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No. 248

Rusijoj areštuotas 
Belą Kuhn

Buvo Vengrijos komunistų va
das ir komunistinės Vengri
jos respublikos galva.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 20. — Commi»*nist Inter
nationale žurnalas pranešė an
tradienį, spalio 19 d., kad pla
čiai paškilbęs Vengrijos ko
munistų vadas, Belą Kuhn, 
areštuotas SoVietų Rusijoj.

Sakytas žurnalas aiškina, 
kad Kuhn buvo kaltinamas 
“trockistine” veikla, kuri da
riusi žalos liaudies frontui Ven
grijoj. 

• į '

Panašus kaltinimai Sovietų 
Rusijoj dažnai reiškia mirties 
bausmę, todėl reiškiama nuo
monė, kad Kuhno karjerai jau 
nebetoli galas.

Po Didžiojo karo Belą Kuhn 
vadovavo Vengrijos komunis
tinei revoliucijai, kurios pasė
koj šaly buvo įsteigta “prole
tariato diktatūra” su Kuhnu 
priešaky. Neilgai trukus komu
nistų diktatūrą pakeitė admi
rolo Horty diktatūra/

. Kinai stumia japo
nus: atgal

SHANGHAI, Kinija, spalio 
20. — Shanghajuje gauta ži
nių, kad šiaurės Kinijoj japo
nai ne tik buvę sulaikyti, bet 
kad juos stųpria "'atgal kinų 

i „..kariuomenė •vadovaujama go 
nerolo Han-Fh-eh u. *

Japonų pasitraukimui prie
žastis nužiūrima ta, kad juos 
vargina kinų partizanų buridi 
ir kad japonai siūlo kompro
misų generolui Hanui.

Japonai organizuoja 
naują “valstybę”

Kinijoj
PEIPING, Kinija, spalio 20.

Japonijos Vyriausybės var-
r ..■*' .

du paskelbta, kad “autonomiš
ka” Mongolijos valdžia esanti 
organizuojama šiaurės Kini
joj.

Mongolijos sostinė busianti 
mieste Kweihua, Suiyan pro
vincijoj. . Kunigaikštis Teb, 
Sunnet genčių valdovas, tur 
būt bus paskirtas valdžios gal
va. • ,
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Darbininkai laimėjo 
rinkimus Norve

gijoj
■......... " "T " ■■ ,

OSLO, Norvegija, spalio 20. 
-r- Įvykusiuose šiomis dieno
mis Norvegijos sostinėje Oslo 
municipalinėse rinkimuose dar- 
biečių kandidatai laimėjo 45 
vietas iŠ 84 miesto taryboj.

Tai yra dvi vietos daugiau, 
negu jie turėjo iki šiol.

Dabar, kartu su Oslo, dąr- 
biečiai turi daugumas 23 ša
lies miestuose iš 42 ir 182-se 
iš 682 ukiųr apygardų.

Smarkus mušis Ara- 
gonb fronte

HENDAYE, Ispanija, spalio 
20. Smarkus mušis ėjo tre
čiadienį Aragono fronte, šiau
rės Ispanijoj. Atakos kreipta 
Zaragoza linkui. Ta vieta yra 
fašistų centras šiame fronte.

Vyriausybininkai paskelbė 
paėmę miestelį Mediana 16 
mylių atstumo j nuo Zarago-'

' ,V;

Vyriausybė dėjo pastangas 
lazduoti greitą ir/skaudą smū
gį fašistams, pirm negu šie 
galutinai užkariaus Asturiją.

Oficialiai pranešta, kad ša
lies sostinė bus perkelta iš Va- 
le-ncijos į Barceloną.

Mussoliniui darosi 
karšta

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
20. — Paryžiaus spaudos pa
reiškimais, Mussoliniui Italijoj 
auga tiek priešingumo, kad ne
prielankiai nuotaikai nuslopin
ti namie, jis gatavas esąs ri
zikuoti rimčiausiomis tarptau
tinėmis komplikacijomis.

Kai kurie stebėtojai eina 
net taip toli, kad pranašauja 
Mussolinio puolimą, jei Angli
ja ir Francuzija neišgelbėsian- 
čios jo padėties. Musolinio bė
dos tai Etiopijos karo ir in
tervencijos Ispanijoj pasėkos, 
kurios užkrovė Italijai persun
kiu naštą. -

Vokiečiai ir italai 
užėmė dvi salas 
Viduržemio juroj 

■—t*-'
PARYŽIUS, Francuzija, sp. 

20. — Francuzijoa spauda tre
čiadienį paskelbė, kad italai ir 
vokiečiai užėmę dar dvi salas 
Viduržemio juroj prie Ispani
jos krantų. Viena tų salų esan
ti Coliimbretes. Ją užėmę ita
lai ir įsteigę čia submarinų ba
zę. Antroji yra Alboran sala, 
kuri randasi laivų kely į Gi
braltarą. Ją užėmę vokiečiai.

Kariuomenė atga
benta streiko 

vieton
ARDMORE, Okla., spalio 20. 

— Kariuomenė tapo atgaben
ta Jonės kompanijos šešioms 
dešimtims ąliejaus šaltinių 
saugoti, šaltinius uždarė 200 
streikuojančių darbininkų, C. 
I.O. organizacijos šalininkų.

Oklahomos gubernatorius pa
skelbė streiko apimtoj apylin
kėj karo padėtį;

Darbininkai > sustreikavo 
dėl, kad kompanija paleido 
lioliką žmonių iš darbo už 
tyvumą unijos veikloj.

to 
ke 
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Francuzija siunčia 
lėktuvus į Afriką
PARYŽIUS, Francuzija, sp. 

20. — Francuzija trečiadienį 
nutarė pasiųsti į Afrikos šiau
rinę dalį 80 lėktuvų. Lėktuvai 
pasiųsti manievrams, o taipgi 
tikslu parodyti Francužijos 
oro laivyno galią. ■
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Chicagos “Tribūne”, Art J. McCutcheono piešiniai]

. Tik tu, vaikeli, nežinai, kas jį yra—tu dar mažas, nežinai, 
kaip kas buvo. Klausyk, aš tau papasakosiu. ' \ .

>—Matai, Indijonų vasara tai toks tnetų laikas, kuomet indijonai, išsilgę*savųjų vietų, sugrįžta į jas savo žaislų . 
i,—rtuomet nė tavo tėtės, nė mamos dar nebuvo • 

ant žemes, čia gyveno toki laukiniai Raudoni žmonės, taip sakant, gyvi indijonai. Jų daug čia gyveno—tūkstančiai, 
milionai! Net toj pačioj vieloj, kur da))ar tu stovi, buvo indijonai—raudoni tokie,-su plunksnų kuodais ant galvos, su 
kirvukais rankoj... Tu nebijok, vaikeli, ‘dabar čia jų nėra nė vieno,—bent nė vieno gyvo indijono. Senai jų jau čia 
nebėra.'Visi jie čia išnyko—pasišalino, įšmirė. ' ' . t ,•*

. [Imta '
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-Taip, taip, sūnaitėli: tai tikrojį “Indijonų vasara”.

>—Matai, Indijonų vasara tai toks ir
žaisti. Jie sugrįžta visados rudenį,—kak metai rudenį. Mat, senai šenai

—Ale kas metai, rudenį, ve apie šitą laiką, jie vėl čia sugrįžta, vadinas, ne tie gyvi indijonai, bet, taip sakant, jų 
dvasios... Ir dabar čia jie yra. Žiūrėk į laukus, -— gerai įsižiūrėk. Matai tą melsvą rūką, tokį skystą, lengvutį rūką 
laukuose. Tai indijonai, taip sakant, indijonų dvasios... Daug jų, nesuskaitoma daugybė. Jie sulėkė čia,—sulėkė ir da
bar siaučia, žaidžia, šoka, vakaro saulutei nekaitriai šildant ar šviečiant. Taigi. Tas melsvas rūkas, kurį mes kaip kokį 
skystutėlį durną visur laukuose matom, tai ne kas kita, kaip tik sugrįžusių indijonų dvasios. Visur aplinkui jų. pilna.

—žiūrėk, ve, į laukus. Matai ten tuos smailius kupstus? Atrodo, tartum tai butų kukuruzos gubos, ar ne? Ale ištik- 
rųjų tai indijonų šėtros. Tu matai jas?—tik gerai įsižiūrėk. Tikriausios indijonų šėtros. O tas durnų kvapas, kur suuo- 
dį ore, tai pareina nito ugniakurių, kur jie laukųoše kūrena ir apie kuriuos jie besisukdami savo pypkes ruko. Kiti 
sako, kad tai esą žmonės lapus deginą. Ne. Aš tau sakau: tai indijonai ugnis kūrena, o aplink tas ugnis jie savo šo
kius šoka. b t i \
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Itali ja pasiūlė planą 
svetimšaliams iš Is

panijos atšaukti
LONDONAS, Anglija, spalio 

20. — Nesikišimo į Ispanijos 
reikalus konferencijos pakomi
sė trečiadienį• įgaliojo savo pir
mininką apsvarstyti priemones 
įvykdymui Italijos kompromi
sinio plano Svetimų šalių sava
noriams iš Ispanijos ištrauk
ti.'

' » * * *

Italija davė pasiūlymą sių
sti į Ispaniją komisiją tikslu 
sutvarkyti ir. prižiūrėti paša
linimą svetimšalių kariaujan
čių civiliame Ispanijos kare. 
Italijos atstovas Dino Grandį 
rekomendavo tai padaryti “kaip 
galima greičiau”.

Italų žodžiai prie 
; šingi darbams

kariaujančius ei viliame 
kare.

LONDONAS, Anglija, spalio 
20. — Konferencijoj nesikiši
mo į Ispanijos reikalas italai 
trečiadienį sutiko pasiūlymui 
ištraukti iš Ispanijos svetim
šalius 
šalies

Tuo gi tarpu' 6,000 Italijos 
karių, 
vežti neva į Libiją, išlipo pe
reitą savaitę Cadize, Ispanijos 
sukilėlių uoste. Italijos kariai 
išlaipinta Ispanijoj priešingai 
duotiems pirmiau prižadams ir 

- tikrinimams, kad Italija nebe- 
‘Siunčia ir netiesius daugiau ka- 

„, .riuomenės į Ispąniją. ....... . .

kurie neseniai buvo iš-

Mooney bylos pro
kuroras mirė

sp. 
čia
61

SAN FRANCISCO, Cal., 
20. — Antradienio vakare 
mirė Charles M. Fickert, 
metų, kurs buvo prokuroras
Tarno J. Mooney byloj ryšium 
su bombos ekspliozija 1916 
metais. Fickertą nuvarė į ka-, 
pus plaučių uždegimas.

Lietuviui 25 metai 
kalėti «

—Šią naktį, kai iš už anų antai kalnų mėnulis išsiritęs patekės ir visi laukai nušvis anėnesieųą, tu'ateik čionai ir 
galėsi aiškiai išvysti ir .indi jonus ir jų smailiąsias šėtras. Aiškių-aiškiausia pamatysi. * ,

—Tu, vakeli, matai, kaip apie Šį metų laiką lapai ima raudonuoti? Tai dar vienas raudonodžių indijonų ženklas. 
Mat, kai kurio indijono dvasia siausdama, ir šokdama pailsta, ji pakįla ir nutupia, ant lapo ilsėtis.^ Ir karts nuo karto* 
tai vienas tai kįjąfr-lapas nebeišlaiko kurio nors indijono dvasios, lūžta ir plasnodamas krinta žemyn... štai, ir čia 
ve vienas nukrito. Matai, koks jis raudonas? Tai nuo to raudono dažo, 'kur indijonai išsitepa, kada jie ruošiasi į katą.

—Neužilgo tie indijonai, vadinas, tos indijonų dvasios vėl pasišalins,—grįš į savo laiminguosius medžiojamuosius 
laukus,—aš nežinau,'kur jie yra. Bet kitais metais, pamatysi, jie vėl čia bus; laukai vėl pasidengs melsvu kai durnai 
ruku, vėl kūrens savp ugnis ir šoks apie jas savo šokius, kaip jie dabar kad daro... < *

- PLYMOUTH, Mass., spalio 
20. — Antradienio vakare, 
spalio 19 d., išvežė į kalėjimų 
Leo > F*. Mockų, 27 metų vyrą 
ir trijų vaikų tėvą. Bausmės 
Mocku'i paskirta kalėti nuo 25 
iki 34 metų. Mockus buvo kal
tinamas užpuolęs vyrą ir mo
terį iš Brocktono , ir mėginęs 
išgėdyti 16 metų Vnergaitę jų 
automobilyje.

Audra Juodojoj 
juroj

ISTANBUL, Turkija, spalio 
20. — Jau keletą dienų siau
čia smarkiausia audra Juodo
joj juroj. Iki praėjusio trečia
dienio' dvidešimt jūreivių au
droje žuvę, daug laivų sudau
žyta. Padarymą žalos ir sausu
mos turtui Turkijoj, Juodosios 
juros pakraščiu.

Federalė džiurė ap
kaltino lietuvį 

plėšiką

Naciai paleido iš Audros padare

• ten:rA.j..T* *■...■ Jl-r-
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Tirštinantys debesiai; mažai 
pakaitos temperatūroj; vakarų 
ir šiaurės vakarų vėjai; saulė 
teka 6:08, leidžiasi* 5:01 va* 
landą. 1 '

RHEIMS, Francuzija, spalio 
20. — Didžiojo karo laiku kuo
ne visai btfvo sugriauta 700 
metų senumo Rhėhnso kated
ra Francuzijoj. Po karo ka
tedra atstatyta ir praėjusį 
madienį iš naujo pašventy-' 
ta. ■ -'r/■’/•//•

spalio

Kaltinamas išeikvo
jęs $400,000

•• .■ ■ * ■ .• • • %

BURLINGTON, la
20. — čia areštuotas William 
C. Kurie, First National Bank 
of Burlington kasieriaus asis
tentas. Jisai yra kaltinamas, 
išeikvojęs apie $400,000 ban
ko pinigų ir dėl fo bankui te- 
kO Ufoidaryti.

■
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. BAY' CITY, Mich., spalio 20. 20.
— Antradienį, spalio 19 d., fe
deralė džiurė pripažino z kaltu 
esant (indaitino) lietuvį Tony 
Cheba torių. 1 ‘ •

Chebatoriifa yra kaitinamas 
ryšium su mirtimi Henry“ Por- 
terio, kuris buvo nušautas; 
kai Chebatoriųs ir, jo bendras 
bandė .pabėgti, nepavykus pa- 
dąryti holdapą Midland, Mich., 
nacionaliam bankui. < •,

Džiurė pripažino Chebatorių 
esant kaltu pagal naująjį ša
lies įstatymą, kųris ^kyria par 
korimą kaipo didžiausią įbaus- 
mę piktądariąins, jei .nacicina- 
lį banką; plėšiant kas nors žii*'

v; v

kalėjimo 47 baž
nyčios vadus

BERLYNAS, Vokietija, .sp.
— Patirta, kad nacių vy

riausybė paleido iš kalėjimų 
47 protestonų, bažnyčios vadus. 
Manoma, • kad kalėjimuose dar 
tebelaikoma 87' bažnytininkai.

• ’ v t' .

Bažnytininkai pateko į ka
lėjimus už opoziciją Hitlerio ir 
jo vyriausybės, pastangoms su
mažinti bažnytininkų įtaką ša
ly. .

v ' ... ‘
Mirė 110 metų 

moteris
HARBOR GRACE,■ *New- 

foundland, spalio 20. — Tre
čiadienį čia piirė p-nia Helen 

ia- Carroll, seniausia Clarkes 
.Beach gyventoja, 

'110 meti
'«•: t,

^‘laukusi
-r

■o.'

žalos
Uždarė Fordo įmo

nę Kansas City

Michigan valstijoj vėjas 
kuriose vietose buvo pasiekęs 
ciklono stiprumo. Vėjas pada
rė žalos turtui. Trys žmonės 
sužeįsti. Audra aptilo trečia
dienio rytą. :

Michigam ežere • nekontro
liuojama ph/deriuoja 125 'pėdų 
ilgio barka, pripildyta eksplo- 
duojančių benzolu.

kai

Gyvates nuodai akims 
? gydyti

NEW YORK, N. Y., spalio 
20. Dr. Wilbur F. Sweitt, 
$oūthern Pacific pfeneral Hos- 
pital štabo narys surado, kad 
močassin gyvatas nuodai, tin
kamai pavartoti, yra gera prie
monė kraujui sulaikyti darant 
akies operaciją/ 

■ • ‘, ■■ ' ■ .
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DETROIT, Mich., spalio 20. 
— Fordo motorų kompanija 
pąskelbė, kad ji uždariusi sa
vo įmonę Kansas City, kur 
buvo kįlę nesusipratimų su 
darbininkais. -Sakytos įmonės 
skyriai iškelti į kitus mies-* 
tus.

,----------l—>

Gijon degąs
PARYŽIUS, Francuzija, sp.

Francuzi j a pasiekiau - 
ėjomis iš Ispanijos žiniomis, 
trečiadienį degęs miestas G.i- 
jon, paskutinis lojalištų punk
tas Ispanijos šiaurės pakraš
tyje.

' Miestą padegę fašistų lėktu
vai. Miesto gatvėse kilusios 
riaušės. Fašistai skelbia, kad 
Gijono paėmimas esąs tik ke
leto dienų klausimas.



žiui praturtėti?
Lietuvon Išvyko 
Stipendentas 
Albinas Ažukas '
Netrukus Chicago apleis ir pi 

Ji Buchinskaitė

Vakar, 9:50 .valandą ryto iš 
La Šalie stoties New'¥orkan 
išvažiavo t>; Albinas AžttkaS, 
Lietuvos universiteto stipendi
jos laimėtojas. Jis vyksta Kau
nan* kur praleis du rtlėtUs lai
ko, studijuodamas lituanistiką 
Vytauto Didžiojo Universitete;

Iš New Yorko p. Ažukas iš
plauks “Acųuitania” laivu spa
lio 27 d. Iki to laiko svečiuosis 
pas savo tėvus Scranton, Denn- 
sylvanijoje.

šio menesio pabaigoje iš Chi- 
cagos jšvyks ir p-lė Joanna Bu- 
chinskaitė, 2138 West Coultėr 
Street, JI taipgi gavo stipendi
ją lituanistikos kursui Katino 
universitete. Ji išplauks Lietu
von lapkričio 3 d., laivu “Qtifeen 
Mary”.

P-lė Buchihskaitė yra duktė' 
p. Eiehos Ėu.chinskienės, Wfest- 
side biznieres. Paskutiniu laiku 
ji lankė Chicagos Universitetą 
ir sekretoriavo Biriitės choro 
valdyboje. Ji yra gabi ir darbš
ti lietuvaitė.

P-as Ažukas, išgyvenęs Chi- 
cagoje pusantrų metų laiko, tu
rėjo suspletęs apie save gražų 
būrį draugų, kurie jį labai mė
go. Prieš išvažiuojant tie drau
gai Surengė jarti kelias atsisvei
kinimo puotas it apkrovė dova
nomis. Didžiausią puotą suren
gė artimiausias draugas, Vy
tautas Beita jūs. Pnmadienj įvy
ko vakarienė pas pp. Pralgaus- 
kus ir antra pas pp. Wodma- 
nus. Antradienį atsisveikinimo 
vakarėlį surengė ir pp. Poškai. 
P-as Poška yra “Jaunimo0 re
daktorius. - ,t.r

P-as Ažukas yra Lietuvių 
Jaunimo Draugijos (LYS) vice
pirmininkas, Visuomet domėjosi 
lietuviškais reikalais it sunkiai 
dirbo. St pendijos jis užsitarna
vo.

Lietuvoje jis apsigyvens pas 
Vytauto Beliajaus tėvus Šan
čiuose, Kauno priemiestyje.

Lietuvių Jaunimo Draugijos 
nariai ir draugai linki p. Ažu- 
kui laimingos kelionės ir pasi
sekimo tėvų žemėje, Lietuvoje.

V.

Kiekvienas vieną ar kitą, sykį yra 
turėjęs tokių dienų. Jus kalitė su- 
siiauRtf gaivus geimu, bibgo dvasios 
kvapo khbfe apsitraukušfo liežuvio. 
Jus jaučiate nenotą “tenai burnoj”. 
Dažnai tai yra paprasto užkietėji
mo ženklai.

Pavojinga riėpftišyti UžkfetCjimo. 
T3§ -sąlygos minam ttei “menko 
fupumo” valgiuose. Atgaukit ‘fru- 
jfamą” valgydami gardžius javifiius.

Kellogg’s ALL-BRAN pagelbėjo • • 1 • • . —_ _ 1 _ 21 _ _ _ _ __ 11 • -- -

gubai savo svorio vandeny, sudaro 
minkštą masę, švelniai išvalo vidu.- 
ridš;

/
Ar šis maistas nėra geriau negu 

(Ufbtihos piliules ir Vaistai — daž- 
•atimą ? Pame- 
pėr savaitę, jeiginkit ĄlL-BRAN per šhvaiiį. jei 

iierAtėhkmii jU8ų pitilgus grUžihš 
Kellogg Bendtovė.

ŠiivUlgykit tik įto dd kii^iflti šauk
štu kasdien kaip javinius su pienu 
ar srųetona arba kepant. Tris kar- 
ta kašdkh šimtam , atsEikitao. 
PdtaiaUbdtt pas visus kfautuvinirf- 
kūš! kėllbgg irt Dfiltle Crėek pAda- 
rytah if- gdtaniūbtaš.
‘■t »• 4 •». a** < > \ f ■ 4* n.» i — — m — ■ ■ i i i . ^ii .

Dailininku Atsiimti 
Eksponatus
I

11 1.......  1 ■ z
■x f ’■<

Vyt Ali ta BėitajUš itrbipėšLį 
^NaUjiėnAs0} ptayd&trta pra- 
.neštu kad visi dailibibkMi, kurie 
tirtėjo išstatę kUHhklš Miahdel 
Drbthefs parodojė; jūoš atsi
imtų prie pirmos progos.

Eksponatai yra šūkiatiti p. 
Rehajaus namuose, 6210 South 
P’aYk avenue. Telefonas Normai 
8778. Galima šaukti ar atsiihi- 
ti ėksponhtuš huo 0 ryto iki 6 
vakaro (Sp)

' T* <t -t\ ..i

NAUJIENOS, Chicago, ID.
-« iy~r t-n'ir-.■ijh, ,,n-.

Stokite j Old (Md kohtestą 
. * « >»" - .

Viena’ jš pačių puikiausių 
progų konteste piniginę dovaną 
laimėti yra ši, kurią skelbia P. 
Lorillard kompanija, t. y. Old 
Gold čigaretų naujas $250,000/ 
laimėjimų kohtestas. Visai ga
ilinąs daiktas, kad gali Jhimėti 
kiiHs fibrs ir iš mūšų sHaityto
jų ir pasidaryti visam amžiui 
turtingas. Jau patibjlaihk; kad 
jie juo yra ypatingai susirūpi
nę ir visi kaip vienas stengiasi 
laimėti vieną kurį nors prizą, 
kurių yra l400O.

į šį konteštą ^ali stoti, kiek- 
viėhhs: Vytaš, iii4 ttioteris ii1 Vai 
kaš ir tai kiekviėnaš Wš pa&ioš 
šeimos narys. Nereikia mįslių 
spręsti, nereikia ypatih^ci ttičk- 
šlo ar apšvietos. Paptačiaufeias 
dArbininkaš gali laimėti aukš- 
ČiAUšlą doVAhą lygiai kaip ir ko- 
iėgijoš profesorius, itj norą kon 
testas prasidėjo praeitą rhehe- 
feį, dar yra gana’ laiko į jį įsto
ti. .

TAtk iiUeikite paš Šftvo .ftrti- 
miaiišį cigaretę ktatUVninką 
ir iš jb įsigykite Old 'Gold juo
kingi paveikslij ir htirOdymus, 
kaip jUoš sptęsti. PerfekAitykit 
juos atydžiai. O jei jūsų kraup
tu viiiiikas jų neturėtų j tai at- 
sišatikit į NAujieilaš. Beto, ne
pamirškit ir to, kad pb to, kai 
jus parrlėginsit vieną Labiau - 
Sušvelnintų Old Gold čigaretų 
pakelį ir nebusite nudžiuginti 
jais, jųš atgausite savo pinigUš 

• dviguboj sumoj
\f 'rt tt.Tr*.,. vmS-

llmas daiktas, kad

i—i.-i,...   s,r ...„f. ... t — tw i .  ---------------- -------- -

Ai F. CZESNA BATUS
ATLANKYKI? SVEIKATOS PIRTĮ

tėlefbrias HOULiĖVARb 41552
UžUikota ėlekitikihi KdbihCtą, karštus ir garb kambarius’ suteiktam: 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; (Moterų., diena 
ti t d rnin k.i is. . <»

1657 West 45th SL, kampas S. Paulina St.
i,, ■■jrtininifr

Moteris žuvo, 
kita sužeista
Gaisre

Užvakar kilusiame gaisre, di
deliame ‘rooming housė”' 4616 
N. Racine Avė., viena ihotefis 
žuvo, o kita skaudžiai apdegė.. 
Ugniagesiai gi išgelbėjo apie 20 
kitų namo gyventoją, kuriuos 
gaisras užklupo antrame ir tre
čiame augšte. ;

žuvusi moteris yra Mrs. Bea
triče Thurston, 44 m. Ji, jos 
drabužiams užsidegus, šdkb ii 
trečio atigšto ir mirtinai susi
žeidė. Jos vyras dįrba liejyklo
je Evanstone.

Sužeistoji moteris yira Mbs. 
Sevena Wilsoh, 37 ip., policišto 
žmona. Ji skaudžiai apdegė ban
dydama išbėgti i£ namo degan
čiais laiptais.

Gaisras kilo arba rūsy, drhk 
pirmo augšto kdriddriuje. Kada 
ugniagesiai atvyko, laiptai 
liepsnojo įr teko kopėčiom-s iš
kelti gaisro užkluptus namo gy
ventojus. Tuo laiku ir šoko gat
vėn liepsnose paskendusi Mhs. 
Thurston. v

Kadangi gaištas kilo pirmai 
me augšte, ar rūšy ir labai grei
tai išsiplėtė, tai nUžiuHmAs pa
degimas, ypač kad šioje apiėlim 
kėje jau kurį laiką staučla pa
degėjas. Todėl ugniagesiai .įša*- 
kč nuodugniai ištirti gaisro 
priožastį.

Gaisras pridarė nuostolių ufc 
$5,000. - l

i- 't

SAUKIT CALUMET 69U9
UNIVERŠAL PLUMBING & UEATlNG 

SUPPLY COMPANY, NotjM. T
10 Wesi 18th Street ‘štat^sMt0

fr italšli IhžihiėHus
divnžiflbš L justi namuš ir n nraj n
sutelks DYKAI apskftižtavi- Į I j|| Jfl |
ttlą dėl namu Apšildymo rėk gi f U || I H |
kmeita (flMtath RAfru ai-bA ||Wi I MSI |l|
karštu vandėhiti šildomą. U į | l Įffi
NEttElklA PINIGU I Sffl ffl
kfrti—m mėnesiai iš-H |

MOKĖJIMUI-žema M IKK II I iii i ||N I 
,1K PAuukANU Kaina. B IJh |m| |||| I J

ŠTATE STREET

I Atddtei vateais iki 7 vai.
I Netįllipmla ikį. ,1 V,t dįehą

šžsšszžstiž

Baimė ima, kad po 
porblš ihėnesių reikės 

atihokėt slivo 
Morgičią!

NfeRA kO bijot

MUSŲ SPULKA ntaloniai jums PAGELBĖS
z |

Atsilankykite bile dieną huo 8 iki 8 v. v. it
musų sekretorius Suteiks jUfhš visas

• A

inforihatijas. . .

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1?39 SOUTH HALSTED STREET

(MĖMBRR FEDERAL HOME L'OAN BANK)

. J i ln„į,Iį,l "į.

•MMM*

GARSINKI® "NAUJIENOSE

šlytus
1 ; ta s. . ’• * «

’^auta žinių; ’kAd į
kuriuos 1 agentai
U&t&išė čhiįjąįfięčid ' , S.
Ross grobikam^; paMį^vO , tr/s 
žmpnės, kurių vienas tap° Pa
šautas susirėmime su-policija; 
Viši trys yrk WtUbti.

Sląktai bUvo Užtaisyti Šealtfe, 
Wash., nes hužiuriftji tFobikM, 
į ten buvo pabėgę; Jie važi
nėjosi vogtif ;a,ųj$mbbiliu ir 
jau per kelias ^ien^ buvo ;se- 
kami Washingfond? valstijoj; 
Kada jie. įvažiavo^ į akl^ gac- 
V^ Seattle prieipiesty, juos už
klupo policija ir?;^uėjp&, po pfer- 
siša'Udymo. $ %

Tuo pačiu laiku gauta ži
nių iš Miššoii^ VAlštijdšj kad 
vyriškio įdvoiiiri rastas dėgatl- 
čiamb aūtomoBityjė rietoli Ėdi
mą, Mo. Nėra Ženklų-, kad auto
mobilis butų /sudaužytas. La
vonas; kiuris esąs < balžamhotaš, 
yra taip apdėgęs,. įihd veik hė- 
galiftid j d idėhtitikdbti. Apie- 
linkėš Šėhita spėja, kad kart

tais galbūt tai yra Ross lavo-

Chibagoje velklatilyš D* ieš
kantys Rošš grobikų fėderali- 
niai ,, agentai atsisako pasisa
kyti jįiėl gautųjų žihiiį.

PASKUTINE DIENA .
“PRIVAČIAS PETER 

VINOGRADOV , GYVENIMAS* 
' * Pehktddienį prasidės 

“TOLIMUOSIUOS RYTUOS” 
BhKHs RJrlU sausa k&rd mtoSkusių 

atidengimas.
SONOTONE ' <>« «;

Dieni} iki vidurnakčio—šiokiomis, dieno- 
; mis —25c Iki 1 P. M.

Anelia fc Jarusz
Physielal ThėMpy 

and MidWih 
6630 So. Wėstettl 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prlb 

gimdymo, nubūto
se ar ligoninėse, 
3 ii b d u masšage 
ėleėtric tfe5t- 
ment Ur magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Ketvirtadienis, spal. 21, *37
■---- r—------------------------- - -----------

„ Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel, BEVERLY 8241 

DR. T. DUNDULIS

dhšo valandos: 
htio 2^4 ir nuo 6—8 vai. vakkrc

_ Rezidencija:
8989 SOUTH CLAREMONT AVK,

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
RAS

Juozapas Ažukas 
jSrld^bjpdtte išdfeįd' keletas namų, 
kur žmorięs neturėjo x aiidraudos 
puo ugnies—ant savb rakandų. 
Nelaukite pakol jd!s tbkta nelai- 
mė ištiks — dpsidrauškite tuo- 
jauš pas —' ' . . . ‘

✓ atstovauja
Juozapas Ažitkas ;

PliOPktil’Y CMWS ASSbciA 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 Šo. Litukhica Avehue 
Tel. BouleVdrd 3450 

(Atdara nuo 16 ryto iki 9 vak.)

"l ■ ,| lUT1 T, iiii'ia l i ' !■ Iiimi II. I ii—.n—. 

iPATKUKE?
Raifeš Visbitiš ,0iltriikitnb rūšims. 
RODY BRAUfcS; R L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padalyti, ar
ba pUdirbŠita, taihprias pančiakas 
jtišų taiėrai; Meš esąm spėčialistai 
planavitae ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunUi 
pHętaisp; Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mtiš—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose pėr tris 
gėritkarteš;

KAINOS PfelEINAMds 
VythJs iį th b tėtis prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDiC GO.
183 W. Lake St.

Arti prie W’eils ŠttaČt. 
ht lt. r nrm I mi fį M'ii imi*. Ji I ... .

laidotuvių direktorius

John
seNiaUSIa iR DlDžiAUšiA LAiDOJiMb > tsTaiGa

.... AMBULANCE
! -> u blENA IR NAKTĮ

Visi/FeHonai YARD& 17414742
4605r07 So. Hėrmitage Avė. 
4447 South Fairfield AVenUe

■’i-fsk
.....4^-/!.. ■. ,, . ..........................................s..-- vv.K. ■ .(

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 14Š1-14Š4—Tel. Central 4411-2
NAttiu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

St.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS advokatas
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rėš. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9728

DR. L E. MAKARAS
10IS8 S. Michfeil Avė.

ROŠfcLAhD—CHtCAOO, ILL. - 
Tel. PULLMAN. 1193-8277

—_i__—-- r., i . i • fa. ,r... "i.......

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

2400 WEST MADISON STREET
Vūt 1 iH 8 PO pietų, 6 iki 8 vak 

TėL Sebley 7880
Namą telefonas Brunsvricflc 0597

Dr. A. J. Shimkus
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 iki 4 y. p. p. ir nuo 7
iki 9 v. Vak. Trečiadieniais tr 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZlDENCUA

4300 So. Fairfield AVe.
Tfel. Lafayette 8016

K L. JURGELIONIS
IŠDIRBĖJAI .............

YANKEE POTATO CHIPS 
I’OtCORN IR PRETZELS 
Pfištatbm i Tavernas ir iteštaii- 

rantis Sezoninius produktui. 
Taipgi parduodam saiaaihius 

whdlėshlė,
4643 SO. HALSTED STltfcfet 

Tel. YARDS 4996.

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Roont 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 464fc ŠO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pirkite savo apielinkėš r /
krautuvėse

» • jJli iEudeikis

t i 1 koplyčios visose
L—J <žX 1 Chicag'os dalyse

Klausykite taiiftii Liėliivių rtdid pVbktaihą ftrfoadiėnib vakarais, 
iihoo vai. Vakaro $ W; K KjČ; stoties (1420 K.) — Pranešėjas

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

C!hicagoS,k 

. Cicelro ' i Lietuvių j 
LaidotUvilj 4 
Direktorių 
Asociacijos

Ambliialice 
k Patarnavi- 
L mas Dieną 

ir Naktį

r TURIME
F r Koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West bltoėė Phbhe CfettSl $1515
SKYRIUS: 42-41 East 108th Street_______ Tel. Rullman K70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westcrn Avė. Dhohe Vibginia 0883
— ---------------------—į------------------------------------ ;  —i -— . ■■ —

J. LIULEVIČIUS
1348 So, Califorhi^ Ąvenūe Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 LitUaiucė AvebUė Phone BouIeVard 4139

u „■  .......................... ... i-..•■r 1 -c.-! '---------------------- .............. .. f—; ---------------------------------------------------

1410 South 49th Čourt Cicero ' Phone Cicero 2109
■' ' f• ■ -................................................................................................i ■ ■ ■

P. J. RIDIKAS
3354 Šd. Ualsted Street Boulevard 4080

. I.J. ZOLP Phone .Boul. 5203
1646 Wešt 46th Štrėet Phone Boulevard 5566

. ’ i V ‘ • * •
" ? ■ ............................ ..........................-................. ................... ...... ... . -----------

718 West 18th Street
Š.M.8KUDAŠ

Phone Monroe 3877

'■ ' S. P. MA
3319 Liluaniča Avehufe

Yards 1139

1824 
3395

KAI. & ZARETSKY
LiEtUVlAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj, Utarnihke ir Ketverge 
nuo 2 iki vai. vakare.

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

. Tel. Prospect 1012
I ..............I ■ . .. . Į |

Phdnd BbulėVard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

dentIsTas
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street ■ 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sėredoį pagal sutarti.
■■■■■■...■■■■■ ■■■ ■ !■■■■ ■ - rr.~i......... i ■■■■......■■■

AKIU SPECIALISTAI

Tel. boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą^ kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tao, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi- 
tikiniUbse egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos Akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų Akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiah kaip pirhia 
4712 South Ashland Av. 

Phone BoUIėvard 7589

CrflCAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. G. SfcRNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiko.

Ofisas ir Aktnių Dirbtuvė 
756 We$t 35th St. 

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

Nedėliorriis pagal sutartį.
Vim.i i rtoiiruiįi iHii

8

LIETUVIAI
’f • > •

GYDYTOJAI ir DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai. . ,r .
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENtlBtAS

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

Seredoj pagal 'nutarti

Phone CA&AL 6122

. DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CRIRVRGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: ntlb 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. phgal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
:V| — ’ . . v. ..........

Ofiso Tel. Bouleyord 591Š

DR. BERTASH
756 West ,35th St

Cor. of 85th and Halsted Sta.
Ofiso valahdos nuo 1-3 nuo 6:30-8 t9tf

Nedėliotais miltai sutarti
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvrood 5107

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

Dr. S. Jakubs
bfcNTlST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

tel. Offiee Wėntworth 6330 
Rėž. Hyde įtark 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted Si

Valandos 1—4 po pietų, i—8 v. vak. 
išskyrus serfedomis ir subatomis

i i m į nądiįr n i^j , , r af. i&n tv ,

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigius ir chroniškas ligas 
vyry, moterų it vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Lahoratbrijfe: . 
it>34 W. 18ih St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 1A—12 pietų I* 
nuo 6 Iki 7:30 všk vaknm

Tel. panai 3110
Rezidencijos telefonai:

Snpertar 9454 ar Cehttal 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashlahd Avė.
2-ros lubos 

CHIOAGOf ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, ftuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefoną® Yafdfc 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 sotrrh Ashland avė.

Ofiso valandos!
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 8 po pietą

7 iki 8 vai. NedČl. niro 10 iki 12
Rez. Telephėhe PtAZA Ž4M
. I R .. 4  --------------------- -- ..t’  

Garšinkitės “N-nose”
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CLEVELANDO OHIO ŽINIOS
S— __________________________ ______ _______________ Jį

Susivienijimo kuopų balius. — Konferencija. Mirti
nai liko sužeista^ darbininkas. — Vis dar tebeieško 
pabėgusių kriminalistų. — Dabar subruzdo 
gia masinį mitingų. — Mirė Petraitis. —

’ gerai pasisekė. — Pateko į bėdų dėl kyšių ėmimo. 
Geri bargenai.

— Ren-
Vakaras

1

f-

■

r-

A
11

• <

Sveikas
BRUNO SHUKIS

Generalis Kontrak- 
torius

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 Sb. Francisco 
Avenue

• Tel. Lafayette 5824

Didelis balius
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 55 ir 44 kuopos rengia 
didelį “kepurių badų’, kuris 
įvyks Lietuvių datbininkų sve
tainėje, 920 E. 79 St., lapkri
čio 14 d. Dovanos bus duoda
mos už geriausią ir prasčiausią 
kepurę. Įžanga' tik pe kiol ka 
centų. Visus kviečia komitetas.

Konferencija Lietuvos 
klausimu

A. L. Kongreso komitetas 
Clevelande. šaukia konferenciją 
Lietuvos klausimu. Bus taip 
pat gvildenami klausimai ry
šium su kitu kongresu, kuris 
numatoma laikyti kitą vasarą.

Į šią konferenciją yra kvie
čiami visi, kurie tik pritaria 
ątsteigimui demokratiškos tvar
kos Lietuvoje. Sakyta konfe
rencija įvyks spalio 31 d., 10 
vai. ryto, Lietuvių darbininkų 
salėje (920 E. 79 St.).

Nelaimingai žuvo 
darbininkas

Cdlcgiial Woolen Mills kom
panijos dirbtuvėje vieną darbi
ninką patiko mirtis. Būtent, 
Joe.Voborsky ėjo pro šalį maši
nos, kuri smarkiai traukė dul
kes. Traukimas buvo tiek 
smarkus, kad Voborsky liko pa
gautas į mašiną ir mirtinai su
žalotas. Po sužalojimo jis visai 
neilgai begyveno. -
Nelaimės su automobiliais 

padidėjo
Per šiuos metus Clevelando 

gatvėse jau žuvo 181 žmogus 
Pernai per tą patį laikotarp' 
automobilių nelaimėse žuvo 144 
žmonės. Vadinasi, padidėjimas 
gana žymus. Todėl ir policija 
sukruto ir visais budais sten
giasi nelaimių skaičių suma
žinti. ♦

Pabėgę kriminalistai vis 
dar tebėra laisvėje

Policija vis da/ tebeieško iš 
apskrities kalėjimo pabčgusii 
kriminalistų, šiomis dienomis 
buvo areštuoti viešbutyje 
jauni vyrukai. Mat, buvo 
žiūrėta, kad. gal jie bus tie 
komi kriminalistai. Tačiau
aiškėjo, jog tie vyrai yra at
vykę iš Detroito ir su jokiais 
nusikaltimais nieko bendro ne- 
turi.

kričių 2 d., tai lietuviams pilie
čiams kaip tik bus gerai susi
pažinti su demokratų kandida
tu bei jo nuveiktais darbais. .

šiaip ar taip, o lietuviams 
McWilliams reikėtų remti. Vie
na, jis yra didelis prezidento 
Boosevelto rėmėjas, o antra, 
’ietuviąms jis yra gana palan
kus. Jeigu jis bus išrinktas ma
joru, tai, nėra mažiausios abe
jonės, kad keli lietuviai gaus 
miesto darbus.

lietuviams 
biznierius 
Mirė jis 

ryto, nu-

.- Y- i

KM

Saulfs nokinti grudai., turtingi natūralia 
Rveikatos Hiidfitinii, tai ‘MAL-VAZ gnivini>fų 
maiatingaH ir kokybė Šaltinis. įveikti, neu- 
ruKtenikaf, mažo svorio žinonfis dažnai geria 
MĄLVAZ, gydytojams patariant. Sveikstan- 
tieji po Operacijos, gydytojams liepiant var
toti, visi randa, kad MALVAZ yra malonus 
ir ■ patenkinantis.

Jei gydytojas sako, kad jums nieko nesto- 
kuoja, ir jus visvien jaučiatės žemiau lyg
mens.. gal būt. kad ir jus pasidžiaugsite 
MALVĄZ pačmę. Tai naudingas, sustiprinan
tis. akstlnahtis "budavotojas.”

MALVAZ atneftft nauja džiūgavimą tūks
tančiams. Užslsnkyklt kartoną sau ir Šeimy
nai Šiandien. Jums patiks jo skonis, jo ma
lonumas. jo kaina, maitinantis, sveikus, gai
vinantis, gerumas. ’ /

Jūsų patenkinimas pilnai garantuotas. Jei 
jps nebūsit pilnai patenkinti su pasėkomis. 
iAgčtus kelis butelius, prašykite grąžinti vi

sus jmokčtus pinigus. Mes su džiau
gsmu sugrąžinsime jusi) pinigus ir 
pasiimsime likusią siuntos dal|. J'^si- 
sakykit 
kartoną

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

BELL PUBLISHING CO.
Dept 20, P. O, Bok 358, Pittsburgh

sugrąžinsime jusi)
telefonu. fiąuJdt: CANAL 0500. 
su pristatymu prie durų dykai.

Chicago Stadiumc eina nuo šio menesio į.4 cb* rodeo
—arba žmogaus rungtynės, su gyvuliais. Paveiksle 1936 
metų čampionas Lonnie Rooney rungiasi su arkliu, -r- 
jis rungsis ir šiais metais už pasaulinio čampiono titulą. 
Bodeo pasibaigs spalių 31’d.

MOURIfiHAHO JddF

,...... ....

. ......................... K ■-••••■■ •

24 BUTELI V KARTONAS 
—$2.7« . J

OOc grąžinama už tuščius

12 BUTELIU KARTONAS 
—$1.40

25c grąžinama už IiikčIiih

MALVAZ daro Monarch 
Beer aludariai.

du 
nu- 
ieš- 
pa-

Mirė Kazys F. Petraitis
Mirė plačiai vietos 

žinomas veikėjas ir 
Kazys F. Petraitis, 
spalio 10 d., 10 vai. 
vežtas į ligoninę.

Velionis gyveno adresu 6702 
Superior Avė. Buvo apie 49 
amžiaus. Taigi, palyginti, mi
rė gana jaunas. Palaidotas jis 
liko spalio 14 d. su bažnytinė
mis apeigomis. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną ir dukte
rį Genovaitę. Pittsbtfrghe gy
vena jo du broliai,—Jonas ir 
Juozas. Liko taip pat vienas 
arolis Lietuvoje. Laidotuvėse 
patarnavo laidotuvių direkto
rius Wilkelis.

Petraičiai yra kilę iš Kuzių 
kaimo, Tauragės apskrities. 
Velionis Kazys Petraitis į A- 
męriką atvažiavo 1909 m. Pir
miausia apsigyveno Pittsbur- 
ghe. Dirbo Kaufmano krautu
vėje, o taip pat kai kurį laiką 
gatvekarių konduktoriaus dar
bą. Į Clevelandą atvažiavo 1915 
m. Dirbo didelėse miesto krau
tuvėse. Paskui buvo specialus 
miesto policininkas. Pagaliau 
drauge su Jonu Brazausku lai
kė valgomų daiktų krautuvę, 
o vėliau drabužių valymo įstai
gą. Tą įstaigą dabar laiko jo 
^rnona. •. . '

Reikia pasakyti, kad velio
nis Petraitis buvo gana laisvas 
smogus. Jis nemažai yra dir
bęs tautiškose organizacijose. 
Tačiau per paskutinius kelerius 
metuos jis iš visokio veikimo 
’juvo pasitraukęs. O tai dėl to, 
\ad jo sveikata buvo pusėtinai 
pašlijusi.

Pereitą 
’.švažiavęs 
mas, kad
>ą atgauti. Rengėsi jis į Flo
ridą važiuoti ir šią žiemą, bet 
’ikimo buvo kitaip lemta. v

Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių. Į kapines paty
lėjo didžiausia minia. Mat, ve
doms buvo ramaus budo ir 
draugiškas budo žmogus, to
dėl ir daug draugų turėjo.

Šia proga Velionies Petraičio 
šeimai aš reiškiu giliasią užuo
jautą.

Mirė senyvas žmogus
šiomis dienomis mirę Jur

gis Pečiulis, 2074 W. 11 St. Jis 
buvo- 74 metų amžiaus^ Vadi
nasi, jau gana senyvas žmo
gus. Paliko žmona.

'Palaidotas liko su bažnyti
nėmis apeigomis. 

. ■ ' •
Adv. John L. Mihelich
Gerai žinomą lietuviams ad

vokatą John L. Mihelich Ohio 
valstij os gubernatoriui paskyrė 
Clevelando industrinio atlygi
nimo tarybos nariu. Tos tary
bos pareigos yra peržiūrėti by
las, kurios yra susijusios su 
darbininkų sužeidimais ir atly
ginimu už tuos sužeidimus.* 
• ’ ■ į f

Sėkmingas vakaras
Spalio 10 d- Lietuvių salė 

buvo surengusi didelį vakarą, 
, •

Z ~i- • ’ ’ .u 'k - '

kuris davė pusėtinai pelno. 
Publikos susirinko tiek, kiek 
toje salėje seniai bebuvo bu
vę. Kai kurie- salės direktoriai 
sumanė, kad dovanai paskirti 
automobilių ir dar kelias “cash” 
dovanas. Be to, laimėjimo ti- 
kietai buvo ir įžangos tikietai. 
Vadinasi, tai buvo tikrai geras 
bargenas.

Žinoma, nieko tad ’ nebuvo 
nuostabaus, kad tiek daug žmo
nių prisirinko; daigelis turėjo 
net namo grįžti.

Programa buvo gera. Ją iš
pildė amerikonai artistai. Kaip 
jau minėjau, salei liko gražaus 
pelno., Už tokį šaunų pasidarba
vimą direktoriams tenka dide
lis kreditas: jie verti pagyri
mo.^ :

Tačiau “Dirvoje’’ kažkokis 
pilietis vis dėlto reiškia nepasi
tenkinimą. O nepatenkintas 
jis todėl, kad vakaras buvęs 
labiau amerikoniškas nekaip 
lietuviškas. Už tai barami kai 
kurie direktoriai.

Mano manymu, 
landietis' visai be 
priekaištus dėl
kūmo, šiaip ar taip, ,o reikia 
pripažinti tas faktas, jog ame- 
rikonėjimas eina smarkiu tem
pu. Visai netolimoje ateityje 
viskas bus amerikoniškai da- 
r^na. * ‘

Pagaliau į tą reikalą reikia 
žiuTėti praktiškomis akimis. 
Senieji lietuviai' jau pradeda 
pavargti ir parengimų nebelan
ko. Musų parengimų pasiseki
mas žymiame laipsnyje nuo 
jaunimo priklauso. O tas jau
nimas yra pusėtinai ameriko
niškas. Tačiau ir. su lietuviais 
jis saitų nėra nutraukęs. Juk 
lietuvių parengimuose jauni
mas sudaro labai didelį nuošim
tį publikos.

Todėl direktorius reikia tik 
pagirti, kad jie sugeba surengti 
tokius vakarus, kuriais domisi 
ir musų ' jaunimas. Iš to yra

r tik nauda. Be to, grynai bizniš 
ki reikalai neturėtų būti mai
šomi sU patriotišku sentimen
tu.' .

ir

Mosta/icli Oa.
2.419-Ą-9 £t. Plūste. Gaktai 6500

Senas cleve- 
reikalo daro 
amerikoniš-

žiemą velionis buvo 
j ^Floridą manyda- 

gal pasiseks sveika-

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

Tel. VICTORY 2031-2

F. KUZMARSKIS
Kriaiičius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužiu?. Perdirba pagal 
naujausių madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

IŠbudo ir tarybininkai.
Kaip žinia, , neliesto rinkimai 

jau čia pat. Išbudo tad ir tary
bos nariai ir pradėjo triukš
mauti, kad reikia važmps kai 
nas sumažinti.

Tačiau iš šalies žiūrint atro
do, kad tasai jų triukšmas yra 
visai nenuoširdus. Iki pat rin
kimų jie sėdėjo sau ramiai ir 
tylėjo. Bet štai dabar atsikrapš
tė akis ir pamatė, kad gatveka- 
rių važma yra’ labai aukšta. Va
dinasi, nori jie balsuotojams 
pasigerinti: matote, jūsų reika
lai yra mums arti prie širdies.

Tai politikieriškas triksas, ir 
tai visai negudrus triksas. Rei
kia tikėtis, kad juo pagalba 
balsuotojai nebus prigauti.

• s '

Demokratai rengia masinį 
mitingų

Lapkričio 1 d. Lietuvių de
mokratų klubas rengia masinį 
mitingą, kuris įvyks Lietuvių 
salėje. Mitingas vyriausiai ren
giamas tam, kad paakstintų 
balsuotojus atiduoti savo bal
sus už McWilliams, kuris kan
didatuoja j miesto majorus.

Kadangi rinkimai įvyksta M>-
«'aitus

Pakliuvo į bedą, du 
policininkai

Policininkai. J. Grabowski 
G. Coloman atsidūrė teisme:
Jie yra kaltinaini tuo, kad ėmė 
kyšijiVs. Vadinasi, nusikaltusius 
žmones paleisdavo už tam tikrą 
atlyginimą. , .

Per kai kurį laiką tie skan
dalai su policininkais buvo ap
rimę. Mat, keli policininkai ir 
jų viršininkai li^ė pasiųsti į 
kalėjimą. Bet d^pąr tie skan
dalai ir vėl. pradeda kartotis.

Turi pirkinių
Petras Muliolisx 0ą vienati

nis registruotas agentas, pas 
kurį galima nuo vįsokių dalykų 
apsidrausti: Gyvastį, • namus, 
rakandus ir tt. ifee -to, jis par- 
davinėja ir namus. Sako, kad 
dabar yrą geriausias laikas na
mams pirkti. Bargenų galima 
pasirinkti visokiusių. Su visai 
mažu įmokejimu ir lengvomis 
sąlygomis išmokėtinai galiiha 
visai gerą namą nusipirkt), -r-

P-as Muliolis jau per dauge
lį metų su lietuviais biznį da
ro. Patarnauja jis gerai ir tei
singai. Vietos lietuviams patar
tina į jį kreiptis apdraudos ir 
namų pirkimo 
reikalais.

ar pardavimo
—Jonas Jarus

JUOKAI
KADA TIKI, O KADA NE...

“žmonės tikrai juokingi su
tvėrimai!” '

“Kodėl?” I • . •
“Et, 'kai tvirtini, kad dan

guje žiba 987,956,784 žvaigž
dės, tai jie patiki, o kai para
šai prie durų, • kad “dažyta”; 
tada jie ima tirti ar tikrai taip.”

FRANK’S BATTERY STATION
, z St. Kurauskas, Sav.’

Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi atliekam visą au
tomobilių elektrikinį darbą. Turime 15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Vieninteliai lietuviai šioj apylinkėj tame bizny.

650 West 35th St. Tel. Yards 6701

iš didžiausios firmos 
Chicago j! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš! Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
% pigiau. Patenkini- 
S ‘ " °? a ’ 6838 So.' Hilsied
100%. Keturios krau- '------—----- ---------
tuvšs —Ateikit j ar
čiausia; krautuvę. Mik 
waukee Ava. krautu
vė atdarą nedėlioj 10-1

.. • Mus’-a5e 'kaina ..... vww
$2.70 vertčs, visur ži
noma: Fiat ir Gloss

PAINI EKCHANGE ES-’i'50
2000 Milwaukee Avė. $2,25 vertės, Fiat Bąl- 

ta $1.20 
Maleva .... ■

\Reguliarės Kainos

2274 Elston Avenue

ie Ava. krautu-
Skyrius KENOSHA, wis. Didelis pasirinkimas 

Centralls telefsna* .z
ARMITAGE 1440 o*

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandelis 
(Retail)

kuriame galima gauti įvairių durių, langų, grindų, žieminių langų, sto
gams. popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
eSamė paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių ištaigų, kuri gyvavo 
suvirš 49 metus, po vardu W. S. L0CKW00D, kuri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St.

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės j

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576

M* ZOLP, Savininkė.
Atdara vakarais'ir nedėliomis. Kontraktoriams nuolaidos duodamos 

.............. . '! ■'!------------------------------r—--- - --- "---------------------- -  - . .. ,

IŠKILMINGAS NAUJOS TAVERNOS 
ATIDARYMAS 

WILLIARD J. KANTON
Neseniai įėjęs j tavernos biznį, adresu
6915 Šo. Westem Avė.

rengia naujos tavernos iškilminga atidarvma

Subatoj, Spalio-October 23 diena
\ adresu 6915 SO. WESTERN AVĖ ‘

/Vį'f-JA''-“-'’ 
b>

MįJS,

Lapučio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

EUROPA •
YORK

HAMBURG •
EUROPA • laivo is v \

Į ' Greiti traukiniai L kelionę 1
i SU81sie 1

w i? ®SRMAM LlOYnl^------ 130 W- nandolph St.. Chi“*1 "į? «&

GARSINKITES “NAUJIENOSE

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone ’ YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

.. ..........................................................................................................iiimiiumiiKitiiiiiiiĮ 

i Tel. Calumet....................Residence |
4258. Yards 5034 j

Banis Studio
H Pirmos Rųšies Photo Studio | 
Į Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei-1 
= mynos ir pavieniai tai musų spe- i 
! į:

Į 3200 So. Halsted St Į
yillllHIIIIIIOKIIIlIflMIlIlItUHIlialHIIIIIIIIIIKIIIHUKUIItHIIII-

WEST SIDE 
EXPRESS •

ST. FABIONAS, Sav.
Pristatom visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi perkraustom furničius, 
pianus ir kitokius baldus. Reika
le esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:

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

NAUJIENOSE
PER

A, RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudę 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies -
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

SIUSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos banka



NAUJIENOS, Chicago, UI.

* NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

........j

$8.00
4.90 
2.00 
1.50

.75

8c 
*< 18c 
. 75c

jisai sabotažuojąs ’ tarptautines 
pastangas suorganizuoti prieš- 
fašistišką frontą. Gal būt, ji
sai pavirto “trockistu” arba 
Hitlerio agentu. Nes iš komu
nizmo į fašizmą tik vienas 
žinksnis. »

FABRIKUOJA PLĖTRAS

Entered m Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

j*

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams _____ ________
Pusei mete]______ T-.T—■
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ___ .....
Vienam mėnesiui __

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija —_ _

Savaitei ______________
Mėnesiui ___ __ _______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..... .........— $5.00
Pusei metą ..........   2.75
Trims mėnesiams _______ — 1.59
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
s. (Atpiginta)

Metams • ••• •••••••••• • • • • • $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams .....____ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mouęy

Orderiu kartu su užsakymu.

Ar bus nauja depresija?
* b

Staigus “stakų” (kompanijų akcijų) kritimas biržo
je iššaukė didelį sumišimą Amerikos biznio sluoksniuo
se. Daugelis pradėjo kalbėti, kad Jungtinėse Valstijose 
prasideda naujas biznio krizis. Šitą pesimistišką biznio 
nuotaiką skubinasi panaudoti Roosevelto priešai, kurie 
sako, kad dabartinė administracija, leisdama šimtus mi- 
ličnų dolerių bedarbių pašalpoms ir viešiems darbams, 
užkrovė nepakeliamą naštą kraštui. Jau, girdi, lūžta 
“kupranugario nugara”.

Ar Amerika, iš tiesų, jau stovi naujos depresijos 
angoje? . < '

Rimti ir bešališki biznio stebėtojai mano, kad to pa
vojaus kolkas nėra. Vakar, pavyzdžiui, viena žymiau
siųjų Amerikoje biznio statistikos organizacijų, Bab- 
son’s Reports, surengė Chicagoje konferenciją biznio ir 
finansinės padėties klausimu ir jos atstovai išreiškė 
nuomonę, kad kriziui Amerikos biznyje tuo tarpu nėra 
jokio pagrindo. Jie mano,, kad šiam krašte bent per ke
letą ateinančių metų biznis turi eiti geryn. Jie laukia, 
kad ateinančiais metais biznis pakils bent 5—6 nuošim
čiais, palyginti su šiais metais.

Jie pranašauja, kad prekių kainos kils, kad prekių 
paklausa (demand) didės ir kad kreditas plėsis. Pinigų 
trukumo nebus, nes Amerika šiandie turi daugiai! kaip 
pusę viso pasaulio aukso atsargos ir valdžia nesiliauja 
finansavus įvairius viešų darbų, projektus.

Staigų smukimą kainų biržoje tie biznio ekspertai 
aiškina dviem priežastim: viena, karo baime; antra, že
mės ūkio produktų perviršiu. Baimę, kad gali kilti ka
ras, iššaukia fašistiškų valdžių avantiūros Europoje ir 
Japonijos žygiai Kinijoje. O javų perviršis kilo iš to, 
kad šiemet Am’erika turėjo labai gerą derlių. Medvilnės, 
kviečių/bulvių ir t. t. užaugo daugiau, negu kuriais nors 
metais per paskutinį dešimtmetį.

Babson’s Reports atstovai pramato tiktai vieną pa
vojų Amerikos bizniui, tai — kad jisai, atsigavęs po da
bartinės laikinos panikos, gali imti perdaug smarkiai 
augti. Smarkus biznio išbujojimas atvestų už kokių‘me
tų laiko arba vėliau prie kracho* i

Jei tikėti tais biznio ekspertais, tai darbai Ameri
koje ateinančiais metais eis geryn, o ne blogyn.

DARBIEČIŲ LAIMĖJIMAS 
NORVEGIJOJE
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Vokietijos fašizmas ruošia 
civilinį karą Brazilijoje

Į

S

Fašizmo įsigalėjimas yra pati didžiausia karo ir maištą 
priežastis pasaulyje

Ketvirtadienis, spal. 21, *37

KAIP REIKIA SAUGOTIS 
SLOGŲ

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Lietuvos tautiniu

Komunistiškos menė (chorų) 
sąjungos konferencijos Chica
go j e priėmė rezoliuciją, kad 
“Pirmyn” choras neprivaląs 
ateinančiais metais važiuoti į 
Lietuvą dalyvauti Dainų šven
tėje, nes
kai nuvertė .1926,m. teisėtąją 
Lietuvos valdžią.. Rezųliucijoje 
pasakojama:

“Konferenci j a ėmė domėn 
ir tą faktą, kad Lietuvos vaiz
džia jau pasiūlė (!) Pirmyn 
choro komitetui $3,000 ke
lionės lėšų padengimui (ke
lionės) iš Chicagos į Kauną 
ir atgal.”
Toliau sakoma*- kad tos kon

ferencijos dalyviams “žinoma”, 
kad “Pirmyn choras dalinai jau 
yra susitaręs su .Lietuvos val
džia”. , "/ '

Tai pletkos. Apie jokius1' “pa
siūlymus” Pirmyn chorui arba 
kokius nors jo “susitarimus” 
su Lietuvos valdžia dar iki šiol 
nebuvo nieko girdėti. Tai kam 
gi reikia tokius dalykus prasi
manyti ?

Iš viso menininkams reikėtų 
mažiau užsiimti politikos pro
paganda ir nesikišti į kitų me
no organizacijų reikalus, o dau
giau rūpintis savo' tiesioginiais 
uždaviniais.

TAUTIŠKUMO MONOPO
LIZAVIMAS

met darbininkų subolševikėji- 
mas Italijoje iššaukė fašizmą, 
tai Norvegijos darbininkai su
spėjo laiku atsipeikėti ir Nor
vegija fašizmo išvengė. Norve-

* Norvegijos sostinėje Oslo
• įvyko miesto tarybos rinkimai,

kuriuose -Darbo Partija laimė- gijos Darbo Partija nutarė at 
jo dvi naujas vietas.’Iš 84 vie- 
tij taryboje darblečiąms teko 
45. <
Pirmesniuose rinkimuose Nor

vegijos Dajjbo Partija jau bu
vo gavusi fvienu balsu daugiau j 
negu absoliučią daugumą. Da
bar ta dauguma yra sustiprin
ta^ Darbiečiai turi dabar 45 at
stovus, tuo tarpu kai visos ki
tos partijos kartu ’tik 39.

Norvegijoje yrą viso 42 mies
tai. Iš ją 23-se (Darbo Partija 
turi daugumas. Iš 682 sodžiaus 
savivaldybią darbiečiai kontro
liuoja 182.

Norvegijos Darbo Partija 
yra socialistinė organizacija, 
kuri kooperuoja su Švedijos ir 
Danijos socialdemokratų parti
jomis.

Po pasaulio karo Norvegijos 
Darbo Partija buvo nukrypusi 
Į bolševizmą. Ji -r- taip pat, 
kaip ir Italijos Sooialistą par
tija buvo įstojusi į Komu
nistą Internacionalą. Bet kuo-

simesti nuo Kominterno ir su
sivienijo su socialdemokratais. 
Nuo to laiko Darbo Partija ėmė 
smarkiai augti ir, galų gale, 
paėmė valdžią į savo rankas.

Kai Norvegijos Darbo Parti
ja pasuko j socialistines vėžes,' 
tai komunistai nuo jos atsime
tė ir steigė Savo atskirą Komu
nistų Partijį, bet ji darbinin
kų judėjime neturi jokios reikš
mės:. . » ’r

BELĄ KUN — “SABO- 
TAŽNIKAS”

• Dar viena pasaulio komunizr 
mo žvaigždė temsta ir jai gra
sina pavojus visai užgelti, Be* 
la' Kun, buvęs Vengrijos so
vietų valdžios galva ir vėliaus 
(kai pabėgo j Sovietų Sąjungą) 
buvęs Krymo pusiausalio valdo
vas, jau pateko į “sabotažni- 
kų” litaniją. .

Komunistų Internacionalp or
ganas kaltina Belą Kūną, kad

Pažangus vilniečių laikraštis 
“Vilniaus žodis” padarė kelias 
teisingas pastabas apie tautiš
kumą. Jisai sako, kad tautišku
mas negali t priklausyti kuriai 
nors srovėj ąrba partijai. Jei
gu lietuviškai lietuvis ir pa
sisako toks ešąš, tai čia nėra 

^nieko ypatingo, kuo reikėtų ar
ba butų galima girtis.

Bet jisai nurodo, kad labai 
dažnai tautiškumu dengiama 
fanatizmas ir neapykanta prieš 
kitokių įsitikinimų atstovus.

< * ?

“Fanatizmas ir neapykan
ta stengiamasi apgaubti tau
tiškumo skraiste”, rašo “Vii. 
žodis”. “Ir thutiškumas — 
kuris, iš tikrųjų, turi būti 
bendrą visą ypatybe pra
dedama skaldyti ir monopoli
zuoti. Prieita net prie to, 
kad lietuvių kunigas išmeta 
iš lietuviškos skaityklos lie
tuvišką laikraštį, nuplėšą 
nuo sienos lietuvišką kalen
dorių. Ir rasis tokių, kurie 
šitokiam ‘tautininkui’ 1 pri
tars. Įkandin eidami rasime 
ir didesnių ‘drąsuolių’; rasi
me ir lietuvių mokytojų, ku
rie. vengia su .lietuviais kal
bėti lietuviškai ir net padeda 
likviduoti ’ lietuviškas mokyk
las. /

“Tautinis darbas bus našus, 
tik tada, kai nebus, skaldo
mas ir monopol’zuojamas, o 
dirbamas bendrai.”

f - \

Tai pastebėjo tas laikraštis 
Vainiaus krašte. Bet ir kitur 
panašių reiškinių netrūkstą. 
Lietuvoje valdančioji partija’ 
monopolizavo tautiškumą ir 
niekina kitas visuomenės sro
ves, nors jos pačios eilėse yra 
prisiglaudę daug tokių gaivalą, 
kurie su lietuvybe nieko bend
ro neturi, tačiau jie giriasi: 
“My tautininki”.

Tarp Amerikos lietuvių irgi 
atsirado tautiškumo monopoli* 
satorįų. kuriems bendri Ūetuyiiį: 
reikalai vl^ąi nerupi, Tautišku* 
mo skraistę > jie tik panaudoja 
neapykantos kurstymui prieš 
kitaip manančius, žmones. *

----- ... ................ —

. . (Tęsinys) ,z |.
žvėriškas darbininką perse

kiojimas, kuris dabar mątomas 
Brazilijoje, žudo „ ne komuniz
mą, bet demokratizmą. Thi an
tras tiesioginės Hitlerio politi
kos agentų intervencijos rezųl- 
tatas federalinės Getulio Var
go valdžios vidaus politikoje, 
šimtai darbininkų ir pažangių
jų intelektuąlų nukankintų 
Brazilijos kalėj imuose, tukstan* 
čiai areštuotų ir žiauriai tar
domų; tai tragiškas Getulio 
Vargo politikos balansas, ne
matytas Brazilijos klasių ko
vos istorijoje. Gyventoją nepa
sitenkinimo banga šalinama 
4e krašto ūkio politikos re
forma, bet teroru. Kaip hitele- 
rizmui, , taip lygiai vargizmui 
žmoniškesnio vidaus politikoje 
kelio nėra, kaip tik jėga šluoti 
iš gyvųjų tarpo silpnesniuosius, 
verčiant' tau4tas lavonais. Tą 
pačią dieną, kada Brazilijos 
federlinęs valdžios teisingumo 
ministeris vizitavo kalėjimus,, 
kaip sako Urugvajaus spauda, 
kalėjimuose pasimirė 15 poli
tinių kalinių, nukankintų Geš- 
tapo agentų, užimančių atsako- 
mingas “tardytojų” ^vietas 
slaptoje Brazilijos policijoje.

Vokietijos fašizmas yra nėr 
pažabojamoji kapitalistinė re
akcija, barbariška priespauda 
darbininkams, darbo valstie
čiams, itehams, intel-ams ir 
visai dorą j ai’ žmonijai pasauly
je!

Fašizmo įsigalėjimas Vokieti 
joje yra'j/ati didžiausia riaušių 
ir karo p¥i’ežas£is. Hitlerio in
teresai '^ra nugalėti priešą 
(antikariiiiai ir antifašistiniai 
nusistačitiš'iils darbininkus) da
limis (kiekvienoje valstybėje 
atskirai), anksčiau negu jis 
susijungs į nepalaužiamą fron
tą kovai prieš fašizmą ir im-

r ii'iir 'WiiWiPw

Skelbimai Naujienose.

kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 

■<

kia gulti lovon ir tuoj šauktis 
gydytoją, žinoma,—pasakysiu 
neiškentįs,—pitodu nuo gilti
nės nepasivoši, bet vis dėlto 
gyvybė yra brangi ir ją gelbėti 
reikia...

Pagaliau, kaip matys ir pats 
skaitytojas, aš čia nieko ne
sakiau apie skurdą ir žalingą 
sveikatai aplinkumą, kurioje 
tenka darbo žmonėms dirbti. 
O nesakiau dėl to, kad mano 
patarimai čia jokios reikšmės 
neturėtų. Juk negalima patarti 
darbininkui, kad jis darbą 
mestų, kada jis tik iš to dar
bo patsai pragyvena ir šeimą 
užlaiko; negi galima patarti 
vargdieniui šiltus naujus rū
bus nusipirkti, kada jo kiše- 
niuose jau seniai šalti vėjai 
švaistosi... O skurdas ir neti
kusi aplinka, ypač tam tikrose 
darbavietėse, kur tiršta dul
kių ir žalingų dujų, labai daug 
padeda aštrioms ir lėtoms slo
goms atsirasti, o paskui ir du
suliui.

Dr. šeštokas-Margeris

Nereikia sušlapti, persišaldy
ti, nuvargti ir naktimis nusi
valkioti. Negera it namie su-, 
sėdus niekus plepėti, be jokio 
reikalo įsivakaruoti, na ir pas
kui neturėti kada gerai išsi
miegoti. Nuvargusį, ištižusį, 
neišsimiegojusį—žodžiu/ neatsi- 
gaminusj, neatsigavusi kūną 
bile liga greičiau puola ir pa
kirsti arba kartais ir visai pri
baigti bando.

Žiemą reikia šiltai 
Drabužiai turi būti 
nesunkus,—taip kad 
reikalingai nevargintą ir. ne- 
parmuštų kaip, - prileiskime, 
jautį sunkus jungas. Negera jei 

|gu drabužiai per šilti; ' tada 
žmogus daug prakaituoja ir 
slogomis greičiau suserga. Kiek
vienas žmogus, rodos, turėtų 
apsivilkti taip, kaip jo svenka- 
tai geriausiai tetinka.

Nereikia staiga pulti iš šal
tos vietos į labai šiltą arba iš 
šiltos į šaltą. Tokia staigi tem
peratūros permaina 
krečia visą kūną, o 
kvėpavimo organus, 
apsivilkti taip, kaip 
slogas atsilaikyti.

Nereikia stovėti, sėdėti arba 
Miegoti1 oro srovėje. Kambario 
langą reikia atidaryti tik Iš 
vienos puses arba galo; tada 
oro srovė netrauks. Bet no
rint kambarį gerai išvėdinti, 
žinoma, kada žmonių jame ne
bėra,. galima atidarinėti lan
gui iš visų pusių arba galų. O 
jeigu kambarys teturi tik vie
ną langą, tai norint kambarį 
gerai išvėdinti, reikia vieną jo 
dalį aukštyn pakelti/ o kitą 
žemyn patraukti; tada šaltas 
ir tyras oras įeis pro apačią, 
o šiltas ir suterštas išeis pro 
viršų. Miegant, žinoma, yra ge
riausia, jeigu tik vieną • lango 
dalis tėra pravira, sakykime, 
viršutinė žemyn patraukta.

Nereikia vieną kartą per 
daug kaklą apvynioti, o kitą 
visai pliką palikti, žiemos me
tu geriausia visados vienodai 
laikyti.

Labai gera tėra žiemą \ nau
jus pusbačius (čeveryku's) dė
vėti. Seni, mat, greitai per
mirksta, o kojos tada sušlam
pa, na ir slogoms vartus į kvė
pavimo aparatą' atkelia. Tai 
faktas, nors ir atrodo keistoka, 
kad ve apačia (kojos) sušlam
pa, o viršus (galva) dėl to su
sirgti gauna. Šiaip ar taip, bet 
žiemos metą patartina ne tiktai 
gerus pusbačius dėvėti, bet ar 
kaliošus, ypač kai šlapia.

Rūpestis 
žmogaus visą 
stumte stumia 
Todėl nereikia 
rūpestis nieko 
gera nepadarys. Tiesa, s/nku, 
baisiai sunku juo nusikratyti, 
bet vis dėlto stengtis reikia.

Sloga susirgus, sakysiu tie
są, visados daugiau laimės li
gonis pas gydytoją eidamas, 
nei pats gydydamasis. Pačiam 
besigydant, gana dažnai slo
ga įsiseni, o paskui ja paseka 
chroniškas bronchitas (įsipen
ėjęs kvėpuojamųjų vamzdžių 
įdegimas) arba, pagaliau, ir 
dusulys (astjima). Kartais su 
slogomis eina ir plaučių užde
gimas. Tada jau gydytojas bū
tinai reikalingas.

žiemos. metą 
slogos būna jau 
bet gripas arba 
Tądą, Žinoma, 
kvėpavimo aparatas bitaa li
gos suimtas, bet, galima apla
mai sakyti, ir visas kūnas. 
Qalvą skauda, kaulus gelia, 
šiurpas arba, karštis krečia, 
prakaitąs pila, o visas organiz
mas tėra pagležęs, nusilpęs, 
tarsi paskutinioji diena jau vi
sai nebetoli butą... Dabar rei* chą yra apgyventa.

davinių bei klausimų aiškini- . 
mo. šiandien neužtenka isteriš
ko surikimo “šalin kapitaliz
mas ir fašizmap”, bet reikia duo

sąmoningą 
kombinacijų 
savo pusės 

pažangieji 
mano tautiečiai Pietų Ameriko
je pasistengtų taip, kad “Nau
jienos” lankytų jų grįčias. Ku
rie dėl ekonominių nedateklių 
heišstengia užsiprenumeruoti 
“Naujienas” kiekvienas atski
rai, tie gali Užsiprenumeruoti 
kolektyviai: po 2, po 3 žmones.

čia tai ir yra toji priežastis, 
kuri nėra antraeilis klausimas 
tiems, kurie mus klausia, ko
dėl mes savo veiklos centrali
niu klausimu statoių politinį 
susivienijimą apgynimui demo
kratinių laisvių. Prieš sudary
mą naujos fašistinės valstybi
nės sistemos, diriguojamos pa
čių šovinistinių buržuazijos 
grupių, prieš veržimąsi pačių I 
kraštutiniausių partijų prie 
valdžios ir karo, prieš organi
zuojamąjį Gestapo agentų ka
rišką bloką Pietų Amerikoje 
Hitlerio favorui,—mes ; Pietų 
Amerikos lietuviai negalim bū
ti bešališki, šitoje srityje mes 
taip pat negalim būti pasyviški 
stebėtojai politinių įvykių, bet 
patys vykdyti politiką, tai yra, 
dalyvauti įvykiuose ir duoti 
jiems kitą pakraipą, mažų ma
žiausiai tai bent prisidėti prie 
taikos išlaikymo, dayvaujant 
ir lavinantis antifašistinėje 
veikloje ir platinant bei re-

..Negalima numatyti karo pa
sekmių Europoj, jeigu laimėtų 
vokiečių fašizmo politiką Pie
tų Amerikoje. Bet vieną tik aiš 
ku, kad vokiečių fašizmo lai
mėjimas šitame kare reikštų 
nepriklausomybės praradimą 
čekoslovakams, lietuviams ir 
kitoms mažoms Pabaltijos val- 
tybėms butų išplėšta teritori- 
alinė nepriklausomybė, neišski
riant ir Sovietų Rusijos. Negai
la man diktatoriaus Stalino, 
bet gaila tų socializmo pradų 
Sovietų Rusijoje, kuriuos Hit
leris, įsigalėjęs Vokietijoje dė
ka' Stalino šalininkų aklo jam 
pasitarnavimo Vokietijos so
cialdemokratų jėgų skaldymu, 
nori dabar sulaužyti. Tą su
pranta visa Europos liaudis, 
kurioms gręsia nacional-socia- 
liznfo pavojus netekti teritori- 
alinės nepriklausomybės. Jos 
su dideliu entuziazmu sveikina 
kiekvieną dalyvavimą tarptau
tinėj politikoj suląnkainčioj

vokie-

tf darbininkams 
fašistų veiklos 
pažinimą. Todėl iš 
pageidaučiau, kad

apsivilkti. 
šilti, bet

labai su- 
juo labiau 
na ir nu- 
jo sVeika-

K LIETUVOS
Didelė Lietuvos pa 

žanga ligoninių 
srityje

Su kokiu entutziazmu Pietų 
Amerikos pažangioji darbinin
kija vienijasi į Bendrą Frontą 
prieš fašizmą ir imperialistinį 
karą, su tokiu įniršimu Gęšta-r 
po agentai gąsdina, žmones 
“komunizmo pavojumi”. Hitle
ris gerai žino, kad susivieniju
si Pietų Amerikos darbininki
ją, imperialistinį karą stengsis 
paversti pilietiniu karu, reiš
kia išaųkti plačiųjų masių re
voliucines demonstracijas, ne1- 
duodančias teikti paramos ka
rą suktrrsiąm imperializmui, 
šitos- demonstracijos' bus tiek 
galimos ir pavojingos fašiz
mui, kiek Pietų Amerikos dar
bininkija įstengs susijungti už 
taiką, prieš prasidedant karui, 
nes taika yra pats didžiausias 
Pietų Amerikos darbininkų ir 
d^rbo inteligentų troškimas. 
Jei Pietų Amerikos jaunuomene 
iki šiol prievarta nemilitarizuo
jama,' tai tik dėka kairiųjų ve
damos antimilit a rištinės agita
cijos, dėka pažangiųjų rašyto
jų sukurtos antikarinės litera
tūros. ' /

Kaip matome, tarp Hitlerio 
ir Pietų Amerikos darbininki
jos pažiūrų linkivi p'oliėtinio kaį 
ro yra Šis skirtukas. Hitleris 
nori politinio karo anksčiau 
karo ir P. Am. darbininkų vi
siško susivienijiąio, o kovo
jantieji už taiką darbininkai 
stengiasi ir stengsis imperialis* 
tinį karą paversti civiliniu ka
ru. To reikalauja pati klasine 
darbininkų ir . kapitalistų • ko
vos strategija, Hitleris nekvai
las, tpdėl jo gudrybės turi bū
ti aiškinamos ir Pietų Ameri
kos lietuvių darbininkų spaudo 
je, kuri, tajp. labai atsilikūši 
nuto opiausių darbininkams už*

unej politikoj sula: 
bet kurhvos groboniškus 
čių fašizmo apetitus.

Tad, koncentruokime 
musą lietuviškos kovos 
prieš didžiausią taikos ir lais
vės priešą vokiečių fašizmą!

Lietuviškas Eretikas 
Montevideo, R. O. U.

(GALAS)

visą 
ugnį

LIETUVOS ŽINIOS
’ • ” .-i" • ' 4 »

Išplės akmenų parengi- 
■F1 mo darbus

................... } ' ' '

Kauno m. savivaldybės ak
menų tašymo, parengimo gat
vėms grįsti dirbtuvėse darbas 
vasarą buvo nutrauktas. Ta
čiau šiemet gerokai išplėtus 
miesto gatvių grindimą, pa
rengtų akmenų pradėjo stigti. 
Dėl to artimomis dienomis 
rengiąmasi. akmentašių dirbtu
vėse darbą vėl pradėti, šį ru
denį akmens paruošimo dirbtu
vėse darbą žadama dar labiau 
išblėsti ir priimti kelis šimtus 
darbininką* y;

baisiai vargina 
kimų ir tarsi 
į ligų nasrus, 
rūpintis, nes 

nepadės, nieko

gana dažnai 
nebe slogos, 
ir influenza. 

jau ne tiktai

Lietuvos nepriklausomybės 
pirmomis dienomis epidemijoms 
buvo palankiausia dirva, nes 
po okupacijos ligoninėse, nebu
vo palikta jokio turto. Nebuvo 
kur ligoniai izoliuojami. Tik 
Jurbarko ligoninė buvo perim
ta kiek geresnėje tvarkoje. Vi
sur kitur teko kurti viskas iš 
naujo.

O ką dabar turima? Nėra ap 
skrities, kur nebūtų ligoninės, o 
kai kuriuose ir keletas. Eilė 
apskričių, kaip Panevėžio, Aly
taus. Kėdainių, Marijampolės, 
Šakių ir. kt., jau yra įsirengę 
ar dar įsirengia ligonines, ku
rios savo modernumu gali pri
lygti geriausiai įrengtoms už
sienio ligoninėms. Neskaitant 
valstybinių ligoninių, kurios 
turi daugiau kaip 1,000 lovų, 
ir j vairių organizacijų ir priva
čių asmenų ligoninių, Šioje sri
tyje labai didelį darbą yra at
lėkusios savivaldybės, kurios 
sveikatos reikalams išleidžia 
apie 20 proc. savo paprastų iš
laidų. Savivaldybių laikomos 
22 ligoninės, neskaitant ambu
latorijų, ir bendras jų lovų 
skaičius praneša 900. Savival
dybių ligoninės gydo trečdalį 
visų stacionarinių ligonių Lie
tuvoje. Iš šio savivaldybių kū
rybos darbo, deja, išsiskyrė 
tfk Kauno savivaldybė, kuri per 
tokį ilgą laikotarpį nesugebėjo 
laikinajai sostinei įrengti tin
kamos ligoninės, šio darbo da- 
oar e ėmėsi pati valstybė leis
dama Universitetui 
modernias klinikas.

Klinikas pastačius, 
sritis Lietuvoje visai
bus aprūpinta, nes laikinosios 
sostinės patarnavimas be sun
kumų galės pasinaudoti ir pro
vincijos ligoniai, reikalaują su
stiprintos medicinos pagalbos 
ir vietose jos neturį. Kauno 
didžiosios ligoninės neskaitant 
karo ir privatinių, tuomet tu
rės 1,150 lovų, t. y. daugiau, 
negu reikia normaliai laikinajai 
sostinei aprūpinti. Pačiose nau
jai statomose klinikose, kaip ži
noma, numatyta 518 lovų. z

statytis

ligoninių
tobuliai

•Berwyn priemiestis pasiūlė 
Chicagos miesto tarybai 26 
gatvę pakeisti į Masaryk Road, 
atminčiai pirmojo čečlioslova- 
kijos prezidento ir tos respub
likos įkūrėjo prof. Tarno Ma
saryk. Ta gatvė daugiausiai če-
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Į Gimdymo Kontrole
Rašo Dr. A. Šliupaitė
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riuos gali tinkamai prižiūrėti 
ir palankiose sąlygose auginti, 
turi tik džiaugtis. Bet, dėja, 
ar verta motinai aukot savo 
gyvybę, jei jos sveikata neda- 
leidžia; arb& jos gyvenimas 
susiduria sw biednyste, — vy
ras bedarbis, vyras girtuoklis; 
arba susilaukus daug vaikų, 
kyla klausimas ,kaip juos tin
kamai maitinti, sveikai augin-' 

Kodėl negalima pastatyti

Bukim
♦ ■ ....

Rašo MADAMĖ X

Maistas
Veda Dora Vilkiene

■s

' Pasaulio ateitis regriasi fizi
niai sveikais žmonėmis. Kad to 
butų galima pasiekt, yra la
bai svarbu rūpintis motinų 
sveikata. Būti motina nėra li
ga, — tai yra normalus fizio
loginis procesas. Bet toks pro
cesas gali paveikt sveikatą. Jei 
nesisaugos, sveika nėščia mo- 

n teris gali greit pereit į liguistą 
stovį. Jei moteris gimdys daug
kartų, tikrai tas gali pakenkt ti. 
sveikatai, neskaitant jau į vai- moterį aukščiau nei tik vien 
riuą apsunkinimu^ gyvenime 
šiais laikais. Kiek kartų esa
me girdėję ar skaitę apie jau
nų motinų mirtį; pagaliau už
tenka pavaikščioti kapinėse 
ir pastebėt, kiek daug yra jau
nų moterų palaidota po nevy
kusio gimdymo; esame girdė
ję apie vyrą, kuris yra palai
dojęs 3 arba 4 žmones — su
silaukęs 10 iki 20 vaikų — va
dinasi, tiek ^moterų nuvaryta 
į ankstyvus kapus dėlei nelai
mingų gimdymų. Kada motina 
yra nesveika, tada gimdymai 
darosi pavojingi. Įvairios mo
teriškos ligos paeina nuo gim
dymo. Džiova, širdies liga, ink
stų liga, blogas mitimas, įvai
rios nervų, protiškos ligos, — 
tokiais atsitikimais gimdymas 
stato gyvybę pavojum Turėtų Eteriai gimdyti nuo 10 iki 12 
būti 2 metų protarpis tarp gim- vaikų skaitėsi paprastas daly- 
dymų, — mažiausiai. Gydyto- kas, bet kiek iš tų 10 arba 12 
jas ne tik patikrina sveikatos vaikų išatfgo — gal 2 ar 3 ar- 
stovj nėščios moters, bet taip1 ba nė vienas. Ne taip jau se- 
pat turėtų įdomautis arba niai laidodavo daug mažų ku- 
kreipt dėmesį į aplinkybes ir dikių, šiandien to nesimato dė- 
ekonominį padėtį tos šeimos, lei priežaščių, apie kurias kai-1 
Kur gimdymas sudaro moters besime Vėliau. Nėfa abejonės, 
gyvybei pavojų, gydytojas pa-'kad gimdyti tiek daug vaikų 
prastai deiĮa visas pastangas ir išaugint iš jų tik vieną ar- 
jos gyvybę išgelbėt.

Motinystė, tai yra 
kiekvienai moteriai 
Rodosi, kad geros ‘ 
motina.

dirvą vaisinimui, tai yra, jos 
vienintelė pareiga yra gimdy
ti kuodaugiausia vaikų.

Gyvenant šių dienų sąlygo
se ir ekonominėje būklėje su
silaukt daug vaikų ima baime 
kiekvienam darbininkui žmo
gui. Nėra reikalo įrodinėti ir 
įtikinėti, kad perdaug vaikų 
šeimoje yra nelaimė tokiam 
žmogui. Pirmas vaikas yra su
tinkamas su begaliniu džiaug
smu; tas pat ir su antru, jei 
bent ateitų per greit po vedy
bų. Kada trečias, ketvirtas vai-, 
kas atsiranda, tai naujasis ‘na
rys šeimoje priimamas abejin
gai, ir seniau ne vien tėvas ar
ba motina melsdavosi, kad tik 
įvyktų abortas arba susilauk- 

' tų negyvo vaiko. Seniau mo- 
I j • TA* -d ZX • T • -4

Naujausios Paryžiaus mados moterų skrybėlaitės. 
------------- 1—--------------- .— ------------------------------——:——  —   —i 1—

MES IR MUSŲ VAIKAI
Užsispyrimas

! ba du arba nei vieno, kenkda- 
idealas vo motinos sveikatai; dažnai 

pasiekt, tai motiną nuvarydavo grei- 
sveikatos čiau į kapus.

sulaukusi vaikų, ku-j (Bus daugiau)

Krutamųjų Paveikslų Teatrai
Rašo ADELĖ

| • . |
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Didžiumoje krutamu jų pavei
kslų publiką sudaro moterys. 
I^abai dažnai tenka pastebėti, 
kaip mažai yra kreipiama do
mės 
gas 
kau 
šiai

į tai, už ką mokama pini- 
ir eikvojamas laikas. Sa- 
eikvojamas, nes daugiau- 
tokių teatrų lankytojos 

kodėl užmiršta pasiteirau
ti, ar vertas tas kūrinys ma
tyti.

Visuomet yra svarbu sekti 
krutamųjų -paveikslų kritiką 
laikraščiuose. Be to, gerai butų 
iš anksto žinoti, kokie artistai 
dalyvauja, kieno parašyta pasa
ka ir kokio turinio ta pasaka.

Tokiu budu visuomet yra ga
lima pasirinkti teatrą, kur iš
tiktųjų turėsi daug malonumo. 
O kartais randasi net ir pamo
kinančių kurinių, tik reikia 
juos surasti.
' • X ' *

Ypatingai turėtų daug domės 
į tai kreipti moterys, kurios tu
ri augančią šeimyną. Pavyz
džiui, jauną motiną netikėtai 
atlanko jos draugė, žinoma, 
drauges turi daug ką pasikal
bėti, o vaikučiai kaip tik truk
do. Mamytė dažniausiai suran
da išėjimu, išsiųsdama vaiku-* 
čius į artimiausj kaimynystėje 
teatrą, visai nepamačius, kokią 
inpresiją išsineš iš to teatro jos 
vaikučių jaunoji siela, kuri taip 
lengva yra palenkti ) visas pu
ses.

Kaip daug geriau butų, kad 
mamytės butų atsargesnes tuo 
atveju. Krutamu jų paveikslų 
dabar yra rodoma tiek ir tiek, 
kurie netik kad netinka jaunai 
vaikučių dvasei, bet tiesiog yra 
jiems kenksmingi.

Sekdamos bent laikraščiuose 
teatro kritiką sutaupysit sau 
daug ir laiko ir pinigų. Ir tuo 
pačiu laiku galėsim IŠskirt ge
rus kurinius nuo šlamštiškų 
niekniekių. Surasim daugiau

Palyginus su • kitais gyvū
nais, žmogus labai lėtai auga. 
Trunka net 16-18 metų, kol 
žmogus bent ugi u4 subręsta. 
Vienok žmogaus ypatybės pra
deda rodytis labai anksti. Vos 
kelių mėnesių kūdikis, kartais 
pradeda gudrauti ir taip 
džiuosius pašokina, kad 
spėk‘šokti. ' .

Dažniausiai, vaikuose įsiša- 
koja užsispyrimas. ' Kaip jau 
kitais kartais esu minėjus, mo
tina turi vaiką sekti labai aty- 
džiai; . jo gerąsias ypatybes už- 
girti, o blogąsias stengtis pa
šalinti. Pašalinimo būdas gali 
būti labai įvairus. Tai priklau
so ne tik nuo motinos, bet ir 
nuo kūdikio. Apsukri motina, 
seks vaiko blogų ypatybių pasi
reiškimą ir sulig to, suras bū
dą jas prašalinti, nes ne visi 
vaikai vienodai į pamokinimą 
ar pastabą reaguoja. Vienam 
užtenka jį tik truputį pabar
ti, ar tik aštresniu žvilgsniu 
pažvelgti ir jis pasijus taip už
gautas, taip nuskriaustas, kad 
momentaliai barzdelė pradės 
krutėti ir akutės prisipildys 
ašaromis. Kitas gi, kuo dau
giau jį barsi ar maldausi nu-

di- 
tik

stoti, ką nors nepageidaujamo 
daryti, tuo jis daugiau žvai
ruodamas tą kartos ir dar vis 
šelmiškai tavo elgesį seks. To
kiam vaikui, labai retai net ir 
mušimas pagelbsti, o toks; pa
prastai daugiai? ir gauna muš
ti.

Apie baudimą vaikų muši
mu, yra visokių nuomonių. Vie
ni gali pasigirti, jog jų vaikai 
užaugo nemušti — kiti gi sa
ko: turėjau pilti kailį..... žino
ma, butų dąug .žmoniškiau, kad 
toks baudimas visai neegzis
tuotų, vienok 
mokyklos tą 
vartoja (nors 
formoj).

Bet grįžkim

šiandie dar ir 
bausmės l)udą 
ir s i?š velninto j.

malonumo lankydamos teatrus, 
kur vaidinama aukštesnės rų- 
šies kuriniai, negu eidamos kur 
tik pakliūna.

Red. Prierašas: Pradedant se
kančiu numeriu “Moterų Sky
riuje” kas savaitę tilps vėliau
sių ir geriausių filmų recenzi
jos.

Bet grįžkim prie temos — 
užsispyrimas. Kartą, viena mo
teris, man štai ką papasakojo:
— Vaikų auklėjimo žinovai — 
sako ji — pataria vaikuš nito 
mažens pratinti prie stiklinių 
ir bendrai dužtamųjų indų, 
kad tokiu budu, pripratinti 
vaikus prie atsargumo. Bet ką 
daryti su vaiku, kuris ne tik 
nebando priprasti prie atsar
gumo, bet tyčia indus daužo ? 
Mano mergaitė — tęsė ji —- 
buvo nepilnai dviejų metų. Jau1 
pati gražiai, tvarkingai paval
gydavo, bet kaip tik užbaig
davo, apsidairydavo ar nieks 
nėmato 
grindis 
Tą jos 
paveikti 
baudžiau, bet viskas buvo vel
tui. Kartą atėjo man mintis 
į galvą, kad nupirkti metali
nę lėkštelę? Padaviau valgį ir 
iš kito kambario sekiau. Pa
sikartojo sena ęeramonija, bet 
kaip mergaitė nustebo, kitomėt 
mesta lėkštelė nesudužo! Ji 
nulipo nuo kėdės, pakėlė ją ir 
vėl užlipusi metė, /bet ir šiuo 
kartu nelaimėjo. DidžiAusiam 
mano nustebimui, — lėkštelės 
mėtymas daugiau nesikartojo
— užbaigė ji. Vadinasi: -tapo 
surastas “vaistas” mergaitės 
užsispyrimą pagydyti. '

1 — Viena iš Musų.
/ (Bus daugiau)

ir mesdavo lėkštelę į 
taip, kad ji sudužtų, 
užsispyrimą, bandžiau

gražiuoju, bariau,

TINKĄS AUDENIUI VALGIS. Keptos pupelės 
(beaps) su shorry vynu yra labai tinkamas rudens val
gis. Baigiant kepti pupęles, ant jų užpilamas vynas—po 
vieną puodukų vyno ant svaro pupelių. Vietoj tradici6 
nių lašinukų geriau yra vartoti smalkiai supiaustytą 
kumpį, nes vynas ypač pritinka prie kumpio.

LIGA
Ona Visai pasibaigė;
Onos nebegalima pažinti: ji 

suvargus ir išblyškus.
Ona eina pas daktarą.
“Valgyt aš nenoriu—megaliu 

nei skaityti, nei dirbti, vis ma* 
no mintys kažkur kituT lekia— 
naktį negaliu Užmigti—-ir ką aš 
turiu daryti, pone daktare?”

Daktaras nusišypsojo: “Ište-

»k<’

Prižiurėkit Savo Kojas 
Jei Norit Turėti Gražią 
Eiseną .

Kiekviena moteris ne tiktai 
nori jaustis jauna, bet ji nori 
4r išrodyti jauna.

Gydytojai ir grožio eksper
tai priduoda daug svarbos ko
joms. Jie sako, kad dėl netin
kamos avalinės daugelis mote
li ir merginų ne tiktai negra- 
cioziškai vaikšto, bet jos ne
sveik uo j a. Jus be abejo paste
bėjote kaip ju'sų ūpą pagadina 
blogai pritaikyti čeverykai. 
Jei čeverykai ne mieroj, tai tan
kiai ne tiktai ūpas pagenda, 
bet ir sveikata. Visas gyveni
mas išrodo nejaukus ir jus pa
sidarote nervinga ir pikta. To
dėl praktiškiau ir išmintingiau 
niekuomet nepirkti pigių če
verykų; Be to yra svarbu, kad 
čeverykai butų nenusideyėję. 
Ypatingai rėikia kreipti domės 
j kulnių Kulnys turi būti tie
sus įr neiškrypę. Iškrypę kul
nys veikia ant nervų—su iškry-; 
pusiom kulnim jūsų eisena ne j 
tiesi ir jūsų nugarkaulis ir vi
sas kūnas nukrypsta į šoną.

Visuomet devėkit genis če- 
verykus. Geriau nusipirkit pi
gesnę suknelę, bet išlėiskit: 
daugiau pinigų ant gerų ir tin
kamai pritaikintų čeverykų.: 
Pigi avalinė pagadins jūsų ko
jas, užtrins kornus, kojos pra- mėnesiai

dės prakaitu'^ oda pasidarys, 
opi ir kojos bus skaudžios.

KAIP REIKIA PRIŽIŪRĖ
TI KOJAS?

Kojas reikia kasdien maz
goti, 1 ryte arba vakare.

Kojas reikia gerai nušluosty
ti ir ištrinti •alkoholiam, pudra 
arba kremu.

Reikia pačiam arba kojų ek
spertui nuimti kornus ir prižiū
rėti, kad neužaugtų nereikalin
ga rupi oda.

Kai taip kasdien prižiurėsit 
savo kojas ir turėsit nors dvi 
poras čeverykų (tas labai svar
bu), ju‘sų kojos bus sveikos,, 
švarios ir jūsų eisena greita, 
graži ir gyva. Jus išrodysit jau 
nesnė ir visuomet busit geram 
upe. Geras ūpas iššauks 
seną ant veido . .. Todėl 
šit graži ir simpatinga.

BRAVO
APŠVIETIETES!

syp- 
bu-

pri- 
dar-

Moterų Skyrius pilnai 
jaučia jūsų užsibrėžtam 
bui išreikalauti Bridgeportui 
Aukštesnę Mokyklą ir jus pa
rems visokiais budais.

šio skyriaus skaitytojos . yra 
raginamos pagelbėti Apšvietie- 
tėms rinkime parašų Bridgepor- 
te, ir lankyme visų mitingų 
kurie bus rengiami šiuo reika
lu. Paremkit musų Bridgepor- 
to veikėjas. Kitą syk kai jums 
bus reikalinga parama—jos 
jums pagelbės.

Pirmas toks susirinkimas į- 
vyks pęnktadienį, spalio 15 die
ną, Mildos svetainėje, 3142 So.' 
Halsted St.

Masliankų Bandutės
•

2 puodukai miltų
¥2 Šaukštuko druskos
¥2 šaukštuko baking pow- 

derio
i/2 šaukštuko sodos
’/2 puoduko sviesto arba tau

kų <
1 puodukas maslionkų.
Persijokit miltus, sumaišy

ki! su sausais pridečkais, pas
kui įdėkit taukus ir su šaku
tėmis arba dviejais 
maišykit arba, geriau 
piaustykit ’ miltus iki 
bus persunkti taukais.

Supilkit maslionkas ir greit • 
išmaišykit. Išdėkit tešlą ant 
lentos su miltais ir truputį pa
minkyki!, kokią minutę.
Iškočiokit ¥2 colio storumo, ir 
su tam tikra blėkinia apvalia 
forma išpiaiMykit apvalias 
bandutes. Sudekit ant blėtos ir 
kepkit nuo 12-15 minučių kar
štame pečiuje. Padarykit 12 
bandučių.

peiliais 
sakant, 

miltai

SUŽINOJO TIKRĄ LAIKĄ...
“Kaltinamasaį, kodėl 

gei iš liudininko jo 
laikrodį?”

*‘Aš visai nevogiau, o
rėjau sužinoti tikrą laiką”.

“Gerai, aš tuojau tai? pasa
kysiu”, taria teisėjas: “šeši

kiaušiniai
Pridėkit

tu vo- 
auksinį

tik no-

SlENAI PANELIS

Riešutų Bučkiai
4 kiaušinių baltymai 
Vg šaukštuko druskos 
1 puodukas cukraus 
¥2 šaukštuko vanilijos eks

trakto
% puoduko smulkiai suka

potų riešutų.
Išplakit kiaušinių baltymus 

kartu su druska iki 
bus gerai suplakti.
cukrų, prie baltymų, bet ne 
daugiau iš sykio kai 2 šaukš
tus ir po kiekvienam pridėji
mui gerai išplakit. Supilkit va
nilijos ekstraktą ir sudekit rie
šutus. Supilkit tešlą į “pastry 
bag” maišiuką ir išspauskit 
mažus apvalus pyragaičius ant 
storos, baltos popieros. Kepkit 
nekarštame pečiuje 30—40 mi
nučių.

Peanut Riešutų 
Pyragaičiai

¥2 puoduko peanut butter
1 maža blokinė pieno (con- 

denced milk)
1 puodukas susmulkintų, 

perkoštų “Graham” krekėsų.
14 šaukštuko druskos.
Gera? išmaišyki! peanut 

butter ir pieną, paskui pridė
kit druską ir “Graham” kre- 
kėsus.

Dėkit su šaukštu lyg ir ma
žas kupetėles ant sviestu iš
teptos blėtos. Kepkit nelabai 
karštame pečiuje 15 minučių. 
Nuimkit nuo blėtos kai tik iš-

kiaulieną ‘ loin of
jautieną (“pot

galit skaniai išei

i THE OLD VVINDMILL PATTERN 1525
’ ’’ ( * •

No. 1525—Tai labai senovinė ir romantiška melnyčia. Iš* 
siukit ant lininio materiolo su margais šilkais ir pakabinki! 
ant sienos. . , .

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1739 So. St., Chicago, ttU

I - •
1 čia,įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyadi No.
I .J;?
■ Vardas ir,, pavardė

I Adresai

•••• • •••• • • • •••••••••• 9* A •• • ••••••

Miestas V; valstija

Šeimininkėms
šią savaitę pigiau nusipirk

site šviežią 
pork”" ir 
roast”).

Kiaulieną
virti su kopūstais, arba kep
ti pečiuje.

Jautieną ištušihkit su dar
žovėmis ir paduokit su virtais 
makaronais arba virtomis bul
vėmis.

NEPASISEKIMAS

Jauna mergina: “Aš 
kartą beveik sutikau būti 
giama. įtfudu buvom tai 
tai nutarę.”

“O kas tie mudu?”
“AŠ ir tėVAs. Bet mudu ne- 

suradom, kas vogtų.”

viena
pava-
tvir-
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Diena Iš Dienos

šventė
Varduvės

18? APTELINKE. — Pan. Te- 
resa Kikas, 644 West 18th st, 
spalio 15 d., gražiai paminėjo 
savo vardadienį. Vakare susi
rinko būrelis svečių iš Bridge- 
porto, Brighton Parko. Gi šeš
tadienį * vąkare pan. Teresei 
buvo iškirstas siurprizas. Į 
jos namus atvažiavo būrelis 
ciceriečių antru kartu švęsti 
varduves. Jie sudėjo jai glėbį 
dovanų, gėlių, linkėjimų.

Vienas iš Svečių.

nos rimtos inteligentinės pa
jėgos, o ir sportininkai susi
lauktų rimtos paramos, nes 
inž. Janužis labai norėtų ar
čiau susipažinti' su1, lietuviais. 
Jam dar beveik neteko niekur 
su lietuviais sueiti, nes Min- 
ųeapolis mieste visai mažai 
lietuvių tėra.

Jis jau dalyvavo “Pirmyn” 
Choro koncerte pereitą sekma
dienį ir grožėjosi Chicagos lie
tuvių veikimu.

M A D O S CRANE
COAL COMPANY 

. 5332 So. Long Avė.
Tel Republic 8402

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

Tonas • ......... ...... .......... .L
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ir

Naujas Lietuvis 
Profesionalas 
Chicagoje

Į Chicago yra atvykęs
laikinai Čia apsistojęs jaunas 
elektros inžinierius Albert 7a- 
nušis-Johnson, iš Minneapolis, 
Minu.

Šiemet pavasarį jis baigė 
mokslus Minnesota universite
te, bet yra lankęs ir kitus uni
versitetus, kur • studijavo abel- 
nus mokslus. Jis taipjau yra 
pasižymėjęs sportininkas, ypač 
basket bąli ir foot bąli lošime 
ir yra dalyvavęs laimėjusios^ 
čempionatus universitetų 
mandose.

• Jis mano ir apsigyventi 
cagoje, jei pasisektų čia
karnas darbas rasti. Tuo budu 
chicagiečiai susilauktų dar vie-

ko-

Chi- 
tin-

Devynios Moterys 
Pas 40 Moterų -X

Kai būrys moterų nueina 
pas būrį moterų į svečius, ga
lima laukti įvairių netikėtinu
mų. Bet jokie netikėti įvykiai 
nesudarkė malonaus ir sma
gaus ūpo devynių moterų kom
panijos, kuri pirmadienį vaka
rą sudėjo vizitą net 40-ts gra
žiosios lyties burini.

Toji kompanija susidėjo iš 
pp. Noros Gugienės, M. Jurge- 
lonienės, J. Augustienės, E. 
Rimkienės, A. Nausėdienės, ir 
p-lių Onos Schultz, Louise Nar- 
monta, X. Nagle, ir E. Miku- 
žiutės.

Visos bu'vo dalyvės smagaus 
Teatrinio Vakarėlio, kuris nu
vedė jas į Erlanger . Teatrą. 
Ten yra vaidinamas įdomus 
scenos veikalas, vardu “The 
Women”—“Moterys”. Visa vei
kalo akcija sukasi apie mote
ris, perstatydama jas tikroj, 
reališko gyvenimo šviesoje, be 
jokių papuošimų. Visas veika
lo sąstatas susideda išimtinai 
iš' moterų, viso 40-ts. O kas

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustoih fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Morus 

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

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

—————————————»■ ll—fBl.-li^IMBIl 11————

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos centralis skyrius laikys 

susirinkimą penktadienio vakare, spalio 22 d., 8 vai., 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 reikšmės. —Sekr.

Humboldt. Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
spalių 21 d. 8 vai. vakare, Almira Simons svet., 1640 No. 
Hancock st. —Valdyba.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kliubo specialia susirinki
mas įvyks spalių 22 d., 7:30 vai. vakare, J. Petrausko sve
tainėj, 1750 So. Union avė. Visi nariai privalote dalyvauti.

L. V. ž. Kliubo Komisija.

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 i Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

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. popiet.

CHICAGŲS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

PETER PEN

W1TH 
OUR

7£C

Vaizdas iš “Tolimųjų Rytų”—kurį bus galima pa
matyti rytoj Sonotone teatre, 66 E. Van Buren, netoli 
Wabash Avė- Tai Sovietų drania, atvaizduojanti intri
gas ir špionažą Sovietų Mančukuo pasieny.

įdomiausia, yra faktas, kad 
veikalą parašė moteriškė Clare 
Boothe. Ir ji nepasigailėjo sa
vo lyčiai gana aštrios satyros 
ir kritikos. Veikalą verta pa
matyti.

Lietuviai Luteronai 
Ruošiasi Prie 
Luterio Iškilmių

THE BRIDĖGPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 8486 
504 WEST 33-rd STREET

Mot.

Grjžo
Iš Ligoninės

BRIDC1EPORT. — Po sun- 
kios operacijos iš šv. Kryžiaus 
ligoninės namo jau grįžo Julia 
Gailės, 3159 South Halsted st.

Ligonės p-s Gailės draugai 
ją dažnai ligoninėje lankė ir 
prinešė daug gėlių * bei 0 dova
nų. Visiems tiems draugams 
ji yra nuoširdžiai dėkinga.

Pp. Gailiai yra alinės savi
ninkai, draugiški, malonus 
žmonės. Gal todėl ir draugų 
turi nemažai.

Spalio 31 Civic Operos 
rūmuose

(Sp).

Emi-

Ber

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicago je)

' Adolph Mikotis, 23, su
ly Cwik, 20

Joseph ‘Mazur, 22,. su
nice Labus, 20

Bernard Koblesky, 27, su
Helen Saplis, 22

Joseph Vaičaitis, 23, su Ag
nės Petkus, 20<

A. Jonikas, 22, su Antoinette 
Sneckus. 22

Vincent Sabis, 25, su
Kurtti, 25

Reikalauja (
Perskirų

Victoria Wolter nuo
Wolter

Marie
gel

Nellie
Sedaitis

Irene
ander Czarnecki

Liliian Stanke nuo
Stanke.

Sadie

Anton

Nagel nuo Harold Na

Sedaitis. nuo August

Czarnecki nuo Aleri-
}

Frank

•Joseph T. Hanley, 35 m., 
buvęs klerkas Hines ligoninėj, 
liko nuteistas viniems metams 
Leavenworth kalėjiman u'ž iš
eikvojimą pinigų silpnapročių 
karo veteranų, kuriuos jis glo
bojo.

Lietuviai, luteronai, kurie 
Chicagoje turi savo parapiją, 
ruošiasi prie savo tikybos įkū
rėjo Martino Luterio pagerbi
mo iškilmių.

420 metų sukaktuvėse nuo 
bažnyčios reformacijos,^ spalio 
31 d., Chicagos Civic Operos 
rūmuose bus suvaidintas spek
taklis, titulu “Luteris—Išva
duotojas”. Veikale dalyvaus 
500 jaunų hiteronų ir 300 bai
sų choras. Veikalas atvaizduos 
visą, Martino Luterio gyveni
mą ir jo kovą su popiežium 
Leonu Dešimtuoju.

Veikalas bus pastatytas du 
kartu, <3:30 valandą po pietų 
ir 8 vai. vakarę^ Bilietai bus 
nuo $.50 centų iki $1.00.

Lietuviai luteronai aktyviai 
dalyvauja veikto pastatyme 
ir jo vaidinime. -

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

ANGLYS — COAL

Plėšikai 
nurėdė

Du plėšikai pietiniuose 
cagos priemieščiuose pasigavo 
du žmones ir juos nurėdė iš
metė gatvėn vien apatiniuose 
drabužiuose. ;

Pirma jų auka buvo Flick- 
inger, East Chicago laiškane
šys, kurį plėšikai privertė juos 
nuvežti į Calumet City. Ten 
jį nurėdė ir išmetė iš automo
bilio, patys gi nuvažiavo jo 
automobiliu.

Paskui jie pastvėrė gąsdi
no stoties patarnautoją Heg- 
liene, Oak Glen miestelyje ir 
nuvežę į Riverdale, taipjau ir 
jį nurėdė ir išmetė gatvėn.

Chi-

Susirado prapuolęs 
profesorius

Northwestern universiteto 
istorijos profesorius Ernest 
Lauer, kuris prapuolė prieš 
dvi dienas, jau susirado ir 
esąs su žmona yidurmiesty.

Smulkesnių žinių dar nėra, 
bet tvirtiiiamą, kad jis buvo 

išgaudžiusi šaiką, kuri vogda- susirgęs amnezija ir dabar tu‘- 
vusi dviračius.

' “Sheffield stoties policija 
suėmė penkis 'mokyklos vaikus 
ir dviračių pardavėją ir mano
• v IV. . V U

MAP/

resias !ai pasilsėti
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No. 4543—Elegantiška rudeninė suknele. Ji pasiūta su naujos rųšies 
ploninančiu juosmeniu. Vienos spalvos, juodas, raudonas, pilkas arba 
mėlynas matferiojas, šilkas arba vilnonis padarys gražią suknelę. Sukirptos 

■
mieros 12, 14, 16, ^8, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

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

čia įdedu* 15 centų ir prašau

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

Mieros ....................... per krutinę

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

FOTOGRAFAS

(Vardas ir* pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pi» 
mos rųšies su moder' 
niškomis užlaidomis b 
Hollywood šviesomis 
darbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
TaJ ENG K88R-KR40

GARANTUOTI
VARTOTI BOILERIAI

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

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

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

A R M E GI N A I

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varykles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
‘ 1795 metais.

’ YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLE) CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

- ’ ■ CICERO, ILLINOIS

TM1S

AMD— 
WEWAN15

GO

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGŪI PAGELBA 1
LIGONINĖJE .................

PALAGO PAGELBA 1
NAMIE už ‘ .............. . .....

EKZAMINAVIMAS
- OFISE ....... ........................

DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale 

t

’12
>50
’20

HOSPITAI.

Avenue
5727.

• RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
* 82rid and Kean Avenue.

BOUIevard 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.

SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 East 29th St
J. J. TOLASH, Sav.

, TęL VICTORY 5165

saines 
St
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CICERO KLEBONAS NELABAI AUKŠTOS 
NUOMONĖS APIE SAVO PARAPIJONUS 

Jie nėra nei “burbulai vandenyje”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kitos žinios iš Ciecro lietuvių gyvenimo
——„ —

CICERO. — .Vietos švento 
Antano parapijos lapukas “Pra
nešėjas” išėjo kąip paprastai, 
pilnas priterštas visokių nieku. 
Bet šį sykį lapbkas ypatingai 
pasižymėjo, bjauriais žodžiais 
išvadindamas parapijonus. Kle
bonas lapfelyj sako* khd parapi- 
jonai ne tik kad nėra “burbu
lai Vandenyje’\ bet yra...  (Do-
vahokite, kad šioje vietoje to 
žodžio^ pAdoHimo dėlei, negali
me pakartoti).''

Tai puikus krikščioniškos do
rybės apsireiškimas, puikus žo
džiai iŠ klebono A. Vaičiūno lu
pų! Neseniai, mat, parapijoje 
ėjo bazaras, bet' biznis nekaip 
pasisekė. Klebonas visaip dras
kėsi, o bazarui užsibaigus, -tin
kamai “padėkojo” savo parapi- 
jonams- ir juos iškeikė.

Tokie dalykai, tutbut, karto
sis parapijoje, kol žmonės ne
pabus ir nesuprAs savo vertės. '

Vėl biznyje
Vincas Gudzevičia, 1337 So. 

49th avenue, jau pilnai stovi 
savo vietoje ir su šypsena su
tinka kiekvienų. Jis jau rengia
si ir prie grand openingo.

Jo alinės vieta atnaujinta ir* 
viskas atrodo kitaip negu pir
miau. Gera tvarka; švara. Tai 
kreditas p. Gudzevičiui. Jis yra 
senas vietos gyventojas, iš ama
to “molderis”. Yra geras “mol- 
deris”, nes turi daug patyrimo. 
Jis taipgi tinkamas ir biznyje. 
Turi gerų padėjėjų —■ žmona, 
sūnūs ir dukteris.

Per savo dlrbštutrų buvo ga
na aukštai pakilęs, bet depresi
ja ir “geri draugai” suspaudė 
ir rengėsi sunaikiiiti. Vienok 
blogi n6rar buvo įveikti.'

Pasveiko
B-as Bernadišius, savin nkas 

Grahd Works Coal Company, 
turėjo gana rimtų nesmagumų. 
Namų “galva”, p. Bernadišienė, 
staigiai susirgo. įteikėjo ja ga
benti ligoninėn. Išbuvusi ten 
visų savaitę laiko, namo pirva- 
žiavo sveika.

Trumpu laiku pp. Bernadišiai 
persikels naujon rezidericijon, 
ties kampu 16-tos ir 49th Ct. 
Namas atrodo kaip tikra baž
nyčia. Suprantama, kad kai vis- šaiikia per telefohų svetimtau- 
kas bus baigta, tai įvyks šau-

nūs buto atidarythas-įkurtuveš.
P-no Ėefnadišiaus biznis pla

čiai išdirbtas. Trokai važinėja 
po visas miesto -dalis, pildyda
mi anglių orderius.

Pardavė bizni
Mr. Masiliiiha^: 1545 South 

50th avėhUė, pardavė savo biž- 
nįr valgomųjų 'daiktų krautuvę. 
Nupirko chicagie^is p. S. Dan- 
ta. Atrodo gabus ir galės gyve- 
nirtią daryti. Ką veiks p. Masi4 
Hunas — neteko, patirti.

Medžioklės
Prieš kiek laiko buvo praneš

ta, kad įvyks didelės medžiok
lės, 
jai 
per 
nis 
kia 
liiilis parodys kaip jisai moka 
Šauti. Bet vargiai p. šemetų 
“bytys”. “Ant^betų” neis.

i, ’

“Eikim pas savuosius”
Kartkartėmis kartojama 

“Remkite savuosius biznierius 
ir profesionalus”. Bet tai tik 
tuščias burbulas, ypač musų 
dvasininkams. Štai, kad ir mu
sų kleborihs kun. Vaičiūnas. 
Jis nuolat kartoja remkite 
vuosius, bet kaip jisai pats 
giasi ?

Nuo savųjų, kad galėtų, 
viską, atimtų, bet jei pasitaiko 
didesnis darbas prie bažnyčios, 
•tai savųjų jis nėmato. Net ir 
mokyklos draugus užmiršta, čia 
turiu omenyje architektų p. 
žaldoka. k

Juk jis yra “jų žmogus” ir 
savo profesijai pilnai atsako. 
Bet”ar jis gauna didesnius dar
bus? Jei ka& iš savųjų ir au
kauja keletą šimtų parapijai, 
tai tas nieko nereiškia, tai tik 
menkniekis.

Sukaktuvės
Praeitų sekmadienį Dr. J*. H. 

YObk, 1530 South 48th ČOUrt, 
mihėjo $avb 64as metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvės. Iš 
pasikalbėjimu ir jo išvaizdos 
atrodo, kad Dr. York hiihes 
dar daug tokiij sukaktuvių, nes 
tie 6 metai taip prabėgo^ kad 
rodos, jų riei nebuVd.

Bruno Masiliūnas,' 1409 Šo. 
49th avenue, ^taipgi atšventė 
shvo vieiių metų vedybinės šu: 
kaktuves; P-a$» Masiliūnas yra 
vedęs su Ona* Žabalinskiėhe. 
Netrukus įvyks jų dukters Hs- 
tuves. —Cicėrt$a&. v >

Jis {Vyks Čhicagos Operds rū
muose, Clvtc Teatre, prie Wa- 
shington it Wacker Drive.

Bet jos neįvyko. Medžioto- 
negalėjo susitarti, neš dhr 
anksti ir stoka laiko. Biz- 
nepaleidžia. Bet jų dar lati- 
patogios progos. P-as Pa-

sa- 
el-

tai

liena einu pro “se-
Stovi svetimtauč.ų 

vidun besamos 
Vadinasi, perka iš ki-

štai, a;
serų” n?.i 
firmos liMKųs, 
prekės.
tu r, o či*a pat p. Putrimas. Jo 
krautuvėje yra viso ko ir para
pija diena iš dienos ‘'kaulina” 
:š jo aukų, o kai tik sugriebia 
dolerį, tai gailestingos seselės

čų krautuves.

MEGSTOS KEPURAITES

1603PATTERN
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Koncertų-Vakarų 
Rengimas Ima 
įsisiūbuoti

Chicagięčių laukia visa 
gražių parenglftiti.

eilė

VakariĮ-kohcertiį-šoklM 
girnas Chicagfrj’e’ ima {^siūbuo
ti visti smarkumu. SU šiuo sek
madieniu, spalio ^4 d., prasi
dės visa eilė parehgiihų,. ku
rie vilios' lietuvius į įvairias 
sales-saliukeš.

šį sekniadiehį, spalio 24 d., 
ChicagoS Lifetiivilj Auditorijoje 
įvyksta ‘‘NaujiėhiĮ” rėngiamhs 
“Miss Liihuania” Vakaras;, iš
rinkimui lietUvaitės-gtažUolės 
Automobilių Parodai. Konkur
se dalyvauja sųvirš^dO lietu
vaičių. Tame pačiame vakare 
įvyks įdomus muzikėlis progra
mas ir šokiai. \

Sėkmadifenįį spalio 31 diedų, 
visam pasaulyje pagarsėjusiam 
Skerdyklų Kliube, Stock YUrds 
Inn—“Saddle and Sirloin’t 
Kambaryje, įvyks “Pirmyh” 
choro Bankietas, pagerbimui 
Choro Rėmėjų, kurie i teikia 
chorui finansinę paramų kiek
vienais metais, ir simpatizato- 
riams; kurie nuoširdžiai remia 
choro darbuotę'moraliai ir lan
kydami parengimus. Po ban- 
kieto įvyks šokiai. ■

Lapkričio 7 d., sekmadienį, 
įvyks net keli parengiftiai. 
Svarbiausias iš jų bene pus 
garsiosios lietuvaitės operos 
daihihinkės Onos Katkauskai- 
tės-Anna Kaskas Koncertas.

i-fen

'MARIJONA PAUGiĖNR 
(po tėvkis Žakycia)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 19 d., 10:45 vai. vaką 
1937 m.', sulaukus senatvės 
amžiaus, gimUs Šiaulių apskr., 
Skaisgitid parap., Buthiuniį 
dvafe. . /

-Amerikoj išgyveno 26 metus, 
paliko dideliame nuliUdihle 

2 sūnus: Joną ir Petrą, mar
čią Marijoną ir Eleną, anūkes 
Oną Jonuškiepę, Marij6hkHe‘ 
van ir Konstanciją, anūką Le
oną, bręįienę Męniką ir daug 
kitų giminių, Lietuvoj bfOliėUę 
Rozaliją Žakienę ir ,kitkš gi
minus. » * . ,

• ‘Priklausė prie Tretininkų 
Draugijos. #

Kūnas pašarvotas 5031 Wr 
( Ropsevelt Rd., Cicero, Tel. 

Cicero 5306. Laidotuvės įvyks 
šeštad., spalio 23 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Antano 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o/ iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Marijonos Pau- 
gienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
šiami dalyvauti laidotuvėse ir. 
suteikti . jai’ paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekami, 
Sunai, Marčios, Anūkai, Bro

liene ir Giminės.
Patarnauja, laid. dlr. A. Pet-

'CftOCHETED CAPs \
Nd. 1608 — Megstos kepuraitės dabar- labai madoj. Galit 

dėvftti ,su kostiumu arba apsiaustu.

NAVjlfcNOS NĖEHlBCRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man PaVyždį No;

■ Vardas it* pavardė

| Adresas . A’-.K

i n v n k i tImIIVmiIiIv Visas Pasaulio 
Dalis. <

Gėtes Vestuvėms, Bankietams

331Š Sb
Tėi BdUt’EVABn 7314

granatus
lalstėd Street

Urba Flower Shoppc
Gėtes Myiirttiėttis—-Vestuvėms

Papuošimams
4180 Archer Avenue
. PĮtbhe iAl'AYETTE 5800

f

Ona Katkauskaitė- 
Anna Kaskas

Dainininkei asistuos “Pirmyn” 
f 'choras. < .

Tų pačių ^djenų Chicago So-( 
kolų salėje įyyks “Naujos Ga
dynes” choro operetė “Pehzah- 
co Piratai” '(vertimas iš Gil- 
bert ir Sullivano). Pastatyme 
dalyvauja keletas jaudrų ęhiea- 
giečių solistų ir “Naujos Ga
dynės” choras.

O Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, ta pačių lapkričio 7 d., 
įvyks jaunos dainininkės Jad
vygos Gricaitės A koncertą s-de^- 
biutas. Ji geriatu yra žinoma 
kaipo Makalų šeimynos “Aldu
tė”.

Lapkričio 14 d., įvyks kitas 
vakaras, kuris sutrauks daug 
publikos į Chicagos Lietuvių 
Auditorijų. Tai bite pirmas 
koncertas garsiosios Chicagos 
Lietuvių dainininkės, Genovai
tės Giedraitienės, kuri dažnai 
dainuoja per . radio ir operetė
se, ir jas suruošia įvairiems 
chorams, bet ikišiol dar nei 
kartų nepasirodo koncerte. Ji 
pasižymi didėliais dainavimo ir 
dramatiniais ’ gabumais.

Iškilmingai Palaido
tas Mykolas 
Lendžius-Lindsay

Žuvo nelaimėj su gatviakariii 
spalio *15 d.

BRIDGEPORT. — Pereitų 
antradienį, spalio 19 d. iš 'lai
dotu Vių dlPėktoriatiš p. P. J. 
Ridiko kojjiy'ėipš buyo iškilmin
gai palaidotas a. a. Mykolas 

kiifiš nelaimingai ŽU
VO nelaimėje su gatviakariu pe
reito spalio 15 d.

Velionis buvo palaidotas Lie
tuvių Tautiškose kapinėse. Bu
vo kilęs iš Liaubarij kaimo, Kė
dainių apskr. Amerikoje išgy
veno apie 35 metus. Buvo ne
vedęs. Paliko nuliudime seserį 
Elžbietą, švOgęrj Juozapą Lit
vinų, 4 sesers dukteris — Na- 
italijų, Birut& Genovaitę ir He- 

i leną> du sesers sUhus, Stanislo
vų ir Juozapų ir Mrs. Paul Puč- 
korius. • Kadangi oras buvo la
bai lietingas; tai palydovų bu
vo nedaug. BetJ visa laidotuvių 
nuotaika buvo labai pavyzdin- 

KoplyČioje it kapinėse /p. 
pasakė trumpų,

ga.
V. B. Ambrose
bet rfeikšmingų kalbų pagerbi
mui mirusio. —Rep.

metinės 'Mirties
SUKAKTUVĖS

VLADAS EIDRIGAS
• . • I -

persiskyrė ąu, šiuo pasauliu 
21 d. spalio mėn. 1936 m., su
laukęs pusės aifiž., gimęs NatP 
dvario viens,," Naujamiesčio,; 
v^lsč.; Panevėžio apskr.

Paliko dideliame huliųdime 
moterį Oną, 2 sUhUs Vladą ir 
PHilčiškų, brolį; brolienę ir 
gaug kitų giminių;.
LiUdrtai atminčiai musų bran- 
ęatis vyro ir tėvelio bus lai
komas šv. iMišibs ŠyėntO Jur
gio zpaf*. bažnyčioje 26 d. spa
lio m. 1937 vai, ryto.
Kviečiame vi^Us gimines, drau
gus ir pažįstainUs atsilankyti 
j. pamaldas.

MėS Tave mūsų brangusis 
vyte ir tėveli, niekuomet ne
užmiršimo. .Tu pasx mus jau 
nebesugriŠi, bet mes anksčiau 
kr Vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinaht!

Nuliūdę llėka,
Moteris, SUhal, Brdlis 

Giminės.
ir

šTANistbVAs KVtkVs
Piei’Siskyrg su šiito ♦ besauliu 

spalio 19 d., 1937 m., 2:42 v. i 
ryto, sulaukęs 41 ihėtiį arriž., 
gimęs Telšių atteki’:; ii- parhb.

Amerikoj išgyVėhb 30 metų, 'į 
Palikb dideliame hUlitiaimŠ 

8 brolius Bėrirtri brbliėhę Jd- 
hamią, Aleksą ir Ignacą ii* 
daug- kitų draugų ir giminių, 
o Lietuvėj—brolį fcbmą. .

PrlklaUsg prte Uhfeagos Lib- 
tuvių • saVitamne^ Brtjos, A- : 

.męrikos Liet. Piliečių kL ir ; 
baįiaiis 11 ųirSlio LegĮoii Posft.

Kūnas pašarvotas Lathavi? 
čiUUs koplyčioj; 2^14 W. 23td 
Ph , Laidotuvės įvyks pbnktaj., 
spalio 22 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į ĄiiŠtds Valių par. 
bdžūVčiąį 'kpijįpie atsibus ge
dulingos pamaldos už ..velionio • 
siėlą, 0 iš tėti btifc nulydėtas į 

;ŠV. Kažimierb kipfhfes.
visi ą. a. Štahisip'vb But

kaus gjmįųėSj draUgai ir pa- 
žj^tąmį esat ųuųširdžiai kvie
čianti dalyvauti laidbtUvSSfe it» 
sutrikti^ jam paskutinį p'atar- į 
nąvimą ir atsisveikinimą.

Nuljudę Hękauio^
Broliai ir Gimiltes.

Pataf’liAUja dir. Uchkviėz 
. m ęunai, Tęl. Ganai 2515. I

■iii Iii I i
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Ėurnished Rooms
2 KAMBARIAI ANT RENDOS, 

didėli šviesus fornišiuoti gali imti ir 
be furnišįų, vyrui ar ženotai porai. 

405£ S. Campbell. Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, patėtnų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos riašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagėlbi- 
me gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Mllyaukee n ve. at Ashland 
Atdara vakarais antradieni ir 

ketvirtadienį. • , , ■■ .! . ---- .»■ , ,
MERGINA lengvam namų dar

bui be virimo vaikas — būti
—geri namai. $6.00. Kedzie 7715.

Teis Paroliuotą 
Kalinį už Lietuvio 
Pašovima

•) 5
—r—\----------------

Pašovė jaunų Walter Wrob'eskį

Felohy teismas vakar atidavė 
grand džitirei 23 metų paroliuo- 
ta kalinį John Paniak, kuris iš 
šeštadienio į sekmadienį pašovė 
jatiha lietuvį Walter Wroblew- 
ski,. nuo 5817 S. Whipple st. 
Jaunuolis yra sūnūs “naujienie- 
tės” p. Wroblewski.

Suimtasis Pahiak paleido du 
šuvius i lietuvį, sužeisdamas 
jath kojų.’ Incidentas įvyko prie 
51-mos ir Damen aVeniie.

Paniak 'buvo paroiiuotas iš 
Poiitiac kalėjimo, kur buvo pa
sodintas už automobilių vog’mą.

. . (Sp).

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Z. S. M1CKEVI0E AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

MERGINA — nėra namų darbo— 
vaikas — paprastas virimas—-savas 
kambarys—vana—$8.Q0.

Kenwood 1483.

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

Hollycourt 5320.

*Mu‘nicipalis teisėjas Thomas 
A. Green, kuris buvo paskel
bęs pasitrauksiąs iš teisej'o vie
tos, dabar paskęlbė, kad pra
šomas draugų gal ir pasiliks 

I savo vietoj, tad suTMkęs rezig
nacijos padavimų.

Biblijos Paskaitos
BiblijbS įskaitos fįvyks ket

virtadieni, spalių (Octcber) 21 
diehą 1937, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted S t. Pra
džia lygiai 7:30 vakare.

Kalbos S. Beneckas temoje 
“Kas yira žmogus?”

Malonėkite atsilankyti, girde- 
si'tė įdomių dalykų.

Įžaiiga Veltui, rinkliavos nė 
bus.

Rengia ii* kviečia

biblijos l’yrinftb&jai.
(Skeib.)

10737 EDBROOKE AVENUfe— 
krautuvė it 7 kambarių flataš tin
kąs grosernei ir marketui, tiktai 
$8990.00. Terminai. Dabartinis biz
nis ir fikčeriai galima nupirkti pri
einamai, gera proga gyvatų pirk
liui.

—o—
10146 ST. LAWRENCE AVENUE 

—2 flatai — 5 kambariai — plyti
nis—3 karų garažas — karštu van
deniu šildomas — L C. transporta- 
cija—tiktai $7990.00—$1500 Cash. — 
likusi išmokėjitaais —■ 1—tnas fia
las tinka jums.

F. G. MAŲRER and CO. ‘
10323 Sp. Michigan Avė.

Pullnian 2220.

MERGINA bendram namų darbui 
—katalikė—2 vaikai—savas, kamba
rys—$8.00—būti. Mansfield 7424.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT

184 W. Washington St. 3 floor.

Help Wanted—Malė
uarbininkų Reikia •

REIKALINGAS BUČERIS — turi 
būt blaivas ir su gerais liudymais, 

946 West 59th St.

REIKALINGAS KRIAUčIUS, prie 
taisymo vyrų ir moterų drabužių.

J. KASHIUS,
3120 o. Halsted St.

REIKALINGAS UNIJISTAS bu- 
čerius, darbas ant visados. Atsišau- 
kit tuojaus, 3239 So. Halsted St.

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas, nevedęs prie namų darbo, 
kad inebutų. pijokas. Valgis, guolis ir 
mokestis. 1439 So. Sawyei* Avė.

Furniture & Fixtui*es
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant, svarstykles, registerius ir ice 
baksitiš. Cakh arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm hegu pirksi- 
te kitur,

S. E. SOSTHElM & SONS 
191b SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

NAŠLEI REIKIA PINIGŲ—paau
kuoja kaurą niekad nevartotą — 
importuotas raštas—$20. 3930 Jack- 
son. Ist, Van Buren 1078.

Automobiles

CLfiSSIFlĖD ADS ]
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įvairus

Meš Hėftglariė ir pataisbmė Vteoklds 
rųšiėfe stogiiši iaipfci dirbahl'ė blėties 
darbūš. • Lengvos i81;y#tef jėi pageh 
1<l BldDGEPORT ROOFING CO.

3216 So. Hateied

Reht
6. KAMBARIAI RENDON antros 

lubos. Kampinis namas.* šviesus ir. 
gražūs—yYą briėtMkdi del‘ šilto vah-. 
dens; 4407 ŠcL' Talrtlhn A’vfei <• •

o—■ r.x-----*,, .k.-mJ.

RĖNDON — kampinis 
iftk visi įr&nįimai — 
tina. 1125 Wr sm st •

4;..KAMInamafe—po 
prleiuani&

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname darnus, rakandus ir auto
mobilius. l'aipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kreL

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

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

ONA JEFFRIES,
7352 So. Morgan, Stewart 0203.

5 KAMBARIŲ plytinė rezidenci
ja—labai geros sąlygos—air condi- 
tioned šiluma—2 karų garažas — 
50x125 pėdų lotas, prieinamai. 

Vincennes 6545.

Exchange—Mainai
4 FLETŲ MŪRINIS NAMAS po 

4 kamb. steam heat, 2 karų mūrinis 
garažas; mainysiu ant farmos Wis- 
consine su mišku ir prie vandenio. 
' Rašykit Naujienos, Box 722, 

1739 So. Halsted St.

Business Service
...... . , Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 VVALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

1932 CHEVROLET Sedan — Side 
Mounts—apkainuotas greitam par
davimui $155.00.

NEWBERRY BARGAINS 
1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

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

2509-11 Mihvalikee Avė.
Visi telefonai Belinont 4844.

Business Chahces
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernė. Biznis išdirbtas pet daug 
metų.. Priežastis nesveikata.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.,
• Bok 721,

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
j delicatessert iš priežasties ligos. Bi
znis j$®ifrbtasv *3213 Šo. Walįace.

Rėal Eštate Fbr Sale
, Nantai-žemė Pardavimui,

5 KAMBARiV BUNGALOlV $4,500 
Muriniš namas kaip naūjaš, sū sto
ru ir 6 dideliais kamb atiK antrų 
lubų. GaraŽhišt Karštu vandeniu 
šildomas. $6,500

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

6 kamb. mėdiiiis cottagė ant ce* 
mentihio pamato, garadžluš. įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė
jimais. .; X ' - ;.... . .

5 ir 6 kamb. freminis budinkas. 
$3,500./ ' ■ 1

J. A. SHULMIŠTRAS
. H,ome Owners Ręalty Mart 

4016 Afcber .Avė. Lafayette 6300

ir6 AUKŠTU NAMAS. 55 vienas ir 
du kidtertėtta, fOrhiŠudti. NUęifkšit 

] dabar nupiginta kajna arba mainy
siu. Tek oakiand 4933.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savp namo 
pataisymo, kreipkitės 1 LilhuAttian 
iiuilding, Loan and SaVings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 6o. HalstejLSt., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

•iWT i........r i ■ vrii'-i' ĮrtrarmTOrtiiii *i ‘i

COAL

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS

$6.00 
.. 5.75 
.. 6.00
... 6.00 

5.00

LUMP ........... .................
MINE -RUN ...................
EGG ..................................
NUT ........................... .
SCREEN1NGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MjfeSTE IR J;
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
NORTHERN ILLINOIS Eųuator 

anglys, lump and ėgg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenihgs 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephohė Merrimac 807$.

| JEI TURIT
i U PARDUOT |
I PAGARSINKI! H
į NAUJIKUOSE ' * J

Į JEl lfeKOT 1
BARGENV

| SKAITYKIT f
| NAUJIENAS I

nelaukit I
L ILGAI
! < 3■ ■ A*; • ■Pašaukit .mus tuojau | 
| CANAL 8500 Į 
Į Apgėrslhimlį kainos pri- 

einaniOs. ĮJž pakartoji
mus gausi t^uolaįd^. ?7

IYit.il


t

NAUJIENOS, Chicago, Iii,

Spalių-October 24,1937Prailgintas Laikas Aplikacijom^

Antra
Dovana

Mary Petrauskas
Heten Lawcevicz

Buduariniu Lem

Miega

PASAULIO PAVEIKSLUOSE

Raci

Chinijos sostines

Kurią Antrai 
Išrinktai Gražuolei 
Suteiks —

“Miss Lithuania” - 
mojo Kambario Setas

U M

m., iš Altoona, 
kolegijos žurna- 
kaipo gražiausią 

studentę Pęnn

VIENAS ULTRA MODER 
NIŠKAS BUDUARO.

LEMPŲ SETAS
savininkai, pp. 
Bazaras taipgi 
ir “Miss Lithu- 

Pir-
laiką. Kitų fotografijos netilps, 
bet jų aplikacijos bus priim-

Eetuviška baldų
City Furniture

. SUSPENDUOTI 
nė Avė. policijos stoties de
tektyvai James Dorsey (kai
rėj) ir Charles McCannvli- 
ko suspenduoti, Mihvaukee 
medžio pardavėjui David 
Melnick pasiskundus, kad 
trys detektyvai išvyliojo iš 
jo $500 melagingai kaltin
dami jį pardavinėjant vog
tą medį. Trečio detektyvo 
Melnick neįstengė identifi
kuoti.

(Pasiklausykit musų Radio 
Programą kas PENKTADIE
NĮ 7:15 iki 7:30 iš Radio 
Stoties WHFC — 1420 ki- 
locyęles)

Vakar buvo skelbta, kad kon
kurso įstojimo laikas' pasibai
gia trečiadienį. Bet, kadangi at
sirado labai didelis skaičius 
mergaičių, kurios nespėjo laiku 
gauti fotografijas, joms duoda
mos dar dvi dienos aplikacijas 
prisiųsti, bet jų paveikslai laik
raštyje nebegalės tilpti. Tilps 
atvaizdai tik tų mergaičių, ku
rios prisiuntė fotografijas į

Kita proga $100,000 
laimėti

MILICIJA UŽDARĖ ARKLIŲ LENKTYNIŲ LAUKĄ. — Puošniausias rytinėse 
valstijose Narragansett arklių lenktynių laukas, Newport Rhodes Island, kurį 
Rhotde Island gubernatorius uždarė milicijos pagalba, nežiūrint valstijos augš- 
Čįaūsiojb teismo uždraudimo tai daryti. Gubernatorius paskelbė karo stovį per 
mylią apie lauką ir patį lauką uždarė. Laukas uždarytas’ pasėkoj politinių kivir-

Bernice Gurąs
Rinkimų vakaras įvyks sek

madienį, lapkričio 24 d. Teisė
jams renkant gražuoles, 'įvyks 
gražus muzikalis programas, o 
visoms ceremonijoms pasibai
gus — įvyks ir šokiai.

tuvo
priminimui 
gręsiančius sostinei 
mus iŠ orov •-

Miss Alice Baker iš Ed- 
mund, Wis., Wisconsino 
“pieno karalaitė”, kuri iš
vyko į Washingtoną ir ry
tines valstijas, kur ji prezi
dentui Roosęveltui ir ke
liems gubenratoriams įteiks 
po didelį <Wisęonsino sūrį.

Pirmųjų trijų laimėtojų do 
vanos yra sekamos:

Trečia Dovana
VertėsV. ................ $10.00

New City Furniture Mari
1654-56 West 47th Street

“MISS PENN STATE OF 
1941”. — Miss Jo Elizabeth 
Condrin, 17 
Pa., kurią 
las parinko 
pirmametę 
State kolegijoj

TEISINA JAP O N I J O S 
PUOLIMĄ CHINIJOS. — 
Princas Fumitaka Konoe» 
sūnūs Japonijos premiero, 
nors pripažysta, kad Japo
nija sujaužė Kelloggo tai
kos paktą» bet tvirtina, kad 
Japonijos interesai reika
lauja pavergimo Chinijos. 
Princas Amerikoj lanko 
Princeton universitetą.

PRIMINIMAS GYVENTO 
JAMS
Nanking parke yra; pasta
tyta imitacija didelės ‘lėlc- 

bombos, , gyventojų 
apie ' amžinai 

puoli-

Be didelio mokslo
Labiau sušvelnintų Old Gold 

cigarętų gamįntėjai praeitą mė
nesį paskelbė; kitą piniginį kon- 
testą, kurio bendra suma sie
kias! $£50,000 sumos.'Tas nau
jas kontestas., reikia pasakyti, 
Amerikoj publiką tiesiog suža
vėjo, — iš visų krašto kampų 
plaukte plaukia r kontestą įsto
jimo pareiškimai. , ; ■

Tame kontestė nėra jokių 
mįslių išsprendimui, nereikia 
žodyno nė enciklopedijos varta- 
ti. Paprasčiausias mechanikas 
kaip ir kolegijos profesorius 
gali laimėti aukščiausią dovaną.

Taigi, Old $old jums duoda 
kitą progą ušlaimėtį vieną iš 
1,000 laimikių. Daugelis musų 
skaitytojų ta;proga pasinaudo
jo ir jie jau dirba, kad iš’aimė- 
ti. Jei jus dar* tiėįstojote, pada
rykite tai, nes dar nevėlu. Nu
eikite pas savo cigarętų krau- 
tuvninką ir iš jo įsigykite Old 
Gold komiškų paveikslų su tai
syklėmis, kaip juos išspręsti. 
Jei jis neturėtų, tai atsikreipki
te į Naujienas.

Be to, atsiminkite dar ir tai, 
kad po to, kai jus pabandysite 
pirmą Labiau - Sušvelnintą Old 
Gold cigarętų -pakelį ir, jei jū
sų jie nenustebins,^ tai -jųs at
gausite savo pinigus dviguboj 
sumoj. .

Duosnioji 
firma New 
Malt vakar paskyrė dvi naujas 
dovanas “Miss Lithuania” kon
kurso dalyvėms. Dovanas dąbar 
gaus ir ketvirtos-penktos vietų 
laimėtojos. Ketvirtoji laimėto
ja gaus puošnią ‘ bed-spread” 
su paduškaitėmis lovai, o penk
toji — gražią radio lempą, ku
ri bus pažiba kad ir puikiau
siuose namuose.

H0LLYW00D . JAUNA
VEDŽIAI. — Cechoslovaki- 
jos mūviu aktorius Francis 
Ledercr, kuris susituokė 
Hollywood, Gal.,.. įsu- Margo* 
Ispanijos aktore.

RETAS GYVŪNAS.—Lon
dono zoologinis daržas su
silaukė * reto gyvūno—did
žiaakio loris iš Ceylon, In
dijos. Jie baigia visai iš
nykti. Loris yra naktinis 
gyvūnas, todėl ir turi to
kias dideles akis.

Antroji Gražuo’ė — Grunow 
Radio Aparafas;

Trečioji 
pų Setas.

Visos kitos konkursantės, ne
laimėjusios vietų, gaus po $10 
certifikatą, kurį bus galima pa
keisti į prekes New City Furni
ture Mart krautuvėje, 1656 W. 
47th street.

Tos firmos 
Kosmowski ir 
suteiks, dovanų I 
ania” konkurso publikai 
mieji 400 atėję Chicagos Lietu
vių Auditorijon, gaus po setą 
servetų. 
-------- -1-1 MM — iwm MM i MM flMMMMMMMMMMMBMKMMi

yra tik 7 metų amžiaus, ji pati viena atkeliavo iš Nan
king, Chinijos, į Chicago, kur ją stoty pasitiko jos te
tulė Mrs. Hill iš Detroito. Mažosios Catherine tėvas pa
siliko Nanking, kur- dabar siaučia mirtis nuo japonų 
bombų, tik savo dukrelę išsiuntė j saugesnę yietą.

MAŽA KELIAUNINKĖ. — Nors Catherine Fellows

•Sesi
iki 25 metų amžiaus, pabėgo ii 
Dixon, III., ir ♦ kaip spėjama 
gryšta į Chicago.

... .......... ,

Dar Dvi Naujos Dovanos
. . . . . . . . . . . . . New City Paskyrė Dovanas Ketvirtos ir. . . . . . . . . . . .

Penktos Vietų Laimėtojoms

K- - O

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
i ui,...  ■ ■ I I ........—   J .. . I ,  '      

Išrinkta Gražuole Dalyvaus Automobilių Parodoj

f-fa f

PRESIDENT OF TRACK PEN.NED IN 
OFFICE PENTHOUSE ATOP SRANDSTAND

EUROPE GUARANTEED!

a

Vina Bovey, Belgijos sop
rano, atvykusi į Ameriką 
dainuoti ir vaidinti Ameri
kos muviuose.
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