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Civiliai Japonijos Gyventojai 
Kraustosi į Kinija

JAPONAI PRADĖJO NAUJĄ OFENSY 
VĄ ŠIAURĖS KINIJOJ

PEIPING,. Kinija, spalio 26. 
— Japonų * armijos vadovybė 
paskelbė, kad ji pradėjusi ofen- 
syvą Shansi prdvincijoj. Japo
nų tikslas esąs paimti tos pro
vincijos sostinę Taiyuąn.

Japonai koncentruoją dideles 
jėgas tikslu paimti perėjimą 
Niagtzekuan, kuris randasi 60 
mylių atstumoj į rytus nuo 
Taiyuano. Užduotis paimti per
ėjimą esanti sunki, tačiau ja
ponai tikisi kliūti^ įveikti.

Paskutiniuoju laiku gabeni
mas į šiaurės, frontą japonų 
kariuomenės liovėsi. Bet pra
sidėjo kitokios rųšies imigraci
ją. Kiekvienas laivas atplau
kiąs iš Japonijos atgabena bu
čius privačių gyventojų. Kiek
vienas traukinis iš Manžurijos, 
pasiekiąs Peipingą, atveža ki
tus būrius civilių japonų.

šituos imigrantus sudaro

smulkus biznieriai krautuvinin
kai, pramonininkai platesniais 
užsimojimais, merginos links
mintojos kavinėse, amatninkai 
ir paprasti darbininkai ieškan
tys darbo. Visi jie tikisi pasi
naudoti progomis, kurias, jie 
mano, armija jiems atidariu
si. '

Pačiame Peipinge karo sąjū
dis jau nuslūgęs ir krautuvių 
durys vienur kitur atidaroma. 
Be to, galima pastebėti atmai
nų aplinkumoj. Kuomet seniau 
Peipingas atrodė lyg kinų ar- 
kyvų miestas, tai šiandien ir 
elektrikinės iškabos ima mar
ginti net šalines gatves. Jos 
margina ypatingai' naująsias 
bizniavietes.

Tačiau už miesto ribų visi 
ženklai tebekalba, kad karas 
čia pilnai dominuoja gyveni
mą. .

KUR ŽUVO 10 VAIKŲ. —' Rock' Island linijos greitojo traukinio “Rocket” 
ties Masoij City, la., sudaužytas Rėnwick, la., mokyklos busas, kuriame žuvo 
10 vaikų, o 18 vaikų liko sužeista, Biisas. išardytas išėmimui užmuštųjų ir su
žeistųjų. 1

9 VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA 
NUKELTA 3 D. 

LAPKRIČIO

AUSTRIJOS PASIUNTINYS IŠVYKO 
Į LENKIJĄ

Japonai paėmė 
Tazangą

Schacht rezignavo 
iš nacių kabineto

SHANGHAI, Kinija, spalio 
26. — Japonų kariuomenė ąn- 
tradienį paėmė- Tazangąj' vieną 
svarbių  jų,Jinjjos vietų 
apgynimui Shanghajaus. Tg- 
zang yra penkių mylių ‘ atstu
moj nuo Shanghajaus. Japonai 
taipgi paėmė keliose vietose 
Shanghai — Nanking geležin
kelį.

Tazang buvo paimtas po 
smarkios artilerijos ir aeropla
nų veiklos. Faktinai taip Ta
zang, taip keletas kitų apielin- 
kės miestelių paversta griuvė
siais.

Užėmę Tazangą, japonai mė
gino praplatinti savo domina
vimo sritį, tačiau kinai gynė
si desperatiškai ir kinų karo 
vadovybė nedavusi
riuomenei įsakymų pasitraukti 
į atsargos pozicijas. Priešingai, 
kįnų vadovybe pareiškė sių
sianti sustiprinimų savo kai
riams tose vietose, kur japo
nai pasistūmė pirmyn.

BERLYNAS, Vokietija, sp. 
26. — Hitleris antradienį pri
ėmė rezignaciją Dr-o Hjalmar 
Schachto, Vokiętjjos ekonomi
jos ministerio. ^7 "A/

Schacht pranešė, kad jis pa
silieka Reichbanio prezidentu 
bent kuriam dar laikui.

Apie Schachto rezignavimą 
kalbėta buvo jau ne kartą. Dar 
visai neseniai pranešta, kad jis 
perėjęs opozicijon Hitleriui ra
gindamas skirti daugiau pini
gų plėtimui Vokietijos pirkly- 
bos užsieny, o mažiau ginkla
vimosi reikalams.

BRUSSELS, Belgija, spalio 
26. — Devynių valstybių kon
ferencija Tolimųjų Rytų kon
fliktui likviduoti turėjo prasi
dėti šiame mieste ateinantį šeš
tadienį, spalio 30 dieną. Dėl 
įvykusių^\Bęlgįjds valdžioj kry- 
zės,, ryšium su rezignavimu 
ministerių kabineto, sakyta kon- 
ferencija buvo atidėta. Ji at
sidarys., tik lapkričio 3 dieną.

AUSTRIJĄ^ Viepa, spalio 26 
— Austrijos užsienio reikalų 
ministeris Dr. Guido Schmidt 
pirmadienio, vakare išvyko į 
Lenkiją. Oficialus Austrijos 
ministerio vizitas Lenkijai esąs 
pasirašyti “kultūrinį" susitari
mą”, x tačiau nužiūrima, kad 
užpakaly šios “kultūrinės mi
sijos” slepiasi daug rimtesnis 
dalykas. ; J ’

Praeity, Lenkija, sakoma,- net 
su pasitenkinimu žiūrėjusi į 
vokiečių atakas prieš Austri
ją. Ji maniusi, kad vokiečių' 
pasimojimai pietuose išgelbės 
ją pačią nuo nesmagumų. Bet 
dabar atsakingi Lenkijos poli
tikai realizuoją, jogei Austri
jos pražūtis iš žemėlapio ne
išeisianti nė Lenkijai į sveika
tą.. Reikia tad su Austrija tar-

t, ■.jįsj'Ti V’'*'į--*-*- u: ■

savo ka

Nori karaliaus

Prancūzai mobili
zuoja kariuomenę 

arabų sukilimui 
slopinti
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C.I.O. REIKALAUJA AUTONOMIJOS
A. D. FEDERACIJOJE

■............    D .1. 1 '■ 1

tą, su atskirais viršininkais, su 
autonominėmis teisėmis vado
vauti tam departamentui ir te
gul j jį įeina visos dabar prir 
klausančios C.I.O. unijos.

3—-Tegul A. D. Federacija 
sutinka sušaukti abiejų orga
nizacijų — būtent C.I.O. ir 
A.D.F. — suvažiavimą, kad jis 
užgirtų visus tarimus, kuriuos 
dabartinė konferencija pada
rys; šitoks suvažiavimas pa- 
tęnkins eilinius abiejų organi
zacijų narius ir suteiks jiems 
taipgi balso susijungimo klau
simais.

I *

A. D. Federacijos atsakymo 
ir jos pasiūlymų laukiama tre-

^ASHINGTON, D. C., sp.
26. — Antradienį, spalio 26 d., 
industrinio Organizavimo Ko
miteto atstovai įteikė Ameri
kos Darbo' Federacijos atstok 
vąms pasiūlymą susidedantį iš 
trijų punktų. Jie yra iš esmės 
šitokie:
' 1—Tegul Amerikos Darbo 

Federacija pripažįsta, kaip vie
ną savo principų, organizavimą 
darbininkų industriniais pa
grindais masinės gamybos įmo
nėse, laiyininkystėje, 
aptarnavimo įmonėse 
grindinėse fabrikavimo 
se.

2—Tegul Amerikos 
Federacija sutinka įsteigti sa
vo tarpe atskirą departamen- čiadienj, spalio 27 d.

viešojo 
ir pą- 
įmonė-

DarŲo
<■ . . , ■

IŠ LIETUVOS .Darbiečiai rodo lai-
M* • • A J 1 • •

Pradėta statyti . amatą 
mokykla

mojimus Australijos 
senato rinkimuose••

UKMERGE, sp., 4. — šiomis 
dienomis pradėta statyti Uk
mergės Valstybinė amatų mo
kykla. Statoma amatų moky
kla bus Kauno g. gale, prie 
geležinkelio stoties. Mokykla 
bus ^moderniška, su vandentie
kiu, kanalizacija, centraliniu 
šildymu ir kitais patogumais. 
Ten pat bus ir mokyklos dirb
tuvės. Statybos darbus vykdo 
rangovas P. Dėdelė. Visi sta
tybos darbai f kainuosią '-apie 
4OOxO.o6 H- Mokyklos projektas 
inž. Vodopalo.- •

SIDNEY, Australija, spalio 
26. — Darbiečiai Australijos 
atstovų buto rinkimuose lai
mėjo tik 2 naujas vietas. Bet 
daviniai iš rinkimo senato na
rių rodo darbiečių kandidatus 
priešaky, visose šalies valstijo
se. Vienok galutini rinkimų re
zultatai dar nežinomi.

Hooveris kviečia re- 
jgjiblikonus vienytis

* - -BOSTON, vJMass., - spalio 26. 
— Kalbėdamas per radiją an
tradienį buvęs Jungt. Valstijų 
prez. Hooveris atsišaukė į vi
sas šalies gyventojų grupes ir 
sluoksnius, nusistačiusius prieš 
dabartinę šalies valdžią, vieny
tis naujai pertverk y to j repub- 
likonų partijoj. Hooveris pa
reiškė, kad jis pats nenori jo
kio ofiso.

Auklėjimo negalavimaiMadridas ruošiasi 
gintis

* • X * *'•<

Laukiama permainų 
Ispanijos kabinete , ■ . c •

HENDAYE, Ispanija, spalio 
26. — Pranešama, kad Ispani
jos lojalistai antradienį jau bu
vo perkėlę savo ministerijas į, 
Barceloną.

Ryšium s U valdžios perkėli
mu ir su paskutiniu jų dienų 
įvykiais musių frontuose eina 
kalbos, kad įvyksią žymių pa
kaitų ministerių kabineto są
state.

šimtas tūkstančių sukilėlių 
karių ,— karlistų, italų, mau
rų, o taipgi lojalistų paimtų 
tarnybon iš Asturijos — lau
kė generolo Franco įsakymų 
pradžiai didžiojo ofensyvo. 
Oferisyvo tiksiąs esąs atskir
ti Kataloniją nuo Francuzijos, 
pulti vyriausybininkų pozicijas 
Teruel fronte, kurs yra 70 my
lių atstumoj nuo Valencijos, ir 
stumti atgal vyriausybininkus 
Zaragoza fronte.

ALYTUS, sp. 4. — Per po
rą pastarųjų metų, pasibaigus 
mokslo metams ir egzaminams,, 
kaikurių pedagogų nukentėda
vo Jangai. Apie ,tai buvo net 
laikraščiuose paminėta. Nors 
tatai nėra normalu, bet supran
tama, nes buvo manoma, kad 
tai yra tik mokinių kerštąs ųž 
nelaimingus dvejetukus., Pafei- 
rodo, kad keršyti mokytojams 
už dvejetukus moka ne tik mo
kiniai, bet ir kai kurios moti
nos, net auklėtojos. Tik, žino
ma, tą padaro šlykščiąu už 
mokinius. Visuomenėje tat da
ro •, labai blogą įspūdį, nekal
bant jau apie tokio auklėjimo 
padarinius; Reikėtų tuo 
rūpinti.

PARYŽIUS, Ispanija, spalio 
26. — Madridas ir vėl ruošia
si x pasitikti sukilėlių . atakas. 
Tarp kitko dabar yra statomos 
apsaugos miesto gyventojams 
nuo užpuolimų iš oro. Tokių 
apsaugų jau pastatyta 27,000 
žmonių. Dar statoma apsaugų 
kitiems 23,000 asmenų.

Kariuomenės vyriausybė de
da pastangas pašalinti iš mie
sto kiek galima daugiau netin
kamų mūšiams žmonių, kaip 
moterų, vaikų ir ligonių.

CASABLANCA, Prancūzų 
Moroko, spalio 26. — Francu- 
zų vyriausybė, veikdama tiks
lu greitai nuslopinti pasireiš
kiantį arabų sukilimą, pirma
dienio naktį areštavo arabų na
cionalistų partijos keturis va
dus, jų tarpe patį viršininką 
Aliai EI Fassi.

Kolonialiai Francuzijos ka
riuomenei laikomai mieste Fez 
įsakyta būti prisirengusiai ak
cijai, jei kiltų < daugiau sumi
šimų pasėkoj šių areštų.

■į.• 1' 1rl' ■

Kun. Coughlino šalinin
kai nerimstaPataria vyriausybei 

boikotuoti 9 valsty
bių konferenciją

TOKIO, Japonija, spalio 26. 
— Japonų atstovų buto politi
nės partijos antradienį susita
rė, kad Japonijos vyriausybei 
geriausia busią boikotuoti 9 
valstybių atstovų konferenciją 
Brussels mieste, Belgijoj/kuri 
prasidės lapkričio 3 dieną.

Tačiau, nors ši sutartis tarp 
parlamento partijų padaryta 
viešai ir buvo paskelbta, ji pa
likta nepasiųstą vyriausybei 
oficialiai, nes ministerių kabi
netas dar tebesvarstė, kokios

67,000 kinų žuvę susi

Radijo kunigo Coughlino, 
pasižymėjusio koliojimais sa
vo kalbose, šalininkai pradėjo 
vajų, kad išimti Coughliną iš 
Detroito arkivyskupo Mooncy 
globos, kuris neleidžia jam per 
radiją koliotis. , Užsimojimai 
yra padaryti Coughlino para
piją nepriklausomą nuo arki
vyskupo Mooney.

INDEPENDENCE, Kan., sp.
26. — Čia susidarė grupė žmo
nių, kuri nori matyti Walesą 
karaliumi. Grupė net pasiuntė 
valstijos sekretoriui prašymą 
išduoti jai čarterj, kaipo orga- taktikos laikyti^ konferencijos 
niząpijai.

- čia susidarė grupė žmo-

Japonams nauji 
taksai

klaųsimu. '

26.
Ką- 
kad 

uždėta

KALTINA WALL GATVŲ DĖL AKCIJŲ
KRITIMO

TOKIO, Japonija, spalio 
— Finansų ministeris O. 
ya antradienį pareiškė, 
1938 metais nebusią
naujų taksų paprastiems reika
lams, bet, esą, teksią uždėti 
nauji taksai karo kaštams pa
dengti.; '

70,000,000 pagonių 
Jungtinėse Vals-

* tijose

LONDONAS, Anglija, spalio 
26. — Robert Worth Bingham, 
Jungtinių Valstijų * ambasado
rius Didžiajai Britanijai, sur 
grįžęs į Londoną po dviejų nąėr 
nėšių atostogų Amerikoj pa
reiškė, kad paskutiniųjų laikų 
akcijų kritimą Jungt. Valstiją 
biržoj iššaukusios Amerikos; 
bankierių ir brokerių machinjk- 
cijos. Brokeriai Ir bankieriai,; 
atakuodami nepaliaujamai prez. 
Roosevelto valdžią, išgąsdinę 
Šalies piliečius, o pasėkoj gąs^ 
dinimai paveikę biržą.;

“Ką jus manytumėt”, aiški-

no ambasadorius Bingham bri
tams, “jei jūsų Ąiačių šaly žy
mus bankininkai / ir brokeriai 
imtų kalbėti, jogėi valdžia pa
kriksianti? Efektas butų toks, 
Jkąks buvo Jungtinėse Valstijo
se. Wall gatvės žmones buvo 
priešingi prezidentui paskuti
niuose rinkimuose. Jie prieši
nosi jam per visą laiką po rin
kimų. Dabar jie bepajėgia su
prasti, kodėl akcijos krito. At- 
sąkymas toks, kad jie patys 
kalti. Bankai laikosi gerai, pra
monė laikosi ‘gerai,, bet jie iš
gąsdino žmonės »sayo kalbomis 
apie valdžios nepasisekimus.”

. • . '' ■ t » *

' COLŲMBUS, Ohio, spalio 26 
— Pasak Guy P. Leavitt, Cin- 
cipnati bažnyčios lapo redak
toriaus, iš 125,000,000 asmenų 
Jungt. Valstijose 70,000,000 
neina į bažnyčias, taigi esą 
“pagoniai”.

Vargas su karaliaus 
mikčiojimu

LONDONAS, Anglija, spalio 
26. — Antradienį karalius Jur
gis VI pasakė kalbą, parlamen- ....
to sesijai atsidarant. Jurgis/ 
VI eilę metų dėjęs pastangas 
pašalinti mikčiojimą iš savo 
kalbos. Taigi šioj pirmoj, kai
po karaliaus kalboj, nėmik’- 
čiojęs, bet staMžjojęs kartais 
taip ilgai, kad klausytoj ams 
darėsi neramu. 
' ■' I . •' ■ ■■ ■ ' - ■■ • '

Karalius

Chicagai įr apieliąkei fede- 
ralio oro biurąs šiai dienai pra
našaują: J >

žadėjo Anglijos] Bendrai' giedra; vįd»Mąiąi 
valdžibs pastangas kreipti tai- šiaurės vakarų vėjąi; saulė te- 
kai įvykdyti Kinijoj ir Ispani- ka 6:16, leidžiąs! 4^2 vaian- 

dą-joj.

'■
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SHANGHAI, Kinija, • spalio 
26. — Japonai skelbia, kad toj 
Shanghajaus srityje, kurią da
bar yra užėmusi jų armija, jie 
radę 67,000 kinų užmuštų. Tu
rėdami omenėj, kad daug ki
nų mirė nuo žaizdų savo 'pu
sėje, o taipgi buvo užmuštų ir 
pačių kinų palaidotų, japonai 
apskaičiuoja, jogei laikotarpiu 
nuo rugpiučio 13 dienos iki 
spalio 23 dienos kinų iš viso 
žuvo apie' 250,000. v,

Kai kurie korespondentai iš- 
ąkaiciuoja, kad japonai- pražu
dę per 25,000 karių nuo to lai
ko, kai vietoj laivyno sausu
mos armija pradėjo veikti.

Japonai sakosi, kad viso jie 
užgriebę kinų šautuvų 6,800, 
lengvųjų mašininių kahuolįų 
1,006, sunkiųjų mašininių ka
ukolių 200, šautuvų šovinių 
783,000 ir rankinių grantiį 9,- 
000. ■- ‘J •
JNetikslumas, japoną pareaš* 

kime atrodo tas, kad -užmuš
tų kinų jie radę 67,000, o už
muštųjų šautuvų tepateko į ją 
rankąįfrtik 6,800. • r.
i ;.- “.<■/c - i
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Ugniagesiai įsigijo 
vieną mašiną

dar

/ Praeitą > savaitę Ukmergės1 
miesto savivaldybė nupirko ug
niagesiams gaisrinį automobi
lį. Kainavo apie 24,000 lt.

Bomba Katalonijoę 
!! ministeriui

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

BARČELONA, Ispanija, sp. 
£6. — Sprogo bomba; padėta 
srutų nutekamam vamzdy prie 
Katalonijos ekonomijos minis
terio Juan Comorera namų, kai 
jis lipo iš automobilio ties sa
vo namais. Comorera išliko 
sprogimo nepaliestas. •'/ 

■ ■ ---- ■ —'
Reikalauja japonus 
tuojau išsikraustyti

SHANGHAI, Kinija, ; spalio 
26. — Kinų reikalavimai Brus
sels konferencijoj, ■;kinų-jąpopų 
karo likvidavimo klausimais, 
busią penki, vienas Ąctlrių nri* 
kalausiąs japonus tuojau pasi
šalinti iš Kinijos.

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit j te m s do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni—o jiems jūsų 
dovana suteiks didelj 
džiaugsmą.

' •' " r-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.

■ i
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Overtones

2 NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, spalių 27, 1937
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Iš Pietų Amerikos
(Musų speciąlaus koręspnndępto Piety Amerikoje)
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PERU

Inkų Mumijų Ieškojimas
Preistoriniais laikais toje 

vietoję, kur dabar randasi Pe
rų valstybė, egzistavo garsi 
Inkų Imperija, kurios politinę 
santvarka turėjusi komurtlžnię 
pradų. ir savo aukšta tais lai
kais civilizacijų. Yra susitvėru
si speciali archeologų komisiją, 
kuri šiomis dienomis pradės 
archeologinių iš kasinėjimų
darbus, specialiai ieškodama 
Inkų mumijų. Jų tikimasi už
tikti toje apylinkėje, kur ran
dasi neseniai pastatyta San 
Andrės ligoninė. Mumijų ieško* 
jimo darbo palengvini j imui, 
komisijon tapo pakviestas ku
nigas Domingo Angulo, žymus 
istorikas ir Perų Istorinio In- 
situto narys. *-
Mussolinio Fašistai Kelia , Ra

sinę Neapykantą Perų
v Valstybėje

Italų fašistinė misija, kuriai 
vadovauja generolas Camarot- 
ta, yra pasiryžusi reorganizuo
ti Perų valstybės policiją. Ne
seniai paskelbė, kad visi spal- 
votųjų rasių indėnų, negrų ir 
maišytų) policijos tarnautojai 
butų tuojau paleisti, kaipo ke
lianti pasipiktinimų • baltųjų 
gyventojų tarpe. Jei respek
tuoti įtalijoniškų fašistų no
rus, tai pusę peruajiečių tau
tos tektų išvežti į miškus, kur 
yra gimę jų tėvai ir protėviai.

Archeologinė Komisija
Rado...

URuęyĄJŲS : 
■ ■ ■ >

Incidentas Urugvajaus Par 
lamente 7

Parlamento atstovų kamarų-' 
|e kilo incidęntas tarp' 
tų atstoyu Dr. fimilio Frųgdrii 
ir terristų atstovo Espalter. 
Frugoniui/ pradėjus kelti aik
štėn Espalterio korupcinius 
'‘nuopelnus”, kuriubs jis nega
lėdamas apginti bei užginčyti, 
pagriebęs vandens stiklinę švie 
dė ja Dr. Frugdniui j veidą, 
padarydamas rimtas žaizdas.

Barbarizmas ir chuliganiz
mas, tai fašistų ideologija ir 
taktika.
Paskaitos Liaudies švietimui

Urugvajaus mokytojų Unija 
vysto rimtų švietimo plano ak
ciją, kurion pakvietė paskaitų 
skaitymui įžymiausius urugva
jiečių intelektualus: rašytoją 
Petit Munoz, rašytoją socialis
tą Emilio Zum Felde, poetą- 
sociologą ir parlamento atsto
vų Dr. Emilio Frugonį, kuris 
yra Urugvajaus universiteto 
teisių fąkulteto profesorius, ra
šytoją Emilio Oribe ir kt.

Urugvajus yra ■■ skaitomas 
kultūringiausia valstybė visoje 
Pietų Amerikoje tiek liaudies 
švietimo atžvilgiu, tiek socisdi-. 
ne įstatymdaryste. Tik gaila, 
kad urugvaijiški hitlerininkai 
tą visų nori sutremti.

. J. Lazdauskas 
Montevideo, R. O. U.

Wherer arę you planning to 
go Friday? To a darice, to a 
party? Well, you had better 
cancęl it. Birutė is planning 
a farewell party fpr blonde 
and 'lovely Joanne BRchinskas, 
who is leaving for Lithuąnųi 
Sunday. Bjrivtė mentbers and 
friends are invited to bid her 
a long to be remembered adieit 
Sorry as we are to lose hep, 
we are glad of her goo fortune 
in wjnnihg a two year scholar- 
ship abroąd.

Swanny reports that Edgar 
Firant has transferred from 
the Illinois U. to Armour, and 
will attend rehearsals reguląr- 
ly. He’ll be' in the balses’ cor- 
ner. This makes the sopranos 
and basses one up on their 
neighbors aeross 
Florepce Korsak,
us lašt Friday, is a very good 
soprano. Welcorne to you both 
and may we soon greet many 
morei likę you.

the aisle;
who joined

The chorus need never vforry 
about a shortage of after-din- 
ner speakers should the occa- 
sion. arise. No less than seven 
members took the floor Friday, 
with the balance of the mem- 
bership kibitzing\ Adam Mi- 
cevicz aroused. everybody with 
bis eloquent defense of and

praise for Birutę and- her un- 
tiring leader, Jflihų Byapskas. 
As ą membęr ęf the spcigl cpin- 
rtiit^, Adam, wijl proyė 
invaluable workęį?. Sirch ener- 
gy should be cajtching.

This guy Fetjrąs, who orįgįną- 
ted the Lithuaniati families of 
Petrauskas, Petrąšius, Petrft- 
šiunas etcų niust ■ have beeiv 
a lėading tenor in, our f oi* e-” 
faithers pagan days. Hovv many 
tenors seern to bejong to that 
cĮanl Thete were thtee Pet
rauskas* in thę tenor section 
at the lašt rehearsaj.

■ ; ■ ;a 'i 

, ... * *

ThjsNthaT
Page Ripley 1 The altos will 

not say “no!” No coaxing, no 
pleading from >Mr. Byanskas 
oould indųęe them to sin$ ‘‘nė, 
ne” ... That \ hot-čha-ęha num- 
ber has a Vepy catehy tune; 
we find ourselves humming it 
in the sanotitiy of the office.. 
WoUjd the ■ poof ęavė in if 
Uiicle Al did < not make d 
speech? .... The. sočiai commit- 
tee is planning many stfrprises 
for the party at: Sandara all.,. 
If you do iiot know the loca- 
tion of Sandara, ednsult your 
phone booko. Many thanks to

Aldona Gulbin for providing 
sęveral įtems for this edition..

Jącųuęs Grandmesnil

MANHATTAN, Kan., spalio 
25. Kąnsas valstijos kolegi- 
įęj šiemet tik 17 nuošimčių 
studentų užsirašė žemdirby
stės mokintis. Tai žymus šia- 
pie skyriuje studentų sumažė
jimas, palyginus su praeitimi. 
Pądidėjo skaičius studentų in
žinerijos, ąbelnų mokslų ir ną- 
mų ekonomijos skyriuose.

Kąnsas valstijos kolegi-

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

. Juozapas Ažukas 
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
j aus pas r— z

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OVVNERS ASSOęiA- 
TION OF BRIDGĘPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. BoulėVhrd 8450

((Atdara nuo 10 ryto ifci 9 vak.) 
-T • T- l' ■ -I I-- - -...........

T?

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

Casma’s zonoje, liko atras
ta, akcidentalinėjė formoje, di
džiuliai Inkų skiepai, įrengti 
iš visiškai užtartavotų kolosa
liųjų akmenų, šitam archeolo
giniam radiniui duodama5 dide
lės mokslinės Svarbos, nes jie 
leis išstudijuoti Inkų vartotus 
metodus akmens užartavoji- 
mui.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pažibs Naujienos 
vra naudingos.

Užklupo Opiumo
Urvus

chi-' Policija sužinojusi, kad 
niečių opiumo urvus lanko ir 
baltosios mergaitės, du tokius 
urvus užklupo ir paėmė neima- 
žai opiumo. Taipjau tapo suimr 
ti tuose urvuose užtikti devyjii 
chiniečiai, kurių vienas bandė 
pulti policijų savo kirvuku*.

Vienas‘iš užpultųjų urvų biu 
vo skalbykloje prie 4752 S. 
State St., kur opiumo rūkyto-' 
jams buvo. įrengtas tarti tik* 
ras kambarys, kuris buvo iš
muštas galvanizuota skdrdimi, 
kad opiumo kvapas neišeitų į 
lauką. Čia tapo areštuota peh- 
ki chiniečiai, jų tarpe ir Brldge 
porto cbinietis Moy Tę>y, 52 irt., 
3126 S. Halsted St.

Kita užkluptoji vieta buvo 
prie 224 W. Cermak Rd.» kur 
buvo suimti keturi chiniečiai v

Mrs, Ąnęlia „K, Jarusz 
Physical Therapj 

and Midwife
' 6630 So. VV’eątern 
- Aye., 2nd floor 

Hemlock 9253
Patarnauju prie 

gimdymo namūo* 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t ■ 
ment ir magne- 
tic blatlkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3^23 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti,

■"11 ■1 ™ ...... ....

Ofiso Tel. Virginia 0036 
; Residence Telt BEVERLY ~8M4

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: " 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT *AVE-
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

---- ■     ........................—._

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

BOSELAND—CHICAGO, ILU 
Tel. PULLMAN 1193*8217

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. .Seeley 7380 . ;
Namų telefonas Brunswick 0597 
r.......  —*————

Dr. A. J. Shimkus
7 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

' Sekmadieniais susitarus . 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
. Tel. Lafayette 8016

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. R0ckwell St.

Telephone: Republic 9723 DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BbDY BftACES, E L A S T I C 
STOCKĮNGS gatavą! padaryti, ar
ba 'padirbsim tamprias pančiakas 
jusi) mierai. Mes esam specialistai 
Šlanavime ir padirbime dirbtinų 

alji) it visų' kitų mokslinių kunui 
prietaisų, Jei turit bet kurią ydą, 
Kreipkitės į mus—Specialistus mo- 
kslihiUOsė prietaisuose per tris“ 
gentkartes. ,

KAINOS PRIEINAMOS
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTKOPEOIG 00.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.
» ................... i................-............... ...

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avje.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

. VALANDOS: 
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012

■J—"p, U' *
Didelis Rytų Karo kurstytojų 

ątidengimas eina - • 
“TOLIMUOSE RYTUOSE”

Sovietų Rusijos dramatinė apy
saka apie intrigas ir špionažą ’

Sovietų Mančukuo pasieny. ' 
Angliški u^vardymai.

SONOTONE’ 00 Van B«rcn . hrM Wsbagh
Iki Vidnakčio—šiokiomis dieno

mis 25c iki 1 P. M.
HiMTi it lĮiifiHii j^tfiOliftHi.l'i i L J i'i

■ f IMTI- ~ 7>**~ ........................  ■’ - . -------

.u ....-
G A R'A N T U. O T I .

VARTOTI BOILERIAI į
. ..I... TAIftO PALIS VISIEMS BOILERIAMS

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

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

A.
ąnt ' materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI-
MAS. ’ -

MALEVOS
MAIRVA8^%^ t« VĄRNISIAI '/3 IKI ^8^iriSte
VARNIŠĮ ■ > >.------— šis. $2.25.
iš didžiausios firmos J IZri Musų QEa
Chicagoj! Nacionaliąi Į f £ kaina ........
produktai, kuri u °9 I Reguliares Kainos $2.70 vertės, visur ži- 
mes gavom iš Ban- | yegu»ar^ IVainos. J noma Plat ir Glošš

PIRKIT 
MALEVAS

VARNIŠĮ 
iš didžiausios firnios 
Chicagoj! Nacionaliąi 
produktai, 
mes gavom iš Ban- • 
kruto krautuvių, gai
štų it gelžkėlių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
% pigiau. Patenkini
mas garan Uotas 
100%. Keturios krau
tuvės—Ateikit į ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Avė. krautu
vė atdprą nedėlioj 10-1 • * ARM1TAGE 1440

*

PAINT EXCHAN6E
2000 Milwaiukee Avė.
6836.. So. „Halstgd^St.

Į!274 t;islon_Ayąn.ue 
bKvriVs itENOSHA,. WIS.

Ceniralls telfefonae

■ "■ 1  hmm I P.nrn

; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlAUSil' IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
......... ........ .-DIENĄ IR.NAKTĮa..

Visi Telefonai YARDS 1741-1712
. 4605-07 ‘ So. Hermitage Avė.

4447 [ .South Fairfield Avenue
Tel. LAFąYETTE 0727

,i I I. ..... .11 imi II I iMM Ii **!■■! iihi. • n.i.1 . ............................   ii

-X r. *j glk • koplyčios visose 
JUS,. X Chicagos dalyse

• . __  ____—1_______ 2._______- -- ■' -___ ___ a_ ___ •—______ __ _ __

AKIŲ SPECIALISTAI

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

, CHICAGO, ILL.
•T.';

»I PHI |||Į|>J| n 11.1111.111.1111m 'I1-■" |,..Į" > ■ II J ||> I 1 I ■ ■ I ■■

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C* stoties (1420 K.) — Pranešėjas 
/ -;y ’ K ŠALTIMIERAS, \

Laidotuvių Direktoriai

• » H ‘ .

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

4

Phone CANAL 6122

N

Industrie

Chicagoj
Garsinkitės “N-nose

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Tr-» • • * • • •

'Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
. Rez. Telephone PLAZA* 2400

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
’ Seredomis ir nedek pagal sutartį

Rez. 6681 So. Califomia Avenue 
Telefonas Renublic 7x68

KITATAUČIAI

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.
* Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

noma Fiat ir Glošš 
$1.50 i ■

$2.25 vertės Fiat Bal7 
ta $ 1 ,20
Maleva .... ■

’ Didelis pasirinkimas 
Paint Briishes už J/į 

kainos.

G

KOPLYČIAS

A. MASALSKIS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

*

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

—M---—t-

S, M- SKUDAS
718 Węsl 18th Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lįtuanjcą Avenue Phone Yards 1138

Yards 1139

14,000 tonų dulkių 
Į mėnesj

Kovos su durnais departa
mento vedėjas Chambers ap

skaito, kad pereitą mėnesį ant 
Chicagos nukrito 14,000 tynų 
dulkių. Tokis kiekis dulkių ne
sutilptų į didžiulį • Chicagos 
knygyną. Jei tas 'dulkes supil
ti į 5 tonų trokus, tai pasida
rytų 17>/2 mylių ilgio trokų 
eilė. Jei tas dulkes paversti 50 
ketvirtainių pėdų stulpu, tai Iš
eitų stulpas 2,464 pėdų aUgš- 
čio. Ketvirtis tų dulkių paeina
tiesioginiai iš duiBų ir dau-, 
giausia dulkių yra 
niuose distriktuose.

Betgi dabar, dulkių 
visgi yrą mažiau, negu būda 
vo pirmiau.

? NARIAI 
Chicagos.

Ambulance 
patarnavi

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių _
Asociacijos

inas Dieną
ir Naktį

TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSE.I

JUOZAPAS EUDEIKIS IK TĖVAS
4704 So. \Vestern Avė. Phone Virginia 0883

J. MULEVIČIUS
1348 So, Cąlifornia Aventie Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
1410 South 49ih Court Cicero x Pilone Cicero 2109

-T"

Boulevard 4089

LACHAWięZ IR SUNVS
2314 We8t PJącę Pbonę Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel, Pųllmąn M70

LIETUVIAIi * ♦ ► •

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pa^ęal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal .3110
Rezidencijos telefonai: 

Superlor 9454 ar Central 7464
. - - . - ---  - •* - ■ ' r-- - - —

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
■-«. 2-ros lubos 
CHtČAGO, ILL.

OFISO VALANDOSf
Nuo 10 iki 12 vaT. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliotnie nuo 10 ■ Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5918
DR. BERTASH
756 West 35th Ste

Cdr.' of 35th ąnd Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

7', Nedėliomis pagal sutarti
Re* 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107
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mažai

Veda W. V. MANKUS

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
^Statom naujus ir taigom senus 
‘namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esąnt kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. LaCayette 5824

Namai ir Žemė

SVEIKA PASARGA
fe COAL 

I DUST 
COLUMN 

50 FEET 
SQUARE 

M AND 
■ 2.464 FT.

high.

Neseniai užsibaigė Suvienytų žmonių į spulkas, kad tuomi 
Valstijų Spulkų Lygos konven- duoti visuomenei progą praktiš- 
cija Los Angeles, Gal., kur darkai ir saugiai taupyti su geres- 
ly vavo šimtai delegatų atsto
vaujančių spulkas iš visos ša
lies. Konvencija svarstė daugy
bes įvairių reikalų, liečiančių 
paskolas, apsaugą, — kaip sko
lintojams, (taip ir skolinantiems, 
kainų kryptis, metodus kolekta- 
vimų ir daugybes kitokių daly
kų. Mat panašus' suvažiavimai 
ir yra daromi tam, kad' vieni 
nuo kitų galėtų pasimokyti iš 
praktiškų patyrimų arba išklau
syti kalbų geriausių ekspertų 
skirtingose srovėse skolinimo 
biznyje.

Iš žymesnių dalykų svarsty
tų, kurie liečia ne tik spulkas, 
bet ir plačią skolinančią visuo
menę, galima’ pažymėti, kad 
nuoširdžiai spulkininkai buvo 
raginami vadovų pepamiršti 
taip vadinamų “mažiukų žmo
nių,” tų, kurių metinis uždar
bis yra taip mažas kaip nuo 
$800.00 iki $1,500.00. Nors jie 
taTipyti labai mažai gali, bet 
nuomas vistiek turi mokėti už 
butus ir jie moka palyginamai 
brangiai — arba kitais žodžiais 
sakant, — jie gauna mažiau 
verčios už savo pinigus, negu 
turtingesnieji. O tokių vargšų 
randasi didelis nuošimtis viso
je šalyje. Patarta, kad spulkos 
stengtųsi padėti tokiem įsigyti 
nuosavas bakūžes — senas ar 
naujas, už kurias jie galėtų pri
einamai išsimokėti.

Toliau, griežtai pabrėžta, kad 
skolinant ant geresnių, bran
gesnės rųšies-'•'tiamų, tufcėtų 
spulka atydžiai atsižvelgti į 
skolintojo galimybes išsimokėti 
už juos. Mat, žmonių prigimta 
silpnybė, kad siektis kuo ge
riausio ir puošniausio dalyko, 
nors jis ir neišgalėtų, dažniau
sia baigiasi liūdnai, praradimu 
pirma, negu išsimoka. Tokius 
spulka turėtų reikalauti dides
nes sumos įmokėti perkant, kad 
paskui nebūtų skolos našta tiek 
sunki. Vėliau praradimas nuo
savybės ne tik pirkėjui yra 
skaudžiu smugiu, bet ir skoli
nančiai spulkai iš to gero nėra.

Taip jau planuota, kaip su
rasti praktiškiausius budus pri
traukimui didesnio skaičiaus

Keletas Pastabų 
Apie Kontraktus

Nereikia rašytis jokios sutar
ties — kontrakto su girtu žmo
gum, sužiniai tai darydamas 
padarai kontraktą beverčiu.

$niu pelnu ir tuomi pat laiku pa
gelbėti vieni kitiems, reikalui 
esant, gauti paskolas lengves
nėm sąlygom.

...
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gi ištikro pabudavojimas gara-j 
džiaus atsęitjį. O atseina\abai| 

vienam karui apie
Įimtas dolerių, o dviem karam 
įpie du šimiai. Netur’nt ir tų, 
įereikia, nes randasi daug fįr- 
.nų, kurios sutinka pastatyti 
jarage aht lotd su 5 dolėrių į- 
TiokėjimUs ir paskui išsimokėti 
Už garadžių gaunamom rendom.

Ypač dabar, ateinant žiemai, 
kam gadint karas gatvėj arba 
mokėt, rendą, kuomet sii ma
žu įdėliu galima nuosavą gata* 
džių įsigyti.

Eina Pasauly Did* 
žiausias Kontestas

s?

CHICAGO 
TEMPLE 

(SIDEWALK 
TO TOP OF 

CROSS)' 
569 ET.

Teisinamasis nežinojimu įsta
tymų nepaliuosuoja nuo negeis
tinos. raštiškos sutarties — nes 
suprantama, kad kiekvienas tu
ri žinoti įstatymus. 

» » »
Sutartis padaryta po prievar

ta yra bevertė — neįvykdoma. 
» » »

Darant kontraktą su: beraš
čiu* nebiliu, kurčiu ar aklu—vi
suomet turi būti paliudytas per 
kitus—kitaip bus beverčiu.

Niekuomet * nereikia skųsti 
teismui už neišpildymą 
rakto, jei negali įrodyti 
rytų nuostolių.

DULKĖS CHICAGOJE —- 
Pereitą mėnesį ant Chica
go s nukrito 14,000 tonų dul
kių ir suodžių. Jei iš tų 
dulkių pądaryti kubą, tai 
jis butų didesnis už Chica- 
gos miesto knygyną. Jei tas 
dulkes supilti į 5, tonų tre
kus, tai pasidarytų 17y2 
m. ilgio trokų eilė, o jei iš 
tų dulkių padaryti 50 ketv. 
pėdų stulpą, tai .jis butų 2,- 
464 pėdų augščio, arba ke
turis sykius augštesnis už , 
augščiausį Chicagos dango
raižį. ,?4 '

$250,000 laimėj imais

Nąūjasis Old Gold juokingų 
paveikslų ^kontestas yra di
džiausias, kokio dar šiam krašte 
nėra buvę. Kontestas siekiasi 
viso krašto kampų, nėra, tad, 
jokiost abejonės didumu ir 
jo skelbėjų nuoširdumu, u •

O d Gbld vėl patiekia 1,000 
laimėj imu ' sunioje $250,000. 
Pirmas laimėjimas yra $100,- 
000, kiti *999 laimėjimai sumo
je, $150,000. Taigi, kita proga 
laimėti. Kontestas prasidėjo 
praeitą mėnesį, bet jus dar tu
rite ganėtinai laiko į jį įstoti 
-- dar nevėlu. Stokit šiandien? 

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

Tad, nueikite pas artimiausi 
savo cigaretų krautuvninką ir 
įsigykite sau kontėpto paveiks
lų su nurodymais kaip tai at- 

f likti. Jei. - jūsų ktautuvninka's
su apielinkės biznierių sūdo- jų neturėtų, tai kreipkitės į 
vanotais prizais, Naujienas. (Sk.).

Halloween Partijos 
Parkuose

Tikslu sulaikyti vaikus niro 
siautimo gatvėse* ir darymo ža> 
los gyventojams, 'bet kartu duo
dant progos sveikai ir gražiai 
pasilinksminti, 85 parkų sa- 
’ėse yra ruošiamos Halloween 
(Raganų) partijos su įvairio
mis žaismėmis vaikams ir su
augusiems. Tos partijos dau
giausia įvyks penktadieny ir 
šeštadieny. Bus žaidžiamos tra
dicinės tos dienos žaismės, bus 
kuriami laužai ir deginamos 
‘raganos”, maskaradai, šokiai 

ir, kai kukiuose parkuose, dai
nos. Marąuette parkas ruošia 
vaikų paradą penktadieny, 7 v., 
o paskui bus įvairios žaismės

MASTER WIND0W SHADE CO
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

MALONU 
SUGRĮŽT 
| DARBA

RADUS BUDĄ PAŠALINT

Reumatizmo
SKAUSMĄ 
IR DAR 
PIGIAI

Jus galit mokėt kiek norit už vaistus 
Reumatizmo, Neuritis, Sciatica ir tt. 
skausmus pašalint, bet vaistai, ku
riuos daugybė gydytojų bendrai pri
pažino — kuriuos tūkstančiai šeimy
nų vartoja kasdien — yra Bayer As- 
pirin — 15c. už tuziną tabletų — 
apie 1c už vieną.

Paprasta; paimk 2 Bayer Aspirin 
tabletą pusės stiklo vandeny. Pakar
tok, jei reikia, pagal nurodymus.

Paprastai tai palengvina tokius 
skausmus pastebimai trumpam laike.

Skubiai pagelbai nuo tokio skaus
mo, kuris jus vargina ir naktį budi- 
na—klausk tikro Bayer Aspirin.

■ i 1 " i—" ■ ■ ''>'i ■-> 11 .. ............................ ....... "

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
briDgeporto lietuvių namų 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas., 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagalbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 8220 S. ’Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union AVe.; P, Balsis—kasierius, 
5658 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirma trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, CnįcagOs Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1987 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3480 Soutb 
Morgan St.;* A. Maziliauskas — 
pirm. pageloH 6185 So. v Rockwell 
St.; P., Killįs—nut. rašt., 8347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontroles rašt.; J. Bar- 
Čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka: A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.15cuž 12

TABLETU 

tikrumoje 1 centas tabletas
LIETUVIŲ ŽAGARIEČ1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
8852 So. Califomia Avė.; Sophle 
Ambrozaitė—nut. rašt,, 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 

mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11781 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. Sniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

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

■ • ' ------- -----------
LIĖTUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖL
TOS KLIUBO NAUJA 1987 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo-< 
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagęlbininkas; Mrs. 
Berpice Keller, 5832 South Long 

AAve.—Protokolų raštininkė; Wal- 
ter Sharka, 4685 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnls. 
3888 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chąpute, 4408 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Striko!, 
4645 So: Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp.. nuo 6 iki 8.vak,—Gydyto
jas; George . Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel, Central '4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III;—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolaš 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
8140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 

, Halsted St — Korpespondentas;
Juozapas Stulgaitis, 680 W. 61 st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną jnėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

• i

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS,' NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET . (ARTI WOOD ST.)
—■■■■ ■■............................. i ,

Reikia žinoti, kad renduoja- 
mam name padaryti pagerini
mai, priedai, pribūdavo j imai a‘r 
bent kas prikalta bei nuolati
niam stovėjimui pritaisyta, tam
pa dalimi namo ir nevalia jo 
nuimti be savininko; sutikimo.

» S »• »
Negalima perimti rendos kon

trakto “leeso” nuo rendauninko 
be namo savininko sutikini^ —> 
kitaip bus bevertės. >•

Tel. Virginia

Pirko ir Pardavę

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė

| Adresas

konb- 
pada-

Kontraktas bei “Ivsas” para
šytas paišeliu, jei išskaitomas, 
yra legalus.

Darant kontraktą su įgalioti
niu - agentu, pirma’ reikia pa
tirti ar jis turi legalę teisę to
kį kontraktą daryti. *

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

Kontraktas nenurodantis su
mos yra bevertės.

“Garages”

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT .

Kontraktas su nepilnamečiu 
— taip jau bevertės. 

» » »
Kontraktas su vedusia m’ote- 

re tik tuomet vertingas, jei ji 
parduoda savo ypatišką nuosa
vybę. '•

• Už moters padarytą kontrak
tą gyvenimo reikmenim — vy
ras atliko. • -

' z. '■ » P P

Bile koksai užtikrinimas arba 
garantija už skolą turi būti raš
tiška — kitaip neiškolektuoja- 
ma.

Kiekviename “leese” turi bur 
ti pamatiniai dėsniai: savinin
ko ir rendaunįnko pavardės, ap
rašymas apimantis renduojamą 
vietą, termino ilgis, kiek rendos 
ir kaip mokama. Be šių dalykų, 
lysas negeras.

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai:
■ - •. • ■ ■ l

1\—B.alzekas Mgtor Sales DYKAI pri
rengs justĮ k^rui karboratorių ir ge
neratorių Žiemos važinėjimui.

'2.—Irzdubš'20% nuolaidos kai pirksit
4 ‘ < '■ c , r * . ’. .4 ■ .•

Balzekas Motor Sales
. “U will Likę Us”

4030 Archer Avenue, 1515

VIRTUVĖS ABRUSĖLIAI

TEA TOVVELS PATTERN 1571
No. 1571—Gražus margais siūlais kryžiukais išsiuvinėti 

abrusėliai. Tai bus graži dovana kokiai nors draugei- Kalė
doms. Nurodymuose smulkiai pasakyta apie spalvas ir paro
doma kaip juos reikia gražiai ijsiuti

Bėgyje praėjusios savaitės 
Chicagos miesto rekorduose pa
sirodė sekančios lietuvių pavar
dės, kaip, pirkusių bei pardavu
sių nuosavybes:

M. Kalasinskis pardavė ant 
S. Union avė. prie W. 33 St.

Į<. Kruzelis pirko ant West 
Diversey avė. prie N. Laport

P. Sharpaitis pirko Morton 
Park subd., Cicero, III.

J. Breitowicz pardavė M. 
Breitowicz ant N. Clybourn avė 
prie N. Sheffield avė. '

P. Svereckas pardavė ant S. 
Rockwell St. prie 71 St; W.

L. Umblis pirko ant S. Wa- 
bash prie 95 St..

J. Stipcevicz pirko Argo, III.

Tranzakcijos
Bėgyje praėjusios savaitės 

Chicagoje namų parduota viso 
938 už $2,755,211; morgičių pa
daryta 695 už $3,565,700; nau'- 
jiems namams statyti leidimi) 
išduota 37, už $250,280.

V.

Mažai rasis Šeimynų, kad 
šiandien neturėtų automobilio, 
geras skaičius n^nartių savinin
kų laiko automobilį gatvėj, kur 
genda ir rųdyja arba renduoja 
garadžių pas kaimynu, o savo 
lotą užpakaly namo tuščią lai
ko, dažnai nepagalvodami, kiek

2CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklčs supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
M 1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE
■ ’ •. ■ , . ■ ■ ■ • ■

, ir •_ ._ _ __ _

OLD CASTLE, Ine
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to 4 aųtonpĮpbiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šiy apdraudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČ1Ų 
alite gauti apdraudos 

polisas
APDRAUSTI: 

Gyvastį 
nuo Ugnies 
nuo Vagių 
nuo Langų išdaužymo

Full-flavored

—perfect 
for cookingl

Kraft American has a mellovv, 
full-flavored ricbness that makes 
it perfect for sandvicbee. And for 
cooked dishee you’can depend on 
this knaencaa Cheese to mėlt 
perfeetly.

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double lėstedfDouh/eAcfion!
BAKING 
POWDER

Šame Mce
25 ounces fbr 254 

FuII Pack ••• No Slack FHlin^

Garsinkitės “N-nose”

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1987 
METAMS: K. Jurgon-r-pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct.. Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
SALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero. III. J. Salakas, 
Jr.—fin. rašt., 1482 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušatfckas —ka
sierius, 8461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, 111.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, TlL; Ignas JureviČe—mar
šalka, 8347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA ll>87. METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vįce-pirm. — Ignas Ąmhrulevič, 
2006 Concord 'Place: Užrašu rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers. 2345 N. Kedzie 
Blvd.. Tel. Spaulding 3180; Pagel- - 
bl Rinkas — Stasvs Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas v Lungevič, 1814 
Wabansla Avė., Tel. Humboldt 
8284; Maršalka—Jonis Milaševi- 
čia. 2750 N. Nėva Avė.;,Kasierius 
—Jonas Raila, 4889 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį ; po antrašu: 
8804 Armitage Ava. 
Chepul.
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Belgijos kabineto krizis
-.....- i •

Belgijos kabinetas rezignavo, kadangi fašistai ap
kaltino premjėrą Van Zeelandą, kad dėl jo apsileidimo, 
prieš penketą metų, nukentėjo Belgijos Nacionalis Ban
kas. Kol bus tyrinėjama, ar Van Zeėland yra -atsako-’ 
mingas už tą banko nuostolį, jisai yra priverstas pasi
traukti iš politikos. Todėl jisai rezignavo kartu ir iš 
parlamento, į kurį jisai neperseniai buvo išrinktas Briu
selyje, kandidatuodamas prieš fašistų vadą Degrelle.

Tokiu budu dabar turi būt perorganizuotas Belgi
jos ministerių kabinetas ir netrukus turės vėl įvykti pa
pildomieji parlamento atstovo rinkimai Briuselyje.

Dėl šito politikos krizįo Belgijoje turėjo būti atidė
ta‘devynių valstybių konferencija Japonijos-Kinijos ka
ro klausimu, kas yra pravartu Japonijos militaristams.

Van Zeeland yra Belgijos katalikų partijos vadas.
Dabartinė Belgijos valdžia susideda iš trijų partijų 

atstovų: katalikų, socialistų ir liberalų. Manoma, kad 
vietoje Van Zeelando premjeru bus socialistas Spaak, 
kuris buvo užsienių reikalų ministeris, arba socialistas 
De Man, kpris buvo finansų ministeris. Trijų partijų 
koalicija veikiausia pasiliks.

Apgailėtina, kad tas krizis įvyko kaip.tik šiuo lai
ku, kada taip įtempta yra tarptautinė padėtis dėl karo 
JEuropoje ir Azijojei

Bankininkų machinacijos prieš 
nooseveltą v

Dėl neseniai įvykusios panikos Amerikos biržoje 
ambasadorius Bingham viešai apkaltino Wall-stryčio 
bankininkus. Sugrįžęs po dviejų mėnesių atostogų Jung
tinėse Valstijose į Londoną, ambasadorius pareiškė, kad 
Amerikos piniguočiai, kurie buvo priešingi Rooseveltui 
prezidento rinkimuose ir kurie visą laiką ėjo prieš jį, 
paskleidė užsieniuose gandus, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia “sugrius”. Tai, sako jisai, nugąsdino žmones ir 
iš to kilo panika.

Anglijos publiką šitie Amerikos ambasadoriaus kal
tinimai nustebino. Bet jie, tur būt, yra ne be pagrindo. 
Yra faktas, kad ir Amerikos finansiniai ekspertai pri
pažįsta, jogei staigų kainų kritimą biržoje galėjo iš
šaukti tiktai investorių baimė, o ne biznio sąlygos, nes 
pavojaus bizniui kolkas nėra.

Apžvalga
———IM———W    Blf—į—

PABĖGO IS MUSSOLINIO 
KATORGOS

Paryžiuje gauta žinia, kad 
Italijos socialistas, Gfacomo 
Costa, su keturiais draugais 
pabėgo iš Italijos kalėjimo 
Lampedusa saloje Viduržemio 
juroje. Jie valčia persiyrę per 
jurą, dvi dienas išbuvę be mais
to, ir pasiekė Tuniso krantą 
šiaurinėje Afrikoje.

Giacomo Costa buvo socia
listų atstovas Italijos parlamen
te. Fašistų valdžia jį sUėftie ir 
laikė kalėjime Lampedusa sa
loje nuą kovo mėh. 1936 m. -

IR tautininkai turi 
“SAB0TA2NIKV”• *•* • •

“Lietuvos Aidas” savo 450 
numeryje rašo: \

“Perkratęs "Jaunosios Lie
tuvos’* sąjungos sabotažni- 
kus, autorius rašo, nurody
damas, kaip su tais musų 
viešojo ir organizacinio gy-

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ......  $8.00
Pusei meM<    4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams_________  1.50
Vienam mėnesini _ __  3$

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_____ __________ 8c
Savaitei ------------------------18c
Mėnesiui __..._____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
paštu:

Metams — $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams __ _ 1.50
Dviem mėnesiams . 1.00

( Vienam mėnesiui •_______  .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ii>ii ______  $8.00
Pusei metų -4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

' ' ' »■■■**>■« > 
venimo kenkėjais reiktų ko
voto.

, . . I
“Yra ir kitų rusių sabo- 

ta'žnikų, biaurių kenkėjų, ku
rie dažnai laisvai sau griauna 
visa, kas tautiškosios visuo
menės dirbama. Ir tai daro 
dažnai kilniais tikslais prisi
dengę, labai gudriai ir su
maniai. Tokie visokio plauko 
sabotažnikai yra daug pavo
jingesni už tuos, kuriuos mes 

t tautiškojo sąjūdžio priešais 
vadiname. Tie priešai veikia 
atvirai, ir ' iŠ šalies, dažnai 
dėl to yra nepavbjingi, nęs 
mes aiškiai matome ir Žino
me jų ginklus, jų turimas 
priemones. Su vidaus kenkė
jais, su tais kirminais yra 
daug sunkiau kovoti. Bet ko
va’ turi būti vedamą, ir griež
ta kova!" ,

Kaip matome, Lietuvos sme. 
tonininkai vartoja Rusijos sta-? 
lincų terminologiją. Pąą juos 
yra ir /‘sabotažnikai”, ir “ken- 
kėjai”. Trūksta tik dar, kad 

jie butų pastatyti “k stįenkie”.
Tai dar vienas įrodymas, kad 

tautininkų fašizmas yra iš už
sienio atgabenta ir Lietuvai 
svetima ideologija.

, • t s

“KARINIS KOMUNIZMAS”

Vienas komunistų “pisatelis” 
teįgia, i kad Sovietų Sąjungoj 
komunizmas “dar niekad ir įle- 
buvb gyvenime taikytas”.. Dė
damasis dideliu komunizmo 
novu, jięai sako, kad “Naujie
nų” redaktorius “labai menkai 
nusimano apie komunizmą” — 
kadangi “Naujienose” buvo nu
rodyta, jogei bolševikai / tuoj 
po savo perversmo bandė Ru
sijoje įvykinti “karinį komu
nizmą”. ■ ' < ■ ,

To “žinančio” komunistų pi- 
satelio nuomone, Lenino vykin- 
tasai Rusijoje komunizmas bu
vo tik laikinas dalykas.

“ ‘Karinis komunizmas’ nie
kad bolševikų nebuvo skaity
tas komunizmo pagrindu”, 
rašo jisai. “Tai buvo tik re
voliucinė priemonė, iššaukta 
tais laikais susidėjusių sąly
gų, kad greičiau ir pasek- 
mingiau nugalėti kontr^revo- 
liuciją. Kuomet baltgvardie- 
čių ginkluotas pasipriešini
mas buvo nugalėtas, tai ir 
tas ‘karinis komunizmas’ pa
sidarė nereikalingas ir pats 
per save (? — “N.” Red.) 
išnyko.’’
Tai po laiko atsiradusi išmin

tis. Tais laikais (1918—1919— 
1920 metais), kai Leninas su 
Trockiu Rusijoje vykino komu
nizmą,' tai nei jie, nei jų gra
mofonai Amerikoje nesakę, kad 
tas komunizmas esąs tik laiki
nė revoliucijos priemonė. xJie 
skelbė, kad Rusijoje jau yra 
įgyvendintas beturčių idealas, o 
musų lietuviški komunistai sa
vo mitinguose giedodavo “Ko
munizmas jau gyvuoja!”

Netiesa, toliau, kad tas kp- 
munizmas išnyko pats per sa
ve. Jį panaikino Leninas, pa
skelbdamas ^liaują ekonominę 
politiką” (Nep’ą), kurios pras
mė buvo ta, kad bolševikų val
džia grąžino ūkininkams priva
tinės prekybos' laisvę.

•Bet Leninas panaikino ko
munizmą ūkininkams ne geruo
ju, o tik po to, kai prieš bolše
vikus sukilo Kronštadto juri
ninkai (kuriuos Trockis žvėriš
kai išskerdė už tai), kai Peter
burge kilo dideli darbininkų 
streikai ir visame krašte prasi
dėjo valstiečių maištai.

Tuomet, kai Leninas, gelbe^ 
damas savo diktatūrą, paskelbė 
Nep’ą, tai jisai ir kiti bolševikų 
“teoretikai” ėmė aiškinti, jo
gei pirmųjų trejų metų komu
nizmas buvo “karo priemonė”, 
ir jie praminė jį “kariniu ko
munizmu”.

Tačiau šitas bolševikų išsisu
kinėjimas gali apdumti akis 
tiktai tokiems komunizmo “ži
novams”, kurie savo smegenų 
nevartoja, bet ima už šventą 
tiesą visa, ką sako Maskvos 
monelninkai. Jie aklai tiki, kad 
sū pagelba' “karinio komuniz
mo” buvę galima greičiau ir pa- 
sekmingiau nugalėti kontr-re- 
voliuciją'. Tai yra nesąmonė. 
Tas komunizmas kaip tik ir iš
šaukė kontr-revoliuciją, nes ji
sai užtraukė ant Rusijos žmo
nių pasibaisėtiną skurdą, kurio
je pasėkoje . Rusiją ištiko mil
žiniška bado katastrofa (1921 *• ‘

Tas. “karinis komunizmaš” 
buvo taip nepakenčiamas, kad 
prieš jį, kaip minėjome, sukilo 
net buvę ištikimiausi bolševikų 
rėmėjai Kronštadto jurininkai, 
kuriuos Trockis pirmiaus kėlė 
į padanges, sakydamas, kad 
Kronštadtas tai — “revoliucijos 
pažiba ir puikybė” (“krasa i 
gordost russkoj revoliucii”)!

Ir iš viso yra kūdikiškas ar
gumentas aiškinti, kad komu
nizmas, kuris da ir šiandie Ru
sijoje nėra įvykinamas, galėjo 
būtį naudingas revoliucijai 191$ 
arba 1919 metais. Kodėl Rusi-

“revoliucijos

NAUJIENOS, Chicago, III.

voliucijos? Todėl, kad jie norė
jo/gauti dvarų ‘ žemes. Rusijos 
revoliucija savo‘esme buvo ag
rarinė (žemės ūkio) revoliucija. 
Jeigu dvarų, vieriuolynų ijr val
džios žemės butų buvusios iš
dalintos ūkininkams, tai jokia 
pajėga pasaulyje nębūtų galėju
si drįsti prieš tą revoliuciją ko
voti. . /•<'..

Bet bolševikai, užuot išspren- 
dę žemės klausimą taip, kaip 
Rusijos valstiečiai ■ reikalavo, 
paėmė viską į savo rankąs. Jiė 
ne tik suvalstybino žemės nuo
savybę, bet it panaikino vals
tiečių teises prie ūkio įrodųfc- 

VAA-Z1UO-JAMI
f ' ■..............1‘ ■*' ■ • ■

(Musų specialaus korespondento)

Ber-

(Tęsinys)
II.

Nekalbąs žmonės
Traukinys ekspresas iš

Jyno kaip įmanydamas skuba 
Šveicarijos link, šiokiame liuk- 
susiniaftie pirmos rųšieš trauki
nyje mažiausiai jo keleivių tar
pe ieškok nuoširdumo ir atvi
rumo ! Čia sėdi kiekvienas pa
sipūtęs, ką nors iš savęs vaiz
duojąs. Čia apgaulės ir melo 
vieta ir mokėjimo savo tiktą
sias mintis paslėpto. >• Čia' dau
giausia važiuoja tie, kurie įpra
tę pirkti, parduoti. Kurie moka 
mažai kalbėti,' daug derėtis, pi
giai pirkti ir brangiai parduo
ti. čia važiuoja tie, kurįe mo
ka už dantų liežuvį laikyti, čia 
važiuoja ir tie, kurie savo vals
tybės reikalus pri^š kitus gina, 
arba juos atstovauja tąip, kad 
mažiausiai apie savo atstovau
jamą kraštą prasitarti ir dau
ginusia apie< kitus patirti. Tai 
lyg biržos maklerių vieta, kuri 
skrenda skersai per Europos 
veidmainingą teritoriją.

Visų tų keleivių tarpe, tar
tum visai netikėtai, kažkaip pa
kliuvo vienas kalbus, plepus 
portugalas, bet jis kalba tik 
sąyo gimtąja kalba, kurios čia' 
niekas nesupranta. Ir tas įsiti
kinęs, kad nesuprastas — nu* 
rimsta iy. priausti pradeda.

Pasikalbėjimas su vokiečiu
Temsta? Nakties tamsa' gau

bia visą erdvę. Traukinys' pa
šėlusiai lekia beveik niekur ne
sustodamas, Pro jo langus švai
stosi aštri prožektorių šviesa. 
Kartais jos spinduliuose sužiba 
padangėje plieninis paukštis 
aeroplanas. Matyti, eina kažko
kie karo , oro pratimai. Sėdėjęs 
prieš mane vokietis neiškentė 
ir pažiūrėjęs pro langą trumpai 
į mane tarė:

—Gražu!_
—Taip, bet juk tai karo ruo

ša, — atsakiau jam.
—Taip, Vokietija turi būti 

stipriai ginkluota!
—Bet juk jos niekas pulti 

nesiruošia?
—Taip, bet ji turi saugoti 

civilizaciją nuo barbarų...
—Bet gyvenime ne barbarai 

puola civilizuotus, bet antraip. 
Štai šių dienų pavyzdžiai: Ita
lija - Abisinija, Japonija - Ki
nija...

—Taip, bet kas jiems lieka 
daryti, juk tai tirštai apgyven
ti kraštai, kaip ir Vokietija 
pramisti negali*

—Bet jei šitokia logika va
duotis, tai turi būti amžinas ka
ras... Visuomet atsiras silpnes
nių už silpnesnius, stipresnių. už 
stipresnius ir tirštai kraštų ap
gyventus už dar tirštesnius... 
Kur gi galas?

Vokietis, matyti, tokių žo
džių nesitikėjęs išgirsti, kęiistai 
į manę pažiurėjo ir paklausė, ar 
aš svetimšalis.

—Taip, jūsų kaimynas, — 
atsakiau jam.

—švedas1?
—Ne, lietuvis! '
Vokietis vėl nutilo ir, matyt, 

ęavo prisiminimuose rausėsi.. x
Lyg atspėjęs aš- jo mintis, tę

siau toliau .judviejų pošnekį.

jos ūkininkai prisidėjo prie re
tų. Tuomet ūkininkai liovėsi 
žemę dirbti — nęs kokia nauda 
jiems buvo auginti javus ir gy
vulius, jei^u viską, ką jie par 
gąmindavo, pasiimdavo valdžia? 
Iš to kilo badas. Ir ūkininkų 
nepasitenkinimu pasinaudojo 
buvę dvarininkai ir armijos ge
nerolai. Jie praėjo organizuo
ti sukilimus prieš valdžią. Per 
trejus metus, tęsėsi “baltagvar
diečių” karas, kuris prarijo mi- 
jionų žmonių gyvastis.
- Už bolševikų “karinio komu
nizmo” eksperimentą Rusijoje 
liaudis užmokėjo savo krauju.

—Žiloje senovėje, kai žmonės 
barbarais gyveno, tuomet vie
nas kitą sutikę pakeldavo ran
kas į viršų įrodydami, kad ran
kose ginklo neturi, iš čia ir pa
siliko pasisveikinimas, rankos 
vienas kitam padavimas. Anuo
met buvo atviriau, dabar kad ir 
ranką vienaš kitam paduoda, 
bet galvojame kokias tarp sa
vęs turime nesuvestas sąskai
tas ir kaip vienas kitą pulsime...

Vokiečio veide pasirodė gud
ri šypsena ir jis man tarė:

—Taip, mes turime su jumis 
sąskaitas...

—Taigi, įtik j ųs^ esate mums 
skolingi, — atkirtau aš jam.

■ Vokietis pastatė ausis. Aš 
tuoj jam paaiškinau.

—Jus valdote Prūsų Lietuvą, 
kuri, kad ir jūsų kultūros įta
koje, bet turėtų priklausyti 
Lietuvai! Tai Žalgirio nebaigtas 
mušis, tai musų prosenių klai
da...

—Taip, bet juk (tai visa jau 
prilflauso istoĄjai...

—Taip, bet ir buvęs didysis 
karas turėtų* priklausyti • istori
jai ir nereiktų mums vienas ki
tam senąę. sąskaitas prisiminti, 
nereiktų ginkluotis...

—Taip, bet laikas gulti.
. Ir vokietis nuėjo ieškoti mie

gamam skyriuje sau vietos.

Pasaulio politikos centras
Rytui išaušus, yaU mes Švei

carijos pusėj. Ar tenka plačiau 
aprašyti Šveicariją? Kas apie 
ją nerašė! Kas jos gamta nesi
gėrėjo ? Tai turizmo kraštas, tai 
Europos didžiulis patogus vieš
butis., Čia visur ir yisi taip ly
giai mandagiai patarnauja, kaip 
gerame viešbutyje.

štai Geneva!
♦ Pasaulio 
Tai ta vieta, 
matai vienas 
kur sakomos 
po tų gražių kalbų kur nors že
mės ritulyje sugaudžia patran
kos, O Tautų Sąjunga posė
džiauja, protestuoja, o civili
zuotieji kulkomis barbarus kul
tūrina...

Pirma, ką aš čia pamačiau, 
tai ant sienos užrašą:

—Išnuomojama — A loyer. 
Kambarys išnuomojamas.
—Čią viską galima išnuomo

ti, — pagalvojau sau. Ir Tau
tų Sąjungoje vietas galima nuo
moti. Berods, .dvi vietos visai 
laisvos, tai vokiečių ir japonų. 
Jos jatf jiems nereikalingos... 
Jie savo daro, o Tautų Sąjunga 
kalba! Genevoje plevėsuoja jau 
ir Lietuvos vėliava. (51^ įsikūrė 
prie Tautų Sąjungos Lietuvos 
pasiuntinybė,, kuri kartu atsto
vaus visoms trims Baltijos val
stybėms.

• >į
Generolas Škirpa

Lietuvos profesionalas karys, 
Lietuvos armijos ir savanorių 
organizatorius, pirmas Lietuvos 
karys generolas Škirpa savo ka- 
rioNnandierį pakeitė į diploma
to Civilius rubus.

šitas vyras 1926 metais buvo 
Lietuvos kariuomenės generali
nio štabo viršininkas;, 'tai tasai 
karys, kuris gruodžio 17 dienai, 
perversmui ištikus, skubėjo į 
provinciją sukelti kariuomenę

politikos centras, 
kur gudrus diplo- 
kitą apgaudinėja, 
garsios kalbos ir
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Korespondencijos
PO RAGINE KOLONIJĄ PASIDAIRIUS

“Atsirado” p. Steponaitis. — Netrukus Racine turės 
tvirtą kultūros draugiją

sėkh
gra-
Iza-

(Tęsinys)
Nors neilgai- užtrukau Keno- 

shoj, bet visgi spėjau aplanky
ti auksadailį Joe žilių, kuris per 
daugelį metų šiame mieste sėk
mingai varo biznį. P-as Žilius 
yra kalbamos draugijos narys.A

Teko užsukti ir pas buvusį 
chicagietj p. Bertash. Dabar p. 
Bertash Kenoshoje laiko taver
nų. Aplankiau ię* p. p. Ras- 
tec’us, valgomų daiktų krautu
vės savininkus. P-as Rastecas 
yra senas kenoshietis ir 
mingas biznierius. Jis turi 

. žią šeimų ir jo graži duktė 
belą dabar lanko aukštąją mo
kyklų. Ji yra kultūros draugi
jos narė.

Kaip pranešė p. Velvikienė, 
p-lė Izabela Rastecs ateityje 
pasidarbuosianti, kad daugiau 
jaunuolių įtraukti į K. L. K. 
Draugijų.

Racine, taip sakant, darbas 
eina prie galo. Dar porą dienų 
ir jau turėsim arti,, šešias de
šimts kultūros draugijai narių. 
Mano talkininkas St. Statkevi- 
čius sunegalavo, tai draike su 
jo žmona suteikėm vizitus ke
liems vietos lietuviams.

Man buvo įdomu su ponais 
Steponaičiais pasimatyti. Prieš 
kiek laiko p. P. Steponaitis bw- 
vo gana veiklus. Jis tada turė
jo laiko veikti draugijose, vai
dinimus rengti, pats scenoj vai
dinti ir žinias dienraščiui “Nau
jienoms” rašyti. Dabar su p. 
P. Steponaičiu visai kas kita. 
Jo niekur nematyti, nieko apie 
jo veiklą' negirdėti. Rodos, lyg 
kad jį gyvą butų Racine žemė 
prarijus. Bet nenusiminkite, 
Steponaitis tebėra gyvas ir jis 
gana gerai atrodo. Jo neveiklu- 
m'o metai jau praėjo. Jis dabar 
įstojo į kultūros draugiją ir 
pasižadėjo vėl su atnaujinta 
energija stoti į kulturinį dar
bą. Būtent, veikti draugijoje ir 
rašyti žinias “Naujienoms”. 
P-as Steponaiti, neužmiršk sa
vo pažado!

čia reikia prisiminti ir api? 
nuoširdžią draugijos narę p. L 
J. Lizdas. Kuomet pirmiau lan
kiausi Racine, tai a. a. Saikaus- 
kas, p. Lizdas vyras, daugiau
sia talkininkavo steigime kul
tūros draugijos.
kauskui, dabar p. Lizdas jaučia 
tą pareigą. Ji stengiasi juo 
daugiausia narių įtraukti drau
gi j on. Jos geri pažįstami Felix 
Shimkus ir Joe Jasmant jau įsi
rašė. Numatoma, kad ir dau
giau jos draugų įsirašys. Vadi
nas, trumpoj ateityje Racine 
įsisteigs tvirtas, kaip uola, kul
tūros centras. —Frank Bulaw.

Racine praleidau jau beveik 
dvi Savaites. Darbas eina prie- 
užbaigos. Greit tikslas bus pa
siektas —- įrašyta į Chicagos 
Lietuvių Draugiją šešiasdešimt

Mirus Svai-

—— ■■ • ■ ’T ■■ ■ --------------
ant kojų, kad padėtį atstačius, 
bet sugedo automobilis ir pa
kelyje buvo suimtas. Vienok ši
tam pirmam Lietuvos kariui 
niekas nieko neišdrįso daryti, 
nes Lietuvos kariuomenės tar
pe jo vardas buvo perdaug po
puliarus ir jis, tuoj buvo pa
skirtas J Berlyną karo atašė, 
čia išbuvo keletą metų ir da
bar paskirtas prie Tautų'Sąjun
gos pasiuntiniu*

Tiek saVo išvaizda, tiek savo 
itįprusiniųiu tikras karys. Malo
nus, žvalus, šnekus. Ir civiliuo
se rūbuose jo laikysena tikra 
kariška. Ilgai dėvėjo jis karo 
uniformą. Civiliai rūbai jfpn ne 
taip tinka. Visokiais sutneti? 
mais jo neaplankiau, nors buvo 
daug norųv ir svyravimų, ar ne
užeiti? Bet susilaikiau.

(Bus daugiau)

bendrais klausimais

narių. Vadinas, musų šeima pa
didės dvigubai šioj kaimyninėje , 
Chicagos kolonijoje. Nors per 
eilę metų musų siekiai buvo vie
nodi
vieni kitus supratome, — bet 
nesupratome taip bendrai kul
tūriniam darbe veikti, kaip da
bar yra permatoma.

Daugelis vietos lietuvių skun
dėsi, kad Chicaga, lietuvių kul
tūros centras, per daug buvo 
nuo jų nutolęs, lyg kad neno
rėjo glaudesnių santykių su 
jaiš palaikyti. Buvo laikai, ne 
vienas jų pareiškė, kad Chica
ga skaitėsi su aštuoniais šim
tais Racine’o lietuvių. Tie lai
kai buvo beveik prieš dvidešimt 
metų. Tuomet ir “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis 
musų koloniją aplankydavo. Jis 
ne vieną čia kalbą yra pasakęs. 
Būdavo ir Dr. A. Montvidas 
musų artimiausias draugas. Tai 
buvo tikrai kaimyninė santai
ka. Tudmet ir vietos lietuviams 
daugiau rupėjo veikti kultūros 
dirvoje. Čia ir socialistų kuopa 
klestėjo. Daugiau ir žinių buvo 
rašoma “Naujienoms”, daugiau 
ir “Naujienų” skaitytojų buvo. 
Taip, tais laikais net ir kultū
ros bei apdraudos organizacij os 
geriau vertėsi.

Nemalonus
Bet argi chicagiečiai tų 
blogumų yra kaltininkai? 
būt, tikrieji “griešninkai” 
vietos lietuvių veikėjai,
kiaušiai už tuos griekus turėtų 
pakutavoti St. Mockus, S. Gil- 
bavičius, P. Steponaitis, J. Glė
bas, S. Statkevičius, J. Chapas, 
Z. Arčizauskas ir daugelis kitų, 
kurie vietos kolonijoj organiza
cijų priešakyje stovėjo, rašė ži
nias “Naujienoms” ir rengdavo 
įvairias kultūrines pramogas. 
St. Mockų galima pateisinti: 
vienas žmogus juk negali kal
nų nuversti. Bet kur per tą lai
ką buvo p.’ P. Steponaitis, S. 
Gilbavičius, S. Statkevičius ir 
kiti? Mes gerai atsimename, 
kad P. Steponaitis gana daug 
veikdavo įvairiose organizacijo
se.

nusiskundimai, 
visų 
Gal 
yra 

Vei-

(Bus daugiau)

IŠ LIETUVOS
Džentelmeniškas 
latvių pasielgi

mas
KAUNAS, sp. 4. — šiemet 

lenkai, tarp kitų iškilmių, Vil
niuje numatė suruošti spalių 9 
dieną tarpvalstybines ' futbolo 
rungtynes tarp Lenkijos ir 
Latvijos. Tačiau latviai atsisa
kė tą dienų rungtynėse daly
vauti ir pareikalavo, kad len
kai rungtynes skirtų kitų die
nų. Latviai lenkams nurodė, 
kad jiems nepatogu rungtynė
se dalyvauti kaip tiktai Vil
niaus pagrobimo 
dienų. Jeigu lenkai 
rungtynėms kito laiko, 
viai atsisako Latvijos 
jos tarpvalstybinėse 
rungtynėse dalyvauti, 
šitoks draugiškas broliškas el
gesys ^Lietuvos visuomenėje 
padarė labai gerų įspūdį.

sukaktuvių 
neskirs 
tai lat- 
Lenki- 
futbolo 
Latvių

Mašina sužalojo ūki
ninką

ZARASAI, sp. 4. — Anta- 
niškių vnk. (Imbrado v.) gy
ventojas J. čekevičius, beka
bant javus, per savo neapdai
rumų .pateko po kuliamos ma
šinos volais, kurie jį keletą kar7 
tų apsuko ir sunkiai sužalojo. 
Dabar čekevičius 
Zarasų ligoninę, 
vilties pasveikti.

paguldytas į 
tačiau maža
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Visi i Maskaradą

TORONTO, Ont.—SLA 236 
kp. Teatrale Komisija prane
ša, jog 6 d. lapkričio, ruošia
mas kaukių vakaras—maska
radas. Tai labai linksma žinia, 
nes kuomet rudub, tas apsi
niaukęs dėdė pažiūri pro var
tus į gamtos įvairiaspalviais 
gėlynais išpuoštą daržą ir šal
nos nukąstus lapelius, žiaurus 
vėjas nuo medžių nudrasko, 
palikdamas juos nuogus ir ny
kius—nebebūna ilgiaus malo
nu pasilikti parkuose, pralei
džiant laisvą laiką pasivaikščio
jime, bet kiekvienas ieško ko
kių nors pramogų viduje, sa
lėse, teatruose ir t. t. Viena iš 
įdomiausių ir gražiausių pra
mogų, rudens sezonu, ir yra 
kaukių balius. Tik pamanykit! 
Nueini persirengęs taip, kaęį 
tavęs nieks nepažintų, tą pat 
padarb kitas ir trečias ir visi. 
O juk žirigeidu sužinoti kas po 
kauke slepiasi. Na ir seki o ki
tas tave seką. Čia sueina į kon
taktą, žingeidumas, špuosai, 
juokai, romansas ir įvairus ki
ti prajovai, žodžiu nieko kito 
taip smagaus kaip maskara
das, būti negali. Tad, visi To
ronto lietuviai, esat kviečiami 
ir neužmirkit atsilankyti į šį 
maskaradą? Bu*s gera muzika; 
dovanos 
ir daug 
karadas 
tainėje, 
Gorevale 
vakaro.

Daugiau atsargumo
Turint šeimoje mažučių. vai

kų, .reikalinga labai stropiai 
daboti vaikų saugumą, štai ne
seniai p. p. Rušėnų vaikutis 
skaudžiai nusiplikino įsisėsda* 
mas į "karštų vandenį. Labai 
gaila, kad vaikutis turėjo pa
nešti didelius skausmus ir te« 
vai rupesnį* Teko nugirsti, kad 
berniukas jau sveiksta.

—Frances

Vakariene Pagerbti 
Kleboną, Kuriam 
Nepriklauso 
Pagarba .

' Lietuvių Parapija po Aiyio- 
Klebono letena

NAUJĄ RE- 
iarsi . ląkunė

NUSTATĖ 
KORDĄ. — 
Jean Batten, kuri nustatė 
naują tolimo skridimo grei
tumo rekordą, nuąkrisda- 
ma iš Australijos į Angliją 
į 5 dienas, 18 vai., 15 min. 
Ji suniušė pirmesnį to pa
ties kelio rekordą 14 vai. 
10 min.

Garsi .

gražiausiom kaukėm 
kitų malonumų. Mas- 
įvyks parapijos sve- 
kampas Dundas 
gatvių. Pradžia

ir
8

Nuoširdus 
nusiskundimas

Laba; dažnai koresponden- 
fUms tenka .susidurti su ne
smagumais dėl netikslumų ko
respondencijose. Butų pusė 
bėdos jeigu kentėtum žmogus 
už savo griekus, bet kuomet 
parašai vienaip o koresponden
cijoje pasirodo kitaip, tai jau 
prisieina kentėti ir už kitų 
griekus ... Čia turiu omenyj 

' ne ką kitą, kaip tik raidžių 
rinkėjus ar linotypistus, per jų 
tai malonę ir ateina korespon
dencija kitais kailiniais apvilk
ta. žiūrėk tai sakinys peršok
tas, arba įdėtas atbulai, arba 
žodis pakeistas taip, kad su
sidaro visiškai kita mintis. Bu
tų menkniekis, jeigu tai įvyk
tų paprastose koresp., bet kuo
met turėta pasikalbėjimas su 
asmeniu1 ir buvo stengtasi per
duoti jo pareikštas mintis kuo 
tiksliausia, o laikrašty išėjo ki- 
taip, tai jau nei šis nei tas ... 
Paimkim kad ir šį palyginimą, 
aprašyme apie dr. Weinsteiną, 
kuris tilpo praeitą savaitė. Ma
no buvo parašyta:
spraga jau užpildyta. Toronte 
apsigyveno dr. R. Weinsteinas, 
jaunas ir energingas daktaras 
ir chirurgas.—Bet linotipistas 
pavertė žodį chirurgas į “Chi
cago” ir tuomet gavom štai 
kokį sakinį:—{‘Toronte apsi
gyveno dr. R1. Weinsteinas, jau
nas ir energingas daktaras iš 

. Chicagos”. Arba štai antras 
pakeitįmas, toje pačioje kor-jev 
Mano buvo parašyta:—Nuo sa
vęs turiu pasakyti* kad dr. R. 
Weinsteinas, yra labai simpa
tingas ir malonus žmogus ir 
atrodo, kad savo profesijai šven 
tai atsidavęs.—Gi laikrašty 
štai kaip tilpo:—Nuo savęs tu
riu pasakyti, kad dr. R. Wein- 
steinas ir atrodo kad savo pro
fesijai šventai atsidavęs.

Vadinasi, mintis pakeista taip, 
kad jūsų korespondentą pa
stato į visai netikusią padėtį. 
Na, jai tik aš pasisuksiu kada 
nors Chicagoje, tai, rankoves 
pasiraitosiu ir... zeceriams bus 
karšta./. '

TORONTO, Ont.—16 d. spa
lio š. m., liet.. parap. salėję 
buvo suruošta vieša vakarienė, 
į kurią susirinko gana gražus 
lietuvių būrys. Pati vakarienė 
buvo gana gera, ir labai skaniai 
paruošta, už ką šeimininkėms 
reikia kreditą atiduoti.

Pats vakarienės tikslas, kurs 
paaiškėjo iš pirmininko žodžių, 
buvo pagerbimas vietinio kle
bono," (airio) kurs neva esąs 
dau*g daugiaus pasidarbavęs 
lietuvybei, už buvusius iki šio] 
lietuvius klebonus, 
surdą 
mtims 
viams, 
vusius 
turėjo
bartinį svetimtautį. Tarp dum
ti akis kitiems, gali tik tie, ku
riems 
tiems

Jei šį kleboną, reikia gerbti 
už energingai atliktus lietuvy
bės naudai darbus, (kurs ne
žino net kur Lietuva randasi), 
taip kaip bereikėjo pagerbti 
buvusius lietuvius klebonus, 
kurie savo klebonavimo laikais 
turėjo įkūrę lięt. pradž. mo^ 
kyklas, kurie čią gimusį jau
nimą buvo įtraukę tikrai į lie
tuvišką veikimą. Tas jauni
mas pusėtinai gražiai pasiro
dydavo vaidinimuose, bei cho- 

jiems dainuojant, mes vi- 
klausemis'

Tokį ab- 
nesidrovėjo pasakoti 
susirinkusiems lietu- 

kurie gerai atmena bu- 
lietuvius kunigus, ir jau 
progos gerai pažinti da-

lietuvybė menkai pa- 
terupi.

Bet Štai ši

re, 
si su pasigerėjimu 
ir džiaugėmės, kad taip greit 
jie priprato prie lietuviško 
darbo. - .

Jaunimo buvo gana gražus 
būrys. P-lės Vaskelytės, kai
po gabios dainininkės malonus 
balselis, dar ir dabar- nevie
nam girdėjusiam tebeskamba. 
O kur ji šiandien, ar besidžiau
gia lietuviai jos talentu? Taip 
ir daugiau šiandien gražaus 
jaunimo pasitraukė nuo lietu
vybės. Lietuviai kunigai, kaip 
ir visi, nors buvo priešingi pa
žangesniems lietuviams, vienok 
svetainę pasidalindavo kaip su 
lietuviais ir dar patys mėgdavo 
pasižiūrėti parengimų. O kaip 
elgėsi šis lietuvybei dirbąs ku
nigas su lietuviais ne jo įsiti
kinimo? ;

Apie tai manau jau buvo pa
kankamai kalbėt, todėl užteks 
jo elgesius nagrinėti. Nepamir? 
šo lietuviai .dar ir kun. Baro
no, kurs nelaimėje ne vienam 
pagelbėjo, ir paguodė,* nežiū
rėdamas kokių įsitikinimų žmo
gus butų, kurs buvo priešingas 
vilioti iš žmogaus paskutinį 
skatiką. Vienok parapijonys 
dėlei jo gerumo ir Sąžiningumo 
pradėjo tiesiog . neapkęsti, ir 
vieton jį pagerbti stengėsi jo 
nusikratyti. Prie liet, klebonų 
ir tifr patys parengimai būda 
vo malonesni, nęs j

lietuviški.' Nebūdavo tos sle
giančios atmosferos, kuri da.- 
bar visuose kampuose slegia 
lietuvybę.

Jus gerb. ■ parapijonys būda
vote daug drąsesni ir savesni, 
o. dabar atrodote suvaržyti ir 
nedrąsus, nes esate po letena 
svetimo lietuviškiems jaus
mams “ganytojo”. Toji visa 
permaina seniai besilankusiam 
po jūsų pastoge metasi į akis 
tuojaus įžengus į svetainę. Ir 
nėra abejonės, kad neužilgo 
pas ju‘s viskas, kas buvo lietu
viška, bus išluota per duris. 
Vietoje lietuviškų pasilinksmi
nimų beliks tik “gemblerystės” 
biznįavietė. Gal pasakysit, kad 
ir garbingai žuvusių didvyrių 
Darius-Girėno paveikslų nukė
limas pas duris yra nuopelnas 
lietuvybės! Kas žino, kad kitą 
syk- nuėjus, jau jų gali visai 
nebebusi svetainėj. Reikia drą
sas trankt'į'tdkį1 kl^bon^ į liet, 
istorijos lapus, kaipo pasižy
mėjusį lietuvį. Tuos, kuriuos 
šiandien būtinas reikalas gerb
ti—paneigti. Ar nebūtų buvęs 
nuoširdus jūsų lietuviškumo ir 
broliškumo parodymas, jei šios 
vakarienės tikslas butų buvęs 
skirtas musų nuskriaustiems 
broliams Lietuvoje, sėdintiems 
kalėjime, ir skriaudžiamiems 
žiaurių neteisybių. Tuomet ne
būtų buvę nei tų pasipiktini
mų, kurie tiekė rengėjams ne^- 
smagumo, iš dalyvių pusės. Už 
tokį garbingą darbą butų jus 
visi lietuviai pamylę, o jūsų 
suruoštas ■ pagerbimas klebono 
butų labiau pritikęs tik savų
jų tarpe. " Dalyvė

Viešas Ačiū Drau
gams -Pažįstamiems

Socialdemokratų Susirinkimas. — Pasiža
dėjimai Ispanijos Lojalistą Ligoninei. — 

Niekas Nesirūpino. — Miesto valdybos 
Rinkimai
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Toronto, Ont.—Sekm. spalio ti narį. Visiems pasižadėju
siems ir aukavusiems komite
to vardu tariu širdingą ačiū*. A 
/ Kom. pirm. A. Frenzelis

mėn., 81 d., 2 v. p. p., 6 Dęni* 
son A v., šaukiamas Toronto 
Liet. Socialdemokratų kudpos 
narių ir piįjaučiančįų susirin
kimas.' - . ‘■■ i. . _

Nariai simpatikai kviečia
mi atsilankyti.

Kp. Komitetas

Kanados ., Lyga Už Taiką Ir 
Demokratiją 

>■

apsiėmė įsteigti Ispanijoje ka
nadiečių vafdu ligoninę su 100 
lovų, kurios išlaikymui reika
linga $2,500.00 kas mėn. Ka
dangi Toronto lietuvių pažan
giosios organizacijos yra sudarę 
bendrą komitetą Lietuvoje De
mokratiją "'Atsteigti, kuris turi 
savo atstovą ir Lygoj u‘ž Taiką 
ir Demokratiją, todėl komite
to pastangomis buvo atsišauk
ta . į visas pažangesnes organi
zacijas kurios nariai mokiai su
tiko pasižadėti kas kiek išgali 
kas mėnesį aukuoti. Nors dar 
toli ' nevisus , Toronto lietuvius 
pasiekė aukų rinkėjai, bet jau 
iš dabar esamų pasižadėjimų 
gaunama kas mėnesis virš $12. 
Reikią' tikėtis, kad aukų suma 
žymiai padidės.

Šelpti sužeistuosius kovoje 
u’ž demokratines teises yra kil
nus labdarybės darbas. Kas už
jaučia Ispanijos liaudį, kuri 
kovoja ŪŽ'ižmoniškumo teises, 
lai pasižada J kas j dar nėra pasi
žadėjęs pagal savo išgalės. Pa
sižadėjimus. įr pinigus galima 
perduoti peih bet kurį komiteto 
Lietuvoj e Demokr ati j ai ats t eig-

Pasveikus po ligos, nei nepa
jutau, kaip greit sirgimo lai
kas praėjo. Tas, beabėjo, iš 
dalies gal ir dėl to, jog gau
siai buvau lankoma gerų drau
gų' ir pažįstamų.

Smagu -prisipažinti, jog aš 
nei pati nežinojau, kad* turiiį 
tiek daug gerų draugų ir net 
prietelių, kurie savo nuoširdu
mu daug man suteikė džiaugs
mo. Daug esu/ dėkinga ir gerb. 
Monkams, kurie nežiūrint nei 
tolimos kelionės, visuomet ma
ne atlankydavo. Mrs. Monkie- 
nei labai ačių už gelbėjimą nu
vykti pas daktarą. Taipgi di- 
dęlis ačiū visuomet gerai d. 
Frenzelienei, kurį nors ir. vė
lai grįžusi iš sunkaus darbo, 
neapleido vakaro, neužėjusi pasi
žiūrėti, kaip su mano sveika
ta.' Vinu žodžiu, visiems, vi
siems suteikusiems man įvairių 
malonumų laike sirgimo, ta
riu kuoširdingiausią ačių.

O. Indrelienė

E tikti Garsinkite “N-nose”

*

APLINK PASIDAIRIUS
Kanados Taikos Orga
nizacijos reikalauja 
boikoto prieš japonus .

Ką Reiškia Nepriklausyti Jo
kiai Pašalpinei Organizacijai? 

■ ■ * • • . f

Savo laiku buvo rašyta “Nau
jienose”, kad pasikorė lietuvis 
Černius. Tas atsitikimas buvo 
4 d. spalio mėn. Kadangi/su
minėtas tautietis nepriklausė 
jokiai organizacijai, tai jo lai
dojimu rūpinosi miesto tam 
tikra įstaiga.

Gal kaip kas pasakys, kad 
tik todėl niekas iš lietuvių ne
norėjo juom rūpintis kad jis 
pats žudėsi. Bet, visai trumpa 
praeitis parodė, kad priklau
santys draugijai, nors ir savi
žudžiai, yra gausiai palydimi į 
kapus. Taigi, visiems kurie da 
nepriklauso jokiai pašalpos or
ganizacijai, patartina prisira
šyti. Labiausiai patartina stoti 
prie SLA kuri yra didžiausia 
ir praktiškiausia, pašalpos ir 
apdraudos organizacija.

—o— 
Artinasi Toronto Miesto Ta
rybos ir Valdybos Rinkimai
Jie įvyks gruodžio mėn. 6 d.
Nors mes lietuviai mažą reik

šmę teturime tokiuose rinki
muose, bet kartais ir vienas 
balsas padaro persvarą. Todėl 
patartina visiems atlikti tą pa
reigą, balsuojant už pažangiuo
sius kandięlatus, be skirtumo jų 
pavadinimu ( kaipor atskirų or
ganizacijų. ' A. F.

■ k

Toronto įvairioj orgariizaci- 
jos, kurios veda kovą už tai
ką ir demokratiją, mano sdsi- 
jungti, ir jungtomis jėgomis 
reikalaut Kanados valdžios pra
vesti boikotą prieš japonus. 
Numatoma netik boikotuoti ja
ponų prekes bet taipgi paveikti 
į valdžią, kad neparduotų Ja
ponijai nikelio, kuris labai rei
kalingas kariaujančioms ša
lims, ir kurio iš Kanadoj Ja
ponija. daug pirkdavo. Apart 
nikelio dar ir daugiau prekių 
nurpatoma, kurios neturėtų 
būt parduodamos Japonijai. -

Ottawoj apiplėšė J. V. 
attache’s žmoną

Kanados sostinėj,' Ottawoj, 
dienos laiku apiplėšė J. V. ko
mercijos attache žmoną. Nuo 
jos.' piktadariai atėmė už 400 
dol. vertės brangenybių ir pa
bėgo. šis apiplėšimas padary
tas keletas dienų anksčiau ne
gu buvo į laikraštį patalpinta 
žinia. Matyt, policija nenorėjo, 
kad laikraščiuose pasirodytų 
žinia pirmiau* negu jie sugaus 
plėšikus. Bet plėšikai dar ne
pagauti. Pulkininkas Bank^ 
head, nuo kurio žmonos buvo 
pagrobtos brangenybės, yra 
dėdė žymios mūviu artistės 
Tallulah Bankheajį.

Dėl Kanados L. Ž.' 
skyriaus korespondentų

“AŠAROJANTI” STATULA

šiuo reikalu jau inivb kele
tą kartų rašyta ir kalbėta, bet 
dalykai nei kiek negerėja. Tai 
nevisai gražus reiškinys! Ro< 
dosi žmonės, kurie sutiko ši4- 
me skyriuje bendradarbiauti, 
turi visuomenėje vardą ir savo 
pasižadėjimą turėtų ištesėti, 
bet taip nėra. Na, ir kodėl?

Tuksiančiai žmonių ĖjoPenki
Pažiūrėti “Stebuklo

CORNWALL, Ont.—Įš;, Lie> 
tuvos atvykau būdamas dar vi
sai jaunas ir'turėjau progos 
po visą Kanadą pasivažinėti. 
Ir ne tik po Kanadą, bet ir po 
Ameriką. Tačiau iki šiol nie
kuomet nebuvo pasitaikę ste
buklų matyti. Tiesa, apie /stet- 
buklus girdėjau labai daug, o 
ypač kai mane broliukai mokė 
ir kai kunigas katechizmą aiš
kindavo. Vėliau' lankydamas 
technikų mokyklą chemijos ir 
fizikos laboratorijose įsitikinau, 
kad daug tariamų stebuklų nėra 
jokie stebuklai, o tik paprastos 
gamtos reiškiniai.

J, ■ ■ • ’ ‘ ‘

Dabar gyvenu Cornwall mie
stuke, Tai ‘savotiškas užkam
pis, kur žmonės lafbąi religiški 
ir gana tamsus, štai šiomis die
nomis čia kilo didžiausias są
jūdis, atseit, pasireiškė stebu
klas. O dalykas štai koks;,.ne
turtingo j e prancūzų šeimoje 
prieš tryliką metų liko supa
ralyžiuota p-lė Villeneuve. Ji 
beveik visą laiką turi lovoje 
gulėti.

Aiškus daiktas, kad tai la
bai vargingas gyvenimas. Pa
galiau mergina nutarė labai 
karštai melstis ,prie Kristaus 
statulos, kuri yra jos kambary
je. Nu’tarė karštai prašyti Die
vą, kad ją; pas save pasiimtų 
arba išgydytų. Melstis ji nusi
tarė-per dbvynias dienas.

NukryžiaVpto Kristaus sta
tula yra apie 3 pėdų aukščio. 
Kai p-lė Villęneuve pradėjo pir
mą dieną melstis, tai statula 
ėmė “verkti.” Po kelių valandų 
jau visas miestelis žinęjo ąpie 
tai. Ir žmonės ėmė rinktis bū
riais, kad galėtų pamatyti tą' 
“verkiančią” statulą. 3

Vieną vakarą t nusprendžiau Uuklais tikėti.
< " v" ■ . ’ ' • - .

ir aš stebuklą pamatyti. Susi
rinkusi buvo didžiausia minia, 
todėl su didžiausiu vargu tebu
vo galima į vidų įsigrūsti. Drą
siai galima sakyti, jo^ susirin
kę buvo apie 5,000 žmonių. Ei
lėje teko> labai ilgai išlaukti, 
kol įsigavau į nedidelį miega
mąjį kambariuką. Ten lovoje 
gidėj o išblyškusi mergina. Aš 
tu’oj prašnekinau ją angliškai. 
Tačiau buvo matyti, kad an
gliškai ji nekalba: ji tik šyp
telėjo ir parodė į kampą, kur 
stovėjo Kristaus statulą. Nors 
kambariukas buvo visai mažy
tis, tačiau ten jau klūpojo ant 
kelių šešios moterys ir karštai 
meldėsi. Meldėsi labai garsiai. 
Aš prisiartinau prie statulos 
ir pamačiau stebuklą: ‘/aša
ros” tiek bėga, kad net visas 
pilvas šlapias. Prie .kojų dega 
dvi žvakes ir ten jau padėta 
nemaža vatos. Žmonės ima ga
baliukas vatos ir nešasi namo: 
mat, tai šventas daiktas, čia 
pat padėta ir dėžutė pinigams. 
Matote, Teikia žvakių pirkti. 
Pastebėjau ne tik smulkių mo-^ 
netų, bet ir banknotų. Vadina
si, biznis gana geras.

Dabar visi nekantriai laukia, 
kada devynių dienų maldos pa
sibaigs. Nors serganti mergi
na vieno šono visai nevaldo, ta
čiau ji yra įsitikinusi, kad pa
sveiks.

Kai aš parėjau pamp ir pra
dėjau pro langą žiūrėti, tai ir 
vėl su “stebuklu” susidariau: 
pastebėjau*, kad lango stiklas 
“verkia” ir “ašaroja”.

Jeigu langos stiklas gali 
“verkti” tai kur kas lengviau 
“ašaros” gali išsisunkti iŠ mo
lio padarytos statulos....

Kaip ten bebūtų, o vis dėlto 
' kęista, kad dvidešhptame -am
žiuje žmonės gali

Jeigu susitikus paklausi ku
rį nors, kodėl tamsta nieko ne
parašai į Kanados skyrių, tai 
gausi atsakymą—laiko neturiu. 
Tai labai silpnas pasiteisini
mas! Aš labai gerai žinau, kad 
jeigu žmogus kokį darbą myli, 
tai visuomet ir laiko tam dar
bui atlikti suras. Tur būt ne
apsiriksiu* pasakęs, kad tai sa
vo rūšies ambicija kuri laiko 
suvaržusi daugelį žmonių. Pa
vyzdžiu, tegu kas nors parašo 
apie mus neigimai suminint 
vieno or kito pavardę, ir tuo- 
jaus—pamatysime kaip atsiras 
laiko save apginti! Tai faktas, 
kurio patvirtinimą galima ras
ti laikraščius beskaitant. Tuo- 
jaus galima pastebėti su kokiu 
u’žsidegimu “užgautas” asmuo 
ruošia atsakymą, gal būt, pas 
kiekvieną žmogų randasi ir aš 
tuo nenoriu ką nors apkaltint 
ar tam panašiai. Aš tik pažy
miu kaipo faktą, kad jeigu 
asmuo randa laiko savo ambi
ciją -apginti, tai kodėl jis ne
galėtų surasti tokio paties lai
ko laikraščiui pasitarnauti ? 
Taigi tie, kurie mėgina pasi
teisinti laiko stoka, absolučiai 
neišlaiko jokios kritikos. Jeigu 
virš minėta priežastis netikra, 
tai antroji gali būt tik papras
tas apsileidimas, bet tai jau 
ne visai garbinga priežastis, 
kurios privalėtų kiekvienas 
kuogreičia.u’siai atsikratyti, šiuo 
rašinelju noriu atkreipti domę 
tų korespondentų, kurie buvo 
pasižadėję rašinėti kąs savai
tę, o dabar jau kuris laikas 
kaip jų raštų nesjmato. Nuo 
savęs dar kartą rekomenduoju 
pašalinti visokias kliūtis ir dar
buotis laikraščiui jr visuome
nei! ,

'A;. 
'i •.

• >• . , ...

tokiais ste-
—Ištikimas

" 1

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Neaiškus atsakymas
Kiek laiko atgal buvau pa

minėjęs, kad kur tai pražirvo 
Toronto “Daily Star” Europos 
korespondentai Van Paassenai. 
Tuo reikalu 18 d. spalio m. 
parašiau laišką “Star” redak
cijai, kuri už poros dienų da
vė atsakymą, pažymėdama, 
kad jie nežino kur Van Paasae-^ 
nai randasi.—Girdėjome, kad 
jie sugrįžo į Ameriką ir ten 
ruošia paskaitas—pridūrė ‘Star’ 

redakcija.
Van Paassen labai palankiai 

rašydavo apie Ispanijos valdžią 
ir apie narsiai kovojančią val
džios kariuomenę prieš užpuo- 
likus-fašistus, netik . savus, bet 
taipgi atgabentus iš kitų kraš
tų. Bet staigiai nutraukė raši
nėji? į “Star” ir jau keli mė
nesiai kaip apie juos nieko ne
sigirdi. Dabar “Star” sako kad 
jie randasi Amerikoje. J. J.

PAIN-EUELLER - - - -
^5; af7

Pečių muskulus velia?
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

' PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. ir 7*c.

. visose nUttahe.

W O R l O f A M O U »

LINIMENT

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

, į
\ Kai vasarą prasilavin- 

sit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo- 
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra~ 
juokinsit — pravirk-
dinsit.

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

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys ...... ......
7Q—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo-

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai f r 3 moterys t v

No.

Užsisakydami prisiųskite mo- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar' su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Garsinkitės “N-nose*



Charles Starcevich (Glencoe, 
III.), 26, su Elleną Riva (Glen-

NAUJIENOS, Chicago, Iii

Parkrausto m

ir pažį-

Petras.Senas

23-čią d

AVaizde Brėžy Cox, Arizonos kaubojus, kurį dabar 
galima pamatyti Chicago Stadiume, gyvulių rungtynė
se už pasaulio čampiono vardų. Su šio mėnesio pabaiga 
rungtynės pasibaigs.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

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

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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

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

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5046

Diena U Dienos

Eisinų 28-Metų ' 
Vedybinės Sukaktuvės

MARQUETTE PARK.—Spa- 
lio 23 d., įvyko Mykolo ir Bro- 
nislavos Eisinų, 3144 Mar« 
ųuette Road, 28 metų vedybi-. 
nių sukaktuvių puota.

Pp. Eisinai turi išauklėję 
gražią šeimyną: sūnų gydyto
ją Dr. Walter M. Eisen, kurio 
ofisas randasi Marųuette Me- 
dical Building, 6155 So. Ked- 

• zie avenue; dukteris Silvija, 
kuri dirba ofise trž stenogra- 
fe, ir Florence, kuri dar tebe- 
lanko aukštesnę mokyklą.

28 metų vedybinių sukaktu
vių puotoje susirinko daugybė 
draugų, kaip lietuvių, taip ir 
svetimtaučių, žmonių buvo pil
nas tavernas. Prie gėrimų, už
kandžių ir draugiškų kalbų vi
si gražiai laiką leido.

Už atsilankymą ir už dova
nas bei gėles, pp. Eisinai yra 
širdingai dėkingi visiems savo 
draugams, giminėms 
stamiems.

P-nia N. Madelinskienė reiš 
kia giliausių v padėką visiems 
dalyviams. Z

Beje, 'turiu pažymėti vieną 
nemalonų įvykį. Dingo p-nios 
Ribinienės (gal Ribelienės) 
brangi žieminė Futra (Fur 
Coat). Jei kas per klaidą ap
mainėte arba matėte kas ap
leido svetainę su paltu, praneš
kite Auditorijos užveizdai 
Boobniui arba Antanavičiui.

— Steponas.

Trečiadienis, spalių 27, 1937

Pagerbė N.
Madelinskienę

šeštadienį, Spalio 
įvyko šauni ir milžiniška puo
ta Chicagos Lietuvių - Audito
rijoj, pagerbimui N. Madelin- 
skienės.

Svečių buvo tiek daug, kad 
ne ant jaučio odos nesurašy
tum. Todėl dalyvių pavardes 
dėl stokos vietos apleidžiu. Abi 
mažosios Anditorijos svetainės 
buvo perpildytos, šokiams grie
žė Juozo Grušo “kapelija”. Vie
noj svetainėj sveteliai gėrė ir 
valgė, o kitoj šoko. Yes, tai 
buvo puota, kokios aš seniai 
jau nebuvau matęs.

Minėjo j

Vardadieni
BRIGHTON PARK. — Sek- 

madienio vakare, spalio 24 d. 
pas biznierius pp. Sachauskiųs, 
kurie užlaiko bučernę ir gro- 
sernę, po adresu, 4359 South 
Maplewood Avė. įvyko šauni 
vardadienio “parė”. Mat, p-a 
Sachauskienė yra Uršulė. Tad 
ir buvo paminėjimas jos var
dadienio.

Kadangi p-nai Sachauskai 
yra malonaus budo, geros šir
dies, ir draugiški žmonės, tai, 
žinoma, jiems ir draugų nesto- 
kuoj&. Susirinko gražus būre
lis. Dalyvavo Skamarakai, Ku
likauskai, Notrimai, p-a Enze- 
lienė, A. Daborskis, J. Pauli- 
kas, Rupšiai, Sheputai, A. Pau- 
likas, B. Bernotas, M. Sturo- 
nas, ir Aš Pats.

Po gardžių užkandžių, M. 
Sturonas ir A. Rupšis pagrojo 
lietuviškų šokių, o svečiai, vie
ni šoko, kiti dainavo liaudies 
daineles. Prisiartinus pusnak
čiui, skirstėmės, linkėdami 
p-iai Sachauskienei dar su
laukti šimto vardadienių.

Motinos Sūnūs.

Barbora Bagočenskie- 
nė Jau Siigryžo 
iš Lietuvo's

Barbora Bagočenskienė ir 
jos duktė Kazytė, 5752 South 
Racine Avė., sugrįžo jau iŠ 
Lietuvos. P-ia B. lankėsi Ky-

SUSIRINKIMAI
Liet. Mot. Pil. Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, spalių 27 

d., 7:30 vaL vak., Sandaros salėje, 2-ros lubos, 814 West 
33rd St. Malonėkite kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių pranešimų. Kviečia Valdyba.

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 į Draugijos bankietų, kuris jvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. 4

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

■ L

s®

bartuose ir apielinkėj. Ji lan
kėsi ir Papilėj, kur pasitiko 
vieną pilietį, bet pravardę už- cce, III.), 20 
miršo. To piliečio duktė >dirban- ----
ti pas Y učių, Bridgeporte už Reikalauja 
patarnautoją. Jos vardas yra p^rskyrijpatarnautoją.
Bernice. P-a Bagočenskienė tu
ri svarbių žinių Bernice’i nuo 
jos tėvelio.

— Steponas. ,
_____________ i

pa-

Gražiai Pagerbė > 
Joną Struką

23-čią d. tapo surengta 
gerbimo parė Jonui Stukųi,
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockwell St. (

Svečių susirinko pilna sve
tainė ir linksmai ųvečįavosi. 
Buvo ir kalbėtojų. Visi praleido 
laiką geriausioj nuotaikoj ir 
išsiskirstė vėlindami geriau- 
rios kloties Jonui Stukui.

— Steponas. >

Jos. Ažųkas
Pagrįžo iš Kanados

BRIDGEPORT. — Pereitą 
pirmadienį, spalio 25 d., Chica- 
gon grįžo Juozapas Ažukas, sa
vininkas tavernos, antrašu 3301 
§o. Lituanica avė., kuris buvo 
išvykęs Kanadon medžioti brie
džių ir Aieškų. Bet .labai apgai
lėtinas dalykas, kad visos meš
kos buvo’ . sulindusios savo ur
vuose žiemos sezonui, o visi 
briedžiai buvo iššaudyti pirmes
nių medžiotojų. Viso labo p-as 
Ažukas' gavo progos* paklysti 
miške ir pakol susirado, tai tu
re jb daug smagumo. Sako, kad 
kitais metais važiuos truputį 
anksčiau. Tada’ tai suras 
nušauti. VBA.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Frederick McCosh (Grand 
Rapids, Mich.), 27, su Irene 
Gregol, 22

Frances Paubicki nuo Jošeph 
Paubicki

SPORTAS
JAUNASIS ‘ BANCEVIČIUS

RISIS SU LATVIU

CROYDON, Anglija, spalio 
25. — P-le Jean Batten lėk
tuvu padarė 10,700 mylii^ ke
lionę iš Australijos į Angliją
per penkias dienas, aštuonio- 
liką valandų, penkioliką minu
čių. Pirmesnis šios kelionės re 
kordas buvo šešios dienos, aš 
tuonios valandos ir 25 minu 
tės.

Prieš kiek laiko Vytautas 
Bancevičius padarė iššaukimą: 
pareiškė norą ristis su bet ku
riuo Chicagos liėtuviu ristkiu. 
Kolkąs atsiliepiu <kaip ir ne/ 
gautą., tačiau stf jaunuoju Ban- 
cevičium sutiko ristis “bralis” 
latvis. Tas latvis, yra policis- 
tas ir tarp Chicagos policinin
kų yra laikomas*) ’kaip vienas 
geriausių ristikų.

Ristynes manoma 'Surengti 
Lietuvių Auditorijoje. Jos įvyks 
netrukus. Dalyvaus ir kiti lie
tuviai ristikai

Rudeninis
Išpardavimas

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 
Alcazar po $22-50 ir aukšč.

'CMt
4473

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486 
504 WEST 83-rd STREET

DAILY
BES1NESS
DIRECTORYNo, 4473—Jaunai mergaitei suk

nelė. Gražus flanelis arba vilnonis 
materiolas pritinka šiai suknelei. 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
18 metų, amžiaus mergaitėm.

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

A.

40**° 1.50 pus

Kaina 45 Centai
GALIMA GAUTI

Brdriko Programas:
WCFL — 970 Kil., Nedėlioję 
žjftnus programas kaip 7:30 iki 
8:00 vai. vak.

STORE
•S VV.MADISON. PHONt SfATe.«4S4 

STADIUM BOX OFFICE PHONE SEELEY5300

Turinys:
Vilčinskas—Japonijos im- 

\ perializmas ir jo 
Iranas Pumputis— Five

Chicago Stadium

175.000 WORLD’S CMAMPIONSHIP

stad|Um
NQW
NIGHTUY 8!30f>.M.

MAT. SAT^/SUN 
z:

Šis gražiausis 1938 radio tik 
$69.50, nuolaida už jūsų 
seną radio.
RCA, Victor', Zenith, Phiįco 
ir kiti radios, didžiausias 
Chicagos pasirinkimas.

Jos.F.Budrik
INC.

■ . ’ - '

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

Tel. Boulevard 7010
• . •*-

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

Čia jdedu 15- centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No........ ......
Mieros _____ ;_____... per krutinę

Atėjo
KULTŪRA No. 9

tikslai. 
o’cloc-

dvasiosA. Gučas — Žmogaus 
gyvenimo drama.

K. Baranauskas — Nendrė — 
Žuvis prieš vandenį.

V.-J-kas—Trys kanalai.
\K. Jakubenas—Du eilėraščiai.
D. Pumputis— Pokarinės Len

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas. 

Naujų Knygų Apžvalga-.

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Chicago, Illinois.

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

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

JOHN OKSAS. .
4405 SO. FAIRFIELD AVENUpį 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

T0NSILAI IŠIMAMI . J 4 O

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... ............

PALAGO PAGELBA $20
NAMIE už ............... ............

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670 •

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue.

Garsinkites “N-nose”
PtTER pen

L-iST^S4 ,

ijhere

v

_ T=-T=Ol 
tsAE

l-EAD u,s ■Oiat- 
Yve'S 

'ČalKir

BOUlevard 2512
Stbck Yard Buffet

Sies turime labai tinkama svetainę 
ėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST. 

r~SIGNŠ^įžKABOS

ACE ERECTORS, Ine.
Įsteigta 1921 m.

Mes pastatome visų rūšių saines 
344-346 Kast 29th St.

J. J. TOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 6165MMm
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Trečiadienis, spalių 27, 1987 NAUJIENOS, Chicago^ UI

žinios iš Chicagos 
Žagariečių 
Gyvenimo 

. • - X- -
Susirinkimas.—• Vakaras Ne

laimė Ambrozy šeimynoje.
Grįžo iš Lietuvos.
Praeitų sekmadienį j Yuškos 

salę skaitlingai susirinko žaga
riečių nariai. Pasirodo, kad 
jiems rupi organizacijos reika
lai. (stojo naujas narys Jonas 
Kazinauskas.

Komitetas išdavė raportą iš stė vieną ranką ir kitas kūno

mo laisvų kapinių ir kad jos 
labai gražiai atrodo. Žagarės 
valdyba už tai yra labai dėkin
ga chicagie&aips.♦ *

Nelaimė
Rofteląndięčįai -Ambrozai, So

fijos tėveliai, praeitą savaitę, 
vykdami į Cicero, su reikalais, 
prie 87 gatvės ir Crawford avė. 
turėjo peląimę. Kilta greitai at
bėgusi mašina smogė i Ambro- 
zų mašiną, taip kad ji, 4 kartus 
apsivertė, žmona laiipingesnė 
buvo, ne tieK ^'aiig sužalota, 
bet p. Ambrozni stiklai supiau-

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Kazimieras Kriščiūnas 
Gerai Verčiasi

vakarėlio, o drg. Meravičienė 
nuoširdžiai .visiems padėkojo, 
kad ją ir' moraliai ir materia
liai taip gausiai parėfhė.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Et. L. K. Drujos 1-mos kuopos. 
Laiškas priimtas. Komisija ren
gimo vakaro, kuris įvyks lap
kričio 6 d. West Side Hali ir 
bus su vaidinimu ir muzikaliu 
programų, pareikalavo 14 dar
bininkų išrinkti, štai jie: Ke
turakis, Butvilą, Adomaitis, Mr. 
Gasper, ,.Mr$. Gasper, Niprikie- 
nė, Bitimienė, Keturakienė, Dri- 

-gotienė, J. Dahta, Getautienė, 
-O. Chielis, Paugienė ir MeraVi- 
čienė.

dalis. Jis tuoj liko paguldytas 
i ligoninę, o sekmadienį liko 
parvežtas į namus, nors dakta* 
rai nenorėjo leisti, 
mažai truko gauti 
kraujo.

P-ia Ambrozienė
čių Kliubo iždininkė ir daug su 
dukrele dirba žagariečiuose. 
Gaila gerų draugų. Mes tams
toms linkime greitai pasveikti.

nes rankai 
užnuodįjimą

yra žagarie-

Andrius Kasiulis 
mirė nuo širdies 
ligos

• Sugrįžo iš Lietuvos
Sugrįžęs iŠ Lietuvos Kazi

mieras Adomaitis su žmona pa
pasakojo, kad Chicagos žagarie- 
čiai daug prisidėjo prie įsteigi-

sa-Andrius Kasiulis, 42 m., 
vininkas valgomų daiktų san
krovos prie 3213 Wallacę St., 
Bridgeporte, užvakar staigiai 
mirė nuo širdies ligos. Stovint 
prie užpakalinių laiptų savo na
mo staigiai užėjo širdies ata
ka ir jis krito negyvas kieman 
iš antro au’gšto.

K. Krisčiunas, kuris užlaiko 
alinę ties 4501 So.
Avė.,- gerai verčiasi. Kadangi 
p. Kriščiūnas ir p-a Kriščiu- 
nienė yra draugiško ir malo
naus budo žmonės-, tai jų biz
nis auga kaip “ant mielių”.

Man teko užsukti pas p-nu? 
Kriščiuntfs spalio 22-rų d. Nu
stebau, kad alųiė prikimšta • ru
dų, geltonų ir baltų kostųjne- 
rių. Visi geria, šnekučioja ir 
linksminasi. Pasišnekėjus su p. 
Kriščiunu paaiškėjo, kad tai 
yra Gtand Opening 45-to. ir 
Ashland gatvės, kurių W.P,A. 
darbininkai kų tiktai užbaigė. 
“Tai yra mano fundacija,” sa
ko Kriščiūnas. Tegul pasilinks
mina vargšai, sako Kaziukas, 
nes as žinau, kad ir jie yra to
kie pat žmonės kaip ir.visi, o 
už $55.00 į ipenesį neišgali pa
tys nusipirkti gėrimų. O gu
liau, sako, ir man gražiaus at
rodo, kad gatvė ištaisyta.

x — Steponas.

G. K. Budris Atidarė 
įvairią Gėrimų 
Sandėlį

ONA LEVICKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 26 d., 2 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukus 61 amž., 
gimus Panevėžio apskr., Suba
čiaus parap., Vivolių kaime.

Amerikoj Išgyveno 33 metus
Paliko dideliame nuliudinie 

vyrą Kazimierą, sūnų Jurgį, 
marčią Marijoną, 5 dukteris: 
Emiliją Andriulieiy?. Oną Ma- 
kuniene, Margaritą Weris, Ste
lą Daciolienę ir Marijoną Bo- 
rovan ir žentus ir anukus, 
brolį Juozapą Zakonį ur jo 
šeimyną. seėeryčią Elzbietą

• ShiiftfcrfcnV h* ’ daug ‘krttįę*- gimi
nių, o Lietuvoj 2 seseris ir 
vieną brolį, sūnėną Povilą 
Petrulį ir moterį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 3657 So. 
Hamilton Avė., Tel. Lafavette 
2834. Laidotuvės 
dieni, spalių 30 
namų į Aušros 
bažnyčią.^ kurioj 
1 ingos pamaldos
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Levickienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. z

Nuliūdę liekame, 
Vyras, dukterys, žentai, brolis 

ir kitos giminės.
Patarnauja laid. diię. Lacha- 

wicz ir Supai, Tel. Canal 2515

t

įvyks šešta- 
d., 9 vai. iš 
Vartų parap. 
atsibus gedu- 

už veliones

ANDRIUS KASIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 25 d., 2 vai. ryto. 1937 
m., sulaukęs 41 m. amž.. gi
męs Kalnėnų kaime, Jurbarko 
parap., Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų
Paliko dideliame nuliudime 

2 pusbrolius: Juozapą ir .Joną 
Kasulius; 
pusseseres: 
cačiukes ir 
voj motiną 
įminės.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
712 W. 21st St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, spalių 28 
d., 2 vai. popiet iš koplyčios 
į. Concordia kapines.

Visi a. a. Andriaus Kasiulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvęse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Pusbroliai, pusseserės, teta ir 

gimines.
Patarnauja laid. dir. Lamb, 
Tel. Victory 1158.

Laidotuvėmis rūpinasi Ma
caičių šeimyna, 3852 S. Cali- 
fornia avenue.

■«'*i

apą ir J.oną 
tetą Elzbietą; 2 
Anną ir Emą Ma- 
gimines. o Lietu- 

Oną. brolį Joną ir

Atvyksta Chieagon Koncertui

Ashland

Furnished Rooms Wanted

Personai
Asmenų Ieško

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino, didelis Šviesus ir apšildo
mas Marųuette Parko apielinkėj. 
Atsišaukite Tel. po 6 vakaro. Gro- 
vehill 2996.

CLASSIFIED ADS
MB

Real Estate For Sale
Namat-žemė Pardavimai

vei-Visiems . gerai žinomas 
kėjas G. K. Budris, Paradise 
Tavern savininkas, 2710 West 
59th St., atidarė Wholesale aifd 
Retail Liųuor .Store.

yra
pa-

Kadangi G. K. Budris 
gerai visiems chicagiečiams 
žįstamas, tai manoma, kad jo 
padidintas biznis seksis gerai.

— Steponas.

anna' kaskas
Garsiausia Amerikos lietuvių dainininkė dabartiniu laiku 

yra Anna Kaskas Ona Kątkauskaitė iš Hartford, Connecli- 
cut. Ji yra pirmutinė lietuvaite įsigavusi i garsiąją New Yorko 
Metropolitan Operą, kur dainuoja antrą sezoną.

Dabartinių laiku ji važinėja po Ameriką, pildydama kon
certų maršrutų, šj pranešimą , rašant jį randasi) berods, Texas 
valstijoje, kur koncertuoja dideliu pąsisekimu. • •. •

Chicagoii Anna Kaskas atvyks sekmadienį, lapkričio 7 d. 
Ji dainuos specialiam koncerte, kuris yra rengiamas Chicagos 
Operos rūmų Civic Teatre, prie Washington ir Wacker Drive. 
Koncertas įvyks 3:30 valandų po pietų." Garsiąjai dainininkei 
asistuos Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, kuris gražiai pa
sirodė Chicagos publikai savo pirmam šių metų koncerte, spa^ 
lio 17 d. Choras išpildys programe keturias dainas.

P-lės Kaskas programas shsidės iš kelių angliškų dainų, 
ištraukų iš operų ir kelių lietuvių kompozitorių kurinių. Tarp 
lietuviškųjų dainų bus Chicagos kompozitoriaus Petro Sarpa- 
liaus kuriniai ir Lietuvos muzikės B. Dirvianskaitės dainos.

Bilietus . p-lės Kaskas koncertui galima gauti žemiau 
duotose vietose:

pa-

PAIEŠKAU savo brolio Igno Lak
stučio. Iš Lietuvos paeina iš Aly
taus apskr., Butrimonių valsč., Grei- 
konių kaimo. Daugiausiai gyveno 
Scranton, Pa. ir yra buvęs Ameri
kos kareivis praeitam kare. Pra
šau jo paties atsišaukti arba kas 
žino apie jį pranešti, ba aš turiu la
bai svarbų reikalą su juo. Ir kas 
pirmiausiai praneš apie tai. gy
vas ar miręs, gaus $20.00 dovanų.

Alex Lakštutis, 71 School St. 
Thompsonville, Conn.

Help Wanted—Female

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vinių, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaihinimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi- 
me gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milwaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.
Į ABI . -- - ~

Help Wanted—Male-Femaie
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTH1LL EMPLOYMENT

184 W. Washington St. 3 floor.

KAMBARIŲ BUNGALOW $4,500 
Mūrinis namas <kaip naujas, su sto
ru Ir 6 dideliais kamb ant antrų 
ubų. Garažius. Karštu vandeniu 

šildomas. $6.500
Kreminis budinkas 2-4 kambarių 

apts.--$2,800. \
6 kamb. medinis cottage ant ce

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

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

J. A. SHULMISTRAS 
Home Ownerę Realty Mari, 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Real Estatė, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; infeiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
,namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-roš lubos su J. J. Grisk

REIKALINGAS VIRĖJAS — vy
ras, ar moteris — geras darbas ir 
geras užmokestis

BERNICE LUNCH ROOR 
506 West Pershing Road

atsišaukite

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA unijisto BUČE- 
RIAUS. kuris galėtų užiimti mana- 
geriaus vietą. 3239 So. Halsted St., 
Victory 2031.

REIKALINGA patyrusio draiverio 
išvežioti Tavernų reikmenis nuo 
25 iki 40. metų amžiaus. Vedęs.

4643 So. Halsted St.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 fle- 
tų, po 2, 8. ir 4 kambarius. 8 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Street. Mainyshn ant ma
žesnio. 2 flatų muro namas su 2 
furnasais parsiduoda tik už $6000.

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

Iiemlock 0800. '

ARTI 71-MOS IR ARTESIAN 
Parduoda ar išmaino 2-flatį—5 ir 4 
kambarius—karštu vandeniu Šildo
mi—lotą 50x125 — 2-jų karų gara
žą—kaip naujas. Kaina $5900.

5 kambarių 
30x125—garažas — naujai pentuo- 
ti ir dekoruoti — parduoda ar mai
no. Kaina $3600.

MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St. Hemlock 8300

katedžė lotas •

RASYVERIO IŠPARDAVIMAS
78 namai visokio didumo—15 šim
tų ir ąpgščiaus — mažas įniokėji- 
mas — kitus kaip renda. Kas ką 
turite mainyti ąr parduoti kreipki
tės

C. P. SUROMSKIS and CO.' 
2502 West 69th Street 

Tel. .Grovepill 0306.
Atdarą nedėliomis nuo 10 iki 3 

po pietų. >K. Steponavičiai, 4138 Archer avenue, Laf. 7552 > 
Aldona ^Grigonis, 3322 So. Union Avė. 
‘‘Naujienose”,’ 17-39 S. halsted streei;
J. Rakšiio vaistinėje, 1900 S. Halsted street
A. G. Kartano vaistinėje, 2555 West 69th street 
Peoples JF'Mrn^ure Krautuvėse, 2536 W. 63rd 
4183 Archer avenue
Progress ’Furniture Co., 322.2 South Halsted
Lietuviai, kurie planuoja dalyvauti koncerte,

REIKALINGAS KRIAUČIUS - 
gcstina, kad butų patyręs prie tai 
symo vyriškų, moteriškų drabužių.

1857 West 47th St. . Farms for-Sale - 
X Ūkiai Pardavimui

. MATEUŠAS JUŠKAITIS '
• ♦

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 25 d., 6:30 vai. vakąre, 

I 1937 fa., sulaukęs puses amž., 
gimęs Jurbarko parap., Kutu- 
rių kaime,

Paliko dideliame nuliudinie 
mylifaą moterį Barborą, po 
tėvais Ambrožaitis, 2 sunu: 

•Mateušą ir Pranciškų; 2 duk
teris: Marijoną ir Oną ir žen-‘ 
tą; seserį Marijoną Ląurynai- 
tis ir brolį Juozapą ir gimines 

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioje, 710 W. 18 tų St, 

Laidotuvės įvyks ketvirtad,, 
spalių 28 d., 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nu-, 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 

-nes.
Visi a. a. Mateušo Juškai- 

čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 

. navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, 

Moteris, Sūnus, Dukterys, Se
suo, Brolis ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. Butkus 
Undertaking Co., Tel. Canal 
3161.

street ir

Street.
yra raginami 

bilietus įsigyto iš anksto, nes galima gauti' geresnes vietas, be 
to, bilietų nėra labai daug, didžiuma jau išėjo. (Sp)
________ , _ ' , , ■ , . . ... _ - ... o .................... ....

I JI**! Diunuam GėlesLOVEIKIS v&au
Dalis,

KVIETKININKAS
Gėlės -Vestuvėms, Bankietams

1 ir Pagrabams
3310 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314 .

Atidarė K 
Pershing' Road

REIKALINGA FURNITURE RE- 
RAIR MAN ir Finisher—geras dar
bas dėl atsakančio žmogaus. Rašyk.

Naujienos, Box 725
1739 So. Halsted Street

FARM A. Gera proga. 60 akerių 
farnaa ant pardavimo arba mainy
mo ant nedidelio namo. Žemė visa 
dirbama, netoli nuo Chicagos. Krei
pkitės Pankauskas, 549 West 18th 
St., Canal 0204.

REIKALINGAS BATŲ TAISY 
TOJAS. 2107 So. Halsted St.

Automobiles
Financial

Finansai-Paskolos

' MORGICIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

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

FINANSUOS 1037 miesto, valsti- 
jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodu taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų, beterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 15 metų.

i 2509-11 l\lilwaukee Avė.
Visi telefonai Belniont 4844,

Pereitą sekmadienį didelė
mis iškilmėmis tapo atidary
tas Pershing Road ' (buvusi 
39-ta gatvė), tarp • Halsted ir 
Ashland gatvių.

COAL
______ .................

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ........... .................
MINE RUN ...................
EGG ............. ....................
NUT ............ .........
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN i 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

*

APPLIŲUE IR

5

Čia įdedu 10 centų ir prąšau atsiųsti man Pavyzdį No.

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

=

NORTHERN ILLINOIS Eųuator 
anglys, lump and egg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Merrimac 8079.

rv y- ~ ----- - ----  -------r—i

CLASSIFIEDADS

'$6.00
5.75 •

. 6.00.

. 6.00 ’’ 
5.00

... I., ,'j„y

Business Chances
Pardavimui Bizniai

VIENERI
SUKAKTUVĖS

Vieni metai 
palikai Z mus 
niekados pas mus. bet musų širdyse 
mylimoji motinėlė užmiršti, tyeš at«

IŠSIUVINĖJIMĄS UŽVALKALAMS 
RANKŠLUOŠČIAMS

SWAN APPLIOUE MOTIFS PATTERN 1581
Np.»1581 —. Sunku surasti gražesnį darbų negu šis—nors 

jis lengvas ir greit padaromas. Pabandykit išsiūti savo lini
nius abrusus arba užvalkalus.

Vardas ir pavarde ...

| Adresas

i Miestas ir valstija

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms ‘ 
—Bankietąms—Laidotuvėms-— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Marijona Andrijoniene

Kelio atidarymo iškilmėse 
skaitlingai dalyvavo ir Bridge- 
porto lietuviai, nes dabar ir 
Bridgeportas turė<’ platų kelią, 
į vakarus; Didelį reikalų to ke
lio parodė ir tai, kad jau va
kar kelias buvo labai plačiai 
naudojamas ( automobiliu, nors 
dar ne visi spėjo sužinoti apie 
to kelio atidarymų.

• Be to, tas kelias panaikino 
smirdantį upelį' Bubble Greek, 
bent Bridgeporto apielinkėj.

Dabai* Pershing Road bus 
platinamas iki VVestern Avė. 
ir eis toliau? i vakarus iki 
Brookfield žvėryno^

1932 CHEVROLET Sedan —Side 
Mbunts—apkainnotas greitam par
davimui $155.0(1.

NEWBERRY BARGAINS 
1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

36 BUICK 5 keleivių truck sedan 
šildytuvas .......................... $575

36 DODGE Touring Sedan, 
extras .... :........................... $495

36 PLYMOUTH 5 'keleivių De
Luxe Sedan ................... . ..... $445

86 Ford 5 keleivių Sedan ....... $,395
Terminais ir mainais. Klausk Mr.

Pupka.
4628 West Washington Blvd.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

pb pirmu vyrų Lutkevičien^
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 27 
dieną, 11-tą valandą ryto, 1936 me
tais. sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Lietuvoj, Suvalkų Redyboj1, Marijam
polės Apskrity ir Parapijoj, PuskaL 
nių Kaime.

Paliko dideliame nuliudime dukterį 
Oną ir žentą Motiejų Grimalus, sūrių 
Julijoną ir marčią Mabel Lutkevičius 
ir daugįaus giminių.

Nors' ir praslinko jau 
kaip mylimoji motinėle 
ir žinome, kad nebegrįši 
skausmas neleidžia tavęs _ _
mindami tave puošime tavo kapą gėlėmis ir lankysime jį tol, kol 
neateis laikas ir mums pas tave ateiti. < ' ’■

Nuliūdę liekąme ‘ 1 \
DuktS, ' Žentas, Sūnūs, Marti ir Giminės.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl Hile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba aut išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 526^

'yeuąĄ. iyn.i r ■'■■to.-j-l, j

Miscellaneous 
< Įvairus c- ■ i

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft y

Mes dengįafaė Ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, ’ jei. pagel-. 
da\ijama. • • '!

BRIDGEPORT ROOFING 'CO. 
3216 Sė. Halsted Stieet

PARSIDUODA GROSERNS ir 
Bučernė seniai išdirbta vietą, 
biznis eina getai. Pardąvinjo prie
žastį patirsįte xąnt vietos.
3347 W. _ 51 St. Prospect 8665.

\Real Fstate For Salė

. PARSIDUODA 2 AUj 
’nis natnas — 4 ir 4

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE 

' * - * *<■• »

JEI IEŠKOT
BARGENU

SKAITYKIT
NAUJIENAS

Furnishedl Rooirs ';
RENDON furnišiuotį ‘kambariai 

, su Maigių ąJ’ be. Galima patiėnis pa
sigaminti. Antros liibos.' 54® West 
18tiTSt. > ' . ' . 1

karų; gandas—gatvė ir < Ji
Kkina; $4,900. Savininkas

So. Christian - Avė 
(pirmiau Tutner)

NELAUKIT 
ILGĄ!

Pašaukit pius tuojau

CANAL 8500
• 'V ? v*' .'

Apgarsinimų kainos pri- 
ieinąiįos. Už pakartoji 
piųs gaųsit nuolaidą.
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PUOŠNIOS IŠKILMĖS, KURIOSE DALY
VAUS JULIA KAZLAUSKAITĖ

Atstovaus Lietuvą Automobilių Parodos 
“Pasaulio Madų” Ceremonijose

Julia Kazlauskaitė, 2540 „W. mados išeiginėmis sukniomis ir 
45th Place, kuri sekmadienį bu
vo išrinkta “Miss . Lithuania 
1937“ atstovavimui Lietuvos ir 
lietuvių 1938 Automobilių Pa
rodoje, turės stambią rolę tos 
parodos iškilmėse.

šią savaitę ji jau pradėjo re
peticijas, prisirengdama iškil- 
mėms, kuriąs tvarkys garsi 
New Yorko madų žinovė ir ce
remonijų tvarkytoja Miss Ka- 
thryn VVilson. Repeticijos Vyk- 

. sta International Amphitheatre 
(Tarptautiniame Amfiteatre), 
kur lapkričio 6 d. paroda atsi
darys.

P-lė Kazlauskaitė bus pasi
rengusi tautiniais lietuvių rū
bais. Didžiulės sales viduryje 
bus didžiulis kamuolys, atvaiz
duojąs žemės kamuolį. Jis bus 
40 pėdų aukščio ir 38 pėdų ap
skritumo ir s-vers apie keturis 
tonus. Kamuolio priešakyje bus 
pastatyta promenada, kurioje 
p-lė Kazlauskaitė pasirodys. 
Jai išėjus ant promenados, gar
sus^'Caralh Simfoninis oikest- 
ras sugros Lietuvos Himną ir 
lietuviškų meliodijų rinkinį. 
P-lė Kazlauskaitė išlips ant pro
menados iš didžiulio žemės ka
muolio ir iš tos vietos, kur bus 
parodyta Lietuva.

“Miss Lithuania’ 
bus pasirengusios

filtrais; kuriuos parodai susko-' 
lino stambios Chicagos rūbų 
firmos. < Apskaičiuojama, kad 
tų futrų vertė sieks apie $150,- 
000. Tad atsilankiusioji publika 
pamatys ne vien .'naujuosius,- 
1938 automobilius/ -ne vien 
“Miss Lithuania” tautiniuose 
rūbuose, bet ir . suknių ir kailių 
parodų, kas moterims , bus ypa-

Visa salė, kurioje vyks cerė- »•#«»•*• ... • » •
monijos ir kitos parodos dalys 
bus skaisčiai apšviestos įvai
riais elektros efektais, taip kad 
įspūdis, , kurį ceremonijos pa
liks, bus gražus ir įdomus.

Parodos 'viršininkai tikisi, 
kad šįmet jie sutrauks apie 
400,000 publikos, nes pernai, 
pirmą kartą surengus iškilmes 
su “Miss Lithuania” ir kitomis 
gražuolėmis, parodą aplankė 
apie 360,000, -— kur kas dau
giau, negu bot kuriais 
metais.

Bedarbius verstinai 
statys prie 
darbo
(ialinantys pašeipą bedarbiai 
turės verstinai dirbti kelias 

dienas prie gatvių.
I «

Trečiadienis, spalių 27,1937
... ........ ........." 1 ”.................. ' —-    -— 1   |i| ny Į. lii.i'ji.1 .. . • r. jvd ’• 

tiems bedarbiams, išteklų dar
bo po 5 dienas į mėnesį.
? Jų darbkąį rtČturės riiekĮi 
bendra ku WPA darbais, .ku
riuos irgi manoma plačiau 
išvystyti Chięagoje šią žiemą, 
kad daugiau; WPĄ darbų pa
mpinus bedarbiams ir tuo pa
lengvinus bedarbių šelpimo.
■jjlB

Naujas Old Gold Nušovė 
Kontestas

Nereikia mįslių spręsti

Mėsa 
.atpigsiantismuklėje atpigsianti

Smuklėje prie 4428 West H 6
Madison St., nežinomas puoli- ---- ----- » ’
kas nušpvė Nicholas Basso, 26 ,prieš kiek ]aikf) mgsini 
m kuris dirbo prie *eno ar- savininkai pranašav0, kad 
kbų lenktynių laikraštėlio, mgsa atpigsian|i už keli sa. 
bet dabar nuėjo dirbti prie iči Bet to a| j inK) toi ir 
kito panašaus laikraštėlio,' nesll[auk(a. 
kontroliuojaino Capone inte-' 
resų. Matyt jis buvo seka-’ Dabar valdžios atstovai irgi 
mas ir tapo nušautas priešin- pranašauja mėsos atpigimą, 
gos gangsterių šaikos, kuri bet ne dabar, , o tik ateinan- 
galbut keršijo už perėjimą Čiais metais, kada pasidarys 
tarnauti kitai Saikai. j didesnis gyvulių išteklius.

Naujas Old Gold kontestas su 
^saVo $250,000 lajinėj imais atei
vių apylinkėse sukėlė tikrą pa
sitenkinimą. Kas savaitę tūks
tančiais įstoja į kontestantų 
eiles ir deda pantangas, kad iš
laimėt! $100,000 laimikį.

Į tą kontestą, kurs sukėlė to
kį susidomėjimą musų žmonių 
tarpe, o ypač organizacijose, 
kurioms mes padedame įsigyti 
kontesto paveikslų, įstoti dar 
galima ir dabar — dar nevėlu. 
Tik pamanykite! $100,000 pir
mas praizas ir 999 dovanos, 
kurių suma siekiasi $150,000! 
Tad, jei dar kas neįstojote į 
kontestą, patariame tai pada
ryti ir nepraleisti progos.

a

Nereikia jokio išsilavinimo 
ar ypatingos žinios, laimėti ga
li paprasČiausis darbininkas, 
kaip, ir profesorius. Nereikia 
pagaliau ir mįslių spręsti. Kon- 
testantas gali vartoti savo 
prastą. kalbą, kad užpildyti 
miškų paveikslų kalbą.

Viskas kas reikia atlikti, 
nueiti pas savo artimiausį 
garėtų krautuvninką ir įsigyti 
iš jo oficialių Old Gold juokin
gųjų paveikslų ir nurodymus, 
juos perskaityti ir imtis spren
dimo darbu. Jei jūsų krautuv- 
ninkas neturėtų tų paveikslų, 

. / tai kreipkitės į Naujienas.—Sk.

, . v. naštą.Pradedant nu6 ateinančio 
pirmadienio 24,000 iš 28,000. 
tinkamų darbui imančių pa- 
šelpą bedarbių turės verstinai 
dirbti atsilyginimui už gauna
mą pąšelpą. i

Šią naują tvarką, pravestą 
pereitos legislaturos, paskelbė 
bedarbių šelpimo komisionie- 
rius Leo M. Lyons.
•Tinkantys darbui bedarbiai 

turės dirbti bent penkias die
nas į mėnesį kada yra darbo. 
Jie jokio atlyginimo negaus ir 
turės dirbti už gaunamą, pa- 
šelpą. Atsisakantys gi nuo 
darbo neteks pašelpos.

Tokia tvarka bus įvesta ne 
tik Chicagoje, bet ir Chicagos 
priemiesčiuose, kaip Berwyn, 
Cicero ir kituose.

Imančios pašelpą moterys, 
jei nėra kitų kliūčių, turės ei
ti dirbti namuose, kada bus 
galima gauti darbą.

Bedarbiai vyrai bus pasta
tyti ptie< darbo gatvėse,- elėse, 
ar panašiose vietose, kur jie

Sulaikė bedarbių 
šalinimą iš būtų

—"
Nuomininkų tęisine teisėjas 

Edelman paskelbę laikinį mora
toriumą ir bėįit; laikinai Sulai
kė šalinimą . js Hutų negalinčių 
užsimokėti nu'omos bedarbių, 
kurie gyveno įš pąšelpų ir da
bar negauna^ nė> pašelpų, nė 
pagelbos nuoįj|ai| užmokėti.

Miestas prižadėjo rūpintis 
apmokėjimu bedarbių nuo
mų, ar tai iš pasėlpų fondo, ar 
suteikiant tękįpi^s bedarbiams 
bent laikinus .’VfpA darbus.

GRAŽIOS 
LIETUVIŠKOS 
KALĖDŲ 

PASVEIKINIMO 
KORTELĖS

Nusižudė
■ / —-L-

M, D. Gaąkett, 50 metų, bu
vęs geležinkelio kondukto
rius, patelefonavęs telefono 
operuotojai apie savo mierį 
nusižudyti, šoko per 17 augš- 

netižijhs ; reguliarių darbiniu- to l^gą Fort Dearborn hote- 
kų vietos. Žiemą gi bedarbiai ir užsimušė dietoj, 
bus pastatyti prie kasimo. Paliktame kairiįaryje raš- 
sniego. Miestas gi. duos med- telyje jis sako, kad delei meil
ingą, 
jus,

Kas savaitę bus pristatoma šo apie jo įnirtį pranešti jo se- 
prie darbo apie 6,000 bedar-1 serei Mrs. Lawiencp, 1703 So 
bių, taip kad visiems galiu- Halsted St. r i • , 

, - H.-   ...................PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
Gaisras 
dirbtuvėj

kitais pa
ke

tai
ci-

Delta Star Electric Co. 
jykloje, 2701 Fullerton 
buvo kilęs didelis gaisras,

lie
st, 
ku- 

palydoves ’ ris sunaikino dirbtuvės dalį ir 
vėliausios pridarė nuostolių už $10,000.

įrankius ir prižiūrėto- kos sveikatos 4 jį s negalėjęs 
dirbti jau penki metai ir pra-

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kiom lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ {SPAUSDINTU 
VARDU:

25
• 50

75
100

kortelės . 
kortelių . 
korteles . 
(kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

tinka privatiškiems 
ir biznieriams. At- 

kortelės be jspausdinto 
10 centų. Paštu 

nemažiau 5 korte-

ai Iii II II III II*......... ................................................IIII...........ii ii ii........................ ■■■

Kortelės 
asmenims 
skiros 
vardo—po 
prisiusime 
lių.
Prisiųskit money orderį arba 
Čekį su užsakymu.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

J. Lester Paucher, 18 m.
Floridos ..,universiteto stu-

• ■ * y *. ■ . . f-1 * į ' u i

dentas, kuris tapo išrinktas 
prezidentu Future Farmers 
of America, jų konvencijoj 
Kansas City, Mo.

IŠEIKVOJO $400,000 IR 
UŽDARĖ BANKĄ. — Wil- 
liam C. Kurrle, kasieriaus 
padėjėjas First National 
Bank iš Burlington, la., ku
ris išeikvojo $400,000 banko 
pinigų, /Dėlei to ir bankus 
buvo priverstas užsidaryti. 
Jis pinigus praleido speku
liuodamas biržoje ir labai

J 

plačiam gyvenimui.

titiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHilitiliuiiiiniiliiHiHiiniii

Thomas-
Flerdder- 
pasivadv- 
Jean An-

NAUJAS SENATORIUS. 
—John E. Millęr su savo 
šeimyna,' nauj ai išrinktasis 
senatorius iš Little Ročk, 
Ark. Jis yra “nepriklauso
mas” demokratas ir^tapo iš- 
rinktas vieton mirusioj o . se
natoriaus Robinson. Rinki
muose jis nugalėjo karštą 
prezidento Roosevelfo: šalU 
ninką gubernatorių CarlvG.

IŠTEISINTA. — Miss Margaret- Dren- 
nan, 20 m., iš New Brunswic4k> N/ J,, 
kuri buvo teisiama Už nušovimą vedusio 
vyro Paul Reeveš, dviejų vaikų > tėvo. Ji 
teisinosi, kad Reeves ją išgėdino, ir. ji pa
tapusi nėščia, bet kada ji nuėjusi; apie Bailey/Bet ir Millčr tikrina
tai jam pasakyti, tai jis vėl ją. išgėdinęs, gal ir neisiąs* prieš prezF
už ką ji ir nušovusi j j. „ /• ' j L ;dentą. v. '

TURĖJO ŠEŠIS VYRUS— 
Mrs. Carolyn Jean Fish 

Putney Mayhood 
son Diefenbach 
man, kuri teisme 
no kukliu vardu
derson, bet vistiek'paaiškė
jo, kad ji buvo vedusi de
šimtį kartų ir yra turėjusi 
šešis vyrus, Bet nors iš jų

Ą / j*, a

yra gavusi A dideles pinigų 
sumas, bet viską prašvilpė 
ir dagi savo du vaikus iš
varė iš namų. Už tą ji ir * 
tapo nuteista 3 mėnesiams 
kalėjiman. Vienas jos vyrų

i ' X 
buvo senis St. Louis milio- 
nierius Thomasson, iš kurio 
palikimo dari tikisi gauti 
pinigą.

?.,'ii>./ii

Stephan PekarMiss Stephanie Pekarova
DAR VIENA MOTERIS PAVIRTO VYRU. — če- 

choslovakijos atletinė komisija vieną savo atlečių ofi
cialiai permainė iš moteries į vyrą. Lytis permainyta’ 
Miss Stephanie Pekarova, 24 m. medicinos studentei 
Prahos universitete. Dabar ji —,ar jis—vadinsis Slep- 
han Pekar. Du metai atgal kada ji dalyvavo bėgimo 
rungtynėse ji tiek pat oficialiai buvo pripažinta moteri
mi. Tada inedikalė egzaminacija visų moterų atlečių 
buvo padaryta delei Zdenka Kougkova, pasižymėjusios 
bėgikės, irgi iš moteries pasikeitimo į vyrą.

KįĄRO LAUKE (PRIE SHANGHAI. — Japonijos kareiviai vienas už kito—žąsele—eina į frontą Shanghai

■Ml




