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Daugelis spekuliavusių biržoj skaudžiai 
niikentėjo

NEW YORK, N. Y., spalio 
19. — šalį nemažai išgųsdino 
pastarųjų laikų įvykiai biržo
se. Šerų kainos staigiai pra
dėjo kristi.

Kainų kritimas pirmon gal- 
. von, žinoma, užgavo kai ku
riuos spekuliuotojus. To betgi 
buvo ne gana. Dar Amerikos 
gyventojai neu’žmiršę, kad 
kioji depresija, kurios 
iki šiai dienai neišgyveno, 
sidėjo 1929 metais irgi 
kainų kritimu biržoje. Taigi 
šen ir ten imta reikšti abejd- 
nės, ar kritimas šėrų kainų

sun- 
šalis 
pra- 
šėrų

Kinai nepraranda 
vilties

TSINGTAO, Shantu4ngo pro
vincija, Kinija, spalio 19. — 
Užsienio korespondentai, sker
sai ir, išilgai važinėju po Ki
niją, pastebi reikšmingų daly
kų. Kinai, taip aukštieji val
dininkai, taip kariai, kaip ir 
ciyiliai gyventojai, tikisi, kad 
jie atsilaikysią prieš japonus.

$

Jie mąno, kad ir šiaurėj jie. 
atsiims teritoriją, kurią japo
nai jau yra užėmę.4 Tai liudi
ja, kad netekimas .tpjų pro
vincijų, kurias japonai jau pa
ėmė, ir praradimas dalies dar 
dviejų provincijų, kinų nesu- 
demoralizavo.

Kinų pastangos esančios lai
kytis juo ilgiau. Ilgainiui, jie 
mano, japonų jėgos pradės iš
sisemti. Tuomet gal Rusija ar 
kuri kita valstybė įsimaišys 
tikshr Japoniją suvaldyti.

Kinai reikalaus pa 
galbps japonams 

išvyti

19.
SHANGHAI, Kinija, spalio 

kinų ratelių 
svarbiausių 

Brusselio 9 
konferenci

žinios iš 
eina, kad vienas 
kinų reikalavimų 
valstybių > atstovų
joj busiąs reikalavimas pagal
bos japonams išvyti iš Kini
jos, nes japonai sulaužę nepuo
limo sutartį, kurių pasirašė tos 
valstybės.

Vėl francuzų karo 
laivyno maniievrai

laivai išplaukė maniėV- 
Viduržemio juroj. J
manievrai yra antrieji 
mėnesio bėgiu VidurŽe-

PARYŽIUS, Francitfzija, sp. 
19. — Antradienį 27 francuzų 
karo 
rams 

šie 
vieno 
mio juroj. Stebėtojai reiškia 
nuomonę, kad \jie yra greti
mai sujungti su krize išsivys
čiusia dėl reikalavimo, kad 
Mussolini atkauktų Italijos 
“savanorius” iš Ispanijos

. Chicagai. ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šalti ir smar
kus vėjai; saulė teka 6:07, lei
džiasi 5:03 valandą.

kiekio par- 
šėrų, aktyviųjų šėrų 
pakilo. Reiškiama nuo- 
kad šorai kils ir to-

nesas pirmasis naujos depre
sijos artimosi ženklas.

■ . i

Tačiau antradienį New Yor- 
ke, vadovau j amo j šalies biržoj, 
nežiūrint didelio 
duotų 
kainos 
monė, 
liau.

Dėl 
ypatingai nukentėjo tie spe- 
kuliuotojai, kurie pirko šėrus 
įmokėdami tik dalį jų kainos, 
kurie pirko sulig vadinamu4 
“margin”.

kainų kritimo biržoj

Yra priemonių Ja
poniją paveikti

WASHINGTON, ■ D. C., sp. 
19. — Trečiadienį Jungtinių 
Valstijų delegacija išvyksta į 
9 valstybių konferencijų Toli
mųjų Rytų konfliktui likvir 
duoti. '
/Konferencijos žinksniai, ži
novų manymų, busiu šie: 1 — 
reikalavimas, kad Japonija pri
imtų tarpininkavimų ■ valstybių, 
kurios kartu su Kinija ir Ja
ponija pasirašė Kinijos nelie
čiamybės sutartį; 2a— reika
lavimas, kad' Japonija sutiktų 
mūšių paliauboms ir duotų ga
limybės pradėti 
kos derybas.

Ar Japonija 
reikalavimams ?
kad ją galima paveikti, nes ji 
karo vedimui faktiųai priklau
santi nuo Jungtinių Valstijų, 
Didžiosios Britanijos, Francu- 
zijos ir Holandijos.

tiesiogias tai

sutiks šiems
Aiškinama,

Fašistai bombarduo 
ja lojalistų laivus 

Gijon uoste
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 19. — čia gauta žinių, kad 
sukilėlių lėktuvai mėtė bombas 
į Musei, miesto Gijon uostų. 
Kai kuriems laivams buvu
siems prieplaukoje padaryta ža
los. Sukilėlių lėktuvai taipgi 

bombas į miestelius In- 
* s ran-

metė I 
tiesto ir Villaviciosa, kurie 
dasi netoli nuo Gijon.

Kinai atmušė 
japonus

spalioSHANGHAI, Kinija,
19. — Tankoms skinant kelią, 
artilerijos ugniai tankų briovį- 
mąsi paremiant, japonai pada
re naują puolimą kinų pozicijų 
Šhanghajaus fronte, ypač Ta- 
zang* miesto apylinkėj.

Iš karto'japonai nustūmė ki
nus pusę mylios atgal. Bet ne
trukus kinai padarė kontrata
kų ir vėl nuvijo japonus į. se
nąsias jų pozicijas.

Kinų karo vadai sako, kad 
japonų pastangos esančios ne
kirsti kinams reikmenų prista
tymo kelius, štai kodėl atakos 
daromos ypač šioj srity. •

PORT WASHINGTON, N, 
Vokiečių aero-spalio 18. r

*planas .(seaplane) Nordwihd
pasiekė Šią vietą į pirmadienį,
spalio 18 d. Tai buvo jau penk- ir Ribadesella bei Cohmga sri- nazijose, sodinant juos siroluo 
tas jo lėkimas tarp New Ydrkę 
ir Azorų. , į
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MIRTIS Iš DAUSŲ. — Mechanikai chiniečių aerodrome kabina bombas po apačia didelio Chinijos bombne- 
šio, kuris greitai išskris tomis bombomis bombarduoti japonų pozicijas. Japonai irgi plačiai naudojasi lėktuvais, 
nuolatos bombarduodami neginkluotus Ghinijos miestus, tikslu palaužti chiniečių dvasių.

RUSIJA REIKALAUJA IŠVARYTI VISĄ 
SVETIMŠALIŲ KARIUOMENĘ 

IŠ ISPANIJOS

Nauji Taksai Italijos Kapitalui
Mussoliniui reikia daugiau pinigų* 

ginkluotis
Kviečia Svetimšalius Inve’stuoti Pinigus Italijoj

ROMA, Italiją, spalip 19.— 
Antradienį 4talijbsir (vyriausybė 
uždėjo naujds taksus ' kai ku
riems šalies gyventojams. Tai 
taksai 10 nuošimčių korpora
cijoms suorganizuotoms šėrų 
išleidimo pagrindais.
* Mussoliniui reikia . .daugiau 
pinigų ginklavimosi lenktynėse 
su kitomis šalimis, tad tenka- 
ieškoti naujų pajamų šalti* 
nių.

. Mussolinio vyriau4sybės ko
munikatas aiškina ryšium su 
uždėjimu šių naujų taksų, kad 
Etiopijos užkariavimo kampa
nijoj didelėmis sumomis prisi
dėjo valdžios bonų ir namų sa
vininkai. Dabar esą turi pasi
aukoti korporacijų 
ninkai. ’

Tuo pačiu laiku 
riausybė išleido
svetimšaliams investuoti savo

šorų savi*-

Italijos vy- 
pakvietima

Asturijoj fašistai 
imą viršų

ASTURIJOS FRONTE, Is
panijoj, spalio 19. — Žinios iš 
Ispanijos sako, kad lojalistų 
spėkoa Asturijos fronte aiš
kiai silpnėjančios.. Asturija tai 
paskutinė sritis šiaurės .Ispa
nijoj, kurių laikė vyriausybi
ninkai.

Jie buvo čia įsitvirtinę plo
te, kurį apsupa kalnai žinomi 
vardu Picos de Europa. Suki
lėliams apsupus kalhujs, loja- 
listai turėjo trauktis palikda
mi įsitvirtinimus, patrankas ir 
kitokius ginklus. *

Kai kurie Asturijos fronto 
kariai»pasidavę fašistams, kiti 
gi nusitarę prasimušti per fa
šistų eiles ir tuo budu išsiva
duoti. Pirm pasitrauksiant, lo- 
jalistai sunaikinę ginklus ir 
net sudeginę' paraką, kad fų- 
.šistai negalėtų jų paliktą’amu* 
nicija pasinaudoti. - (manymą išskirti žydus studen

tus iš kitų študentų tarpo uiu- 
Fašistai .turėjo pasisekimo versitetuose,wkblegij0šėirginl- •« ' 11 . ‘ 1 • • X*1 . *1 A. • « *

tys4 Oia
1,000 lojalistų nelaisvėn. ■

■ 

i fašistai paėmę apie se atskirtuose įiuo kitų moki
nių suolų.

pinigais Italijoj. Svetimšaliams 
investuotojams. ’ tarp - kitko pa
siūlyta1 šie palengvinimai: jie 
busiu paliuosuoti nuo paveldė
jimo taksų , mokesčių per 20 
metų; jie ubusių taipgi garan
tuojami nuo atėmimo iš jų in
vestuoto turto, jei kiltų karas; 
jei, karui kilus, valdžia paim
tų svetimšalių nejudinamų tur
tų, tai jiems busiu atlyginta 
u4ž jį pinigais.

Tai tokie Mussolinio žygiai 
dabar finansų srityje.
srity, būtent Etiopijos reika
lais, Italijos'• ministerių kabi
netas įsakė organizuoti pasiųs
tus į Etiopija italus fašistinėj 
milicijoj. Kitaip sakant, paim
ti civilius gyventojus militarėn 
tarnybon gynimosi nuo etiopų 
puolimų tikslais. Etiopijoj ra
mybės nėra ir nežinia kada 
etiopai pradės aprimti.

Kitoj

100,000 italų Ispa 
nųoj

^LONDONAS, Anglija, spalio 
19. — Pirmadienį Italijos vy
riausybė paskelbė, kad jos ka
riuomenės Ispanijoj esama vi
so, apie 40,0.00.

Italijos pareiškimų paneigia 
Didžiosios Britanijos skaitli
nės. Britų informacijomis, Is
panijoj. italų kariuomenės esa7 
ma tarp 80,000 ir 10.0,000. Pa
skutinę skaitlinę paduoda Is
panijos vyriausybininkai.

. -------------------------- ■.------------------------ ---  y.

Žydų unijos skelbia 
streiką lenkams

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
19. — Antradienį visoj Len
kijoj žydų unijos buvo paskel
busios keturių valandų strei
ką, žydai protestavo lenkų su*

LONDONAS, Anglija, spalio dėl ištraukimas po lygių dalį 
19. t— Sovietų Rusijos atsto
vas Maiski pakomisės posėdy
je ištraukimo svetimų šalių ka
riuomenės iš Ispanijos ręikalu 
pareiškė antradienį, kad Rusi
ja reikalauja ištraukti visus 
svetimų karius iš Ispanijos.

Maiski nurodė, jogei Ispani
joj fašistų pusėje yra gal ke
turis ar penkis kartus daugiau 
svetimšalių, negu lojalistų. To-

MerieiĮžerių miestų 
finansai geresni

NEW ORLEANS, La., spalio 
19. — šiomis dienomis čia vyk
sta Tarptautinės Miestų Tvar
kytojų (menedžerių) Asociaci
jos suvažiavimas. Iš praneši-, 
mų padarytų suvažiavimui ir 
iš diskusijų suvažiavime pasi
rodo šie dalykai: miestų me-/ 
nedžeriai sumažino išlaidas, 
daugeliu atvejų pastatė naiA- 
jus viešuosius pastatus, išrišo -pasažieriai rasta išpuolę į lau- 
pašalpos teikimo problemas 
vietinėmis pajėgomis. Tokiai 
Chicagai iki panašaus susi
tvarkymo reikėtų dar toli siek
ti. . *

Įspėjo apie reikalą 
sumažinti išlaidas 

į . pašalpai
Y., spalio 
per' radio 
preziden- 
kitjko pa-

HYDE PARK, N. 
19. *— Kalbėdamas 
pirmadienio vakare 
tas Rooseveltas tarp 
reiškė, kad geresniems laikams 
grįžtant federalė valdžia tu
rinti vis labiau ir labiau siau
rinti pašalpos teikimo veiklų 
ir mažinti sumas pinigų šelpi
mo rieikMams.

Prezidentas nurodė, jogei 
valdžios taksai tektų žymiai 
padidinti, jei jos išlaidos ne
bus sumažintos iki tiek, kad 
jais galėtų padengti pajamos! • • . * ■ ■■ ,

. DĖS MOINĖS,' Iowa, spalio 
19. — čia.mirė4 juodveide mo
teris, Adeline Henderšon, kuri 
sakydavosi gimusi 1823 me
tais. Jei Ji sakydavo teisybę, 
tai mirė \su4aukusi 114 me-

i ' 'At 

- čia.mirė juodveide orio-

karių iš abiejų kariaujančių 
pusių neišlaiko kritikos.

Jei konferencija nesutiksian
ti ištraukimui • visų svetimša
lių karių is Isp'anijo^, tai Ru
sija pasilaikys sau4 teisę elgtis 
kaip «tinkama.

Antradienį kitų valstybių at
stovai tylėjo. Tenka manyti, 
kad Maiskiui bus atsakyta tre
čiadienį.

19 žmonių žuvo lėk 
tuvo nelaimėje

SALT LAKE CITY, Utah, 
spalio 19. — Gelbėtojai pasie
kė vietų, kur praėjusį sekma
dienį nukrito ir sudužę Trans- 
continental Air Lines lėktu
vas. Jie rado visus 49 žmonių 
važiavusių nelaiminguoju lėk
tuvu4 žuvusius.

Lėktuvas atsimušė į prieš
kalnę dideliu smarkumu, nes 

ką per sudaužytų lėktuvo prie
šakį.

Žuvusieji buvo užsnigti snie
gu, ir tik kai ku*rių iš jų ran
kos kišo j o* virš sniego.

Dūžis atrodo buvęs didžiau
sio smarkumo dar iš to fak
to, kad praktiškai kiekvienas 
pajudinamas v daiktas lėktuve 
iškrito per priešakio skylę. 
Tuo gi tarpu tik apie 300 pė
dų atstumoj nuo nelaimės vie
tos buvo gan saugi lėktuvui 
nusileisti aikštė.

Iš pieno darys likerius 
. .-----

NORWALK, Conn., spalio 
19. — Carl Lazarowitz sura
do procesą likeriams daryti iš 
pieno. Federalę Alkogolio "Kon
trolės Administracija suteikė 
Lažarowitzui galios išdirbinėti 
tų produktų. <

Įmetė savo perdėtinį
> . pečiun

MOBILE, Ala., spalio 19. — 
čia areštuota juodveidiš Tom 
Webb. Jis yra, kaltinamas įme
tęs J įmonės pečių inžinierių
kritikavusį jo darbą 
rius sudegė.

24 NUŽUDYTI SO
VIETŲ RUSIJOJ

J ■ ■ A   

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 19. — Chabarovsko laik
raštis praneša, kad Tolimųjų 
Rytų sovietijoj 24 asmenys bu
vo, nebausti mirtim už šnipi
nėjimų japonams ir suokalbius 
sovietų^ viršininkams žudyti.

Protestuoja J. V. ir 
Kanados darbininkų 
boikotą japonams
TOKIO, Japonija, spalio 19. 

— Japonijos Socialė. Masių 
Partija antradienį apkaltino 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
linijas tuo, kad jos ginančios 
kapitalistų interesus ir išsiža
dančios ginti ' darbininkų tei
ses.

Parti-
Darbo
Orgų-
Visos

Japonų 'Socialė Masių 
ja atsiuntė Amerikos 
Federacijai, Industrinio 
nizavimo Komitetui ir
Kanados Unijai pareiškimų, 
kurio dalis skamba taip:

* I >
“Partija griežtai protestuo

ja jūsų rezoliucijas, paskelbu
sias japonams boikotų, nes jus 
buvote apgauti Nankingo (ki
nų) valdžios piktai iškraipyta 
propaganda.

“Jūsų rezoliucijas galima 
suprasti taip, kad jus ginate 
kapitalistų interesus ir veikia
te kaip kapitalizmo atakuojan- 

- tP^partija savose šalyse, tiro 
budu Aiišsi^ė^# ^xtsrbininkų 
teisių.”

Landonas reikalau 
ja suvaržyti Roose 

velto galią
TOPEKA, Kas., spalio 19.— 

Republikonų kandidatas į pre
zidentus paskutiniuose rinki
muose, Alfred Landon, kalbė
jo per radijų antradienį. Gali
ma sakyti, kad svarbiausia jo 
kalbos dalis buvo reikalavimas 
sumažinti prez. Roosevelto ga
lių. Landon kvietė šalies re- 
publikonus versti prez? Roose- 
veltą klausytis patarimų kitų 
žmonių, taip republikonų, kaip 
demokratų.

Bet tai sena ir daugeliui nu
sibodusi pasaka apie prez. 
Roosevelto “diktatoriShis pa- 
simojimus”.

Vedė savo dukterį;
7 metai kalėti

RIVERSIDE, Cal., spalio 19. 
— Teismas paskyrė Anstru- 
theriui MacDonaldui, 40 metų, 
bausmės 7 metus kalėti už tai, 
kad jis apsivedė su savo po
dukra. Vedybos įvyko gruodžio 
mėnesį 1936 m. Arizona val
stijoj.

Jaunas galvažudys pa 
dėtas pamišėlių name

, SOUTH PARIS, Me., spalio 
19. — Paul N. Dwyer, 18 me
tų berniokas, kuris užmušė 
D-rą Littlefieldų ir jo žmona, 
kaip tyrinėtojams atrodo, vi
sai beprasmiai, padėtas pami
šėlių ligoninėje stebėjimui.

19.
ap- 
da-

BORGER, Texas, spalio 
— Juodžemio dulkių audra 
galybė kai kurias valstijos 
lis. Dulkių debesis yra tokio 
tirštumo, kad 
ne toliau, kaip 
dulkių audros 
derlingumą.

įžiūrėti galima 
mylių, šitokios 
naikina žemės
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CHEAGlEeKI PRISIMINIMAI APIE GYV4 
PAŽANGU CRliZUŽlV MIESTELI
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Amerikos Lietuviai Gruzdžiuose. — Biz 
niai. — Mokslo Įstaiga. — Kultūrinis

Veikimas.

Naujas 01d Gold 
Kontestas

? ■ ■

Nereikia mįslių spręstu

■>/ i/,,-;-

■Bttrnside SLA kp. 
irritarią jteraiąą

Trečiadienis, spalių 20, 1937
ru .. ..

1036 E, 93 St., 30 d. lapkričio.
lį/igonįu yra J, Naminis, 

$0738, \Vabash ąvę. Paskirti 
laiiikytojaia Ą-. Umbražunas ir 
J. Dėivikas. —Narys.

Gruzdžių miestelis su šešiaią 
tūkstančiais gyventojų stovi 
35 kilometrų ątstumoj nuo Ža-» 
garės, 29 km. nąo Skaisgirio, 
28 kilm. nuo Joniškio, 17 km. 
nuo Meškuičių, 14 km. nuo Ša
kynos, 16 km. nuo Kruopių, 24 
kilm. nuo Šiaulių. Artimiausi 
kaimai, apsupę miestelį, yra 
Karveliai, Dargyčiai, PoviEškiai, 
Jokūbaičiai, Sauginiai, Lygu- 
dai, Daujočiai ir Dimšįai. Vi
sam valsčiuje randasi 11-ką 
tūkstančių (lūšių, 5 tūkstančiai 
yra neblogų katalikų, kurie lan
ko bažnyčią.

Miestelio įstaigos
Pats miestelis pusėtinai pra- 

švitęs, turi kelioliką naujų na
mų, senieji taipgi gerai sutvar
kyti. Ypač gražų įspūdį teikia 
liaudies mokyklos naujj muro 
ir puikaus styliaųs namai, gra
ži prieglauda, na, žinomą, ir 
didelė dviejų aukštų bokštų 
bažnyčia. Valsčiaus įstaigos yra 
mažas kredito bankelis, koope
ratyvas, traktierius-palinksmin- 
tojas valstybinės sandėlis, ke
lioliką aludžių, Antano Trečio
ko kukliai įrengta vaistinė, dan
tisto ir gyd\itojo ofisai, dvi 
barzdaskutyklos,’ du fotogra
fai, du laikrodininkai, ratinių 
išdirbystė, keletas batsiuvių, 
vilnų karsimo ir audimo fabri
kėliai, gaisrininkų komanda, 
vėjinis malūnas, policijos nuo
vada, p. Tautvaišo Jagz-band 
orkestras, paštas, pakinktų siu
vėjas, drabužių siuvėjų-mezgė 
jų gana daug krautuvių, viena 
kepykla, trys svetainės, viena 
iš jų chicagiečio Vinco Klovos. 
Žydų randasi tik 20 ,šeųpfnų<->

Biznis lietuvių rankose
Biznis didžiumoj lietuvių ran

kose.. Keletą metų atgal buvo 
įvesta elektros šviesos, bet dėl 
atskaitų nesuvedimo pinaikino 
ir dabar elektrą turės tik ma
lūnininkas p. Zigmontas ir me
džio fabrikantas p. žalevičius. 
Kai vakaras ateina, jie užžiebia 
elektros lemputes, kuriomis nu
sagstytos jų tvoros. Nuo, tolo 
kai žiuri, atrodo kaip Ryga, 
gražu ir patogu., Mat, jie patys 
pasigamina jėgą, kuri duoda' 
elektrą. O miestelo gyvento‘ai, 
naktužei užėjus, vaikščioja po 
tamsias gatves, kaip duselės 
po atklanas. Gatvės, kurios pir
ma buvo vadinamos PoviĮ'škių.

’ Daujočių, Dimšių, Dvaro, da
bar yra Žagarės, Daukanto, 
Kudirkos, Dariaus-Girėno; Fe
likso Vaitkaus ir t. t.

arklius. Sako, išlaikymui žirgy
no valdžia kM pvįdęda; 
po 35 tuksiančius Tvo pa
čiu Žygiw aplankiau W gruzdžių, 
pieninę, kur vedėju yra p. čia- 
pas. , į ,

i

Naujas 01<į Gold kontestąą su 
savo $250,000 laimėjimais atei
viu apylinkėse sukėlė tikrą pa
sitenkinimą. Kas savąitę tūks
tančiais įstoja į kęntestąntą 
eilęs ir deda pastangas, kąd4š- 
ląįnaėti $>00,000 laimiki. ;»•• • 
,/J tą kontestą, kurs sukėlė to? 
kj wid.omėjimą musų žmonių
įtarpy o. ypąČ , organizacijose, 
kurtoms mes padedame įsigyti 
kontesto paversiu, įstoti cįąr 
galima ir dabar — dar'nevėlų. 
TOt pamwW!- $10Q,0DQ pir
mas prąiząs: ir 999 dovanos,, 
kurių suma šįekįąsi $150,00^1 
Tad, jei dar kas neįątoįo>tė į 

prisek w W
irios. omblma W * neUralcsti progos...

j Nereikią jokio išsilavinimo 
ą$ ypatingos žinios, laimėti ga- 

paprasčiausia darbininkas, 
Jkaipi ir profesorius. Nereikia 
paganau ir mįslių spręsta Koa- 
itęsijantas galį vąrto.ti savo pa
prastą kalbą, kad užpildyti ko,-, 
'miškų paveikslų kalbą, 
i Viskas kas reikia atlikti, 
1 nueiti pas savo ąrtimiausį ei- 
gąretų krautuvninką ir įsigyti 
is jo. oficialių Old Gold juokin- 

; gųjį^ paveikslų ir nurodymus, 
’juoš. perskaityti ir imtis spren
dimo darbu. Jei jūsų krautuv- 
ninkas neturėtų tų paveikslų, 
tąi kreipkitės į Naujienas.—Šk<

Pittabw?gha- grm^iam gerai 
žinoa^ per ilgus meW, 
no Phtabarghę w dithei i

nuėjęs į protui W m 
dintąą tautos vąde medelis i*

ant suoktą svajoją turė
jo Ąnįrikoį iv ser
kės gyventi- Ja Franęeą
kelia ątgjąi- išvyka pąą 
brolį Lių^ą į Cą-
lifon$&. ięgi $-
męą A«ft0riX<Ū- YTa 
atletąsį įr rengiąsi vykti Ąme-. 
riko$. ŠU '

Iš Lietuvos Atva
žiuoja J. Gintalas 
ir K. Noreikienė

Joseph Gintalas ir Katarina 
Noreikienė išvažjąyp iš Go.then- 
burgo spalio 13 d. ir pribus 
*New Yorkan spalio 22 d.

Paul Gintalas yra. Amerikoje 
gimęs. Važiuoja pas savo gi
minaitę Heleną Herbert, 731 
W. 60 <St, Katarina Noreikienė 
atvažįuoja pas savo sunūs Jus- 

itin^ ir Leoną Noreikos, 12206 
Saiigamon St.

Apie jų pribuvimą Cfricagon 
pranešime vėliaus.

N-nų L- ivakorčių Skyrius.

Gyvuiinkystės mokykla
Gruzdiečiams daug pažangos 

ir kultūros trupinėlių teikia ir 
juos pačius skatina prie apšvie- 
tos ir duoda daug malonių va
landėlių meno srityje ir šiaip 
bendrame veikime, tai aukšto
sios gyvulinkystčs mokyk'a, 
kuri yra įsteigta buvusioj. Ną- 
viškino kontoroje. Čįa suvažiuo
ja iš visos Lietuvos jaunų vy
rukų praktikuotis veterinarijos 
gydytojų^ moksle ir studentai 
daug gyvumo įneša į Gruzdžiu 
miestelio žmones^ kaip vaidy
boj. Tiesa, prie to prisideda ir 
miestelio ponija su savo štabu. 
Iš daliem ima. dalyvumą ir k$i- 
mo jaunimas. Tai tokiu būdų 
yra daroma šiokia tokia pą^am 
ga-

Spalių mėn. 2 d. 
buvo įdėta 
kalbama 
pridurti, kad 
nesį, prieš pat 
geidaudamas nuvykau 
ronomą p. Petraitį, 
parodyti žirgynų. Su mielu 
sutiko parodyti ir 
gos pamatyt! ir 
senesnius žemaitukų

i d. Naujien-sę” 
zdžių žnia, kur 
žirgyną. Turiu 
935 gegužės rrtė-

noru

veislčs

i

i
tai

Protestuoja Prieš 
Bonus

Turės prelegentu^ įr progrąiųu^ 
savo misfrinkimuosė 

■i i ■
• ? ■■ — '■

SLA 63 ' kp.BURNSIDE
ląikė mėnesinį šd^rinliimą 7 d. 
spalio, Tuley Parko svetainėj, 
90 St. ir St. L(awrenęe ąvę.
. SLĄ; G-to delegatė

‘Kučinškienė išdavė
ia kurio paaiškėjo, kad Mas 
apskritis ^askyiiė prelogėntųs; 
bei kalbėtojus, kurie lankysis 
kuopų su^irinkiinuosb iv 
prakalbas bei prelekcijas.

63 kp. nutarimu priėmė. Se
gantis. kuopoj ^i^i^kinras b.us 
lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak. 
viršutinėj svetainėj. Nariai 
kvieėiamj skaj;Wngaį ątsikmJky* 
ti,, nes dalyvaus vienas 6-to ąp.' 
skričio- prelegentų.

Nutarta suirenįtį’o1 baMų. su 
j progrąinu.. Išrinkta’5 kbWiją 
tam darbui A.< Snarkiepė^ J- 
Alexandravičius ir P. Pivoru- 
nas. Jie pranešė, < kad baliuj w 
imtą Macukevičiąuš. svetainė,

»,^iį —....................................................

PąŠkutįnęg 2 Dienos 
“PRIVAČIAS PETER

VINOGRADOV GYVENIMAS"
....... . Penktadienį prasidės

‘'TOLIMUOSIUOS RYTUOS”
1 Dramatinė apysaka iš intrigą ir 

špionažo Sovietų Mančukuo
; j. pąstany.

■ soNevąsą *
I įtoMouUs. dtonoroi^, irtdara ^10:45 A. M.

............... ■■■■■■ i

Mrs.

T—~

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

' ROSELAND—CHIOAGO, • ILL.
Tek PULLMAN 1193-8277

Physical Thefapy 
and Midwifo 

6630 Sę. Westent 
Avė., 2nd (loor 

Henilock 9252 
Patarnaują p^e 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masaage 
eleetrio t re ąt> 
męnt ir mą$n£ 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso TeL Virgtala 0036 
Residence TeL BEVERLT 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo %r-4 ir nuo 6—8 vai. vakąrc 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVR 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

■J

Y ANKEEIŠJPOT^O CHIPS 

POFCORN IK : PRETZELS 
Pastatom į Tavernas ir Restuu- 

rąąus sezoninius produktus,
Į Taipgi parduodam saldainius 

whoješale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

/į JM*.4' w■■ «

; BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

Juozapas Ažukas 
^Bridgeporte išdegė kelfttąs namų, 
kur Žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite. pak°I jvs tokia nelai- 
mę ištiks -r apsidrauskite tuo- 
ją,us pąs ~ 

atstovauja
Juozapas Ažukas 

propehty qwners assočia 
TION OF BRIDGEPORT 

330,3 Sp. Lituanicą Avenue 
Tel. Boųleyard 3450

9 vak.)
4 Y**

, (Atdara nųcx 10. ryto. ilp. 
P' Wlll u *. Į JI      iHiiliim^iRm 

I

Garsinkites “N-nose”

■■Illiuil.ll.ll.il II.IH HIH ui .11 I II

PATWW
Raištys viso.ms p^trakimą njšims. 
BOD Y BRAGES, E: L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tam^as pančiakas 

į jūsų naierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Speęialistus mo- 
ksliniuose prietąisuose perzi tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyrąs ię ųiojęris prižiūrėtojai.

CH16AG0 ORTHOPEOIC GO.
; 183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

Miesto
Kamb.
Namu

K. P. G UG I S
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted $t.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 
Telefęnas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

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

2400 WĖST MADISON STREET
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tetaptame: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR: CHIRURGAS

Vai. nuo a iki 4 v, p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. TreČiądieoiaU ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tei. Ufayette 8016

KL. JURGELIONIS
3407 L6we Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso. Tel- CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

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

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

Ofiso TeL: Boulevard 7820
Namą TeL: Prospect 1930

1824
3395

200 !V$aywood miestelio namų 
savininkų atėjo prie miestelio 
sales reikalauti iš miestelio ta
rybos atmesti pasiūlymą išleis
ti paskolos bonų sumoj $82,000.. 
Miestelio prezidentas Curt 
Krausser atidėjo svarstymą iki 
pirmadienio.

Protestuotojai nurodo, kad, 
tie bonai, kartu su palūkanomis 
pasieks $115,000 ir namų sa
vininkams bus sunku juos at
mokėtu

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVBRSAL RLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not ine.

10 Węat. ISth Street Ltate^
Ir mus?ų patyręs inžinierius 
atvažiuos į juąų namua ir 
suteiks PYKAI apąkąičiavi.- . . 
jmij dėl namų apšildymo rei- j 
kmenų (plarit), garu arba 
karštų vąndenįų šildomą. m = 
NEREJKIA PINIGU INO-BU 
Km- 36f MfiNESIAI Iš- HM 
< MOKĖJIMUI- ŽEMA JttH

i’ALUKANŲ KAINA.
l Atdara vakarais iki 7 vai. 1 
į Nerišliomis iki 1 v. dieną | 
.■ rt,"'U ti . ■ V1,- .. •

’S NUO 
TREE.T

Baime ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo
< Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

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

,.-r. ■■■ . .

musų- sekretorius suteiks jums visas
informacijas

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

. 1739 SOUTH ll,U,STK> STREET 
Telefonas CANAL 8500

i ' ■IT'.T’*’—į I»jr į1/yrygj>Vh' 1 U!**! 'u
(MEMBER FĘ DERA L HOME LOAN BANK)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS -

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

:'"T'V DIENA IR NAKTĮ -i;
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4($5r07: So, Ęęrmitagę A ve. 
44.it South Fairfield Avenue

. .t Tel. LAFĄYETTE ■ 07-27 -
nnį į ni.m i, iii i į<h . į ui.. n u.......................i n j 'i 1 j j.....

. t - 1 _ 5; koplyčios visose
į JL_JL*- J- Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvių radi o programą Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai, vakaro, iš W. H. F* C. stoties (1420 K.) —Pranešėjas 

P. SALTIMIERAS. >.. • A

' ...J i   ;—r-  —. r .'r . , ;—‘ T? ————: -—  

Laidęl4tor>M Direktoriai

į Chicagos,-.
, Cicero ; f
Lietuvių į į 

»' Laidotuvių
Direktorių

'■ J**

Asociacijos

; Ambulance
h Patarnavi-

mas Diena
1 ir Naktį .

TURIME 
■F f' KOPLYČIAS

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
. 23t4 West 23ril Place .: Phone Ganai ^15

SKYRIUS: 42-4-į E"8t ic!8tl» Street__________Tęl. Ptlllioan M70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
[ 4704 So. Western Avė. . Phone Virgin i a 0883

J. MULEVIČIUS.
1348. So. Caljfornia Ąvenųe , Phone ^afąyette 3572 ■ ....... .. .. ■  ----- —  —— .....

■ - , A, MASALSKIS . .. .
3307 Lituanicd Avenue Phope Bbplevard 4139

A> PETKUS
Cicero i Cicero 2109: 1410 Si>ii4h 19th ędurt 

........... ——’
' P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Stręet ' Boulevard 4089
.........— .......    "’i* -f 1 » ’iĮlAUH

I, J. ZOLP Phone Bofll. 5203
West 46lh Street Phone Boulevąrd 5566West 46lh Street

................ .............................. ,, , ....... , ■ ------------------- -------

S. M, SKUDAS
Street Phone Monroe 3377

Yards 1139
Yards 1138

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

TeL, Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pągal sutarti.

Kiti LiętuviaĮ 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.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptępiimo, nervuotur 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai' akinius. Vlsu°se atsi- 
tikipaųose egzaminavimas daromąs 

'su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialu atydą atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kleivos akys ati
taisomos. Valandoj ąųo, 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av, 

Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

----- ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------— 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 84,83

Res. Phone: x Office Phone: 
Lai. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakiibs 
dentist 

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popit. 

išskyrus% s^madieui ir trečiadieni.

TeL Office WentwąętK 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaikų ligą gydytoja

6900 So, Halsted St
Valandos 1—4. po pietų. 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir sUbatomisi

DR. G. SJERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829
Pritąiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th gt. < 

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

Nedėlionuą pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DENTISTAĮ

▲  * 11. — —. T J __ _ B.A 

ob Nariai.
Amerikos Lietuvių Daktarų 

.^Drau. 
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 ikj 8 vakaro • 

Serędoi pastą) sutartį;

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Seredomijs ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenur 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5913

756 West 35th Ši.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso vąJandos nuo. 1 -3 nuo 6:30.8 
Nedaliomis nasrai sutarti

Rez. 4910 ŠO. MICHIGAN BL “
TeL Kenwood 51W

>VD.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

‘ G.vdo staigias ię chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiką pagal naujau
sius metodus ir- kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Lahoraforija:
1034 l&tfc St., netoli Morgan St.

Valąndos puą 10-^1^ pietų ię 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro

Teh Cąnal'31'10' 
Ęęęideųęuuįi tąląfopai:

Superior 9454 ar Central 7464
v---- ----- ' " 1 ‘I?............. I' "

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros luboa 

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo T iki $:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
vatandar dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonai Yards 0994

Dr. Maąrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vakandoa;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po, pietų
7 iki 8 vai. Nedžl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA ?406 ♦

Garsinkites “N-nose”
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NAUJIENOS, Chicago, III.Trečiadienis, spalių 20, 1937

Lietuvos Naujienos v* • IZ ’*-**'■'**• v vo a i*j v** ziausias Kontestas i
$2/0000 laimėj miaia

užeiti

dalinai sumažinti nedar

B unco

MODERNAS
KLAJOJĄS
VAIKAS

įmonė nuperka

centas tabletastikrumoje

ThisNthaT

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIURETOS IR

nupigintosAUKŠČIAU

DYKAI 50 GAŲONV ALIEJAUS

Reguliarus Kainos

žaliavą! Jei i? ne visas 
rūšis galėtume augin- 
krašte, vis dėl to dau
sų varto j amo j o didesnę

Kaip Greit, 
Taip Neilgai

AS GERAI 
JAUČIUOS

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

Tel. Boulevard 7010

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

Bando Išspręsti 
Gatvekarių 
Klausimą

Už 12 
TABLETŲ

a sėt of beautiful
We have a

Joanne Buchinskas received 
word lašt week that she was 
one of the fortunate five in 
the U.S. who wAs awarded a 
two year scholar^ 
uania

PAINI HCHANGE
2000 MiIwaukeeAve.

pat'ehtuoios 
sulfanila- 

nuo kurios Tulsa, Okla.
10 gydomų ta gy-

Bud riko programai—Nedėliomis iš stoties WCFD—970 Kil., nuo 7:30 
iki 8. vai. vak. .
Ketvergais iŠ stoties WHFC—1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 
Panedėliais ir Petnyčiomis iŠ stoties WAAF-r-920 Kil., kaip 4 vai. vak;
Kiekvieną rytą iš stoties WGES—1360 Kil. kaip 9:00 vai. ryto.

įspėja Prieš 
Pavojingą* 
Gyduolę

Reikalauja specialiu 
legislaturos 
posėdžio •

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

rakandų ir radio. .
Lengvus išmokėjimai.. Kainos Nupigintos

perskirų Chicagoj ji rhinestone clips
Ducky” (Akvile'A'nciutė) and

Maleva .... ■
-------- i

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už '/j 

. kainos.

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

.The season began, of coursę, 
vVith Birutės ąlumnal, Marioną 
Rakauskaitės concert. What a 
sočiai event that wąs! Fitting- 
ly, it was . well-atte'nded by 
many Birute meųibers, former 
members and fans.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco
i ; Avenue
. Tel. Lafayette 5824

^Thiš first edįtion of “OVEfi- 
TONES” appears at the ' ih- 
ception of .the . Litjiųąąian /so 
cial season. A glance a t the 
varipus calen-
dars promises it. to be one of 
the bi/siest and most colorfųl 
in yearš. ' >

Next was the Burico party: 
an unprecedented success so
cialiu and financially. It point- 
ed out emphatically that San
dara Hali no longer can hold 
bur croNvds, even for such a 
‘'moterų sportas 
Miįler • called it, 
party.

Bus staigmena, gal ir labai 
maloni, ir visiems musų rūky
tojams, kai to tabako gaminiai 
pasirodys rinkoje.

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

O d Gold vėl - patiekia 1,000 
laimėjimų sumoje $250,000. 
Pirmas laimėjimas yra $1CO,- 
000, kiti 099 laimėjimai sumo
je $150,000. Taigi, kita proga 
laimėti. Kontestas prasidėjo 
praeitą'mėnesį, bet jus dar tu
rite ganėtinai laiko j jį įstoti 
—v dar nevėlu.; Stokit šiandien.

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

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

in ' Lith
Congratiifations, Jo

, Groserninkų ir mėsininkų su
sirinkimas nutarė prailginti 
maisto kreditus šelpiamoms šei
mynoms.

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

NAUJIENOSE 
PER

A RYPKEVIčIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

; Now the season is well un- 
der way; Concerts and dąnces 
are vying for attendance; there 
will be no holding mama and 
papa when Sunday rolls around. 
To satisfy them at least one 
evening, Birute is rehearsing 
by far the lightęst, most tirne- 
ful operetta. of many a sea
son. More aboiit this as the 
weeks go by.

Telefonas yra jūsų modernas “klajo
jęs vaikas”. Ypatingai patogu yra tu
rėti ekstenciją ir virtuvėje/ kur jums 
tenka tiiek daug laiko praleisti. Tele
fonas tenai ne tik kad sutaupo daug 
bereikalingo vaikščiojimo, bet padės 
išvengti ir “pietų prisvilinimo”, nes 
tada jus galėsite atsakyti į visus gau
namus pašaukimus vietoje ir kartu 
akimi prižiūrėti ir virtuvę. Musų ar
timiausias Biznio Ofisas . 
maloniai sutiks jums paša- 
kyti kaip nedaug tdi tekai- 
nuoja. .

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

Pašaukti OFFICIAL 9100

Federalinis teisėjas Wilker- 
son susirūpino išspręsti painų 
Chicagos gatvekarių klausi
mą ir ypač gatvekarių ir eleva
torių suvienijimą. Abi kompa
nijos yra receivėrių rankose, to
dėl visus klausimus tenka 
spręsti.

Kompanijos ir miestas, tą 
klausimą veltui bando išspręsti 
jau desėtką metų, bet dar nie
ko nepadaryta to klausimo iš
sprendimui. Tuo tarpu miestui 
ir kompanijoms advokatai ir 
inžinieriai, kurie ruošia įvairius 
planus, kainavo jau virš $5, 
000,000.

Painiava dėl gatvekarių. pa
sidarė užsibaigus 1927 m. gat
vekarių koncesijai. Nuo to lai
ko ėjo nuolatinės derybos teis
muose ir už teismų, bet vis dar 
koncesijos. Jau buvo 'priimtas 
nepavyko susitarti dėl naujos 
susitarimas 1930 m., ’ kurį ir 
gyventojai patvirtino visuoti
nu balsavimu, apie suvieniji
mą visų transportacijos įmo
nių, bet kompanijos to susita 
rimo nepildo ir išsisukimui nuo 
pildymo dagi * pasidavė į recei- 
verių rankas taip kad jas da
bar kontroliuoja ne miestas, o 
teismai.

iš didžiausios firmos 
Chicagoj! Nacionah’ai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
drų ir gelžkeliy sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
Vi pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
tuvės —Ateikit į ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedalioj 10-1

Amerikos Medikais Asociaci 
(a įspėja visuomehę prieš nau 
dojiihą dabar * markele pasiro
džiusios naujos 
gyduoles'—elixir 
įilide 
mibė 9 
duole žmonių. .
Ta gydttolė dabar išimama iš 

apyvartos. Ji nesehai surasta 
ir tuojaūs buvo paleista apy
varton be tinkamo ištirinio toli
mesnių-jos naudojimo pasėkų.

are wėl-
Don’t forgėt rehearsąl

ą “Swanny” (Aldona Gulbin) 
iprthe chdrUs.,. “OV^BTONES” 
Avilį appear evęry Wednesday... 
your pbntribtitions 
čomę.
Fridfty nite at Sandara Hali, 
;WO skips and a jum p west of 
Halsted dn Street.

Jacąues Grąndmesnii.

Musų OCp 
kaina ....„

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. $ <fl .SO 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal-

Chicagos miesto taryba nu
tarę prąšyti gubernatorių Hor- 
ner sušaukti specialį leg'slatu- 
ros posėdį išspręsti bedarbi 
šelpimo^ krizį Illinois valstijoje.

Gubernatorius jau pirmiau 
buvo atsisakęs Šaukti specidi 
legislaturos posėdį, 'nes ir pir- 
mesniuose posėdžiuose legisla- 
toriai tik kivirčijosi tarp savątj 
ir nič nieko neveikė. Tad gu
bernatorius nemano, kad, ir da
bar butų geresnės pasėkos.

Miesto tarybą taipjau krei
pėsi prie WPA Washingtone, 
prašydama paskirti daugiau 
WPA darbų Chicagoje ir tuo 
nors

Lietuvoje nenaujieha 
bet kur augančio tabako 
tas rūkantis ūkininkas ar skly
pininkas nepasisodina savo rei
kalams to augalo. Yra ir dau
giai? tabako pasisodinusių, ne 
tik sau, bet ir parduoti. Vis 
dėlto didesnių plotų tabako au
gintojai nepasodindavo.

Pro Užventį į Luokę važiuo
jantį keleivį sustabdo nepapra
stas vaizdas: didžiulis rožiniai 
žydinčio tabako plotas. Retas 
keleivis nesustoja pasižiūrėti 
augalo, nėra rinkančio praeivio, 
kuris su tam tikru smagumu 
nepavaikštinūtų apie tabako 
lauką.

Toks vaizdas pravažiuojan
čiam — tikra staigmena. To
kio ploto tabako bizniškiems 
reikalams tikrai -niekas Lietu
voje dar nėra sodinęs.

Pirmojo Lietuvoje tabako 
plantatoriaus laurai priklauso 
Smilgevičiui, žinomojo Užven
čio dvaro savininkui. Jis savo 
dvare šiemet, pasirodo, paso
dinęs 30 ha tabako. Su viena 
Lietuvos tabako įmone sudary
ta sutartis, — 
visą metų derlių

Ne juokas tačiau tokį plotę 
apsodinti ir užaugusį tabaką 
sudoroti. Ne tik laukas taba
kui turėjo būti rūpestingai pa
ruoštas ir tinkamai įtręštas, 
bet ir 30 ha plotui daigų tu
rėjo būti priauginta. Dėl to, 
prireikė didelio šiltnamio taba
ko sėklai sudaiginti. ir milži
niškų inspektų daigams užau
ginti. Teko pasamdyti apie 100 
darbininkų tiems daigams į va
gas sodinti, paskui augantį ta
baką "ravėti ir prižiūrėti.

Pačiame dvare įrengtos, di
deles džiovyklos: nuskinti la
pai džiovinami garu, kurį ga
mina trys lokomotyvai.

Bendrai, lauke ir džiovyklo
se per visą vasarą dirbo ir da
bar tebedirba apie 100 darbi
ninkų. Tai jau didelė įmonė, 
kuriai išlaikyti reikia ir nema
žų lėšų. Tabakui paruošti yra 
pakviestas užsieniškis specia
listas.

Užvenčio tabakas išaugintas 
iš Kalifornijoj auginamojo ta
bako sėklos; gerai paruoštas 
užventiškis tabakas savo rūši
mi ne kito tesiskirsiąs nuo to 
šiltuose kraštuose užaugintojo. 
, Nors Užvenčio tabako plan
tacija užvesta tik pirmi metai, 
vis dėlto derlius laikomas ge
ru: lengvai busią paruošta 60, 
000 kg. pirmarūšio tabako, ne
skaitant to, kuris busiąs su
naudotas pigesniems tabako ga
miniams.

žinoma, sunku pasakyti, ar 
pirmieji metai plantatorių! bus 
pelningi, atsižvelgiant, į tas iš
laidas, kurių reikėjo šiltna
miams, inspektams ir džiovyk
lai įrengti, tokiam buriui dar
bininkų apmokėti bei kitiems 
susietiems.su tabako auginimu 
bei jo paruošimu reikalams. 
Tačiau pats sumanymas kraš
te užauginti anksčiau impor
tuotąjį iš svetur arealą yra 
labai sveikintinas. Reikia tik 
atsiminti kokias pinigų sumas 
musų tabako gaminių įmonės

Paveldėjusi iš patentuotų gy
duolių didelius turtus Merry 
Fahrney visai nesenai po trum
pos pažinties ištekėjo už Itali
jos 'barono Artūro Berlingierį. 
Bet neilgai jiedu gyveno kar
tu, «ies dabar ji pareikalavo 
perskirų. Kaip išrodo, jos ba-' Our best wishes gp with you... 
ronas perskiroms priešinsis, Julia Linchester . sold twenty 
remdamasi tuo, kad ji nebėra tickęts and seveiTįraffle books 
Chicagos gyventoja, nes jps for the bunco, winning the 
vyras , gyvena Los Angeles, tai spėcial prize donated by Mrs* 
ten turėtų būti ir jos namai; Byanskas 
todėl 
negalinti reikalauti

kasmet išleidžia į užsienius ūž 
tabako 
tabako 
ti savo 
giausia
dalį, o ilgainiui gal ir visą, kiek 
musų rūkytojai sii*riaudoja, ne
bereikės . pirkti užsieniuose. 
Tad jei ne šiemet, tai po metų 
kitų pirmajam savų tabako 
plantacijų pionieriui to augalo 
auginimas gražiai apsimokės.

Kelias į Luokę eina pro pat 
tabako lauką. Praeiviai, pėsti 
ir važiuoti, iš toliau ir vietiniai 
prie jo sustoja, pasižvalgo į 
švelnų rožinės spalvos žiedų 
kilimą, į taisyklingas tabako ei
les, į kvartalais suskirstytą di
džiulį plotą ... Paskui susitin
ki žmones, iš kurių kišenių ky
šo lapų skiautelės: neiškenčia 
žmonės nepasiskynę “pamėgin
ti”. Viso lauko neapsaugosi, 
tad bus nenuostabu, jei vienas 
kitas vietos rūkytojas užteks 
“kaliforniškojo” iki kito der
liaus.

Visi žmonės, kurie kenčin atsitik
tinai galvos skausmus, turėtų žinot 
šj kelią į skubią pagelbą.

Pirmam skausmo ženklui pasiro
džius, paimk dvi Bayer Asperin tab
letas pusės stiklo vandeny. Kartais, 
esant perdideliam skausmui, reikalin
ga anįra doza, anot taisyklių.

Jei galvos s.kausmai vis pasikar
tu© ja, mes jums patariam matytis su 
savo gydytoju. Jis ištirs priežastį, 
kad ją atitaisyt.

Kaipą dabai; yra tiktai 15c už dvy
liką ir du pilni tuzinai už 25c—tikru
moj, tik 1 centas už vieną.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir mušą 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą. *.

Su Sun Flame Alyva šildomą šildy
tuvu jūsų namuose, jus neturėsite 
jokių dulkių, dunių, nešvarumų, Su
jungimai sųnituoti, neišeiną gasąi. 
Nereikia anglių nei pelenų nešioti. 
Pečiaus prižiurėjinlas irgi nereika
lingas. Atsilankykit ir pamatykįt pa
tys koks geras šis šildytuvas yra. 
Mes turime visokių didumų jūsų pa
reikalavimui.

Sun Home
Oil Burninę Heater

Pirmoji Letuvoje 30 
ha Tabako 
Plantacija

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LIUOSAS NUO DIDELIO

z GALVOS
SKAUSMO

IR PASIRENGĘS esu
. Z LABOS

DIENOS
DARBUI

sunshine

C 4 20 MAŽIAUSI BUŠO
X O MOKESTIS

• V • Į VIENĄ PUSĘ

New YorK
$5.85 CLEVELAND

IŠ Chicago 9:40 A. M. 11:20 P. M.
Į Cleveland 5:50 P. M. 7:59 A. M.
I New York 8:12 P. M. 5:42 A. M.

Kiek daugiau Pullmans 1 
ORĄ TVARKOMUOSE ĮRENGI 

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

pašaukit WABASH 2780.
NICKEL PLATE 

ROAD

.Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fnth the best to chooee from theee daye, em- 
ployers favor the peraon whe i* most attrac- 
tlve. In biuineas lite as in the sočiai wortd. 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffere from thie 
offensive condltion at some time or other— 
many more regularly than they tbi.k. Fennen- 
tation of fooa partlcles sklpped by the tooth 
brush is the cause of most easos. Decaying 
teeth abd poor digestion also cause odors.

The qulck, plessant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the ųulck deodorant, 
every moming and e verv night.

Listerine balte fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•vm not offend others.

If you value your job and your friends, uae 
Literine, the safe antiseptic, regulsrly. Lam« 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

Garsinkites1 N-nose

'llltltlItlIlIlIHIltlHl'IIIKIIIKIMIHIIKIIlipiltlIUHinilllllllll

BIRUTĖS
Overtones '

J • •• ; *./
HianiHiiiiHiHiMiHsiiiiiiHifiUHisiMisiiHfiiiiiiniiiiiiHiiiį/

6836 So. Halsted St. 
* 2274 Elston Avenue
Skyrius KEN09HA. WIS. 

Cenlralis telefonas
, ARMITAGE 1440

susietiems.su
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NAUJIENOS
Ik® Lithuanian Daily N4wa 

Publfeh'ed Daily Except Sunday b y 
rhe Lithuanian News Pub. Go., Ine

1739 SdulR Ralkted Strdet
Telephohb CANal 8500

Subscriptidrt Rates:
$8.00 pef yfcar te Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago • 
3c per copy.'

Entered aš Šečond Class Mattel* 
Mferch 7th' 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. lindėk* the act oi, 
March 3fd 1879.

Niujrefids eiha kasdien, iSskiriant 
sekrAUdlehiUs. Leidžia Nąujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago,- 
III. Telefonas Canal 8500.

—r.._. T.,

Užsakymo kalnai
Gfifchgdte Mte: •

Metams —_________-_____ $8.00
Pusei mete)  4.00
Trims m&nesiantf ___ _______ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui —_____ 1 .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją____ ___________ .. 8c
Savaitei __ ______ 18c
Mfindsiui __ ______ 75c

^Suvienytose Valstijose, ne Chicagdj, 
paštu:

Metamš ...._ .....________ 4.... $5.00
Pusei nietų ___ ..._____  2.75
Trims mėnesiams ______    1.50
Dviem menesiams __________ 1.00

* Vienam mėnesini' __________ .75
Lietuvoje'ik* kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Nfetamš .i.------------- ----------- - $8.00
Pusei metų .........---------...----- 4.00
Trims mėnesiams ------ ---- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu tfil užsakymu.
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Įvairios šalys atkreipė daug dėmesio į tai, kad pa
skutiniuose Japonijos parlamento rinkimuose didelio.1 
pašišekiiho* turėjo1 Japonijos Socialistinė Masių partija. 
Ta partija susideda iš darbininkų ir iš jos stiprėjimo 
buvo galima spręsti, kad Japonijos darbo žniony^e auga 
opožicija agresingo militaTižUio politikai.

Bet Japoirij’os Socialinė Masių partija dar nėra pa- 
- siliuosavusi nuo militarizmoi įtakos. Ji tik-ką pakėlė pro

testą’ prieš Amerikos ir, Kanados darbininkų unijas, ku
rios paskelbė Japonijai boikčtą. Gindama savuosius mi- 
litarfstus, kurie šiandie veda plėšimo karą Kinijoje, ta 
partija prikiša šios šalies ir Kanados darbininkams, kad 
jiė “girta kapitalistų interesus” ir “atsižada darbininkų 
klasių teisių”.

Ta japonų partija vartoja “darbininkiškas” frazes; 
bet jos protavimas yra vergiškas. Matyt, ji apsvaigo 
nuo tų “pergalių”, kurias Japonijos generolai' feinii Ki
nijoje. Kada nors* jai teks atsikvošėti, v . '

Nėra galo “išdavystėms”
Tiek daug visokių “išdavikų” priyiso Sovietų Są

jungoje, kai Stalino budeliai žudo juos kasdiėft, bėt dūL 
iki šiol negali jų išnaikinti. Apie daugumą tų skerdynių 
Maskvos spauda jau nieko ir nepraneša. Užsienių ko
respondentai patirta? apie “išdavikų” sušaudymus dau
giausia iš provinčijes laikraščių. '

Pavyzdžiui, vienas ChAbarovsko . laikraštis dabaf 
' idėja žibią, kad Tolimuose Rytuose buvo sušaudyti 24 

sovietų “teroristai”, kurie šnipinėjo Japonijos naudai 1Y 
darė sąmokslus prieš sovietų valdžios vadus.

Neseniai buvo suskaityta, kad per kelis paskutinius 
mėnesius Stalinas tokiu budū “likvidavo” daugiau, kaip 
900 žmonių įvairiose SSRS dalyse. Greitai bus tukstan-' 
tis. Bet ar tuomet sovietų valdžios įstaigos jau bus ap
valytos?

Jeigu tokia daugybė šnipų, išdavikų, teroristų ir 
sabotažnikų galėjo veikti, nežiūrint visb bblŠėvikų’ žval
gybos budrumo, tai to gaivalo tenai, be abejonės, yta 
labai daug. Tėdėl Šaudymams greitai galo nebus.

NELEIDŽIA LAIKYTI AME
RIKIEČIŲ LAIKRAŠČIŲ

Lenkų valdžia Vilniuje turi 
padariusi keistų patvarkymų 
apie svetimų šalių laikraščius. 
Ji, pav. neleidžia laikyti viešai 
Amerikos lietuvių laikraščių, 

- kadangi jie neturį “debito” 
Lenkijoje. “Vilniaus žodis” pa
duoda apie tai tokią žinią:

te. 9 d. besilankydami 
Lietuvių Mokslo Draugijoje 
administracijos valdininkai 
uždraudė laikyti viešai Ame
rikos lietuvių laikraščius, pa- 
reikšdhfni, kad1 amerikiečių 
lietuvių spauda netūri debito 
Lėhkijbs valstybėje.

“Šia proga tenka pažymė
tu kad jau ištisi metai, kai 
Lietuvių Mokslo Draugija nė- 
gauna iš Lietuvos nė vieno 
laikraščio, nors turi gavusi 
iŠ' ministerijos leidimą net 
uždraustiems lituanistikos 
leidiniams gauti. Kas čia kal
tas?”

S'f'At/INAŠ IR JEžOVAS I>Aft

■ ■■

vOdartias užgiria viską, kas dė
dami Maskvoje. Jeigu Stelirt 
nominuotas prieš nominaciji 
tai “kas čia tokio baisaus”, sa
ko jisai. O jeigu jisai dąr nėfa 
nominuotas, tai irgi gerai.1 At
rodo, kad to komunistų organo 
redaktoriai yta ne tik laiminai, 
bėt ir palaiminti!

MUSSOLINI “GINA CIVIUZA-
' CIJĄ” PALESTINOJE

Pastaruoju laiku Palestinoje, 
turi yra po Britanijoj protek
cija, kaipo Tautų Sąjungos 
mandatas, vis dažniau pasikar
toja afabų nacionalistų teroro 
aktai, atkreipti ne tik prieš žy
dus, bet ir prieš anglų policiją 
jei kariuomenę. Anglai ėmėsi 
aštrių priemonių tiems teforo 
darbams sustabdyti.

Bet Italijos fašistai, kurie pa
sižymėjo savo n'ėžhibniškū ži'aii- 
rumu Etiopijoje if kurie da
bar padeda' Ispanijos sukilė
liams terioti Ispaniją, staiga 
;ėfnė giiiti “civilizaciją?’ Pales
tinoje nuo ahglų. Mnssolinio of; 
ganas “Popolo d’Italia” Milarte 
,rA§o;/

( “Įstatymai, kurie pef tūks
tančius metų užtikrirto tėi- 
šiilgumų civilizuotai žrtioni- 

v jAi yra' atvirai sutrempti ir 
nekalti piliečiai yra Mu'džia^ 
foi už dArbUš, už kuriūos jie 
nėra atsakomingi.

z “Ištisos grttvės tapo suly
gintos su žeme už ■ dfafbu's, 
kurių kaltininkų vyriaūsylJę 

: nestengia surasti ir nenori 
ištirtu

“Jeigu gatvė arba kvarta
las kuriame nors Europos 
mieste butų sugriautas, kai- 

; po kvaila bausmė už pasikė
sinimą prieš Europos aero
dromą, tai pasipiktinimo ban- 

i ga kiltų prieš tuos, kurie už 
tai atsako.

f “Tai, kas yra nusidėjimas 
; prieš civilizaciją Europoje, 

turėtų būti taip pat nusidėji- 
mas prieš, piviĮ.i^cij ą f Palesti- 
noje. Niekam 1 hera suteiktas 
mandatas griauti ir Skersti 
švehtoje žėrtieje. Mes lauksi
me, ’ ar Anglijos bažnyčios 
pralotai, evangelijos • vardh-, 

(arba demokratine spauda, 
Nemirštamų principų’ vhrdir, 
užgirs šituos Hėrodo patvar
kymus šventojoje žemėjle.” -

. šitaip drožia Mussolinio laik
raštis anglams dėl ^įvykių Pąk 
lėstirtoje. Jisai' “girta civiližači'- 
ją” Palestinoje, kuomet fašis
tai yra' apsitaškę teuo kojų iki1 
gAlVOS nekaltų; ĖtiOpijoS gyven
tojų krauju. ■ ?

O anglai dar vis tiems fa- 
šistiškiems barbarais patai
kauja. • •_ .

5 Vokietijos fašizmas ruošia
civilinį karą Brazilijoje

N '...................  'f, ,r
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Fašizta'o įsigalėjimas yra pati didžiausia karo ir maištų 
priežastis pasaulyje

/

r* (Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Fašizmo jsigalėjįipas Vokie
tijoje ir visoje eilėje Europos 
šalių yra svarbus tarptauti
niam gyvėnime reiškinys, j ^ku
rį noriu, atkreipti ypatingą dė
mesį! 

/

Fašizmas yra pati reAkcin- 
giaušia stambiojo' kapitalizmo 
priemonė, statoma prieš socia
linius bei politinius darbo žmo
nijos laimėjimus visuose pa
saulio kraštuo'šė be išimties.

šis įsigalėjimas' eina greta 
kasdieb aštrėjančios klasių ko- 

zVos, kuri■ 'šiąbdien jūsų kraš
te reiškiasi kruvinais streikuo
jančių plieno darbininkų mai- 
išinimais. Gjėrai, kad' pas jUs 
rahdasi demokratinė santvar
ka, priešingai—ištisi 
menės pulkai butų 
prlėš streikuojančius 
kus. šias aplinkybes

pinų uniformą Urugvaj ujo,

kacijas, vedančias Braziliją 
prie Ispanijos likimo!

Šie įvykiai aiškiai parodo, 
kad Brazilijoje ne viskas tvar
koje, kad ten verda ir kunku
liuoja, todėl reikia gesinti!

(Bus daugiau)

Sveikatos Skyrius

neseniai buvo pranešta, kad 
spalių mėnesio 12- dieną Sovie
tų Sąjungoje prasidėjo nomina
cijos į busimą SSRS parlamen
tą, kuris bus renkamas gruo
džio 12 d. Toje pačioje žinioje 
bUVo pasakyta, kad jau yra no- 
mihrtbti Stalinas ir JČžovAs.

“Naujienos” išreiškė nUšistė- 
bėjimą, kokiu bUdū galėjo Sta
linas, ir Ježo'vas būti nominuoti, 
jeigu tą dieną, kai ta žinia* pa
sirodė, rtotainacijoš buvę dar 
tik paskelbtos. Brooklyno “Lais
vė” tačiau1 dabhr rašo, kad New 
Yorko laikraštis “Times” tą ži
nią apie Stalino ir Ježovo* ,no- 
minaviiną atšaukė ir net “atsi
prašė”.

Mes nematėme, ką rašė NeW 
Yorko W Bėt tetenš besu
prantama, kodėl Brooklyno ko
munistą organas- ptestaei.- Juk 
jeigu Stalinas ifvJfe£dVtiš būti 
iš tiesų buvęnOiPiftUfttl,' pįrrtfc 
negu viešai buvo paskelbtos 
kandidatų nomihUČijbs, (kaip 
kad buvo paskelbta telegramo
se iš Maskvos), tai butų buvęs 
labai keistas dalykas.

9

Brooklyno komunistų1* orga* 
nas laiko save “laimingu” —

Associated ftėis tetekamoje tur būt, dėl to, k*d Jisai nogM!

Socialistai Ruošiasi j 
Smarkiam Politikos 
ir Kultūros Darbui

v ;

Petikld-dienį įvyks labai svaf± 
bus susirinkimas i

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Chicagos Centralė kubprt 

į paskutiniuoju laiku, neparodė 
.reikiamo veiklumu visuotinia- 
mn gyvėnime. Kuopos nariai 
didžiumoje būdami užimti 
įvaiiriąis darbais pašalinėj 
organizacijose, stačiai net*Uri 
liuoSU laiko rūpintis savo or
ganizacijos darbuote. r

Bet * artinantis žįenios Vėik- 
.lumo sezonui, kuomet visi 
darbai čeįtrdiizuojasi svetai
nėse, ir Chicagos kuopa ren
giasi prie intensyvesnio Jbli-' 
tifcds ir dWB; Sten
das; myijų sumanymų bei pa
siūlymų nuo Pildomojo Ko-1 
mitėtU, kuriais bdndoma iš
judinti vte<S' Oiąfefti j udčji- 
iŪd’S liėtų^ių terpė, pakrei
piant pačią sąjungos veiklą 
natijais kėliais. Amerikos So
cialistų Partijoj įvykus skili
mui, 
mai, UUstątymas tblėshčs dar
buotės ir bandymai susiduri-’ 
nimiĮ nuomonėse.

Iteritio- 
pastatyti 
darbinin- 
kapitaliz- 

teas stengiasi panteidūt anti-
demokratiniates savo žygiams. 
Iš vierios pušČS kompfornitte)- 
dateas demokratišką prezidėi> 
to Roosevelt vyriausybę darbi- 
nirtkų tarjte, iš antros puses 
viešai ją puldamas—kapitaliz- 
teas veda f>rie fašizmo, kuris 
suduotų mirtiną stertgį abiem 
kartu: organizuotam darbinin
kų judėjimui ir demokratiškai 
santvarkai,* kuri tą judėjimą 
logiškai palaiko. Pasekmėje to, 
iš vienos pusės einama prie 
fašizmo, o iš antros prie nau
jo karo, karo civilinio, karo 
imperialistinio. Ten, ku’r de
mokratinis ' ’ ir anti-imperialisti- 
nis judėjimas yra platus ir sti
prus, fasizteas veda prie civi
linio kard^t o šis—prie imperi
alistinio ir anti-demokrątiško 
karo’ “Naujienos” jau dąug 
kartų yra1' atkreipusios savę 
skaitytojų ^ėteesį į tai, kad 
fašizmas yra savos rųšies or- 
,ganizacija> kurios užpakalyje 
istovi' imperializmas in laukia 
patogaus momento sutremti 
demokratizmą ir pradėti- karą, 
pirmiausia, karą su šturmuo
jančiomis prieš kapitalizmą 
,darbo žmonių masėmis, o pas- 
;kui—-itepenialiistinį. karą. Prie 
to vedama visokiais budais ir 

i visokiose kąulįėsė: kaukėje 
i“už teūtišką valstybę”, kauke- 
|je “iMušti žydUS”, kaukėje 
“koydtfi prieš, kotehhiz'm'ą”, 
kaukėje “rasizmo” ir tam pa
našiose kaukėse. Fašistinės 
jdiktaturok f yfa tiesioginiai sU- 
isirišusids sū civilinio ir impe
rialistinio karo paruošimu' vi-' 
;suose pasaulio kfaštudsę, kur 
tik viešpatauja priešinga fa
šizmui santvarka. Faktas, kad 
plieno magnatų pasiryžimas 
plukdyti streikuojančius dar
bininkus kraujuose logiškai ve
da prie civilinio karo ir demo
kratijos silpninimo bei kote- 
proniitavimo. Esu tikfas, kad 
fašizmo troškėjai laukte lau
kia, kad policijos suteUšti dar
bininkai, patys pirmieji pra
dėtų rėkti r šalin demokrati j a! 
Tegyvuoja Socialinė revoliūti-

J . ■ i' \ > ■

Fašiž’O PaVČ jtfš Piėt’ų
Amerikoje z

Kadangi Pietų, Amerikoje 
gyvenu, tai dūugiau; ją ir pa- 
žlštu. '

Dėl darbininkų afėŠtų ii* de
portavimų', ... dėl s’uorganizuotos 
fašistų partijos su geltonų kas-

Chicagos skyrius laikys svar
bų sprendžiąmą susirinkimą 
Naujienų riamė —- krekviehas 
Socialistas turėtą y bUtinai < te

eina nauji p^rsigrupaivi^ me susirinkime dalyvauti ir 
' tarti saVU žodį pakėltuoše sūu 

manybiUOšė; kol nė vėlu. Špa* 
lio 20, penktadienį.

dėl 
vis labiau augančio, antagoniz
mo prieš ateivius darbininkus, 
dėl buržuazinės spaudos nuo
latinių reikalavimų, panaikinti 
legalų darbjnihkų spaudos ir 
organizatijų’ veikimą, dėl Mek
sikoj plūdimo ir antisemistinės 
'propagandos visoje Pietų A- 
merikojė,—už visą' tą tėnka a- 
-tidUoti kreditas siausto kailio 
AdblfUi. Hitleriu darbas, jei 
spbciMųš* Gėštapo a'gėhtai pas
kutini u» feiku pradėjo siausti 
vfšosė Piėtų Ame-tikos valsty- 
bėsė'.- Jų hiisi j A—suorganizuoti 
stambiuosius darbdavius Pietų 
Atee^ikoje, jų( kapitalu, o Hit
lerio galva, varaht į ožio ragą 
dlėtebkratiškas valdžias, Spau
džiant jaS viešai išeiti į koVą 
prieš streikuojančius dėl algdš 
pakėliteb ir ginančius laisVę 
darbteihkus. Fašizmas stengiau
si tąją darbihinkų ko^ą pa
naudoti ėiviiinio karo išprOvo- 
kavimivi, nuolat šaukdamas 
apie' “kOfouniZmą pavojų”, ku
ris esąs toks žiaurus ir baisus, 
ir kuriam demokratija leidžian
ti triumfuoti. Fašizmo politi
ka pilna demogogijos ir prieš
taravimų, bėt ji užmaskuota 
taip, kad jos numaskavimui 
čeikia turėti atviras akis, šių 
dienų darbininkai galės atsi
laikyti prieš fašizmą tik bū
dami vieningi ir solidarus ko- 
Vojė prieš fašistinį intefnačio- 

’haią.
■ . .. .......................... . •

Vokietijos Fašistinės Propa
gandos Logika Pietų Amerikoje 

r - • • • ’ ’ • '

Gestapo agentų dieha iš die
nos skleidžiamUOse lapeliuose, 
raginančiuose kovoti prieš “kO- 
PiUnižmą” Pietų Amerikoje, 
aiškiai parodoma, kAd reikia 
panaikinti demokratizmą ir 
steigti fašizmą, šios propagan
dos logika parodo imperialis
tinius fašistų tikslus. Muššol?- 
nis su Hitleriu tikisi, kad fa
šistinių diktatūrų įvedimas 
Pietų Amerikos valstybėse, 
najamė kafė duos vieningą ir 
solidarę kryptį, tiesioginiai ar 
netiesioginiai įtraukiant į tą 
karą Pietų Ameriką, kaipo ge
rą (maisto produktų teikėją 
Vokietijos - ir Italijos karo af- 
;mijoms laike karo.

VOki'ėtijėš‘ FašižriiO RėžulVatai 
Ėražilijoje

I * ' • V ' r

Yra įrodymų; kad Gęštapo 
agentai ruošė rnilitariUę ihter- 
vėnciją Rio rande Gdo Šul val
stijoje, kad paskui tokią pat 
intervenciją realizavUS Bahia 
ir San Paulo .vaisijbse, kut yra 
uždraustas Viešas intergralis- 
tų (Brazilijos fašistų) Veiki

amas. ši' intervehcija, kaip ptar 
heša specialus Urugvajaus lai
kraščių’ korespondentai Brazi
lijoje, buvusi Vokietijos fašiz
mo pastangos išprovokuoti 
Brazilijoje civilinį karą. Tokio 
karo ruošimą aiškiai įrodąs iš
neštas iš Banco do Brazil slap
tai dbkumėntas, pavaizduojąs 
Slaptąs derybas tarp Vokieti
jos ir Brazilijos fašistų dėl' kąA 
rp amunicijos importavimo1 Bra
zilijon. Bet vieninga politika 
suvienytų- Brazilijos dfembkrav 
tiškų Visuomenės grupių Rėvai 
$Ueš fašizmą, civilinio karo 
provokatorius desorient'avO, lių 
maskuodama juos kaip Hitlerio 
planų Vykdytojus. Genėfolaš 
Ftetes dW Čuhna nors ir buVo 
besitveriąs energingų žygių, 
bet į Hitlerio spąstus nephteko 
. į. Priešingai, Bahia, San Pau
lo ir Rio Grande do Sid valsti
jos pasiryžusios dar labiau gin
ti demokratišką santvarką ir 
kovoti prieš Vokietijds fašiz
mo ruošiamas nuožmes prbvo-

ši Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

Dantys ir Sveikata
Rašo DR. C. Z. VEZEL
Asmub gyvendamas trokšta 

kūodaugiaUsi sveiksftas. O ka
da sveikas, tai ir linksmas.

pėntišterijos mokslas lošia 
labai svarbų vaidmenį žmogaiis 
sveikatos palaikyme. Yra gerai 
žinoma, kad blogi dahtys yra 
priežastimi tūlų sistemos ligų.

Dantų sveikatos stovis prį- 
klauso daug nuo motinos mai
sto. Moterys turi būti atsargios 
su maistu, kuomet yra nėščios, 
taipgi kada kūdikį žindo.

Balansuotas teaistas yra la
bai • šVarbu ypatingai nėščioms 
teoterites ir kūdikiams; nes be 
vertis maistas neduoda nau
dos, bet dar padaro blčdies. Rei 
kalingas ir naudingas maistais, 
pagautas į kūną yra pAskirSty- 
tas į įvairias dalis. Viena dalis 
būdavo ja kaulus, dantis; kita 
minkštus l^uno audinius ir tt. 
O kraujo ir lymfatiko sistema 
išskirsto teaistą į visas kurto 
dalis. Reiškią, nors ir mažūs 
kąsnis, bet bile tinkamas, tai, 
augančiam kįžnui daug reiškia.;

Svarbiausios tai apleidimas, 
nevalymas dantų; kreivi, su
puvę ir nulužę dantys, attiku
sios šaknys ir nevykęs užtaisy
mas darttų.

I Atkartotinai girdite apie py- 
! prrhėa ir jbs blogas* pasekmes, 

žodis pyorrhea paimtas iš grai
kų kalbos, kuris reiškia—pUlių 
bėgimą, ai ką mės ir turime,

kada gauname pyorrhea. IŠ 
dantų ir smegehų tarpo bėga 
pultai ir kraujas’, bėt skausmo 
nėra. Tik kuomet smegenys 
pasmunka, tai kartais dantys 
bijo labai karšto afba šalto val
gio.

Pyorrhea yra ) rieišgydoma 
liga, tik pačioj pradžioj gali
ma sulaikyti nuo plėtimosi. No
rint apsisaugoti nuo pyorrhea 
reikia labai reguliariškai dan
tis valyti ir laiks nuo laiko ge
rai dantis apžiūrėti ir jau kada 
pats negali tinkamai nuvalyti, 
tuomet reikia kreiptis pas den- 
tistą, kuris 
ti.

. Qal būt 
daug kartų
kant: “Mano tėvas 
dantis nuo pyorrhea, mano mo
tina prarado dantis nuo pyor- 
irhea ir mano dėdė yra praradęs 
dantis nuo pyorrhea ir tt.” Va
dinasi, Jau toks likimas, tai ką 
gi bedarysi. Bet atsiminkite 
amerikonišką patarlę: “Uncija 
apsisaugojimo daugiau reiškia 
už svarą gyduolių.*’

gali daug pagelbė-

skaitytojas esate 
girdėję asmenį sa- 

prarado

Profesorius 
prapuolė

;Prof. Efrtest Lauer, kuris 
buvo sukėlęs audrą 10 metų 
atgal, istorijos prolešorius 
NortlnVestern universitete, ne
žinia kur dingo. Jis užvakar 
ryte išėjo į universitetą, bet į 
universitetą jis neatėjo ir nuo 
to laiko nepasirodė ir na
muose. .Jis buvo ūžėjęs į ban
ką, kur pasiėmė $25. Spėja- 

j ma, kad gal jis staigiai susir- 
> go amnezija, nors šiaip jis 
jautėsi labai gerai ir neturėjo 
kitų rupesnių.

Prof. Lauer profesoriauja 
Northwestern universitete jau 
18 metų. 1D27 m. jis buvo pri
verstas rezignuoti delei savo 
laisvamaniškų pažiūrų, bet 
kilus smarkiai protestų audrai 
jis buvo* išnaujo priimtas į 
universiteto fakultetą.

KORESPONDENCIJOS
U

PO RACINE KOLONIJĄ PASIDAIRIUS
Įkyrus lietus; — Šiek tiek apie vietos biznierius. 

— Lietuvių laikomas kabaretas.
(Tęsinys)

i Dabaf Ratine miestas jau 
rtėbe toks, koks buvo pirmiau. 
Šiandien jiš miglos if lietaus

’ prislėgtas, —• lyjla. be jOk;0 ph- 
Isigailėjimo. fr lyg tyčia toks

• lyja be jOk;0 ph- 
u 

nepalankus oras, ka'd musų dar
bą trukdytų. Bet truks laikys* 
o darysime savo. Kažkas j ūk 
yra pasakęs, įad viskas gali
ma padaryti, jei tik pas žmogų 
yra' pakankamai ištvermės ir 
pasiryžimo. Palyginti, lietus 
tai tik mažmožis. Tenka juk 
nugalėti IV didesnių kliūčių. 
Kaip tėtt bebtitų, o Ratine ne
trukus bus, nugalėtas ir užka
riautas kultūriniam darbui. Va- 
dirtaSi1, Viši gėri lietuviai prisi
dės prie vietos kultūros draugi
jos.

DraUge šū p. Statkevičium 
aplankėme Adomą Jurgaitį. Tai 
senas Ratihe gyvėhtbjhs, kUfik 
laiko valgomų daiktų krautuvę. 
Jis augihU- gf ažią; šeimą. Jo su- 
ntiš’ Jonas baigia' adVokafuros 
mokslą, rddoSi, Marųuette uni
versitete ■’ (Miiwaukee). Kitas 
sūnūs lanko biznio kolegiją.

Nors p. Jurgaičio biznis kiek 
ir tolihU nuo vMurmiesčio, ta
čiau nesiskundžia. Sako, kad iš 
lietuvių jis turįs didelę paramą. 
Mat, yra malonus žmogus ir su 
visais vįetds lietusiais stengia
si gražiuoju sugyventi.

BuSome taip pat užsukę ir 
pas ponU’š Jokią Kančių bei Vik
torą Džihdzeletą. Jie yfa 
Dreamland kabareto savininkai. 
Jaunuolis Jonas Kimčius yra 
Chicagos Lietuvių draugijos 
narys if “Naujienų” skaityto1

Todėl 
ir biz-

ne vi- 
biznie-

Štai

jas. Atvyko jis iš Lietuvos 
prieš aštuonerius metUs ir ap
sigyveno Ratine mieste. Per tą, 
palyginti, trumpą laiką' jis pu
sėtinai biznyje pasistūmėjo pir
myn.

Dreamland kabaretas yra vie
nas iš šauniausių visame Ra
tine. čia yra gana erdvi šo
kiams salė. Vakarais griežia 
ŠauUUš orkestras bei šiaip vyk
sta geros programos.

P-as Kunčius yra vietos lie
tuvių mėgiamas žmogus, 
visai natūralu, kad jam 
nis sekasi.

Aiškus daiktds, kad 
siems vietos lietuviams
riams taip gerai klojasi, 
turėjau progos aplankyti p-ią 
šakalienę, kūri laiko Valgomų 
daiktų krautuvę. Neatrodo, kad 
jai labai sektųsi biznis varyti. 
Gal taip yra todėl, kad ji nuo 
lietuvių, bando šalintis. Padari
nyje/tur būt, yra taip, kad ir 
lietuviai nėra jau labai linkę 
su ja biznį daryti.

• Susitikau: ir su* Eduard u 
Stoll, kuris yra Racine Lietu
vių Draugijos viršinirikas. P-’as 
Stoll labai domisi tos draugijos 
Ugdymu. Jis Sako, jog kultuVos 
draugija . turi- būti didžiauš a 
Šioje kdlohijoje.

P-as Stoll iš ateatO yra auto
mobilių mechanikas. Jis yra 
Amerikoje gimęs jaunuolis. Ne
seniai jis vedė p-lę Adolfihą, 
čia gimusią lietuvaitę, kuri taip 
pat yra kultūros draugijos na
re. —Frank Bu!aw.

(Bus daiigiau) t
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PATTERN 1400

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometrasdak Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavarde

Adresas

Mieštas l'f valstija

žinios iš Mdfitroalo 
Lietiiviiji Gyvenimo

\UJ1B MOS 
1/39 Sv 
1 l’ited Ši

vietos 
at
buvo 
para-

bet kliubie-
-p: p.

Siųskit money ordė 
rį arba čeki —

Policija
ir šu!

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Toliau tęsėsi koncertas s ii 
VHniaua paminėjimui- prifaK 
kjntu programų. Publikos btiVd 
tipie 600. Vakaras pasekmln<-

BANDYS SKALDYTI 
ATOMĄ. . Wcstinghouse 
Electric and Mfg. Co. pa
ruostas įAiėtaisas skaldyt 
atomą. Vyličia rodo į trijtj 
tonų elektros generatorių^ 
kuris bus nuleistas į didelį 
kubilą su atomo skąldyto- 
ju. Jei pasisektų suskaldy
ti atomą, mokslininkai ti* 
kiši patirti daug naujų da
lykų apie atoįrio sudėtį.

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

DYKAI

Planuoja Atidaryti Im
igraciją i Kanadą

Praeitą savaitę p'asibaigė 
visos Anglijos. Imperijos Kon
ferencija Imigracijos reikalais, 
kurioje buvo apkalbama budai 
kaip galima butų apgyvendin
ti šiaurės ir vakarų Kanadį. 
Delegatai siūlė įvairiausių pro
jektų. Pavyzdžiui vienas vys
kupas pasakėm—Jeigu mes rie- 
apgyVendinsime vakarų ir šiau
rės 'Kantidosn žmoriėtiiis iš (Ga
licijos ir kitų Europos kraštų— 
tai Dievas > žino , kaip mes eg
zistuosime'. *i

v r '-'‘•IV. '
tiko. Imdamas faktus iš istorr 
jos, jis kritiškai palietė krikš
čionybę, bet naudojosi gudru 
mir neužgauti’ nei vienos sro: 
ves. ^aufininkai1 norėjo Tyslia- 
vą įpiršti Kliūbui 
čiai ju neprisiėmė.

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujiė-1 
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ...... $8.0'0
Kitur ŠŪV. Valstijo
se it- Kanadoj
ginta Kairia .... 85.00

ką riors daugiau 
Vidurinės sHbvės drau- 
dar yra ir kita klintis, 

parengimams 
Pirmiau, lietuvių

skyritir veikia' Mon- 
tid C. 1. 0. surikiosiOs 

viai

būdavo surengiama koks nors 
pafetigftWak šu vai'diniriiU ir su 
šokiais, tai publikos šuši’ririk- 
davo ligi 300. Tai būdavo ne
tik pelno, bet ir Ūpas pas ren
gėjui. Na, o dabar?

Dabar, kad ir surengiama 
koks nors vtiidinimtis, ttii ne 
visuWet išlaidos pridengiama, 
tokiti budU1 pas» rerigėjtis tiu- 
ptibla upa 
rėrigti. 
gijoms 
būtėnt 
stoka, 
vėhtame rajonb gailinti 
naudotis tie tik lietuvių 
oi jos svetaine, bet ir itaių. Pas
kutiniu laiku mihiiUų svetainių 
jaU negalinta gaut išnuomtibt. 
Matyt, savo rūšies kova prieš 
laišVąjią rriititį. Pažangos prie
šų dar yra daug. J. J.

kas daryti. Norėtų duoti pir
menybę anglikams, bet kad tie 
prasti “gašpadofrai”. tad Ka
nados valdžia turės nuspręsti iš 
kurhj šalių* imi'gfari'tį bUs įlei
džiami ir iš kurių nė. Bet, kad 
imigrantai bus įleidžiami neto
limoj ateityj tai tirt) abejot ne
prisieina. Anglijos kapitalistai 
siūlo milionus dolerių naujas 
farmas įkurt:. Tai jie da o 
ne iš kokios nors milaširdys- 
tės, bet tik iš baimės!

Nuo1 VaištŲ Mirė 2 
Moterys

Toronto miesto vienoje da
lyje vadiriafnan New Torontu, 
nuo vaistų mirė 2 moterys. 
Moterys Abidvi laukėsi kūdi
kių ir dabar vaistininkas bris 
kaltinamas 4 žmonių nužudy
mu. Vai'štinirikas, ruošdamas 
vtiišfti's totas moteries, padtirė 
klaidą ir pasėkoj MrS. Cardy 
ir Mrs. A. Keroti ptia'eitą pir
madieni tapb palaidoto^. Vaiš- 
titiinkas teisinasi, ktid ant bori- 
koš iš kurios jis darė Vaistus 
btiVd tik ptisė užrašo, ir. todėl 
Jiti patarinės, kad tai yra gė- 
rl'eji vaištai. Bet hėŽitiia' ar 
teismas kreips domės į tokį 
vaistitifnko pasiteisinimą ar nė.

Matosi Draugijinės Vei
klos Atoslūgis Toronto 

Lietuvių Tarpe
Nežiūrint, kad kai kurie ly

deriai nors ir deda pastangas, 
’Ead' Veikimas eitų tokiu pat teta 
pti kaip jis Čjb ntib 1927 m. il
gi 1936, bet vistiek gėri nbtai 
dar neduoda pageidaujatifų 
Vaisių*.- Kas tataė kaitąs suti
kti* pasakyti. Greičiausiai tai 
bus ^tičių lietuvių atšalimas 
ntio' Visokių parengimų. Prisi- 
mintis pirmesnius laikus, jeigu

Mat, pasirodė kad naujas 
farmas a^yveųdinant, ištver
mingiausi yra Ukrainai ir neiš- 
tvermingiausi anglikai, kutiė 
buvo iš Abulijos .atvežti. To
dėl delegatai ir suko galvas

štai Tt metų senumo patikimas 
linimenths,- kurifc palengvini mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKĄLAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
su '‘Inkaro0 vajsbaženkliu visose 

vaistinėse.

jūsų dien- 
ršatiš, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
rėmkite biznierius, ktiric garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS .'

“Vienybės” 
Montrealyje

Tą pačią dieną" ir bažnytiniai 
pafapijonai suYengė Vilniaus 
paminėjimą. Teko dalyvauti, 
ries prb^ramui užsibaigus Vy
tauto Kliube, prasidėjo iškilmės 
“po bažnyčia”.

Čia vaizdas kitas, nes publi
kos daug rųažia’u., gal virš dvie
jų šimtų. Nors kalbėtojas buvo 
iš Suvienytų Valstijų, bet kaž
kodėl montrealiečiiai jo prakal
bų Aeltibii nori klausyti. Kalbė
toju btivo J. TysliaVa, fašisti- 
riėš “Vienybės” redaktorius. 
Kaip Vilriiaus klausimu, tai Ty- 
sliava kalbėjo gana sklandžiai

fašistinės 
Tysliava

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir j^iso pa
saulio. 

t •

NAUJIENŲ s^ečialųs korespondentai pfaneša apie 
\ visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie- 

' tuvoje. 
/ f . .

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda darig gražių paveikslų ir 
, atvaizdų.

NAUJIENOS yra visubtrienės organas

Japonų veržimasis į ' Kiniją 
bauginti Anglij'os kapitalistus, 
kad kartais Japonai nemėgintų 
apgyvendinti tuščių Kanados 
plot’ų? Dėlto ir buvo stulbina; 
padidinti Kanados gyventojų 
skaičių1 50 nubšiitičių. Reikia1 
tikėtife, kad tas darbas bus da-

01‘dsmobile Six jj>Eiglit karų auto- kitų savybių šis automobilis skiriasi dar 
matinė transmisi j acKlučas vartojamas ir ttiO, kad priešakinėj sėdynėj gali lai- 
tik paleidžiant ir suštabdant karą.. Be svai susėsti trys keleiviai'.

BEDSPREAD MOTIF
No. 1400—Margais šilkais arba siūlais išsiūta lovai užklo- 

de. Išsiuvinėjiinas yra 14^x17^2 colių. Taipgi pavyzdžiai dėl 
kampų.

namus, nes tas peveiks į vai
kų nervus1 i¥ tuo greičiau'^ gi
li juos susarginti'.

Kilt Mūšį KorešpOri- 
dental

Kti'r dingo daugumas / m ti
sų kbrėspbndėritų ? Jtiu rodos 
•ir užsriudjis gilirrii buvo iš- 
bUSt. į darb^ gėtibitimiėji ! kuo 
daugiau1 žiniųv ttib laikrtištis 
įdomesnis, o juk jufe mylit 

;“NaUijėnAšn ir hbrit kad jbs’ 
butų įdumibs. —-Frahbės

Dr. R. Weinsteinas
TORONTO

ir ne, vienas Tbfonto lietuvis 
yra nusiskundęs dėl nebuvimo 
liėiuvio daktaro mūšų koloni
joje. Ir iš tikrų jų, daugeliai 
susidarydavo .įvairių keblumų. 
Daugiausiai, tai dėl nežinoji
mo atiglų kalbės, žiribhėš su
sirgę yf'a prfvėrsfi iėškoti per
kalbėtųjų ir tt. O juk ne kiek
vienam ir norisi, ka’d kas hofs 
kitas, apart daktarė,' žmbfų 
jo ligas, bet kuomet nėra ki
tos išeities, tai žmogus ir tti- 
ri pasidubti perkalbamu. Bėt 
štai ši šptiaga jau užpildyta. 
Toronte apsigyveno dr. R. 
Weinsteinas, jaunas ir ener
gingas daktaras iš Chicagos.

Dr. Rs. Welnsteinas gimęs ir 
augęs Lietuvoje, Kamajų miė- 
sfelyj, Rokiškib apskti. žydų 
kilmės bėt visti širdimi lietu
vis. Nors pėr ilgus metusAstti- 
dijaVb užsieniuose,* bet liktumų 
kalbos neužmiršo. Dr. R. Wein- 
steirias mokslą ėjo s'ekamai: 
Ukmėrgėj'e baigė gimnaziją ir 
vienerius iriėtūs studijavo Vy
tauto Didžiojo Universitete, 
Ėaune. Po to, 1928 metais iš
vyko į Berlyną, o iš ten į Švei
cariją. Čia įstojo į: Basei uni
versitetą ir užbaigęs medici
nos mokslą. 1VŽ prtiktikavo to 
pat universiteto ligoninėje. Po 
to, latikėSi FrtihčUZijojė, Itali
joje ir kiek panėšėjęs Lietu
voje, savo tėviškėje, 1935 m. 
rudenį išvyko’ į Kanadą. Trum
pai buvo apsistojęs Ottawoje 
pas gimines ir atvykęs į To
ronto pasį^ępgė tuojąųs įgau
ti teisės praktikai , Kanadoje. 
Tam tikslui laikė egzaminus ir 
The Medicai Cduricil of Canada 
išdavė Dr. R. VVeinstein diplo
mą tuo užtvirtindami ne tik 
praktikos galimumą bet ir jo 
kvalifikaciją. Pusantrų metų 
daktaras dirbo Motint Sinai li
goninėje ir jau apie pusė me
tų kaip praktikuoja medicirią 
ir čhirurgiją privačiai, frabar 
dr. R. Weinsteinas persikėlė į 
naują vietą, 455 Spadiha Avė., 
kamt&rys 205. Ligonius pri
ima ntio 2 v. iki 4 v. p. 
nuo 7 v. iki 0 v. vakaro.

Pasikalbėjime su gerb 
tarų apie kulturinį veikimą 
Toronto lietuvių tarpė, jis ap
gailestavo, kad toj srityj lie
tuviai gan silpnai veikia, tup
int omenyj Liet. Kalbos mo
kyklą ir tt. Jis ešĄ visuomet 
pasiruošęs lietuvių kulturinį 
darbą remti. Daktaras jau pfi- 
klauso Sūnų ir Dukterų pašal- 
pinei dr-jai. Nuo savęs turiu 
pasakyti, kad dr. R. Weinstei- 
tia’s ir atrodo, kad stiVo pro
fesijai šventai atsidavęs. Lin
kiu jam ptišihekimtii

Paskaitos Mofcyklose’
Spalio 12 d., jair prasidėjo’ 

Mokyklos Ontario Provincijoje. 
Paralyžiaus epidemijos viki1 taip 
įbauginti, kad rodos bijo if 
žingsnį žengti ir rankas pra
skirti. Paskirti daktarai, lan
kosi mokyklose ir laiko ph- 
'škaitaš kaip apsištiugoti ntio 
ligos ir įsako mokiniams, ktid 
mažiausitim ligos simptomui 
pasirodžius k. t.’ apvilktas lie
žuvis, vaikas turi pasilikti nti-. 
tintos, kaipgi mažiatiMs • spub- 
gellš gali priversti vaiką api
leisti moll/klą1. Tokių tai grieš- 
tų priėmohių griebikinasi kad 
ntio; ligų apSisaUgttjŪSi

Peitepefa Mokytojus1
NėkuTife daktarai perspėja 

mokytojus, kad tie rėmdamipsi 
atsįlikirriu su šių metų mokslo 
pradžia^ dėl epidemijos neduo
tų pertlatig valkams darbo

NAUJIENOS
įfifelsfed Street 

CHIGAGO.ILL.

MONTREAI/, Que. — Iki šiol 
MOhtreaiyjė tibijų bbaišis buvo 
gitidėtiš vi^if mtižai. Ėėt pti- 
škritiAm’ l'tiikti1 dkrbiri'iriitaiy pri- 
špatištl stihkiosi'OS indtoštrijOs 
if dfrti'damf nepaprastai suri- 
kitišė' Sąlygose ir už visai mažą 
atlyg^riimą, pradeda1 susiprasti. 
NešUIa'u'kdtimi algų phkėlimų iš 
bosų, jie prtideda Spiestis į uni
jas, kurių skyriai vėlkia' Mon- 
treaiy j e. 
induštfijpš' Utiija, kuri 
veikia organizuodama darbinin
kus, ir ftiterriatibriai Itititistrial 
Union. Ji taipgi drgaril/uoja 
darbininkus.

Šios dvi unijos turi apėmu- 
sios gerą skaičių Montretilo 
dirbtuvių’ iri darbininkai noriai 
į jas rašosi1.- Yra* Montrealyje 
i? katalikiška' * datibitiinkų uni
ja; bėt ji’ Aėlabtii vėikli ir nu- 
sigyVėriUšE •J

LiėtriVitii' broliai1,- stokite j 
utiij'ą; ktiri tik prieina- 
miaušitiį ries Visos1 Ūdijus kovo
ja tiž darbitiihkų btivi'0’ pageri- 
riiriią fr pfiėš SkriaUdikų neteiL 
Slogumą.

ĮKliuvd Bėdori
PaskUtiniU jtiiktf dvi lietuves 

mbfėrėlėš įkliuvo- kėblion pade- 
tfri1.- Kedirbdhmog Vltitibje vietos 
skalbykloje,’ jds sumanė paši- 
^ėmyti‘- Pasiėmė iš- tos skal
byklos kėlEtą’ kOkiU teh skudu- 
rį*,- išširitiko‘ gėfeShiug ir užbab 
gtiSibš diėribš1 datib^V išsinešė 
jti0& ndmri. Gi bOSaš' iF jo pa- 
gėlbmirikrit paštėbėjb. * ftJlotere- 
lek btiVO sulaikytos', 
jhs ttibjati sudVeSfAVo 
skalbyklos1, bdsaik ptidarė kratą 
jų' ritimuose; kotifišktiodami vi- 
šdk baltinius, peršiiiikrmimui ar 
riėrtiš' daugiau dfaikfų, priklau- 
šariČių skalbyklos kbetitams.

Dhbar mOtefiškėS laisvėje po 
$500 kabcijh. Jos buk tėisiamoti. 
Su bosti jdš štisitaikė, uŽmoke- 
darribš $506; bet už Vagystę valu 
džiti. kabinasi'.-

Vilniaus Užg f obi mo 
Paminėjimas

Spalio 10 d. visos Mdfitreti’O 
lietuvių pašelpinės draugijos 
bendrai* minėjo Vilnltitiš užgrou 
bimo šeptyriidlik'fak štikakfuVbs. 
Iškiimeš IV’ykd' Vytauto Ėlitibė. 
Vakarą atidarė kliubb pirmiL 
ninkaš, o ptiogramo* vedėju- buL 
vb p; Skiktiš1. Ktilbctojiį’ bihlb 
kėli. ViėntiS po kit'O Itiikcši vie
nodos temos' — apie Vilniaus 
Vadavimą ir kalbėjo nepėrdaug’ 
nWėttW. Tai viehas lialfiisto 
jas- publiką truputi' sujaudlbo. 
Tai buvo dalyvis kovosė ūž ViK 
niaus atvadavimą, Vaišnoras;

Po prakalbų sekė rezoliucijų 
priėmimas; Vi'ėtia btivo pasiųsta 
LiettivOS valdžiai, antra’ Lėnki-



Trečiadienis, spalių 20, 19J"

Olds-

Paveikslas iš Petro Vinogradovo gyvenimo. 
Einą šiandien paskutinį sykį SonOtone teatre* 'ku
ris yra prie 66 E. Van Buren, arti Wabąsh Avė.
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CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Miųe Run $7.40
(Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS 17.15

-Tonas .. .................. .............
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičins, pianus ir 
visokius rakandus bei štojrus 

, i arti ar toli. M
3406 SOUTH ____________
HALSTED ST. WESTERN AVĖ 

Yards 2408

6921 SOUTH

Hemlock 5046

NAUJIENOS, Chicftgo, Til

Diena Iš Dienos
tri—n-r ■ ac-.

Pargrįžo iš Lietuvos 
P-nia Ona Radauskienė 

• BRIDGEPORT. — Pereitą 
šeštadienį, Spalio 16 d. pargrį
žo iš Lietuvos ponia Ona Ra
dauskienė, kuri ten viešėjo 
apie 15 mėnesių. Ponia Radau
skienė yra žmona Leoną Ra
dausko, kuris dirba už virėją 
Edgewater Beach Viešbutyj.

Radauskai gyvena ponios 
Kairienės name antrašu, 3258 
So. Union Avė. Ponia Radaus
kienė atpasakojo datrg įdomių 
dalykų apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą, ypač apie kaimo gy
ventojų laimes ir vargus. Na, 
o dovanų amerikiečiams ji par
vežė kelias dėžes. Rankdarbi- 
nių audinių, staltiesių, rank
šluosčių, gintarinių pažibų iA 
titnaginio sūrio. Atrodo, kad 
Lietuvos suris gali būti labai 
skanus, bet rąįkia turėti gele
žinius dantis,. kad jo atsikąs
ti. Bet krupnikas, kurį mums 
atsiuntė ponia Kurlend^kienė 
iš Panevėžio, yra visai kas ki
ta, gerk ir norėk, kramtyti vi
sai nereikia.

Ponia Radauskiene turės 
nemažai vargo pakol visiems 
išdalins parvežtas dovanas. Do
vanų gavėjai randasi vieni Bal- 
timore, kiti Waterbury, Rock- 
forde, III. ir Chicago.

• —-VBA.

kovoti prieš skriaudėjus ir tas 
sąlygas, kurios skriaudos gim
do. Pačioje jaunystėje įsitiki
nęs, kad tik . socializmo idėja 
veda prie skriaudų panaikini
mo ir taf idėjai pasiaukavęs 
per metų eiles stengėsi ją 
skelbti, būdamas Lietuvoje, 
vėliau išvykęs gylumon Rusi
jos ir galinus čia Dėdės Šamo 
žemėje.

Ypač svečių buvo apibudin
ta skaisti jo darbuotė laike 
didžiojo rubsiuvių streiko 1910 
metais Chicagoje. Nors tik bu- 
?o atvykęs į šią šalį, bet ma
tydamas reikalą, nors ir ne 
rubsiuviu’ budamAs, stojo į ko
votojų eiles ir per virš 6 me
nesius kasdieną lankė streikie- 
rių mitingus, net 5 miesto da
lyse ir sakė jiems prakalbas 
lietuvių, rusų ir lenkų kalbo
se, skelbdamas socializmo evan
geliją, ragindamas laikytis vie
nybės ir laimėti pergalę.

Pergalė buvo laimėta, jam 
pačiam teko pasirašyti “agree- 
mentas” su Hart Shaffner and 
VIarx ir tą skaitė sau bran
giausiu atlyginimu už padėtas 
pastangas. jokios politiškos 
audros ir perversmai draugo 
A. Kundroto nenu’kreipč 
jo įsitikinimų ir iki šiai 
nai.

Malonu tokių žmonių 
buotę prisiminti ir priklauso
mą pagarbos žodį tarti.

Svečiai pavaišinti, praeities 
Įspūdžiais pasidalinę, jubilian- 
tą dovanėlėmis apteikę, išsi
skirstė namučių link apie 3 
valandą sekmadienio rytą lin
kėdami draugui Kundrotui il
giausių metų.

— Draugas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Anthony Bielski, 39, su Nan- 
cy Balsis, 24

Herbert Frankstein, 28, su
Florence Pauk, 29

Arthur Meckes, 23, su Ąnne 
juriga, 21

Anthony , Martinka, 32, 
Anne Stanavich, 29.

$1,200,000
Bedarbių šelpimui

■ ; 4-
Miesto taryba nutarė už

traukti $1,200,000 paskolą su- 
šelpimui maistu, ir kuru ypa 
tingai suskurdusių bedarbių 
šiaip beturčių šeiinyhų.

ir

SU

vaka-

Svečiai visi 
linksmi, tąt

Gimtadienio 
Vaišės

Praėjusio šeštadienio 
re, spalio 16 d. nežinioms pa
kliuvau draugų Kundrotų bu- 
tan, 6829 S. Calumet Avė., ir 
nusistebėjau radęs pilnutėlę rę- 
zidenciją svečių — Kundrotų 
giminių ir artimų draugų. Tik
slas tos sueigos man buvo ne
žinomas ir pradėjau spėlioti 
kame priežastis, 
gerai nusiteikę,
sprendžiau, kad geram tikslui 
susirinkę.

Supažindinta svečiai ir kiek 
pašnekučiavus, visi tapo pa
kviesti prie puošniai parengto 
stalo, čia paslaptis ir išsiaiš
kino, kad tai esama draugo 
Antano Kundroto gimtadienis 

kelintas nesakysiu, nes, 
mat, jis dar neperseniai vedė 
antrą pačiutę, draugę Skama- 
rakienę, tai gal tebeslepia nuo 
jos savo amžių. Ęesivaišinant 
prisiminta apie jubiliejanto 
pergyventas dienas ir metus, 
apie jojo darbus visuomenės 
dirvoje. Pasirodė, kad Kundro
tas negyveno . saumylio gyve
nimą ir brangaus laiko neeik
vojo: nuo pat vaikystės papra
tęs vargą vargti ir skriaudas 
kęsti, nenuilstamai stengėsi 
per laikus įgyti daugiau ap-
švietos, kad suprasti skriaudų P-s Rudy yra brolis p. J. F. 
priežastis ir kad be paliovos Eudeikienės. B. š.

nuo 
die-

dar-

direktoriui

J. F. Eudeikis 
Atostogauja

Jau antrą savaitę atostogų 
leidžia laidotuvių
John F. Eudeikis, 4605 South 
Hermitage avenue. Ilsisi savo 
vasarnamyje, prie Valparaiso, 
Indianos. Jis kartu išsivežė sa
vo sūnų Joną ir Dr. S. Biežio 
sūnų, bet berniukai grįžo Co- 
lumbus dienoje. P-s Eudeikis 
ketina grįžti ateinančią savai
tę.

B. š.

Sužiedotuvių _
V akarienė

Mrs. Jacob Morris, nuo 6259 
South Albany avenue, surengė 
sužieduotuvių vakarienę p. Leo 
Rudy, Bridgeportiečiui ir pane
lei Agnės Šokam, nuo 4559 
South Hermitage avenue.

Vakarienėj dalyvavo sekami 
svečiai: p-lė Bernice Švedas, 
nuo 4057 South Artesian avė., 
p. John Schultz, nuo 942 W. 
34th Street, p. Jacob Morris, 
duktė Phyllis ir sūnūs Ričar
das. Daug laimės ir pasiseki
mo busimiems jaunavedžiams 
pp. Leo Rudy ir Agnės Šokam.

Oldsmobile 
Automobiliai

Vaikų Paraližius 
Mažėja

■ ■ z

Vaikų paraližiaus siautimas 
Chicagoje baigia visai apsisto
ti Chicagoje. Pereitą savaitę tik 
šeši nauji susirgimai ir dvi 
mirtys.

Per pastarasis dvi paras ne
buvo ne vieno naujo susirgimo.

Peršautas Ieškant 
Merginos

Liudnc-s Girtavimo Pesekos

Gerhardt Kasikowski, 18 m., 
2304 N. Maplewood Avė., smar
kiai įsigėrę ir tada išvyko ieš
koti “savo merginos”. Tikslaus 
jos adreso nežinojo, tad nuvy
kęs į tą apielinkę, kur numanė 
tą merginą gyvenantį ji s ban
dė įeiti į pirmą pakliuvusį na
mą. Jis pasibarškino • į WPA 
darbininko Anton Kurluk bu
tą 228 N. Leavitt St. ir kada 
tasis atsisakė jį įsileisti, jis 
išlaužė duris ir pradėjo'. Kur
luk ir jo žmoną mušti. lauriuk 
neiškentė ir pastvėręs revolve- 

■rį Kasikowskį peršovė. Dabar 
Kasikowski kovoja su mirti
mi Bridewell kalėjimo ligoni
nėj.

22 Prarado Teisę 
Vairuoti 
Automobili

SUSIRINKIMAI• • ' *♦ .f .

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos centralis skyrius laikys 
susirinkimą penktadienio vakare, spalio 22 d., 8 va1., Nau
jienų name, 1739 S. Halsted St. Visi nariai ir draugai kvie
čiami būtinai dalyvauti, nes randasi naujų neatidedamų 
reikalų apsprendimui, kurie kaip kuopai, taip ir pačiai Są
jungai turi didžiausios reikšmes. —Sekr.

Humbold't Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
spalių 21 d. 8 vai. vakare, Almira Simons svet., 1640 No. 
Hancock st. —Valdyba. • *

Pirmadienį saugumo teisme 
8 automobilistai liko nuteisti 
kalėjimai! už ypatingai neat
sargų važiavimą, ar važiavi
mą įsigėrusiu. Taipjau jie pra
rado teisę vairuoti automobilį 
kiek ilgesnį laiką.

Be to 14 kitų automobilis
tų turėjo užsimokėti pabaudas 
ir prarado teisę varuoti auto
mobilį kiek trumpesniam lai
kui. •.

Tarp pastarųjų yra ir, lietu
vis Walter Norvilas, 4325 Ar- 
tesian Aye., kuris už neatsar
gų važinėjimą turėjo užsimo
kėti $50 pabaudą ir negales 
naudoti savo automobilį per 3 
mėnesiv?s. <

Automobilis 
nušoko nuo 
tilto

PARENGIMAI
Ii ■ ■■■ .............. ' i. —».i

. -- --------- ' ; '

Brighton Parko Moterų Klubas rengia bunco ir card party spa
lio 20 d., Burokų name," 4255 S. Rockwell St. Pradžia 7 
vai. vak< Įžanga 25c. Kviečia publiką skaitlingai atsilanky
ti Rengimo Komisija. 7

v

■
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Badauja 
kalėjime

mNiketas D. Vlavianos, 41 
pastorius Godly Science bažny
čios, 1714 W. Madison St., liko 
nuteistas, 20 dienų kalėjiman ir 
užsimokėti $100 pabaudos už 
neteisėtą praktikavimą medici
nos, nes jis apart skelbimo 
“Dievo žodžio” dar užsiimda- 
vęs gydymu ir masažiavimu 
žmonių.

Protestuodamas prieš tokią 
bausmę Vlavianos kalėjime pa
skelbė badavimo streiką. Betgi 
nors ir badaudamas jis' be pro
testo atlieka kitas savo parei
gas kalėjime, kur jis dirba 
skalbykloj.

Po šešių badavimo dienų 
neteko tik dviejų svarų, 
šiaip jaučiasi gana gerai,
jis susilpnėtų,” kalėjimo admi
nistracija ruošiasi jį prievarta 
maitinti. u;

Iš tilpusių Naujienose 
mobile skelbimų ir jų gamina
mų aiitomobilių paveikslų skai
tytojai būsite pastebėję, kad 
Oldsmobile firma 1938 metams R
yra išleidusi du labai gražius 
keleivinių automobilių mode
lius: Oldsmobile Six ir Eight.

Oldsmobile yra viena iš se
niausių Amerikos automobilių 
gamintojų firma. Ji ir su šiais 
1938 metų modeliais į auto
mobilių gyvenimą įžengė, irgi, 
Su naujenybe, kurios,' reikia 
pasakyti, veik kiekvienas auto
mobilio savininkas seniai lau
kė.- O tai yrą nauja automa
tiška apsaugos transmisija. Ki
tas dalykas tai Oldsmobile ap
saugos instrumentų vienetas 
(unit) ir apsaugos dash. Visi 
langai iš taip vadinamo apsattf- 
gos stiklo, fenderiai nepapras
tai platus, giliai- nubalansuoti 
ir priešakine sėdyne ' tiek pla
ti, kad trys keleiviai visai lais
vai gali susėsti.-

Bet, tai tik viena medalio 
pusė. Kita tai labai keleivio 
akį traukiantis automobilio 
priešakinis /galas. Radiatorius 
iš sunkaus metalo ir apsaugo
tas tam tikrais lankais, paskui 
lempos, kurips turi vežėjui 
naudingų pusių.

Naujieji modeliai pas Olds
mobile pirklius jau išstatyti 
parodai. Norint juos galima 
bile kada pamatyti. Betgi, ver
ti pamatymo.

Sudegė
Mrs. Lena T. Davies, 69 m., 

7020 Jeffery Avė., sudegė be
valydama drabužius, užsidegus 
naudojamiems valymui chemi
kalam^.

-..................... 3----------—-—

•Frederick B. Snite Jr., 27 
m., turtuolio sūnūs, kuris bū
damas Chinijoj susirgo vaikų 
paraližii/m. ir nuo to laiko yra 
uždarytas “geležiniuose plau
čiuose", dabar tapo iš Chica
gos išvežtas į Floridą ten pra
leisti žieųią. Tuose mechaniš
kuose plaučiuose jis tapo atga
bentas iš Chinijos į Chicago, 
o dabar išvežtas ir į Floridą.

Kiek dar metų jis turės bū
ti mechaniškuose plaučiuose, 
gydytoj ai nesiima spręsti.

Jo tėvas yra viršininkas Lo- 
cal Loan Co. ir v susikrovė di
delius turtus iš teikimo betur
čiams mažų paskolų, už kurias 
yra imamos labai dideles palū
kanos. ! '

■r*

Chicago Stadium

Skelb.

•William Patrick King, kuris 
lapkr. 7 d., pereitais metais, 
pabėgo iš • Stateville- kalėjimo, 
liko suimtas prie 86 ir Macki- 
naw gatvių, gryštant iš darbo 
geležies liejiklose, kuriose jis 
dirbo nuo pat pabėgimo iš ka
lėjimo. Jis nebuvo ginkluotas 
ir nedarė jokio pasipriešinimo 
policijai.

jpresenis 
t75,OOOWORLD'S CMAMPIONSMIP

40<*° 1.50 ms
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THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R AU
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DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
WEST 33-rd STREET504

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

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, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL

4466

jis 
bet 
Jei

MASTER WIND0W SHADE C0.
• S. J. Vondrak ' TeL Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS; NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(Dęcemher) 11 d., (gaus nemokamai tikietą vertės 
$2'.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžių 
11 J., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashląnd 
Boulęvard. i . .' . -

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras pirmadieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 1 vai., popiętL

GAR A N T U O T I
VARTOTI BOILERIAI

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

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

' 7 ■

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... .

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

EKZAMINAVIMAS '
OFISE ___________
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So.^Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.
> t

>12
$50
$20

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 0670

Du žmones, veikiausia gy
vulių perkupčiai iš ,Hershey» 
Pa., liko užmušti, jų automo
biliui nušokus nuo tilto ir nu
kritus 30 pėdų ant geležinke-i 
lio bėgių. Nelaime .įvyko ant 
Manheim kelio, netoli Grand 
avė. Liudytojų pasakojimais, 
automobilis paslydo, atsimušė 
į vieną pusę tilto, paskui į 
kita, sulaužė užtvaras ir nu-kitų, sulaužė užtvaras ir 
krito ant bėgių.
.. • •

v (

t

No. <i40b—iviOKykion eiti graži ir 
patogi suknelė. Sukirptos mieros 8, 
10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus mer
ginom.

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

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

NAUJIENOS Pattern Dept. , 
1789 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..... .........
S' • .

Mieros per krutinę

BOUlevard 2512

Stock Yard Buffet
Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN

00 SOUTH HAL8TED STREET

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

AR MĖGINAI
7CAVALCADE?

Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo
Spirito varyklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta . 

1795 metais.

OLD CASTLE, Ine
6005-7 West Roosevelt Road

> CICERO. ILtINOIS
---- --------- -
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Trečiadienis, spalių 20, 1937

Dar Apie Pirmyn 
Choro Buvusi > 
Koncertą
Pirmyn Chogąs Gražiai Pasi 

rodė Savo Pirmame šia 
Sezono Koncerte

Buvo laukta, bukta ir, pa
galios sulaukta Pirmyn choro 
parengimas, ■F1!11.. tai pirmutinis 
šiąme sezone. Pereitą sekma
dienio vakarą į lietuvių Audi
toriją susirinko apie 500 pub
likos pasiklausyti mylimojo 
Pirmyn choro koncerto. Gaila 
kad lyg tyčia, kai laikas buvo 
eiti į koncertą, tai, visą dieną 
buvęs ' “surūgęs” oras, dabar 
visai prapliupo,—lijo ir lijo. Į 
koncertą atėjo tik tie žmones, 
kurių niekuomet nenugązdina 
jokie lietus, nei šalčiai. Jei 
tai butų gražus oras buvęs, tai 
vietoj penkių šimtų publikos 
butų buvęs penkiolikę Šimtų!

Sveikintinas žygis
šį kartą ehora's labai suma

niai padarė, kad į. savo progra
mą |vedė ir lengvesnių, lietuvis 
kai publikai suprantamesnių 
dalykų, būtent, davė gana juo
kingą ir turiningą- škicą “Re
peticija.” Jei tik butų daugiau 
laiko padėta ir gero- režisie 
riaus stiprią ranka patvarkytas, 
tai tas vaidinimėlis visai butų 
pirikiai išėjęs. Tačiau, pasiro
do, pas mus visa to padaryti 
negalima, nes vos pradėjai mo
kytis, tuoj užimk salę, tuoj vi
siems choristams reikia leistis

a.. r, i •.....

į darbą bilietus platinti, rekla
muoti, choro pratimus daryti 
ir daugybė kitų darbų atlikti, 
tądgi mokytis vaidinti veik 
nėra ir laiko. Štai kodėl ir tu
ri chorąs pasitenkinti menku 
susimokinimu.

Musų publika mėgsta ką to^ 
kio lengvesnio matyti, supras 
tamesnio girdėti, tėmyti juo
kus krečiant.' Už tokį žygį, tąi 
yra, už tokį nulipimą “down- 
stairs,” chorą reikia. sveikinti. 
Pasirodo kad' choras moka į 
lengvesnio pobūdžio repertuaru 
gan sumaniai įvesti ir sunkes
nių dalykų,v ir didelių klasinių 
kurinių. Užtai šį kartą ir bu
vo programas įvairus, įdomus 
ir patenkinantis musų publiką.

Viktoras Benderis*—Amerikos
Lietuvių Pažiba

Tiems, “Kurių

£ t ■

y 4

R«selandas Neteko 
Trijų Senų

Laimingas Pirmyn choras ir 
visi Chicagos lietuviai, kad sa
vo tarpe turi šitokią meno 
žvaigždę, kaip Viktoras Bende
ris ! Ir drąsiai sakau, raskit^ 
gerbiamieji, ■ jus tokį Benderi 
visos Amerikos lietuvių tarpe! 
Nėra! Nebent tik bus dar kada 
nors. Tai yra gamtužės apdo
vanotas jaunikaitis—ir balso 
ir išvaizdos gražumu. Tai 
puikus čia gimęs ir augęs 
tuvis* jaunuolis. Jo balsas 
švelnutis, gražus aukštasis 
noras. Tai tikriausias lyrinis 
tenoras. Jis tą savo gražųjį bal
ių moka labai puikiai ir lanks
čiai valdyti. Ar jis ims fortis
simo ar falcetto, vistiek gra
žu’ klausytis. Atrodo, kad jis 
taip lengvai dainuoja, taryt tik 
sau paprasčiausiai kalba.

yra 
lię-< 
yra 
te-

LOVAI APDENGIMAS

/ 1 '----------- ' —..............

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS 
ĮSTOJIMO KUPONAS

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

.V-—......................................................... -

Telefonas ......................................... .... ...... .................

Amžius ..................................... Svoris..........................
» '

Plaukų spalva ................................................................
/

Akių spalva ............... ,......... .......... .

Užsiėmimas .............. ....................................................
• ‘\

Šiuorni įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTĘSTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve

ide jų nurodymų. . / .
•

Parašas

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

b ------------------------- ■. . . . ---------- J

Taip, Benderis yra mums lię 
tuviams neįkainuojamai bran
gus asmuo. Dainuok tad mums, 
p. Benderis kuo daugiąuąiai. 
Ir danuok mums musų daineles, 
lietuviškas, lyrines daineles,!
Pirmyn Choras, Turi Stiprių 

Pajėgų
Pasirodo, šiame1 chore yra

vjsaeįlė puikią balsų, gerų so“ 
lis tų, ypač, kąįp. pereito sekma- 
cheuio vakarą. pasirodė p.-lė 
Skeveriutė, V. Benderis, Ąld. 
Grigoniute, J. Rukštala, Pr. da- 
kavičius. O kur dar choro p-nia 
Steponavičienė, kur Stejklha* 
vičių išmokyti solistai, ir solis
tės! a'š sėdžių, klausau progra- 
mo ir prisimerkęs galvoju: “E, 
vaikine, šis choras yra ne pa
prastu dąjninįnku choras! Tas 
choras nuvykęs į Lietuvą galė
tų daug ką parodyti Užjūrio 
lietuviams!”

Antroje 'dalyje programų 
choras ir solistai išpildė sun
kesnius kurinius, garsiųjų kbm 
pozitorių, kaįp Aųdran*, Smith, 
Donizetti, Kačanausko, Kąrną- 
vičiaus ir Mascagni. čia cho
ras parodė, kad jis gali ne tiU 
bajabuškas dainuoti, ■ ne tik 
juokus krėsti^ bet ir išpildyti 
operų dalykus. Ir iš tikrųjų 
parodė ką jis gali! Ypač ištrau 
ką iš operos “Cavalleria Rusti- 
cana” choras ant pat galo dai
nuodamas kas spustelėjo, tai 
net šiurpus per t nugarkaulį 
perėjo. Čia ir Aldona Grigd- 
niutė parodė savo išsilavinimą 
ir balso stiprumą. Chorui to
kių dainą užtraukus publika 
visai nenori keltis,—sėdi ir 
laukia/ kad daugiauv dainuotų. 
Prie manęs sėdėjęs neiškentė 
neprataręs: “Ot, kad užplėšė!”

Ir tiesa, kad u’žplėšė! Uždan
ga leidžias, o salėj pasipylė del
nų plojimas, taryt perkūno 
griausmas. K- Steponavičius, 
Pirmyn choro vedėjas, nusi
lenkia. publikai ir susijaudinęs 
nuėjo.' nuo .. eatradūs,.... Kurgi 
nesijaudins^-juk-jis muzi
kas, jautrusis artistas, o šis 
delnų griausmas juk jam ir jo 
chorui. Graudu ir man .pasi
darė iš džiaugsme, kad štai ką 
musų jaunuolių choras gali ir 
štai kaip dideliai tą chorą pu
bliką įvertina ... >

Daugiau tokių koncertų! Kuo. 
daugiausia! Svečias

. ' . "■#.............................
. 'fe;; ■

Nuoširdi 
lietuvių / • 
Chicagoą 
Klubo lab

r -I'l . . -A

i—<■------- «
flELD OF DAISIES

No. 953—Naujoviško, gal truputį komplikuoto dezenio 
kaldrą. Ji padaryta iš geltonų, baltų ir pilkų skudurų. Pamu
šalą kąldrai geriąusia padėkit baltą.

AMELIJĄ CHA^ONIS HOCK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 d. 9 valandą rytę, 
1937 m., sulaukus puses amž., 
gimus Panevęžjo apskrity, Pu
šaloto parapijoj, Ažagų kairrie.

Amerikoj išgyvena 29 metus.
Paliko didėliame, nuliūdime 

vyras Julius, trvš cįukterys: 
Adela Orent, žentas Antanas, 
Sally Hathawąy, žentas Ro- 
bert, Ąnna Wouk, žentas The- 
odore Ir supus Ądolph ir mar
ti Delle; cįvi sęsęrys: Veroni
ka Kirkilas ir Konstancija 
Kirkilas ir brolis. Mikolas Yu- 

: ška ir jų šeimynos ir giminės. 
O Lietuvoj 3, seseris Ir brolį;

Kūnas pašarvotas 3128 Wešt 
39th Place. Ųaidotuvės įvyks 
trečiadienį, spalio 20 dieną, 
9:30 vąl. .ryto. Iš namų bus 
nulydėta i Tautiškas kapines.

\

Visi a. ą, Amelijos Chapo- 
. nis Hoęk giminės, draugai ir 

pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jąi paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, Dfiktorys,. Sūrius, Sese

rys, Brolis, Marti, Žįentai ir 
Gimines. x

Laidotuvėse patarnauja laid.< 
dir.' Latfhatfici ir '‘Sūriai, Tek 
CANAL 2515.

arti 15 metų kaip įsisteigi ir 
sėkmingai veikią šioji lietu
vaičiu . organizacija. Męterų 
Klubas, be grynai kultWęąo 
darbo ir rėmimo įvairių nau
dingų lietuvių darbų, pašven
čia daug laiko įr jėgų labda
ringam darbui. Chicagos L. M. 
Klubas buvo tai PIRMOJI or-» 
ganizacija, kuri pradėjo riyj 
pintis lietuvių seneliais ir li
goniais Oak Forest prieglau
doje (jų gražų pavyzdį pase
kė vėliau ir kitos draugijos)* 
Bet jos pirmutinės atkreipė 
akis ir ištiesė rankas, kad pa^ 
guodus ir suraminus veik visų 
užmirštus, ir nuo lietuvių at
skirtus prieglaudos gyvento
jus. Jau kelinti metai iš eilės, 
kai Mot. Klilbas sukėlęs lėšų 
ar tai labdaringais baliais ar 
kitokiomis pramogomis ir net 
pačių narių ’aukomis, suruošia 
skanius pietus su programa ir 
apdovanoja įvairiomis reik- 
menomis tuos, kuriuos netur
tas ir liga prispaudė ir atsky
rė nuo musų...

Tokįų tai reikalu kreipia
mės į gerb. visuomenę kvies
damos į musų šio sezono, pir- 
jnų Labdarybės Balių, kurs 
įvyks ateinantį šeštadienį, 
spalio mėn. 23 d. Del Prado 
viešbutyje, Crystal Kambary 
(53rd St- ir Hyde Park Blvd.) 
Pradžia 8:30 vai. yak. Įžanga 
asmeniui tlUv/V5 centai.
* ; :Baliaus komitetas ir visi 

klubo ųariąį^ deda pastangas, 
kad tik padarius balių malo
niu ir įdomiu svečiams.

Praeityje minusų, klubas ir 
jojo rengiaTOW-pramogos bu
vo nųoširdŽai visiį lemiamos, 
už ką esame giliai dėkingus 
visiems, nors ne savo naudai 
dirbame, nes “kas tik sau, gy- 
^ęna — veltui gyvena”. ' v,

Pasi tikėdamos, kad klubo 
darbuotė ir kilnus tikslas rąs 
paramos gerb. visuomenės 
tarpę ir, dabar, nuoširdžiai 
kartojame kvietimą atsilan
kyti ateinančio šeštadienio va
kare į Chicagos L. M. Klubo 
rengiamą Labdarybės Balių 
ir tuomi pat įnešti šilumos ir 
šviesos į sielas tų, kurių gy
venime “jau žvaigždė vilties 
žibėt nustojo”... musų brolių 
ir sėąėrų Oa^ Porest prieglau- 

r.,.į......
Iki pasimatymo baliuje^ 

Ęirenząitėy
Babdargbes Baliaus rengimo 

/ pmiKŲifeM

■

.Palaidoti Kazimieras Sadaus
kas, Dom. SapavičiUs ir My
kolas Krauyalis.

. . • ■ . ■ •1

ROSELAND. — Ketvirtadie- 
du seni gyvena 

tojai. Kazimieras Sadauskas ir 
itoiūihikąs Sapayičius, iš vieno 
laidotuvių direktoriaus koply
čios, Ląehavičiaus, / 44 E. 108 
st., buvo, palaidoti Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Mykolas Krauyalis, turęjęs 
valgomų daiktų krautuvę 10805 
So. Michigan avė., spalio 13 d. 
buvo gražiai palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis šv. Kazi
miero kapinėse.

M. Krąujalis buvb gero budo 
žmogus,' kaipo, biznierius, vi
siems gerai pątarnavo. Dabar 
visi jo labai apgailestauja, ypa
tingai moterys, kurios daugiau
siai eidavo “bučernėn”.

Koresp.

Sumokėjo $50,000 
išpirkimo už 
senį Ross

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DE^T. 
)739 So. Halsted St., Chicago, III. -

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

telegramų į 
'isas'Pąsaulio 

Dalis.
KVIETK1NINKAS

, Gėlės Vestuvėms, Bankietums 
ir ragrabanis

331® Sb. Hajstęd Street 
Tęį. BOV^ĘVARD 7314

■ j •: .—-■■-t

Miscellaneous 
Įvairus

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

jĄ4rew ..........

I Miestas ir valstija 
L> — ■—•

fi##® «. ..

STĄNI^OVAS RVTKU8 • 
persiskyrė su ^iuo pasauliu 

Spalio 19 d.',''198i7 m., 2:42 v. 
ryto, sulaukus 41 metų amž., 
gimęs Telšių apskr., ir parap.

Amerikoj išgyveno 80 metų.
1 Paliko dideliame nuliudime 
, 3 brolius Benny, brolienę Jo- 

hanną, Aleksą ir Ignacą ir 
daug kitų draugų ir giminių, 
6 Lietuvoj—brolį Feliksą. .

' Priklausė prie ,Chicagos Lie
tuviu ' SavitąiPpinės Dr-jos. A-

' merikos Liet. Piliečių Kl. ir . 
I Dariaus ir Girėno Legion Post.

Kūnas pašarvotas Ląchavi- 
čiaus koplyčią},, J28JĄ, 23rd 
PI. . Laidotuves įvyks penktad., 
spalio 22 d., 8:30 vai. , ryto iš 
koplyčios į AŪšros Vartų par.

v bažnyčią, kurioje ątsįbųs ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tęi$ bus n.u,lydėt,aš į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ' a. Stanislovo But
kaus ęūnjnės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- ’ 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį , patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ■ liekame,
Broliai ir Gimląės.

/ > . . / /-'H

• Patarnauja laid’. dir. Lachavicz 
ir'Sūriai, Teį., Cąjįąl 2515.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

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

BRIDGEPORT ROOFĮNG CO.
3216 So. Halsted Stieęt ’

Bet nežiūrint šamo,keto išpir
kimo, senis Ross nesugrąžin
tas. Pederaliniai agentai vėl 

suskato ieškoti grobikų.

For Kent
6 KAM BARIAU RENDON antros 

lubos. Kampinis namas, šviesus ir 
gražus—yra prietaisai dėl šilto van
dens. 445,7 So. Talman Avė.

Help VVanted-—Female 
Darbininkių Reikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių • siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaįninimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi- 
«ne gauti darbą. be_ mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milyaukee Avė. at Ashland 
Atdara vakarais • antradienį ir 

ketvirtadienį.

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

MERGINA lengvam namų dar
bui be virimo — vaikas 
—geri namai. $6.00. Kedzie 7715.

būti

MERGINA — nėra namų darbo— 
vaikas — paprastas virimas—savas 
kambarys—vana—$8.00.

• ! Kenwood 1483.

Feder aliniai agentai vakąr 
paskelbė, kad Charles E. Ross 
žmona sumokėjo grobikams 
$50,000 išpirkimo už jos pa-.i 
grobto vyro paliuosavimą, beįi 
iki paskirto laiko (vakar j 
vai. ryto) Ross nebuvo paliuo- 
suotas.

Jis buyo pagrobtas* rugsėjo 
25 d. važiuojant Wolf keliu, 
Chicagos pakraščiuose, kartu 
su savo buvusia sekretore.
Poniją ir fedęraliniai agen

tai nesurasdami’ jokių pėdsa
kų grobikų, buvo pasitraukę 
ir davę pilnų laisvę pagrobto
jo žmonai susižinoti su gro
bikais ir savo vyrų išpirkti.

Bet dabar, kada Ross nebu
vo sugrąžintas, vėl pradėjo 
veikti agentai. Jie pirmiausia 
paskelbė numerius banknotų, 
kuriomis išpirkimas buvo su
mokėtas, įspėjant bankus su
imti visus, kurie bandytų 
tuos banknotus išmainyti.

Daugelio yra abejojama, ar 
pasiseks Ross gyvų išvaduoti, 
nes jis buvo 72 metų amžiaus, 
sirgo širdies liga ir turėjo au; 
gštų ikrą ujo spaudimų, talip kad 
jis lehgvai galėjo mirti nuo 
susijaudinimo. Delei to galbūt 
grobikai ir negalėjo sugrą
žinti jį žmonai. Kiti spėja, 
kad jo kūnas buvo, išvežtas iš 
Illinois valstijos ir palaidotas 
kur kitur.

Fedęraliniai .agentai spėja, 
kad grobimų papildė « kokie 
ąmątoriąi, nes dabar nebėra 
nė vienos veikiančios grobikų 
šaikos. Be to pirmesni patyri
mai aiškiai parodė, kad išmai
nyti gautus išpirkimo pinigus 
yra negalima ir kad tuo budu 
visi grobikai pakliuvo. O. bau
smę už pagrobimą yrą labai 
didelę—net iki 'mirtięs.

Resignuos Teisėjas
M««icipalio teismo teisėjas 

Tlieihas A. Greeų, kųri$ pir
mą kartų bųVą išrinktas tei
sėju 1980 m, ir antram termi
nui pereitą Ketiną pą,
baigoj šioz menesio rezignuoti 
iš teisėjo vietos ir gryšti prie 
prįvątįnės ^dvokatųros prakti
kos.

< Ji$, sąkę^ kad $10,000 nrętinė 
teišėjo: alga esantį pbrdaug 
mą?a- • - > • ■ . ' ' ; . •

Urbu Ffaw<er Shoope 
. Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

—Bąnkietama—Laidotuvėms— 
... Papuošimams

4180 Archer Avenue
Pilone LAFĄYETTĘ 5300 j.

PARSIDUODA BUČERNR ir Gro- 
semė. Biznis išdirbtas per daug 
metų., Priežastis nesveikata.

Naujienoj, 1789 So. Halsted St., 
Box 721.

PARSIDUODA TAVERNA— 5300 
So. Union Avenue. Joseph Mclntyre, 
tel. Yards 0465, namų telefonas 
Normai 5629. Šaukti po 3 vai. p. p.

Real Estate For Sale 
Namai-žen>& Pard>vh»ui

5 KAMBARIŲ BUNGALOW $4,500 
Mūrinis napaas kaip naujas, su sto
ru ir 6 dideliais kamb ant antrų 
lubu« Garažius. Karštu vandeniu 
šildomas. $6,500 /.

Freminis budinkas 2-4 kambarių 
apts.—$2,800. f

6 kamb. medinis cottage ant ce- 
męntinio .pamato, garadžius. Įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė- 

. imais.
5 ir 6 kamb, freminis budinkas. 

$3.500.
J. A. SHULMISTRAS 

Home Owners Realty Mart 
4016 Archer Avė. Lafąyette 6300

MERGINA 25-35 patyrusi prie 
vaikų—nėra namų darbo — savas 
kambarys—būti — puikus namai — 
paprastas virimas—$8.00.

Hollycourt 5320.

SENYVA MOTERIS prie namų 
darbo padėti — patyrusi—turi mė
gti-vaikus, $7.00, kreiptis į krautuvę 

15530 So. Ashland Avenue.

NAMŲ ŠEIMININKU — nėra 
vaikų—but|—sekmadienį liuesą —> 
pora dirbanti. Beverly 1918.

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

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

Hemlock 0800.
■ -----S__________  ■ ,,H .

10737 EDBROOKE AVENUE— 
krautuvė ir 7 kambarių flatas tin
kąs grosernei ir marketui, tiktai 
$8990.00. Terminai. Dabartinis biz
nis ir fikčeriai galima nupirkti pri
einamai, gera proga gyvam pirk
liui. ?

t-Ot-
10146 ST. LAWRENCE AVENUE 

—2 flątai — 5 kambariai — plyti
nis—3 karų garažas — karštų van
deniu šildoma^ — I. C. trapsporta- 
cija—tiktai $7990.00—$1500 Cash — 
ūkusi išmokėjimais- — 1—mas Ra
tas tipka jums. . ’ . .

F. G. MAURER and CO.' *
10323 So. Michigan Ąve.

Pullman 2220.

Help Wąntęd—Malę-Female
Darbininkų _Jleikia

DARBŲ YRA '
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir' moterim. ’
> - TUTHILL* EMPLOYMENT

184 W. Washington St. 3 floor.

Help VVanted—Malė 
Darbinipkų Reikią

.REIKALINGAS . KRIAUČIUS pa
tyręs dirbti prie senų ir naujų dra
bužių. 4815 Lake Park Avė.

Drexel 4550.

REIKALINGAS BUČERIS — turi 
būt blaivas ir su gerais liudymais.

946 West 59th St.
i. H)| į ■ I J H-.t J t U1J ■ -A „ JLJt

Furniturę & Fixtures
Rakaudai-Itaisąi

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baisais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bįle kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 

kitur.
S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 ' SO- STATE STREET 

CALupiet 5269.

te.

Ąutmuobiles
1932 CHEVROLET Sedan — Side 

Mounts—apkainuotas greitam par
davimui $155.00.

NEWBERRY BARGA1NS 
1025 North Clark, 

Whitchall 8000.

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

2509-11 Milwąukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

• j. . ',E!/'L„ ri.----------

Business Chances 
Pardavipaui Bizniai

PARSIPUOPA TAVERNA dėl 
šeimyniško nesutikimo. Ideališka 
vieta vyrui ir žmonai padaryti $50 
iki $100 į savaitę. Priims $1000, 
kad valdyti bizni. 434 West 31st 
St. /

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačioą Naujienos 
yra naudingos. J

linu, 'pii1^

Pįnigų ąiųRtim ąt- 
dąras ką&dien nuo R y. vyto 
iki 8 vai, Vąlę NęcRtfomiJ? 
nąo 9 V. ryto iki 1. v p. p.

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate. Loans and Insurance

Tel. BOULĖVARŲ 2800
Perkam, parduodam ir mainom ria- 

•ąus, lotus, biznius (r fąrmas; inšįu- 
finame namus, -rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už' 
įerųs ' bargeuus; greitas ir teisingas 
patar^avimąs. Reikalui priėjus krei • 
p Kitos. 1 •*

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

2-FLATIS 4 ir 6. KAMBARIAI— 
furnaso šiluma — 2 karų garažas. 

ONĄ JEFFRIES,
7352 So. Morgan, Stewart 0203.

Financial 
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgiČius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuąnian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

COAL 
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .................     $6M
MINE RUN ................  MA
EGG .................................. 6.0Q ,
NUT .....................  AŪtt
SCREEN1NGS (Indiana) . '5.00

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN

PRISTATYMAS MIESTĘ IR

NORTHERN ILLINOIS £quator 
anglys, lųmp and egg $6.00; KĮine 
Run $5.75; Stoker and Sęreęniugs 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Merrimac 8079.

wr* uyg

i

KA PARDUOT
PAQARWKIT

• NAUJIENQSE

JEI IEŠKOT
| BARGEN^
I SKAITYKIT
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AGNĖS LOKOM SKAITĖ ONA JOKAITIS ANNA KUZMA'

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
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PAULINE ‘GRIGUTIS

Trečiadienis, spaliuko, 1937

IRENE VAITEKŪNAS

Virs 30 ListoMičiit “MissEKKt 
Lilhnania” Konkurse

Naujos Aplikacijos Plaukia Pluoštais; 
Šiandien Paskutinė Diena

laikas pranešė

rin-
die-

jau 
bus
per

Naujienoms”, 
jie įteiks po seroiretų setą pir
miems keturiems s i m t a m s 
žm/mių, kurie ateis į vakarą. 
Serviretai yra labai gražus, 
dailiai padaryti ir verti kur 
kas daugiau negu maža 40 
centų įžanga vakarui. I /

Po gražuolių rinkimų ir 
programo įvyks šokiai, ku
riuos gros garsi G. Stephens 
orkestras.

Gražuolė bus išrinkta ir re- 
progra-

Vakarėlyje
Dalyvaus Genia Zelnis ir Stasė 

Stankaitė, vakarėlis sp. 30, 
Hollywcad Salėj

MARQUETTE PARK—SĮpalio 
kad d"’ kuopos susirinkimas bu

vo gana skaitlingas ir susirin
kę nariai atydžiai svarstė kaip 
kuopos, taip ir SLA. bėgan
čius reikalus.

Kuopa priėmė SLA -to Ap
skričio sumanymą, kad kuopų 
susirinkimai butų laikomi su 
prbgramais, pasilinksminimais 
ir asmeniniais pasikalbėjmais. 
Tam tikslui liko išrinktas 
mitetas, kurio užduotis bu‘s 
pintis paruošti programas 
kuopos susirinkimų.
Kuopos METINIS PASILINK- 

SMINl'MO VAKARĖLIS įvyks 
<1.. JIOLLYWOOD

ko- 
r li 
po

šiandien pasibaigia 
įstojimui į “Miss Lithuania 
Konkursą, o iki Konkurso 
kimų beliko lik keturios 
nos. į

Lietuvaičių Konkurse 
yra suvirš 30, bet iš viso 
gpie keturiasdešimts, nes
jiaskutines dienas, aplikaci
jos ėmė plaukti į “Naujienas” 
pluoštais. Didelis skaičius ap
likacijų ateis ir šiandiėn.

Iš tų keturiasdešimts mer
gaičių viena paliks 1938 metų j zultatai paskelbti po 
“Miss Lithuania”. Kas bus to- mo. Ten tuojau bus nutrauk- 
ji laimingoji mergina paaiškės tos laimėtojų fotografijos irv 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, “Miss Lithuania” bei kitos spalio 30 d.. H0LLYW00D
sekmadieny, spalio 24 d., kur pirmųjų vietų laimėtojos bus'SVETAINĖ^J, 2417 W. 43-rd 
įvyks rinkimai. Rinkimų pro- apdovanotos įvairiomis dova- ^ Vakarėlis bus su gera mu

zika, kuri gros iy^į^įiĮS šokius 
ir linksmins susirinkusią pub
liką. Bet svarbesnis už ^iską^— 
tai bus puikus programas, kurį 
išpldys dvi jaunos dainininkės. 
Tik klausykite: ar ne naujiena 
bus išgirsti tą ramią tykią pa
nelę GENIA ZELNIS, kuri ne- 
sirekliamuoja, atydžiai lavina 
savo balsą ir gal už metų-kitū 
bus operos žvaigždė? Juk ta
lentas ir pasišventimas žmo
gui atidaro duris į visas pasau
lio galimybes, ar ne? ■

ga, “Naujienos” ten rengia yą-'nomis. “Miss Lithuania gaus 
karą, kuris bus papuoštas ne- nuo New City Furniture Com- 
vien gražuolėmis, bet ir įdo- pany puikų miegamojo kam-
miu muzikaliu programų. Jį 
pildys dainininkė GENE LU
KAS, STASYS RIMKUS, mo- 
noloąistas BRONIUS LIUD- 
KEVIČIUS ir ANDREJEVO 
JAUNŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ.

Be to, dar kartą norime 
pakartoti, kad dovanas gaus 
nevien visos gražuolės, bet ir 
publika. New City Furniture 
Company savininkai, pp. W. 
Kosmovvski ir

bario setą.
Septynios fotografijos tel

pančios šalę šio pranešimo 
yra vėliausių aplikančių “Miss 
Lithuania” Konkursui.

•Bute 242 W. 22 St., polici
ja padarė kratą ir suėmė ke
lių tūkstančių dol. vertės nar- 
kotų. ' Suimta ir Daisy Ging, 

W. Bazaras “chiniečių karalienė”.

Panelė Želnis,- rimtai kopia 
aukštumom STASĖ STANKAI
TĖ jau ne kartą yra dainavus 
ir linksminus lietuviškus pa
rengimus. šiuo, kartd jį savo 
gražiu balseliu palinksmins sve
čius susirinkusi vte į SLA. 260- 
tos kuopos, vakarėlį; Musų’ ger
biama NORA: GŲGIENe, akom 
panuos dainiiimkėms, taipgi 
sutvarkys mišrų dainų progra
mą. ■

Kalbės Adv. K. G ŪGIS, SLA 
Ižd. EUPROS1NE MIKUŽIU- 
TĖ, SLA išdo glob. ir kuopos 
Dr. V. S. NARIS. Bus duodami 
puikus laimėjimai k. t. Radio,-. 
Alaus dėžė ir bonką degtinės. 
Kaip matote, tokis puikus pro
gramas ir laimėjimai verti pen
kių dolerių, o jivos spalio 30 d. 
galėsite gauti tik už' 25c įžan- 
goš.

Nelaimė Po
Nelaimės

South Chicago ligoninėj gu
li Robert Nolah,! 3 metų, 10J08 • 
Bensely Avė. Metai atgal jis i 
susirgo vaikų’ pataližum. Jo 
gyvastis buvo pavojuje. Te- 
čiaus jis išliko gyvas, tik po li
gos kairioji koja buvo parali- 
žuota. h

Buvo jau pradėjęs taisytis ir 
galėdavo net paraližuota koja 
pasiremti. Bet pereita sekma- 
dienį jis paslydo virtuvėj, par
krito ir išsilaužė ir sveikąją 
dešiniąją koją.

Pirkite savo apiėlinkes 
krautuvėse.

Gražuoliu Kontestas
Spalių-October 24,1937

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
' ' v

Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj
1 'F" 11 1  * " ■' 1  ' 1

(Pasiklausykit musų Radio 
P r o g r amą kas PENKTA
DIENI 7:15 iki 7:30 iš Ra
dio Stoties WHFC — 1420 
kilocycles).

Pirma
Dovana

Kurią Pirmai 
Išrinktai Gražuolei 
Suteiks

New City Furniture Mari
1654-56 West 171 h Street

LOVA, KOMODe ARBA VANITY

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

James Dalhover (vidury), vienintelis išlikęs Al 
Brady šaikos narys, lėktuvu jį iš Bangor, Me., atga
benus į Indianapolis, Ind.» kur jis bus teisiamas už 
žmogžudystę laike plėšimo. Kiti du šaikos nariai, Al 
Brady ir Clarence Lee Shaffer Jr., lįko užmušti su
sirėmime su federaliais agentais. Ta šaika savo plėši
mais ir žudynėmis buvo pasiryžus^ viršyti ir Dillin- 
gerio šaiką. Bet ji susilaukė tokio pat liūdno likimo.

Miss Dorothy McNulty, 

mūviu aktorė ir artima gi- 
minaitė generalinio pašto 
viršininko James A. Farley, 

kuri Los Angeles 
už Dr. Lawrence 
Singleton.

ištekėjo
Scroggs

Prieš kelias dienas Cook 
kauntės ligoriinėj mirė nuo 
plaučių uždegimo gyvenusi iš 
pašelpų Mrš. NėĮIis Cook 
Pearl, 71 metų senutė, kuri, 
kaip išrodė,'netikėjo jokio 
•turto ir draugų. Tik jai mi
rus paaiškėję/kad ji yra bu
vusi savo teikti garsi jodinė
to j a cirkuose, paskui vaidi
nusi vodeviliuose, - o vėliau 
veikusi kaip teatrų agentas, 
ir yra padėjusi iškilti dauge^ 
liui dabartinių žvaigždžių. Jos 
kambary rasta daug. brang- 
menų iš senesnių laikų. Ma
noma, kad ji tutėjo paslėpu
si ir pinigų. Daugelį kitų 
brangmeiių ji yra užstačiusi. 
Paveikslėlis parodo dalį rastų * 
jos brangmenų. :

>•.. “DIDŽIAUSIA AKIS.” — American Academy of Ophtalmology and Otolaryn- 
. gology suvažiavime Chicagoje yra išstatyta didžiausia akis pasaulyje, 22 kartus dides

nė už normalę akį, kurioj imitaciją slaugė laiko rankoje. Akis yra tik dalis komerci
nės ir mokslinės okulistų parodos.
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