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Hitleris ir Mussolini Siekias
Kontroliuoti Europą

K 1|

ANGLIJA VĖL “NETENKANTI 
KANTRYBĖS”

Hitleris ir Mussolini susitarę statyti impe
rijas, pasidalinę sritimis

■ • ■ I, _____ ./

Paliečia Lietuvos Likimą Taipgi
•u.-.'* . ‘ ,

j"’""
PARYŽIUS, Fr^ncurija, sp.

24. — Vizitu, turį neseniai 
Mussolini padarė Hitleriui;’ sa-

1 koma, jis išsiderėjęs teisių už
sakyti Kruppd dirbtuvėse naii-

1 jų toji šaujančių patrankų, ku- 
“‘rių Šoviniai sieksią nuo Ceuta, 
" Ispanijos Morokoj, iki Gibral-

• taro. Mussoliniui taipgi leista 
dubti užsakymų šarvų naujam 
karo lai viri, nofs jis ir neturįs 
pihiįų užsakymams užmokėti.

Antra vertus, Mussolini pa- 
žadėjęs leisti Hitleriui kaip tin
kamam veikti pietų rytų Eli- 
ropoj, kur Vokietijos naciai 
ieško maisto reikmenų ir rin
kų savo prekėms skleisti.

Abu diktatorių, Mussolini. ir 
Hitleris, sutikę dviems impe
rijoms statyti. Mussolinio sva
jonė esanti sukurti Italijos 
imperiją Viduržemio juros sri
ty — su Viduržemio jura ita- Lenkijos.

lų kontrolėj. Hitlerio gi užsi
mojimai esą paimti vokiečių 
kontrolėn Europos pietų vaka
rus, kur randasi eilė mažų val
stybių.

Abu diktatorių, žiniomis pa-, 
siekiančiomis Paryžių, priėję 
išvadą, kad veikdami sutarti
nai jie gali priversti kitas vab, 
stybes duoti jiems tai, ko jie 
nori. Be to, 
jęs Hitleriui 
gos žaliavos 
pabijos.

Mussolini ir Hitleris turi akį 
nukreipę ir į Lenkiją. Sakoma, 
čia kai kurie Lenkijos aristo
kratai yra linkę atiduoti vokie
čiams Danzigo koridorių, jei 
Hitleris padėsiąs jiems įsteig
ti1 Lenkijoj pilną fašistinį re
žimą ir prijungti Lietuvą prie

Mussolini pažadė- 
suteikti reikalin- 

iš užkariautos Is-

IŠTEISINTI.— Roy Garr (kairėj) ir jo brolis Jack Garr (dešinėj) su savo 
advokatu George L. \Villis (vidury).h A bu Garr broliai buvo teisiami Shelbyvil-1 
le, Ky., dėl nušovimo gen. Henry H- Dcrihardt. Jie nušcĮvė gen. ‘Dęnhardt išva
karėse jo bylos dėl nušovimo jų sesėrs Vera Garr Taylor. , Abu broliai teismo 
liko išteisinti. Jack Garr buvo ištcisjntas teisėjo, nes jis nebuvo ginkluotas ir 
šaudyme neflalyvavo, o Roy Garr išteisino jury. Trečias brolis, Dr. E. S. Garr 
po to įvykio pamišo ir todėl gal niekad nebus atiduotas teismui. Gen. Denhardt 
jąu buvo vieną sykį’teistas dėl nušovimo Garr sesers, bet jury nesusitaikė ir da
bar turėjo įvykti antras jo bylos nagrinėjimas. Bet prieš pat* bylos nagrinėjimą 
Gari* broliai ir nušovė įtariamą jų sesers užmušėją, »: ■

Kinai ir japonai 
kaujasi dieną 

ir riaktj **

I

Franko pradėjęs 
ofensyvą karui 

išspręsti

A.D.F. IR C 1.0. TAIKOS KON 
FERENCIJA

JAPONAI ŽENGIA
PIRMYN

tarp

stit-

SHANGHAI, Kinija, spalio 
24. — šeštadienį, spalio 23 d. 
apie pietus, jau 70 valandų be 
sustojimo ėjo kautynės 
japonų ir kinų.

Mūšio liniją tai buvo 
miama j kinų pusę, tai vėl

• žinama atgal, tai iškraipoma 
vingiais.

Civiliai gyventojai bėgo iš 
musių srities, gelbėdami ką ga
li iš savo mantos.

Japonų pareiškimais, mūšio 
detalės nesančios svarbios, ka- 

. dangi šiaip ar taip, o japonai 
povai stumiasi pirmyn savo 
tikslui- .atsiekti.

, Šeštadienį apie vidudienį ki- 
nų^.pranešimai pareiškė; kad
pavojus miestui Tazang, kurio 

-alink japonų ofensyvas atrodė 
-r* labiausia koncentruojamas, bu- 

v laiškiai sulaikytas. Tačiau 
< ^kautynių centras*tuo pat laiku 
•- . nukripo miesto Kwangfu link, 

septynių mylių tolumoj nuo 
Tazango. Japonai sakosi* kad 
jie pasivarę' pirmyn ir kad 
randami; <tik kęturių myŲų at- 
stumeį^ nuo savo tikslo.

..Mirtis viešpatavo - Shangha- 
jiije ir jo apylinkėje. Japonai 

•informacijomis, paskutinių dife- 
nų mūšiuose kųiai pražudę

* 24,000 su viršum karių.. Antra
vertus, kinai skelbia, jog šiuo
se mūšiuose žuvę per 65,000 
japonų. ' /

F■ v-
HENDAYE, Ispanija, spalio 

24.—Sukilėlių generolas Fran
co praėjusį šeštadiėnį, palikęs 
stiprias, jėgas Ąsjųriįąį*, saugo
ti, kitą kariuomenės dalį pa
siuntė į Aragono frontą — 
“nulemiančiam karą naujam 
ofensyvui”.

Ispanijos vyriausybė išleido 
pareiškimus, kad ji esanti pri
sirengusi atremti fašistus vi
suose frontuose — nuo Fran-

I \ .

euzijos' rubežiaus iki Teruelio. 
šių frontų ilgis siekia 300 my-

WASHINGTO&, D. C., sp.
24. — Pirmadienį, spalio 25 

/ k

d., čia prasideda Amerikos 
Darbo Federacijos t ir Industri
nio Organizavimo Komiteto 

' - konfereričijA'J Amerikos •' darbL 
ninku judėjime taikai atšteig- 
ti.

Iš anksto yra pranašavimų, 
jogeįJvkonferencija pieko gero 
nea^sieksianU šiuo reikalu. 'Bet 
pranašų /-gadynė jau praėjusi, 
konferencijos ęi^a parodys jos 
rezultafi/ą* ... 1

Tuo gi tarpu ne tik darbi
ninkai yra sudominti konfe
rencija. Sudominta esanti ir 
Washingtono Vyriausybe. Sb&l-

Fašistai Zaragoza fronte sa
kosi vienos dienos kautynėmis 
atsiėmę kuone visą teritoriją, 
kurią vyriausybininkai buvo 
paėmę keleto savaičių laiku. 
Jie pranešė radę 861 vyriau
sybininką žuvusį, tačiau pripa
žino, kad ir jų pąčių nuosto
liai buvę dideli. :

Austrijos ir Vengri
jos prem j e rų pasi

matymas

Francuzų Morokoj 
riaušės

Mažai vilties konfe
rencijos sėkmin

gumui

CAŠABLANCA, Francuzijos 
Morocco/spalio 24 
sį penktadienį mieste Khemis- 
set kilo- riaušės, kuriose kele
tas dešimčių žrhonių buvo su
žeista. Nukėntėjo ir septyni 
policininkai, kai arabų minia 
puolė barikadas, pastatytas ap
saugai valdžios pastatų. Fran
cuzijos vyriausybe skubiai iš
siuntė daugiau kariuomenės į 
neramumų vietą. ’ /

Riaušių vadai tuoj po itera- 
mumų nuteisti kalėti nuo 10 
dienų iki metų laiko ir išga
benti iš Kheniisset į miestą 
Rabat. “ ; /

Praeju-

LONDONAS^ Anglija, spdlio 
, 24. — Italijos fašistų įspėji* 

mas pareikštas šeštadienį, Spa
lio 23 d., jogei Italija padariu
si paskutinį koncesiją, išsklai
dė Europoj optimizmą, kad bus 
galima veikiai išrišti svetim
šalių intervencijos problemą 
Ispanijos civiliame kare. Kon
ferencijos Ispanijos klausimu 
posėdis perkelta iš pirmadienio 

į antradieni, spalio ridentas HerbertuJioover,

Hooveris kalbės per \ 
radiją

NEW YORK, N. Y., spalio 
24. .— Antradienį, spalio 26 d’, 
nuo 8 iki 8:30 valandos vaka
ro, Chicagos laiku, kalbės per 
radiją buvęs J. Valstijų pre*

► -

LONDONAS, Anglija, spalio 
24. i—- Praėjimi trečiadienį, spa
lio 20 d., italai davė sumany
mą pasiųsti į Ispaniją specia
lią komisiją, įpareigojus ją ap
skaičiuoti, kiek esama Ispani
joj svetimšalių kariaujančių 
lojalistų ir fašistų eilėse, ir su
tvarkyti svetimšalių pašalinimo 
iš Ispanijos, reikalą. Penkta
dienį gi, spalio 22 d., italų at
stovas toj pačioj konferencijoj 
pareiškė, kad Italija neprilm- 
sianti sakytos komisijos' davi
nių ir rekomendacijų. Kitaip 
sakant, italai išsižadėjo to, ką 
patys siūlė..

Todėl Anglijos vyriausybė ir 
vėl, sakoma, netenkanti °kan- 
trjybes”. Tačiau jos “netekimb

kantrybės” mažai kas tepaiso, 
nes panašius pareiškimus ji 
dafro jau kuone metūs laiko.

O italų 
tautinei 1 
kiek svetimšalių kariauja Ispa-r 
nijoj, išaiškina Anglijos libe
ralų laikraštis “The Mancheš- 
ter Guardian”. Jis nurodo* kad 
getu Franco pusėje kariauja 
80,000 italų; k)ad nuo 20,000 
iki 30,000 kitų italų Ispanijoj 
eina netiesioginę įkaro tarny
bą; kad Francui, be to, tarnau
ja nuo 12,000 iki 15,000 vok i e- » 
čių ir apie 2,000 ar 3*000 kitų 
tautų žmoniį. Gi vyriausybi
ninkų pusėje iš viso savanoriu 
tesiranda tik apie 15*000 
jų rusų, apie kuriuos tiek daug 
kalbama, tėra voa apie 1,000. ,

ų nenorą leisti -tarp? 
komisijai apskaičiuotu A

Darbiečiai laimėjo 
dvi vietas

IŠ LIETUVOS

,-biama, kad' pats prezidentas SHANGHAI, Kinija, .spalio 
Rooseveltas .pavartosiąs savo1 ^4. — Japonų pareiškimas, iš- 
įtaką taikai atstėigti, jei ma-p^stas sekmadienį sako, kad 
tysiąs iš,-Šitokio tarpininkavi- Re stumią kinus atgal visu4 
mo teigiamu įa^ęku. / Shanghajaū^ frontu, šis pa-. 
'.^Vyria^žSbėi norėtų 'darbiniu r&šlumas išleista ketųrių* diė- 
kų vienybės, kad išvengti pra- nU> kautynių pasėkoj.
monės trukdymo, kuris dabar Tačiau kinai charakterizavo 
kyla tai vienoj, tai kitoj vie- japonų pareiškimą kaip “non- 
toj dėl jurisdikcijos ginčų tarp sensą”. Kinai tvirtina atlaiką 
C.I.O. iri A.D.F.; kad pašalin- savo pozicijas.
ti trukdymą Darbo Santykių1 
Tarybos veikloj, nes taryba1 
yra1 kaltinama šališkumu tai 
vienai, tai kitai pusei;- paga
lios, kad galima butų lengviau 
išleisti' algų ir darbo valan
dų įstatymas.

MELBOURNE, Australija, 
spalio 24. — Pirmieji Austra
lijos rinkimų daviniai rodė, 
kad vadovaujama premjero 
Joseph A. Lyons koalicinė vy
riausybė turės daugumą busi
moj parlamento sesijoj, 
čiau darbiečiai laimėjo dvi 
jas vietas parlamente.

Per du mėnesids namų 
savininkai iš butų iš

kraustė 251 nuomi
ninkų

Ta- 
nau-

Ispanams įsakyta 
kraustytis iš , 
Francuzijos

Hitlerio pasiupfinys 
Romoje ■

ROMA, Italija, spalio 24. — 
Romon atvyko artimas Hitle
rio bendradarbis pulk. Joachim 
von Ribbentrop, Vokietijos am
basadorius Anglijai. Italijos 
spaudai įsakyta nerašyti apie 
vizito tikslus. Vokiečio ir ita
lų vyriausybės atstovų, pasita
rimai laikoma slaptybėje.

KAUNAS. — Surinktomis ži
niomis, per šių metų rugpiučio 
ir rugsėjo men. namų savinin

kai, pagal teismo sprendimus, 
iš butų iškraustė 251 nuomi
ninką. Pernai per tą patj laiką 
buvo iškraustyta 274 nuomi
ninkai. Iškraustymų priežastys 
pelnai dėl nuomų nemokėji
mo, o šiemetmo, o šiemet — dėl. butų nuo-

nesutinka mokėti aukštesnę 
nuomą, namų savininkas teis
mo sprendimu jį išmeta.

Įspėjo kbngresą ne 
skirti perdaug dide 

lių išlaidą
BUDAPEST, Vengrija, sp. 

24. — Į Budapeštą buvo atvy
kęs Austrijos kancleris Kurt 
3chussnigg. Jo iį* Vengrijos 
premjero Daranyi pasitarimai 
laikoma didžiausioj slaptybėj. 
Tačiau spėjama, kad Austrijos 
kancleris padarė vizitą Vengri
jai ryšium su Hitlerio pasimo- 
jimais į prieš mažąsias valsty
bes pietų rytų Europoj, ypač 
pasimoijmais sukurti Vengri
joj ir ( Austrijoj tokį režimą, 
koks dabar yra Vokietijoj, ir 
gal prijungti šiks dvi valsty
bes, prie Vokietijos.

Ąustrijos užsienio reikalu 
sekretorius Guido Schmidt pifj- 
madienį, spalio 25 d., išvyksta 
į Lenkiją, Jkuriąi Įfitleris dide
lės meiles irgi neturi. 

. ------------------- ------------------------------------------------ -----

WASHINGTON, . D. C.
24.

sp. 
Prezidentas Roosevel- 

tas laiškuose parašytuose se
nate* ir Atstovų buto žemdir
bystes komitetų pirmininkams 
įspėjo kongresą neskirti per
daug didelių sumų fanųpriams 
pągelbos teikti. Pasak prezi
dento, kongresas arba turi 
,skirti .tokią subsidiją farme- 
,riams, kurią Ąpdkėls valdžios 
pajamos, arjba būti, prisiruošęs 
naujus taksus uždėti, kad bu
tų. galima biudžetą: subalansuo
ti. , .•> •

Suokalbininkai nu
vertė Ecuadoro vy

riausybę • -
QUITO, Ecuador, spalio 24. 

— Ecuadoro karo ministeris 
Alberto Enriąuez praėjusį; šeš
tadienį įvykdė šaly perversmą. 
Jis privertė pasitraukti iš vis* 
,tos šalies prezidentą Frederięt? 
Paez, kuris, padavęs rezigna
ciją, neužilgo apleis Ecuadorą 
ir atvyks į Jungtines Valstijas.

/ j <<1
I

BIARRITZ, Francuzija, sp. 
24.— Francuzijos vyriausybė 
šeštadienio vakare įspėjo ispa
nus, vyrus amžiuje tarp 18 ir 
48 metų, pabėgusius iš Ispa
nijos civiliam karui prasidė
jus, kad jie turi išvažiuoti iš 
Francuzijos. Moterims ir vai
kams padaryta išimtis.

Išvaromiems ispanams bus 
leista pasirinkti kur jie nori 
vykti — pas lojalistus ar pas 
sukilėlius.

’ < : . . -.r . ■■ -

kekės duoda kreditą 
merui La Guardia

■ _____ _

NEW YORK, N. Y., spalio 
Vidaus reikalų depar-

!•’ 
Ickes, kalbėdamas New Yorke 
praėjusį šeštadiehį nesigailėjo 

; atiduoti/ kreditą miesto įbėriii 
La’ Guardia, kaipo New York o 
vyriausybes galvai..? Pažangieji 
newyorkiečiai Ickesp jparei^ki- 
mu labui patenkinti, nes kitas 
pr& Roosevelto kabineto na
rys,' generalis pastorius .Farley 
remia Jermiah T. Mahoney. 
kaipo kandidatą į New Yorko 
merus ateinančiuose rjnkimųo- 
se, kurie įvyks šiomis dieno- 
mis. . i

24 
tamento sekretorius Harold L

Ci’ -V.-J'i'/ * .

Žiaurios bausmės

TOPEKA, Kan., spalio 24.-— 
Čia. iškilo aikštėn skandalas dėl 
to, kad viršininkai pataisos na
mų merginoms, tarp kitų prie
monių merginoms nubausti; 
sterilizuodavo merginas.

Klaipėdoje bus 'stato
mas 'krematoriumas
Klaipėdos magistras paruošė 

projektą lavoninės namams sta
tyti Klaipėdos kapuose. Na
muose bus jrengtos halės lavo
nams iki palaidojimo laikyti. 
Dabar kapuose tėra tik viena 
tokia halė, todėl dažnai jaučia-; 
nia vietos stoka. Kartu prie la
voninės bus kelios atskiros pa
talpos lavonų skrodimams da
ryti ir viena didesnė salė
koplyčia' pamaldoms laikyti. Vi
sas pastatas kainuosiąs ame 
280,000 litų. Vėliau’^čia pat nu
matomas įrengti krematoriu
mas. Miesto seimelis šiam su
manymui pritarė/ Lėšos numa
tytos paimti iš įvairių fondų. 
- -------------------- -----------------

SU

5,000,000 automobilių

. DETROIT, Mich., spalib 24. 
a- Jungtinėse Valstijose ir'■ i .. . . Juugvuiese valstijose ir

J. Valstijos gmklUpSlĮS,^Kanadoj 1937 metais iki Aspa- 
ir toliau

WA$HINGTON, D, C., sp. 
24. -^ Washingtono korespon
dentai jau dabar gauna infor
macijų, kad šalies vyriausybe 
nereikalaus mažinti ir kongre
sas busimoj reguliarioj sesijoj 
nemažins šalies išlaidų ginkla
vimosi reikalams. J. < <

lio mėnesio 1 dienos buvo pa
dirbta 5,110,000 automobilių ir 
trokų — automobilių 4,182,000, 
o trekų 928,000.

> . f ,

Mušiu paliaubo's apvai- 
kščiojimas lapkr. 11

Pot vinis M ar i lando 
valstijoj.

‘ .. l ‘ ' ’’ .

• z

WASHINGTON, D.’ ,sp; 
24.^ — Anącostia ’ upės vanduo 
Prince George kauntėj, Mari- 
ląnd > ? Valstijoje, . išsiliejo iš 
krantų, apsėmė penkis mies- 
teliųą Ją* paliko potvihyje pęr 
100 šeimynų. Šeštadienį betgi 
vanduo jau buvo pradėjęs 
siunti.,

DANZIG, Vokietija, spalįo 
'24- — Riaušėse įvykusiose prit 
ėjusį Šeštadienj.-naciai išplėšė 
ir aplaužė daugelį žydų krau
tuvių.'; -V

• ' ‘9 **

Anącostia upės vanduo
__ 1 » k• . < • A _■

WASHINGTON, ’D. C., sp. 
24. — šeštadienį, spalio 23 d., 
prezidentas Rooseveltas išlei
do atsišaukimą kviesdamas ša
lį apvaikščioti Didžiojo karo 
mūšių. paliaubas lapkričio 11 
d Jeną/

fe. ■

Gal atidės konferenciją 
kinų-japonų karo

\ . klausimais

BRUSSELS, Belgija, spalio 
24. Belgijos užsienio Reika
lų .ministeri j a* pranešė,, kad vy: 
riausybė svarsto galimumą ati
dėti lęinų-japonų konflikto rei
kalu konferenciją' nuo spalio 
80 iki lapkričio 3 dienos.
"..•■■..S T?-». Z/lu.- L <■

GIMINĖMS
LIETUVOJ

z j ’ ; 4*

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do- 

* . lerį, kitą. Jus nepaliksit 
bfedneteni — o jiems jūsų 
dovanu suteiks didelį 
džiaugsmą. ’

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su .užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
L CHICAGO, ILLINOIS 4
Ofisas atdaras kasdien nuo 

ą ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki 

1 vai. popiet.



NAUJIENOS, Chicago, III,
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Pirmadienis, spal. 25, 1937

Lietuvos Nąūjienęs
1 • < V ,t > i t(S ?

Apie Amerikįeeįiį
r f r ;”•+ !* Y’I C’l’r ^T v/rvr« r’

Laivas, statytas, Jur
Tvarko “dokuose”

rascius
“L. Ripka rašo:
Šiomis dienomis ateiną pa§ 

mane nepažįstama popia if, su
sijaudinusi, • pasipiktinusi šiai 
ką papasakoja ir kokiąą 
iškelia:

— Aš senai porėjąų ^įįžįnoti, 
kur 'tamsta gyveni ir dėkingą 
tam ponui, Kuris man paaiški
no ir. dayp tamstos ^drpsą, ~ 
tučtupjąu pradėjo pokalbį nė 
savo pavardės n^pasisąkiuSį. — 
Pirmiausia-Užėjau į lįulr drau
giją ir klaikių, ar negalėtų jie 
man duoti ar parduoti Ąmeri- 
kos* lietuviu laikraščių. JĮgą lai
ką bąvęs- Amerikoje I>uĮr bu
halterių Pranas Butkus manda
giai man i|aiškįno, kad šito jie 
negalį padaryti. Deįko? Todėl, 
kad draugija turinti tik kom
plektus, o atskiru numerių ąe- 
turinti. Pasirodo, kad Užsienių 
lietukams remti draugija aty- 
džiai ?seka užsienio spaudą, vi- 
sais klausimais gerai informuoT 
ta, tačiau .. jiegi laikraščių ne-r 
pardavinėja, p Nuėjau j “Spau
dą”. Nei apie “Naujienas”, nei 
apie “Garsą” ar “Keleivį” nie
kas ten nieko nežino. Taigi, bu
vau užsispyrusi nusipirkti bent 
vieną ’ Ąmįrikog lietuviu laik
raštį ir negavau. Užtai pilnas 
Kaunas “Segųdp’ą”, “ĘerĮiner 
Tageblat” ir visokių visokiausių 
magazinų bei mados žurnalų. 
Kaipgi tamsta manai? Ar 1 e- 
tuviams (jei tp pe gėdą? Įkalba
me apie suartinipją, apie (Įvasi- 
niųs ryšius su išeiviais, šis-tas 
daroma, bet vis ne tąip. Ar ma? 
note, neatsirastų Lietuvoj žmo
nių, kurie ne pasidomėtų savo 
brolių išeivių spaųdh? Paugu- 
mas domisi, bet laikraščių...ne
gauną. negali gautk 0ai jynjs 
ir suffląrtimih^^'^^tJ^fej

Pa^rodc, pphlą^yra ąmęri|kie- 
tė ir šiomis dienomis išvyksta 
atgal į Ąmeriką. Ji buvusi ir 
Lenkijoje.

— Esu lietuvė, b.ęt įš genes
nių laikų moku ir leiįkiškai. 
Viena draugė prašė jos namiš
kius aplankyti, tat buvau ir 
Varšuvoje. Neturiu už ką len
kų girti. Jau tarp Kauno ir kai
mo labai didelis skirtumas, bet 
tarp Varšuvos ir kaimo — nė; 
ra nė palyginimo. Ūkininkai 
tiesiog baisiai gyvena. Prie pat 
Vyškovo aš taip susigraudinhu, 
kad kaimiečiams padalinau do; 
lerių, kad jie bent pieno .vaikui 
čiams nusipirktu.' Tamsta PS; 
įsivaizduoji, ' kaip moteriškei 
skaudą jširdį, kada ūkininkų vai; 
kučįąįį neturi pieno! Jie mary 
rankąą pradėjo bučiuoti. 'Taigi, 
Lenkijoj b’ogai. Bet jie gėriai} 
mokamų savo išeiviais susitvar
kyti. |IšeįvįUii laikraščiai, net 
knygoė' Lenkijoj pardavinėja; 
mos. kutinai šitą klausimą i|i 
kelkite spaudoj. Z

Ta progą vakar perėjau be
veik visus JKąųnp ^ipąkuą.’ prie 
miesto! sodo penktadienais ir 
šeštadieniais “^ęgodnia” vis dąr 
daugiau egzejpphprių parduoda. 
Gerai perka “Berlingr Tagp- 
blat” ir kitus užsieninius laik; 
rašei lis. *Kai kuriose ^ąlįąkalnio 
vietose, pav>.?* Vydūno alėjoj, » k v fdaug parduoda “Izyiestijų’. 
Daugiausiai “Izviest’jų 
parduoda ties Saugupią depai’; 
tamentų. Lietuviu amerikiečių 
laikraščių gi niekas nepardąyL 
nčją ir n ekąs apįp jjios irejcą 
nežino. Esu giliai įsitikinęs, kad 
amerikietės nūs i stebėjimas ir 
pasipiktipimąs yrą visiškai pa
grįstas. Argi negąleių "’Spaįr 
da” sudaryti su amerikiečiais 

, kontaktą ir jų laikraščius pląr 
tinti? Visiškai ąeaįjęjotina, kad 
pirkėjų butų. Ir musų kaimo it 
miestelių gyventojai Amerikoj 
turi daug giminių* su kuriais 

♦susirašinėja ir domisi jų gyve
nimu.
idealizmo, įr problema lengvą; 
bus išsprenį^iąnja. -

y/ 1119S.
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matyti faktą, kuris galt būti 
įęĮompS ųe.tįk-.^ąi ■Lietuvai^ 
bet ir užsieniui. .Būtent: a‘pĮ 
žįuj-ėtąs įr . oficialiai paskelb
tas egzistuojančiu didžiulis 
prekinis’..,mųtorl^įyij ;‘‘Į^įr^to- 
nas”. TgU yrį ‘ pr^Jdriįs laiyaą 
224 tonų, įajpo^’yąroųias dvie
ilį Eįętttg jįo|orų ; (kjekviena^ 
j» 79 4yi«n s'4i-
gtais laivo ga P’;* ■ -y. Vt’'* ■ "aj*ba nąsr^iinia S^ove Nemunu

Ark tai daujr kprn vey®ų 
P£gaMi> '«’» Oi- 
į.ąp«kas pgr v^ąyiępg 
MyfflŠ'i'?’ JpRsp jHšiėji arte- 
rija Nemunas, reikalingas dar 
(jĮ^ųg toki^ laiy{ų,nkąd; Lietuvos 
k^(to ž^ąjįępi^į^tk J ŽaVQ: 
■rapK$į yjli «WWS9>i- 
kaciją. Tiesa, daivą suplanavo 
ir statybą prižiurėjo-iš- kaimy* 
minės 'Latvijps yįsn&tf inžinie
rius, bet tas nū kiek^Tfeiiunli^ 
Šg TOStęrip

tį g|itvėpiįs? kad a^reįpp į sa- 
v£ ^olįcįjos doifle' iF policija 
§P?.P i j y/įkas pradėjo 
(įgr ^eičjįjj yaaiųoti ip suki
nėtis iš vienoj gatvės į kitą, 
b^t Wave)ąnd gt tvėj prie Ra- 

4w'. jis ' Již&iįudė kelis 
pųtpmp^ijįug įy pats apsiver
tė. Automobilis užsidegė, bet 
.vaikas išliko tik lengvai sužeis
tas.

Mrs. Anelia K. Jarusz
.. •“'pRyšical ’** 

/ - IVand fai
6630 So. T estern

fodf*A VG<_
Hedilftck 92K2

se ar ligoninėse, |

-■ III   —-■■■ I" I ■ ■ I II II—> 
* — **■ '* - s * ’ • -

Ofise TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR, T. DUNDULIS} 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- <157 ARCHER ATĖNUS—

juq 2—4 Jr nuo 6—8 vai. vakate 
~ ‘ Rezidencija:

dPftdu SOUTH GLAREMGNT AV£
.elęęftijc *Hat7 
meht ir magne- 
tfd blatikets !Ftt, 
Kraterinis Ir mer
ginoms patari- 

‘ mai dovanai.

Vąlandps—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti. .

.eniuh

k]m. per yaląpdą. /Ufcivp ^ayi- 
pinkąj yrą brpliąį BoF|)latai ir 
Leyenbef^a§. L&ivaę statytas... 
Jurbarke Įjįcip bu d u ir ątšejų

■ ^lyjNĄS IR NYKŠ
TUKĄ^. — picJŽĮą^iąą lt 
mažiąu§jąs studentai South
ern gąjlifornia universiteto 
istor{|^ ;Miyįną^ yxa ftną 
Conpąęį, (i, Rpfių ir 5 coby 
aug^čįp, §veriaptis 320 $vą- 
rlr- yrą pirmą!
mėtis $|udeptą§ ]yierwįn 
Bireli iš Brooklyu, N. Y., lik 
4 pėcjų ir 11 colių'ąugščip, 
sveri'ąpfi^ 96 syąjrįsĮ.

‘fgįritppąs’-’ yra pinant tft: 
o.
Pkh k^tųypję, taiįfi ir šioks 
toks rekpKdas. IL{pk|tiįįa, pąd 
t&įjb'O 
mas ir tojiaįi. * /. a

■ '/.■' /■■•■; ■ J: i ■

BIZNIO VŽEHilT

AMas
Bridgeporte Išdęgę kertąs namų, 

žnioneą neturėjo apdraudos 
tiuo ‘ugnies—ant šavg rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokią nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
Jaus pas — . z .

■ A&lkas

"BB J

■ ■M 1 !»■ ' -W ■■ 1 1 e ■

ADVOKATAI

DR. L E. MAKARAS

\ Tel. PULLMAN 1198-8277 ‘

SOČIA- 
TOrt 
Ayenue 
34t>p 
i,ld‘ 9 vak.)

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 8t.
Kamb. i431:lf84_— Tęl. £entr^l 44|l-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakąrąis nuo 6 iki 8:§Q 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadięniais— 

pagal sutarti.

Laivas, kaip laivas. Kas čia, 
rpdpą, ypafi^ga. Vi^s ypafįn- 
gumas yra tas, kad jis pasta
tytas vieno lietuvio darbinin
ko,, jyrjbąrkiegįo, Kązip Mįka-

l^ų^ jąįekųp nesimokė vienas laivas. Visa tai
skambą Į<W įyąiręnybė, j)et 
tai yrą gryną ti,e$a. .0 jeigu 
tokį žmogų, kaip K.’ Mikaląu$-' 
ką, išleisti: pasimokyti į užsie
nį to darbo, jei sudaryti gali
mybę ir geresnes 'aplinkybes 
laivams statyti, tai ’ ar toks 
Jurbarkas negalėtų virsti tik
rai dpkų miestu? ■ ’* • •

laivų statyti. Ęę to, ši$ ląiyąs 
pastatytas tokiose sąlygose^

prastai niiętębintj. I&iyaįzcjuo- 
kite Jurpąrkę, kur nors neto
li Kauno pievos gabale, te jo
kios pastogės, be jokių įrengi
mų, be jokių kranų. Ir štai ta
me pievąs gabale žmogus sta7 
to geležinį (ne medinį), laivą, 
virina vienų geležies plokštę1 
prie kitos, ųitųoją, kol, galų 
gale išaugo didokas puikus lai
vas. Argi tai ne nuostabu? Ar 
tai nerod.o, kokių gabių žmo
nių Lietuvoje esama? Pasiro
do, kad to meisterio jau ketuj 
ri tokie (kiek mažesni) laivaii! 
pąštatyti. Dabar įpusėtas sta-

Didelis Rytų Karo kurstytojų 
atidengimas eina ” 

“TOLIMUOSE RYTUOSE”
Sovietų Rusijos dramatinė apy
saka apie intrigas ir špionažą 

Sovietų Mančukuo pasieny.,
Angliški užvąrdymai.

SONO'jrONE <!G 5; fe* B.l,re?
Iki Vidna'kčio—šipglomis dieno

mis 25c iki 1 P. M.
-  -------- —- ---- ---- •

jpG,.AįftU lįTJT’Ju[:O T I - —
VARTOTI BOILERIAI —

.T, ' DĄEte y ĮSIEM# BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos |r fitingai, di- ant materiolo pilnam šildytuvų 
dž'iauęias'ętakas—mažinusia kaina įrPihRitDifi. DYKAI APKAINAVL 
mieste. Specialus mokesčiu dydžiai MAS. s

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WE# LAKE STREET ' MONROŽ 3387-88

PIRKIT^s. IVI 
MALEVAS^^j.

vArnišį
iš dldžiaV^IT8 /mųpfin 
Chicago.)! Nacionąliai 
produktai, “kuri u o s 
mes gayųnj Se
lenito*- Krautuvių, gai
srų ir geldelių 3pdu- 
žinm. yi§i nuo 1/3 iki 
%'pigiau. Patėnkini- 
3a* garąptūotats

.%. Keturiom
ės—Ateikit' 'i' ar

čiausią krautuvę. Mil- 
walikee Avė. krautu
vė atdara h'edėlioj 10-1

Reguliarus Kąinos

ffiiNT ^CHAliGE E 
2000 Mihyaukee Aye. 
683Ą~So. Halstėd^St.

• -r. S’V •**m**< —*
2274 Elst<)n Avertufe

'kyn’ptf VeNOSiTa,^’WIS. 
Ontrali^ telefonas 

ĄRMITĄGE. 1440

Sherwin 
Williams 

trim varni- 
š i s $2.25. 

, ■Mw 95c 
kaina .......vww

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat’ ir Gloss 
Maleva. $ 4 „įn- 
Mušų kaina I '
$2.25 vertės Fiat Bąl- 
ta ’ $1.20 
Mąlęya .... f .. ■ ■

Didelis pasirinkimas 
Pąint Ijęųshes už ’4 

kainos..

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

jitmokęt sąvo 
. Morgicįu!
\ i

' «4

ICO BIJOT

MUSŲ SPŲipKĄ niąjoniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bile dieną .nuo 8' iki 8 v. v. ir

musų sekretorius Visas
‘ įn^ormącijąą.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN&
SAVINGS ASSOCIATION

u 1739 SOUTH HALSTED STREET f ‘
/4-i .r*. ' ?■'«,

■■ 1 ....... .
.. . FĘPERĄR homę EOĄĮJ ęĄNK)

......................... I I .I

U TOtHi 
St., pyMpj? 

& ssviPfflM, r»= 
Y9S.Š pCte ^0 Ląjcę gįppp gf .

JlSSiS autppĮfipiĮį jf 
«yaW<» įta pąsiyąžiijšti- Pet 
jis prądėjo taip greitai laksty-

Prjstatpųi į Tąyerųafį y- Re»stąų: 
rąnus sezoninius 'produktus. 
Taipgi parduodam 'saldainius 
* wjioje,sąlg.

*?M4ry?»ar-

U dirbtinų
ku"ui 

h tmt fyęt kūpą ydą, 
mo- 

pnetaisuose per tns

KAINOS PRIEINAMOS

kslimųoše 
gęptkarte?.

> Vyras' jr moteris prižiūrėtojai.

PHIGAGO ORTHOPEOIP 00.
Ąytj prie yVells Strept.

Karsinkife *tN-i*«se”
Į '* ■ , ' ;, • \ ... “ v>~~ f

LAIDOTUVIŲ piąĘKTORIUS

John F? Eideikis
DIENIAUSIĄ ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUCANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai Y ARUS 1741-1742 
4605-07 Sp. Hcrmitage Ąyę. 
4447 South Faįrfięld Ąyenue

Tel. Į.AFĄyfĮJ'Tg 0727 ■ ,

T A -^0 1 4 koplyčios visęšįey X Chicagos dalyse
, * r > »-i - < -

Klausykite musij Ljetuyiu, radi^ progjrąpi^ PĮr|pą0Įenip vakarais.
• 10:00 vai. vakaro iš W. 'll. E. C. stoties (1420 K.) — Pnpešejaą

, , P. ŠALTIMIERAS. ■' \

r ■.

Ląį^©tfevių^^irelftoriai
NARIAI

, ■ • ,S;«

Chicągos,
■■ Cicero / ,

Lietuvį 
Laidotuvių J 
direktorių

’■ Asociacijos '

Anibųlance 
Pątarnavi- 

. mas Dieną 
į ir Naktį '

l TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE’ MIESTO

< ' r <■ ■ ‘‘ T
■ 7' ' f

i’ . LĄCIUlYieZ IR SŲNŲS
2314 ,WjB8t„ IŽSrd, fiace PUoiję Cąnal '2£>15
SKYRIUS^ 42-44 Ėast 'iošth Stręet Tel. Pullniąn H7(|

JUOZAPAS ĖUDĘIKIS IR TĖVAS
,4704 S0. AVestern Avė.. Phone Virgihia 0883

J, LĮŲLĘYICĮUS
1348 Sp. Califorpią ji^vepup'* . ■ ptipnę pafgyette 3572

A. MASALSKIS
■3307 LjluąnicaiĄvenue ■' 1 Phone Boulevard 4139 |
—   i 1 <>X——» ..... .—.iii III !■« I .1.1 ■■■ 'I I■ , -y i r.,< ■ *■ ■*r"’* ' » v .

•<'./ ■ į. A. PJSTĘUS
1410 South 4!H$ Court Ciceru ?h?Pe ęifPr9 J

♦ ’’ •* 4 •* **'• *> 'At~ • ' *-• •*>»• - **** ** < ♦ **.** • v > i

P. J. ĘIDIKAS
3354 §o. Įiąlstgd Street 7 ■ x f Boųįęvard 4089

t■ 1 ••• -,,””<VL' ’ ZOLP ^203
4640 4PH‘ Street ’/ B.<>u|px3.rfl 5^

... 1.... . ... ......... .......-... ... .
7-iy WęštI8th SRUbA,S one Monroc 3377

M , ■ I.|..1 ............ . 1, ............. ..r. — —. .. I

Ya^l^9
§310 LituąĮlĮęą, Ąv^e ĖMjfe

Hm

JOSEPH J. GRISK
' LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4031 SOUTįl ASHLAND ĄVENŲE 

Res. 6515 So. Rockwell S L 
Telephone: Republic 9723*

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Vardą 251Q

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230 
(Ofiso Tęl. CENTRAL 1824 

Namų Tel.-—Hydę Pafk 3395

KAI.&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Pąnędčlj, z Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

A, MpjitM M. D
Wes■; Town State Bank Bldg. 

24Qfi WEST MADISON STREET 
Vai. l ’iki 3 po pietų, 6 iki 8 yak

Tel- Seeūi
Namų telefonas Brunswick 0597
• > - r11 ' v * *^*/ * j \

Dr. A. J, Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Tr^čįaįęniąis ir 

Sekmadieniais susitarus 
.OFISAS IB Rp&IHHNGUA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayettę 8016 ;

DR. STRIKOL’IS ; 
gydytgjag įr GhįrurgąjB 
Ofisas 4H5 SO. ASHLAND AVĘ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nUo d iki 8 
' vak/ NedMdj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Bogleyąrd 7820
T4= »???., ,

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. • 

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

Šventadieniais tik susitarus
Fhone BOULEVARD 8483

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

fariežastimi galvoj skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinių?. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
,su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i rhokykloš valkus.'Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vak 
Nedė|iqj paęal sutartį.
Daugely atsitikimų' akys atitaisomos 
tye akinių. Kaišęs pį.giaų kaip pirma 
<712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

DR. G. ŠERNĘR
, LIETUVIS ĄKĮU GYDYTOJAS

/ Tek Yards 1829 .
Pritąiko Akinius 

Kleivas Akis 
' Ištaiso.

Ofisas ir Alinių Dirbtuvė 
7^0 NVęsrt 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo Į0 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėlįomis pagal sutartį.
8

vąrd 7042

4645 .So. Ashland Ąvc,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti?'

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

DR. S. NAIKĘLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dfisas ir Ręzidęnęija 
,3335 So. Halsted S t 

■a.nČHIČAGO, 1LL.

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 Prps. 1912

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80' p.opiet 

išskyrus sekipadįgui ir £reČiadienj.
' ‘x ________L_ - ’ __________

Tek Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Rar^’ 3$9J

Dr. Sušauna SĮakis
^Moterų ir vaikų ligų gydytoja

» • i » • • i V ' w <

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
'Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos" . Nariai.
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
’ ‘ DENTIŠTAS

6558 So. Western Avė.
7 » A . % .

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
\ Seredoi oaząJ sutarti

DrFs?MEžis
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Streęt 
Valandos: j nuo 1-^8 ir 7—8 

tąrtj 
rendę

Seredomis iri nedėl. 
Rez. 6031 So. ’ Calil 
■*" " Telefonaji Repu

Ofiso Tel. Boulevard 5913

Valąndos 1—4 po pietų, 7-^8, y. vak. 
išškyrūs sereddm'is ir subaįortiis

KITATAUM
DB. HERZMAN
/ IS HUSUOS • ■

*■ < • »▼ « . , f 1' f

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metu§ kaipo patyręs gydytojas chi- ■ 
rprgas ir akušeris^ / **

Gydo ' stalgias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motęrg ir vaikų pagtfi naujau* 
rius p^eto^uę ?-Ray ir kitokį^'ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: . 
10j34 vy. 18th St., nęĮ<gį Morgan Si.

Tel. Canąl 3Uft; J 
Rezidencijoj ‘tęlęfonak.

Sąpęrior 9454 “ ar Tatrai 7464

Dr. Charles Segal
■ OfipAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-cos lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO BALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir jiuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis uąę lp iki 12 
valandai ’dbnį

Ph6ne/MIDWAY 2880

Teięfoąas Y^rda 0994

Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND iAVE.

Ofiso valandos:
Nuo Ift įki 12 dipna, 2 iį 8 po pintų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24W|756 West 35fh St-

Cot. pf 35|h ąpd HąĮstejl Sts.
Ofiso valandop nąo 1-3 nqo 6:ft)-8:8p

Tsy^»'fc|Garsiiikitės “taše”
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DAUGIAU MALONUMO
GARSINKITeS “NAUJIENOSE

pas poną J 
konsolmaną

tarp jųjų ir Endicott-Johnson, 
kur beveik ir visi* vietos lietu
viai dirba, darbai labai sumažė
jo ir jau .nuo kurio laiko dirbai 
ma tik trys diehos pėr savaitę. 
Bet; ir tai nesama pakankamai 
darbo. Darbininkai su didėlė
mis šeimynomis yra susirupirię, 
kaip ilgai tas nedarbas tęsis.

i Draugijos 
gerai biznis

čia su- 
pagrindais. 

mašinų operuotojai, 
karveriai, finišieriai

Palm 
gerai

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

Ar Jau Įstojote Į NAUJOJI Old 
Gold Kon testą

Kita Proga Laimi 
kini Išlošti

fašistinio fronto.; reikalu. Ar 
jam kas teko čia nuveikti, tai 
nežinia, bet jeigu’ ir buvo kas 
padaryta, tai jūsų reporteris 
yra tikras, kad tai bus menkos 
vertes. c ' •

noriu 
p-nus

Mrs. Juanita Persano Borg 
su savo mažu sunum*, kuri 
ji buvo laimėjusi po sunkios 
kovos teismuose su turtingu 
jos .vyru. Dabar bijodamos! 
vaikų paraližiaus^ ji savo kū
dikį atidavė vyrui, manyda
ma, kad -jis galės užaugti 
sveikesnis puikiame jos vyro 
dvare. .

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ’ 

“NAUJIENOSE”

darbai sumažėjo, ir kaip gels- 
žieų, taip Rakandų dirbtuves 
darbininkus atleidinėja' iš dar-

Pereitų pavasarį čia • rakan
dų dirbtuvių darbininkai Susi
organizavo į uniją, ir padarė 
su darbdaviais sutartį, kuri šio 
spalio 30 d; pasibaigia. Tųd 
dabar unija yra padavusi kom
panijoms naujų sutarties rei
kalavimą.

Del z- darbų sumažėjimo ra
kandų dirbtuvėse kompanijų 
bosai sako, kad kompanjios 
neturi užsakymų. Bet darbi
ninkai mano, kad kompanijos 
iš dalies tyčioms darbus suma
žino, prieš padarymų naujos 
sutarties su unija, • kad nerei/ 
ketų pakelti darbininkams ai-

Pakelyj i Racine sustojau Kenosha mieste. — 
Vietos kolonijos veikėjai. — Prašo atsiimi 
ti kalakutą. . ■ " • -

Tysliava tuo pačiu kartu lan
kėsi ir Pennsylvanijos miestuo
se, ir vis tai slapta, pasalomis 
Tur v būt, “Vienybei 
reikalinga $25,000 paskola iŠ 
SLA. Bet šį kurtą esu tikras, 
kad nepelnysite. •

P-as Tysliava su slapta 
. misija 7

Šimaičių 25 metų vedybinio gy 
venimo sukakties paminėji 
mas. Darbai.

Rakandų darbinink. 
siorganizavę CIO 
Vadinasi 
sta’Iioriai 
ir apkalėjai priklauso į vieną 
lokalį. Tai, yra gerai. Bet šiuo- 
mi laiku priklauso prie Inter
national Upholsterers Union, 
kuri prisidėjus prie1 Amerikos 
Darbo Federacijos. Bet rakan
dų darbininkų unija yra nu
sitarusi prisidėt' prie CIO.

GOLDBERGO RADIO PROGRAMA
> • * * ’ „ "• '

Pirmadienį Spalio-Gctoher 25 d.
■i ■' ’ > -u

nuo 7 iki 8 valandos vakare

Rugsėjo 26 dv, š. m. pp. Po
vilui ir Bronei šimaičiams bu
vo surengta sidabrines vestu
vės, arba 25-kių metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvės. Rei
kia paminėti, kad pp. Šimai
čių sidabrinių vestuvių sukak
tuvėse svečių dalyvavo nepa
prastai daug, daugiau nej kad 
kuriose kitų tokiose sukaktu
vėse čia pas mus, — apie 250 
žmonių (skaitlinė pagal bilie
tų išpardavimų). Buvo svečių 
net iš Chicagos ir iš Racineo. 
Taigi, šia proga aš čia 
kelis žodžius tarti apie 
Šimaičius. '

Toks, tat, šjendien yra prie
žodis visų rūkytojų tarpe. Kur 
tik nepasisuki, matai rūkytojus 
Old Gold paveiksluotus uždavi
nius spuendžįant ir rūkant Old 
Gold cigarėtus. Taigi, kiekvie
nas yra pasiryžęs laimėti $100, 
00,0 vertės dovaną.

šis iontestas prasidėjo dar 
praeitą mėnesį ir, nežiūrint <to, 
kaip nusako taisyklės, į jį įsto
ti dar nevėlu. Tad, visi musų 
skaitytojai turėtų-' pasinaudoti 
ta nepaprasta proga-^-tapti vi
sam .amžiads laikui turtingu. 
Neatidėliokite. < . • ■ ■ •»

šiame Ronteste nėra mislių. 
Kontestantams leidžiama var
toti savo kasdieninė kalba. Tai
gi, ir papraščiausiąs mechanikas 
ar šoferis gali laimėti aukščiau
sių piniginę dovaną, lygiai kaip 
ir kolegijos profesorius.

Nueikite į artimiausią cigare- 
tų krautuvę ir paprašykite ofici
alių Old Gold paveikslų biule
tenių su taisyklėmis apie kon- 
tėstų. Perskaitykita jas atidžiai. 
Bet, jei jųsų krautuvninkas ne
galėtų jums parūpinti tų pa
veikslų, tai pasiųskite savo rei
kalavimą j Naujienas.

P-nai Šimaičiai yra 
Rockfordo gyventojai, pavyz
dingi lietuviai, simpatiški ir 
pilni nuoširdaus draugiškumo. 
P-nia Šimaitienė, tai viena iš % 
talentingų mtfsų dainininkių, 
ir nemažai dirbusi teatro sce
noje, ypač SLA. 77-tos k$. pa
rengimuose. P-nia Šimaitienė 

viena iš vietinės SLA. 77- 
f 

kp. kvarteto „ pasižymėju- 
savo dainomis'vietos 
tarpe.

P-nai Šimaičiai laiko 
Garden Tavern, ir jiems 
sekasi.

Ti*4« Muk U. t. f* o*. 1F! , " 1

Trys fentkartžs iibatfdė Ir 
užgyrė Ž| seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng- 

.* vinamas

, ;y. JUaug rūkytojų 
rado,’jog Chesterfields turi 
skonj, kurj jie mėgsta. Jie pa
tys sau rado, jog Chesterfields 
yra LENGVESNI. ' '

Jūs patys galit persitikrint 
jog Chesterfields PATEN-

Girdėsite, penkių daliu Orchestrą, kuris grieš lietuviškus Šokius ir 
’ > - jdainąš. Bus. juokdariai ir dainininkai.

Patą p. BARNEY GOLDBERGAS bus Radio Stoty ir pądėkuos pro- 
xgramo mylėtojams už prisiųstus laiškus.

GOLDBERGO CREDJT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
rūbų y- Suteiks jums kreditą j. dvi minutes.

4756-58 So. Ashland *Avenue

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taikom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei-
• / kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisėo 
Avenųe

Tek Lafayette 5824

PRIĘENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai: UjKSHHHV/
' 1.—Balzekas Motor Saleą. DYKAI pri- 

rengs karui karboratorių ir genera- Į
torių žiemos važinėjimui. Į K « g*/

2.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit fę
heaterj. ' J

Balzekas Motor Sales
• -- “U will Likę Us” .. M9F

4030 Archer Avenue . Tel. Virginia 1515

Prieš porą savaičių musų 
miestą aplankė p. Tysliava’ su 
kokia tai slapta misija. Niekur 
“svetimoje” draugystėje nepa
sirodė. Ieškojo vietinių fašistų, 
o ypač “žymaus veikėjo”. Na
mie jo nesurado, tada bandė su
rasti kur nors kitur1.

’ Kuriaip Tikslui p. Tysliava 
čia lankėsi kodėl jis “ieško
jo” tik savųjų, jūsų reporteriui 
neteko dar patirti. Bet kitų yra 

Pastaruoju laiku Rockforde sakoma; kad tai SLA rinkimų

APDflAUDA
(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- 
dsų (kaucijų) iki $50(0.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE 
s PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTU

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

Antanas Chamo iščjo iš biznių
Naujienietis. p. Ą. •' Chamo, 

kuris per daugelį metų., buvo 
restorano biznyje; sii pirthą die- 
ųa šio mėnesio • dėl tam tikrų 
susidėjusių aplinkybių pasitrau-^ 
kė iš biznio. > .'

... ' . ' A, ’
’ • T • ,- Chamo restoranas musų 
^liesto lietuviams buvo tam tįk- 
i-av“stotis”. Tai yra jeigu koks 
vietos lietuvis turėjo reikalą 
su kuo susitikti, tai ėjo pas^ 
Chamą, o iš ten jau nebuvo 
sunku susirasti to, kas buvo 
ieškoma. O prieš Antano brolio 
Juozo mirtį tai ir daugumas 
vietos • lietuviu didesni darbai 
ir sumanymai iš čia' prasidėda
vo. Tad nuo dabar tokioj po- 
puliariškos vietos vietiniai lie
tuviai jau nebeturės. Jūsų re
porteriui irgi bus kur kas sun
kiau žinias surinkti.

Darbai avalynės įmonėje 
sumažėjo

v.' • A-

Vietos avalynės įmonėse, o

AR MĖGINAI

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito vary klės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
. 6005-7 West Roosevelt Road

' CICERO, ILLINOIS ' '

Clyed Derrick gavo 30 metų 
kalėjimo

Clyed Derrick, kuris savo lai
ku buvo pavogęs’* Johnson City 
(Binghamtpno v priemiesčio) du 
policistus (“Naujienų” spalio 4 
d. laidoje buvo plačiau apie tai 
aprašyta), šiomis dienomis pri
sipažino prie kaltės. O prisipa
žino po to, kai išbūrė pinigo 
metimu ir spėdamąs: galva ar 

yra vėl uodega? Pasitaikė, kad išmetė, 
tų pusę, kuH .buvo nuspręsta, 
kad turi ženklinti prisipažinimą 
prię kaltės. Tad po to ir prisi
pažino prie jam prikišamos kal
tės. Tada teismas jam paskyrė 
30 metų kalėjimo..

/. Jūsų Reporteris, v.

(Tęsinys)
Trečiadienį teko aplankyti 

kaimyninis Racine’o miestas 
Kenosha, kuris yra tik už de
šimts mylių, nusidriekęs prie 
pat Michigan ežero, šis mies
tas yra kiek mažesnis už Ra
cine’ ir jis riogso lygumoje, 
kuomet Racine’as . yra labai 
kalnuotoje vietoje. Kenosha 
skiriasi ir tuo, kad Čia namų 
struktūra yra vėlesnio stiliaus, 
— daugiau didesnių triobesih 
ir gatvės tiesios, sunumeruo
tos ir neklaidingos, o Racine 
aštriais užsisukimais tarp kal
nų išvedžiotos.

Kenosha gyventojai gali pa
sidžiaugti ir didesne pramone 
bei prekyba. Čia ir lietuvių 
yra daugiau apsigyvenę. Dau
giau biznių ir įvairių organi
zacijų yra įsteigta.

Atvykus čia man, teko su
stoti pas vietos rūbų siuvėją 
John B. Patelitfną, Kenosha 
Lietuvių Kultūros 
pirmininką. Jam j 
sekasi.

Teko užsukti ir 
Martiną, miesto 
P-as Martin tą dieną buvo iš
vykęs grybauti ir jo ofise ne
radau. Tad trumpą valandėlę 
pasikalbėję su jo žmona, per- 
siskyrėme ir aš dar norėjau 
pasimatyti su Kastancija Vel- 
vikiene, Kultųros Draugijos 
viršininke ir /-^arbščia vietos 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime veikėja. Mat, aš. planuo
ju šią savaitę grįžt į Kenosha, 
Kultūros Draugijos feikąlais. 
Tai ir p-niai Velvikienei rūpė
jo aiškiau nušviesti kalbamos 
draugijos stovis. Ji yra įsiti
kinus, kad Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugiją laukia dide
lė ateitis. Ji pareiškė: girdi, 
nors dabar tėra neperdidžiau- 
sias narių skaičius, o vienok 
draugijos parengimai tikrai 
esti sėkmingi.. Praeitas pikni
kas atnešė nemažai pfelno drau
gijai. Dabar vėl kitą mėnesį 
rengiame koncertą ir šokių va
karą. šios draugijos parengi
mai tikrai į musų gyvenimą 
įneša įdomesnį pasitenkinimo 
džiaugsmą. Visa kas reikia, tai 
daugiau gerų lietuvių įtraukti 
į šią organizaciją.' '

Beja, kai skyriaus su p. Vel- 
vikiene, tai ji prašė pranešti 
Juliui Mickevičiui, Chicagos 
Lietuvių Draugijos preziden
tui, kacU’jis užkviestų Chica
gos Lietuvių Vyrų Chorų ir- 
Beliajaus šokėjų grupę daly
vauti jų draugijos parengime, 
kuris įvyks kito mėnesio 21 d., 
Schlitz salėje, prie 6 ir 7 gat
vių kampofsf‘" , \ \

Be to, p. Velvikiene prane
šė, kad į Kenosha kuo grei
čiausiai atvyktų p. Paul Miller, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
finansų sekretorius, , atsiimti 
kalakuto. P. Miller kalakutų 
laimėjo Kenosha Lietuvių Kul
tūros draugijos dovanų trau
kime, ir jo iki šibl 
ėmė. Dabar kalakutus ^yra pas 
ponių Jankevičienę, draugijos 
narę, ant “burdo”.

P-nia Jankevičienė sako, kad 
jai kalakutas išlaikyti daugiau 
atsiėjo, negu jis yra vertas/ 
Klausyk, Paul, kų nori, ar kad 
p-nia Jankevičienė prisiųstų 
kalakutą, ar “bilų?”

PAIN-EUELLER
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Padrąsinimas puolikams
Besiartiiiant devynių valstybių, konferencijai, kuri 

svarstys Japonijos-Kinijos karo klausimų, Britanijos 
ministeris pirmininkas Chambęrlain pasakė0 parlamente 
kalbą, kurioje jisai pareiškė, kad j tą konferenciją rei
kia eįti ne su mintimis apie jėgos vaftojitną arba sank
cijas, bet su! taikos vilčia.

Šita Chamberlaino kalba tai užtikrinimas Japonijos 
ik kad Anglija nepritars nei prekybos boi* 
kitokioms griežtesnėms priemonėms prieš

, militaristam 
kotui, nei 1 v 
juos. Taigi Anglijos valdžios galva nuramino Kinijos 
užpuolikus, kad jie gali nebijoti ir tiesti saVo kruviną 
kampaniją kaimyno žemėje.

Taip Anglijos konservatoriai “gina” tarptautinę 
taiką.

Pavojus Lietuvai
Amerikos korespondentai, pranešdami apiė ,Vokie% 

tijos nacių džiaugsmą dėl Ispanijos sukilėlių laimėjimų 
Asturijos provincijoje (šiaurinėje Ispanijoje), sajeo, kad 
Hitleris dabar numato galutiną fašizmo pergalę Is|>ąnV 
joje ir daro planus tolimesniems dygiams; prieš Čeko
slovakiją, prieš Austriją ir prieš Klaipėdą. Tai įėji
mas, apie kurį verta kiekvienam pagalvoti.

Jeigu Europos fašizmui nebus užkirstas kelias, jei
gu Mussoliniui ir Hitleriui bus leista |sistipipĮ|‘ už; 
Franeuzijos nugaros, Ispanijoje, tai negali būti jokios 
abejonės, kad visų silpnesniųjų tautų Hkimas Europoje 
bus pavojuje^ Naciai tik laukia progos pradėti savo 
‘"tautos vadavimo” programą pietuose ir rytuose.

Lietuva, žinoma, neturi pajėgų apginti Klaipėdą 
nuo Vokietijos, jeigu naciai sumanys ją pasigrobti. Hit
lerį gali sulaikyti tiktai didžiosios valstybės — Francu- 

* 2ija, Britanija it Rusija; Bet kiekviena fąšižmb perga
lė vienoje arba kitoje Europos dalyse šitų .valstybių at
sparumą silpnina. ...

Jeigu Mussolini su Hitleriu Užkariaus Ispaniją, tai 
Lietuvos ateitis bus liūdna. Keista, kad to nemato 
sų tautininkai ir klerikalai, kurie taip karštai simpati
zuoja Ispanijos sukilėliams^ Nejaugi jie nėprątegės?

tas* — ■mii.i ■iia.ėi
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. - PASKELBTA SLA 
»«i ■ NOMINACIJOS

• ; Pereitos savaitės “Tėvynėje” 
SLA Pildomoji Taryba paakeL 
bė kandidatų nominacijas į Pil
domą ją Tarybą. Nominacijos tę- 
feis dili mėnesiu, pradedant su 
lapkričio mėh. 1 d. ir baigiant 
gruodžio mėlt. 31 d. šių metų. 
Tačiau ‘nominacijos turi būt at
liktos .yienatne kuopos susirin
kime/1 lapkričio arba gruodžio 
mėnesį/ /

Kandidatais į SLA viršinim* 
kus gali būt nominuojami tie 
nariai, kurie yra išbuvę Susi
vienijime gerame stovyje nuo
latos per du paskutiniu meti* 
prieš rinkimus ir kurie yra 
Jungtinių Valstijų piliečiai.

Kaip yra žinoma, 8ocial-De* 
mokratų Federaciją perpai me
tais (steigė socialistai, kurie at
simetė nuo Normano 'Thomaso 
kontroliuojamos Socialistų Par
tijos. Ji turi savo skyrius jau 
visoje. eilėje valstijų ir prie Joa 
yra prisidėjusios stipriausios 
svėtimkalbes - socialistų ‘sąjun
gos —‘suomių ir žydų.

APIE ISPANIJOS BAŽNYČIAS 
' / IR KUNIGUS >

SOCJAL DEMOKRATU CENT* 
RAS WASHINGTONĘ

I,'‘ “"' V. ;
Amerikos Jungtinių Valstijų 

SociaLDemokrat ų. ' FįT 
oficialiai pranešė spaudi
ji atidarė savo nacionalią bu
veinę (National Headąųartęrs) 
VVashingtpiie, 314 Albee Build- 
ing, Fifteenth and G Stretrts,

racija 
kad

Brooklyno “Amerika” teisino 
Ispanijos sukilėlius, iššaukusius 
pilietini karą tame krašte it 
pasikvietusius talkon Afrikos 
maurus, Itabjds fašistus ir” Vo
kietijos7 nacius. Kai męs paste
bėjome jai, ar tai krikščioniška 
ginti tuosr kurie smurtu nori 
pasiekti sato įtiksią ir su Rink
inis rankose kovoja prieš teisė
tą krašto /Valdžią, griaudami joę 
deitrokratfilę santvarką, ta'į ji 
sumanė atsikirsti šitokiais klau
simais: J

“Ar žudymas kunigų tik 
tp<įėl, kad jie — kunigai, yrą 
demokratiją? Ar deginimai 
bažnyčių tik todėl, kad jos— 
bažnyčios, yra demokratija?

■ ■, v ' •* • > ’.■ / ’ ; -.A .

t viešas išniekinimas vie
nuolių tik todėl, kad. jos — 
vienuoles, yra, demokratija?

< Ar žudymas savo politinių 
priešų tik todėl, kad jie ki
taip mĮano> yra demokratija?

*Ar leidimas krašte Siausti di
džiausiai anarchijai prieš di
desnę gyventojų dalį yra de
mokratija?” ’ 7

. • '> ./. . . • • ...z.r

ši tie “Amerikos” klausimai 
yra retoriški, t’, y. jie tik sava 
forma yra klausimai, bet tik
rumoje jie yrą tęiįi^ai. Tas 
Brooklyno kunigų laikraštis tei
gia, kad prie respublikos yai 
džios Ispanijoje biiyO žudomi 
kunigai, deginamos bažnyčmš 
ir t. t ir kad valdžia leido ta) 
anarchijai siausti ‘^prięš dįdęšhę 
gyventojų $0$ ^t ,pąskutifiis 
jos teigimas yra neteisingas, o 
pfrmfešniėji tiesą iškreipia'.

Y ra faktas,. kąd. panašių 
anarchijos aktų Ispanijoje |vyk- 
davb prie Višakiu „Valdžių -—da
gi het ir **katalikiškbs6 ’n4onar’- 
chijoš laikais. . '

Kai buvo paskelbta <respublb 
ka, tai valdžia ne tik neleido 
tiems ekscesams įvykti, bet, 
kiek pajėgdama, šų jais kovo
jo. Daugiausia, kas jai galima 
prikišti, tai — kad ji nevisuo- 
^jnet turėjo pakankamai jėgų 
anarchiškus eleihentus suval- 

į • ■ ' .

dytt Ir viena priežasčių, dėl ko 
ji buvo silpna, buvo ta, kad 
daugelis kunigų ir vienuolių, 
kartu sti kitais’ senoja režimo 
atstovais, kurstė tniriiąs prieš 
valdžią ir stengėsi ją diskredi- 
tudli žmonių akyse. Monarchisj- 
tai su fašistais ne tik kurstė 
žodžiu, bet, ir organizavo tero
ro aktus prieš , demokratinių 
partijų vadus.

Tokiu budu versti kaltę dėl 
anarchij os ąnt Ispąnij os demo
kratijos nėra pagrindo.

Tačiau tai tik ;< vieną kiaušiJ 
mo pusė. Jeigu Ispanijos demol 
kratija nestengė per sayo paly
ginti trumpą .gyvavimą;laiką 
i šna i k i 111 i ‘ nčti i mo . palinki
mus krašte (kurį per tūkstantį 
metų buvo valdžiusi ir “auklė
jusi” katalikų bažnyčia I), tai 
ar ginkluotas sukilimas atnešė 
Ispanijai daugiau tVarkbs?1 k A?

Ar pilietinis karas ir maurų 
bei svetimų šalių fašistų armi
jų ...įsiveržimas Ispanijon galė
jo būti vaistas ntįo anarchijos?-

Aišku, kad ne. Atsakydami į 
mirilų ekscesus OrganizUotu 
smurtu prieš valdžią, prieš Val
džios rėmėjus ir prieš Visai 
neitralius, ramius miestų ir so
džiaus gyventojus, žodžiu — 
pradėdami baišiausį civilizuoto 
pasaulio istorijoje vidujinį ka
rą, fašistai, .z klerikalai ir mo- 
narchistai tukstahff kOftų pa
didino tą blogybę, prieš kurią 
jie sakosi kovo ją? * ' !

Demokratinė respublikos val
džia nebon^bąrdavo Madrido ap
motomis ir orų‘ bombomis, ne* 
išskerdė 3,000 žmonių Badajoz 
mieste, neišteriojo iGuerilic'dš it 
daugybes kitų" Ja^anijĮoa jfiies* 
tų ir miestelių. ^Tai padarė gen; 
Franco armijoj ir jo ’talkiiiih- 
kai! Z-

šimtai tukstahčių žirvusfų gy
vasčių, nesuskaitoma daugybe 
sunaikinto turto, sugriauti 
miestai, susprogdinti ir sude
ginti žmonių namai, mokyklų 
trobos^ ligoninės, muzėjai in 1.1. 
— tai vis aukos karo, kuri iš
šaukė Ispanijos demokratijos 
priešai.

Ar tai šitoŲu budu reikėjo 
ginti katalikų ^kunigus, bažny
čias ir vienuolynus Ispanijoje, 
jeigu jie buvo skriaudžiami? 
Ar tai sutinka su krikščionybės 
principais?

Jeigu “Amerika” mano, kad 
taip, tai jos “krikščionybe” ne
turi nieko fiendro ne tik de
mokratija, be^y^c įh papras
čiausiu žmoniškumu. , “ : ,.

. r '.'.rt’
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Pirkite savo hpielinkes
krautuvėse
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Prusi} Lietuvoje
Tai Eitkūnai. Prūsų Lietu

va. Ė&į tav^ apsupa hd šio 
krašta;’ tikri, šeimihipkai iietu- 
viair bet vokiečių jjpįsįtftf 
įvairus valdininkai.. Vieni jų 
tąjtutriasi tavą dohumentų, |ci- 
ti rausiasi tavo ryšuliuose, ar 
pėrašią . per^ąiig' ųį|fąūd^.-..-;ąr 
neužtiksią papirosų, ()de^tinps, 

dęštų,.. via 4ąi . Vokie-

V

rikėje, Afrikoje, Azijoje ir vį-

pi

pėt|ją “tkk ( $didi, kad iŠ Lię- 
iuvos/ Šipkta Jų gyyęhtojams 
reikalingų daiktų nenori įsi- 
teistli' Žandaras žiuri? ar .be
turi tokių laikraščių,’ kurių ne
leidžiama iš mažutė^ Lietuvos 
įsivežti. Didžiulė Hitlerio tvar
koma' VokiėČių imperija bijosi, 
tad Lietuvos spausdintas žo
dis’ čia nepakli ntų. Ir dar — 
parodyk piniginę — kiek pi
nigų vežiosi, kad per .kitą vo
kiečių siehą jų daugiau neįš- 
siyežtum, khd čia jų bent kiek 
paliktum... Trečiosios imperi
jos. išmuštrintienis valdinin
kams. nėra ‘tiek svarbu, kiek 
svetimos valiuotos į veži.

Vežk ir lėisk j’iios čia, bet 
susimildamas tik ” vokiečių 
nigų neįSiVfeįkl

Vokiečiai- ŠUvo pinigų neno
ri! Duok jieins svetimus!

Viši tie valdininkai žiuri, 
stebi tave, kišenes, ryšulius'pa
tikrina, tavo piniginę pačiupi
nėja • ir pagąliau nuo tų- visų 

i ceremonijų esi liuosas! O, kaip 
smagiai pasijunti, kad paga
liau* tos. įkyrios ' ceremonijos 
baigėsi, ir (.štai jau traukinys 
toliau riėda.< , ’ /,y

Vėlyba naktis* ? Atsiguli 
užmiegi. ' , ' ,

• .t'i, _■ •

jBendrakeleiviai'
Ryto mėtį jau Berlyne. Ta- 

vo miegamame skyriuje gulė-
'/V , . ’ I I i ' '

jo. bė tavęs aukščiau vienas 
lietuvis vienuolis, pačioje pa
lubėje žydelis. Jus‘-' trys tikri 
Lietuvos reprezentantai. , 
r Rytą nubudęs juokauji, kad 
j;au/ tikram Lietuvos žemės šu- 
,šUUi, buVę stfnku atlaikyti vie
nuolį, kuris, skiiba į-,'svetimus 
kraštus apaštalauti * ir žydelį, 
kttris drožįą j ‘kažkokią mu^ę. 
Bet gi garbingai saVo pozici
jas atlaikiai ir anuodu .tavo 
bendtakei^^ąi laimingai galė- 
jd jslegia/hįjjpalcĮŽiąi miegoti.

Taip, lietuvio sprandas kie
tas, jis daų^ pakelia. Vienuo
lynai Lietuvoje tarpsta ir jų 

k broliukai skubina į svetimus 
kraštus . apaštalauti. Kaipgi ! 
Ifalų kardas įsibrovė Į lauki- 

<rię Etiopiją ne višai .Kristaus 
mokslui patikimai, tenhis rei- 

, kalingi vienuoliai , italų įtaką
'*> > I. ’• B. .5 !■ ' '

padidinti, jų Imperialistinius 
stistiprihii. Italas te

nais bfaunasi ’ .ginklu,, turtus 
’saų skina, o lietuvis vienuolis 
seka juos ir laimina (tasai 
vardas' salizietis vienuolis) jų 
žygius, italai jau nuo seniai 
pas save turi zaleziečių vienųo-

Daug ’ varįrstahčhlš Lietuvos 
sl’AŪs į tą^ viėnūdlyną nemoka
mai vilioją,- juos tenais prusi? 
na, apmoko/ italina ir paskui 
siunčia svetur apaŠtalaųtir ita
lų imperializmą. jtaM įiidihtL , 

- Vienuolis
■ ' * ' ... . .•'p!' , '

Italai Jąų . Užtūroje ant 
gražaus Nemuno, kfanto, šau
niame Vi tonų dvare zaleziečių 
vienuolių guštą (taisė t ” KunU 
gai Skeltys ir žentaltis 'daf 
prieš didįjį karą, baigę to vie
nuolyno atiiinkapiPS thoksliią^ 
dabar- čia Nėpriklau’sompje Lie- 
’tatyojd įteOjfį ir.^sįįiąi’l" žalė* 
ziečių vienuolių pagrindus. : 
' / kunigais,
jau gali juos eksportuoti ki
tur. Ir štai vienuolių pavidale 
jau j u nemaną yra Pietų Ame-

> rni.

ir

sur kitur, kur tik Europos im
perialistinių valstybių ragai 
pradeda kyšoti. Pranciškonai, 
kazimieriečiai, jėzuitai, žale; 
zięčiai kitų ' valstybių šelpiami 
ir tų valstybių imperialisti- 1 
niams tikslams skiriami lietu
viai vienuoliai skuba j tuos 
kraštus, štai ir mano bendra
keleivis lietuvis vienuolis, apaš
tališkos išvaizdos vyras, sku
ba į Italiją, o iš tenais ' vyk
siąs, rodos, j Etiopiją.

Tai gerai išprusintas, svei
kas, stiprus Vyras, daug di
džiųjų tautų kalbų mokąs, Vi
sokių vienuolynų gudrybių pri- 
ąisėmęs skubh svetimiems tik
slams svetur tarnauti.

— Smagu buvo Lietuvoje ir 
nebežinau, kada aš ją regėsiu, 
— tai buvo jo paskutiniai žo
džiai man tarti Berlyno sto
ty j e, ir jisai sėdo į\ tą trauki
nį, kuris eina į Romą.

Apsukrus žydelis
Apsukrus žydelis^ daugelio 

Lietuvos -parangų turėtojas, 
nesmagiai jautėsi šiame kraš
te, jis skuba iš jo išvykti. Skai
čiuoja valiutas, kielt: iš kurios 
dąbar galima uždirbti. Prancu- 
zų frankas krinta, bet .jo ge
ra uoslė jau spėjo'visa tai suo- 
sti ir jis dar būdamas Lietu
voje prancūzų franko nusikra
tė ir visa tai litais pavertęs 
Habar Lietuvos pinigą paslap
čiomis Jdtur veža. Darys biz
nį, prabangos reikalams pirks 
Palestinoje ūkį. žemės kainos 
tenais pasakiškai* kyla ir ga
lima ją kiek palaikiu^, sėkmin
ga kitiems parduoti. O pas
kui, paskui kur nors svetima
me Europoje banke padėti 
tuos pinigus ir vėl laukti iki 
kitas biznis pasitaikys. Lietu
va gera užvėja, galima ėją, už
dirbti, bet jo uoslė tokia, kac 
Lietuvoje jis savo kapitalų nė
ra linkęs laikyti.

— O bus karas, gal negreit, 
bet karas bus, — samprotau
ja jisai.

O jau išvadą pats daryk, 
kad Lietuvos geografinė padė
tis tokia, kad jos žemė gali 
virsti karo areną, karo lau
ku. •

Kosmopolitiniai nusiteiku
siam Vyrui nėra jokio -išroka- 
vimo savanlė krašte pinigus 
banke laikyti... Tašai vyras jau 
ne kartų Šiemet vi»< Europą 
•yra išlandžiojęs if, pajutęs, 
kad ryžių kainos kilš, jis da
bar vyksta silsižinoti, ar nega
lėsiąs čia kokį bizii| padary
ti. ■ ' “

Jis kalba greit, judrus, kal
ba taisyklinga lietuvių kalba, 
juk jos;.pramokę Lietuvos žy
dų mokyklose.

Ir Jis kaip ir anasai vienuo
lis Lietuvos Iždo pinigais išsi
rūpinęs dabar suka^ zUja po 
.Europą ir daro biznį Ir 
kaip ir ano vienuolio apašta- 
lavimas, heiųa Lietuvos valsty
bės sveikatoj/ o tik kitų pa
tarnavimui. Abudu kosmopoli
tine dvasia persisuhMhę, pasi
šovę biznį daryti, vienas Ro
mos katalikų išdidumui, kitas 
tarptautinio kapitalo ' reika- 
taiįis. '
; Vienas ir, kitas stiprina Eu
ropos reakcijos«Ir iihperiaMz- 
mo' pagrindus. Vienas iį kitas 
gerais laikais viešės Lietuvo
je, o pojąintei ištikus, vienas 
jį svetur garbins rdiet^/ b ki
tas svetur darys biznį.

Skiriasi musų keliat Vienas 
Jų išvyko Domės tink, o 
kita* nežinomais keliais.

' (Bus daugiau)
■■M..-.* ,w.4h lt lįiil'linilllą'll III ■ ' IĮ,
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Šiandien prasideda 
Federacijos ir CIO 
derybos ; M

šiandien, spalių 25 d., 
shingtone prasideda svarbios 
derybos tarp«. Amerikos Darbo 
Federacijos^ ir CIO. — indus
trinio organizavimo komiteto, 
ęurios nulems ar bus ■ taika 
tarp abiejų didelių darbininkų 
organizacijų.

Iš Darbo Federacijos šalti
nių skelbiamos žinios sako, kad 
iš tų derybų nieko neišeisią, 
ties abi pusės išstatys didelius 
reikalavimus fr ne viena pusė 
nenorės daryti nusileidimų, o 
be kompromisų taika yra ne
galima. Todėl federacininkai ir 
pranašatfja taikos derybų žlu
gimą. t *

CIO betgi nori 
taikos

,Wa*

bininkų ir kompanijų, nusta
tydama minimum (algas visiems 
aivų darbininkams ir viršinin- 
cams valdžios ' subsiduojamuo- 
se laivuose.

Nustatytos
prasideda nuo
prašiausiems 
kams.

šalti-

minimum algos 
$35 į mėrt. pa- 
laivų darbiniu-

Reikalauja atstovų 
rinkimų

Iš" kitos pusės, CIO. 
niai tikrina, kad taika Ameri
kos darbininkų judėjime yra 
galima ir kad CIO. yra pasi
ryžusi daryti didžiausių kom
promisų, bile atsteigti taiką 
tarp Amerikos organizuotų 
darbininkų.

CIO. yra nepaprastai išau
gusi . ir dabar vadovauja visų 
Amerikos darbininkų kovai. 
CIO/ narių skaičiumi baigia 
vytis pačią Federaciją, be to 
pasižymėjo dideliu veiklumu ir 
didelėmis pastangomis suorga
nizuoti Amerikos masinių pro
dukcijų darbininkus, kuomet 
pastaraisiais metais Federaci
ja veik nieko neveikė ir dau
giausia rūpinosi tik kova 
CIO.

plridnii); reikalai* riti Į ta* 
; ktautuve*, kurio* kkeiblari 

Nftujituo**.

r. V
">IV!WP

Radio telegrafistų unija pa
reikalavo kolektyvių derybų ir 
darbininkų atstovų- rinkimų 
Postai Telegraph kompanijoj. 
Reikalavimas paduotas načio- 
nalei darbo santykių tarybai. 
^Rinkimus tikisi laimėti CIO.

Postai Telegraph darbinin
kai nusiskundžia; kad jie yra 
labai menkai apmokami ir. yra 
priversti dirbti ilgas valandas. 
Vidutiniška Postai darbininko 
alga Chlcagdje yra $15 į sa
vaitę, 
ti po 
dų į 
nimo

Tuo tarpu gi tenka dirb- 
48/ 50 ir daugiau valan- 
savaitę be jokio atlygi- 
už viršlaikį.

Streikuoja
Jau arti dviejų savaičių 

streikuoja Cliampaign-Urfcana, 
111., skalbyklų darbininkai. 
Skalbyklos bandė streiką su
laužyti pasiūlydamos mažą al
gų pą^felimą, bet streikieriai 
didele dauguma balsų tokį pa
siūlymą atmetė.

Iš LIETUVOS
su

admi-

Administracija 
už taiką '

Prezidento Roosevelto
nistracija, kuriai einanti tarp 
organizuotų darbininkų savy- 
tarpio kova darė didelio ne
smagumo, karštai pritaria tai
kai tarp Pederacijos ir CIO. 
ir dės visas pastangas abi tarp 
savęs kovojančias darbininkų 
organizacijas kaip nors sutai
kinti.

Taikai pritaria veikiausia ir 
dauguma abiejų organizacijų 
narių. Kliūtimi taikai galės 
būti tik abiejų organizacijų va
dų didelės asmeninės ambici
jos, taipjau 'gal ir tie abiejų 
organizacijų darbuotojai, kurie 
netektų darbo, jei pasiliautų 
kova tarp Amerikos organizuo
tų darbininkų.

Kaip nė bn*tų derybos tarp 
abiejų darbininkų organizaci
jų nebus lengvos ir greitos 
taikos negalima tikėtis.

f _ '

Streikas Republic 
liejyklose tęsiasi

Streikas plieno liejyklose dar 
hė^a užsibaigęs. Republic Steel 
Čo. pasisekė sulaužyti streiką 
keliose( jos liejyklose, bet tos 
kompanijos liejyklose Cleve- 
lande i streikas vis dar tęsiasi 
ir dar daug darbininkų strei
kuoja. Kompanija bando ope- 
fUtftL liejyklos streiklaužių pa
galbą.' Bet kiti streikieriai į 
darbą negryšta. ir kovą tęsia, 
ttdrs Jiems tenka kęsti didelį 
skurdą. -

Prie šio streiko sulaužymo 
daugiausia prisidėjo Ohio gu- 
^bernaforius, kuris išpradžių ro-< 
dė net ' palankumą streikie- 
riams, bet paskui staigiai su- 
sigryžo ir panaudojo" valstijos 
miliciją streiko sulaužymiri.

Nustatė jurininkų 
algas

Jūrininkystes komisija 
lino vieną iš svarbiausių 
žašciųL ginčų. • tarp laivų

paša- 
prie- 
dar-

Bandė linų raunamų 
mašiną

Rūgs. 25 d. Narušaičių km., 
Stačiūnų valse., Šiaulių" ap. p. 
Urbono ūky ‘ Lietukas” suruošė 
naujos linų raunamosios maši
nos bandymą. Mašinos bandy
mas padarytas iškilmingas, į 
kuri atsilankė ir naująją ma
šiną apižurėjo min. pirm. J. Tū
belis, žemės ūkio min. St. Put
vinskis, finansų ministerijos 
gen. sekr. Indrišiunas, žemės 
ūkio rūmų dir. Jakubauskas, 
SSSR atstovas, inžinierių, ag
ronomų, spaudos atstovų ir di
delis būrys apylinkės ūkininkų. 

.Naujosios mašinos bandymo 
iškilmės buvo nufilmuotos. Po 
bandymo svečiams buvo suruo
šta arbatėlė, kurios metu pasa
kyta daug kalbų.

SSSR buvo išrasta mašina 
pakeičianti iki šiol rankomis 
atliekama linų rovimo darbą, 
šia naujenybe “Lietūkis” susi
domėjo. Buvo nusiųsti į SSSR 
linų prekybos skyriaus agrono
mai vietoje su linų7 raunamos 
mašinos veikimu susipažinti, — 
ir jei tinkama, į Lietuvą par
gabenti, 
tinkamose 
rauna per 
Tuo tarpu 
nų nurauti
nuo 9—12 rovėjų — daib nin- 
kių, dirbančių ištisą dieną.

“Vischoma” per valandą nu
rauna 1,699 ha.

Traktoriaus ir linų raunamos 
mašinos vertė, kuras, tepalas, 
remontas, aptarnavimas, drau
dimas, %% už įdėtą kapitalą 
sudaro 12,873.32: iš 1,699 
ha nurautų linų ploto sudaro 
nurovimą 1 ha Lt. 7,28 nenu
matytiems nelaim ngiems atsi
tikimams — stambesniems re
montams 20% — Lt. 1,46-|- 
Lt. 7,28=xLt. 8,74.

Tokiu budu 1 zha nurovimas 
kainuoja Lt. 8,74. Surišimas 1 
ha nurautų linų kainuoja Lt. 
12,— maksimum Lt. 15,—. Tąd 
ir šiaip kalkuliuojant 1 ha linų 
ploto nurovimas mašina ir su
rišimas rankomis kainuoja apie 
Lt. 24^—, luo tarpu kai ranko
mis raunant tas darbas atseina 
Lt. 60—70 hektarui.

Mašina “Vischoma” 
darbo sąlygose nu- 
1 vai. iki 1 ha linų, 
kai iki šiol 1 ha li- 

budavo reikalinga
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Iš SLA. 3-čio Apskričio Taip pat šiame susirinkimo 
komiteto posėdžio.

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Po vasarinių atostogų SLA. 
3-čio Apskričio Komitetas lai
kė .savo susirinkimą LMD. sve
tainėje. Susirinkime dalyvavo 
šie komiteto ir komisijų na
riai: pirm. J. Milleris, vice- 
pirm. A. Janulevičius, Sekr. S. 
Bakanas, finansų sekr. B. Sa- 
valiauskaitė, ižd. K. Šinkūnas,

. iždo globėjai A. Brazauskienė, imti. 
V. KoliČienė, organizatorius K. 
Pikelis, parengimų komisijos 
nariai J. Baltrušaitis, J. K. Ma- 
žukna, M. Dalkienė, E. Savei- 
kienė ir M. Zdankienė.

Taip pat šiame susirinkime 
dalyvavo Dr. J. T. Baltrušai
tienė ir Povilas Dargis kaip 
Skautų organizavimo komisijos 
nariai. z/

Valdyba ir komisijos nariai 
pateikė savo raportus, kas yra 
nuveikta ir kas yra veikiama. 
Iš raportų pasirodė, kad gana 
daug yra nuveikta ir gerai yra I 
veikiama.

Iš nuveiktų darbų Apskri
ties valdybai ir komisijų na
riams priklauso atitinkamas 
kreditas už surengimą sėkmin
go vasarinio išvažiavimo-pikni- 
ko ir sutiktuvių Lietuvos Skau
tų Pittšburghe. O iš dabarti
nio veikimo, tai šiame susirin
kime buvo daug laiko pašvę
sta apkalbėjimui rengiamos 
vakarienės, kuri yra rengiama 
lapkričio 1Q. d„, LMIX< svetai
nėje.

Dr. J. T. Baltrušaitienė pa
teikė gerų sugestijų dėl orga
nizavimo skautų, šis komiteto 
susirinkimas patarė skautų 
organizavimo komisijai, kad 
imtųsi darbo ir iš savo pusės 
pasižadėjo pagelbėt visais ga
limais budais skautų organiza
vimo darbe.

■M ■ —U——M----

PITTSBURGH, M — Šio- 
mis dienomis Pittsbufrgho orės 
pilnas politikiškų kalbų, per 
fadijo tik it girdis politikiškos 
kalbos. Svetainėse*, net ir ant 
gatvių, yra laikomi politikiš- 
ki susirinkimai ir yra sakomos 
gravismingos kalbos. Mat, lap
kričio 2 d. ne tik PittsbUrgho 
piliečiai, bet ir visoje Penu, 
valstijoj eis balsuoti, rinks 
miestų, miestelių, valsčių ir 
apskričių vfildin!nkusr teisėjiis 
if kitokius Viršininkus.

Pas mus i*ittsburghe eina 
atkakli kovą tarpe demokratų 
ir republikonų, Fittsburgho 
miesto administracija dabartį* 
niu l^lku yra demokratų f au
kose, Republikonai yra opozi
cijoj, leidžia dideles sumas pi-‘ 
nigų ir nori laimėti rinkimus, 
nes republikonai nori praras
tas pozicijas atsiimti ir vėl po 
senovės šeimininkauti’ ne tik 
Pittšburghe, bet pasiimti ir 
valstijos administraciją.

Republikonai tą savo “didį
jį” darbą pradėjo nuo Ritts- 
burgho ir davė signalą visiems 
“old dealeriams”, kad jau lai
kas prisiartino ruoštis 1940 m. 
važiuoti į Washingtoną.

Pittšburghe republikonai ho-< 
minavo majoro Urėdui mažai 
kam žinomą futbalo lošėją 
Robert N. Waddell, ir vien tik 
majoro kandidato nominacijos 
rėpublikortams daugiau kaina
vo kaip $92,000. Vadinasi, kiek* 
vienas reptiblikoniškas balsas 

• ^***1 ■'■>,, . Į.1 > .« <»,« -U.-mįj.l I.,., .. . 4^.,
■ .».*.ffį“'Įrry|.r»>j.,

Raišuotųjų Lygos ‘r buvo su
šauktas, taip sakant, visų tau* 
tų politinis mitingas. Kalbėto- 

L jais buvo miešto majoras Cor* 
nelitis D; Scully, miesto tary- 

... <bos narys Thomas J. Gallagher
mitingas ir demokratų partijos kan-

Pa. — didątai į įvairias valdiškas Vie-

buvo nutarta šaukti apskričio 
kuopų matinį suvažiavimą 
gruodžio 19 d. N.S.' Pittšburgh, 
Pa., Lietuvos Sūnų svetainėje. 
Suvažiavimas prasidės lygiai 1 
vak po pietų. Po suvažiavimo 
bus Šauni Vakarienė, 
darbuotojai pranešė, 
jie iš kalno rengiasi 
karienės ir užtikrino, 
skričio suvažiavimo 
ir delegatės bus šauniai pri

86 kp, 
kad jau 
prie va-* 
kad a]> 

delegatąį

Reikia pasakyti’ kad apskri
čio komiteto si/sirinkimai yra 
tikrai draugiškoje nuotaikoje 
ir yra malonumo juose daly
vauti. • - -

* *
LMD. gerai sekasi

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Spalio 21 d. ĖMD. savoje sve
tainėje buvo surengus pirmą 
parengimą “Bingo” > turėjo ge
riausio 
do, tai 
pelno.

pasisekimo. Kaip išro- 
draugijai liks gražaus

* * *

Lietuvių Balsuotojų 
Lyga stropiai ruo
šiasi prie savo po

litinio mitingo
N.S. PITTSBURGH, Pa. — 

Spalio 22 d.‘ teko susižinoti, 
kad Lietuvių Balsuotojų Lyga 
stropiai ruošiasi prie savo po
litinio mitingo, kuris yra ren
giamas spalio 29 d., Lietifvos 
Sūnų svetainėje,- z, Bus, įžymus 
amerikonai ir., lietuviai kalbėk 
tojai, taip pat bus ir muzika- 
lis programas.’

Visų tautų politinis

S.S. PITTSBURGH, Pa. — didątai Į įvairias Valdiškas Vie- 
Spalio 21 d., Lietuvių' Piliečių tas. < / 2 , -
svetainėje, rūpesčio Lietuvių > — Korespondentas.
.. , , 1, '.4.—

r?ž atsiėjo daugiau
kaip M o kiek jie išleid
žia šiuose generaliuose rinki- 
mūose# Tatai bus galima su
žinoti tik rinkimams praėjus. 
Tačiau nėta mažiausios abejo* 
nes, kad tąi bus didelė krąvą 
pinigų, ir jef repūbdkėnąi lai
mėtų rinkimus, tai rinkimai 
bus pirkte nupirkti.

Kaip išrodo, taį ir sti kal
vomis pipigų vargu - rOpbbliko* 
nams pavyks, nes demokratai 
jau pusėtinai, y ta įsitvirtinę 
no tik mieste, i bet- apskrityje 
ir valstijoj. O už vią svarbiau
sia, kad demokratų tikietą re
mia ne tik ;darbininkų Urii j oš, 
bet ir komunistai stoja už de
mokratų tikietą. . ;;

Republikonai MOs

Kitąsyk republikonai ne tik 
nemitinguodavo gatvėse, bet 
norėjo išleisti įstatymus, kp*. 
rie uždraustų gatvėse mitin
guoti. Nekartą republikonų val
dininkų pasiųsta policija ardy
davo gatvių mitingus ir dątf- 
žydAvo galvas socialistams, kp- 
munistams ir kitiems. , '

Atėjo laikai, kad ųpitts* 
burgho republikonai pradėjo 
laikyti gatvėse susirinkimus. 
Ne dėl to republikonai laiko 
gatvėse. susirinkimus,, kad jie 
negalėtų pasisamdyti svetainių 
arba negalėtų gauti svetainių. 
Visai ne. i '

Republikonai turi pakanka
mai ‘pinigų rfe c yfai pakankamai 
svetainių, tik. Visa bėda, kad į 
tas svetaines jie negali su
traukti publikos. Todėl jie pa
tys yra priversti eiti ieškoti 
gatvėse publikos; kaip kokie 
saiaVeįšiai, , u

žinoma, laikydami gatvėse 
mitingus ir turėdami įpuziką, 
jie sutraukia ir žiopsotojų. Bet 
kiek tie žiopsotojai domisi re- 
publikonų kalbomis, tai jau vi
sai kitas dalykas. . .

Politikai

tedallo verti*
W k«nte»t«. žia bt)» 

site dvigubai apdovanoti. Be pi- 
jndgittte dov«uwH» jU» silaipažiū- 
site ir »ų - Uibtau-Bu* 
įvėintateia 014 Odd eiraretMU.

Tie cigaretę yrą padaryti ii 
rinktinio derliaus tabako, jų rite 
kad negausi sugedusių, sausų 
ar sudrėkusių. Jų dvigubas celo
fano 
kiekvieną Otd C»old pakelį.

Kitas dalykai Oid Gold ciga- 
retų gamintojai, paskelbdami šj 
kon testą per Kėuj ienas, parodė 
savo prięĮąnkUiM ateivių drau
gams* Jie, ?xhaiHt tfkrąl nori 
matyti musų skaitytojus dovą- 
Ms v: ’ -z

Tad, jdi' dąj? ( nesate įstoj ę į 
iįi lidiįją' OĮd Gpld. kontestų įr 

' dąt • Old
'Pįldi Ui htiėikitė'} artlmiatisią 

‘ elgaretų krautuvę ir pąprąšy? 
kito oficialių 61d Gold paveikslų 
biuletenių su taisyklėmis. Pe#* 
skaitykit# jas" atldžiąt o jei 
Čia negautumęte,. tai pasiųskite 

eikalavimą Naujįerioms.
Įminkite, beto, dar ir tai, 

kad paprasčiausias mechanikas 
ar dUrbiriinkąs gali laimėti auk* 
Ščiatisfd dovahą lygiaįj kaip ir 
kolegijos profesorius. Čia nerei* 
kia kokios ypatingos žinios.

savo r< V M t i

į ' Sr1 ’

>&<*i

apsaugoja

V • • ■- V ■■ .v • .<

TEATRO 
MĖGĖJAI 
AREŠTAI

4^r~rd<iehuje galigite
i<>.šli: Šiai keletas įdo-

. ; mių neikalų. .1 e i gerai 
sttsįMii—puMfkfĮ prd-

r JdokM^f pravirk-1
G afrisit. ■

•V r

prąvirk*'

FIL5T CROGHET MEDALLIONS 
PATTERN 1509

t No. 1589—Naujo dezenios staltiesė. Tamstai ji patiks, 
hes ji paprasta ir elegantiška. Mezginius galit pavartoti prie 
abrūsų,‘ Užvalkalų ir tt., nes staltiesė susideda iš atskirų tri
kampių. v

NAUJIENOS NĖEDLECRAFT DEPT.
1 1739 SO.Hahted Si., Chicago, III.

Čia jdedu 10 Centų if prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė ....... .......... ,..... ......................... ....................
' ’ ’ ’ ' ■ . • ». • y ‘ ‘ .f)

Adresas .............................................U-l..... -............. -UI__

T Miestas ir valstija 
Uwa VMM ■«*

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
• ■ • » •. t . . .

.Kaina su persiuntimu tiktai $1.|0
'■ NAdJi^OS

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

'trr 1

:i

-i '9'

Mllli

.:Gd ii;-'__

l .Wr, iMv» »«iq .......

IŠ LIETUVOS
Peštynes dėl žmonos 
kaunas; — tx?ž6 <i. boi»- 

turgyje vežikas Mąušas JŠlochas 
užėjo įsinerti su tuja Liaųdan* 
skieiie, kurių iš paskos atsekė 
vyrąs. Restorane dėl žmontis 
kilo peštynes. Lietuviai palaikė 
LiadŽąbškį* o žydai Blofchą 
— ir Užvirė visas karas. Gėrąi, 
kad grėiįJ atvyko pęlieija ir 

' ikarui** išsiplėsti . neleido, IX. 
27 d. Liaudanskis pašiepė sa
vo daiktus ir iš žmonos buto 
išėjo* ' ■; . .V ' \ f ■ :

. ’?'■ • ' ,{) '* ‘ .......... K ’■ ’ '
: v 1*1 Ii . ■*■■■!! •»* ..

No,Mlta|OW NEPA- 
PŲSIC: 8 , veiksmų kome- 

;. diMr >y- J>Ke 
>aį jr &motery a

No, ŽAIZDOS,
4 veikslių dramai Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 

~terys ........................
No. MEIte V^tlAVS, 

Negu v Niekad* vidno 
akto komedija, Lošia 4 

• vyraf 1 Jįlft# 
tėry$

No. 84^-MĖplCTNOS DAKTA
RAS, Vienų, veiksmo Jco- 
mšdija, Lošia 
vyrai ir 8 moterys M

Užsisakydami prteiųskUe m<r- 
J hey di-dėh

, ; s .MlMIENČS ■• 

į7Š» SQ, HALSTED

ii■fiAEKsr ■ S 3

■•X-1

jąiyįfeį B S
įMĮRĮB ’fdį. j

S-l ž

Padidinamos bausmės 
arkliavagiams

KAUNAS, 
ką. seimeliui 
svarstyti . jįtątymp žptnjekfaš 
Iraud. įstatymo knygą pakeisti 
ta prasme, kad butų padidintos 
bauąmSš ąrkĮiavagįamš ir :aiįi*

Prieš kurį lai- 
buvo pateiktas

' • < . v.‘Ų < •• v -v.: y ' i

IŠPIRKIMO PINIGAI. — Didelė krūva pinigų, viso>$50,000, kuri tapovsųniokč- 
ta grobikams už paliuosavimą chicagiečio Charles*S. Ross, 72 m., pagrobki 'rūgs. 25 
d. Be t-ja paliuosaviniu taip ir nesulaukiama, ues manunia* •kad’ji»^yra*jUU*miręs4

gal , dabar pateiktą pro j ektą, 
kas nusikaltą Vogus arklį <ąiš 
ba galy! ją/ ^^^^iąpiąs 
mit hčmažiau kaip dvejais me
tais. Kas nusikalto vo^s auto* 
jpobilį arbą motociklą; bau* 
džrajhas nęipąriąu kaip dvejais 
metais, ir kai nusikaltę' Vogus 
čĮViratį- bąų$žian)as nemažiau 
kaip vienomis metais , kalėji
mo. Tokios ' .pąt Mgįmfcl W 
skiri^mpS ir ;tiebi&t kųrfę laikę

Buy gloves wfth vvhcrt
• ■. 1 • *■ '

.Mirti ’’ ■•t*?**’ J*
;'4l»tttUo ĮP —

■' ■ i* ?

LISTERINE
TOOTH PASFE

NAUJIENAS

.-■> -^v,y*'..■

LIETUVOS-AMERIKOS
** > , "■ ■» •

’ r ’. '. ■ ' ' ’

T ermometras
ŠIS įdomus termo
metras Vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Toki termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pad^ 
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jj 
galite gauti’

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysi t “Naujie 
nas” ant mėty ir 
prisiųsit
Chicagoje .. ... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
ri arba čeki —

į ■ > ■' ■ • A • t .

iaUjIBNOS
'1739 S.
I l.<«4 Si

’C'aa
< n tw

NAUJIENOS



Hiena '$ Dienos

SPORTAS
Neregės” PiešaDVEJOPAS BARGENAS

DIRECTORY

(Vardas ir pavardė)

FOTOGRAFAS(Adresas)

(Miestas ir valstija)

aktorės

ABC

Naudokitės Proga!
HOSPITAL

Lietuvių

RESTAURANTAI

PETER PEN

391

'■"X

dfdf
4577

Avenue
5727.

LIGONINES— 
HOSPITALS

gruodžio 
Ashland

20 chicagiečių 
laimėjo 
Airijos loterijoj

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Jaunuolis nušovė 
įnami.

970 KiL, Nedėlioję

arti 
8406 SOUTH’ 
HALSTED ST 

Yarda 3408

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

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.

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No......... —
Mieros .... .................. per krutinę

Aldona Makaliute ne tik \ ak-... ... j

torės ir dainininkės, bet jr 
dramaturgės rolėje.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory >670

Cicero tavernų savininkų mitingas įvyks pirmadieni, spalių 25 
d., Moose salėje, 2227 S. 52nd Avė. Bus apsvarstyta labai 
svarbus dalykai tikslu pagerinti tavernų biznį. Norima 
pravesti rezoliuciją, kad gėrimai butų pardavinėjami tik 
tavernose ir gėrimų krautuvėse. Atvykite visi tavernų sa
vininkai.

Tarp chicagiečių yra labai 
populiarė Airijos loterija, ruo
šiama’ sąryšy su arklių lenk
tynėmis. Chicagiėčiai gal šim
tus tūkstančių tos loterijos bi
letų išperka;

šiemet toj loterijoj laimėjo 
20 chicagiečių. Kiekvienas jų 
gaus po $1,920. Bet jeigu “jų 
arklys laimėtų ir lenktynes, 
tai tokis laimėtojas galės gau
ti iki. $50,000.

Bet dėlei populiarumo tos 
loterijos, atsiranda daug pri
gavikų, kurie- paskleidžia ir la- 
bai gudrjąi padij-btų netikrų 
loterijos biletų, taip kad pir
kėjas niekad negali būti tik
ras, kad jis turi tikrą biletą.

Brdriko Programas
WCFL , ... w .
žyfinis programas kaip 7:30 iki 
8:00 vai. vak. ,

Biiiito ■
Rudeninis

Išpardavimas

ANGLYS — COAL

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuo).

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

Viešnia Iš 
Belgijos Kongo 
Chicago j e

MARQUETTE PARK.— Pas 
gimines, adresu 7011 S. Maple-

Kiti net tikrina, kad netikrų 
biletų paskleidžiama^ daugiau, 
negu tikrų. '■ 1 '
' Airijos loterijos biletai .yra 
plačiai pasiklydę ir tarp lietu
vių, kurie nemažai jų kasmet 
išperka. Bet djir nė vienas lie
tuvis nėra laimėjęs toje lote
rijoje. , ,

e Po penkių minučių bylos 
svarstymo, Abner J. Stilwęll, 
vice-prezidentas Continental 
Illinois Bank, ^avo perskirąš 
nuo savo antros žmonom, Rosė- 
mary Ames, mūviu aktorės. Jai 
gi tai ,buvo trečios perskiros. 
Jis sakė, kad ji pasirinko mu‘- 
vių karjerą ir jį pametė. >

wood avenue, dabartiniu laiku 
vieši Mrs. Margaret Ventilan, 

buvusi Chicagoš lietuvaitė. Ji 
atvyko vizitui iš Afrikos konti
nento, kur gyvena Belgijos 
Kongo krašte. Paviešėjusi kurį 
laiką ir nusipirkusi automobilį, 
p. Ventilan grįš atgal į Kongo.

ACE ERECTORS, Ine.
Įsteigta 1921 m.

Mes pastatome visų rūšių saines 
344-346 East 29th SLi

J. J. TOLASH, Sav. k

Chicagietė Ištekėjo 
Argentinoje

P-lė Lilija Baronaitė, 8605 S. 
Marshfield avenue, keletą die
nų atgal gavo kvietimą iš Men- 
doza, Argentinos, atvykti į stt- 
tuoktuves Romulo Humberto de 
Meio su Seniorita Vera Yasike- 
vičius. Tik ji kvietimu negalės 
pasinaudoti, nes laiškas užtru
ko kelyje, labai ilgą laiką ir 
vestuvės jau įvyko rugsėjo 16 
dieną. Jaunoji p-lė Vera Yasi- 
kevičiutė yra buvusi chicagie-

Šiandien White City patal
poje promoteris Fred Kohler 
rengia labai įdomias pstynes. 
Įdomios jos bus tuo, kad risis 
dvi poros pasižymėjusių' risti- 
kų. Frankie Talab.er Susikibs 
su Mike Kilonis, o IvAn Ras- 
putin su Pat Kelley. Kaip ma
tote, tai Vis' pirmaeiliai risti- 
kai. žinoma, dar bus ir kelios 
kitos pojps.

KITOS piSTYNĖS
Kad šiaurinėj dalyj gyve

nantiems sporto mėgėjams bu
tų parankiau, 'tai Fred Kohler 
promotuoja ristynes Rainbo 
Fronton patalpoje (Rroadway 
ir Lawrence). Kaip ir papras
tai, ši trečiadienį (spalio 27 
d.) ten įvyks pasižymėjusių 
ristikų imtynės.. Dalyvaus vi
soje Amerikoje išgarsėję rifeti-

Aldona Makaliute pasitikėjo, 
kad Jos tėtukas Makalas pa
rašys jai komediją jos pasiro
dymui lietuvių scenoje. Vienok 
Aldona labai užsivylė. Jos, te- 
tukas rašė, rašė, bet komedi
jos jai niekad neparašė.

‘ 'r >'■

Aldona betgi desperacijon 
I •

dėlto neįptfolė. Matydama tėtu
ko nerangumą, ji pati paty- 
loms pradėjo rašyti gal ne ko
mediją, bet tokį scenos veika
lą, koks jai išrodė labiausiai 
pageidaujamas.

Kai rašė tai ir parašė. . Ir 
vieną . gražią dieną nustebino 
.Makalą perskaičiusi jam dra
matinį ir muzikalį scenos vei
kalą užvardytą “Neregė”. ■

Tai istorija apie nelaimingą 
mergaitę, kuri neteko regėjimo 
ir netekę visko, na, ir kaip vis
kas ilgainiui gerai pasibaigė.

Šj veikalą Lietuvių publika 
pamatys pastatytą scenoje 
Lapkričio (Nov.)h-7 dieną, Jad
vygos 'Giricaitės koncerte, Lie
tuvių Auditorijoj! Nes juk ži
note, Jadvyga Gricaitė tai yra 
Aldona Makaliute.

Taigi, čia pamatysime musų 
gabią artistę Jadvygą Gricai- 
tę triguboj rolėje — 
dainininkės ir autorės

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

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

JOHN OKSĄS / t) 
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE *

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis i’ 
Hollywood šviesomis 
Oarbas garantuotas.

420 W. 63rd «T
TaI ENG RRRR-KR49

Skalbiamos mašinos, Norge, 
ABC, Apex, Crosley ir May
tag po $49.50. Mokant po 
$1.00 per savaitę 
Angliniai pečiai porcelain 
po .......   $19-50
Oil Burners, Quaker, Ame
rican, Samco, Coleman ir

1938 metų Oldsmobile Eight keturių durų touring sedanas, galįs išvystyti iki
110 mylių greitumą. ‘ / \ f , ? J

VTauji nariai, kurie dabar Įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 dM gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris Įvyks 
11 d^ Amalgamated Auditorium, 333 So 
Boulevard. ' •

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH f SVETERIŲ KRAU-
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

? > RAIS IR SEKMA-
7 DIENIAIS

\ Telefonas
VICTORY 3486

504 WEST 33-rd STREET . .

No. 4577—Augesnei moterei žie
minė suknelė. Juodas šilkas arba 
vilnonis materiolas tiks šiai sukne
lei. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
44 ir 46 cblių per krutinę.

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

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Frank Oswald, 27, 
rothy Sipes, 23

Edward Mileski, 22, 
lian Janusz, 17

Frank Kozlow.ski, 23, 
toria Sidlauskis, 19

George 'feezmer, 22, 
Misar, 22

Tylėjimas Tai Auksas
Šeimininkė: “Aš viliuos, kad 

tu nebusi plepė?”
Naujoji tarnaitė: “Tamsta 

gali manim tikrai pasikliauti’! 
Čia mano taupomoji knygutė 
su šimtu litų, kuriuos esu nu
tylėjus.”

4 SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI si 2

e Užsimovęs ant galvos dė
žę ir privedęs į ją gaso per- 
vadas, savo raštinėj 1113 N. 
Franklin St., nusižudė William 
J. Pike Jr., 49 m., sekretorius 
Pike-Hansen, Ine., drabužių 
firmos. <'•?

Paliktuose rašteliuose jis ne*, 
išaiškina priežasties saUižudy- 
stės, tik sako, kad jo naudins. 
gumas firmai užsibaigė. Prieš 
savaitę gi mirė jo tėvas.

IT* MLUST 5B& 
W l L.DCA~r--

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7«40 
(Screened) ......... .........  tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

Victor . Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus bei itorus 

r toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ 
Hemlock 5040

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

PETE YOUNG - 
82nd and Kean Avenue.

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.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE J.......

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ___ _______
DOUGLAS PARK

šis gražiausis 1938 radio tik 
$69-50, nuolaida už jūsų 
seną radio. '
RČA, Victor, Zenith, Philco 
ir kiti radios, didžiausias, 
Chicagos pasirinkimas.

Jos.F.Builrik
. | -INC. ■

3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

Warren Bower, 22 m,,. 2022 
N. Lincoln Avė., nušovė girtą 
įnamį RusselL Howard, 38 m.> 
kuris pradėjo trankytis po na
mus, laužyti rakandus ir ėmė 
mušti jo motiną Mrs. Helen 
Bower Johnstone, 38 m.

Warren matydamas mušamą 
motiną, pastvėrė kito įnamio 
revolverį ir puoliką peršovė. 
Howard už kelių valandų mi
rė ligoninėj. , J

.Bosses Worft 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fęith the best to ehoose from thesė days, em- 
ployers favor the person who is most attrae- 
tlve. In buainess life as in the sodai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody puffers from this 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi .k. Ferndbn- 
'tation of food partlclea sklpped by the tooth 
brush is the cause of most tąsęs. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way tb improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha’ts feftnentation. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themseives. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It* 
■rfli not offend others.

M you value yoųr job and your friends/use 
Lirterine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, SU'Louis, M o.

Dbn't offend others * Check 
halitosis with USTERINE

Šventė 
“Birthday”

CHICAGO LAWN. — Spa- 
lio 21 tf., graži p-lė Helen Kan- 
čauskas nuo 5907 South Kol- 
mar avenue sulaukė 18 metų 
amžiaus. Ji yra duktė stambių 
biznierių, pp. Juozo Kančaus- 
kų, didelių “Pirmyn” choro 
rėmėjų ir draifgų. (Bendrai su 
p. Bernice Kančauskiene jie 
rytoj rengia bunco party cho
ro Lietuvos kelionės naudai. 
Smulkmenos kitur.)

šeštadieni, spal. 23 d., pp. 
Kančauskų namuose įvyko He
lenos gimtadienio vakarėlis, 
kuriame susirinko gražus bū
rys jaunimo iš “Pirmyn” cho
ro ir Helenos draugų. Vakarė
lis buvo gražus, linksmas ir 
smagus.

W-4Ew/ i'm deao 
tioeo, 
■Ou? WMAT DO

PICICX4S v-IZkS DO 
VJITT-A



Pu-nigdie^ jpąl 25,
..." i.*.?'. E"""

Padęha petuvįu 
Mene Pareitos Daly-

T

kuri sąyo karinius pąrdąvė. 
Viepą SĮoąn ’ ty.
Eyanstono, nupirko už ^$25 
“Leopardą”. Ę$&juį

NĄŲJIEĮiOS.-Chicag^ĮĮl

Ljętųyjų tylerp įr Dailės P-jos 
yaydu norių jfątyi šiędinpą ačiū 
Visiem?' >F
liąprjs, kurie PRSi4?j<l yispkjais 
budais ppp''priręn^irpp Įąbąį 
pąąe|qpingoą sayąičių
parodos ' Mąndei Bros. sandė
lyje 
/ < l f ' '

Dėkoju visiems ątyistąms — 
R: Ms&«-
yjSpū SmoMiro, 
Gedrimui. P^kaųskui, rfarfeu-

Bašinskui, Bmlgaųskaitei 
Ir BAliękąitei už jų paskolintus 
dąilės kurinius parodai ir pri
sėdėjusiems su dailės kuriniais 
ponams Gugiams už musų pa
rodos žemčiūgą “Kris
taus Sielvartingą Veidą”, po- 
nants Tūliam^ ųž ĘįmŠQs ir įi- 
monįę Jęųriniųą, popams Ęąkš- 
Čiams už Rimšas kurinį, ponams 
Augustinavičįams ir “Naujie- 
noms” bendrai už jų malonią 
kooperaciją.

Taip pąt dėkoju tiems, kurie 
paskolino audinių ir rankdar
bių — p. HiiukĮcnpi, Usienęi, J. 
Balčąi|ieppi, M. Doehterįenęi, 
A. Jagminienei, Andrul'enci, p. 
Ambrosienei, p. Raškauskams, 
Damarkienei, šaulinskienei, Ru- 
mbutienei, Rukštalienei, Man- 
kienei, Simbalienei, Šneiderienei 
ir visiems tiems, kurių vardų 
šiuo kart neatmenu. Visiems 
tariu didžiausią ačiū.,

Dabar tūrių tarti padėką ipų- 
sų gerbiamam konsului ir į p 
žipppąi pp. P. pąužvardžiąms 
ųž jų šįrdingą, ir d aųg š’. ą pri- 
Sidpjįmą ir koopęrąciją, tąjp 
pat ąrtisląjns, kurie išpildė pro
gramą: p»k’i Ęlenąį •Peč‘ųkaUei’ 
p-niaj šįdiškiųtejTGicdrąĮtiepei, 
B-|«i ir p-lęi
jųąąitęi. Visiems ir kiek vienaip 
— šimtą kart ačiū ir ačiū tiems, 
kurie mųsų pąpodą garsįno pey 
radio ir Įąikrąšeiųs.■?

Brięs ųžpąigiipą turiu tarti, 
kad aįrųet paroda bųyp Įą^ai 
pąsekapųgą' ir n.et Ąmerikos di
džioji spąųda kaip ‘'Tri^ųne” ip 
•^Dtai'y News” pąsjd^iąu^ 
sų parodą ir šįmet pritrąųkėm 
didelį būrį svętimtąų.Čių. Tąip 
pąt turiu pažyipėti, kąd p^Įė 

taip ir šįmet buvo viepiate ė,

Pasisekė Motery 
Kliybe Šokiai Del 
Prado ViešRytyje

čienč Gali Vykti
Lietuvon

Motery Kliubds J z5*! a ^^iiiriTr r> a~d***
hgerbė Dainininkę t

, Subrinko dąųg gražios 
pijblįtfos

Seštądięnį vųįęąre P.el Prar- 
do viešbutyje, - £$rd įr Ifyde 
Park paųĮęyard, įvyko Ghica- 
go? Lietuviu jytųjprų Kliųbo 
Labdarybės ^oįęiąi.' Padengi
mas buvo pasekmingas, nes 
sutraukė kelis* Šimtus gražios 
Chicagos lietuvių publikos, ku 
ri, kaip atrodė, smagiai ir gra
žiai linksminosi ir leido lai
kų- \ *

Tarp svečių Įiųvo ir gąrbęs 
viešnią, Lįę|uypsr operos cįai- 
nįpipke p-lė Ąf^rįjona Rąlšau- 
skąitė. Buvų įr įeitą viėšnią iš 
Lietuvos, p-įą Hoijorątą, Iva
ną ųskięn ė, Lietuvos univęrsi- 
tęįp gainios mokslų profęsp- 
riąųs Tado Ivanąųsko žnįona, 
kuri dąįąr vieši. Chicągpje. 
Šokiuose dalyvavo ir p. A. 
Juozaitienė, pęreitą antrądįę- 
nį grįžusi iš Lietuvos.

špkįų rengimo komisijai 
pįrinininkayo p-Je M. Brcnząi- 
tė. —B.

STANISLOVAS 
BRAZAUSKAS

Persįskyrė sų šiuo pasauliu 
spalių 22 dieną^ vat ryto 
1927 m., sulaukęs 28' metus 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuljųdųne 
mylimą motiną! Oną, • po ‘tęvais 
Bardaųpkaitę, 2' seseris Jęn- 
nie ir Marthą, '2 .cioętes lUari- 

' joną Tamašaukięnę ir Rozali
ją Urbonienę ij jų šeimas ir 
daug giminių.

.•'Kūnas pašarvotas 4558 Sp.' 
Paulina St., Tel. Boiilęvard

6238. X............. ' * ,n
Laidotuvės įvyks antrąd.,

spalių 26 d., 8:00 vai. ryto iš > 
namų į Šv. Kryžiaus pąrąp, 
bažnyčią, kurioje ’ atsibus gę-. 
dulingos pamaldom už' velionio 
sięlą, o iš ten ‘ bus nulydėtas 
į šy. Kazimiero kapinės'.

Visi a. a. Stan^lhyp Jtya" 
zauško giminęsT' draugtii įr 
pažįstami esat’ nupšityžigi 
kviečiami dalyvauti Įąidotųvę- 
se ir .'suteikti jąln paskutinį 
patarnavimą ir ątsiayjųkįnįiną.

Nuliūdę liekame.
MoUna, Seąeryę įr (xiiąin^s. 

Pataj-nauia laid. djr. X F.
, Eudėikis, Tęl. YĄRD^, 1741. ''

• ■ I

VakarėĮįs jos naudai flavė daug 
gražaus pelno

. i •«

Praeito penktadienio vakare 
pas d. Meiayičius, 2539 We^t 
46 pi., suširinko komitetas su
vesti atskaitas iš įvykusio ya- 
kąrWP’ tori 
buvo surengęs p. Meravičiėnės 
naudai. Ątskąįtos tiesiog džiu
ginančios. Vienas iš būrio išsi
reiškė, kad su ta sumą' gąlima 
laivakortę nusipirkti per vande
nį į Lietuvą ir atgal. Ištikro 
tai butų nepaprastąs įvykis d- 
Meravičienės gyvenime. Po to
kių skąudžių įr liūdnų ilgos li
gos iškentėtų dienų, pę ^5 pie
tų žęnybinįo gyyeninip ir po 26 
mętų^ioje šąfyję. Ji turi didelį 
prisirišimą prię savo krąštp, fr 
pęr visą įaįką pąląikp ąrtimus 
ryšius su nąmįškiais Ųietųvpje.

\ v

Išgirdę apie jos sirgimą, jię 
liūdėjo ir rūpinos. NeiŠpasakyr 
tai pradžiugtų pamačius dukte
rį mokytoją Liną Ramonaitę, 
suny mokytoją Vacį Ramoną, 
.brolienę ir kitus gimines, drau
gus ir - pažįstamus, kuriuos pa
liko išvažiuodama. Juk visai ne
senai abejojo ar bebus vilties 
pakilti. Išsiilgus širdis nudžiug
tų išvydus tėvynės padangę, 
to§ gražios Žagąrės apięlinkps, 
kur jaunutė ir pilna gyyybės 
sų savo mylimu Adolfu vaikšti
nėjo, tą chorą ir siuvėjos kur
sus.

tyfųms Įjęsiyąišinant, d. Mera- 
vĮčįęnė sesule ĘĮęvinskiene

*Žgį£

■
J

Ii T

* '
medus vilioja musesKaip

taip Hollydyoodąs viĮipją už
sienio aktores. Hollywood pa
viliojo ir žymią Anglijos ak
torę Aileen Stanley, kuri jau 
atvyko i Ameriką . vaidinti 
Amerikos muviuose.

urv b;' SUGGEŠTFD ECPREŠŠ
^^1 ^„BUS ROŲTčS ' 1 -

TO 
i ■

Miscelląneous/ 
įvąinM 

Furniture & Fixtures 
Įta^andai-ltaisai

Surengę Piętus Liet- Operos Tel. Victory 49^5
Mulei C,„,re„ VulM,į

Tel. Victory 49S5 
STOGDENGYSTfi

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTAS PĄNĘLIS SIENAI

COMEIH THE

''JT, ŪR.

HELENA ĄŲCIENĖ 
(po tėvais Krųpšičė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 22 dieną, 12:00 valandą 
dieną, 1937 im. sulaukus 45 
m. ąmž., gimus . ^ągdrės mįę- 
ąte, i Siaulida;ąpskK‘ V ' J, 'Ameri^^ '^^^pb ^4 n^M
• Paliko dideliainc • nuliudime 
vyrą Kązimįerą, sęserj Zofi
ją £etrulaitiėnę ir švbgerį<ių- 
lių ir jų šeimynų, pusseserę 
Roząliją šeštokąitięnę ir vyty 
Mykolų ir jų šeimynų, daug 
kitų giminių ir Įjąžjstąmų, Lip-' 
tuvoj brolį Juozapą Krupšą f r 
šeimynų, ‘ pusbroli Julijonų 
Skripką ir 'šeimyną.

Kūnas p^$aryotąs 1646 VV. 
46th- Streeb Ląidptuvęs įvyks 
Trečiadienį, SpŠlių 27 d., iro! 
vai. popiet. Įs L Ą. 'Į^olp kop
lyčioj bus' nulydėtas į Taut$-. 
kas

Visi a. a. Helenos Yucienjjs 
giminės, draugai' ir pažįstdi|ii 
esat' nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteigti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. " ’ • , ”

Nuliūdę liekame, ’ ; j
Vyras, Sesuo,- šyogeris, 

Pusseserė ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. I. J. 

Zolp. Tęl. Ępųlęyąrų §203.

........ ■■■■.............
I ,

BUŠŲ LINIJŲ PROJEKTAI. 
■— Mero Kelly projektu, bu
tų įvesta visą eiie bųsų eks
presų linijų, kurioj jungusi 
sų kitomis greitos -transpor- 
tacijos priemonėmis. Tuo 
ppojęktu bus-ąi aptarnautu 
Į7P mylių, c

grąžiąi padąiąayo ir daug kal
bėtą ..apie,- praęitį, >yąiky$tę įr 
jąunystęi praleistą mylimoj Lie^ 
cuvo.j. —Gruzdietis.

*,■

. METINES MIRTIES 
■V" ■ ’< SUKAKTUVųŠ

ZOFIJĄ rKQLiqĘNE
* ' Rft tėvais _ ^įš^yĮputė 

p.ersiskyrė su šiuo-pasaulių 2.6 
‘ dieną spalių mėli. 1936 m., su
laukus 421 mėtų, ąniž., gimus 
Lietuvoj, Orvidį^kių dvare, 
kaltinėnų parap., Tauragės 
ap4kr. <. . '■ ” ' • ,

Paliko diUeliaiąe nuliūdime 
yyrą 'Juozapą, 2 suniiš Pfąn- 
čiškų, ’ marčią . Genovaitę ' U

. 'B^pnišlavą,' jfpar<Sižį gaily, 3 
bffibųs. Juozapą, V-F^kų įr 
Aleksandrą ir seserį Bernięe 
Petrokas ir gimines/ 1

'' Liūdnai atminčiai musų Jųa- 
ngios moters ,ir motinėlės biįs 
laikomo^ Šv. tylišjos Nekalto 
Prąs.' Pap. $y. bažnyčioje'^26 
spalįų, mep. 1937 m., 7:Q0 v. 
ryto lyyįęęįąine visus' gimines, 
draugus ų ■pązįstainus atsilan- 

f- panįąĮę|ą>. lųes Taye 
mųsų ■’brąpĄioji inotiįiėlė nie- 
įįįomet pęiį^įniršie. Tu pas 
ihuę iąu hęjjęsugrįši, bet mes 
ankęčįąus ą^veliaus pas Ta
ve ateįsimę.' tĄuk mus ąteiT 
nant! 1 Nuljų^ę lieką^.
Yyrąs, Statai,'* Marčios, 

ųyoliąi, S^įį0 ir Gimines.
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ĄNTĄNĄS BŲPĮS
Persiskyrė su ^įup pasaulių 

spalio" 22 dięjta, 11:00 yąlan- 
dą ryto T937 m„ šųlaukęšį‘41 

’Vierfse- 
džjų kaime, Panevėžio apskr. 
$

.i Ąiąęęiįoj išgyvęnp 25 mętus 
•Pąlikę didęlięine nųliud|mę 

mylimą moterį Agptą, po’ ta
vais Knizikęvičtyti' sūnų An
taną, dukterį ^Oną, švogerį 
Dįatęušą KhizįkeyiČius, ^vo-

>. u ne tani Gelęę 
Telegramų į

1 Visas Pasaulių
r.‘Dalis.

ąfI|S^n®?INKAS
Vęątuyęmą, Baųkietam^

< J? Pagtybanis'
W?ted Stjęęjt

ARD 7314

vpį tęvą Ka’ziiąięrą ir ginijneš. 
Kuinas pąšąrvgtys 2’15^ CuiįI-

Laidotuvės įvyks antradienį 
spaliu 26 d., iš namų "bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

yisi a. ą. Antanų Rudžio gi
mines, draugai ir pįžįštaini 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteigti 
S - Patarnavimą 'ir

sveikinimą.
Patarnauja laid. dir. Laoha- 

wlc? ir Suąąį, Tęl. GagįJ 2515 T" ■ v ■ ’ » • ’ ,■ »

Ųfm Fli^erShonpe Į 
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Aristokratiškojo Congress 
Hotelis (iPine Room) spalių 
20 (i.f trečiadienio popiety, 
prisipildė Cfaicagos rinktinė
mis Įiętųyąitėmis kliubp 
nariais ir jų viešniomis. Gar
bėj viešnią i buvo Marijoną 
Rakųuskąite.

G. L. Mot. Klubas tai rinkinys 
inteliginteškų ir visuomenėj 
pasižymėjusių /lietuvaičių. Jų 
ąųgštys kltųringųmas, visuo
meninis susipratimas įr lab
daringas \ aktyvumas, sudaro 
netilę jaukų “sočiai center”, 
bet^iy prgąniząciją, bite 
jauta dįdžiuotusi. Pirmininkė 
ir viepa to klubo steigėjų, 
nors ąųtyįųmi nesena, bęt yi-Į 
sųoipenęs veikime patyrusi ir> 
pasižymėjusi darbuotoja yra 
p. Ona Kirįenė. Jai padeda 
kitos gabios valdybos nėrė$ 
gražioj vienybėj veikti. 1K

šisai vėliausias C. L. M. 
Klubo gražus gestas, tai šiltas 
ir jaukus “luncheon” artistei 
iš Tėvynės pagerbti. Ir gražiai 
ji pavaišinta, pąpuošta (klubo 
dovana) brangiu “orchid cor- 
sąge” ir pareikšta jai daug 
gražių jausmų kaipo daįninin- 
kęi, pasiekusiai meno viršū
nes ir kaipo tautietei, išaukš
tinusiai lietuvaičių vardą.

Prograiną atidarė C. L. M. 
Klubo vice-pįnn. p. B. Pivo- 
runienė. r pasveikiųiisi viešnią, 
perstatė p-lę Barijoną Bren- 
ząįtę “tpast-mastęrip” parei
gas ei|i. P-lė Brenząįtė, arti
ma dyąugė Marionos Rakaus- 
kąįtęs gražiu upu ir didelįu 
meilumu vadovavo pokyliui'. 
P-nia O. Kiricpe, pirų), supa- 
žipdirip . garbės vieniją sų 
Klubo tikslu ir darbuote, svei- 
j<indįma brangią viešnią jau
triai savo kalboje pažymėjo: 
“Musų siclpj šiandie šventę...” 
Pąžyųiėtiną, ka(l visy P°IlUj 
kalbos buvo turiningos, nuo
širdžios ir šiam pokyliui ir 
ąr|įs|ęį — viesųiąi pritaikin
tos. įskąįbįngąį sveikino p. M 
Pąųžvąrcįieųę, p. liradchulic- 
nę, p. A. Bakšlicue (sųpervi- 
spr, Coųrt pf Domestįč Relą- 
tįoųs), kuri su savimi atsive
dė Jžyųiįą amerikonų visuo- 
ni('i)inkę p-ią McDoioell bhfct 
įįeųę mįrusios Mary MpR°“ 
well. P-įą Mcppvcęįl gružiai 
pąjgyųįkinp Mot. Klubą įr jo 
viešnią. Toįįąų k^bpiP f- 
VaipillRiPDė (Moį.' Są-gog 
Iro rast.), p. L. Vanagai!ienė, 
p. Mack(‘viči(‘iie ir p. Gųgięnę- 

L l)(di]U(.ivo p-pia Nora (hi- 
gięnę, buvusi C; L. M- World’s 
Fair pirmininkė. Gražiai api
budino p-lę M. Rakauskaitę 
kaipo menininkę ir didelių’ 
gabumų asmenį, taipgi klubui 
linkėjo ir ant-toliau garbingai 
ęįarbuotis—“duoti gyvenimui
daug—o neprašyti iš gyveni
nių...” RianUtę p. McĘlrpy 
pąskąųibinų $ąųu ir nuo sa- 
vę sudėjo linkėjimų p-Ięį 
Rakauskaitei. Baigiant kalbė
jo Anlani'na Nausėdiene — 
ęĮžiaugdąinųši retos vįęš.nios 
ųtaĮlaųkymu ir priminė, kad 
kąįp tik vakąrykščiąi spalių 
19 dienų .sukako lygiai 8 me
lai npų mirties bųy, klubo i 

Jiiąiįp ;L- Valstybės Operos 
Solistės—a.< a. Onos Pocienės...

Pagęrbta atmintis mirusio# 
A dainininkės

yisps? ęusigraudįųusips, at
stato jųnų ir minutos tylą pa
gerbė ąlmįntį ne laiku iš 
musų tarpo išsiskyrusios dai- 

graųdfer

B- .GeBDYAjfė?
SMBb «•, 9-. Pd»o?
PflftiCĮįėf., ;kų$ p. . Gię4W)įtįpr

- kliubp

rųšięs stogus, taipgi dirbąmę blėties 
daraus. Lehgyds išlygos, jei pagei- 
(Įaująma.' • ” ’

BRIDGEPORT ROpFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Personai
Asmenų leškp '

NAŠLYS paieŠ^au merginos ar 
našles dėl apsjveaimo, metuose (30- 

vesti,
I. 

kreipkitės i

40) mylinti gerą gyvenimą vesti, 
pageidaujama amerikietė— katalikė. 
Dėl smulkesnių žinių 
Naujienas, Box 724.

4elp jVąnted-r-Female
•.Keikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą. kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaįninįmą įr pajėgos mašinos opera- 
yima už $3.00 aukštyn. Mes pagelia
me gauti’ darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milyaukee Avė. at Ashland 
' Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

REIKIA MERGINOS prie virimo 
padėti-—nėra skalbimo — yra kam 
padėti—puiki alga—savas kambarys 
ir vana. Kemyood 7868.

PATYRUSI MERGINA silkėms 
džiarus dėti.

U. S. ALASKA HERRING CO.
841 W.' Randolph St.

i

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui—virti—nėra skalbimo 
—butA—$8—$10—nuolatinis dalbas.

Regent 2257.

Heli) Wanted—Male-Feniale 
Darbininkų Reikia

DA11ĘŲ YRĄ
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT 

184 W. Washington St. 3 floor.

WLipi 
k p»W

ji 11

. <. i 
\s. i >

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
JSIUS ±937, visokio didžio su Cdil 
Bakšais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, ręgisterius ir ice 
baksiųs. £asb arba ant įšąiokėjinjo. 
Pamatykite tfnis pinų negu pirkai
te kitur. , :

* S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915* SO? STATĖ STREET 

CALumet 5269.

PĄRSIDUODĄ visi Restaurąnto 
fikČeriąi. Moderniški—už pirmą tęi-, 
singą pasiūlymą.

3432 So. Hąlsted St.
-- -■

Real Estate Fųr Sale 
Namai-^inę * Pard^vlmtii ''»

5' KAMBARIŲ B*UĮ^LQį> $4,500 
Mūrinis namas kaip naujas, su sto
ru ir 6 dideliais ' kamb ant antrų 
lubu- Garažius. Karštu yąmteniu 
Šildomas.’ $6.500

Freminis budinkaš 2-4 kambarių 
upts.——82,800. ■•<>*! ■;/

6 kamb. medinię cottage aut ce
mentinio pamato,, garadžihš? Jmb- 
|ęęU $1,000, fcitus lengvais igmfiįs^? 
jimais.

5 ir 6 kamb. freminis budinkaš. 
$3,500.

J. A. SHULMISTRAS ' 
Home Owners Realfy

4016 Archer Avė. Lafayettev£300

PAUL M._ SMITH and GPMPANY 
Real Estate. Loans and. Insurance 
' J " Tei. BOULEVarD' 2800

Perkam, parduodam iri mainom na
mus, Jotus, biznius ir Razmas; įnSiu- 
riname namus, rakandu^ ir auto- 
nobilius. Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymai už 
gęrus bargėnusf greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei* 
pkitės t

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grišh

AUKęiJONO IŠPARDAVIMAS. . 
Turtas prie 5321 So. Kedzie—krau
tuvė ir 2-4 s. Pardavimas spalių 26, 
1:00 vai., antradienį, Apskričio bu- 
dinkas, kambarys 412* ' i

Help ^Vąntcjd—Malė 
Darbininkų Reikią

----------- T’
REIKALINGA patyrusio vyro au

tomobiliams ardyti taipgi yardmano 
—patyręs prie dalių. Kreiptis

4744 Chicago Avenue M.. ,

V REIKALINGAS* patyręs KRIAUr* r *

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 fle- 
tų, ^po 2, 3. ir 4 kambarius- 9 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Ųalsted Street. Mainysim aht ma
žesnio. 2 flatų muro namas su 2 
furnasais parsiduoda tik už $6000.

S. MIČKEVICE AND 0$). 
6816 So.' Western Aveųue.

ČIUS dėl kailinių kautų taisymo 
3608 So. Halsted St. ‘

— .— .■..••■i   .j'. 4

ĄųtQnĮQbiles
FINANSUOS 1937 miesto, valsti

jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleya, sėęypnj, tairų, helerių, 
radio,, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigtą 15 mėtų. 

2509-11 Miiw‘aukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

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

NEWBERRY BARGAINS 
102$ North Clark, 

WhitehalL- 8000.

par-

Pųai Pocienei.
palop garbės viešnia pali 

prabilo— skambia lietuviška 
įcąįba, jautriais žodžiais dėko
jo visom... Malonu girdėti jos 
žavėjantį balsą dainoje, malo
nu giftįėli jį ir 'kalbant. Su
keltą viešniai ovacijos. Visos 
sustojusios sudainavo “Ilgiau
sių Melų” ir linkėjo laimin
gos kelionės ir netrukus Vėl 
mus atlankyti. Taip ir baigėsi 
šip gražus pietus. Su virš pusė 
Šimto kultūrintu lietuvaičių 
gražiai pagerbė nusipclnijusią 
pagarbos dainininkę. C. L. M. 
Klubas dar sykį parodė savo 
augsią susipratimą ir didelį 
mandagumą, kuris yra požy
mis grąžini išlavintos ir išauk
lėtos Amerikos lietuvaitęs.

* — Viena iš

Nusjžydp 
sąvę gimtajame 
name

> . ■ ... ... ..

Morris Schnęiderman,

Pb

, Morrta Schnęiderman, 1935 
Ųrystal St., vartotų automobi
lių- pardavėjas, atėjo į tuščią 
namą 1251 /N. Honore St., km 
rjąme jis gimė 27 metai atgal 
ir nuėjęs; į sąyo buvusį kam
barį, jame nusišovė. Rado jį 
jo tėvas, .kuris pastebėjo nu- 
.j^žtiį . ^rų spyng. _ {

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse.^

Farms for Salę
Ūkiai Pardaviiųųi

PARSIDUODA FARMA Wiscon- 
tsine arba išmainys j narna Cbicągoj. 
Saukti arba rašyti 1540 Milwauke0 
Avė. 2-nd.

- Einančią!«

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti naorgičius 

arba gauti paskolą ant savo nąino 
pataisymo, kreipkitės į Lithuąriiąn 
Building, Loan and Savinas Asso- 
ciation. kuri randasi Nauj.enų na
me, 1739 So. Halsted St., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir gęjpsnę- 
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 yąl. vakaro.

COAL
____________ Anglys__________ __

' NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS ' 
LUMP ................  $6.00
MINE RUN ...................... 5.75 /;
EGG ..................................... 6.00 u
NUT ........    6.p0 f
SCREENINGS (Indiana) 5.00 Į!

PIRKIT DABAR’.! 
KAINQS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE Ik
PRIEMIESČIUOSE *< q 

Tel. ĄRDMORE 69fa į! 
_______ ■ _____ ;;

NORTHERN ILLINOIS Equatof

$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Merrimac 8079.

‘ • • • • i - * ■ ‘

I® TURJT 
KĄ PARDUOT
, PAGARSINKIT

NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BAKOENŲ

skaitykit
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI '

PąŠąukit mus tuojau

CANAL 8500
Ąpgarsinimų kainos pri- 
ęįnąmp^ Ųį pąkąr loji
mus gausit nuolaidą.

A* -1 ■ ■■ ',r«" A'' J ■■ ■ '

'jfccvJ. .. ifrj. '



gaudomi yra

London

Vakaras įvyks lapkr. 6 d

au

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
s

M*

$01

Vaikai išliuosavo 
tėvą iš kalėjimo

alinėje, 
paskir- 
Fondo

Rytoj Kančauskai 
Rengia Bunco Party 
“Pirmyn” Naudai

m®

Patvirtino 
nubaudimą 
d'ėntisto

Kovoja 
dėl politikieriaus 
oalikimo

Rezignavo 
iš senatvės 
pensijų komiteto

lošė- 
Sunkiai dirbda- 

r prizų 
rengėjos ir rengėjai

teisėjas John
Elizabethtown.

daug malonumo suteiks
R. š.

špirkimp, bet Jo 
Pinigui buvo 

, tad grobikai 
iškeisti.

Skiria visą choro, pelną 
kelionei Lietuvon

ris dabar yra policijos ieškomas 
žeistas, bet gal ir išliks gyvas.

savo žmonos n 
tėvas Vikio 

;1 an 
nesi

larbe, Amerikos
.tore, .-kUri paskel-

IJugelį. Pullmano

James H. 
metų buvęs 
rezignavo 
teridento 
tos, nes 
reikalais, 
natoriii’s

ATĖMĖ SUNU NUO LIETUVIO TĖVO IR 
ATIDAVĖ TĖVUKAMS

M

cascio plėšikų šaikai, kuri yra 
apiplėšusi
banko depozitorių. pats Locas- 
cio, kuris pakliuvo į( policijos 
nagus ir viską išplepėjo, liko 
nušautas lošiant kortomis gro- 
serncj 3020 S. Wells St. Įta
riama, kad jį nušovė patys 
šaikos nariai, kurie bijojosi jo 
liudijimo’ teismo, šaikos vadas 
jau suimtas.
kiti šaikos nariai

nąjį Viktorirką paėmė tėvukai 
ir berniukas pas juos visą, 
laiką gyveno. >

Byla teisme užtruko apie 
tris dienas laiko ir abi pusės 
pastatė išviso apie 11 liudi
ninkų. Kurauskus teisme at
stovavo adv 
188 West Randolph street

žagariečių Kliubo jaun’mas 
sti dėde VąįiękŠnu priekyje lai- 
ko po kelias praktikas kas sa
vaitę. Mokinąs dviejų juokingų 
komedijų, kurios bus suvaidin
tos lapkričio 6 d. West Side 
Hali. Prie to bus ir muzikalis 
programas. . Komisijos nariai, 
p-ią Radauskienė* S. Neprikas 
ir Įeiti stropiai platina bilietus. 
^Teteikia aiškinti kaip žagarie- 
čių, parengimai yra smagus. Ku
rie . atsilanko, visuomet būna 
pilnai patenkinti. Taigi nepa
mirškite šio vakaro, ypač tams
toms 
jaunuoliai savo lošimu

Įdomus ginčas dėl 9 metų berniuko 
Bridgeporte

Rytoj vakare, Carpenter’s 
salėje, ties 5439-41 South Ash
land Avenue, įvyks Bunco ir 
Kortų Lošimo Vakarėlis. Pa
rengimą rengia pp. Kančaus
kai: pp.; Juozas Kančauskas, 
stambus, biznieriai nuo 5907 
South Kolmar avenue, ir p. 
Bernile Kančauskas, ntio 5944 
So. Kostner avenue.

Andrews, per, 16
Kewanee mšru, 

iš valstijos sūperin- 
senatvės pensijų vie- 
esąs užimtas kitais 

Jo rezignaciją guber- 
Horner priėmęs.

MMi

KALĖJIMAN. — Miss Mabel Cedergren, 
Kuri tapo nuteista penkioms dienoms kalė
jimai už neatsargų važiavimą. Taipjau per 
metus laiko ji negalės naudotis savo .•auto
mobiliu. . •• ’ •

SUMOKĖJĄ $50,000, BET JO NESU
LAUKIA. — Charles S. Ross, 72 m., kuris 
buvo pagrobtas rūgs. 25 d. Nors jo žmo- 
na sumokėjo $50,000 
paliuosavimo nesulaukia, 
sumokėti prieš spalių 8 d 
turėjo ii dienų laiko pinigus 
Spėjama, kad jis veikiausia yra jau-mi 
ręs/ues turėjo. visai -silpną širdį

savininkč 
Kazimiera Rasptlkienė šakosi 
spalių 8 d. išriuomšvuši gara
žą nepažystamain jaunam vy
rui, kuris tuoj pasistatė jame 
savo automobily. Bet kąd jis 
nuo to laiko niekad daugiau 
nepasirodė, tai jai pasirodė 
įtartina ir ji apie tai pranešė 
policijai.

Policija spėja, kad tas auto
mobilis priklausė Joseph Lo-

! SUDĖTINIS LĖKTUVAS. — Anglijoj tapo pastatytas sudėtinis lėktuvas “Pick-a-Back”, kuris ištikrųjų su:i 
ded&iš dviejų Jėktuvų, vienas ant kito. Tokis lėktuvas yra skiriamas skridimams per Atlantiką ir manoma, kad tO 
ki^ lėktuvas įstengs paimti didesnį krovinį prekių ir pasažierių.

nebegalėdavo pažinti net ir ar
timų sau žmonių. Rašydamas 
gi naują testamentą jau nebe
įstengė Jį pasirašyti, bet tu
rėjusi būti vedama jo ranka. 
Tad jos skaito jo sutuoktuves 
ir paskiausį testamentą netei
sėtais ir reikalauja viso. turto 
sau, kaipo artimiausioms jo gi
minaitėms.

Nicholas Lanpers liudija koroneriui kaip jis automobiliu suvažinėjo ir užmušė mo
terį Mrs. Georgette Stoękmer. Užpakaly kaiyėj jo liudijimo-su susidomėjimu klausosi jo 
žmona. Dešinėj — Sophie Galanski, su kuria jis važinėjo po smukles ir kuri buvo 
kartu su juo; kada ištiko nelaimė. Nors Lanners ir teisinosi, kad nelaimė buvo neiš- 
vengtina, vistiek jis tapo atiduotas teismui už užmušėjystę.

Devyni Vaikai, '-nuo 2 iki 19 
metų amžiaus, ir jų motina 
Mrs. Ziomek, 3035 W. 38 P]., 
išliuosavo. iš kalėjimo tėvą Sta
sį Ziomek.- • , • . •. -,r ■ a,

Ziomek buvo pasodintas ka- 
lėjiman spalių 11 d., už nęsu- 
mokėjimą $10?000 atlyginimo 
už suvažinėjimą automobjliu ir 
sužeidimą Šhirley MAė Worth- 
ley, 7 m., 3836 S. Šhcramento 
Avė. Ziomek teisme teisinosi 
ne tik negalys .sumokėti pri
teisto atlyginimo, bet kartu, 
būdamas kalėjime, negalys už
dirbti ir pragyvenimo savo šei
mynai. Bet ypač teismą pavei
kė jo žmonos ir skaitlingo bū
rio vaikų maldavimai.

Teisėjas Gullett laikinai jį 
paliupsavo iš kalėjimo iki lapkr. 
12 d: galutinai išspręs jo by-

Valstijos - ąugščiausias teis
mas Springfieldė, patvirtino 
$500 pabaudą uždėtą chicagie^ 
čiui dentistui Dr. Dubin už 
nederamą garsinimą savo ofi
so, kas ppieštarauja valstijos 
dentistėrijos praktikos aktui.

Dr. Dubin užlaiko kelis ofi
sus ir vyliodavo žmones gar
siakalbiais, “lekcijomis”, agen
tais ir net pardavinėjimu daiv- 
tų valymo nijltėll^y. '

ų Si

parengimui, bet surinko vi
sas ddvanasx ir pasiūdino 
daug rankdarbių, .kurie bus 
išdaiiriįtii laimėjusiems 
jams pHzais 
mi bilietų platinime 
ruošime 
stengėsi turėti kuo pažiausiai 
išlaidų, kad parengimas duo
tų kuodaugiausiai pelno. Jie 
tikisi, kad visi “Pirmyniečiai” 
ir “Pirmyn” choro draugai at
silankys pąrengime ir jame 
praleis maloiTų vakarą, taipgi 
parems gražų tikslą — “Pir
myn” choro kelionę Lietuvon 
1938 meti] Dainų šventei. X

Pp. Kančauskams vakarą 
i rengti gelbsti p. J. Petrošius, 
nuo 5907 Sb. Kolmar ir jauna
sai p. Norbuto sūnūs, Andy 
Norbutas. Parengimo pradžia 
8 vai. vakare, o įžanga tiktai 
25c. Rengėjai kviečia visus 
Pirmyniečius ir savo draugus 
atsilankyti. - —Busiu.
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PERŠAUTAS UNIJOS ORGANIZATORIUS. — John 
White, 36 m., automob'lių darbininkų unijos organizato
rius iš Harvey, kuris tapo peršautas po unijos susirinki
mo Chicagoje, šiaurvakarinėj miesto daly. Jį peršovė pa
šalintas iš vietos unijos organizatorius Charles Cain, ku- 

White yra sunkiai su-

Prieš kiek laiko .mirė senas 
valstijos, legislaturos pirminin
kas David ‘E. Shanhhan, kuris 
paliko apie -$850,000 turto.

Prieš pat, mirtį jis susituo
kė su savo ■ sekretore Helen 
Troesch, kuriai užrašė ir visą 
savo turtą.

Dabar už tą turtą eina ait
ri kova teismuose, nes jo tur
tą savinasi ir dvi jo pussese
res. Pastarosios įrodinėja, kad 
Shanahan susituokė gulėdamas 

būdamas veik 
sąmonės, kada jau lą

Bunco ir Kortų Vakarėlis 
yra jų pačių tvarkomas ir 
rengiamas parengimas, “Pir
myn” choro kelionei Lietu
von- Visą to parengimo pelną 
pp. Kančauskai skiria Fondui 
Pirmyn Choro Kelionei Lietu
von, prie kurio abu priklauso.

IP-ris . Juozas Kančauskas 
yra to Fondo komiteto narys, 
o p-nia Kančauskiene jo glo
bėja, kartu su p. G. Norbutu, 
kuris neseniai surengė “Pir
myn” Dieną savo 
prie 35th ir Emerald, 
damas visas įplaukas 
naudai ($206.70).

P-o Juozo Kančausko žmo
na ir p. B. Kančauskiene ne- 
vien išplatino daug bilietų

Rado arsenalą 
automobįĮyįj

John VVilliam Campbell (dešinėj)j 19 mėtų jaunuo
lis iš Mount Sterling, III., laike kvotimo Marshall, Mich., 
kalėjime. Jis prisipažino išgėdinęs ir nužudęs Gtafton, 
Ohio, 19 metų mergaitę Louise. Hornbeck, taipjau papil
dęs kelias kitas panašias piktadarybes. Campbell po to
kio prisipažinimo tapo skubiai išgabentas į Grafton, O., 
kur bus atiduotas teismui-. . •

BR1DGEPORT. — Pereitos 
bsavaitės pabaigoj, Cook aps
kričio teismo 
Gullich (iš 
111.) pasirašė nuosprendį, at
imdamas nuo tėvo ir atiduo- * 
damas tėvukams 9 metų ber
niuką . Viktorą Zokaitį, Jr. 
Berniukas yra sunūs Viktoro 
Zokaičio, 36 metų amžiaus, 
nuo 3227 Lowe avenue.

Berniuko tėvukai, kuriems 
jis buvo atiduotas, yra Stasys 
ir Petronėlė ' Kurauskai, nuo 
650 West 35th street.

Teisėjas, nevien • anūką jiems 
atidavė, hčt pakeitė jo vardą 
iš Viktorą Zokaičio į Viktorą 
Kuraiiską. Nuosprendis yra 
galutinas ir jo nebus galima 
pakeisti, nebent tėvas eitų į 
aukštesnę teismo instanciją 
.apeliacijai.

Teisėjas, parėmė nuosprendį 
faktu, kad po 
berniuko mirties 
ras Zokaitis (dabar vedę 
tru kartu) sūnumi visai 
rūpinęs, jo neužlaikęs ii 
davęs jam pragyvenimo. Mo-j mirties patale, 
tinai mirus 1932' metais, jau- visai

Fay 
mūviu - ž 
be Ne.w Yorke, kad j grei
tu laiku ištekės už Ripplia 
(Indijoj) Mahatajah, su ku
riuo ji /susipažino tParyžiu-

Garažiuje prie' 6732 S. 
tesian Avė., policija užtiko 
tomobily slaptą arsenalą, 
riame rado daug visokiausių 
ginklų.^ ;• ..LJ

Namo ir garažo
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