaip ir sukilėlius.

Prancūzijos atstovai įteikė 
komitetui savo pasiūlymus ar
ba planą, kurį remia ir Didžio
ji Britanija. Jis esmėj yra 
tokš: 1 — tuojau ištraukti sa
vanoriui, 2 — pVipažinti ko
vojantiems Ispanijoj kariauto
jų teises tuoj po to, kai ko
misija raportuos, kad ištrau
kimas savanorių
yra vykinamas, 3 — sulaiky
ti tolesnį gabenimą savanorių 
į Ispaniją, 5 — pastatyti ru- 
bežių sargybą nesibriovimui į 
Ispaniją, palaikyti.

Komiteto posėdis vėl susi
rinks antradienį,, spalio 19 die
ną. Komiteto nariai iki antra
dienio posėdžio praneš apie 
konferencijos eigą savo šalių 
valdžioms ir gaus iš jų in
strukcijų.

pradėtas ir

Mussolini koncen
truoja kariuomenę

Mūšiai eina Ispa 
nijoj

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
17. — Nepaisydamas Ęritani- 
jos užsienio reikalų ministerio 
Edeno ,&pėj ipio^ Jtad? Brjtaju,įąįAranXųg% ftoųte, 25. mylių at- 
negalinti toleruoti susidariu
sios padėties Viduržemio juroj, 
Mussolini siunčia vis daugiau 
kariuomenės į,' Libiją ir į Tri
poli.

Viena 
daranti 
skaitant 
kariuomenės, sakoma, jau pil
nai prirengta. Dabar Mussoli
ni pradėjęs transportuoti ka
rių burius antrajai armijai. 
Savo keliu britai siunčią ka
riuomenę į Egypto vakarų pa
sienį.

Tuo tarpu italų generolai 
šaukiasi į Mussolinį reikalau
dami žiemos reikmenų Italijos 
kariuomenei esančiai Ispanijo
je, o taipgi daugiau aeroplanų 
ir daugiau artilerijos.

HJENDAYE, Ispanija, spalio 
17. — Ispanijos fašistai sakosi 
atėmę kai kurias pozicijas

stumoj j pietus nuė Madrido.
Vyriausybininkų pranešimas 

iš Valencijos pripažįsta, kad 
Aranjuez fronte eina smarkus 
mūšiai. ... ...

Italijos armija, susi- 
iš 47,000 karių, ne

vietinių gyventojų

Studijuos senatvės 
pensijų aktą

Asturijos fronte fašistai sa
kosi suėmę 1,000 mainierių. 
Fašistai, be to, skelbia vėl 
bombardavę iš aeroplanų vy
riausybininkų užimtus miestus 
Barceloną, Cartageną, Tarra- 
gonę ir Leridą.

Vyriausybininkai iš
vystė ofensyvą Sa- 

ragossa fronte
HENDAYE, ’ Ispanija, spaFo 

17. — Saragėssa fronte, 175 
mylių atstumbj nuo* Madrido 
į Šiaurės rytus, Ispanijos vy
riausybininkai sekmadienį tęsė 
ofensyvą prieš fašistus. Mū
šiuose dalyvavo stiprios tankų 
ir aviacijas jėgos. !< ■’

Nužiūrimą, kadx šis ‘ ofensy- 
vas, prasidėjęs šdštadlėnį, yra 
taikomas ne tik sttimti fašis
tus atgal, bet ir atitraukti da
lį fašistų jėgų į Šį frontą iš 
Asturijos. Mat, Asturijoj 
šistai veržiasi pirmyn, kad 
imti vyriausybininkų uostą

FiM: X
i' 1 • Fašistai' prip Až^st a, jogei

Saragėssa fronte, 175

sp.
m.

WASHINGTON, D. C., 
17. — Lapkričio 5 dieną š. 
prasidės Socialio 'Saūgumo Ak
to patariamosios tarybos kon
ferencija. Konferencijos tiks
las- bus apsvarstyti Akto pa
kaitas, šia kriptimi: 1. — pra
dėti mėnesinius mokėjimus 
pensijos ... užsitarnaujantiems 
pirm sausio 1 dienos 1942 m., 
2 • padidinti mėnesinę pen-'
siją tiems asmenims, kurie pa
sitraukia iš dahbo anksčiau, 3 
-— mokėti* pensijas'netekusiems 
sveikatos asmenims pirm ne
gu jie sulaukia 65 metų, 4 — 
pensijas- gaunantiems mirus, 
j.,ų pensijas skirti artimiesiems 
giminėms, 5 — kelti duokles

fa-
pa-

vy- 
riausybinihkų ofensyvas esąs 
stiprus, bet tvirtina, kad jie, 
fašistai, pradėję ‘ koiitr-ofensy- 
yą ties/Fuentes de Ebro.

Fordas liepia sugrąžin- 
" ti darbo ženklus

---— -14.
KANSAS CITY,'Kan., spalio 

17. ~ yiefos laikraščiuose til
po Fordo skelbimai, kurie lie-

pensijoms ne taip urnai, kaupia darbininkams sugrąžinti
kompanijai darbo ženklus (bad- 
ges), jeigu jie nori gauti ai

ikį šiol buvo nustatyta, 6 — 
praplatinti pensijų ribas,., kad^—,, f—<»7 »----- —
jos apimtų taipgi ūkininkus irimas pirmadienį, spalio 18 d. 
asmenis tarnaujančius reziden-j Automobilių darbininkų unijos 
cijosą, 7 peržiūrėti kontro- atstovas pareiškė jspėsiąs dar- 
liavimą ir. opėravimą ;rezervų bininlfus nekląusyt^L,, Fordo pa- 
fondo.v • . , ,‘i liepimo,fondo. .tie
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Visi žino, kad radikalizmas 

turi gan didelį svorį gen. Jus-., 
to valdžios opozicijoje. Tyjj? 
tinama7 bad jei rjnkinjų, kurie 
įvyks" frtĮį’nothlš* Rugsėjo diehd^ 
mis, r.e^ųįt^ai 
jami, kas dažnai Pietų Ameri- . 
ko j e pasįkarto j a, tai rinkinius 
laimės £adikftlų įkųn^^.W-i 
iJr. Mosca ir Dr. Alvearas. Bet 
laukiama, kad populiarioji dau •< 
guma bus arit tiek patvari ir’ 
atsargi, kad ’valdančioji partir 
ja nė nemėgins falsif.kuotj 
rinkimų davinius. Jau paaiške ! 
jo, kad už Union Civica Radi- 
cal partijos kandidatus balsuo
sią ir komunistai.

| * *^ * *^ •*• * i * * 1

A rgenti nos Sociąldemobrąt ų 
Partija šiuose prezidento- rin-' 
kimuose nesolidarizuoja ne vie
nai buržuaziniai partijai. Ji* 
ant tiek sago jėgomis jau pa-' 
sitiki, kad visuotiname socjajlde 
mokratų susirinbbųe, įvykur’ 
šiame 9 d. rugpiučių $. m. pa
skelbė savo kandidatus į Ar*' 
gentijios prezidento ij* vice
prezidento rinkimus. Į prezi
dentus Dr. Repetto, o į vjce 
Dr. Orgaz.

Pirmadienis, spalių 18, 1937

is įsitai-
’ paskui

nę dar “asaity” (toks kepsny s)
su arjriuL ktiriuca bUT^ziiifs

S<
komunistai 
įmonėmis laimėti rjnkimus. Vi-

m i ti ngai s už radikalų kandida-
A i " ’Ku

Socialistai- ėii
u'.*

Toks, tat, šiendien yra prie
žodis visų rūkytojų tarpe. Kur 
tik nepasisuki, matai rųjcytojjUs; 
Old Gdd paveiksluotus uždavi- 
nius
Gold Tsųęi,
nas m
000 , J

Šis

rų, turi du tikįslu: ąpginti pro-į 
£e$inį^ ąinįikaty ąųjtęnpiųij^1 
Ar įyar^ p^rceliacijos
klausimą, sukelti liaudyje pasi
ryžimų kovoti už savo reikar 
lus? stiprinti profesinius sin- 
djkatus, kuriuos komunistei 
dažnai Noksta skaidyti; &i& Jinįc 
me yra vedamas visas .darbas, 
visa. ųgitaejja už socialdemo
kratų,; kandidatus. Todėl tarp 
so.cdaiistų, anarchistų’ ir sindi- 
kaiistų yra jaučiamas darbi
ninkiškas susikalbėjimas ir ak
tingas d^bas. Ir tųs darbas 
tos kartais nemiegotas arba

sam ,a^ąųs 
Neat^įęjkj^ę.

į w

ar šoferis ^ųili įįimėtj ąųkš^U- 
šių
ir kolegijos profesorius.

Nueikite j ąrlimiąusių cigare-1 
tų krautuvę ir paprašykite'ofici
alių Old 6old paveikslų biule
tenių su taisyklėmis 'apie kon- 
testą. Perskaitykita jas atidžiai. 
Bet, j.ęi jųsų RrauĮl.ų,ympkas ne-

P^aktys gaįi galėtų j,ums parūpinti tų pa
duoti geriausius yaisiųs, kurių veikslų, tai pasiųskite savo rei- 
lanai vcn-ia buržuazija ir prie kalavimą į Naujienas.

Pastebėtii)», Argentinos so
cialdemokratu kandidatai yra * • •* ». 4-. z* • • •. t - V .
remiami anarchistų, siųdika- 
listų, darbininkų ir viąos pa
žangiosios visuomenės, kuri 
socialdemokratams pasitiki kai-’ 
po tradiciniams laisvės šalinin
kams ir kovotojąpis už de
mokratiškumų- Bet gaila, kad 
kompartija neremia Antram 
Internacionalui priklausančios 
socialdemokratu kų darbiŲinkų 
partijos kaądidatų, bet agituo
ja i.‘ž buržuazinės radikalų ^ar-' 
tijos kandidatus. Tas .par^o.^ 
kad koniupistų stalinistų • kai
rumas ir demokratiškumas tik 
įžodžiuose, bet ne d^rbuoae. 
Stalino šalininkai socialdeiųo- 
kratiškam judėjimui nekiša ko
jos ten, kur nėra jiems konku
rencijos ir laisvės. Bet tuose 
kraštuose, kur socialdemokra
tai skaitlingi ir yra šiek .ti.ek’ 
laisves, tai komunistai visuo
met pasitarnauja buržva^ijai. 
Buržuazija baudi gųzdina “ko
munizmo” pavojumi, o “komu-' 
nistai” fašizmo boboms, seniams' 
ir mažiems vaikajns jie įvąro 
kartais net kipkų gebėjimų. 
Mat “pavojumi” iš visų pusių; 
norima desorientuo,tj darbo! 
liaudies mases, kad vandeni) 
bedrumsčiant galėjus pakenkti 
socialdemokratams, anarchis
tams ir sindikaĮįs.tarpę, būriais 
prikimšti kalėji,miai ^ovieįtų 
Rusijoje, Vokieti įoje, Ltalij.oj,e 
ir visur, kur tįk šaų^ę/pi įj$- 
vės kovotojai, barbarizipo ^e- 
pakenčianti žmonės.

Prezidento rinkimų labai ne
kantriai laukia visa Argentinos 
visuomenė. Rinkimais labai do-; 
misi ir kaimyninės / valstybės, 
mat Argentina savo santvarka 
ir kitokiu svoriu dažnai kera^ 
voja savo kainynus. * • *

Pažystai!čiam šiek tiek Ar
gentinos darbininkiškųji judė
jimų, jau iš anksto hųyo £U- 
manų, kad rungtis tekę .dviems 
frontapję * iš vie.noę pusės sę- 
cialdenyikrą^am^ ąnąr.cbistapis 
Jr siridikaiistams, o iš< aįt?as, 
visa buržuazija su stajinistais 
uodegpjįp. Ir ręjkia pąsąkytj; 
kad ’stalimstai propagandų i.?’ 
radikalų kandjdatuę varų jau
kalų lėšomis. Gudrus bolšeyi--

jos prisišliejusi uodeginė grupe 
su didele gerkle.

* . » *

J. Lazdanskas
Moiitevideo, R. O. U.
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
- - -f r . v . . -j y -T---   _ -   - - - -- T —

IR X. IR VARGUSIAI 1/3 IKI 
VAKMši . • 'jT iou ji% uri
iš didžiausios firmos ' 
Chicagojl Nacibrialiai ' 
produktą!, kuri uos 
mes gavom iš Ban- ’ 
kruto krautuvių, gaį- ! 
srų ir 
žirtjū

pigiau. Patenkini
mas ’ garątf t V O t a s 
100%. Keturįos krau
tuvės—Ateikit į ar
čiausią krautuvę, tyil- 
waiikee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

\

*Sher.win 
y/illiams 

trim yarri.i- 
š i s $2.25.

^»3ų
kaina ........ VV V 

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Glos.s 
Maleva. $ 4 „50- 
Mųčųkpfcią ■

Reguliafės Kainos
/O KI UU LUVlų, n A a A ■ 1J M 11118 r-

g PAINI ĘXCH ANGE 
2000-_ Milyą.ukee Avė. 
6836^SoTHftlstęd Št.

ąt Bal-

Klaleva

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushęs už ’/z 

kainos.

■227Į1 ElM.on Avenue

ARMITAGE 1440

Skyrius KENOSHĄ, WI3. 
‘CČntrays tėlefonaa

4, L > Y i ®
1

UI. 1 J'lMPA' i 11 ... 4 • “ A i -

SAUKIT CALVMET 6969 
JJNIVĘRSAL J’LUMBINC; & HEATING 
' “ 3UPPLY COMPANY, Not inc. ■

10 West 18tb Street
Ir musų patyręs (inžių^erjus 
Mvažii^os į jįmų namus ir 
suteiks DYKAI an&Kai&iavi- 
mą <(ėl .namų apšųdyiy,9 rei
kmenų (platy), pąru arba 
karštu vandeniu' šildomą.
NEREIKIA PINIGŲ JMO- 
KŽrr^’36. mėnesiai i$- 

■ MOKfiJIMUI—ŽEMA
VĄLL'M AW KAINA.

J /■ tdąra Matute ^ki 7 vai. j 
I Nedehomis iki 1 v. dieną |

MOK

i

t
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p

•’.'F ““ |..... , t’
J^ngiąini >ijgai ,

Spalių 23 d. šeštadienio vak.
P.eJ iyy^ $$
sezono pirma graži pramoga—

tas p.asta;)wnis .Chicai-os JUe.-:
t»yiu fetery „ jyiuh.9. PrĮfti M-i

kre-

S’

»a, h

—I. -JU-1.1 V .■ J.I-. UJA1 ■ '•ij'V.1- i|j||ihųiii 

Ar Maskvoj Jaunystė Tokią 1

fcąip Chicagtf? . ...
Atsakymų ieškok , 

“PRIVAČIAM PETER 
VII^OGR^DOV GYVENIME” 

Maskvos darbininkų studentų gy
venime ir meilėje šiaridtenr

SQNQTQ.NE ' 6*?^^B“ren^- 

Uokioinitt dienomis atdara 10:45 A. M.
2Bc ild 1 F. M. -T *T nf,riij^;^,jįXjįl.>jlTįĮjĮ

v
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' NAUJIENOS; Chicago, III.
- ’2:-- ■: Ą-,, ./..„.(j.?.■

Ž»vo|ėyąs

Bart Stephenson, pag
d'itę manąžeriaus Si^cįair Re- 
fiuing Xlo., Chidago, ir jo šuį 
jj.us Sjte^ą^į, jl2 m., liko už
mušti jų automobiliui įvažia
vus į traukinį Battle Creek, 
Mįch./ mieste.'

. Abu jie jgry|9 iŠ Stephenson 
^9 i^įd^tųyiV’ ?W9^9y Ont. 

riašjč jr $ų yaikai.

jb«s ;

K tabletės y«jW«
•‘X<?r jė?' m4ęyy-1
£e ]
kės p-lės M. Brenzaitės. Kur ,ji-

čiamj kUubiečių baliun spalių1

04UĄ-MpJ-ęiiybyi' 
jau įkeltu ti rnęįai ^ejtajijigai va-J 
dovauja p-i‘a' Ona Kiras, viena' 
to kliubo steigėjų. -4-N.

Iyankee potato chipsb 
IPOFCORN ją PRETzriLSg 

M Pristatomi į ir Restau- H
■ rąnus sezoninius produktus, ra 
H' Taipgi parduodam saldainius fl .

• w hole sale. I

9 4643 SO. HĄJLSTEP STREET I 
0 Tel. YARDS 4996. ’ 1 -

J į

••

4

NAUJIENOS 
Žengia JRĮrmFIlrf •

•• *’ .• ■ . t .• . • • .» ■■• i'

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. *■ , / ■ z

NA.ŲJJLNOS . duęįa .ęlaųug^^ja ii^įjį iįš .
• J<itŲ Ąmęrįkos laetuvijį kalo/ijjy jr viso pa- 

.U? ■'■ V'.'U < >i
• NAUJIENŲ specialų^ korespondentai praneša gpie 

yisjis įdomesniiijS įvykius ir puotykįus Lie
tuvoje.

f - 'V' '-. • i. ‘t*

NAUJIENOSE telpa daug straipsniiį bėgančiais gy- 
; venimo klausimais,, mokslinio tųripio raštų,-

eilėraščių įr 'apysakų. >■
NĄVJI^O$ ką&dįep dM?

įtyaį^djb '

NAUJIENOS yra vjsuom.eiiėg organas -4- j.u3iį dįen* 
r&a.tis, ^adėįĮ skaitykite jas, skleiskit#, jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE - '• •<: ;• < ■ a :■

NAUJIENOSi •

,j

5 b? y-'k A C -K .•e. ■-,•■ H
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^%,3saJr«.
BR. T. DUNDULIS

Avė., 2nd floor j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Hehilock 9252 . 4157 ARCHER AVENUE’

Patarnauju prie 
gimdymo pamuo- jąųp 
se ar ligoninėse, 
d u.o4 u massage ^939 SOUTH OLAREMONT AVĖ 

• eleetne trpatr. - w ’■* ~
ment ir magnę- 
tič blankets Ir tt. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai. ,

Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 v 

Rezidencija:

Valandos—d—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti*

ADVOKATAI
DR. L E MAKARAS

10758 S. Michigan Avė.
HOSKLANU—CJUCACSO, ifjŲ. 
Tel. PULLMAN 1193-8277 »

Biz^9 ĮJŽJSIKIT

Juozapas Ažukas 
-Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo ąpdraudos 
nuo ugnies—ą^t ^av.Q rakandų. 
Nelaukite pakol tokia nelai- 
rąe ištiks' — apsidrauskite tuo- 
j.W Pas — ' . ,

7 ąts^y^uja
Juozapas Ažukas

W>WW9KtCIA
3303 (&>.• Avenue
' n TeL BęuĮey.am $450

.(Atdarą jnuo ry4įo iki 9'vak.)

PATRUKĘ? ’
Raištys vįgoms patrukijno rūšims. 
RODY BRACES, e LA ST I C 
SXQ.CKI.NG-S gatąvąi padaryti, ar- 
ba pę.djrbąyn tąjn.priąs pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kuriui 
prjetaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į muš—Specialistus mo
ksliniuose prietaisųosė per tris 
gentkartės.

KAINOS PRIEINAMOS 
y y ras ir ųi o turis prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTFfiPEOlG GO.
183 W. Lake St.
' Arti prie Wells Street.

K. P. GUGIS
x advokatas

Miesto ęfiaas—127 JįL Dearborn St. 
iKamb. 1431-1434—Tel. Central 441J-2
Namų ofisas—3323 So. Ųalsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį, ; v

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

T

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA JR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

?i • VLAN^g-- .
ns‘-DIiENA IR NAKft'.’ '-

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605A07 So. Hernjitage Avė. 
4447 Šouth Fairfield Avenue 

, Tel. LATAYETTE 0727
• ■ » - ■ ,

. i-. ■■ 1 "■ -i-’ • ■ 'i1J -.1 ■ ” 111j-<_ * koplyčios visose
JL-^J J- Chicagos dalyse

į,į ..ij-uiitiiĮ'V-u.■ j 11

i!
■'. i

Klausykite musų Lietuvių rądjo prograipų Pirmadienio vakąrąis.
10:00 vąj. y.ajcąro iš W. H. F» C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas '

P. šALTIMIERAŠ/ ' X

■iiyrooTOffH*1 rh'

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

2400 WEST M4DI$9# STREET 
-Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 73^0
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadięnjais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Ąve.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir ^nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal, susitarimu

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. We^tern Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. 'Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

. - ------w. v ‘ ■■ -------- —----------------

LaidpĮMVffl Direktoriai
j-. .

Chicagos,
Cicero j 

j ' Lietuvių 1 
Laidotuvių 1 
jĮ^k^y ’

< ■*< . ■

Ambulance
Patam a v i- 

k mas Dieną 
1 Jr Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE, f

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wegt 23rd PJące ’ PJiohe Canal 2515
SĘYRIUS: 42-44 rĘast,:iO81h Street .yęj, Pųll^an J^70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wefetern Avė. Phone Virginia 0883

Ęast' 108 (h Street

—

J. MULEVIČIUS
134Š Sq. Gąljforųią Ąyęnųe Phong jLafayette 3572

-__ -_ - __ • - * - - - - - -- - - ’ • ' -------—*---------------------

A. MASALSKIS \ ;
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

T7T 4' A. PETKUS
, z L410^oųth 49th Court Cįęe^p Ph°ųe ęjcero 2109

y ; P. J, RIDIKAS
3354 So.\Hąlstęd Street z Bo

v

_Ęoų]ęya.rd 4089
. , v ų. ■ ,yĮ .. f ------f---- ----- ------- ------ !j

J.J, ZOLP ’ p^one BouL 5203 .
1640 W^ąt ^Otb S^ėęt Plyme Boulevard 5566

_S?M.8KUD4S
; 718 Igth ^Street Phope Moproę 3377

.,y. .s, p, M4Wka^ ■Yards 1139
3319 Lituanica Avęnue Phone Yards 1138

tf
i JMf

.■ V(C<
flnuMinfiiiMiii

>1;
■T'

Phone Boulevard 7.042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ąve.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sejredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Jlalstąd St

‘ , cąięAGQ,

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 mėty praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomėtrically Akių Specialistas
Palengvina akiy: įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589
• 4 . . C . • • t .

Dr.Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
V DENTIST
6322 S. Western Ąvę.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popit.

daromas į§skyrus sekmadieni ir trečiadienį U71«llCiaC

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄJKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akiniu^ 

jKreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
’ 756 West Š5th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį,

LIETUVIAI
• f V z , - '

8

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drauguoa Nariai.
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAg

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

Reredoi pagal nutarti.

Phone CANAL 6122

Tel. Office Wen,tworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Motery ir vaiky Jigy gydytoju

69.00 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pįetų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subątomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1Q84 \V. 18th St., netoli Morgąn St.
• Valandos nuo 10—12 pjetų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro
> Tel. Canal 3110

Rezidencijos telefonai:
Supejįęr 9454 jįr .OeptraI 7464

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ašhlapd Ąve.
2-ros lubos s

? sCHJCAGO; 1LL. / 
OFISO VALANDOS: «

N.uo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir mio 7 iki 8:80 vai.

valandai dieną.
Phone MIDWAY 288p

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauru# Kaba .
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

9fiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZĄ 2400

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS vakarę- .NądAlinmip nuo JO j Iri 12
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7-^8 
Seręcjomis ir ' rtėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 ' So/ Californiaz Avenue

Telefonas Repųblic 7868

Ofiso Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH
756 Wesjt ,35th St

<Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8

,. Nedėliomiš pagal sutarti
Rež. 4910 SO. MICHIGAN B LYD.

TeL Kenwood 5107;

<

fiarsijiliitfe ^Nflose
■ ' \ J.
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GELINČIOS GALVOS
IR DĖMĖTOS AKYS

The Black International EVANJTON

AUKŠČIAU

DYKAI 50 GALIONŲ ALIEJAUS

JOS. F. SUDRIK, Ine
I ■ I \ /

Suppressing the News

Affected Language

Morgičių!JUOKAI
KOMPLIKUOTA MOTINA

NĖRA KO BIJOTTams

and

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

MOTERYS
RADIO

GOLDBERGO RADIO PROGRAMO

others

CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Lengvais 
išmokė
jimais.

uses 
‘nee-

Greitai 
galima 
gauti.

Ligonių 
Mikolas

NAMON 
PASKOLOS

visokiems 
reikalams 
ant jūsų 
parašo 
arba turto

The Black International 
Affected Language 
Suppressing the News

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak,
920 KiL, kaip 4 vai. vak,

Chicagos Draugijų 
Kliubų ■ Valdybos* 

1937 metams

3, va-
1 pri- 

kltais mė- 
ii ryto.

funetion—1< 
irly and ho

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
' • i K • . »/ ' . ... > ■ ... . ’ /

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

; Mrs. Mary Warnls 
Kedzie Avė.—Kasierka;

užkietėjimas gali iš- 
Nemalonų bur- 
plėtmes, dėmes 

tai tiktai pirmtakunai

Baimė ima, kad po 
r į. ■ ;
poros mėnesių reikės

atmokėt savo

BRUNO snukis
Generalis Kontrak 

. torius
How thę“ 

and į- actresses 
then raišed ų

Budrikė programai—Nedėliomis iš stoties WCFL—970 KiL, nuo 7:30 
iki 8 Vai. vak.
Ketvergais iš stoties WHFC—1420 Kil
Panedėliais ir Petnyčiomiš iš stoties WAAF
Kiekvieną rytą iš stoties WGES—1360 Kil. kaip 9:00 vai. ryto.

musų sekretorius suteiks jums visas 
t informacijas.

3409-11 So. Halsted St 
3417-21 So. H«

Tel. Bouleva

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

kalu

4131 So. Fraricisco 
Avenue ‘

Tel. Lafayette 5824

—Ponia Plikiene 
ta turi vaikų?

—Taip, ponia Plaukienė,
Tris!

—Na puiku. Net tris?
—Taip. Vienas iš trečiosios 

mano antrojo vyro žmonos, o 
du iš antrosios žmonos mano

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

□seudo-ęducated annou*ncers of 
the radio. Ūnfortunately, those 
poor daunce and caun’t people, 
likę most imitators, are un- 
able to tell the shoddy from the 
genuine. So they accept' the 
shoddy.

In language, as ih many 
other things, it iš generally 
best to ,follow the approved 
usage of the educated and cul- 
tured folk in the section of 
the country where you live.

\ V/INNETKA

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

Pats p. BARNEY GOLDBERGAS bus Radio Stoty ir pašėkuos pro- 
gramo mylėtojams, už prisiųstus laiškus.

GOLDBERGO CREDIT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ — SUTEIKS JUMS KREDITĄ I DVI MINUTES.

- 4756-58 So. Ashland Avenue

A R M Ė G I N A I A,

'CAVALCADE'
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito taryklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine
6005-7 West Roosevelt Road

JULIUS NAMON, ores
NAMON FINANCE 

CORPORATION 
6755 S. Westerh Avė.

Tel. GROVEHILL 1038

Pirmadienį, Spalio-October 18 d 
nuo 7 iki 8 valandos vakare ;

Latest evidence of the work- 
ing of this black Internation
al is Italy’s moral support of 
Japan in her wanton aggres 
sion against peace-loving Chi- 
na. Other evidence is the Rome- 
Berlin axis and the Italian- 
German-Japanese pact against 
what fascists • eall communism. 
And to them any opposition to 
fascism is communism.

Ever since 1930 the nazis, 
emissaries of the black Inter
national, have been working in 
Spain, as i s revealed by Franz 
Spielhagen’s book: “Spies and 
Conspirators in Spain.” That 
book is based upon documents 
left behind by Hitler’s fleeing 
agents when the: Spanish re- 
volt broke out in July, 1936.

Before that revolt had star
teri Calvo Sotelo, Gil Robles, 
and other Spanish reactionaries 
had arranged with the black 
International of Portugal, Ita- 
ly and Germany for^help in the 
uprising against Spain’s legal 
rejpiiblkan govcrnment, ac- 
cording to - John Langdon-Da- 
vies in “Behind the Spanish 
Barricades.”

When the loyalist navy kept 
General Franco’s Moors from 
reaching Spain from Africa, 
Mussolini sent swarms of aįr- 
pianes to Spanish Morocco to 
transport ‘ these Moors aeross 
the Straits of Gibraltar. July 
21, 1936, the steamship Usara- 
ma left Hamburg for Lisbon 
with 28 modem bombing planes 
and a cargo of bonibs and artil- 
lery and machine-gun ammu- 
nition destined for General 
Franco. By Augtfst 9, 1936, 
German airplanes were captur- 
ed in Spain, statės Langdon- 
Davies. \ „ - -

Then France and England 
engineered “that most sinister 
of pacts, the non-intervention 
agreement,” according to Jay 
Allen, reporter for, the Chicago 
Tribūne. While that pact kept 
the friends of - Loyalist Spain 
from helping her, it proved 
an excellent eloak under which 
Portugal, • Italy and Germany 
supplied the Spanish insurgents 
plentifully with airplanes and 
heavy artillery, with munitions 
and technicians and thousands 
of troops. Today probably 100, 
000 soldiers of Hitler and Mus* 
solini are fighting to destroy 
democracy and to estabhsh the 
New Dar k Ages of fascism .in 
Spain. ' , z>) .

Italian and German officers 
on Butcher Franco’s staff now 
greet e^ch • other with, °§ee 
you in Madrid this year, in 
Toulouse next year,” statės 
George Seldes, Veteran jouma- 
list, and author of “Sawdust 
Caesar”. Totdouse is the first 
big town on a fascist of fenai ve 
from Spain against France. 
And the French fascist are 
saying “When comes our chan- 
ce.” and “Better Hitler than 
Blum.”

While we timid- demoerats 
and members of the middle 
cląss are ųuaking at the “red” 
bogeyman manufadtured by

“T JĖTUVA”. BENO VAlDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—-pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Frąncisco Avė., Chicago, III.; J. 
BA LAKAS—hut. rašt.. 1432 So. 
50th Court, Cicero, TU. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskas —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, IU.; Ignas JureviČe—mar- 

‘ šalka, 3347 So. Morgan St., Chi- 
> cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 

1525 So. 51st Avę., Cicero, IH. 
Telefonas Cicero 4534 J.

The Black (Fascist) Inter
national, swom foe of demo
cracy and liberaliam, daily feeds 
on raw meat, and steadily 
grovvs more bold and blatant. 
Thou’gh he did not ūse any 
narnės, President Roosevelt re- 
ferred to the countries of this 
International when in his re- 
cent Chicago speech he con- 
demned the breakers of trea- 
ties, the murderers of helples 
civilians.

Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia 
pirkti. Didžiausias pasirinkimas namų 

rakandų ir radio.
Lengvus išmokėjimai. Kainos Nupigintos

LIETUVIŲ ŽAGARIEC1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin- 

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So- California Avė.; Sophle 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 

mašauskienė—fių. rašt. pagelb.,
1218 So. Tndependence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. Šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

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

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

ėsant kreipkitės:

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

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
V|ee-$irift. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašu rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903* Fin. rašt. 
—Bruno Rogers. 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spauld’ng 3180; Pagel- 
bininkas —r Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos* glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį pc antrašu: 
3804 Armitage Avė. Rašt. M. 
Chepul. ' ?

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John iKondroška, 284iX

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice KeUęr, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Ave.į tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas 
3838 So.
Helen Chapute, 4408 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2584 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Striko!, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto- 
jas; George Menkas, 127 North 
Dearbom St., tel. Central 4413— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Tąlmąn Avė. 
lank. ir Kontrolės rašt., 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P- Ališauskas, 
8140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 8116 So. 
Halsted St. -r Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitia, iflBO W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
48rd,St.. Chicago, I1L 
sarto ir kovo mėn. mo! 
imami 10 vai. 
nesiais—nuo 1

Newspapermen, if they are 
wise, will not condemn the ra
dio nor chide those who pre- 
fer to ūse it. Rather those 
journalists will ^bring theit 
newspapers back to their first 
and foremost 
print the news 
nestly. v \

If newspapermen do this, 
then the newspapers 'Avilį ref- 
gain the disa^pearing confi- 
dence of the public. ’v . ’

cuously, dicį some of the news> 
papers tell the truth abouįt 
the Hollywood greeting to that 
scio.n of fascism 
movie actors 
sm?bbėd him
Spęcial fund f (ir the medichl 
unit irt Loyalist Spnih to em* 
.Įj'hasiže- that srtub. Hovv the 
Hal ftoach company refused to 

ei Įbecome a pabtner in fasciktic 
įrbdjiėtįon of movies.

In the face of such supprcS- 
sion and distortion of impor- 
tant neys, aren’t columnists 
Jay Franklin and newspapers 
rather naive when they reser^t 
Hugo L. Black-š refusaj to giv$ 
out a statėment for the press 
while in England? Knowing 
that about 80 % of our big ci- 
ty dailies are enemies of hiiri- 
se’f and of thę New Deal, and 
that such papers often don’’t 
hesitate to suppress or garble 
important news, Justice Black 
was wise to reserve his mes- 
sage for the airways on hįs 
returh ‘home. For he w&nted• 
the American people to hear 
for themselves exactly wha.t 
he had to say. He didn’t want 
them to get x>nly the newspar 
pers’ versipn of his reply.

Roosevelt, too, and other 
New Dealers prefer to utse the 
airways rather than the press 
for their more important mes- 
sages. Nor did the voters lašt 
fall, save those Of Maine' and 
Vermont, pay any attention 
fo the 80% of the big metropo- 
litan dailies that supported the 
now dried-up Kansas Sun-flow-

our Hearsts and McCormicks 
that monster of fascism, the 
Black International, is spread- 
ing its octopus tentacles te 
choke us to death.

KENILWORtH
- METTE

The “Eyether” and “nyther” 
pronunciation beloved by ra
dio announcers is a gpod cx- 
ample of affection in language. 
Other words similarly afflicted 
are tomato, laugh, dance, and 
can’t, which the pseudo-educa- 
ted pronounce with a broad a 
as in Iawn, rather than with 
a short a, as in cat, likę us or- 
dinary mortals.

Considerable inųuiry shows 
that editeated persons of as- 
sured sočiai standing and po- 
sition, or of independenee of 
character are satisfied with 
the simple, natūrai pronuncia
tion of those words. “I always 
say eether’ not Ither,” remark- 
ed Mrs. Arthur Meeker, ruler 
F. McCormick, well-known im 
dustrialist and socialite, 
“just plain ‘eether’ and 
ther’.”

Presidents Hutchins 
Walter Dili Scott of Chicago 
and North western uni versi ties, 
and Dr. J. R. Hulbert, Univer- 
sity, of Chicago professor and a 
nationally recognized authori- 
ty on English, all favor “ee
ther’ and ‘neether’. So do the 
upper sočiai )and educational 
strata of this country, as well 
as the better educated teach- 
ers in bur colleges, universi- 
ties, and public schools.

Second-fiddle faculty mem
bers, on the other hand, those 
with a slippery toe-hold on the 
edge of the sočiai world, and 
some foreigners who have 
learaed their English pronunci
ation largely from books ūse 
the affected ‘eyether’ and . ‘ny
ther’, and the broad a ip the 
above-listed words where the 
ręst of us employ the short 
form of that letter, as in hat.

While such mistakes are 
readily excusable ,in foreigners 
who naturally find English pro
nunciation hard 
imagine that their pronuncia
tion is the very acme ęf good 
form. They look down iipon the 
“poor, ignorant hayseeds” who 
are content with' the simple, 
natūrai, mid-Westem pronun
ciation of such vvords. /

Using an affected dietion, 
those ‘eyether* and ‘nyther’ 
folk are so unsure of them
selves that they imitate the

Su Sun Fląjne Alyva šildomu šildy- I 
tuvU jūsų namuose, jus neturėsite 
jokių diilkių, dūmų, nešvarumų. Su-, 
jįingjmai sunituoH, neišeina gasaį.v 
Nereikią anglių nei pelenų nešioti. 
Pečiaus ‘ prižiūrėjimas irgi nereika- 
Ifngfts.; Atsilankykit ir p'amatykit pa
tys koks gerąs šis šildytuvas yra. 
Mes turime visokių didumų jūsų pa
reikalavimui.

Neleiskit vidurių užkietėjimui ar
dyti jūsų sveikatą. Perškaįtykit 
Mr. Davidson’S . linksmą laišką; 
Kellogg’s ALL-BRAN tikrai Dievo 
dovana man. .
^elba kokia aš kada esu turėjęs 
Tikėkite, aš busiu 
Kellogg
,'caip aš gyvas 
vidson, 722 
Calif.

Paprastas 
laukti, daug ligų. 
a<^s kvapą, veido 
oneš akis — t“1 
busiančio blogumo

Nugalėkit užkietėjimą su gar
džiais, gatavais valgymui javiniais 
— Kellogg’s ALL-BRAN. Papras
tai išvalgykit po du šaukštu kas
dien. — Užsisenejusiais atvejais su 
kiekvienu valgiu. ' Valgykit su pie
nu ar' vaisiais. Kepkit gardžiuose 
bandutėse, duonoj, ir t. t.

Jus pamėgsite tą malonų, natū
rai; būdą vietoj dirbtino piliulių, 
vaistų veikimo. Pirkit Kellogg’s 
ALL-BRAN pas savą krautuvninką. 
Kellogg in Battle Creek padarytas 
ir garantuotas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASS0CIAT10N

BAISIOS SKAITLINĖS.— 
Pereitais metais automobi
liai Amerikoje užmušė 37,- 
500 žmonių. Jei tuos žmo
nes sustatyti į vienų eilę, 
mąsto atstume vienas nuo 
kito, tai pasidarytų eile,

Garsinkitės “N-nose

KLAUSYKITĖS 
ĮDOMAUS

,,l . hatUrfUm,..? I

GLENCOE

To .print the news fairly and 
honestly—that is the’ first 
fu'nction of newspapers. If 
they garble or fail to print 
important rtews, they are un- 
true to their recognized duty, 
and they deserve Severe ųpn- 
demnation.

When Hoover . or Landon, 
‘Al” Smith or Senator Glass 

lambast1 Roosevelt’s plan to 
reform the supreme court, that 
i$ important news, entitled to 
prominent space in the big dai
lies. Būt when a Chicago au- 
dience so boos Senator Whee- 
ler’s condemnation of t'hat 
court plan that the senator 
mušt cease his attack, that 
įsn’t news for Chicago papers.

When Mussolini’s son heads 
for Hollywood to study Ameri
can movie-making and then to 
form 7an Italian partnership 
with the Hal Roach company, 
the newspapers play up the 
warmth of his reception by the 
motion pieture colony. Only 
some days later, then inconspi- pirmojo vyro,

Valgių Gaminimo Knygą
/ ■ ' ' ■ • J

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

THE W0RLD AT 
A GLANCE

"----- ■■ " ' ' ■■ T" 1 ■■ i

by Dr. E. €». Peten

s cteari as sunshine
Tai yra pirma

boosteris
ALL-BRAN taip ilgai 

busiu”. — C. T. Da- 
N. St., Sacramento,

------------- ;-------------------------z--------------- 1-,----------- i------------------------ -—f—
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Subscriptioų Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.0Q per year outslde of Chicago
$8.00 per year įn Chicago 
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Bntered as Second Class Matter 
Marei) 7th 1914 at the Pęsf Office 
of Chicagę, JU. under the ųct Pi 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1780 S. Ralsted $f., Chipago, 
III. Telefonus Canai 8500.

Užtaky mo kai n* j
Chicago jė — paštu:

Metams __ _____________
Pusei metai _ __________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams______
Vienam menesiui ____ .r

Chicagoj per išnešiotojus:
Vięna kopija ---------------- — 8c
Savaitei __________  18c
Mėnesiui___ ____ ____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______ ______ _ $5.00
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Trims mepesiams f••••••••••••••••••• 1J50I 

. Dviem mėnesiams ;— 1-00
Vienam menesiui  ________ ... .75
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Metams $8.Q0|
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Trims mėnesiams -—-—2-50 
Piąigųs reikią siųsti pašto Monėy 

(Jrderiu kartu su užsakymu.
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Devynių valstybių konferencija
.......... ' *** '<

Devynių valstybių konferencija Japonijos-Kinijos 
karo klausimu įvyks šio mėnesio 30 dieną Briuselyje, 
Belgijoje. Belgijos vąldžia apsiėmė ją sušaukti ir Jung
tinės Valstijos jau gąvo kvietimą.

Amerika dalyvaus konferencijoje. Jos atstovas bus 
Norman H. Davis. « '

Tąi pus labai svarbi konferencija ir jos pasisekimąs 
priklausys daugiausia nuo to, kokią poziciją užims Wa- 
shingtonas. JEuropos valstybės nesiims jokią griežtų 
priemonių prieš Japoniją, jeigu Amerika nepasižadės 
su jomis pilnai kooperuoti.

Tačiau Amerika eina į šitą konferenciją abejodama, 
Prieš keletą metų ją apgavo Anglija, ir ji dabar bijo, 
kad anglai vėl neiškirstų kokio negražaus šposo,

Anglijos konservatorių valdžia atsisakė paremti 
Ameriką anąmet, kai valstybės sekretorius Simpson 
griežtai pasmerkė Japonijos įsiveržimą į Mandžuriją. 
Simpsono lupomis Washingtonas tuomet pareiškė, kad 
Amerika nepripažins užpuolikams teisių prie tos terito
rijos, kurią jie bus įgiję smurto keliu. Bet kai Anglija 
neparodė mažiausio noro kooperuoti su Amerika Kini
jos apgynime, tai Amerikos valdžia negalėjo viena nie
ko daryti ir japonai netrukdomi užkariavo Mandžuriją. 
Washingtono diplomatai jautėsi, kad jie tik be reikalo 
išsišoko ir supykino Japoniją, nepadarydami nieko ge
ro nei Amerikai, jnęi. Kinijai. ,

Naujas Japonijos smurtas prieš Kiniją anglus išju
dino. šį kartą jau ir anglai aštriai smerkia užpuolikus. 
Jie nori, kad Japonijos karas Kinijoje butų sustabdy
tas, nes jie mato, kad jeigu Kinija negaus pagelbos iš 
kitų valstybių, tai Tokio mjlitaristaj netrukus tą milži
nišką tautą pasmaugs ir pasidarys visos Azijos valdo
vai. O Azijoje yra Indija įr anglų prekyba turi labai di
delių interesų. - ‘‘ . '•

Bet kada anglai dabar -stoja prieš Japoniją, tai 
Amerika, atsimindama Londono “išdavystę” Mandžuri- 
jos užkariavimo metų, žiuri į juos su nepasitikėjimu. 
Spaudoje girdėti balsai, kąd anglai’ nori Dėdės JSamo 
rankomis apginti savo biznį Azijoje, bet kai tik jie su 
japonais susiuostys, tai jie iš kovos ląuko pasitraukš ir 
Amerikai teks vienai peštis su japonais.

Šitas nepasitikėjimas anglais verčia Amerikos val
džią elgtis atsargiai. Jeigu Briuselio konferencijoje tąs 
nepasitikėjimas nebus išsklaidytas, tai diplomatai pasi
kalbės, parašys kokią nors tuščią revoliuciją į£ išvaži
nės, nieko neatlikę. Tuomet Japonija galės žudyt ir 
plėšt kiek jai patinka!

sų dauguma, negu pirmesnės 
konferencijos, nežiūrint to, kąd 
šiemet buvo labai intensyvįąi 
vedama ‘Menybės” propagandą 
Did. Britanijoje. Taigi komm 
ni^tų įtaka Anglijoje pastaruo- 
, u laiku nusmuko.

Q buvo laikas, kada Maskya 
tikėjosi, kad ji Anglijos darbi
ninkų judėjimą “užkariaus”.

CRIPPS IR LASKI IŠRINKTI I 
PARBO PARTIJOS VALDYBĄ

Po to, ekai Brjtanijęs Da'rbp 
partijos konfcrencij a griebtai 
atmeta bendrų frontų, su komu-’ 
nistais, už kurį karštai agitavo 
Sir Stafford Čripps ir prof. 
Laski, 'visuomenė pusėtinai nu
stebo, išgirdusi, W noliauąięji 
bendro ^onto ‘ pritarėjai ta>o 
išrinkti i Darbo partijos yyk* 
domųjį komitetą. Komunistui ir 
jų sėbrai’t,ą jų išrinkimą pą^l- 
skublrio įšaiškiųti, kaip savo 
♦‘pergalę”. Darbo partijoje. Ęet 
Londono “Daily Herald” sako: 
nįeko panašaus, Gripps’o ir La-, 
skįo įšrlnklipas, jo nuomone, 
reiškią tiktai tų, kad yra ątr 
steigta vienybė Darbo partijos 
viduje.

I£ol ėjo ginčas apie santykius 
SU ^komunistais, nuomonės bu
vo pasidalinusios. Bet kuomet 
konferencija klausimą išspren
dė, tai visus grupes Darbo par
tijoje parodė savo pasiryžimu 
sutartinai veikti, kovojant ųž 
bendruosius Darbo partijos tik’ 
siųs. Apot darbiečių organo, t—

f‘Dabąr yra bendras fron
tas Darbo Partijos viduje, 
yiętoje ‘bendro fronto’ už jos 
ribų/’
Bournemouth’o konferenęijo- 

je Darbo partija pakeitė savo 
konstituciją, padidindama vie
tinių partijos skyrių atstovų 
skaičių partijos valdyboje ir 
nutardama, kad tuos. atstovus 
rinks patys skyriai, Nąujį val
dybos nariai, išrinkti nuo vie
tinių skyriai Xra šie: Miss Ei
lėn Wilk|hsoif;VT!Sir Stafford 
Cripps, prof. Laski»z D. N. 
Prift ir Philip NęeLBaker.
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Mikroskopo išradimas
Vartę j imąs stiklę mažų daik

tų įįldipimo tikslui yrą sepas 
ĮŠmisJas, Kąda ir kąs pippiau- 
ąįą pąstębėjo, kad tam tikros 
formos stiklas didina ątębia- 
mufc daiktus, yra sunku nusta- 

t.

tyti. Iš mokslo rekordų mes 
patiriame, kad pirmąjį mikro
skopą. išrado dlandiefis Zacha- 
rias Jansen 1590 metais, šis 
"mikroskopas” negalima ly
ginti prie šių dienų mikrosko
po. Jis buvo daugiau4 panašus 
į žaislą, negu praktišką mik
roskopą. Pavadintas jis mikro^ 
skopū . veikiausiai todėl, kad 
šis stebėjimo instrumentas su
sidėjo ne iš vieno didinamoje 
stiklo, bet iš kelių didinamų 
lensų.

Už kelių metų po Zachario 
Janseno mikroskopo išradimo 
Galiliejus panaudojo šį instru
mentą, kaip teleskopą, aštrų-? 
nomijos studijavimui.

Bakterijų atradimas
Pradinis ' mikroskopas buvę 

mokslinis žaislas. Senovės mo
kslininkai prie mikroskopų 
'daug smagių valandų praleidę 
stebėdami paprastom akim ne? 
matomus arba sunkiai įžiųrį- 
mu'8 dalykėlius. Per ‘apie peik 
kiasdešimt metų mokslininkai 
žaidė su pradiniu mikroskopu, 

praktiškos

Ifi, bet tikrų įrodymų nebuvo.(gali sakytį gaidį papjovęs, Čia 
T'Hzfl Q15V111 Slllrt O't'aii’l-. xr/51 ainino i vinrralV\nDvasiškių valdžia ats|tir 
kimų sugaudė visus įtariamu^ 
krįiųipalizmu žmones ir. juos 
plukdė! Kurie išplaukėi bu
vo nekalti. Kurie buvo kalt}, 
tiems pievas nepadėjo ir jip 
prigėrė. ' ,

Jeigu šiandien policijų papu
siu bpdu kriminajjstų kaltep 
tirtų, tai visį kriminalistai bif- 
tų geri plaukikai,

Kriminalistus polięįjg ga|i 
nustatyti ne tik pirštų ant
spaudų pagalba, bet ir kraujo 
tirimų, Atlikęs žpiogžudybę ir 
apsitųškęs krauju piktadąris

vė| ateina i pagalbų mikrosko
pas, kurio pagalba galima nu
statyti kam tas kraujas pri
klauso.
nutvertus 
baubtas.

šiame, 
straipsny 
priklausančių nuopelnų sumi
nėti negalima. Mikroskopas pa
sidarė nepavaduojamas moks
lui įrankis. Jis naudojamas 
bakteriologijoj, medicinoj, ana
tomijoj, chemijoj, metalurgi
joj, agrikultūroj ir t.t. ir t.t.

J. Lapaitis.

Piktadaris ? gali bųti 
bemeluojant ir nu

palyginti* trumpam
visų mikroskopui
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PO RACINE KOLONIJĄ PASIDAIRIUS
Pasikalbėjimas su vie

los veikėjais apie 
įvairius reikalus.

te
pa-

ieš-

gitąisė, tęsė savo kalbų p. Liu- 
levičiųa, Darbai Nash ir kito
se dirbtuvėse eina visu smar
kumu.
Jus chieagiečiai, pridūrė jis, 
vis pratę dejuoti ir skųstis: 
vis' jums negerai, vis jus nepa
tenkinti.

Pasikalbėjęs su p. Čiulevi
čium ilgokų laikų, pagaliau at
sisveikinau su juo, pasižadė
damas kitų dienų pas jį už
sukti. O tuo tarpu aš pasiry- 
žiau kitus raciniečius aplanky
ti. Ypač man rūpėjo tuoj pa
simatyti su p. Stasiu Statke- 
vičium, vietos kultūros drau
gijos pirmįnipku bei kitais val
dybos nariais. Mano Pontiac’- 
as truputį perdaug smarkiai 

(pradėjo lėkti, tad vos jį spė
jau sulaikyti prie vieno nepa
prastai staigaus užsisukimo. O 
ta vieta pasirodė pusėtinai pa
vojinga, nes ne tik užsisuki
mas, bet ir pusėtinas kalnas. 
Tačiau viekas laimingai baigė
si, ir 
vjčių

štai aš ir vėl Racine mies
te. Ir vėl pirmiausia aplankau 
auksadailio William Liulev|- 
čiaųs krautuvę. Galvęju, kaip 
aš čia busiu priimtas, nes juk 
aš čia neprašytas svečias. Kai 
pravėriau1 krautuvės duris, tąi 
pastebėjo jpane ir p. Liulevį- 
ęius/kyg tai nustebęs, jis pą- 
kląusė manęs: 
čia?”

Paklausė jis 
kad nieku budu 
prastį, ar jis patenkintas ma* 
no atsilankymu, ar ne. Mat, 
prieš keletą menesių aš lan
kiausi Racine. ’ Praleidau čia j 
kelioliką dienų Chicagos Lie
tuvių Draugijos reikalais, Svaj-r 
biausia man tada rūpėjo kul
tūros draugijos skyrių -įsteig
ti, Tada aš varginau p. Diule- 
Vičių. Jis man nurodinėjo lier 
tuv|us, kurie yra tinkami 
draugijai priklausyti. Be to, 
ir pats kalbino juos prįsirašy^ 
ti. žodžiu sakant, darbavosi per 
ištisus vakarus, Rodosi, jis jau 
draugijos labui tikrai daug 
pasidarbavo. Vadinasi, atliko 
aavo pareigą, tąip sakant, su 
kaupu.

Taigi, kai dabar įžengiau j 
krautuvę ir įš jo išgirdau “ir 
vėl čia?” — tai kažkaip ne
smagiai pasijutau. Juk tai ga
lėjo reikšti: “Tai tu ir vėl at
važiavai man laiką gaišinti”.

Ąš vis stovėjau tarpduryje 
ir nežinojau ką daryti, P-as 
Lįulevičiufc pastebėjo tą tai ir 
vėl prabilo: “Na, ko toks ne
drąsus? Eikš į v|dų Ir papasa
kok, kas gęro girdęti Cfaicago- 
i6”-'

Antrą karta kviesti nerek 
kėjo. Aš supratau, kad p. Liu- 
Jevičius nėra jau Iflbai nepa
sitenkinęs mapę atsiląnkymu. 
Mat, gal vis dėlto aš galėsiu 
būti vietos kultūros draugijos 
skyriui naudingas. Jei pasi
seks čia įtraukti didesnį na
rių skaičių, tai skyrius pasi
darys vęiklęsnis, O tai bu‘tų 
malonu ir pačiam p. Liulevir 
čim, kuris yra to skyriaus vip 
šininkąs,

Kiek pasikalbėjus paaiškėjo, 
kad p, Diulevičius ir pirmiau 
nesijautė Jabai jau nuvargęs, 
p dabar jis turįs net daugiau 
energijos veikti kultūros srity
je. z Z

linksmai jis pabrėžė ta tak
tų, kųd Rąoine jau* nebe tęks, 
kokį aš jį palikau prieš kelis 
mėnesius. Tadg, pareiškė p. 
jįiulevlčius^ pacjne gyventojai.

“Tai ir vėl

tokiu baĮsu, 
negalėjau su-

mokslui ta-

aš štai jau ponų Statke- 
gražioje, rezideųcįjoje,

— Frank Rulaw.
(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS
Laisvamanių Susirinki" 

mas
JONISKlŠ^Rugs.- 12 d. kino 

“Lyra” salėję įvyko L. E. K. 
D-jos Joniškio skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas. Buvo 
perrinkta skyr, v-ba, į kuria 
išrinkta šię asmenys: pirm. Pr. 
šmotayičius, yicepirm. A.Sė- 
Jjųkas, sekret. J. Liumas, iždin- 
kas J. Norvaiša ir knyg. J. 
Mickevičius.

Susirinkimas nutarė civili
nės metrikacijos reikalu pa
siųsti Seimui atatinkamų peti
cija. Be to, skyriaus ilgalaikį 
p-kų V. Pręįkštų, kaip daug 
pasidarbavusį skyriaus veiki- 
mą, s-mas visais balsais išrin
ko garbės pirmininkų. ’

Naujai perrinktoji sk. v-ba 
jau turėjo kejetų posėdžių ir 
pasiryžta aktyviai dirbti. Asig
nuotų knygynėlio praplėtimui 
50 lt,, numatyta steigti dramos 
sekcijų ir t. t.

Nėrą jokius pfasmės verkti, 
kadą puodas sudužo Ir .pienąs 
yra palietas, nes verksmu ati
taisyti padarytosios žaloč nebe
galima.

Bet vienas asmuo komunistų 
^spaudoje pąfąšė ilgų verksmin
gų nusiskundimų dėl bėdų, ku
rias turėję iškentętį bolšęvikai 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje nu.Q Baltimorės seimo įki 
to laiko, ^kada jie išmaršavo iš 
SLĄ ir jsteigė savo susivienb 
jimą.. ; > •' 4

Jisai verkia, kad Gegužis 
“biaųriai” elgėsi su tais bęlšę* 
vikų delegatais, o Grigaitis, gir* 
di, Gegužio nesmerkė, “bet dar 
UŽgyrė’\ Priverkęs viedrų ąsą* 
rų, . tas asmuo “reikalaują’^, 
kųd jam butų paaiškinta apie 
organizatoriaus Žuko važinėj ir 
rnų, ap|e ‘ Devepio paskdios ty
rinėjimo išlaidas ir t. t.

Jeigu .tas; kaip jisai sakos}, 
Chicagos Seimo delegatas, tij$? 
rai. norėjo apie tuos dalykus 
pųtirti, tai reikėjo apie juos 
kląuąti tada, kai buvo tįe daly
kai svarstomi. O dejavimais 
apie praeitį ta praeitis jau p,e- 
bus grąžinta.

yra

pra-

buvo žemo 
sužinįai jįe

ir pritaikyti vaistai bei anti
septikui toms ligoms ■, gydyti 
bei nuo jų apsiginti, žmonių 
masės vis labiau ir labiau mok- 
sl|nasi, :kad nuo ligų reikia gin
tis ne aukomis bažnyčių! ir 
maldomis, bet vaistais ir mo
kėjimu gyvulius šerti ir už
laikyti. Mokslo pritaikymas 
praktiškam gyvenimui pakęlė 
ekonominę žmopių būklę. Ka
da-Žmonės nustoja burtams 
tikėję, paliauna melstis ir su
mažina arba, visai nutraukia 
aukas kunigams,, tai pastarie
ji dėlei to kaltina ‘'bedievius”.

Ligos ir kunigai
Kuomet - žmonės nežinojo, 

kad limpamu ir plintamų ligų 
priežastis yra neapginklųotom 
akim nematomos bakterijos, 
kuomet jie nežinojo, kad ligo
nis gali užkrėsti liga kitus 
sveikus žmones, tai buvo gę^- 
ra dirva platintis burtams, ti
kėjimui į ‘‘ųžčieravojimus” įr 
tikėjimui į šventas ir piktas 
dvasias. Atsirado kunigai,1 ku
rie pasisiūlė žmonėms jų ne
laimėse pagelbėti. Nesupranta
mų dalykų žiųonės bijosi, 
dėl ir religiją yra baime 
remta.

. Bet religijos netikslumų
kojimui nereikia eiti į kelių 
amžių praeitį. Kada šių žod^ 
žiu rašytojas augo Lietuvoje, 
jis mat^, kad ligos prispausti 
žmoneliai šaukėsi ne gydyto
jo pagalbos, bet kvietė kuni
gą; jis matė, kaip prie miru
sio lavono troškiame kamba
ryje ištisus vakarus susirinkęs 
būrys žmonių giedodavo iš kan
tiškų giesmes; jis matė, kaip 
žmonės gerdavo nevirintų van
denį iš nevykusių šulinių, prū
dų, balų . ir upelių; jis mate, 
kaip maldininkai rinkdavosi į 
“eudaunas”M vietas gydytis, 
šlakstydąvosį “šventu” vande-? 
nįu, bučiuodavo stabus, nešda
vo aukas ir poteriaudavo.

Ką darė musų kunigai? Jie 
ygriaudeno žmones ir sakė, kad 
ligos, nelaimes ir vargai yrą 
tęki Dievo Valia, toki jo rus-? 
tybė. Tai rūstybei nuimti reL 
kia daugiau aukų, daugiau mi
šių |r maldų! Venas iš dvie? 
jų; arba kunigai 
Supratimo, arba
monydavo žmones. Abidvi šios 
versijos bažnyčiai 
daro- Kunigai gali keikti bę-i 
dievins, klek nori, gali jie dė
tis nob.ožmais maldininkais., 
bet žmonių draugai jie nėra, 
kadangi prieš mokslo pažangų 
jie spiriasi kaip ož|ąi.

Ar dabar, po trisdešimt me
tų, padėtis Lietuvoje pasikei
tė?’ Vargiai, “Cudaunos” mai- 
dinyčios tyfętų būti sukrautos 
kur nors į muziejų. Bet m ąsų 
“tąutos vadai’1 apie kunigus 
tupinėja ir nepajėgia ne tik 
bažnyčių atskirti nuo vaĮsty- 
bęs, bet ncjstengia įvesti net 
civilių šliubų ir metrikacijų.

Mikroskopas ir krimir 
nuilstai

Visi žmoinę, kąd Žmogąųę 
pirštų antspaudų pagalba poli
cija dąžhai nustato kriminalio 
darbo kaltininkų. Kie^vieųo 
žmogaus pirštp antspaudas 
yra skirtingas. Kai koks nors 
kriminalis darbas yra atlietas 
ir kąjtinipkas pabėgęs, poiiplja 
suseka pirštų antspaudus ir su 
mįkroskopo pagalba palygįųfi 
juos su antspaudais krimina- 
lięmu įtųpamų žmonių. TuV) 
budu galima nustatyti tįkrų 
kaltininką.

šio straipsnio autoriui čiępąj 
-prisimena gana juokingi inci
dentai iš istorijos. Mokykloje 
jam teko studijuoti senovės 
religijų istoriją. To laiko tar
pių yąldHlą buvę kunigu ran
kose. Piktadariai atliko didelį 
kriminali darbų ir pabėgo. įta
riamų žmonių visada gali ras-

garbės nę.

bet tie žaidimai 
naudos nedavė.

Didelė pažanga 
po padaryta, kąi kitąs olandų 
mokslininkas, p. Leęuwėphoek, 
darydamas mikroskopiškus ty
rimus, pūvančiose žolėse pa
stebėjo kažkokių keistų gyvy
bę (infuzoriją). Tuo budu ta
po atrastas nematomas gyvy
bės pasaulis, Tąi įvyko, rodos, 
1632 metais. Mokslininkų su
sidomėjimas, šiuo atradimu btiV 
yo nepaprastas, šį savo atra* 
dimą minėtas mokslininkas de> 
monstrąvo f Londoną Boyal So- 
ciety susirinkime. Kiekvienas 
šios sueigos narys žiurėjo į 
mikroskopų ir po to pasirašė 
po liudijimu, kad jis matė ma
žyčius tvarinius. /

Tas pats olandietis (Leeu? 
wenhoek).H/il683-?1687 metais 
atrado bakteriją, kurios įsiga- 
vimas į žmogaus kūnų 
priežastis daugelio ligų.

Mikroskopo nauda
Prasidėjęs kaip žaislo ir

mogos daiktas, šiandieninis 
mikroskopas yra pasiekęs auk
štos tobulybės ir neįmanomai 
didelės vertės mokslui įrankis. 
Mikroskopo dėka galėjo plės
tis ir tarpti medicinos moks
las, kuTis nemažų skaičių lim
pamų ir pražūtingų ligų yra 
išrovęs |š žmpnįjęs tąrpo ir 
palaidojęs. .Kurios ligos dar 
nėra palaidotos, mokslas yra 
suradęs jų baktb^ijąs, o kada 
bakterijos surandamos, medi
cinai neima daug Jaikę pritai
kinti vaistus tų bakterijų su
naikinimui^

Mikroskope dėka bko sura
sti ir ištirti gyvulio ir žmo
gaus spermatę^ąį, iš kurių.vęi* 
Masi ir gyvuliai ir žmonės. Di
delės šęimbs, buvusius dideliu 
vargu ir gjęitfdy,' 
sidarė apribojamos pagal žmo
gaus norą. Dabar nereikia bū
ti mokslininku, kad butų ga
lima žinotu jog (ji^lės šplmps 
nėra nei Dievo dovana, nei ko
kia r nors nęlaimo. Tvirčiau at
sistojęs ant savo kojų, žmo
gus mažiau graibstosi nesuyąį- 
komų dvasių., x

Seniau siau tusios įvairios 
gyvulių ligos buvo skaudi ryk
štė ūkininkams/v $ųhlg$i ajš’ 
kindavol kad ta nelaimę esan
ti ' Dievo . ri^ty^’ prąšydąyo 
aukų m ■ liep/iavp/ mehtls. Ne
laimių /ąĮėgiami •kapnječj^ tuo 
budu budayo dar labiau ap-_ 
sunkinami, šiandien gyvulių 
ngų suseki i

aiškiausiai išdėstė senas kngli-? 
jos darbiečių vadas J. R. Cly- 
nes. Jisai pareiškė:

“Mano gilus jsi«tikinimą§ 
yra tas, kad susidėjimas šų 
komunistais butų nepataiso
mus smūgis Darbo Partijos 
įtakai ateityje, stiprumui ir 
pažangai. Sustiprindami ko-» 
munistus, padarydami for
malių sąj sd ’
sustiprintume fašįslus į ir Su
teiktume jjems galią šiame 
krašte, kurios jįę dabar ne* 
ituH.7 -

' »' ■* ■ _ ' \ I

Toliaus Clypes pastebėjo:
“Jeigu

' pai yra tokie pat, Kaip mur 
sų, tai jiemįš yra vjetos Dar
bo Partijoje. O jeigu jų prin
cipai skiytth’gi, > tai tegu jie 
eina’ savo keliais.” /

Parbo partijos konferenciją 
Bournmouth’e nutarė 2,116,000 
balsų prieš 331,000, kad pary
ja neprivalo turėti jokių reikė
jų su komunistų pųrtija. Be tų, 
konferencija pritarė panti j op 
valdybos raportui, kuriame 
Darbo partijos puriai yra ragi
nami nedalyvauti jokiame ben
drame veikimo su kpjnųpistais 
arba su Nepriklausoma Darbo 
partija (kurį yra sudariusi 
“bendrų frontų” pu komunas- 
tais).' Už valdybos raportų bal
savo 1,730,000, prieš — 373,- 
000,

Už beųdrų frontų darbįečįų 
konferencijoje agitavo Sir Stą- 
fford Cripps, prof, LaaRiir kąi 
kurie kiti “k^riaspamiai”.

įdomu, kokiaisx argumentais 
Darbo partijos dauguma rėmė

m žtyt, tų su kopį^įjį^^ b'al-

- 373,-

IŠ LIETUVOS 1
Plentų darbai

__ Savivaldy
bes" tiesiamas plentas 
žys |g Pumpėnai darbai 

galo. Iki rudens bus 
baigti. Jau nutiesta 10 km., li
ko tik 4 km.

Panevėžys — Pušalotas tą 
kryptimi šiais metais bus ne
tiesta apie 1,5 km. Šis kelias 

būva vįgįšfeąi 
pebcprąvažjųdjąnias, mat* buvo 

I miesto žinioje.

.j ,i . ir .
f

PĄNĘVp^YS. -
vis dar nebuvo jiooverio “ge
rovę” išgyvenę, Dabą r jau vL 
sal kas kita, Juk dar vjsai nėr 
geniai dirbtuves buvo uždary
tos, Ąpįe du tūkstančiai, žmo
nių. bastėsi gatvėmis be dar
bo. Nash automobiliu įmonė 
YQS krutėjo. šu kįtomis dirb
tuvėmis/ įręikųląj irgi, nebuvo 
gerini. Ąiškui kad ir biznta’ 
jdįįma tįėįf berisi: jie gą di- 
depu vargu pasijajke, 
T šiandien reįkąlai žyiųįai pa-

■ .-TSTeT."-. ."t ■

Žydų karių apygardos 
suvažiavimas

KAUNAS. — žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos Nepri- 
klauscmybės atvadavime, są
jungos cęptrę valdyba, vykdy
dama paskutiniojo savo suva
žiavimo nutarimus, dabar vi
soje Lietųyęje pradėjo steigti 
skyrių apygardas; Jęs bus stei
giamos tik apskričių miestuo
se. Savo laįku įsteigta Klaipė
dos apygarda ir dabar steigia
ma Šiaulių apygarda. Tam tik
slui Šiauliuose rugsėjo mėn. 
23 d. rengiamas apygardos sky
rių atstovų su važia vlfnas. Per 
šį suvažiavimą taip pat iškil
mingai bus pagerbtas minimos 
sąjupgos garbės paryš — pra- 
monipmkas Frenkelis, jsm tyus 
įteiktas garbės diplomas.

& J
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PITTSBURGH’O NMJOOS>v

Parų”, spkamo susirinkimo di,Qs 
npję. •> *

Sekamas susirinkimas bus 
lapkrįčio 14 d., taip kaip ir pa
prastai, antrų mėnesių sekma
dienį.

Dviguba Dovana Nau 
jame Old Gold 

Konteste
• Korės.

Įspūdžiai iš futbalo losimo

aik-

(Tęsinys)
* SPORTO AIKŠTĖJE

Prisiartinus prie sporto 
štės, didžiausias susigrūdimas.
Visos sporto aikštės sienos iš
margintos užrašais: HBeat Pitt’? 
(Sumuškiip Pitt.). ‘ T. „ . t

Išrodo kad W. Va. universi
teto kalnėnai tikrai ypa pasiry
žę išpliekti kailį “Pantheriams”, 
Mat, Pittsburgho Universiteto 
futbalo lošėjai turi, sau pasirin
kę už patroną Afrikos džiung
lių plėšrųjį žvėrį panterą, kuris 

■ yra panašus į tigrą, Prie <to, 
Pittsburgho Universiteto futba- 

(>lo lošėjų komanda yra skaitoma 
,viena iš geriausių visoje šaly
je, nes per praeitus Naujus me* 
tus Jaimėjo Californijoj garsia
jam *‘Rose Bowl”, nugalėdami 
Californijos- Universiteto loši- 

. kus-
Sporto aikštėje tvarko publL 

ka ir bendrą tvarką palaįko 
Skautai. Kas Skautas nešasį su 

/ savim ir po virvę susiringiais, 
pasiteiravus kam jiems to vir
vė reikalinga, atsakė, kad tai 

k dėl tvarkos palaikymo.
Netrukus sporto aikštėje pri

sipildė publikos. Saulė labą! gra
žiai švietė, oras visai nebuvo 
panašus į rudeniu orą, daugiau 
buvo panašu į pavasarį ir tik
rai teikė malonumą publikai su- 
sirinkusiai po atviru dangum.

Prisiartina laikas lošimui. 
Publika laukia iš kur čia tie lo
šėjai išeis. Pirmiausiai, matome 
įšeina “Pantheris ’(’tjgras). EL 
na ant paskutinių kojų, (žmo

rgus apsivilkęs žvėries kailiu) 
ir paskui savo išsiveda Pitts
burgho Universiteto Beną susi
dedantį iš 120 muzikantų ir va
dovaujama 2-jų dirigentų. Pitts 
burgho Universiteto Benas yra 
labai gerai išmiRlytas, netik mu
zikoje, bet ir maršavimuose, 
daryme visokių formų. Pirmiau
siai Benas aikštėje susirikiavo į 
2 raides: “HO”, paskui į; “Pitt’ 
kas reiškia Pittsburgho Univer
siteto vardą. Paskpi tas pats 
Benas išsirikavo į . VA.” 
kas reiškia W. Va., Universiteto 
vardą. Tas sukelia didelį plojL 
mą antroje pusėje aįkŠtčs. Mat, 
tenai randasi W.'Va. publika.

• Paskui Pittsburgho Beną eina 
Pittsburgho Universiteto lošikai 
tame tarpe matosi ir musų lietu 
viai lošikai Al. Lazauskas, W. 
Stapulis ir Benys Asevičius.

Pittsburgho Benas ir loš’kąį 
pamaršavę po aikštę pereina į 

. tą pusę aikštės, kur mes, ir at
sisėda jiems rezervuotose vieto
se.

Tuojau išeina ir “Mountain- 
eer” (kalnėnas), ankstas vyras, 
imituojantis senovės W. Va. kai 
nų gyventoją, kuris kovoję su 
miškų žvėrimis ir indėnais. Ap
sivilkęs žvėrių odLos darytais 
drabužiais ir nešinąs ant pečių 
užsidėjęs senovišką šautuvą, 
Mountaineer atsiveda W. Vą'., 
Unversiteto Befią ir lošėjus, bet 
Benas daug mažesnis negu 
Pittsburgho. Pirmose eilėse einą 
keletos uniformuotų kąrintakų. 
neša Amerikos vėliava ir kartų 
vežasi mažą kanuolę. Šiame p$- 

- radę motosi ii* moterų. *
W. Va. Benui ir lošėjams ei

nant per aikštę, antroje purė
je aikštės vėl didžiausias' ploji
mas ir šukavimas “Beat Pitt”, 
“Reat Pitt” kortojąma atvejų 

— atvejais.

PRASIDEDA
Pirmiausiai 

nuolčs. Benas
Himną, publika sustoja, '‘Pan
theris sueina su “Mouptąineer” 
ir pasisveikina. W. Va. Bena# 
ątsiąėda antroje pussję aikštes 
prie save* publikos. Abiejų pu-

šių lošėjai, iš vięnos ir antros 
pusės po 11 lošėjų, kaip įr dvi 
kokios sįęnos, kurias vieną ąm 
trą bandys prąląųšyti, Ritts- 
burghas pastato į pirmą > ugn| 
sekamus sąvo geriausius x taSD 
kus.» Daddio—turpųt Italas, M-a, 
tisi—ir Iteias, Lazaųskas-^-lie- 
tuvi3? Hensley-^vpkielį, Dalle- 
Tezze—(Nežinau kokios tautys
tės) Dellich—sjayą, Sąuęhek— 
Ukrainą; Mięhelosen -7-* slavą, 
Goldberg-r-žydą, Stepulis—lietu
vį, Patrick—airį,

IŠ W. Vą. pų«|s suęįJuoja j 
pirmą Ugnį sekamus savp ge
riausius lošikus; Ęęlldr, -Biąsi, 
Atty, Jiedrick, Velkiu, Hodges, 
Deangplis, Moąn Clark, Raspas- 
wich jr. Audia' &ose pavardės^ 
ir daug matosi svetimtautiškų. 
Bet ar čiopai randais, nors vie- 
noti.?

Trumpai sakant, šiame lošėjų 
nas lietuvis ar ne neteko suži- 
sąstate matosi tikra Tautų Ry
ga.
PRASIDEDA ROSIMAS, BET 

Aš APIE J{ MEKO 
NEIŠMANAU

Lošėjams sųsieįjiavįus į jiems 
paskirtas vietas, futbolą vienas 
iš lošėjų spiria, bolė lekia, kiti 
pasigriebia', bėga, treti vejas, 
virsta, griūva jr suvirstą į vie
ną krūvą. Publika šųkauja-rė- 
kauja-ploja, o ypatingai jei kat
ram jš lošėjų pavyksta pagauti 
bolę ir prasilaužti per eilę vyrų 
ir bėgti, o kiti jį vytis, Tikras 
jomąrkas pasidaro Įr beuai ima 
groti. ; '<■ / . .

Kalbant apie publiką* peiRia 
pasakyti, kad čiopai susirinko 
apie 16,000 minia ir jei tekia 
skaitlinga publika ima įtriukš- 
mauti, tai, žinoma, yra ko Ir 
klausyti.

Atleiskit, jei aš apie lošimą 
tik tiek galiu jums parašyti, 
nes geriau, nežinau, Pirmą ka'f- 
tą matydamas futbalo lošimą. 
Nors mano draugai prie manąs 
sėdėdami man aiškina, bet aš 
vistiek kol kas negalėjau geriau 
susigaudyti.

Tik tiek galiu pasakyti, kad 
futbalo lošimas—tai gana |dch 
mios rungtynės, kur yra reika
lingas lošėjams fiziškas stipru
mas, vikrumas ir gera orienta- 
ei j a, ^mokėjimas prasimušti per 
priešų eiles. Taippat reikia tu
rėti stiprus kaulus, nes kaulai 
šiame lošime yra laužomi jo-’ 
kio pasigailėjimo.
STAPULIS TURI TIKRAI STI- 

PRIUS KAULUI ' .
šiame lošime vienas dalykas 

puolė man i akį, tai musų tau
tiečio W. Stapulio iš Coal Cen-

i ...y ......................... į

tre stiprumas ir greitumas. Jam 
dažpąi prisiėjo, pasigriebus bo- 
lę bęgti ir prąsįląužti per prie
šų eiles, Daug kartų jįs buvo 
volįojamas ir kočipjamąs, bet 
jam tas nei kiek nepakenkdavo. 
Q kiti lošėjai, jei tik, katras pa
puldavo į tpkią “pirtį ■* kąlp S?a- 
pulis, tai jau žiūrėk ir sužeisti. 
Stepulis yra skaitomas yjenas 
iš gerųjų lošėjų ir jis daugel 
kartų yra sužavėjus publiką sa
vo vikrumu ir stiprumu. Al La
zauskas irgi turi stiprius kau
lus, jo lošimo pozicija' kaipo 
“gard” ir reikalauja didelės iš
tvermės,

LOJIMO PASEKMĘ
Nors aš apie lošimą ir nieko 

neišmanau, bet vistiek lošimui 
pasibaigus jau turėjau nuomo
nę kad “Pantheriai” laimėjo,

padarydami 220 punktų, Moun- 
tain^ers ^padarė ne ytano pun 
kito. Tas, žinoma, įr man sutei
kė smagumo, kaip ir kitiems vi
siems Pittsburgho sporto mėgė
jams. . . ’ |

Bet reįkia pasakyti kad Pitts
burgho lošėjai turėjo pąkapka- 
mai sunkaus darbo nugalėti W. 
Va. Mountaincers.

Lošimo pertraukose W, Va. 
ir JPįttsburgho benąi buyo SU- 
dąrę vieną didžiulį beną ir 
linksmino publiką, :

Ręiškia, tiek muzikantą!, tiek 
lošikai, tiek Visa publika nąpąi^ 
Sė kas Įąimėjo—kas pralaimė
jo. Visi elgėsi tarpusavy tikrai 
draugiškai ir spoptįškai, nebu
vo jokios neapykantos, nei pa
giežos.

Tai tiek mano įspūdžių iš fut
balo lošimo. —S. Bakanas

i

CEREMONIJOS 

iššaujama iš ka- 
groja’ Amerikon

== r=*= . >

j Iš Draugijų Veikimo |
Prisiartinus rudeniui, prasi

deda ir draugijų veikimas. Kaip 
išrodo, tai šiais . metais 
daug daugiau draugijose 
kiąma negu praeitais..

& & ’
Lietuvių Radįo Valandos "ve

dėjai rengia Koncertą ir Tea
trą, Spalio 31 d., Lietuvių Pi
liečių svetainėje, 1739 Jane 
St., S-S. 'Pittsburgh, Pa. Loši
me dalyvauja vietinis jauni
mas, o koncertinę programo 
dalį pildys Clevelandiečiai.

•Radio Valandos vedėjų ren
giamas 
mas 5 

' tuviško 
burghe.

Galima bus laimėti gražių ir 
gerų dovanų., '

bus 
vei-

vąkarąs bus pįimincji- 
'rpetų sukaktuvių Lie- 
Radio programų Pitts-

•

Lietuvių Mokslo Draugija 
irgi jau pradeda rudeninį vei
kimą. Ruošiasi prie Koncerto 
savoje pagrąžintoje svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Kokią dieną koncertas turės 
įvykti nęra galutinai nustaty
tą. Komitetui pavesta susira
šyti su Lietuvos Operos dairii- 
nipke Marijoną Rakauskaite, 
kuri šiuomi laiku lankosi Su
vienytose Valstijose, ir pakvie
sti Ją į Pittsbu‘rghą dainuoti.

Jei tik bus susitartą su p-l£ 
Rakauskaite, tai PĮttsburgbo 
publika tikrąi turės progą gir
dėti ir 'gėrėtis Lietuvos Operos 
dainininke.

Tai bus tjkrąi didelė dainų
pramogą Pittsburgbo publikai, Lekavičiaus, S. Bakąno ir An- 
jei tik p-lė Rakauskaitė sutiks tano Janulevičiąus.
atvykti į Pittsburghą.

* *

SLA. ,3-čias Apskritys, lap
kričio 10 dieną, LMD. svetai
nėje rengia vakarienę, kaipo 
pirmą rudens parengimą. *

N.S. Pittsburgh, Pa., APLA- 
50 kp., Spalio 24 d. 
“Card Party”, Lietuvo 
svetainėje, 818 Belmont St. Lo
šimas prasidės 7:30 vai. vaka
re. • <

rengia
Sūnų

* *

Soho Pittsburgh, Pa., Spalių 
13 d- Draugijų Sąryšio KomL 
teto susirinkime, laikytam Lie-r 
tuvių < Mokslo^. Draugystės svę-r 
tainėje, buvo nutarta šaukti 
Draugijų suvažiavimą, pasku
tinį nedėldienį, sausio mėnesio, 
1938 m.

•Suvažiavimo dienoje manoma 
surengti vakarienę pagerbimih 
senųjų Draugijų darbuotojų.^

N.S. Pittsburgh, Pą., Spalio 
12 d., Lietuviu Balsuot o jų Ly
ga laikytam savo susirinkime, 
Lietuvos Suhų svetainėje, in- 
dorsavo visą* Demokratų Par
tijos tikietą. Nutarė surengti 
prakalbas Su muzikaliu progra
mų, lapkričio 28 d., taipgi Lie
tuvos Su'nų svetainėje. Kalbė
tojais bus žymus lietuviai ir 
amerikonai.

Prakalbų rengimo Komisija 
susideda iŠ: J. Pabarčiau^, D..

•h & *
Bridgeville, Pa., Spalio 10 d.

Spalio 21 d. LMD. savoj sve-!SLA./90 kp., laikytam savo 
taipėjė rengia “Bingo”. Loši- susirinkime, J nutąrė surengti 
mas prasidės 9. vai. vakare.. savo nariams “Draugiškumo

U

V

• A’

1938 metų Oldsmabile Eigfrt keturių durų touring sedano priešakinis vaizdas

<•? Au I

Juozas Virbickas 
Eina “Moterystes" 
Stonan

"■ my-lll U,Ljyjw I

Spsitirokįį su Rugftiiji

-.•'■VI. Jį. Į.. 1‘L!

PITTSBDKGHį Pft. - spalio 
8 d. telio patirM, kad "mote- 
rygW.’ einu Juosaa Virbickas, 
naSlya, sh. R<w»lQa Stsnslaito:

, Reiškia, .Jųeufts stoja 
i stpp^ motorystėg, į&i jus SU 
korgspopdoneijį skaitysit, tai 
jau musų (larbštuais .luoaas tik- 
rai. bus surištas neatmezgarhais 
moterystės > (kodėl ne vyrys- 
tęp?) ryšiais, Jau sakoma, kąd 
porą užsakų kun. Kazėnas jau 
yra ’uteąkęs.. f. I *■

Well, linkime Juozui ir Roza
lijai daug visokių Jaimių nau
jam jų moterystės gyvenime. f 

v . Reporteris.

Pasimirė Žymi 
Moteriške Ona 
Kemežienė

Paliko 4 dukteris ir sūnų

PITTSBURGH, Pą; — Spalio 
9 d. pasimirė Ona Kemežienė, 
sulaukus 86 metų ir išauklėju
si gražių ir pavyzdingą, šeimy? 
ną. Buvo palaidota spalio 13 d. 
gražiose Holy Soul kapinėse.

Velionė Ona Kemežięnę-Dįč- 
baliųtė gimė Lietuvoje, Višpi- 
nių kaime, Griškabūdžio para
pijoj ir 47 metai atgal atvyko 
į Pittsburghą pas savo vyrą 
Juozą Kemežą, kuris irgi jau 
yra tniręsu?*” 
gyveno Vandcrgr.'ft, Pa,

Kemėžai ilgiausiai 
~ apie 

35 metus laiko, ir buvo plačiaį 
visoje apylinkėje žinomi, kaipo, 
nenuilstantį ir nuoširdus veikė
jai, Velionė Opa Kęmčžięne per 
daugelį metų iki sąvo gyvos 
galvos priklausė prie SLA, my
lėjo Jąįkraščius ir knygas.

Paliko didžiausiam nubudime 
4 dukteris ir l sūnų, būtent: 
Frančišką, Pauliną, Ednų, Vy
tautą ir Zanaidą.

Kitą kartą parašysiu plačiau 
ąpie velionę Oną Kemėž'enę, 
nes ji yra' daug pasidarbavus 
lietuviškam veikime,

S. Rakanas.

Žydu Jaunimo Tau 
tinęs Tarybos 
Konvencija

PITTSBURGH, Pa. — Spaliu 
13 d. pasibaigė žydų jaunimo 
Tautinės Tarybos 4 dienų kon
venciją, kuri buvo laikoma 
William Perin viešbutyje. Kon
vencijoj dąlyvąvo apie 300 de
legatų, suvąžįąvę iŠ įvairių Su
vienytų Valstijų priestų.

Žymiausia konvencijos kalbė? 
toja, Mrs. Arthur Brin, prezi
dentė žydų moterų Tautinės 
Tarybos, savo kalboje pareiš
kė: “Jei mes ppsįdąrbuosiipe 
išvystyniųj priemenių rišiipui 
tąrpteutinių nesusipratimų, tai 
mes turim imti p.’lhą ątsakomy- 
bę už militaristinių £ąlių kraš
tutinį veikimą ųškurįmui kito 
pasaulinio karo.”

Mrs. Brin ^kpf, W buvu
siam pasauliniam kare iš 66,- 
000,OftO' kareivių fik, prpcąm 
tai buvo lįųpsnorių. Kiti 95 
procentai buvo prievartą paim
ti ir ppeš savų norą kąri^yo. 
r “Sųvienytęs Va^tįjos tųyi 
rai apsižiūrėti įr nusispręsti, 
ką< kįiųą kitam H*
rųį šalis galėtų išsilaikyti ne- 
itraliai”, * sako Mrs. Brin. Ji

;;

■hhiikhmi

išmėginti

• ' Didelį pinigai tai dar ne vįs^ 
kų galizlmmėti šiame di

deliame, naujame viena ketvir-r 
tedulio miltam* dolerių vertės 
paveikslų kontesU. Jus čia bu
site dv^ybai apdovanoti, Bę pi- 
tagip&j dovanos jus suslpažin- 
gite su garsiais RabįaihSiH 
švalninteią Old Gold cigaretei^.

Tie cigaretei yra padaryti iš 
rinktinio derliaus tabako, Jų me 
kad negausi sugedusių, sausų 
ar sudrėkusių, Jų dvigubas celo
fano Įvyniojimas apsaugoja 
kiekvieną Old Gold pakelį.

Kitas dalykas. Old Gold ciga- 
retų gamintojai, paskelbdami šį 
kontestą per Naujienas, parodė 
savo prielankumą ateivių drau
gams. Jie, matyti, tikrąi nori 
matyti musų skąitytojus dova
nas laimėjus.

Tad, jei dar nesate įstoję į 
šį-naują Old Gokf kontestą ii 
dar nesątę, susipaž nę su Old 
Gold, tai nueikite į artimiausią 
cigaretų krautuvę įr paprašy
kite oficialių Old Gold paveikslų 
biuletenių su taisyklėmis. Per
skaitykite jas atidžiai. O jęį 
čia negautumėte, tai pasiųskite 
savo reikalavimą Naujienoms.

Atsiminkite, beto, dar įr tai, 
kad paprasčiausias mechanikas 
ar darbininkas gali laimėti auk
ščiausią dovaną lygiai, kaip ir 
kolegijos profesorius, čia nerei
kia kokios ypatingos žinios.

....j P«l« WtUtl «
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..... LINIMENT

fintuose muskuluose su k«l|ais 
iš sitryniiDftis*

PAIN-EXPELLERIS į 
su MIbakro” vaiabaženkliu yra 

naudolaiiiAA dm* 71 whi 9--- 1T

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei- 

j dimo ar užmušimo žmo- 
| -gaus. Nuo sudaužymo ki

to autombbiliaus, Nuo 
' sudaužymo savo automo- 

biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių ąpdrąudap.

NAUJIENOSE
I ' PER

, A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
I APDRAUSTI:

• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

MOTERŲ
SKYRIAUS
APGARSINIMUS

TVARKO.

<

esanti įsitikinus, kad geriausiai 
butų, jei ši Šalis bendrai dar
buotųsi su‘ kitomis šąlimis už 
pasaulio taiką. —Korės,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltoj 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

■ Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 

. ir. skaitys jūsų pagarsini
mą.

rrr

ŽEMAIČIŲ PRKĘSTĘAS —PAJOBfiS DĄINJNĮNKŽS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— „ __ _ — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENI— W. H, f. C. —10:00 VAU. VAK.
• PENKTADIENI—. — 7(00 VAU VAK.

11 11 ** HT f .1 * T—T!!—F7**1. " ■< "   "f—  ■■■'■"—    M 

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ $EIMYNĄ^-žiąių Skyrius
■■ „L 1 I 1 Į.,1.1 •F—i

NAMIE PASIŲTI ŽAISLAI
• I *

Kalbėtojai reikalauja, kad Su 
; vienytų Valstijų nei(raTi'etQ 

įstatymas butų pataisytas.

PATTERN 1582GUDDLE TOYS <

zNo, 1583--IŠkirpkit iš seifų, atitekamų šmptukų žąįslus 
sąvo dukrelei ir paraghiįut, kad ji pati juos pasisiūtų. Jie pi
giai atleis ir sutęiks jūsų dukrelei daug smagumo. Arba pa- 
sįukit juos sąvo draugėj mergaitei.

ir

j Ądręfias .....

‘ NAUJIEMS NEEPLECRAFT dept.
I 1739 So, Kalsfed St,, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų jr prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
I •
I Vardas ir pavardę



Daugiau

Vinie t LėkisIrene Budginas
504

DIRECTORYSPORTAS
ŠIANDIEN RISIS WEIDNERVąšeli

Ash

Lorraine

Edvvard

jvai
FOTOGRAFAS

MierosRiz
gen

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

rONSILAI IŠIMAMI

HOSPITAL

• RESTAURANTAI

Pete YOUNG’S Tavern

PETER PEN

DUMB

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Avenue
5727.

LIGONINES— 
HOSPITALS

Kaskas
Ji pra

šiame 
trauki-

0MĄI U. l C 
vj/i-t-m I-t?

Gavo 
Perskiras

Auksorius, Joe Rizgen 
Dabar “Busy”

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

GO/

Automobilių 
aukos

I SAW miM 
GO TV-US.

Apiplėšė taksi 
kabe

Reikalauja
Perskirų

Anna Žak nuo Frank

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE .....

i’ALAGO PAGELBA
NAMIE už ...... ........

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

arti
8406 SOUTH
HALSTED ST.

Yards 8408

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

NAUJIENOS Patterri Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų, ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

SVEIKATOS KLINIKA

EarI Chaffee, 45, su Lillian 
Zeimer, 37

Tony Floris
ka Massires, i

Arthur Skibbe, 34, su Kath
ryn Schleyer, 27

Edward Stepnicka, 24, si 
Bernice Koszis, 23;

Lapkričio 7 d. įvyks jos kon
certas Chicagoje, Civic Thea- 
tre salėje, prie Wacker ir Wa- 
shington gatvių. Dainininkė p. 
Kaskas apsidžiaugė, kad jos 
koncerte asistuoti yra kviečia
mas Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, kurį veda jos mok
slo dienų draugas ir pažįsta
mas Kazys Steponavičius.

Koncertų maršrutui praėjus, 
p. Kaskas dainuos New Yorko 
Metropolitan Operoje.

Pinigų Siuntimo* Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Jeigu * suvėlavusios lietuvai
tės nepasiskelbius, tai £ios trys 
merginos gali • būti paskutinės 
kandidates, įstojusios į “Miss 
Lithifania” Konkursą 1938 Me
tų Automobilių Parodai.

Paskutinė diena įstojimui į 
konkursą yra trečiadienis. •Fo
tografijos ir kuponai, prisiųsti

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

Peter Poška jiuo 
Poška

Albina Aluzas nuo
Aluzas

Nicholas Zuk nuo
Zuk

Tenka pabrėžti, kad p 
yra visada gerai nusitei 
ir linksmo budo žmogus.

Kaimynas.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

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

ANGLYS — COAL

GERB. Naujienų skaityto
jai ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurio* akoibiaai 
Naujienose

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.

RISTYNĖS DĖL CEMPIO 
NATO

DAILY
BUSINESS

Konkurso Vakaras su Gra
žuolių Rihkimu įvyks šį sek
madienį, spalio 24 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Be ce
remonijų bus ir muzikalis pro
gramai kuriame dalyvaus dai
nininkė Genia Lukas, monolo- 
gistas B. Liudkevičiųs ir dain. 
Stasys Rimkus.

MODERNIŠKAS $f .65 
Permanent •

(TIK ATSINEŠUSIOS ŠĮ SKELBIMĄ GAUSITE 
* PERMANENT BANGAS UŽ $1.65)

Kitų permanent bangų kainos nuo $2.95 ir aukš. 
Patyrusios lietuvaitės pagelbės jums prie visų pa
gražinimų. Moderniška vieta su visomis moderniš
komis mašinomis. Grįžusios iŠ musų vietos, busite 
užganėdintos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

, “NAUJIENOSE”

MISSED 
HIM Į 

WHAT 
WII_L 
PRINCE 
P1CKL.E 
DOVMITH 
Tmb_

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis ’’ 
Hollywood šviesomis 
'arbas garantuotas

420 W 68rd ST
ENG RRR8-KR40

Trys plėšikai prie Madison 
ir Green gatvių užpuolė taksi- 
kabą, kuriuo važiavo Guy 
Scharf, sekretorius Pettibone 
& Co. spaustuvės, 27 Nprth 
Dęsplaines St., ir atėmei iš jo 
$1,841. Jis tuos pinigus vežė
si iš * banko išmokėjimui algų 
darbininkams. Spėjama, kad 
plėšikai jį pasekę iš banko.

CRANE .
COAL COMPANY 

. 5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) _________  tonas
SMULKESNES $7.15

Tonas ...................
Perkant 5 Tonus

BOUlevard 2512
Stock Yąrd 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.

Anna Kaskas 
Chicagoj

šeštadienį Chicagoje buvo 
sustojusi garsi Amerikos Lie
tuvių dainininkė Anna 
— Ona Katkauskaitė. 
leido kelias valandas 
mieste, permainydama 
nius kelionei į vakarus. Ji vyk 
sta iš New Yorko į Texas, Ok 
lahoma ir kitas vakarines val
stijas koncertams’.

No. 4462—Naujausios mados žieminė’ suknelė. Joje išrodysit plonute 
ir smagi. Bile koks šilkinis arba vilnonis materiolas tiks šiai suknelei. 
Sukirptos. meros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

1 Norint gauti Viėiių 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 
SoS Halsted St., Chicago, III. j

šiandien White City patalpo
je risis kalifornietis Weidner, 
kuris, per kai kurį laiką buvo 
pusiau sunkiojo svorio pasau
lio čempionas. Iš savo klasės 
ristikų jis jau, kaip sakoma, 
išaugo ir dabar ritasi su sun
kesniais. Ir turi pasisekimą. 
Štai pereitą pirmadienį jis nu
galėjo Jack Conley.

šiandien Weidner risis su 
Rudy Kay, kuris yra skaito
mas kaip vienas* geriausių ris-

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

r toli. 1
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5049

Naujienų” numeryje ir 
tilps rytoj. Tą kuponą rei- 
išpildyti ir prisiųsti kartu 
fotografija į “Naujienų” 

raštinę. , . .

Einant naktį skersai 
land Avė., • automobilis užmu
šė Miss Hclcn Zielezinski, 19 
m., 5711 So. Laflin St. Auto
mobilistas pabėgo.

Prie 119 gat. ir Southwest 
Highway automobiliui susidū
rus su alaus troku, liko už
muštas troko šoferio padėjė
jas Wm. Cullinan, 6450 Šouth 
Ashland Avė. ,ir automobilio 
savininkas Albert Schefpo, 
6827 Harpef Avė.

Du Gary negrai liko užmuš
ti traukiniui Gary pakraščiuo
se sudaužius jų automobilį.

Kalbant apie Bruns, tenka 
pasakyti, jog jis Chicagoje yra 
įveikęs geriausius mistikus. Be 
to, su čempionu Marshall 
Glevelande išsirito lygiomis tris 
valandas su ,viršum. Numato
ma todėl, kad jo ristynės su 
čempionu' bus nepaprastai įdo
mios. u

Iš Negyvų “Baterių 
Padaro “Gyvas”

BRIDGEPORT. — žinomas 
auksorius, Jce Rizgen, kurs 
turi įrengęs • didelę auksinių ir 
sidabrinių daiktų krautuvę, 
adresu 3249 So. Halsted St., 
dabar, kasdien yra labai už
imtas. Mat, - jis priklauso prie 
kelių kliubų bei draugijų, ku
rios pastaruoju laiku užsitar
navusiems nariams per “Jew- 
elry” Rizgeną teikia dovanas.

Be to, jis gerai taiso 
rių rųšių laikrodžius.

BEAUTY BUDGET SHOP 
PERMANENT SPECIALIST

2357 W. 63rd Street. Hemlock 6223

vėliau trečiadienio, nebus 'pri
imti. . * /

Kuponaš, kurį kandidatės 
turi išpildyti randasi šios die
nos

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

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

' • O’
Estelle Ga’sko

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

. F. SELEMONAVICH 
k SVETERIŲ K R A U- 
| TUV£ ATDARA KAS 
■ DIENĄ — IR VAKA- 
F KAIS IR SEKMA- 
[ DIENIAIS
k Telefonas

VICTORY 3486 
VVEST 33-rd STREET

Kitą trečiadienį, spalio 20 
d., Rainbo Fronton (Lawrerice 
ir Broądway) svetainėje Fred 
Kohler rengia ristynės jdel pa
saulio čempionato. Risis čem
pionas \ Everett Marshall *su 
Bobby Bruns, kuris per pas
kutinius -trejus metus ne vie
nų ristynių nepralaimėjo.

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

> GARANTUOTI
VARTOTI BOILERIAI ------- —

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
MAS.

BRIDGEPORT. — Gerai ži
nomi “baterių”. meisteriai, 
Stanley ir Frank Kurauskai, 
kurie užlaiko baterių taisytu- 
vę ir naujų parduotuvę, var
du, Frank’s Battery Statięn, 
650 W. 35th St* Tel. Yards 
6701, dabar -su baterių aptar
navimu yra., labai “busy”.

Mat, jiedu iš “negyvų” ba
terių netrukus padaro “gy
vas”. Tai savos rųšies mečhą- 
ninkai-daktarai.

Automobilistai turėtų nepa
miršti savo gerų tautiečių, ir 
reikalui esant, užsukti adresu 
650 W. 35th St.

Kaimynas.

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. PašalpaJigoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar. ' ' . )

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 56c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruųdžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės, $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali, 333 So. Ashland Blvd. Įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise. '

**'.»* ■ * ' ‘ ' *

Draugijos ofisas atidaras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vah popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei- 
kątos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU- 
GIJON. ' \

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

sse 1
MIS 
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Pirmadienis, spalių 18, 1987-

ne

Š * i

Miscellaneous 
Įvairus

CLASSIFIED ADS.
-T-

Roselando Scenos 
Mylėtojai Ruošiasi 
Vaidinimams

Laisvamaniai Rno- Naujasis Moterų 
šiasi Suvažiavimui

, , , | ... j
Įvyks Roselande; Roselaądo 

kuopa rengs pietus.
BQSETAW— Rąįsvanųiųių 

Eti».ėę .^ultųros drg. 1 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą į2 
d. spalio. Išklausius^ įvąirių 

h 7, i • T1 komisijų raportų, pasir,Q<fę?
nepas ova.us dąrho (kąstais rei- viskas eina gana tvarjkįai-į 

► rengimo komitetas

noma, rosęlandiečims jis jąul 
seniai žinomas, tai ir domės 
mažai kreipiama, bet ųežinan- 
tiems tai gal atręiįytį, kąd Ras 
tai tokį0 sv.arbaųę Jtytejlyję 4e-f 
dasi. i

> • . ■ i
štai, pereito męnesio susirin

kime Ratelis nutarė laisvama
niams suvadinti- komediją 
“Knarkia Paliejus”. Čia maž
daug buvo ir rolių pasiskirsty
mas, bet vėliau, apsižiūrėję, vie
nas dėlei stokos laiko, kitos dėl •'

pirmyn” Choras 
žengia vis arčiau 
I.ietuv«3

Išreiškė papeikimą “kdrŠtaga!- 
vjųj” kęres^ęnde^tui; atmetė 
kvjėtiiųg. konfęrepcijon. 

v m " v
ROSELANDr — Spalio 11 d. 

jbuvo sušauktas. Scenos Mylėto
jų Ratelio susirinkimas pasitar
ti apie šio sezono veikimą.

iNutarta suvaidinti kokį nbrs 
veikalą, kuris dar nebuvo Chi- 
,cagdj vaidintas, o antros dalies 
prųgirąųąo pildymui pakviesti 

/ chorą perstatyti kokią operetę, 
taip kad po įlg.ų atostogų pro
gramas ,b0ų geras visais at
žvilgiais.

Toliau, buvo gautas pakvieti
mas nuo Liet. Laisvamanių, kad 
Ratelis prisiųstų delegatus į su
važiavimą, kuris yra šaukiamas 
5 d. gruodžio.

, ęia pasireiškė minčių skirtu
mas. Kvietėjai aiškino, vk?d 
Laisvamanių suvažiavime, kai
po kultūros įr etikos draugijai, 
verta dalyvauti. Paminėjo ir 
Šliupo žodžius, kad jis esąs ne 
revoliucionierius, bet evohucio- 
nierius. čia, žinoma, kurie su
pranta evoliucijos esmę, nieko 
ir nesakė, kiti gi tam n p įta
rė, pareikšdąmi, kad jie tik in
dustrijos evoliucijai prielankus.

Žinoma, laisvamaniai indus/t- 
rijos neturi, o ir Laisvamin’ų 
Etinės Kult. Ur-ja įsteigta ne 
,ant industrinių pamatų. Galiau 
buvo išneštas papeikimas tūlam 
korespondentui, kuris, kaip tas 
degtukas, ėmė ir užsidegė, ži- miesčių spartaus audimo.

: ■ \ • . L /

Spalio 11 d

. p.ę^ap^e Fop.do “Pįrmyn” 
cįierp ąusi-
rįrikime p. George Norįjųfas, 
734 W, 35th St., žymus Brid-

« • i • i • i . • s — - rkcivi v ion.a'3 viliu u vkia dirbti naktimis) negalėda- rengimo komitetas 
nu repe(ticijoą landyti, pranešu praJleš6> kad sceųos mylėtojų 
kad lošime negalės dalyvauti. rate]js sutiko suvaidinti Rd- 

Musų korespondentas ir pa- mediją “Knarkia Paliepus”, 
matė baisius dalykus. ' yįjny’ Pąįrepginąąs įvyks Japkri'čio 14 
išpyškino, kad Ruo Rpytj #kjie __._x r . .
Ratelių nariąi, kurie taip pa-, 
sielgė, o patį Ratęli spagai savo 
išgalę pusėtinai pakędeno. įįe-‘ 
pė prisidėti prie Li,et. Ra’sv. 
Ęt. Kultūros D-jus 1 k.ųppęs įr 
po jos sparnu darbuotis. ^Ga
baus suteikė net ir autonppiį- 
ją* , • i,’ \‘Vh. . ■■ ' -4

šiame s,iųrmkppe nariai ga
ju tinai pąsidąljn.o roles įr jąy’ 
pradės veikti. Pirma repeticiją’, 
įvyks antrądieny, 19 ,d. spąįįo, 
8 v. v. Dąrbininkų svet. apa
čioj. —Stepukas.

Mažiau mokinių 
priemiesčių 
mokyklose

šiemet prieniiesčių 
įas, už Chicagos rybų, 
2,000 vaikų mažiau, 
ke pernai 
padidėjimo, delei kąįkųrių prie-

mokyk- 
lanko 

negu lan- 
nors buvo tikimasi

d. p.ąrbin.inkų svet 7
Nutarimų raątįpinKe pra

nešė, gavusį, iš Lįetovęs nuo 
yieųo žymaus ’ įąigyąmąnįų 
darbuotojo laišką, jkįųpį ir pa
rkaitę. Ląiške nųsiskųndžią- 
’nąą kąip yra sunku $u kįepi- 
kaiais ir įvairiais fąnatiRais 
kovoti, taipgi taria ačįų Ain,e- 
rijkps lai$yąniaJtiiąW A?' Lįęto- 
vįų Kongresui ;UA Wkaą įr 
lųęrąįišRą paramą, kuri stip
rina jų veikimą ir neleidžia 
nupulti dyąsįš|kaį. Toįįąu 
n(usiąkundžia, kad . nesepjai 
“Laisvoj Miuty” buvęs para
šytus strąjpsnis apie civįįę 
lųetrikaciją, už ką ir succųzu- 
ravo. žinomą5 vietoj suceiązu- 
ruotę, turėjo naują spausdin
ti, kas padaro dvigubus nuo
stolius.

Toliau buvo praneštą, Rąd 
Laisvamanių suyažiąvinias 
įvyks Roselande, 5 d. gruod
žio. Buvo manyta rengti ban- 
kietas, bet pasirodė, kad tam 
pačiam vakare Aido Choras 
turės parengimą. Nutarta tu
rėti tik pietus, kad nepaken
kus chorui. —Stepukas.

Owras f rądeda 
Reguliares 
Repeticijas

t(Jei vyrai, tai kodėl
-^mo^erysr

: /o_ „ OJU1 Ol ivlllU8 
gyvuoti vyrų chorąs/ tąi faip r ” 7 . , P .pat gali' ^yubti ir motbriškaC «^ort?- -a*6s s(™Has> .»<- 
keUos veiklias daAuitojoą
ėmė ir suorganizavo Moterų i - l į P . J
Chorą; >

Ilgui 
choro ’ rĄ 
šiandien,M ......
Mark' Whitę Parko salėje, 
30 ir Halsted.St. ;•K’, '

Mokytoja hUs jauna ir paty
rusi muzikė, O. Petrulienė — 
Shimkiute. 1

Choro komisija kviečia vi
sas moteris, < mylinčias dainas, 
ateiti šįvakar ir prisidėti prie 
choro. (sp.)

s g’cguliarČs

k žmogus užmuštas 
eksplpzijoj 
pieninėj

GRAŽUOLIŲ KONTĘSTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas Lt**

.%

3

Telefonas

Amžius Svoris

PJaukų spalva

Aldų spalva

Užsiėmimas

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. PrisįimčiųAįuumi įstojų į 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ye 
dejų nurodymų. ’

Parašąs

p. S. TiRtai aiškios ir spaudai tinkąmps fotografijos b.ųs 
prikni°s* ♦ *
ry.....'u1 1 . '.j, ", . ... . ...............

^lĘ^GINYS TINKA KAPAI ARBA STALTIESĘ!

tyyKŲRAS LĘNDŽIŲS
r>e.i,siskyrfi>suH$įuo pasauliu

11 špalio 15' d/ 11:V7 vai., ryto, • 
1.937 ni., sulaukęs 53 metų * 

gimęs Liaubaro kąi- : 
me, Grinkiškio parap., Kėdai
nių ^pskr-

Amerikoj išgyveno 25 metus ;
Paliko dideliajtne nuliudiųi^e < 

seserį Ėj^bietą ir švogerį Juo
zapą Reųgvipųs, 4 sesers dūk- ; 
ierjs Nąįaliją, Genovaitę, jj,e- 
lęiią; 2 sešers sunūs, Stanislo
vą ir Juozapą ir gimines.

Kųnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj, $354 So. Halsįed 
St. Laidotuvės įvyks antradie
nį, spalio. 19 .dieną, 1:30 . vai. • į 
po pietų. Iš koplyčios bus nų- i 
lydėtas j Tautiškas kapinę?.

Visi a/ ą« Mykolo Lendž.iaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat pųęžirdžiąi kviečiami da
ly yavt JMęjiUyęgė ir šuteiktj i 
Jam paskįtipi patarnavimą įr i 
atsisvpįkinįmą^

Nuliąde jiekame,
šęs.ąp, šypgeris ir Gjiuipės.

Patarnauja laid. dir. J. P. Rį- i 
diRas, Tek Roulevard £089.

PeJ nežinomos priežasties 
ištikusi Winnetka biznio ,dis- 
trikto pakraštyje ekspliožija 
sugriuvę didelį namų, kuria
me buvo Winnetka-L4berty- 
ville Dąiry pieninė.

Ekspliožija ištiko 9 vai. šeš
tadienio rytą, kada vįsi pieno 
išvežiotojai buvo išvažiavę ir 
pradėjo gryžti tik už pusvalan 
džio po 
tuo laikii 
savininkas, Osear Johnson, 39 
Pjl, 5722 N. ,,Waslitenaw avė., 
kuris ir žuvo. Jo lavoną rasta 
priie jo deskos..

Priežasties ekspliozijos dar 
nepasisekė nustatyti. Ją pa
vyks nustatyti gal tik išard
žius visą namą.

' ' • ih _______ _

Vedybų malūnas 
teveikia

Nors LąkeldcUuntės prokuro
ras ir įspėto'- kąųpt.ės klerką, 
Rad jis negali įšdąyj^oti ycdy- 
ibų įeidiinų ąfyyRųsįo.i^s iš Rį- 

i .tą kąųpči,^ ' pę^opįs, .ęrowp 
i (Ppjnt yedyfyy ipafi/pąs tohęyęto 
Jkią visu sųiąrkumu įr k.ąup-, 
; tęs Rfe^Rąs visai proku^o' 
• Apėjimo nę^to-
I , ‘^ųyo tįRėfis,'
;■ kad rbjnt lengvai at-

sįžjĘuįės to mįlžtoišRo pejųo, Rų- 
rj jįs ,$ę,ipįąsi iš vędybų. Ap- 
skąitoma, kad vien Ra,ųntės 
RierRas iš vedybų pelnosi apie 
$7toW.O j mėtos. Ypač pelnin
gas kįerRųi būną tofiy 
yidųrp^kčię įr 9 yąl. ryto; Ra-j

.Už y^yhų ląj^ųs jis Wį 
jPP $jU). šįąip r^eguJiarė ląįsnių: 

Raipa ypa W ,PP
yakąrje pąšoRa jki #7-50, p pę, 
yįdTOjaRčję w B M

yisęRiP teisėjai

: Ras nięnęsi vi^
.tuoRtųyių.- > ’ 'Y?<! •

sijos. Pieninėj 
tik vienas jos

FILET SOUARES . .PATTERN Į41O
No. 14J(J^Gružus įr eįcguntįškus mezginys. Jį greit guįį- 

iųą lengvai numegzti, nes jįs susidedu įš atskirų šniųtuRų..

AMELIJA ŲjiAPO^IS WK
persiskyrė su šįuo pasauliu 

spalio 17 d. 9 valandą fžtd, 
|937 m-, sulaukus pusės amž., 
gimąs Panevėžio apskrity, Pu
šaloto parapijoj, Ažįagų Kaime.

Apjmįkoj Išgyveno 29 metus.
Paliko ^ięleįįame nubudime 

vyrąs Julius, trys dukterys: 
Adela keptas Antanas, 
S.ąlly įa.atRaway, žentas Ro- 
pert, Ą;ma Wo’u,k, Rentas Th,e- 
/icRire ir su.nus Ądolnh ir mar
ti' Daile; dvi seserys:. Veroni
ka Kirkilas ir .Konstancija 
Kirkilas ir RroįR JMikolas Yu- 
ŠRa įf įų šeimynos įr giminės.

Kunąa pašarvotas 3128 West 
$9th Pla>ce. Laidotuvės įvyks 5 
trečiadienį, spalio 20 diepą, 
9:30 yal. ryto- Iš namą t>Rs 9 
nulydėta j Tautiškas kąpiąes. 8

Visi a. 9. Ąmelijos Chapor .9 
nis Hock giminės, draugai ir R

ne$ė 4206.75—spalių 9 d. įpląu-
J " L-:

dan “Pirmyn^ choro Kelionei 
Lietuvon 1938 m. P-nas G. 
NoTbutas paaukojo ne vien 
pelną, bet visas tos dienos pi
nigines įplaukas. Dar pats ir> 
muzikantei apmokėjo.

Komitetas širdingai padė
kojo p. G. Norbutm už tokią' 
duosnią auką. Tokiils biznie
rius, radę progos, visi turėtų-* 
mėm paremtį. Jei visi lietu
viai biznieriai taip pasidar
buotų, tai pįrmyn” chorui 
nebūtų jpkio yaygo sukelti pi
nigus ir įkūnyti savo sumany
mą dalyvauti ateinančiais 
metais Lietuvos dainos šyen-’ 
tėję.

Yra ir /Įcif ų finaspių 
Į)izpierfų.

Pirmas didelę paramą 
rui suteikė p. W. Nęffas, da-i 
bar gi p. G. Norbutas. Bet at
siranda ir kitų dųosnių biz
nierių.

Štai p. J. Kanchaųskąs, žy-' 
mus mėsos sankrovos savi
ninkas 5907 S. įto?xnar Avė., 
praneša, kad įr jis prisideda 
prie ,didžjojo “Pirmyn’^ ęho- 
/’o darbo ir ruošia didelę Bun- 
,co Pai’iy, kuri įvyks spaįių 26 
d., GrO-odnian’s svetainėje, 55 
§f. ir Ąshland Avė. Linkime, 
kad ir jam pasisektų kuodau- 
giąuęįą pįnįgų sukelti, nes ir 
jo ruošiamos Bunco Party vi
sas pelnas irgi eis į Fondą 
“Pirmyn” Choro Kelionei Lie
tuvon.

Vėlinių vakarą — Jlallow- 
een Night —- spalių 31 d., įvy- 

l',rp.kniXn’’- P'^ėjų.; bau-, 
kietas Stock Yards Inn. Bus 
gardį vakarienė ir visį galėsi
me linksmai praleįsli vakarą.

“Pirmyn Lietuvop 1938” sa
gutės jau yra gatąyos ir jam 
yra pardavinėjamus. Jos yra 
įąbai gražios ir, ĮtiRiųps, ,n,ė 
yienąs jas pamatęs neatsisa-1 
Rys sagutę nusipirkti. Pają- 
mos iš tų .sagučių irgį eis 
“Pinnyn” choro kelionei Lie
tuvon.

Svarbu visiems Fondo “Pir- 
įpyn'’ Choro Kelionei JDiefu- 
vop komiteto nariams daly
vauti komiteto ' susirinkime 
ateinantį ketvirtadienį, spa?' 
įįų 2į d-, Neffo svetainėje, 
nęs tą vakarą bus imami ko
miteto paveikslai.

Kaip m^iotę, darbo pradžia 
yra įąb.ąi' sėkminga ir galima 
tikėtįs, Rad “pirmyn” choras 
tįRraį biis Lietuvoje 1938 me- 
toia- Vaito “Pirmyn” choras! 

, . . - —Raštininkė*

Tel. Victory 4965 
v stogdrngyst^

Mes dengiamu ir. pataisome visokios 
rąšies ’stogus, taipgi dirbame blėties 

I#ugyo8 iįlygęs, jpį pagei- 
^brTdgeiyirt ROOFING CO.

8216 So. Halsted Stieet

^AlĮiTEP TO RENT' ~

IEŠKAU FARENDUOTI NAMO 
nąą iki 60 kamb., tinkamą dėl 
RoomingJHouse.

/JOHN GASIUNAS,
• vTėl. Ehgrewo.od 9768.

i. 4-į-U w»-- ntTS}—

.yjjMft W»nte4—FenųJe

> r VIRŠ 700 MERGINŲ 
gayo .darines .dręęes, pabaigusios 
musą kursą. Mokiname dresių siu- 
yimą, kirpimą, pateraų dirbimą, de- 
zaiąmimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi- 
me gauti darbą be mokesčio.

JOSEFiHINE DRESSMAKING 
' SCHOOL

1234 Milyaukcc z*.ve. at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

, Keal Ėstąte For SaSlj: 
Namai-žejnė Pardavimui

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance

Te!. BOUtEVARD 2800 ' \
Perkam, parduodam ir mainom. na

mus, lotus, biznius ir f amas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namą pardavimui arba mainymui Už 
gerus bargenus; greitas įr teisingas 
patarnavimas. Reikalu;. priėJV gi
nkitės:

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

cho-

MERGINA, MOTERIS lengvam 
naiąų darbui be virimo, būti—gera 
ąljga. 5034 N. Ridgeway, Ist apt.

------- ...... J ———... , ■ ,,

PATYRUSI MERGINA namą dar
bui—paprastas virimas nėra skalbi
mo ,buti, $7—$8. Regent 2257.

MERGINA ar MOTERIS bend
ram namų darbui be virimo, $7.00. 
Hollycourt 5782.

R&TAS BARGENAS
Mūrinis namas kaip naujas, su sto
ru ir £ dideliais kamb ant .antrų 
lubų. Garažiuš. Karštu vandeniu 
.šildomas. $6,500 ' ’

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

.6 karną, medinis cottage ant ce
mentinio pamato, garadžius. Įmo
kėti $1.000, kitus lengvais išmokė
jimais. . ,

5 ir 6 kamb. freminis budinkas. 
$3,500. *

J. A. SHŲLMISTRAS .
Hpme Owners Reąlty Mart , , 

4016 Archer Avė. - 'Latayette 6300
■------------------------------r---- ------ ~T—----- . .51 ■

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik ūž $1L5OO. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šiaip 
Kitų Pargenu. .; \ 5 .

Z. m MiCKEVlCE ANO ČO.
39. yVea&rn Avepue. * 
liemlock U80u.

< •

RĘJKALINGA JAUNOS patyru
sios AUKLĖS — vienas vaikas — 
namų darbas—yra kam padėti, $8.

South Shore 8836.

JEjEelp VVanted—Maįe-Femaįe 
Darbininkų Reįkią

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, yyrąm 

ir moterim.
T.UTŲIŲL EMPLOYMENT

184 W. Washingtoh St. 3 floor.

10787 EDBROOKE AVENUB— 
krautuvė ir 7 kambarių .flata-s tin
kąs grosernei ir mark^tui/ tiktai 
4>»990.0u. Terminai. Dabartinis biž- 
ius ir fikčenai galima nupirkti pri
einamai, gera proga gyvam pirk
liui.

10146 ST. LAWRENCE AVENŲE 
—2 fiatai — 5 kambariai — plyti
nis—<3 karų garažas karšty van
deniu šildomas — L C. transporta- 
cija—tiktai $7990.00—$1500 .Cash — 
iiKUsi išmokėjimais — 1—ma$ bla
tas tinka jums.

F. G. maUR.ER and CO. • 
10323 So. Michigan Avė.

Pullman 2220,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

GĖRIMŲ SEILSMANO eiti 
tavernų biznius, gera komisija, 
ki teritorija atdara.
Rosęland Tobacco and Liųuor 

11418 So. Michigan Avė.

per 
pui-

Co.

F^rjniturę & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio šu Coi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
lįRčerįus dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles,g registerius ir ice 
,bąksiu?. Cash arba ant išmokėjimo, 
pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 $O.‘ STATE STREET 

CALjimet 5269-

’ Autopiobites
f931 STUDEBAKER Sedan, labai 

Švarus, aide mounts, tik ........... $79.
NEWBERRY BARGAINS, 

. 1025 North Clark,
Whįtehall 8000.

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisnius be įmokėjimo, 20 jųėn, 
išmokėti pilnas peržiūrėjimus: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodą taisy
mas, maleva, sėdynių, tanų, betoną, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 1$ metų. 

2509-11 Milvvaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

Business Chąnces
Pardavimui Bizniai

MARQUETTE PARKE. Įmokėki
te 5 Šimtus. Nupirksite 5 kambarių 
naują mūrinį bungalow. Kaina tik 
$3700.00, randasi ant 70? netoli 
Western Avė. Savininkas priims lo
tą už pirmą įmokėjimą. Turime vi
sokių kitokių bargenų. - • ’ ,

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69tlv Si. TeL Grpvehill 0306

,n K ,F arius Jot Sale
Ūkiai Pardavimui

183 AKRŲ FARM A Kenosha- — 
geri budinkai—8 kaąibarių namas— 
40 kalvių ganykla—tuojau nuosa
vybė—$11.000—ims atgal morgįčių.

Radke, 6224 Greenwood
-■-T".: ■ «. .■■■■; j.--------1 J „

Financial 
Finansąi-Pąakolo*

MORGiČIAl
Jeigu nori atnaujinti mor^gičijus 

arba gauti paskolą aut savo Ramo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuaniąn 
Building, Loan and Savjngs Asso- 
ciation, kuri randasi Nauj/tenų /la
me, |739 So. Halsted St., gausite 
ant lengvų išmokėnmų jr geresnė
mis sąlygomis. Rastinė atdara nuo 
8 pyto įki 8 vai. vakaro.

C0W '11 
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS AMGĘYS
LUMP .......................
MINE RUN -...................- 6.75 <
fcGG ........ .......................................... ,
NUT ..........  £jO0 :
SCREENINGS Hpdjana) .■ 640 

PIRKIT DABARIL t 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE W ;
PRIEMIESČIUOSE. ihL-. :Rytoj laidojamas 

fetviakario Užmuš
tos MikaįLenfe

PtoS jkoropefj 
motormoiu

Bytoj, 1:30 valandą po pįe-
tų bus laidojamas ' Myko^si^ ^yįtjpis"fei 
Lendžius (Lindsay), kuris 
rė tragingai penktądtoM/ 
lio 15 d. ..

11:17 valandą . ryto velionį 
suvažinėjo gatviakaris ppe 23* 
čįos į r Ąshland gatyių- Koro
nerio tyrinėjimas įvyRę 
dienię rytą ir iš įįndyni^ ton! 
pąąiškej.o, kad neląįnM^ 
niiiRii buvęs motoripon^.S‘ '1

Velionis buvo 53 n^ 
žiąųs ir gyveno 
1603 South Halsted Sfręet. 
paliko sesėrį Elzbietą 
nę Chicagoje, ir keletą gimi
nių Lįetuyoj.ę-, •

Miko Lendžiaus kųnąs 1 yu* 9 —'RąąKfctajnp—Lajdptuvėms— 
pašarvotas P. J; RtoįRo Roply* I J1OA Pąpjoįimams

ties 3854 ;Įo. IjwL-i I O Ar^er Ave»«C
- ’? fn I Phone LAFAYETTE^tt^.

PA.BSIDVODA TAVERNA dėl 
; šeimyniško nesutikimo. Ideališka 

yįeta vyrąi ir žmonai padaryti $50 
Liki $1QO į savaitę. Priims $1X)OO, 
Rad valdyti biznį. 434 West 31ęt 
SL

-r— -------- r—-r .. ' r \
1 ,,.k ,i< ■ ' $

NORTHERN IHJtyOIS' Ęąuątor 
anglys, luųap and egg $6.Q0; Mine1 
Rup $5.75; Stoker and Screenįngs 
$5JM); Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Merrimąc 8079.Ueeti felMte Fpr Salę 

Pardavimui

. iįoo
^aąjąs angliško typo 5 kaniba

lų plytipįs Rpmas — gatavas ap- 
iry.yepimui .Cmerpj — arti R^tuyiĮ- 
kos bažnyčios ir mokyklos, pėl lai
ko paskydimo pašaukti

2/^ po 5 R. . M-

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGABSĮNĮiĮT; 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARMENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus

CĄ^TAL 8500C; *
I Apgąrsipi^t; j kainoj, pn-
I einamos,, pakarjfljl- 
J mus gausit nuolaidą.

aMįKjOLAS JAN.CIjUS
Persiskyrė su šiuo yaęaulią 

spalio 13 id., yal. yąk.., . 
1937 m., sujaukęs 70 metų am- ; 
žiaus? ^įmęs Lietuvoj.*

.Amerikoj išgyveno 40 metų
Paliko - dideliame nubudime • 

daug draugų ir pažįstamų.
PrįRl^ą^ė prie Biblijos Ty- 

wW''-'
Kmjąs pąš^rvptas Masalskio 

Ropį, 3$A' Uitąąnięa Avė. ten 
atsibus paskąjtds kiekvieną ‘ 
vakarą nuo 7:30 vai. vak. >

TąįIkJtovps jyyks antradienį 
sptąlįp 19 A’ į Rl. po pietų

J 7'^utiškas kaPi_

1 ą, p,. Mrkolo JąncĮaųs , 
ąį ir > pažįstami 
ą ’kviečiami dą- . 
tęsę ir suteikti .'v

V

IMEVARD 7314

I flVFIKlS TenZnn"? LUrLlMO Visas Parulio
Y j Dalis.

^VĮETKININKAS
Bankietams

Ir Fągrabanis 
33U5 Šp. Halsted Street

š I 
I 
į 
:

i

Urba Flower Shoppe
'Gėlės Mylintiems—Vestuvėms

—Bankietams—Laidotuvėms—

ŠtreeV ;

MĄŲ/IjĘWS NEEDRĘCRA^T DĘ??.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

| Vardas ir pavardė

| Adresas

Nuliąde liekame,
Vyrąs, Dukterys, Sūnus, .8^' 

rys, Brolis, Marti, žeątąi įr 
Gipiines. z;

■ ; •i-' - •

’ Laidotuvėse patarnauja laįd 
dir, Lachawicg ir Šonai, Tėl 
■CĄNAl 2515.

It^up^j *$>- 

aid. dir. M 
ęyąrd 4M&

* ■» .» ■>

1

tuojau
«•

- - " v

- JiidSMdftk.
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Antra
Dovana

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

•š-M

#&&&

Florence

Kvarantina 
sergantiems 
lyties ligomis

už 2 dienas 
laisvės

bot

■■B

VIENAS ULTRA MODER 
NIŠKAS BUDUARO 

LEMPU SETAS

Miesto teisėjas Eugene L. 
McGarry išnešė ilgą- nuosprep- 
dį, kuriame pripažino,, kad lai
žybos ant arklių lenktynių, kur 
jos ne butų -dedamos, yra pil-

Adolph Stopper, 19 m. (kairėj) ir Charles Wal- 
iš Gran

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

POLICEMAN IN POSITION 
OF KILLER, POINTING GUN 

AT VICTIM'S CAR

Juc« inkriminavo su vagių gau
ja suimti lietuviai*jr:. ■ ,-.»>■

CICERO. —‘Trys jauni Ci
cerų gyventojai spalio 22 d. bus 
patraukti atsakomybėn už pri
ėmimą ir pardavimą -vogtų daik
tų. Šie trys nauji areštai yra

KAM JT BUS ATIDUOTĄ
* ’ I r i ? > * I,» ■ •

Ann Ricbter, pustrečių metų mergaitė, pa-
vainikė duktė Deila Staszkie iš White

. Pasak teisėjo, jei galima dė
ti laižybas arklių lenktynių lau
ke, tai laižybas galima dėti ir 
visur kitur, pav.; pas “buklius”, 
pulrųmiuose, ar kur kitur, nes 
įstatymai įsakmiai neuždrau- 

| džia laižybas už lenktynių lau-

z *

•:>:< :.y?wwx-:

tarpu gi jie, kaipo pirmų kar
tą sėdį kalėjime, buvo laiko
mi taip vadinamame “garbės”, 
ūkyje”, o ne pačiame 1 
m e. Ten nėra jokių sienų ir 
jei norėjo bėgti, tai galėjo 
išeitį iš ūkio, visai (neliečiant 
sargybos. Delei to Hanley ir 
susilaukė tokios didelės baus
mės.

Anne Kresge, duktė milio- 
nierių Kresge 5 and 10c san
krovų savininkų. Ji ketina 
susituokti su Marshall Duf- 
field, buvusiu Souththern 
Ca'lifornia universiteto fut- 
bolistu ir mūviu direktorium, 
tik dąr laukia tėvų sutikimo.

Išnešęs tokį nuosprendį tei
sėjas paliuosavo 170 žmonių, 
kuriuos policija? buvo suėmusi 
už dėjimą, ar priėmįnčjimą lai
žytų; , . į ;; \ . '.

Prokuroro; padėjėjas Crow- 
ley atsisako pasakyti ką pro
kuratūra darys delei tokio tei
sėjo nuosprendžio. Bet jis griež
tai tvirtina, kad kitos bylos 
prieš “bukius” — priėminėjan- 
čius laižybas z nebus nutrauk
tos. Tik jos bus nagrinėjamos 
prieš kitus teisėjus, kurie gali 
išnešti kitokius nuosprendžius.

Bet vistiek ^bukiai” teisėjo 
McGarry nuosprėYidžiu yra la
bai patenkinti.

Cloud, Mich., kurią nuo pat gimimo išauk-
'' ■ ; ; r / >

Įėjo Richteriai, kurių .namuose ji ir gimė.
Motina, kuri ikišiol kūdikiu visai nesirupi-

* 4 '*• t . •

per teismą įareikalavo grąžinti m r-
* . i ' ' * >

yeisiųaff turės ’ išspręsti kam ta

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
“"V < \ ’ ■■■.:;■ ■" ■ ■    • - ; . ......................... .......... ........ t   -■■■nr į

Išrinkta Gražuole Dalyvaus Automobilių Partitfc

NUŠAUTOSIOS PALYDOVAI
ton, 17 m., su kuriais besivažinėjant liko nušauta’ Miss Melba Moore, 16
ger, Ind. Jie sako,t kad ją nušovė kitas automobilistas, kuriam jie norėję padėti

NUŠAUTA AUTOMOBILYJĖ. — Miss Melba Moore, 
16 m. high school mokinė iš Granger, Ind., netoli South 
Bend, Ind., kuri tapo nušauta besivažinėjant automobiliu 
su. dviem vaikinais. Ją nušovęs nežinomas automobilistas, 
kuriam padėti jie buvo sustoję. Jiems sustojus, automo
bilistas, netaręs nė žodžio, paleidęs f juos šešis šuvius, ku
rių trys kliudė merginą ir ją viętoj nušovė. Po to auto
mobilistas paleido savo automobilį ir pabėgo.

Sveikatos komisionicrius Dr. 
Bundešėn pirmą kartą panau
dojo kvarantiną sergantiems 
lyties ligomis ir tuo tikslu už
darė namą prie 401 So. Pau
lina St. Niekas iš to namo ne
galės išeiti iki nebus pilnai iŠ- 
sigydę nuo užkrečiamos ligos. 
Jei kas bandytų laužyti kva- 

$200 pa
jinio.

no.
gaitęjjai^; .yejąnąąff turės*, išspręsti kam ta 
mėrįaiiė priklaūso. Teisėjas jau išreiškė 
prįtarimą pąlikti k udi k[ patėviams, kuriją 
nuo; pat gimH»e~-gTftšiai-ituklėjor -—- - *

Teisėjas sako, kad laižybos 
ant arklių 'lenktynių esančios 
taip išsiplatinusios, kad 75 
nuoš. visų miesto gyventojų 
yra vienu ar, kitu laiku dėję 
laižybas ant (arklių. Laižybos 
ant arklių ę6w patapusios dL 
džiausiu vidaus.Jauko spor-

BANKIERIŲ VADAS. — 
Orval W. Adams, .Salt Lakė 
City, Utah, bankieriufe, kuris 
tapo išrinktas prezidentu 
A'merican ■ Bankers Assdcia- 
tion. ; "'T

New City Furniture Mart
1654-56 West 171h Street

KAIP BUVO NUŠAUTA MERGINA. — Policija demonstruoja kaip, vaikinų pasa
kojimu, netoli’ South Bend, Ind., buvo nušauta Miss Melba Moore, 16 m. Du vaikinai 
naktį gryžę j Granger, Ind., kuomet sale ke io pastabėję stovintį automobilį. Many
dami, kad automobilistas yra reikalingas pagelbos ir kad jo automobilis yra arba 
nuklimpęs, ar nuvažiavęs j griovį, jie sustoję jam padėti. Bet automobilistas nė žo
džio ne 
vaikinų 
mobiliu

.....u->t. i .r >. ■

(Pasiklausyki! musų Radio 
Programą kas PENKTADIE
NI 7:15 iki 7:30 iš Radio 
Stoties WRFC 
locycles)

CAR IN POSITION OF ONE 
IN WHICH GIRL WAS SLAIN

Kalėjimo viršininkai 
kad jie bėgdami iš 
parodę bereikalingą 
mą, nes jie sumušė 
sargą, o . kitą pagrobė

Trečia Dovana
Vertės ......... ...... . . $10.00

Baus Tris Ciceriečius 19 metų kalėjimo
Už Vogtų Daiktų
Pardavima

Dr. Bundesen sako, kad 
sveikatos departamentui visai 
nerupi kovoti tvirkavimo ur
vus ar sekti žmonių moraly
bę, bct .tik kovoti plytimą ly- 

sako, tinių ligų ir kvarantiną bus 
kalėjimo naudojama tik prieš tučfe 

žiauru-' žmones, kurie nesigydo ir ap- 
vieną krečia bjauriomis ligomis ’ki- 

Tuo tus žmones- i

. Nors-visi jie pirmą kartą nai legalūs 
pateko kalėjimai! ir todėl su 
jais buvo elgiamąsi labai švel
niai,; tečiaus dabar išėjo aikš
tėn, kad jie jau Jseniai užsie-. 
mė piktada'rybemis ir dagi1 
yra papildę žmogžudysčių.] 
Pakliuvo gi z 'kalėjimam dė 
mažų plėšinių ir nebuvo nu 
žiūrimi dėl ,didesnių nusikal
timų, iki jie patys save išda

III III.t<11111111111.IIII Ii IIIilllllllllllll>11.111 III»>1.11■lllllllliti

- AMERIKIETIS CHINIE- 
ČIŲ ARMIJOJ. Vincent 
Schmidt iš New Yorko, trans
porto lakūnas, kuris Chini- 
jos karo aviacijoje kariau- z * . •_ ** • . " •
ja prieš japonus. Jis taipjau 
yra ,kariavęs ir Ispanijoj, lo-

. jalistų eilėse, nes jis norys 
padėti užpultiems žrnonėrhs. ~

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitlitiiiiiniiiiiiiiii

Kurią Antrai 
Išrinktai Grą|iipleį;;
Suteiks W

savo'auto-

rezultatas ęuėniimo 1 l-kos jau- kai'lą ims i deda n Ii 
nų piktadarių gaujos, kurioje 
buvo tr keli jauni lietuviai, die
tos ^cfų' katalikų šeimų vaikai.

Trys vogtų daiktų pirkliai 
yra' Casimer Szdzulo, 17, nuo 
1413 South 49th Avė.; Alphonse 
Johnson, 19, 1409 South >49th 
Avenue ir Thomas Gallagher, 
18, 1430 South 48th Court

Juos teis Cicero miesto
Sėjas- Henry J. Sandusky.

Kaltįnimai prieš visus 
yna’ paremti 
Fietuvių

Prieš kiek laiko Witlįam 
lĮanley pabėgo iš Stateville 
kalėjimo, Joliet. Bet neilgai 
jis džiaugėsi laisve,' nes už 
dviejų dienų . tąpo suimtasj 
Chicagoje ir liko sugrąžintas’ 
kalėjiman. Bet tos dvi dienos 
kainavo, nes jis, kaip pirmą 
kainavo ,nes jis, kaip pirmą 

is buvo nu
leistas sąlyginiai. Dabar gi ta- 

"po panaikintas visas atskaity
tas už gerą elgimąsi laikas ir 
jis turės kalėti mažiausia 19 
mętų iki galės iš kalėjimo iš- 
ieti. Šiaip gi jis butų išėjęs 
iš kalėjimo už. melų laiko.

Bct.v.dar liūdnesnis likimas 
ištiko du jo draugus, James 
Pogue ir Edward Moorchead, 
su kuriais jis pabėgo iš kalė- 
jinio. Kada visus tris policija 
užklupo\ viename bule Wėšt 
Sidėj; lai Moorchead bandė 
gintis ir policijos buvo nu
šautas. Pogue gi, kuris butų 
išėjęs iŠ kalėjimo už mėnesio 
laiko, dabar prisipažino, kad 1 
jis. su Moorchead ir kitu plė- 

ir jaus^siku, kuris taipgi yra suimtas, 
dar prieš pateksiant kalėji
mai! yra nužudę du policistus 

bėgę iš ka- 
kad jie yra
žmogžudys-!rantin?;tam gręsia I 

lės. Betgi policija tikrina, kad 4,al,<’a ir mėn. kalėj 
tokios nuožiūros nebuvo ir 

kurį jis užpuolė ir api- kad jie patys išsidavė. Dabar 
18th Street ir 50th Pogue laukia teismas už 

{žmogžudystę ir galbūt mirti

tris 
liudymais dviejų 

Juliaus Remedžiaus, 
Chąrlęs Metrick ir svetimtau
čio John Schimpf, Suimti valkų 
gaujos arešto laiku (iie buvo 
tos gaujos lyderiai, visi trys 
inkriminavo “pirklius 
išdavė policijai.

• - Ramdžius liudijo, kad
Szdziilai atidavė vagtą vacuum Chicagoje. Jie 
valytoją, o tasai tą įrankį parT! Įėjimo nugirdę 
davė vienam savo sėbrui. Rem- įtariami dėl t 
džius valytoją atėmė niio vieno 
Neviu Burkey, 1620 Wal!er 
Avenue 
plėšė ties 
Avenue.

Sakoma, kad suimtieji ber-'elektros kėdėj 
niukai nebus -aštriai baudžiami 
nes jie neturį kriminalistų re
kordų, yra jauni ir šie prasi
žengimai yra jų pirmi nusidėji
mai įstatymams. —R.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
1 i.... .t" i» i i,\i ■»yfTfi-Įw.įy4'!i»y<-^ i...............

LAIŽYBOS-ANT
ARKLIŲ ESANČIOS 

: LEGA1.ĖS •

EUROPE GUARANTEED!




