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Japonai Paėmė Shangha 
jil! Miestas Dega

Chicago, III., Ketvirtadienis, Spaiių-October 28 d., 1937 No. 254

C.1.0. IR, A. D. FEDERACIJA 
NESUSITAIKO

Nepriima vieni kitų pasiūlymų; konferencija 
vėl susirinks lapkričio 4 d.

Pavojus svetimšaliams nesumažėjo

Kinai sakosi, kad dar neužkariauti

SHANGHAI, Kinija, spalio 
27. — Naktį iš antradienio į 
trečiadienį, tamsos priedangoj, 
kinų armija ^pradėjo trauktis 
iš Shanghajaus į antrą savo 

, vietovių liniją. Pasiliko Shang- 
hajuje kinų kariai, kurie bu
vo pasiryžę žūti, kad svarbio
ji jų armija pasitrauktų pil
noj tvarkoj.

Anksti trečiadienio rytą ke
lios dešimtys japonų lėktuvų 
pradėjo briovimąsi linkui Cha- 
pei, kinų tvirtovės. Pasipylė 
•bombos iš lėktuvų, atsivėrė pa
trankų, .ugnis. Shanghajatiš 
gatvėse, kinų apgyventame 
kvartale, neužilgo kautynės ėjo 
rankinėmis granatomis ir dur
tuvais.

Japonai paėmė Shanghajų, 
paėmė kinų apgyventus kvar
talus, 
virio 
pėdų 
ru. .

Shanghajus degė. Liepsnos 
siautė trijų ketvirtainių mylią 
plote, kuriame gyveno norma
liais laikais apie 0,000 kir 
nų. Kas Shanghajų-padegė — 
kinai ar japonai nežinia, 
bet gaisras dau*g pagelbėjo ki-

Bet paimtosios vietos 
milžinišku, siekiančiu 60 
į aukštį liepsnų praga-

nų armijoms pasitraukti pilnoj 
tvarkoj. Gi kinai kariai, kurie 
išliko gyvi užimant miestą, ver
žėsi į europiečių kvartalus, 
ažubt pasiduoti japonams ir 
atiduoti jiems ginklus, unifor
mas ir amuniciją, kokią turė
jo.

Po dviejų su viršum mėne
sių japonai pagalios * gali di
džiuotis savo modernės armi
jos pergalia, bet sako karo ko
respondentai, laimėjimas nesąs 
galutinis.

Dar rugsėjo mėnesį kinų ar
mijos. . vadovybėj, buvusios dvi 
nuomonės. Viena pusė norėjo 
atiduoti Shanghajų be mūšių 
ir pasitraukti į liniją kokių 
25-30 mylių atstumoj nuo mie
sto. Dabar jie • pasitraukė 
į iš anksto prirengtas, pozici
jas. Kinų pareiškimais, jų kk- 
tas dar nepralaimėtas.

Tarp svetimšalių, ■ kurie gy
vena europiečių kvartaluose, 
yra rimto rūpesčio, ar japonai 
varžysis europiečių nepriklau
somybe ir jų teisėmis. Ar ne- 
sibriaus jie į tarptautinę zo
ną, kad lengviau prieiti prie 
kiną požicijųV^rToką briovima- 
si pastatytų europiečius rim
tame pavojuje.

Vilniaus universiteto lietuviai studentai ekskursijų po Okupuotąją Vilniją metu patys 
gaminasi pietus. Jie jau prie visko .pripratę, grūdinasi busimoms kovoms už Lietuvos že
mę. Dabar šios lietuvių studentų kepuraitės uždraustos nešioti.

WASHINGTONAS, D. . C., 
spalio 27. — Antradienį, spa
lio 26 d., C.I.O. atstovai įtei
kė Amerikos Darbo Federaci
jos atstovams šiuos pasiūly
mus taikai Amerikos darbinin
kų judėjime atsteigti: 1 — te-, 
gul A.D.F. pripažįsta organi
zavimą darbininkų , industri
niais pagrindais masinės ga
mybos pramonėse, 2 — tegdl 
A.D.F. priima visas C.I.O. uni
jas kaipo autonominį departa
mentą; 3 — tegul A.D.F. su
tinka šaukti abiejų organiza
cijų suvažiavimą, kad jis už
girių šios konferencijos pada
rytus tarimus taikos reikalu*.

Trečiadienį Amerikos Darbb 
Federacijos atstovai 
negalį priimti C.I.O. 
mųl Jie įteikė savus 
mus, kurie iš esmės 
kie: • . ,

1 — Tegul visos nacionalės 
ir internacionalės unijos, kurios 
turi čarterius 
bar priklauso 
A.D.F. Kai tik 
bus suteiktos

sės, kokias jos turėjo pirm stfr 
organizuosiant C.I.O.

2 — Kai dėl ,tų unijų, ku
rias C.I.O. suorganizavo nau
jai, tai tegul tarp jų ir atitin
kamų unijų priklausančių Fe
deracijai įvyksta konferencijos 
suderinimui veiklos 
tymui įtakos sričių.

t * , ’

3 — Jei šitokios 
cijos nesusitaikytų,
jos paveda gavo ginčus išsprę
sti busimam Amerikos Da?bo 
Federacijos J suvažiavimui, gi 
dabar tebūna varomas agresy
vus organizacinis 
pramoninių, kaip 
uniją organizavimo

4 — šitokiomis

ir nusta-

konferen- 
tai tegul

Japonai nedalyvausi Italija pašalino dvi
Brussels konfe 

rencijoj
kliūtis

Madridas laukia 
puolimo

Kinai netekę 250,000 
karių

pasisakė 
pasiuly- 
pasiuly- 
yra to-

PARYŽIUS,* Francuzija, sp. 
27. — Ispanijos vyriausybė 
antradienį įspėjo savo kariuo
menę laukti fašistų puolimų 
dviejuose frontuose. Vieno fa
šistų užsimojimo laukiama ket
virtadienį, spalio 28 d., prie 
Madrido, o kito Teruel fronte 
bet kuriito laiku.

Madride, sakoma, tai vienoj, 
tai kitoj vietoj fašistai iške- 
lią ant stogų senąsias monar
chijos vėliavas, kaipo ženklus 
savo bičiuliams, kurie rengiasi 
pulti miestą iš lauko pusės.

Tačiau lojalistai tvirtina, 
kad jie pilnai kontroliuoja mie
stą. Vyriausybė dar neseniai 
areštavo 5,000 fašistų simph- 
tizuotoją Madride, nužiūrėtą 
suokalbiu padėtį Francui paim
ti miestą.

TOKIO, Japonija, spalio 27. 
— Japonų pareiškimais trečia
dienį, kinai pražudę nuo karo 
pradžios 250,000 karių, neskai
tant žuvusiųjų šią savaitę.

Japonai paėmę 60,000 kinų 
šautuvų, 1,000 mašininių ka- 
nuolių, 100 sunkiųjų mašininių 
kanuolių, 1,000,000 šovinių ir 
10,000 rankinių granatų.'

Šiaurės Kinijoj japonai pra
dėjo ofensyvą tikslu paimti 
Shansi provincijos sostinę Tai- 
yanfu. Japonų lėktuvai apšaus 
dė kinų pozicijas kalnuose, 
pbnų žygiavimo pakeliui.

TOKIO, Japonija, spalio
— Japonijos vyriausybė 
Čiadienį įteikė Belgijos amba
sadoriui Albertui de Bassom- 
piere notą, kurioj sąko, ' kad 
negalintį-
dalyvauti 9 valstybių Brussels 
mieste konferencijoj. Pasak 
nętos, japonų dalyvavimas su
darytų “rimtas kliūtis keliui 
teisingai .. ir tinkamai išrišti 
konfliktą” Tolimuose Rytuo
se.

Neužilgo prieš' įteiksiant Bel
gijos ambasadoriui sakytą no
tą, japonų užsienio ministeri
ja išleido ilgą paaiškinimą, bu
sią japonai kariaują tikslu sa
ve apginti. ’ s

27 
tre-

Francuzai skundžia 
si anglais

ja-

Anglai išsigandę 
Mussolinio agi

tacijos
LONDONAS, Anglija, spalio 

27. ,— Gandai plinta, busią An
glijos užsienio ministerija išsi
gandusi Mussolinio agitacijos, 
kuri yra taikoma iššaukti su
kilimus ppieš Didžiąją Britani
ją Palestinoj, Egypte, Iraąiie, 
ir'Hejaze, Arabijoj.

Unija sumokėjo 
bausmę

------------------------

YbUNGSTOWN, Ohio, spalio 
27. — Plieno darbininkų uni
ja sumokėjo $4,711 vietos teis
mo klerkui. Tokia suma vie
tos teismai buvo nubaudę strei- 
kavusiu‘3 šiame mieste plieno 
darbininkus.

i Y

Užpuolė britų prekių 
laivą

LONDONAS, Anglija, spalio 
27. — Ispanijos sukilėlių lai
vas apšaudė britų prekių laivą 
netoli nuo uosto Aviles, Ispa
nijoj.

Nukentėjęs britų laivas yra 
Staiiray, 880 tonų įtalpos.

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
27. — Gen. Francui ir jo sėb
rams italams bei. vokiečiams 
duodama dar du trys mene
siai laiko įveikti Ispanijos lo- 
jalistus. Dėl to kalti anglai, 
sako francuzai. Anglai tur būt 
yra padarę sutartį su Frantu, 
mano francuzai. Jie kąrt kar- 
tėmis sulaužė prižadus ditotus 
franeuzams kai dėl • reikalavi
mo pašalinti italus' iš Ispani
jos. Atrodo, kad anglai norį 
apstatyti Francuziją iš visų 
pusių priešais ir»kad' Francu
zija negalėtų nė pasijudinti an
glų neatsiklausus.

Taip daug maž jaučia ir 
protauja, pasak kai kurių už
sienio korespondentų, bent 60 
nuošimčių Frahcu'zijos gyven
tojų. ’ . > •

»—-
LONDONAS, Anglija, spalio 

27. — Londono konferencijoj 
nesikišimo į. Ispanijos reikalus 
klausimais Italija pagalios at
siėmė du savo « reikalavimus, 
kurie- ,. kli^ė '. kQnf.ęęienęįįąį 
sprendimui padaryti. ‘ Rusija 
taipgi pakeitė: savo nusistaty
mą. Taigi konferencijoj nutar
ta parašyti projektą sutarties 
ištraukimui savanorių iš / Ispa
nijos ir pasiųsti jį 
valstybėms užgirti. 
cija vėl susirinks 
ni. *

Numatoma pasiųsti į Ispani
ją dvi komisijas >•— vieną pas 
lojalistu‘3, kitą pas fašistus. 
Komisijose bus reprezentuoja
mos Anglija, Rusija, Fran
cuzija, Portugalija,- Italija ir 
Vokietija. Komisijoms teks nu
statyti, koks nuošimtis savano
rių turi būti ištrauktas iŠ kiek
vienos pusės, kokiu budu, ir 
tt.

Visa4 tai, žinoma, ims laiko. 
Tuo gi tarpu laukiama fašis
tus tučtuojau pradėsiant Ispa
nijoj .naują ofensyvą Zaragoza 
ir Teruel frontuose.

3 užmušti, 29 sužei 
sti geležinkelio 

nelaimėje

A.D.F., bet da- 
C.I.O., grįžta į 
jos sugrįš, joms 
tokios pat tei- das.

vajus taip 
industrini ą 
kriptimis.

sąlygomis
suvienijus Amerikos darbinin
ką judėjimą, tegul C.I.O. tuo
jau bus . likviduotas. .... , *
. t *■ •»

Skirtumas pasiūlymuose di
delis. Prie jokią kompromisu 
trečiadienį neprieita. Tenka 
manyti, kad iki lapkričio 4 die
nos bus dedama pastangos su
rasti kompromisams pagrin-

27.DANVILLE, III., spalio
Antradienio naktį Wabash 

linijos traukinys važiavo iš St. 
Louis į Detroitą; Netoli mie
stelio Catlin jis įvažiavo į pre
kių traukinį, kurio oro žarna

Lietuvos Naujienos

Kasyklo’s ekspliozijoj
žuvo 14

ANCHORAGE, Alaska, sp
- Pranešama, kad 14 vy- 
žuvo

devynioms 
Konferen- 

penktadie-

Pastatas sugriuvo, 
18 palaidota

MINNĘAPOLIS, Minn., sp. 
27. — Aštdoniolika žmonių pa
laidota po laužd trijų aukštų 
pastato, kurio du aukštai su
griuvo. Manoma, kad kai ku
rie iš užgriūtųjų yra žuvę. Pa
statas priklaUšė vertelgų vai
siais kompanijai ir radosi vi- 
durmiestyje.

Jungtinių Valstijų 
laivynasb

sustojo ją pataisyti.
Pasažierinis traukinys visu 

smarkumu* .atsimušė į pirmąjį 
traukinį, šeši prekių traukinio 
vagonai sudaužyta. Pas^žieri- 
nio traukinio lokomotyvas, ten- 
doras, ekspreso vagonas, trys 
pašto ir vienas pasažierių va
gonas nušoko nuo bėgių ir nu
virtę į griovį.

- Nelaimėje žuvo pasažierinio 
traukinio inžinierius, peČkuris 
ir pašto tarnautojas. Sužeista 
29 . Jiasažieriai važiavusieji tuo 
vagonu*, kuris nuvirto į grio
vį. Kitų vagonų pasažieriai iš-t 
sivadavo tik sukrėtimu ir iš
gąsčiu.

Be to, sudužime kita gais
ras ir iš karto nebuvo galima 
išsiimti iš degančio laužo žu
vusią jų palaikų.

Frąncuzijos fašistas 
teisme K

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
27. p— Pulk. Franeois ,de la 
Rocąue iki šiol buvo Francu- 
zijos fašistų vadas. Jis ir jo 
bendrai skelbėsi norį apvaly
ti Francuziją nuo kyšių, nuo 
korupcijos.

.Bet dabar nagrinėjamoj by
loj, kurion yra įveltas fašistų 
vadas, buvęs Frąncuzijos mi- 
nistęris pirmininkas Andre 
Tardieu liudija, kad jis pats 
mokėjęs kyšius fašistui. Jam, 
Tardieoi, pasitraukus, premje
ras Lavai mokėjęs fašistui ky
šius iš slaptų fondų esančių 
premj efb rankose, v

Manoma, kad ši bylą pa
kenks ne tik de la Bocąue 
meniškai karjerai, bet ir.

D-ro J. Šliupo paskaitą Keikia tvarkyti medici 
--- .Y. nos pagalbos reika: 

?■ liteūkininkams
Aušros salėj ė, L. Ei. K. d-jos 
iniciatyva buvo surengta pa
skaita, kurią skaitė dr. J. šliu
pas, tema: “žmogaus gyvenimo 
užduotis ir pareigos 20-me am
žiuje”. Nekantriai lauktas 
gerb. d-ras savo paskaita yisus 
labai suįdomavo ir žmonės il
gai ją atsimins. Salė buvo pil
nutėlė klausytojų.

Reikalinga įsteigti vie 
- šų valst. biblioteką.

KURŠĖNAI. — Kuršėnuose 
gyventojų yra keli tūkstančiai. 
Viešosios valst. bibliotekos čia 
nėra, tad jaučiamas tikras , li
teratūroj “badas”. Tiesa, yra 
privačių organizacijų , knygy
nėlių, bet jie net savo narių 
nepatenkina. Dėlto čia ir kles
ti restoranų, “kultūra”.

Biblioteką įsteigti čia labai 
reikalinga.

ALYTUS. — Rugsėjo 28 d: 
vienas Miroslavo vafeč. ūkinin
kas atvežė pas daktarą susir
gusį savo vaiką, bet žmogus/ 
neturėdamas pinigų ir negau
damas kaime pasiskolinti pa
siėmė centnerį sėmenų ir ma
nė pardavęs sėmenis apsimo
kės daktarui už kūdikio apžiū
rėjimą ir nupirksiąs vaistų. 
Bet kol minimas pilietis sėme
nis pardavė, tai kūdikis mirė. 
Tokių dalykų yra / ir kitose 
provincijų vietose, nes prirei
kus kaime keletą litų pasisko
linti, negausi, o pas daktarą be 
pinigų medicinos pagalbos taip 
pat negausi. Ūkininkai yra pa
grindas valstybės, bet jų pa
dėtis sveikatos atžvilgiu yra 
daug blogesnė negu miesto dar
bininkų. •

Reikia akmenimis 
grįsto kelio

KURŠĖNAI. — Kuomet tik 
daugiau palyja, nuo Pavenčio 
geį£k. stoties ir cukraus fa
briko, kelias į Kuršėnus įiasi- 
daro nebeišvažiuojamas. Gyvu
liams ir ūkininkams prasideda 
tikra kankynė, šiuo keliu kas
dien pravažiuoja po kelis šim
tus'vežimų. Rodos, čia akme
nų visur labai daug, kelio il
gumo tik apie 3 klm., tad Bu
tą

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

nesunku jį išgrįsti.

Chicagai ir apielinkei Tede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; truputį šilčiau; leng
vi pasikeičią šiaurės vėjai; sau
lė teka 6:17, leidžiasi 4:51 va
landą.

VVASHINGTON, D. C., sp.
27. — P-lė Josephine Rpche, 
iždo sekretoriaus' asistentė, pa
davė rezignaciją/ Ji pasitrauks 
iš vietos lapkričio 1 dieną ir 
sugrįš į Rocky Mountain FUel 
Co.K kur seniau yra ėjusi pre
zidento pareigas.

27.
rų žuvo, kilus ekspliozijai 
Evans-Jonės anglių kasykloj, 
70 mylių atstumoj į Šiaurę 
nuo Anchorage. Del ekspliozi- 
jos kilo ir gaisras. Penki k$- 
sėjaį išsigelbėjo. t .
, Ugnis buvo užgesinta, bėt 
kasyklai ji padariusi nemažai 
Žalos.

3? •! ■■ a : ■ ’

washinGton, d. c
27. —■ Jungtinių Valstiją ka
ro laivynas savo galingumu 
štovi ■ tiidj pt> Britanijos karo 
laivyno. Karo laivų ši šalis tu
ri 366, jų įtalpk 1,073,000 to- 
W jų įgulą 102,000 matrosą 
įr 9,714 karininkų. šalies ka
ro laivynas yra skubiai didina-

■*

sp
meniškai karjerai, bet ir vi
sam fašistų judėjimui Frhncu- 
žijoje. . ta,

YOKOHAMA, Japonija, sp. 
27. 21 žmogų užmušė japo
nų elėktrįkihis traukinys ga
benęs kariuomenę, kai jis įva
žiavo į' minią žmonių susirin
kusių palinkėti karieins laimin
gos keliones. Keletas, dešimkių 
kitų žmonių ..-sužeistą.

Trūksta malkų

ALYTUS, sp. 4. — T»asta- 
ntoju laiku į Alytaus mieštą 
mažai atvežama rinkon malką 
ir dėlto malkoj yra smarkiai 
pabrangę. Už vienkinkį veži
mėlį pušinių malkų tenka mo
kėti 10—42 lt., o kietesnių nj- 
šių malkos dar brangesnės. 
Miesto t biednuomenė dėlto 1A- 
bai nusiskundžia. 

» • ,’*X v’K'* " ».

■M

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didelį 
džiaugsmą.
•
Naujienų Pinigų /Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO,. ILLINOIS
»’ < •

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vakaro.

v Sekmadieniais nuo 9 r. iki 
1 vai. popiet.

JiL. ii



DARBO ŽINIOS VERLY 8244

pstąytantjj TMPi

suma

AUTO

AKIĮJ SPECIALISTAI

Maleva

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

NĖRA KO BIJOT

—

1824
3395

iš didžiausios *finuos 
Chicagoj! Nacionaliai

BbodP Island kpnvencįja taip 
pasmerkė visos’ Amerikos

PIRKITE
malęvas

noma Fiat ir GIoss 
Maleva. ’ M.50- 
Musų kainą I
$2.25 vertės Fląt Bąl-

Mažins Pašelpas
Bedarbiams <

■■ ' ” - ,*f -L

Delei pręzidento Roosevelto 
nusistatymo kaip nors subal-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MUSŲ SPULKĄ maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. tr

Yards 1X39
Phone Yards 1138

PAINI EXGHANGE
2000^Milwaukee^Ąve.
6836 ^o.^HalsteS^St.

Didelis pasirinkimas 
Paint Brnsljes už ’/z 

kainps-

aht materioto pilnam šildytuvų 
Rengimui. DYkAl APKAINAVI- 
MAS.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michisan Avė. 

rosęlanp—chicago, ilu 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Atsisakė Pašalinti
CIO Unijas

Rhode JsJand Darbo Federa
cijos konvencija, nežiūrint spe
cialiai Wm, Gtreen prisiųsto or
ganizatoriaus Vejlerman reika
lavimo pašalinti iš valstijos 
Federacijos CIO unijas, atsisa
kė tai padaryti ir pasisakė už 
tolimesnį Federacijos ir CIO 
bendradarbiavimų.

100%
tUVeS rr«

čiąurią krautuvę, MjL 
waukėe A,ve. krautu
ve ątdarą pedelfoj 1Q-1

Ofiso Tek Virpinta 0036 
Residence Tel

D R, T. DUNDULIS
GYDYTi

4X37

3325 SoVUalstėd St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483

musų sekretorius1 suteiks jums visas 
informacijas.

' A. Montvid, M. D
State Bank Bldg.

2400 WEST ;MADI8ON STREET
Vai/1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

NARIAI , 
Chicagos, 

a Cicero
Lietuviu 4 

Laidotuvių 
Direktorių. 
Asociacijos

Darbo Federacijos ir 
CIO Derybos 
Pra'sidėjo

Pereitą pirmadienį Washing? 
tone prasidėjo taikos derybos 
tarp Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO.—industrinio orga
nizavimo komiteto.

22 valstijos turi 
Minimum Algų 
įstatymus

. i - ,Darbo sekretorė Perkins pa
skelbė, kad jau 22 valstijos 
taipjau District of Columbia ir 
Puerto Rico, turi pravedusios 
minimum algų įstatymus.

Pusė metų atgal tokius įsta* 
tymus turėjo tik 17 valstijų. 
Taigi socialė jstatymdavystC 
Amerikoj daro didelę pažangą.

Klausykite musų Lietuvių radię programų Pjrmadiepio vakarais. 
10:00 vai. vakarę iš W- H. F, C, stoties (1420 K.)— Pranešėjas 

' P. ŠALTIMIERAS.

Mrš. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy

- ; and Midvriffl

Avė., 3nd flopr
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
Kirnib’mo namuo- 
se ar duodu massage 
eleetrie t r e a t - 

y'įf ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginoms patari- 
ma| dovanai.

mes? gavom iš. Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkeiių sudu
žimų, visi nuo 1/8 iki 
56 pigiaų.Patenkini- 

“ .rantų p t a s 
etnrios krau-

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos; nup 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas RepvbĮię 7«68

CIO Organizuos 
Skerdyklų 
Darbininkus

CIO pradėjo kampaniją su
organizavimui visų gyvulių 
skerdyklų darbininkų, kur jau 
yra gana sitpriai įsitvirtinus’ 
Am. Darbo Federacija.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. ųuo 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. JLafayette 8016

Fordas ir Anglijoje 
Koyoja Unijai •'

Besilankantys Amerikoje An 
glijos organizuotų’ darbininkų 
atstovai ..praneša, ,kad Fordas 
yra vienintelė firma Anglijoje, 
kuri vis dar kovoja unijas įr 
BtsįsaJ<o pripažinti organizup • 
tuš. darbininkus.

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. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400 1

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU 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 1 

Nedčliomis pagąl sutartį.

Bet ir Anglijos darbininkai 
daro pastangų priversti tą au
tomobilių magnatą nusilenkti 
organizuotiems darbininkams 
jr pripažinti jų uniją; Tečiąus 
darbininkai veikią taikiu būdų 
jr per įvairias taikymo įstaigas 
tikisi pasiekti savo ir paklupr 
dyti didįjį organizuotų d.arbir 
Pinkų, priešininką, visai ne
skelbiant jo dirbtuvėse streiko, 

• Organizuotiems darbininkams 
bandė priešintis ir Anglijoje 
įsikūrus čechoslovakljos čeve- 
rykų firma Bata, bet ir ją pa
klupdė darbininkų streikas.

DR. STRIKOL’IS
* * • ■ . • .,*Y

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

ansuoti biudžetą, bus 
gintos pašelpos bedarbiams, 
nes šelpimui bedarbių • ateinan
čiais metais bus paskirta $1, 
000,000,000. šiemet bedarbių 
šelpimui buvo paskirta $1,500,- 
000,000, bet ir tai teko mažinti 
jelpjinp darbiu ir yisaip var+ 
Žytį paželpų teikimą.

A. MASALSKIS 
3307 Lituanica Ayenue Phone Boulevard 4139

SENIAUSIĄ IR JUDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVLANCE
.. DIENĄ IR NAKTJ g,.

yfsrT^onąįYARDS 17&O42 
H«wita<e Avė.

444t/^i>uth Fairfield Ąvenue 
tjADAYETTE 0727 ,

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- 
mo, skaudamą akių kąrštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolire^ystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsir 
tikimuose egzaminavimąs 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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
T56 West 35th St

- Cpr, of. 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 puo 6:30-8:30

Nedaliomis naga! sutarti
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenw»»d 5107

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. y. 
,Z1- gųbatoj nuo 12 iki 6 v. v.

’ j TeL Prospect 1012

A. PETKUS
1410 South 49lh Coiirt Cicerę Phone Cicero 2109

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Perk 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 subatorais

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

DENTISTAS
4645 So, Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

Įtaria Chicagos Merą 
Gavus $100,000 
Iš Republic Steel

jCIUcągos apygardos CIO di
rektorius Ven A, BittAęr 
bedamas CIO konferencijoj At- 
Untjc. jGįty, N, J.,: viešai 
kaitino Chicagos . merą K$ly 
gavus $100,000 iš Repu’blic

Didelis Rytų Karo kurstytojų 
atidengimas eina 

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

Sovietų Mančukuo pasieny. 
Angliški uŽvardyrųai.

SONOTONE 0» B. y.n 9,.«n 
. . ‘ arti Wąbasn

Iki vVidna'kčio—šiokiomis dieno
mis 25c iki 1 P. M.

■■■■■■■...... ................. .  >■ i' .o.ii fu. .u i i I..LU.I i

IIDIRBRJAL
YANKEE POTĄTO CfflPS 
POPCORN IR PHETZELS 
pristatėm į Tavernas ir Restąu- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius ’ 

• wholegąję. .
4643 SO. HALSTED STREĘT 

Tel. YARDS 4996.

Jau pačioj pradžioj derybų 
CIO parodė didelį nuolaidumą 
ir priėmė Federacijos siūlomą 
derybų procedūrą, nors tie pa
siūlymai buvo nesuderinami 
su CIO nusistatymu*.

Einant susitarimu, derybas 
ves trys Amerikos Darbo FeT 
iteracijos ątstovai ir dešimt 
CIO atstovų.

CIO gi siūlė derybas taip 
praplėsti, kad jos dalyvautų 
visų unijų atstovai, nes prię 
CIO priklauso 33 unijos ir prie 
Darbo Federacijos 110 unijų, 
kurios- tūrėtų turėti balsą de? 
rybose.

• Federacijos atstovai gi tyįri
tino jie turį .pilną-galią vestį 
derybas ii; kad didelis dalyvių 
skaičius derybose tik apsun
kintų derybų eigą. Jų nuomonę 
parėmė ir Di/binsky.

Dabar su didesne viltimi žiū
rima į galimybę taikos ' tarp 
dviejų didelių darbininkų or
ganizacijų ir atsteigimą vieny
bės Amerikos darbininkų judė
jime. Bet visgi derybos nebus 
lengvos ir greito susitaikymo 
negalima tikėtis, nes abiejų or
ganizacijų susitaikymui kliu 
dys ir didelės jų vadų ambici
jos, o asmeninius ginčus sun
kiausia yra užgesinti.

Jeigu gi neįvyktų taika ir 
derybos pakriktų, tai kaip vi
si pranašauja, kad tarp abie
jų darbininkų organizacijų pra
sidės dar aršesnė savytarpįnė 
kovu, kuri dar labiau pakrik- 
dys Amerikos darbininkų ju
dėjimą. 'O I J Ž s

Amerikos tląrbp FedėrScį’ą, 
derybose atstovauja trys jos 
vice-prezidentai—George M. 
Harrison, Matthew Woll ir G. 
M. Bugniazet. Visi trys yra 
yra pasižymėję savo dešinumu

CIO gi atstovauja-—Phillip 
Murray,s geležies darbininkų ir 
nijos prezidentas; Sidney Hilb 
man, rubsuvių unijos preziden
tas; David Dubinsky, moterų 
rūbų siuvėjų unijos preziden
tas; Harvey Fremming, Chicą- 
gos distrikto CIO direktorius; 
James B. Carey, prezidentas 
elektros Ir radio darbininkų; 
S.H. Dalrymp’e, prezidentas gu
mos darbininkų; Homer Mar 
tin, prezidentas automobilių 
darbininkų; Mjcbael J. Quill, 
prezidentas transporto darbia 
ninku; Joseph Curran, prezi’ 
(lentas laivų darbininkų ir Ab- 
ram Flaxer, prezidentas vab 
stijų, kaunčių ir miestų darbi* 
ninku.

RIZJOT U^IKĄLll UŽEIKIT

Juozapas Ažukąs 
Bfidgeporte išdegę kelętąs namų, 
Joji žmonės neturėjo ąpdraudos 
nuo Ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol įvs tokia. nelai
me Ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNĘRS ASSOCIĄ- 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 Litųąpicą Ąvenne
' Tel. Boulevard 3450 

(Atdara nuo p ryto įki 9 vak.)
PIŲ. l»»|i JI ■„ .■ .D (I-9 iiJJK ■ U9l, nu ■»!

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 jr trečiadienį.

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atjnokėt savo 
Morgičių!

' laidotuvių direktorius

Johm F. Eudeikis
' GARĄNTUOTI

—------VARTOTI BOILERIAI
J-' £ J įM r. 1 taiso bAtJs yisięiifS uoirĘRiAM^
feacįatąf-iai, pįipos-* ir ^itingar/' di.- 
džiauslasMakhs-^fhažiairsi^ kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1^47 VVĘ^T DAKE STREET MONROE 3387-88

' ■’ 'I“ ' "■ '■* ■' . ........................ , I ------------------

J, LIULEVIČIUS
1348 So. California Avennę Phohe- Lafayette 3572

1 I" I 1.1 Ul>

PATRUKĘ?
visoms patrūkimo njšims, 

RRACFS, Ę L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padlrbsim tamprias pančiakąs 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtiną 
daliu ir visų kitų mokslinių kūnui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į ^jius—Specialistus mo- 
kslinįjrdse prietaisuose per tris 
gentkartes.
< KAINOS PRIEINAMOS 

Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO 0RTH0PED1G 00.
183 W. Lake St.
; Arti prie Wells Street. /

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

NAUJIENOS, Chicago, III,
I •; « I.HMM'—,.!'y. ■ 9 fTt "I.r!. I J,|., , ui. 

Steel Corp;? pž leidimą suruoš
ti streikięiriįĮ skerdyųę prie 
tos komp. liejyklos South Chi- 
clgoĮje gebėsi •kUrfer 
10 stre|kierių buvo užmušta ir 
apie 1.00 sužeista.
,pgsak ĘittjjĘi’, Kampanija 

pirmiausia, apmokėjusi mėpyi 
$25,0(X>, bet. Vėlįau atsisakiusi 
duDti likusius pijiiguą. Tečįaus 
merąą padAres špąiuiimą ir ūžv 
daręs liejyklą porai dienų. 
Kompanija skubiai sumokėjusi 
Uįkusįą jduįį gumos ir tada por 
licija leido išnaujo atidaryti 
l^jyklą,

I! ■■■■■. At.

| RAM0Y
REPAIR ŠKOP

pRop, , 
834 35th Street
j' Phone YARDS 6547 

Bendra^ karų periaisymap, baterb 
|ų ąptarnąyjmpe, body Ir fęnder 

. v darbai !
iitfijiiiy ijį h w .lim w i' t..mi<iįi>įi>ijitiwiĮ.iimi
-a '»<?-'~- •*... i .ii.u

| Tel. Calumet ' Resldence I
į W|
Į Banis Studio l 
į himoR Bąštog Photo Studio j 
i Vestuves, grupės, laidotuvės, šek| 
| mynos Jr pgvtenląi tąj musų spe-5 

v rialybė.

i 32p0 So, Halsted St.
, ' • ■' 1* ■-, • ’. * •
4^.. ..{ , F. ftll -------------- ‘----------------- - '

,_Lj^tuyiąį Daktąj^i.-, , 
Tel, Boulevard 5914 Dieng ir Naktį 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. ųuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS1 IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerui lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas ebi- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas įr Laboratorija:
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo KL-42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 ved. vakaro

Tek Canai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 , ar Central 7464

Dr, Charles Segal 
OFISAS

• 4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

LACHAWICZ IR SUNŪS
23rd Place ♦ ’ • Phone Canal 2515

Tel, JbiHman |e70

Jau
Darbo Federacijos * kpąvam?įįą 
u# jos atsisakymą kvįeųtį koR’ 
venūpljoje • kalyti; darbo aokre- 
torę Francis Perkins.

t ■ » , • 1 • e.

Bošų Algos , ; ; ė 
Sparčiau Kįla ė

Kuomet pereitais metaią dar
bininkams teko daug streikuoti 
ir ilgai kovoti iki laimėjo nėr 
didelius algų pakėlimus/ Ui 
tuo pačiu. laiku didžiųjų kom
panijų, viršininkų algos dau?g 
apariau pakilo^ ? .

'Uarbp departmento ir S, E, 
C, surinktomis žiniomis, kuo- 
mė.t darbininkų algos pernai 
vidutiniškąi pakilo Uk B nucš, 
tai kompanijų viršininkų algos 
pašuko 15,86 puoš.

Didžiausią algą gauna Ąlfred 
P, SJoan Jr„ pirmininkas Ge
neral Motors tarybos. Jo me
tiny alga siekė $536,311. Ęęt 
Charles M<Sehwab, prezidentas 
Bethlehem * Steel,> vieton pąkelL 

susilaukė nukaposima. Per- 
naikia g^yu $180,000 algos,.kuo
met pirmiau gaudavo -.,g08,883. 
Bet; tai neskaitant. bonusų.

IR CHIRURGAS 
HER AVENUE 

Ofięo vąlaųdes:
nuo 2—4 Ir nuo 6—8 tval. vakare 

z . Rezidencija: *
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—0—io A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

>■' ffiy ■ ■ ■ ■■ri ■ ■■■ ■ "■ ——

F. KUZMARSKIS ' 
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prerija vyrų ir 
pibterjj drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čiūs ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus,

2635 W. 39th Place
TeJ, LAFAYETTE 2358.

lįyv.1 .y? 'iimv "yi-iHi' i'i v u p.... ... ii. ■» i..... .
■ r1 . —-T'rr • rr^rtr^- įer-.rr -——

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI
Amerikos Lietuviu Daktarų

. Draugijos Nariai.
'^■^*^,r*|^,,z,,s*,*x>***,z^*'-^****%**^,s,z,^*^*,,**>r,***^^x^***VV"y^<*“Wta*****^r^*»

Phone Hemlock 2061 ■
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS •
6558 So. Western Avė.

• Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pairai sutarti.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1730 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

. ■ ,1 ' ..'i... .Lili ■ | ■ 'I ■ ,į . į i ■ n.

(MEMBEK FEDERAL HOME LOAN BANK)

I P. J. RIDIKAS
3354 Sp, Halsted Street i y Boulevard 4089 

‘ K ' — f ii't",..'y, *»' " i1 ,<■'*'« y m"..i ■ gi't* . y. 

< L J. ZOLP Ph?ns 5203
1646 We»t 46tb Street < Phone Boulevard 5566

... ................................................<.Rrw*.Į" 1 I I

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377._,r—..............    .1 u...,,m.m i ,, ,

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

■jpifTi -v-- y 11* p T'TV.-r1*' . j >> ■*»   1 / - - - ■——  —— t. . —

Laidotuvių Direktoriai
sųyrjųę KĘNOSHA, WIS.

Ciontralia .toje/onas
ĄRMITAGE 1440

įvenue .......... .

7futj„.|.. i i,.i i . ' ■ ' ' . V , ' •(, Wj. "
■j ■■ i ■■ , m į-'i—?

yilRIR . II*'.UI ......... U1.

M. BERTASH 
Pristatę j Valgyklas Visokios rų 
ŠĮęg jĮtfH 
nįjųąą
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

K. P, G U GIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisas-r-127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniajs-r- 

pagal sutartį.

■ - 1 ")<r

...............  J <f



visi tie yra

Nauja ŠVIEŽIA gaida Sename Kvartete
naujienų

KALENDORIUS
KAIP ISTROSKfSAS ESU!

Kale dinišvirsta!

šiomis dieno

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLDGOLD'S
< . . . _ _ . -Y J . .. . • _ *_ - ■ ■ * - ■ ■ •

I Ha ūkinis 
Užvalkalai H 
"Cellophane" 
Atsidaro iš 
ARAžlSS

Vldulnls
< Užvalkalas II 
"Ccllophanc" 

Atsidaro H 
Viriau*

Prisiųskit 
jaus; . Kas : __
gaus musų gražų kalendorių’dykai

UŽ 10 CENTŲ.
savo užsakymus tuo- 

užsirašys NAUJIENAS—

RRAHGtOJI/AS VISADOS 
ŠWfŽ£»WS..NlEKAP 
nedžiūstu IR NENUVESI

Bešališkumas
Lillian Westropp yra munici- 

palio teisino teisėja.- Šiomis die
nomis jai buvo paskirta teisti 
du unijos viršininkai, kurie yra 
kaltinami jos brolio George su
mušimu. Jos brolis ląiko krau
tuvę.

Westropp pareiškė, jog baus
ti tuos vyrus už savo brolio su
mušimą ji negalinti. Esą, dau
geliui atrodytų, jog ji šališkai 
pasielgusi. Kad tokiems įtari
mams nebūtų vietos, todėl ji 
savo brolio bylos svarstymą par
vedanti kitam teisėjui.

Nepasisekęs parengimas
Spalio 17 d. Lietuvių svetai

nėje įvyko vakaras, kurio tiks
las buvo priminti lietuviams a-

pie Vilniaus pagrobimą. Kalbas 
pasakė kun. A. M. Karužiškis, 
kun. E. Steigmanas ir adv. 
Chesnulis. Trumpai taip pat 
kalbėjo ir vakaro rengėjas A. 
Banys. Dainavo naujosios para- 
pi jos choras, o p-lė Lillian Ma- 
ziliąuskaitė pagrojo akordįnu.

Tiek prakalbose, tiek šokiuo-i 
se publikos dalyvavo labai ma
žai. Prakalbų klausėsi gal tik 
apie 50 žmonių. Tai tikrai menr 
kutis skaičius. Toks paminėji
mas Clevelande, kur gyvena ke
liolika tūkstančių lietuvių, ro
dosi, turėtų,sutraukti bent 'ke
lis šimtus žmonių.

Aplankė New Yorką
Juozas Blaškevičius buvo pa

ėmęs atostogas. Tąja proga jis 
aplanke ir New Yorką, kur tu
rėjo kelis bizniškus reikalus at
likti.

nėra gavę. O tai

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai ’. .

CLEVELANDO OHIO ŽINIOS
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO KOMITE

TO ATSIŠAUKIMAS. — IMS T NAGA VAL
KATAS. — PAKLIUVO Į BEDA DEL ME
LAGINGO GARSINIMO. — NAUJAS KE
LIAS. — ATSISAKĖ TEISTI SAVO BRO
LIO PUOLIKUS. — VILNIAUS PAMINĖ
JIMAS. — MIRĖ ALBERTAS MILTENIS — 
GATVEKARIŲ KOMPANIJA GRAŽINO 
SAVAITINIUS PASUS. — BANKININKAS 
LIKO PALEISTAS IŠ KALĖJIMO; — DAUG 

r VYNO. — RADO JAUNOS MERGAITĖS 
LAVONĄ. — MIESTO RINKIMAI KITA 
SAVAITE. ' ■■■'•

4131 So. Francisco
> Avenue

Tek Lafayette 5824

bus pagaminta labai daug vyno. 
Mat, vyhuogčs’ labhi gerai už
derėjo. .

Vyno gamyba daugiausia su
sikoncentravusi • apie Sandusky;

Degeneratas nužudė jauną 
mergaitę y :

ELYRIA, O. — Prie Grafton 
miestuko buvo ‘rastas kokių de
vyniolikos metų amžiaus mer
gaites lavonas. Daktarai sako, 
jog mergaitė buvo kriminališkai 
išgedyta, 6 tik po to nužudyta. 
Vadinasi, tai buvo išsigimusio 
degenerato" darbas.

J ' '

Netrukus iš'Marshall (Mich.) 
miestuko policija pranešė, kad 
ji turi suėmusi devyniolikos mš- 
tų vyruką, kuris’ esąs iš Illinois 
silpnapročių įstaigos pabėgęs. 
Esąi tas vyrukas prisipažinęs, 
kad jis sakytą merginą nužu-

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalanti asbestomis. Rei-

naujienos 
1739 SOUTH. HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

PRIRENGKIT KARĄ 
žiemai

Du Svarbus Dalykai:
1. —Balzekas Motor Sales DYKĄI pri- 

rengs jūsų kąrui karboratorių ir ge- /.
neratorių žiemos važinėjimui. Į JĮfl

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit
tieaterį. \ J

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

VISOS. KITOS vadovaujančių cigaretų rūšys gieda pagyrų 
giesmę apie savo puikius tabakus. Tą patį daro ir Old Gold! 
Neauga geresni tabakai už tuos, koki naudojami Old Gold’uose. 

Bet čia tik vienas punktas Old Gold’s dainoje.
Old Gold teikia jums ekstra patarnavimą ... svarbiausia jums 

šį Rudenį ir žiemą ... Kada garo šiluma išdžiovina atmosferą ir 
gręsia šalčiai ir gertcles varginimai. <

Nuvėsęs tabakas yra aštrus ir erzinantis. Todėl Old Gold 
uždeda ekstra Cellophane užvalkalą ant kiekvienp pakelio. Tas 
dubeltas apvilkimas dubeltai apsaugoja Old Golds šviežumą. Jis 
saugoja juos nuo nuvėsimo ir išdžiūvimP. Sjei garo šiluma, nei 
sausas žiemos oras negali pereiti kiaurai per tą dubeltavą Cello- 
phane’o šarvą. r / į. '

Tie puikiausi, šviežiausi Old Golds kerta naują gaidą . . . 
Malonią jūsų skoniui muziką! z

prezidento šalininkas ir palan
kus lietuviams žmogus. Klubo 
veikėjai sako, jog iš dabartinio 
majoro Burton (jis ir vėl yra 
kandidatas j tą vietą) lietuviai 
nieko gero
feiškįa, kad republikonAį su lie
tuviais balsuotojais nesiskaito. 
Visa kas kita busią, jei McWil- 
liams rinkimus laimėsiąs:, keli 
lietuviai tikrai gausią gerus 
miesto darbus. —Jonas Jarus.

AR MĖGINAI

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo ■ ’

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

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

Dainuos p-lė Rakauskaitė
Kiek teko patirti, tai lapkri

čio 14 d. Clevelande įvyks p 'čts 
M. Rakauskaitės koncertas. 
Koncertas įvyksiąs Lietuvių 
svetainėje. Sakoma, kad drauge 
su ja atvyksiąs ir Vanagaitis.

Mirė Albertas Miltenis
šiomis dienomis mirė Alber

tas Miltenis (14303 Mayfair 
Avė.). Jis buvo tik apie 43 me
tų amžiaus. Paliko žmoną ir du 
brolius. Palaidotas buvo su baž
nytinėmis apeigomis. Patarna
vo laidotuvjų \ direktorius N. 
Wilkelis.

Reikia pasakyti, jog lietuviai 
vis labiau ir labiau pradeda 
kreiptis į Wilkelj, kuris yra je

Pastaruoju laiku pas mus tos 
rųšies nusikaltimai pusėtinai 
padidėjo. •• - •>

Lietuviai rengiasi rinki’ 
mams

• • r \ • '

Lietuvių defnokratų klubas 
dedą visas pastangas, kad šiuos 
rinkimus galėtų demokratų kan 
didatai laimėti. Ypač klubas re
mia McWilliams, kuris yra de
mokratų kandidatas į majorus.

Bendrai imant, Clevelandas 
yra laikomas republikonų mies
tu. Demokratams tik r vienam 
terminui pasisekė savo žmogų 
išrinkti. K ”

Rinkimai, kaip žinia, jvyks 
lapkričio 2 d. Klubas ragina vi
sus lietuvius balsuoti už Mc- 
Williarris, kuris yra karštas

Atsišaukimas
Dar kartą prašome visas O- 

hio valstijos draugijas išrinkti 
po du delegatus į šaukiamą A- 
merikos Lietuvių Kongreso ko
miteto konferenciją, kuri įvyks 
spalio 31 d. L. D. salėje, 920 E. 
79th St., CJeveland, Ohio.

Taigi, 14am rupi Lietuvos 
žmonių laisvė, kas yra priešin
gas fašizmui 
kviečiami dalyvauti priešfašis- 
tinėje konferencijoje.

Mes visi gerai žinome, kad 
Lietuvoje spaudos, susirinkimų 
ir kitokia laisvė yra paminta 
po kojų. Piliečiai, kurie drįsta 
balsą pakelti prieš dabartinius 
valdovus, yra baudžiami kalėji
mu. Pavyzdžiui, 1936 metų bir
želio mėnesį įvyko streikas. 
Streiko metu buvo areštuotas 
Barotinkas. Vėliau jam buvo 
iškelta byla ir jis buvo nuteis
tas trims metams kalėjimo. 
Kalėjimas jo silpną sveikatą vi
siškai pakirto ir šių metų ge
gužės mėnesf jis mirė.

Dabar ateina žinios, kad Lie
tuvoje jau rengiamasi iš visų 
nevedusių vyrų mokesčius im
ti. Vadinasi, einama* tokiais 
pat keliais, kaip ir Italijos^ jūod 
marškiniai.

Sakytoje konferencijoje bus 
plačiai kalbama ir diskusuoja- 
ma apie prisirengimą busimam 
kongresui, kuris numatoma lai
kyti kitą vasarą. Be to, bus pa
daryta ir visi planai prakal
boms, Tiurios yra rengiamos 
gruodžio 19 d. Lietuvių svetai
nėje. 1

Serga Mažuknos žmona
šiomis dienomis gavau laišką 

iš draugo J. Mažuknos, SLA 
vice-prezidento. Jisai rašo, kad 
jau kelios savaitės kaip serga 
jo žmona. .

Linkiu p-iai Mažuknienei 
kaip galima greičiau pasveikti.

Skelbia oblavą
Policijos viršininkai paskelbė 

kad visokie išmaldų prašytojai 
ir valkatos bus imami į nagą. 
Vidurmiestyje jų atsirado tiek 
daug, kad tiesiog ir praeiti ne
galima. Nėra abejonės, kad kai 
kurie ne iš gero tai dai-o. Ta
čiau iš kitos pusės yra gerai ži
noma, jog nemažas skaičius ar- 
pie darbą visai ir nesirūpina. 
Jie tiek pripranta ir apsileidžia, 
jog nieko nebepaiso 
valkatomis. Su jais policija dau
giausia ir kovos.

• / .-i ”

Krautuvei iškėlė bylą
Viena didžiulė vidurmiesčio 

krautuvė pagarsino, kad ji par
duoda už 60 centų penkių do
lerių vertės amžiną plunksną.

Atitinkamos įstaigos padarė 
tyrinėjimą ir surado, kad tas 
garsinimas, yra prigavingas. 
Krautuvės savininkams liko iš
kelta byla. Teisme bus bando
ma įrodyti, kad krautuvės vado
vybė sužiniai buvo pasimbjusi 
pirkėjus prigauti.

Atidarė naują kelią
LORAIN, O 

mis čia liko atidarytas naujas 
kelias, kuris atsiėjo $103,000. 
Kelias bus žinomas kaip Davey 
Speedway. Vadinasi, jis liko pa
vadintas dabartinio gubernato
riaus vardu. '

naujosios kartos žmogus. Da
lykas toks,, kad p. Wilkelis yra 
tikrai labai malonus ir nuošir
dus žmogus, kuris visada yra 
pasirengęs tinkamai patarnąjuti.

Grąžino pasus
GatVekarių kompanija grąži

no savaitinius; pasus. Nusipir
kęs už $L20 pasų, žmogus gali 
važinėtis gatvekariais visas sxėp 
lynias dienas. Važiavimo skai
čius neapribojama.

Tokie pasai buvo ir seniau, 
Bet prięš kiek laiko kompaniją 
sumanę juos panaikinti. Vienok 
netrukus* ji pamatė, jog biznis 
pradeda pusėtinai smukti, to
dėl ir vėl pasus grąžino. '

. ' * *>
Paleido iš kalėjimo

Gubernatoriui Davey paleido 
iš kalėjimo Kenyon V. Paiųter, 
stambiausi Union Trust banko 
akcininką.

Tenka pasakyti, jog dūlei 
Painter šeimininkavimo tas 
bankas ir susmuko, žinoma, 
žmoneliai pražudė milijonus do
lerių. . r

Kad dėlei banko susmukimo 
Painter buvo kaltas, tai aišku 
iš teismo sprendimo: jis buvo 
nuteistas net iki trijų dešimčių 
metų kalėjimo. Viėnok faktiškai 
kalėjime tesėdėjo tik apie pusę 
metų.' ' v -

Gerai tiems žmonėms, kurie 
turi įtakingų draugų: jiems ir 
iš kalėjimo nesunku išeiti.

Bus daug vyno
Vyno gaminimo atžvilgiu O- 

hio valstija stovi trečioje vieto-
Kaip, atrodo,' šiais metais

1 LIET uv a
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Anglija parduoda Ispaniją fašistams
-----------------,,

Jau seniai visas pasaulis mato, kad Anglijos kbri- 
servatorių valdžia pahaudoja tarptautinę “nesikišimo” 
organizaciją Ispanijos sukilėlių ir jų talkininkų užsie
niuose, Italijos fašistų ir Vokietijos nacių, naudai. Būt, 
galų gale, šitą tiesą išreiškė it vienas aukštas Prancūzi
jos valdžios atstovas spaudai.

žynius Atnerikoš korespondentas' Bdgar Ansėl 
Mowtėr tašo, kad vienas Frąflfcuzijos valdžios narys 
jam tiesiai pasakė, jogei Britanijos valdžia keletą kar
tų sulaužė duotą franėūzams žodį* padėdama generolui 
Franco. Ji buvo prižadėjusi franeuzams paremti juos, 
jeigu jie atidarys sieną Ispanijos tespublikai; bet paskui 
ji to savo prižado užsigynė. Ji buvo prižadėjusi kartu 
su franeuzais imtis priemonių prieš Italiją, jeigu ši at
sisakys trumpoje ateityje atšaukti savo “Savanorius” iš 
Ispanijos; bet dabar ji nieko ęedaro* nors jau praėjo 
daugiau kaip mėnesis laiko, kai Italijai buvo pastatytas 
tas reikalavimas.

“Anglai bus veikiausia padarę, sutartį su Franco”, 
— pareiškė tas FrancUzijos valdžios atstovas Amerikos 
korespondentui.

Kodėl Anglijos atžagareivių valdžia šitaip biauriai 
elgiasi, išduodama fašistams ne tik Ispaniją, bet ir 
Francuziją, su kuria anglai yria sąjungininkai?

Tas aukštas Francuzijos valdininkas išreiškė tokią 
nuomonę,, kad Britanijbė konservatoriai nori paversti 
Francuziją savo vergu. Jie nori, kad Francuzija butųdš 
visų pusių apsiausta priešų, taip kad ji be anglų leidi
mo negalėtų nė pasikrutinti. Anglijos atžagareiviai,/gir
di, neapkenčia nepriklausomos* laisvos Francuzijos.

Šitie faktai išaiškina daug dalykų Europos ir Viso 
pasaulio tarptautinėje politikoje, kurie, žiūrint iš tolo, 
dažnai atrodo nesuprantami. Jie pasako, kodėl didžio
sios valstybės Europoje leidžia fašistiškiems Italijos Ir 
Vokietijos banditams Vesti užpuolimo karą Ispanijoje, 
kodėl FrancuzijbS kairiųjų partijų valdžia nedrūta pa-» 
vartoti jėgą prieš fašistus, kodėl Japonijos militarištai 
nebijo atvirai laužyti tarptautines sutartis ir plėšti Ki
niją.

■ A \ ’

Britanijos atžagareiviai palaiko tą reakcijos siau
timą Europoje ir Azijoje* ir kol Britanijos darbo žmo
nės tos nelemtos valdžios riėnUšhibš, tol pasaulio taika 
nebus saugu ' :

te

temttete

DU LIETUVOS STUDENTAI 
GAVO ŠVEDŲ STIPENDIJAS

. MNtete*MU*

GYVULIŲ ' GLOBĖJŲ 
GLOBĖJAS

. I

Kauno laikraščiuose 
šartia apie įsikūrimą 
liatns Globoti Draugijos, ku
rios pirmininkas yra gen. Na^ 
gevičiūs. Tos draugijos valdy
ba paprašė, kad Antanas Sme
tona sutiktų būti jos “globė
ju”, ir jisai Sutiko. . -

* 'Takiu budu draugija globos 
gyvulius* o Srtietoūa globos 
draugiją*. A

> , ... ~

dRanGelienė tariasi su
LIETUVOS OPERA

prane-

“L. 2.” rašo:
“Girdėtą kad eihą pasita

rimai dėl p. Dfangelienės 
priėmimo į Valstybes Operą.”

• • . - • *•* - V'. • * * • ** -Vf*- * t >•

stambus tautininkų šulai-— 
Jonas Lapenas,y jo brolis, Ai 
Kubilius ir k., ir visus ’ išteisi- 
n°- • a s. 1

Bet laikraščiai praneša, kad 
prokuroro padėjėjas Monstavi- 
čitts rengiasi > piaduoti 'kaskbh. 
jos protestą Vyriausiam tribu
nolui. 

-- . .
MURINe LIETUVA 

■ / . . . >

“Lietuvos žinios” iškėlė su
manymą, kad vietoje medinių 
trobų Lietuvoje butų statomos 
murinės trobos, šituo klausimu 
dabar parašė tam dienraščiui 
įdomų straipsnį būv. preziden
tas Dr. K&Žys Grinius.

Jisai apskaičiuoja, kad “mū
rinei Lietuvai” pastatyti rei
kėtų bent 3,000 milionų litų.

Straipsnio pradžioje auto
rius kalba apie revoliucinį obal- 
sį “ramybė bakūžėms, karas 
rūmams”, kurį, jo nuomone, 
paskelbęs Leninas,—kas, i yra 
klaida.'Dr. K. Grinius rašo:

“Rodos* ;V. I.' Leniųas, 
tarpe kita ko buvo paleidęs

• pragarsėjusį Šukį: ‘ramybė 
bakūžėms, kūras rūmams? 
Garsus dainininkas šaliapi- 
nas savo Atsiminimuose pa
stebėjo toje buk Lenino pra
manytoje patarlėje nekonse- 
kvenciją. Anot jo, bolševikai, 
kaipo, pašauktieji beturčių 
rūpintojai turėtų atbulai saky
ti ir elgtis, t. y. stengtis betur
čius daryt pasiturinčiais, o 
jų niekam tikusias bakūžes 
griauti ir s versti patogiais 
gyvenamais rūmais. ■ Tiesą 
sakant, Lenino posaky prie
štaravimo nebuvo, nes jis 
norėjo anuo Šukiu tiktai pa
reikšti, kad jis. kariausiąs 
ne su tųis, kurie bakūžėse 
gyvena, bet sU turtuoliais ru 
nių gyVėiitojais. Tat išeina 
karas ne rūmams, bet rūmi
ninkams.” I ' *
Dr. Grinius teisingai išaiški

no to Šukio prasmę. Bet jisai— 
taip pat, kaip >4r^ šaliapinas— 
klystu, manydamas, > kad Šukį 
“ramybė bakūžėms, karas rū
mams” sugalvojo Leiiinas.

Jį paskelbė didis Vokietijos 
socialdemokratų vadas Augus
tas Bebelis.

Tai buvo 1870 metų FrancU- 
zų-Prusų karo laiku, kai Prū
sų valdžia Augustą Bebelį ir 
Wilhelmą Liebknechtą (Karo
lio Liegknechto tėvą) pasodi-? 
no į kalėjimą už tai, kad juo* 
du priešinosi karui. Gindamas 
savo socialistinį nusistatymą 
teisme, Bebelis pareiškė, kad 
jisai pripažįsta karą tiktai prieš 
turtuolius, o ne prieš betur
čius (apie tai jisai rašo savo 
auto-biografijbje “Mein Leben” 
—Mano GJrvehimas). Savo min
tis, kiek pamename, jisai su<- 
formulavo žodžiais:
den įtueiteh, Krieg dėn 
ten”—taiku bakūžėms, 
palociams.

Leninas tą Bobelio 
“pasiskolino.”

1,657,088. Tokiu budu socia
listai bus gaVę 21.32 procen
tus visų paduotų balsų: aus
trą vietą užima radikalsocia- 
listai, gavę l,fe08,793 balsūs, 
t, y. 20.7 procentus. * 'Stip
riausia opozicihe liaudies 
frontui partija yra dešinių
jų respublikonų sąjunga, ku<- 
ri £aVo 1,193,125 balsus, t. y. 
15.43 prbeentus. ketvirtą vie
tą užiina komunistai, gavę 1, 
088,552 balsus arba 14 pro
centų. Visos likusios partijos 
gavo mažiau kaip kandidatui 
išrinkti reikalingą 760,000 
balsų skaičių. Visos tos 11 
partijų gavo nuo 0.02 iki 9.8 
procentų *višų balsų. Iš nau
jųjų partijų prancūzų soci
alinė, pulk, de la Roko vado
vaujamoji, partija gavo 296, 
537 balsus, arba 3.8 procen
tus, o Dorio vadovaujamoji 
prancūzų liaudies pasija— 
70,634, t. y. 0.84%/’

, Įdomu čia pastebėti, kad vi
sai nepasisekė fašistams—De

LiętųVos spaudoje įdėta to
kia žihia:.

“Laisvoji OferjansgUęrdeh 
jauninid aukštoji mokykla pa 
skyrė dvi savo stipendijas 
dvidthš lietuviams studen
tams. Stipendijos skirtos 
žiemes kursui nuo 1987 iri. 
spalių 15 d. iki 1938 m. bir
želio 1 d. Stipendijas gaVŽr 
Jurgis Vasiliauskas iš KlaL 
pėdos ir Gildia Pliat iš Kaū- 
rid, Stipendijos siekia 900 ii- 
700 švedų kronų ir stlpendi- 
jatai be stipendijų dar turės 
primokėti 50 ir 62 šv. kro- 
bris kūs menesį.” v

APELIACIJOS teismas IŠ
TEISINO LAPENA IR KO-

4

P-ia Drdngelfenė, buVUsi i!i- Apėliaclhiai rūmai Kaunp 
karieta Mą vąfcatą kopėertaVo svarstė garsiąją /ben-
įvairiuose Europos miestuose. ' drovis bylą, kurioje figūruoja

skelbusi, kad Francuzijos ko
munistai esą “stipriausia par
tija liaudies fronte?.

Bet kaip iš tiesų yra? >
Atsakymą į šitą klausimą 

duoda spalių mėnesį Jvykusie- 
ji Francuzijoje apygardų ir 
distriktų rinkimai. Pasirodo, 
kad šituose rinkimuose daugiau 
šia balsų gavo socialistai, at
seit—1,‘657,088. O komunistai 
yrą silpniausia liaudies fronto 
partija. .'

Po socialistų eina radikalso- 
ėialisįai, gavusieji 1,608,793 
balsus. Paskui—dešiniųjų res
publikonų partija su- 1,193,125 
balsais. O ketvirtoje vietoje 
stovi', komunistai surinkę 1, 
088,552 b.

“Elta” paduoda apie tai ši
tokią žinią: /

■ t 
.. i -

, Prancūzų vidaus reikalų 
ministerija paskelbė papildo
mą pranešimą apie pirmojo 
kantonalinio rinkimų rato 
rezUlfatUS. Iš šito praneši
mo matyti, kad daugiausia
balsų gavo socialistai, būtent, la Rokui ir DoriOi

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

VAA-ŽIUO-JAM!
(Musų specialaus korespondento)

“Friede 
Palas- 
karas

posakį

SOClALiStAI — STIPRIAU
SIA PARTIJA FRANCUZIJO 

JE

Susidarius prieš kokius dve
jetą metų kairiųjų partijų blo
kui arba “liaudies frontui”, 
Francuzijoje, spaudoje daug 
kartų būVb spekuliojamar kor 
kių pasėkų politikos kombina
cija davė FrUhfcūzijos politikos 
gyvenimui: kurias partijai ji 
sustiprino, o kurias šusilpniho. 
Dažniausia buvo įitaėti tokia 
nuomonė, kad “liaudies fron
tas” daugiausia^ naūdps atnešė 
komunistams. Dešinioji spatida 
ne įkartą yra pasakiusi; k^d 
“liaudies fronto” dėka komu
nistų partija* Francuzijoje 
“prarijo” socialistui ir pasida
rė “diktatorius” darbininkų 
judėjime: Komunistai, kurie 
reklamuotis labai mėgsta, šitą 
dešiniųjų blofą steigėsi pa
tvirtinti savo “skaitlinėmis.? 
Tolpu bucįd ib lietuvių komtinisP 
tų spauda neseniai., buvę pa-

F
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x (Tęsinys)

Kauniškiai, kurie tarnauja 
: darbo biure

Tautų Sąjungoje darbo biu
re tarnauja vienas kauniškis, 
bet lietuvių kalbos nemoka. Vos 
keletą žodžių gali pasakyti, bet 
dedas Lietuvos gyvenimą pa
žįstąs... Rodos, jo pavardė Am- 
bromsonas.

Tarnauja čia’ ir kaunietė, ro
dos, Robinavičiutė, šluba pane
lė su kriukiu pasiremdama 
vaikšto. Ji taip pat lietuvių kal
bos nemoka’, nors Tautų Sąjun
gos leidiniuose kaip ką rašo iš 
Lietuvos gyvenimo. Simpatinga 
šiaip jau panelė. Tautų sąjun
gos valdininkai gerai aprūpin
ti, bet iš jų( reikalaujama dide
lių kvalifikacijų, o ypač kelerių 
kalbų mokėjimo, iš kurių pran
cūzų ir anglų yra būtinos. Tau
tų Sąjungos administracijos a- 
paratas rodos junta lietuvių 
tarnautojų trukumą, rodos su
tiktų priimti dar vieną lietuvį 
tarnautoją, bet nėra kas tą vie
tą užimtų...

Tokie tai mes esame...

Tautų Sąjungos naujieji 
rūmai

Tautų Sąjungos naujieji rū
mai tikrai didžiuliai. Susirinki
mų salė, rodos, viena didžiau
sių tos rųšiės Europos šalių. 
Puošni, graži. Jos linijos tie
siog, be jokių blizgučių. • Sale 
kvadratinė. Tai kompromisas 
tarp moderninio ir klasinio sti
liaus. Rūmų priešakinę dalis— 
fasadas daro didžiulį įspūdį. At
rodo kažkokia šventykla. Ir tu
rėtų būti pasaulio taikos šven
tykla, bet, deja, iki šiol taip 
nėra!. ■

Antros durys 'išeina į ežerą. 
Tikrai žavingas vaizdas!

Į salę įeinant s pro keturkam
pes didžiules ma’syves kolonas. 
Saįpje, sako, gali posėdžiauti 
trys tūkstančiai žmonių. Vargu 
ar pasaulyje yra kur rio^s tokia 
salė! . .

Salė dar nėra galutinai įreng
ta? jos duryš laikįriai medinės.1 
Sako, busią geležinės, kurias 
padovanojus Liuksemburgo val
stybė. Atstovams piupitros pa
darytos . iŠ riešuto medžio. 
Kiekviena jų skirta ketbriems 
sėdėti.

Įdomu, kad laikraštininkams 
skirta viela’- visai nuo atstovų 
salės atskirtai Tiesiai sū pose- 
džiau j ančiais laikraštininkams 
nebusią galima’'susisiekti... Rei
kėsią pas juos eiti visai pro ki
tas duris. Matyti, ir Tautų Są
jungos administracija baukštosi 
žurnalistų, kaip ir visur kitur 
jie nemalonus svečiai. \ .

, ' ' ■■ ■

žodžiai ir darbai
JMalonu žiūrėti į šį naują pa-

pirklių laivams! O tolimuose 
rytuose japonų armotos ir ae
roplanai naikina Kinijos mies
tus. Rausia Britų imperijos pa- 
grindųs.

Taip, Genevoje dar ne kartą 
rinksis gudriausi Europoj poli
tikai, dar nekartą vienas kitą 
apgaudinės ir sakys išmlnįingal 
gudrias kalbas. Tautų Sąjungos 
naujoje salėje skambės gražus 
žodžiai, o Užropos ir Azijos pa
kraščiais gaus atmotos!

Atsargumas gėdos nedaro
Kas ką apgaus, kas ką. pri- 

gatife?
Tautų Sąjungos administraci

ja visai gudriai pasielgė staty
dama tą didžiulį pastotą Izo
liavusi tiesioginiai laikraštinin
kus nuo salėje posėdžiaujančių 
valstybių atstovų! *

Bereikalinga viešuma! , Atsar
gumas gėdos nedaro. Pagaliaus, 
negi čia’ toje didžioje salėje vi
sos politinio gyvenimo gudrybės 
sprendžiamos? . ' .

Taip, turbut pasaulis dar il
gai lauks iki šioje didžioje ąa- 
lėje bus. viešai ir atvirai spren
džiami tarp tautų kilę kivirčai. 
Dar ilgai pasaulis lauks iki di
plomatai galutinai išspręs kilu
sius tatp valstybių įvairius ne-

susipratimus. Dabar, ir dar įtur 
būt ilgai, šiuose atsitikimuose 
tars generolai savo lemiamus 
žodžius. Jų gerai organizuota 
fizinė jėga, tai tasai argumen
tas, kuris dabar verčia perdaug 
(sidrasinusius nutilti.

Sudie, Geneva
Gal ir Lietuvos generolas 

Škirpa visai vietoje sėdi Gene- 
Voje prie Tautų Sąjungos Lie
tuvą atstovaudamas. Juk dabar 
daug kur diplomatų dar nese
niai generolais buvus.'Tokia tai 
amžiaus dvasią! * M
- Laikas bėga. Traukinys jau 
laukia, reikia skubėti toliau va
žiuoti, po pasaulį pasidairyti. 
Jis šiandien toks, kokį mes jį 
turime. O kas gali pasakyti, kas 
liks po metų kitų iš šitų gražių, 
įmantrių Tautų Sąjungos rū
mų? Ar lygus su lygiais čia 
susitiks? Ar nugalėję iš čia ki
tiems diktuos savo sąlygas? Ir 
ąr iš viso šie rūmai išliks?

Kokiais laikais musų jaunas • 
diplomatas generolas Škirpa ve
damas kariuomenę žygiuos?

Sudie, Geneva!
Jauku čia man buvo viešėti!

—Para Bellum.
✓

(Bus daugiau)

šaulio tautų pastatą! Tiesa, kol 
kas čia renkasi ne visų pasaulio 
valstybių .atstovai; štai USA 
tik kartais Svečiais atvyksta'. 
Vokiečiai, japonai jau Tautų 
Sąjungos durimis trenktelėję iš
sinešdino, o SSSR tiek metų 
šią įstaigą ’šmeižę, dabar čia! 
jau posėdžiauja.

Geneva tai pasaulio politinės 
išminties centras, tai vieta', kur 
visos politikos siūlai sueina.

Kiek jau čia gražių minčių 
pasakyta, kiek čia vilčių Nukel
ta ir kartu tiek skaudaus nusi
vylimo pasėta. Pirmąjai Lietu
vai teko skaudžiai Tautų Są
junga nusivilti. Ji nepajėgė len
kų sudrausti ir Vilniaus klausi
mo tinkafdai. išrišti, bent ( tam 
tikras juridines formas įvilkti. 
Tai pirmoji atverta žaizda, o po 
to jaU sekė visa eilė kitų...

Tai skaudus smūgiai valsty
bių bendradarbiavime.

Štai savo laiku nebuvo rei
kiamai sudrausti japonai. Jie 
užėmė ir įsigalėjo Mandžurijo- 
je. Sudarė čia savo tariamai ne
priklausomą valstybę ir dabar 
japonai įsidrąsinę tęsia toliau 
savo smurto darbą... Terioja ki
lius. Didžiosios valstybės, kaip 
USA, Anglija, Prancūzija Kini
joje turi s milžiniškas įvairias 
koncesijas, čia suversti dideli 
tų valstybių kapitalai, kurie da
ro gerą biznį. Todėl visos tos 
valstybės nėra' labai užintere- 
suotos, kad Kinija kada hors 
atbustų ir pas save susitvarky
tų. Juk tai aišku, Kinija atbu
dusi, svetimbs iš savo žėttiės iš
varytų, nebūtų kas veikti tarp
tautiniam kapitalui... Todėl gal 
ir leista’ japbnams kiniig bent 
kiek smaugti... Toks žiaurus 
privatus kapitalas!

Gudri Europa iki šiol tuko iš 
savo kolonijų, kuriose gyvena 
kitų spalvų žmones,,^— rudieji, 
raudonieji, juodieji.;.. \ •

Raukiasi Europos veidas
Juo labiau kitaspalvės tautos 

susipranta, juo labiau raūkiasi 
Europos veidas; juo jame dau
giau rūpesčio1 raukšlių atsiran
da. Europos valstybės viena ki
tai lenktyniaudamos kviečia į 
pdgelbų kitafcpalves tautas, o 
šiuo atsitikimu rudaveidžitis ja
ponus ir juos siundo prieš, ki
tas tautas.

—še jums kaulas^ graužkite; 
lokite kitus, o tuo pačiu metu 
mes savo reikalus tvarkysime. 
Ir tuo melu italai puola juodu
kus etiopus, juos nugali ir da
bar kartu italai šu vokiečiais 
nori įsigalėti Pirėnų pusiąusa- 
lyje ir-kartu Viduržemio juro- 
se.*> Viduržemio jurose jau “ne
žinomi” piratai skandina Angli
jos laivus. Didysis Anglų van
denų kėlias »tapo pavojingas

KORESPONDENCIJOS
PO RAGINE KOLONIJA PASIDAIRIUS

Senieji veikėjai atbunda ir yra pasiryžę veikti
(Tęsinys)

Gerai žinome, kad ir S. Gil- 
bavičius parašydavo įdomių ži
nių ‘‘N.” iš vietos lietuvių gy
venimo. Neginčijama, kad sa
kytų lietuvių pastangomis bu
vo j 

Grigaičiui. Galima sakyti, kad 
ir Dr. A. Montvido draugišku-i J1C
mas kaimyninių kolonijų atžvil-,Je ateltyje rengtl d,dz,u1' 
giu nėra pasikeitęs. Tai .kodėl 
kaltinti kitus, kuomet neveik
lumas pasireiškia namie?

Tikėsite ar ne, šiais klausi
mais man kuone kasdien prisi
eina ginčytis su daugeliu šios 
kolonijos • lietuvių. Neginčija
mas faktas, kad per kalbamą 
praeitį Racine nebuvo sureng
ta kiek svarbesnių prakalbų. 
Nebuvo surengta nė vieno žy
mesnio koncerto bei pikniko. Ir 
pasėkoj to neveiklumo ir meno 
rateliai, kurie gražiai gyvavo, 1 
nusirito į pakalnę. 1

Reikia tikėtis, kad ši neveik-

lumo yda šioj kolonijoj bus pa
balinta taip greit, kaip greit 
| bus didesnis skaičius Racine 
Lietuvių Kultūros. Draugijoj 
narių. Nuo dabar bus. rengia
ma įvairios pasilinksminimo 

renkamos prlkalbos” Dr.~P. Pram°S°s P° kiekvieno draugi-
jos mitingo. Valdybos nariai 
pranešė, kad jie planuoja trum-

koncertą ir šokių vakarą. Esą, 
šis klausimas busiąs svarsto
mas artimiausiame susirinki
me. /

Tokiu budu Bacine permato
ma veikėjų kilnus pasiryžimas 
atnaujinti kultūrinę veiklą. Va
dinas, praeities neveiklumas 
praeina. Kaip minėjau, dar ten
ka su kai kuriais lietuviais tuo 
klausimu pasiginčyti. Bet jau 
veikėjai grįžta ir yra pasiryžę 
dirbti. Tad jiems prisieis rup Ha

itis ateitimi, o su praeitimi die- 
j vai tesižino. —F. B.

(Bus daugiau)

SLA PILDOMOJO KOMITETO RINKIMU 
KLAUSIMU

Vakarų Komiteto Pareiškimas
Chicagos ir apielinkių SLA veikėjų būrys prieš kelrią sa

vaičių paskelbė spaudoje atsišaukimų, ragindamas SLA narius 
ateinančiuose viršininkų rinkimuose nominuoti kandidatais vi
sus dabartinės Pildomos Tarybos narius. Tas atsišaukimas su
kėlė spaudoje gyvų diskusijų ir nemažai kritikos. Todėl SLA 
Vakarų Komitetas dar kartą svarstė tą klausimą, bet po visa
pusiškų diskusijų jisai nutarė laikytis saVo pirmiaus pareikšto 
.nusistatymo.

Mes vadovaujamės šiais sumetimais:
1; Visiems yra žinoma, kad SLA nariai yra pasiskirstę į 

dvi dideles grupes — pažangiųjų ir tautininkų. Tad Susivieni
jimui yra ^veikiausia turėti, taip sakant, koalicinę vyriausybę, 
sudarytą iš abiejų grupių atstovų. *

2. Balsavimai per dvejus pąskutinius rinkimus nustatė 
proporcijų. tokios vyriausybės sudarymui. Mes esame tikri, kad, 
nežiūrint kiek tos dvi aukščiaus paminėtosios grupės viena su 
antra kovos, ir šį kartą jų balsai pasiskirstys daug-maž tokiu 
pat budu/ kaip pirmesniuose rinkimuose. Tai kam “dėl tuščio 
maišo peštis”?

3. Praktika parodė, kad aštrios partinių grupių varžytinės 
per rinkimus atima daug energijos SLA darbuotojams kuopose 
ir kolonijose it supam’.ižiuoja konstruktyvį veikimą Susivieni
jime. Delegatai, suvažiavę į Seimą, tas varžytines tęsia ir tokiu 
budu Seime susidaro nepalanki produktingam darbui atmosfera.

4. SLA dar nėra nusikratęs tų bėdų, kurias jam paliko 
sunkieji depresijos metai ir pirmesnių viršinirikų klaidos. Be 
to* jam tenka .Vis dažniau susidurti ir su naujais svarbiais rei
kalais. Ar mes busime’pasiruošę tuos reikalus tinkamai išspręs
tą jeigu visas musų dėmesys bus atkreiptas { tai, kad tas arba 
kitas grupės kandidatų “sleitas” gautų galint daugiau balsų?

Faigi, vadovaudamiesi šitais sumetimais, mes' patariame 
SLA nariams viršininkų nominacijose balsuoti už visą dabarti
nę Pildomų Tarybą.

VAKARŲ KOMITETAS.
i u
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Baimė
Rašo Ona Kubilienė

Daniel Mann, kuris yra ke
lių knygų autorius ir garsus 
filozofas, štai ką apie baimę 
sako: “BAIMfi užnuodija žmo
gaus protą Ir suardo jo svei
katą, kaip kada net išvaro 
žmogų iš pasaulio”. DRĄSA 
jis sako “yra pamatas laimin
go gyvenimo —4 drąsa atneša 
žmogui pasisekimą, laimėjimą, 
ir sveikatą”....

Daniel Mann savo straipsny
je “Courage” liepe tėvams ne
pasakoti savo Vaikams įvairias 
gąsdingas pasakas su kurio
mis jie gali taip užnuodyti sa
vo vaikučių protą, kad tas at
silieps į juos airižinai. Jis sa
ko, jęi nekurie tėvai ir yra to
kie silpni; kad tiki į įvairias 
baidykles ir “dūšias”, kurios 
vail^Čioja po mirties — jie 
neturi tiesos savo vaikučių pro
tą nuodyti jomis. Daug geriau 
vaikui duoti dosą nuodų, ne
gu jį iš mažens auklėti baimė
je, su įvairioms nepamatuoto^ 
mis pasakomis.

Aš sutinku su Daniel Mann 
visais atžvilgiais. Mes Lietu
viai, kurie esame atvažiavę iš 
Lietuvos, gerai atsimename 
kaip musų dėdukas ar bobu
tė pasakodavo įvairias pasakas 
apie baidykles: kaip “dūšios” 
vaikščioja naktį ir dieną per 
dvyliktą valandą, bet 'gaidžiui 
sugiedojus, visos kažin kur 
prapuldavo; kaip numirėliai 
baltomis paklodėmis apsiden
gę vaikščioja po kapines, o 
ypač nakties metu eidamas pro 
kapines būtinai sutiksi “dūšią”, 
ir taip toliau...

Aš niekados neužmirštu tuos 
vakarus Lietuvoje kada aš dar 
mažytė buvau, vos 6 metų, 
kaip musų bobutė mums vai
kams pasakodavo apie “babau- 
žius’. Mes būdavo, sėdim aku
tes į ją įsmeigę ir nesukrutė
davome. Kai ji pabaigdavo sa
vo pasaką, tai mes vaikai net 
bejodavome laukan išeiti. Nei- 
nam laukan — kenčiam-bijom, 
na, o atsigulus; tai būdavo pa- 
sikišdavom galvas po paklodė
mis ir kęsdavom kol užihigda- 
vom. Nežiūrint kiek blusos 
kando, bijodavom pasijddinti, 
kad baidyklė nepamatytų. Mes 
ne vieni buvome tokie, kurie 
taip buvome baimėje auklėti, 
bet beveik visi Lietuvos kai
mų vaikučiai. Tik, mieli skai
tytojai, pamąstykite kokia tai 
yra nesveikata vaikui savo gal
vutę užsikloti ir visą naktį dū
suoti tą patį orą po paklodę 
galvą pasikišus. Bepigu kad 
Lietuvoj yra tiek daug sdžio
va sergančių Vaikų ir suaugu
sių. O kiek serga mirštančia 
liga — taip vadinamu nuoma
ru? Tai vis galime dėkoti mu
sų nepamatuotoms pasakoms. 
O kiek serga kaimo vaikų pus- 
slės uždegimu? Jie prieš ei
nant gulti prisiklauso pasakų 
apie baidykles, ir taip lieka 
įbaugyti, kad; kaip pirmiau sa
kiau, net bijo išeiti savo rei
kalui, — vaikai kenčia ir lo
vas prišlapina. Ar tai yra svei
kata? Anot DanieL Mann, ar 
tai nėra vaiko niiodymas?

Bet mums nereikia kalbėti 
apie Lietuvą, mes ir Amerikoj 
rasime tam tikrų žmonių* ku
rie dar ir šiais laikais tiki — 
jei žmogus mirė netaiku — ar 
“smertį” sau pasidarė be tam 
tikrų bažnytinių apeigų, kad 
jo “dūšia” neturi danguje prie
glaudos ir klajoja visur po pa
kampius, kol ateis laikas “tik
rai*’ numirti. Jie tą tiki ir sa
vo vaikužius tdkių “nonsensų”

G i indy m o Kontrole
/ , • Rašo Dr. A. šliupaitė

(Tęsinys)
šeinia iš Š-4 narių gali ge

riau, patogiau gyvent iš algos, 
negu 6 arba 7 narių šeima, 
Yra įrodyta, kad darbininkui 
žmogui neapsimoka turėti dau
giau* kaip 2 arba 3 vaikus. Jei 
daugiau, šeimyha bus apsun
kinta. Reiškia, motinos svei
kata bus nuskriausta, ji nega
li prižiūrėti savo kitus vaikus 
taip gerai, kaip pirmutinį. Tie 
pirmieji vaikai nebus jaii taip 
gerai prižiūrimi, kada kiti at
sirandą, ir neteks to mokslo, 
apie kurį tėVai svajojo. Vadi
nasi tie pirmieji vaikai bus 
siunčiami į darbą kutoanksčiau- 
sia kad padėt tėvams finansi
nei, ir tokie vaikai tikrai pa
virsta industrijos vergais. Kas 
gali, kas nori, kas turtingas— 
gali turėt vaikų kiek gamta 
jiems skiria, bet čia kalbame 
apie biednesnius, nesveikuosius, 
kurie negali.

Moteriai yra geriau turėti 
mažiau vaikų atsižvelgiant į 
gyvenimo sąlygas, kad pasiliktų 
ne tik motina sveika, bet ir 
tinkamai išaugintų, * išauklėtų 
vaikus į padorius piliečius; ne
gu turėti daug vaikų su blo* 
ga priežura, blogu mitimu ir 
blogu auklėjimu.

Kaip mes nežiūrėsime į tą 
klausimą, nesunku yra įrodyti 
sąlygas, kurios išrištų tą pa
dėtį, t. y., sumažinimas arba 
kontroliuoti skaičių gimdymų 
arba, kitaip sakant, žinojimas 
būdų kaip nepastot.

Kas metai Amerikoje 25,000 
moterų žūsta vien nuo gimdy
mų. Kas metai 100,000 nauja
gimių gema negyvi; Kas metai 
100,000 vaikų dar tik kelis 
mėnesius amžiaus pagyvenę; 
miršta. Neapsakomai padaugėjo 
abortų skaičius, per milioną į 
metus Amerikoje, ir nėr pa
slaptis, kad daug iš tų mote
rų miršta.

Mes žinome, kad Visokių au* 
galų ir gyvulių, jei Vaisintus! 
nuolat ir nežūtų, pasaulis bu
tų perpildytas per trumpą laiką. 
Padaugėjimas augalų ir gyvu
lių, yra išskaitliitota, Vyksta 
pagal tam tikrą geometrinę 
proporciją. Pavyzdžiui, vienos 
žuvies, cod-fish jeit kiekvienas 
kiaušinis butų užvalsintas, Vy
stytus ir gyventų, pėr kėlės 
generacijas nežūtų,—tąl pėr 
3-4 metbs okeanai butų užpil
dyti kaip kiečiausia masė. Jei 
medžio arba kito žalumyno 100 
seklų kas metą prigytų, tai 
per 10 metų (taip apškaičiuo-

“(Protec-Naujas išradimas 
to Cap”, kuris taikomas ap
saugojimui plaukų laike rė
dymus ir taipjau naktį mie-

turi 
Gy- 
gali 
me-

pasibaigus, 
pagerėjus,

pagalvojo ir pajuto reikalą 
vengt tokio biauraUs pasielgi
mo. Sugalvojo, kad kitaip rei
kia elgtis. Dar vaikui negimus, 
reikia rasti būdą panaikinti 
vaisių dar motinos iščioje. To
kiu4 budu prasidėjo abortai dirb
tinu budu.

Kaip žinoma, abortai daro
mi visam pasaulyj. Senais lai
kais tai buvo 'žinoma Graiki
joje. Tais laikais abortai buvo 
dažnai daromi Byme, bet pirm 
darant 'abortą, reikėjo gaut 
vyro,' o ne Jmoters sutikimą. 
Tik krikšči'oriybei įsigalėjus, 
toks pasielgimas buvo smerkia 
ihas ir laikomas žmogžudystę.

(Bus daugiau)

mokina. Daug rasi vaikų Ame
rikoj, kurie taip pat bijo į tam
sų kambarį įeiti vienas — bi
jo dvasią sutikti, žmonės ir 
čia Amerikoj pasakoja tas pa
čias pasakas, kurias aš girdė
jau dvidešimts metų atgal Lie
tuvoje. ‘ 1

Tėveliai, kurie esate susi
pratę ir auginate vaikučius, 
nepasakokite tų nepamatuotų 
pasakų ir henuodykite savb 
vaikų proto. Jus gerai, žinOtd, 
kad tikrenybėje jus “baidyk
lių” nešate hiatę ir jų nieka
da nematysite, Tie žmonės, ku
rie mato baidyklės} dažniausiai 
papuola j proto ligoninę* it tie 
žmonės, kurie mokina žmones 
apie baidykles* turėtų būti pro
to ligoninėse Uždaryti, ties jie 
tiek pat yra pavojingi žmoni
jai, kaip ir tie, kurie sti dva
siomis kalbasi.

jama) butų 100 kvintilijonų 
suaugusių augalų; Viena porą 
jurų kiaulaičių gali susilaukt 
1,000 kiaulaičių per vienus 
metus. Jei padaugėjimas gyvū
nų nebūtų trukdomas gamtos, 
maisto neužtektų. Bet gapta 
tą visą tvarko. Iš tų milijonų 
žuvies kiaušinaičių, daug yra 
išnaildnth ir tik <keli pasilieka 
vaisinimui. Pagal Spericerj čia 
stačiai yra kova dėl būvio* 
Tarp augalų ir gyvūnų (gyvulių 
ir žmonių) yra nuolatinė ko
va dėl būvio—lenktynės kas 
išliks gyvas, šitoj kovoj daug 
kas, žUsta nepalikdami įpėdi
nių, bet keliems yra paskirta 
likt, gyvuot, padaužėt ir palikt 
savo rųšies įpėdinius tik per 
tai, kad jiems buvo lemta iš
likti gyviems. Užpildymas pa
saulio augalų, gyvūnų neįvyks 
ta, peš gamta užkerta kelią ir 
savo jęga naikina tai, kas per 
daug, kad palaikyti tam tikrą 
lygsvarą.

žmogaus veislė taippat 
pasiduoti vaisos įstatymų, 
ventoj ų prie gerų sąlygų 
dvigubai padaugėti kas 25
tai. Bet karas, badas, epidemi
jos ligų, tvanai, ugnis—tai
gamtos jėga naikinti. 14-tam 
šimtmetį didžioji epidemija,
maras, išnaikino 25,000,000
gyventojų Europoje—% visų
Europos gyventojų. 17-tame 
šimtmetyje buvo didysis maras 
Londone, kuriame .70,000 gv- 
ventojų išmirė. Amerikoje iki 
1839 metų rauplės išnaikino 
galybę indijohų. Karams ir li
gų epidemijoms 
higienos sąlygoms
gyventojų skaičius 'padaugėjo 
iki 19-tame šimtmetyj. Didesnis 
gyventojų perteklius butų bu
vusi rimta, • nes Europa butų 
Užpildyta panašiai kaip. Kini
joj ir Japonijoj. Toks padau
gėjimas buvo pakirsta kitokiu 
budu. Visuomenė reikalavo kaip 
nors sumažinti gimdymo skai
čių, tuo budu pavyko sulaikyti 
gyventojų perteklių.

Vienas būdas išvengt persi 
pildymą gyventojų pasaulyje 
yra mirtis. Mirtis skaitosi pri- 
sitąikinimas naudingas žmogaus 
veislei, nes tai yra vienintelė 
išeitis išvengt pertekliaus žmo
nijos. Kitaip neužtektų Visiem 
vietos ir nebūtų pakankamai 
maisto, čia gamtos būdas su
laikymas per didelę populiaci
ją-

Senų senovėje musų anksty
viausi protėviai, -panaudodavo 
žiaurų būdą sumažinti skaitlių 
gyventojų, tai yra užmušimas 
naujagimių toj po gimdymo 
arba, vėliau. Tas dar daroma 
pąs barbarus Australijoje. Toks 
būdas netik kontroliavo per
teklių gyventojų, nes buvo sun
ku4 visus išmaitinti, bet buvo 
proga išsirinkt geriausias ir 
stipriausias rųšies rasės. Atim
davo gyvybę silpnesniems vai
kams. Tokiu budu, įtekdavo 
daug mergaitėms žūt. Berniu
kai likdavo dėlei žinomų prie
žasčių. Dar neseniai Kinai žu
dydavo beveik Visas mergaites 
haujagimius, jos skaitėsi sun 
ki našta ir neatnešdavo jokio 
pelno. Iki neprasidėjo laivai 
lankyti pakraščius, tada Kinai 
mielai parduodavo mergaites 
kaipo prostitutes ir tokiu budu 
nuo jų atsikratė su pelnu.

Nežinia ilgai toks ^ar“ 
barų kūdikių žudymas tęsėsi, 
nes tai buVo šimtai tūkstančiais
metų atgal kaip staiga žmonės Deanna Du'rbin,

r
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Ateinančių Savaitę, t. y. pra
dedant rytoj, vidurmiesčio ki- 
no-teatrai turės keletą labai 
gerų ir**vertų matyti kurinių. 
Būtent, pradedant rytoj, Chi- 
ęago Teatre bus rodoma ^vienas 
iš geriausių. šių laikų kurinių. 
“The Life of Emile Zola” Su 
garsiu scenos ir kino artistu 
Paul Muni vadovaujamoje rolė
je. Veikalas persta to gyvenimų 
ir darbus garsaus rašytojo 
Emile Zola. Vaidinimu ir ben
dru dekaratyviu atžvilgiu vei
kalas pirmos rūšies.

“PRISONER OF ZENDA”
Labai gražus romantiškas, 

pilnas intrygų turinys. Sceniš
kai gerai fotografuotas, O Bo
nai Colman ir Madeleine Car- 
roll vaidinimas tiesiog žavė- 
jantis. Duos daug malonumo 
visiems, 
žiems.

užaugusiems ir

“HEIDI

ma-

gerai žinamo
jų mylimiausia Shir-

ma-Pasaka 
žiems, ir 
ley Temple labai gražiai vai
dina. Vaikučiams turės patikt. 
Dabar rodama Roosevelt Te
atre.

Kiti kuriniai verti 
jau rodomi apielinkių 
se.

“Stella Dalias” su 
Stanwycjc .

“Soiil$ at Sea” sti 
per.

“100 Men and a

matyti 
teatruo-

Barbara

Gary Coo-

Giri”

UŽSISPYRIMAS
—-----

(Tęsinys)

Virš minėtas mažos mergy
tės užsispyrimas, tai buvo kaip 
ir Jos pačios kuriamoji vaiz
duotė, kurią ji buvo užsisprus 
įvykdinti ir iš to turėti savo
tišką, mažo protelio ir jaus
mų pasitenkinimą, žinoma, visai 
nesuprasdama jog ji daro sa
vo motinai nuostolį • ir kartu 
auklėja savyj netikusį papro
tį. šiame reikale, motiną ne 
tik negalima kaltinti, bet ją 
gerbti, nes ji stengėsi surasti 
bu’dą, merytės užsisprimui pa
daryti galą; tuo ne tik padary
dama gero sau ir mergytei, bet 
ir visuomenei nes nuo išauk
lėjimo vaikų ar, kitaip sakant, 
šeimos, priklauso visuomenės 
gerovė. Vienok daugybė mo
tinų to visai nepaiso. Jos pa
leidžia vaikų valią pilnon lais
vėn ir neva iš dideles meilės 
prie vaiko, užmiršta būtiniau
sius gero pasielgimo reikala
vimus; magaryčioms, jos pa
čios pagelbsti išauginti vai
kuose didžiausi užsispyrimą, 
apkaltindamos kitus už savo 
vaikų blogą elgesį.

Čia paduodu vieną pavyzdį. 
Kartą, man važiuojant trauki
niu, tame pačiame vagone, ku
ris buvo grustinai prisigrūdęs 
keleivių— važiavo viena žy
dė su savo mažyte, gal 7 me
tų mergyte; Mergytė vaikščio
jo nuolatosj t .išilgai visą vago
ną ir užkabinėjo keleivius, gal 
nė vieno ji nepraleido. Tuo 
tarpu jos motina, pačiame ga
le vagono, ^kartŠai konversavo 
su kitomis moterimis. Galų ga
le; mergytė prisišlijo prie dvie
jų jaunuolių su kuriais tik ką 
susipažinusi, pradėjo ko nė 
ant s,ptahdų jiems laipioti.

Keliautojai su didžiausiu pa
sipiktinimu sekė mergaitės iš
dykumą. Galop, jaunuoliai nu-

jog jie jos draugystės nepa
geidauja. Bet greit ji rado ki
tą būdą save patenkint. Ji at
siklaupė ant sėdynių ir ^iškišo 
galvą pro langą, kuris buvo vi
siškai atidarytas. Prie manęs 
sėdėjusi jauna žydelkaitė, ma
tomai jų gera pažįstama, pa
šokusi pradėjo mergaitę perseif* 
gėti, bet ta tiesiog į akis jai 
puola o nuo lango neatsitrau
kė. Tuomet aš negalėdama ra
miai žiūrėti į gresiantį pavojų, 
išpulti pro langą, priėjau Ir 
pradėjau jai sakyti, jog ji iš
puls ir užsimuš, kad turi ra
miai sėdėti, bet ji visai mano 
persergėjimo nepaisė. Tuomet 
aš nutariau langą uždaryti; 
bet mergaitė žvėriškai sušuko: 
O ne! Jus to lango neuždary- 
sit!” Nebeliko daugiau nieko 
daryti, kaip tik pranešti mo
tinai. Motina pribėgusi atlupo 
mergaitę nuo lango.

Na, ir kas jus manot buvo 
kaltas? Nagi ta pažįstamoji, 
kuri pirmiausiai bandė mergai
tę nuo lango atitraukti! Motina 
ją visaip iškoliojo, kad ji ar
ti sėdėdama ir butų leidusi jos 
mergaitei išpulti pro langą. Gi 
mergaitės mei pabarė, nei pa
mokino. štai kokiais atvejais, 
vaikui įauginamas užsispyri
mas. '

Jeigu nori savo vaiką pagy
dyt,—nejieškok kaltės pas ki
tus už savo vaiko prasikalti
mą, bet rauk iš jo piktžolę kol 
jis-dar mažas, nes kuomet i iš
augs į kupstą—bus sunku’ iš
rauti. Viena Iš Musų

stojo kantrybes, pasikėlė ir iš-l 
ėjo stovėti tarp vagonų tilte
lyje, pareikšdami jog jie pa
lieka savo vietą jai—mergaitei.

MAISTAS
ŠEIMININKĖMS

Šią savaitę Mėsos Taryba 
rekomenduoja šviežią kiau
lieną “loin of pork”, ir kiau
lieną nuo petuko. Taipgi pi
giau nusipirksite avieną nuo 
petuko ir “breast of lamb.”

Kiaulieną galit kepti pečiu
je su bulvėm, o avieną tušinti 
sti daržovėmis. Aviena yra 
lengvai suvirškinama ir to-

Mergytės akys sužibėjo pik- dėlė . sveikesnė negu kitokios
tumu, atrodė kad ji suprato, mėsos.

Drabužis šaltam orui. Naujausios mados kailiniai 
ir pritaikinta kailinė kepuraitė. •

su
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MES IR MUSŲ VAIKAI
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Veda Do>*a Vilkienė

Pupų Sriuba ,
m puoduką “Hmab pupų.
1% gąukŠtuko druskos
1 morka, smulkiai supjaustyta
1 svogūnas, smulkiai supiaustytaš
2 šaukštai sviesto
1 Šaukštas miltų
8% puoduko pieno
įmerkit pupas į vandenį ir palai

kykit keletą’ valandų arba per nak-' 
t|. Nusunkit. Užpilkit vieną kvortą 
vandens, pridėkit druską ir virkit 
30 minučių (pusę, valandos). Paskui 
pridėkit morkas ir svogūnus ir vir
kit pakol pupos suminkštėšs. Jeigu 
bus perdaug skystimo, tai nupilkit 
ir virkit skystimą atskirame pUode, 
pakol nuvirs ir paskui supilkįt prje 

/bupų. IŠtarpykit sviestą, įdėkit mil
tus, išmaišykit ir supilkit pieną, ir 
vėl išmaišykit ir supilkit prie pupų.

Bulvių ir Špinakų 
Sriuba

2 puodukus supjaustytų bulvių
!4 puoduko sviesto
1 nedideli svogūną. Smulkiai su- 

piaustykit.
1 Šaukštuką miltų
1 Šaukštuką druskos
Pipirų pagal skonį
2 puodukai pieno
1 puodukas virtų ir sukapotų špi

nakų.
Ųžkaiskit bulves, tegul suverda, 

nunilkit vandenį. IŠtarpykit sviestą, 
Judėkit svogūnus, tegul ant mažos 
ugnies verda. Pankui sudekit miltus 
jr ant galo supilkit pieną. Nuolat 
maišykit pakol nesutirštės. Pridėkit 
nrie bulvių ir špinakų. * Paduokit 
karštą. Kai supilsit i lėkštes, užber- 
kit ant viršaus smulkiai sukapotų, 
virtų kiaušinių.

Morkų Sriuba
1 nedidelis svogūnas
2 šaukštukai sviesto
% puoduko smulkintų baltos duo

nos trupinių.
2 puodukų jautienos buliono.
1 Šaukštukas druskos

, . Truputį maltų pipirų
1 1 V’ Šaukštukas cukraus v

2, puodukai virtų ir smulkiai su
kapotų morkų

2 puodukai pieno
Petraškų.
Pakepinkit svogūnus svieste. Pri

dėkit duonos trupinius, jautienos 
bulioną, draska, pipirus ir cukrų. 
Virkit ant mažos ugnies 20 minu
čių. Paskui pridėkit morkas ir pie
ną,- tegul užverda. Kai supilsit į lėk
štes. ąŽberkit truputi sukapotų pet- 
ruškų į kiekvieną lėkštę.

Bukim 
Gražios

Rašo Madam e X.

ŠUKAVIMAS IR SUTAISY- 
MAS PLAUKŲ

Vasarą ir pavasaryj plaukus 
reikia plauti kas savaitę. O žie
mą pakanka išplauti kas dvi ar 
ba tris savaites. Niekuomet ne
reikia vartoti kietą muilą, bet 
muilą pirmiau supiaustykit ir 
ištafpyklt. Vartokit kokius 3-4 
vandeniui ir į paskutinį van
denį įspaustykit citrinos. 
Citrinos rūgštis prašalins mui
lo likučius. Su storu abrUsu ge
tai nusausinkit plaukus ir pas
kui su švariom Šukom iššukuo
ki1!. Niekuomet neišeikit su 
šlapiais plaukais, nes persišal- 
dysit.

Jei norit turėti gražius ir 
blizgančius plaukus, tai kas va
karą juos šukuokit su* gana aš
triu šepečiu ir piršto galais ge
rai ištrinkit galvą. Jei taip kas
dien darysit, jūsų plaukai ne
slinka ir apsisaugosit nuo plei
skanų.

Tos, kurios išsigali eiti į 
grožio. salionUs, tegul pasirū
pina, kad jų plaukai butų su
taisyti taip, kad pritiktų vei
dui. Ne kiekviena moteris gali 
gainiotis mados, kartais jos 
veidu4! pritinka kaip tik praė
jusių metų plaukų sutaisymas. 
Todėl patartina pastudijuoti 
savo tipą ir išbandyti koks su
šukavimas veidui. geriausiai 
pritinka.
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MALVAZ daro Monarch Beer aludariai
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(Vardas ir pavardė)

FOTOGRAFAS(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Tel. Yards 6701
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HOSPITAL

• RESTAURANTAI

GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

Naudokitės Proga!
PATTERN 1164

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

Vardas ir pavardė

Adresas

Sudegė* 
bažnyčia

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

-Du eilėraščiai.
Pokarines Len

CHICAGOS LIETUVIŲ ^DRAUGIJOS OFISAS!

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

Avenue
5727.

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

gatvės) jau turi naują Hal 
sted gatvėj tiltą. Dabar *susi 
lauks ir šiaurine šaka.

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

James Alexa, 25, 
phanie Prochaska, 23

Frank Zabeudil, 29, 
na Kūprinąs, 18

William Klimą, 25, f 
guerite Dietz, 27

Gust Stašaitis, 47, s 
tha Preidis, 28

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No........ ......
Mieros

J.<>VP. 54sO

Reikalauja
Perskyrų

Rcse Darda nuo Frank

mėnesis, kalt 
ofisą perkėlė 
69th St 
statybos

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ......... __

EKZAMINAVIMA& >
OFISE ---- -------- ----
DOUGLAS PARK

•Plačiai
siuvėjas Tony Lukb-

nepaprastą progra- 
programe dalyvaus 
Kazlauskaitė (Miss 
Miss Irena Budgf- 

Bernice Markus, 
Matekaitis ir

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST 

Yards 8408

BOUIevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkamą svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija jrengta nir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis i* 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tol ENG 5R88-5R40

1739 So. Halsted St
Chicago, Illinois. ’

. užmirštum stalių marketą ir įeitum į biznį. Kodėl 
to nepadarai?”

‘‘Tiesa, mažoji mergaite. Kodėl rūpintis apie kai ką, kai 
tai negelbsti? As pradedu jaustis nusigandusiu, neramia, 
Negaliu užmigti gerai ir lengvai pavargstu. Tokios są
lygos yra perdaug sunkios.” '

Atgauk tą. seną, vikrumą. Pamėgink MALVAZ — svei
ką, maitinantį 
ilsėti įtemptiems nervams ir atstatyti normalias jėgas ir vikru 
rtią. Nusilpę, nedasverią 
jo akstinantį 
tenkinančią vertę 
žinsiino pilną 
Canal 0500.

Miss
Bemice

Helen Lawcewicz

A. Gučas — Žmogaus 
gyvenimo drama,

K. Baranauskas
Žuvis prieš vandenį. 

V.-J-kas—Trys kanalai 
K. Jakubėnas 
D. Pumputis- 

kijos romanas. 
Populiarusią Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Prie Kedzie ir Walnut gat
vių sudegė graži prieš virš 40 
metų statyta Garfield Park 
metodistų episkopalų bažnyčia*. 
Nuostoliai siekia $50,000. Ug
nis nudegino elektros laidus ir 
visa apielinkė ilgą laiką buvo 
paskendusi tamsoj. ' Nužiūri
mas padegimas, nes gaisras ki
lęs dviejose vietose.

Karo departamentas leido 
statyti naują tiltą Halsted gat
vėj —- per šiaurinę šaką Chi- 
cagos upės, j šiaurę nuo Chi
cago Avė. Dabartinis ten til
tas buvo pastatytas 1896 m.

Pietine upės šaka ' (prie 24

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

ANGLYS — COAL

KRYŽIUKAIS IŠSIŪTA PADUŠKAITĖ IR APKLOJIMAS 
SOFAI.

sesuo. \ Ruth 
ateidavo se- 

atnešdavo jai 
laikui praėjus 

bukietų visada

DAILY
BLS1NESS

Japonijos 
tikslai, 
o’cloc

Suvejąs Lukošius 
Dirba Greitu 
Tempu

BRIGHTON PARK- 
žinomas
šius, 2555 W. 43rd St., dabar 
atėjus rudens sezonui, yra už
verstas vyrų ir moterų drabu
žių taisymu.

Kostumeriai ir kaimynai jau 
nuo seniai žino, kad jo taisytu 
drabužiu žmogus apsivilkęs 
vėliai- atrodo labai sportu.

.Užtai reikale esant nepamir
škime gero siuvėjo ir sąmonin
go lietuvio. Kaimynas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Turinys
f

A« Vilčinskas 
perializmas ir jo 

banas Pumputis—Five

24 buteliai kainuoja tik $2.75, 50c. yra 
grąžinama už tuščius butelius. 12 butelių yra 
$1.40,' už tuščius butelius grąžinama 25c. 
Užsisakyk Kartoną šiandien.

VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 
111 LIETUVIŲ DRAUGIJOM per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietĄ vertės 
$2.50 j Draugijos bankjetą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgam&ted Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. ' .

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

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

Kada bus pradėta statyti 
naują tiltą, dar nežinoma; vei
kiausia tik tada, kada bus gair- 
ta parama iš federalinės val
džios viešųjų darbų fondo.

New City Furniture 
Mart >

1656 W. 47th St.
Rengia nepaprastą radio 

programą.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Auksorius Kass Pripil
dė Patalpas, <
Graznomis ’

BRIGHTON PARK—Plačiai 
auksorius, John A.

CROSS STITCH LINENS
No. 1164—Galit išsiūti žaliais, mėlynais arba rusvais siu 

lais. Tai bus tikras pagražinimas jūsų’miegkambario. Išsiu- 
rinejimas—du po 12%xl4H ir du po 3^x3% colių didžio.

Pagražino Peoples 
Restoraną

T0WN OF LAKE—Jau ku- 
ris laikas, kai PeopfeŠ restora
nas, 1628 W. 47 st., yra per
ėjęs į naujas rankas, būtent 
dabar to pagarsėjusio restora
no valdytoja yra jauna blondi
nė lietuvė moteris Anna Har- 
per, kuri pasirūpino šį biznia- 
vietę pagražinti iš vidaus ir 
lauko pusės. To lygus žingsnis 
padaryta ir su valgiais.

Rep. A. B. C.

šiomis dienomis įvyko šau
nios vedybos; susituokė Dr. 
Hubert T. Gurley su Baltimore 
lietuvąite, p-le' Ruth Oakjones. 
Jaunavedžiai netrukus rengia
si vykti į Floridą, o vėliau į 
Kubą. Povedybiną kelionė truk
sianti bent kelis mėnesius.

Įvykiai, kurie privedė prie 
vedybų, buvo tikrai romantiš
ki. Dr. Gurley mediciną baigė 
Maryland universitete., Studen
tavimo metais jis buvo neblo
gas futbolininkas. Baigęs mok
slus, jis apsigyveno Baltimore 
mieste ir ėjo ’ chirurgo parei
gas West Baltimore General 
HospitaU įstaigoje.

Pasitaikė taip, kad toje li
goninėje buvo paguldyta p-lės 
Ruth Oakjones 
kiekvieną dieną 
■sers lankyti ir 
rožių. Kuriam 
viena rože iš 
tekdavo Dr. Gurley. Tai buvo 
romano pradžia, kuri privedė 
prie vedybų.

Jaunavedžiams visi pažįsta
mi linki kuo laimingiausio gy
venimo.

Beje, Dr. Gurley yra Balti
more miesto automobilių kore- 
neris. Savo ilgų atostogų pro
ga jis yra pasiryžęs lietuvių 
kalbos pramokti, žinoma, jau
najai žmoneliai teks mokyto
jos pareigas eiti. Nėra abejo
nės, kad ji tas pareigas tinka
mai 'atliks.

Penktadienio vakare, iš sto
ties VV.H.F.C. 1420 kil. nuo 7 
iki 8 valandos vakare, New 
City Furniture Mart, oro ban 
gomis leis 
mą. Šiame 
Miss Julia 
Lithuania), 
naitė 
Miss 
Miss

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

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIV 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį y ;
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

FRANK’S BATTERY STAT10N
, (,St. Kurauskas, Sav.

Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi atliekam visą au
tomobilių elektrikinį darbą, Turime ■ 15 metų patyrimą ant tų darbų,

ACE ERECTORS, Ine 
Įsteigta 1921 m.

Mes pastatome visų rūšių saines 
344-34$ East 29th St.

J. J. TOLASH, Sav.
TeL VICTORY 5165

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 
(Retail)

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

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės j 

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

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

WEST. SIDE 
EXPRESS

S*f. FABIONAS, Sav.
/

Pristatom visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi ’ perkratfstom furničius, 
pianus ir kitokius' baldus. Reika
lą esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

No. 4350—Namie dėvėti suknelė. 
Perkalis arba koks nors pigus ma- 
teriola§ tiks šiai suknelei. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 solių per krutinę.

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

ryšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau
giau. Pristatymas garantuotas, 

šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS .
4405 SQ. FAIRFIELD AVENUE^ 

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

Pafeirengę Rudens 
Sezonui

BRIGHTON PARK—Biznie
riai Antanas ir Marijona But
eliai, kurie užlaiko pilnai įreng
tą hardware krautuvę adresu 
4414 So. Rockvvell St., atėjus 
rudens sezonui yra pasirengę 
visiems savo kostumeriams 
teikti gerą patarnavimą. Visi, 
katrie turėjo su pp. Butchais, 
šiokius ar tokius bizniškus 
santykius, tie jau žino, kad jų 
krautuvėj randasi didelis pa
sirinkimas įvairių namams 
reikmenų. Ir kas svarbiausia, 
kad čia viskas pardavinėjama 
neaukštom kainom. Reiškia, 
nėr reikalo kaimynams kitur 
ieškoti didelių bargenų, kad 
tokius pat bargenus galima 
gauti pas savo tautietį.

Rep. B. P.

A. F. CZESNĄ BATHS 
atlaNkykit sveikatos pirtį

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų nfasažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

Išsikėlė Gyventi Į Mar- 
quette Parke 
Koloniją

MARQUETĮĮE PARK. - 
Vienas iš stambių real estati 
ninku, C. P. Suromskis su sa- žinomas 
vo jauna žmona, Bronislava ir Kass, kurs operuoja didelę auk- 
šeimyna, gyvenę per eilę me- sinių-sidabrinių , įr muzikalių 
tų Bridgeporte, dabar, tik ką daiktų krautuvę, adresu? 4216 
apsigyveno Marųuette Park ko
lonijoje.

Tenka prie progos pasakyti 
kad jau kelintas 
jis real estate 
adresu 2502 W. 
randasi ir namų 
traktoriaus, John Pakelio 
sas. >

O subatos vakare New City 
Furniture Mart joms visoms 
surengs bankietą.

žingeidu bus pasiklausyti 
oro bangomis kalbant Miss 
Lithuania ir kitas keturias jos 
palydoves. f

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

k Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ................. .  tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ___ ;......... ............... .
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Archer Avė., dabar artėjant 
Kalėdoms visas krautuvės pa- 

9

talpas pripildė įvairiomis pre
kėmis, kurių kainos visiems 
prieinamos.

Pažymėtina, kad’ šioj krau
tuvėj, apart auksinių-sidabri- 
hių laikrodėlių ar žiedų randa
si vertingų radijų, akordionų 
ir kitokių muzikalių instru
mentų.

Be to, auksorius John Kass 
taiso įvairių rųšių laikrodžius.

Toliu budu dabar žinosime 
reikalui esant kuT atsilankyti.

Rep. A. B. C.

IŠTEKĖJO P-LĖ RUTH 
OAKJONES

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
B SVETERIŲ K R A U- 
II TUVfi ATDARA KAS 

DIENĄ—IR VAKA- 
F RAIS IR SEKMA- 
] DIENIAIS
k Telefonas.

VICTORY 3486
WEST 33-rd STREET

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus 

r* toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5040

Pamėgink MALVAZ — 
gaivinantį maisto-gčrimą, kuris pagelbsti

be gyvumo vyrai ir moterys patyrė 
pastiprinančią, maitinančią, maloniausią ir pa- 

Garantuojame pilną patenkinimą arba grą- 
sumokėtą kainą. Veik dabar! Telefonuok

n j j. n. < j. . ‘ ■ n j. . t . • ’ " n i ' » ■* '■ / zz-f
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Chicagos Lietuvių
Socialistų Veikla

............— . J........... J- ’■!

Svarbus Centralines Kuopos Nutarimai ir
Planai; Ruoš Prakalbas P. Grigaičiui ir

Praėjusio penktadienio vaka
re, spalio 22 dv įvyko Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Ghicagos 
Centralės kuopos susirinkimas 
Naujienų name. Dalyvavo $eras 
skaičius kuopos veiklesniųjų 
narių ir daug svarbių dalykų 
svarstyta.

Iš valdybos ir Pildomojo Ko
miteto narių patirta, kad L. 
Socialistų Sąjunga galutinai pa
sitraukė iš Amerikos Socialis
tų Partijos ir dabar imsis sar 
varankiškai veikti vien lietuvių 
tarpe socialistinės propagandos 
ir kultūros dirvoje. Paskutinių
jų laikų Partijos nepastovumas 
ir savitarpinės rietenos sąjun- 
giečius galutinai atgrąsino ir 
atėmė ūpą ką nors veikti. At
rodo, kad laikui bėgant socia
listinio nusistatymo organizaci
jose bei darbo unijose gal su
sikristalizuos nuomonės ir bus 
prieita prie praktiško nacijona- 
lio politiško susipratimo, jung
tiną! įsteig^nt Amerikos Dar
bo Partiją. Tuomet ir lietuviai 
galėsime prisidėti prie tos dar
buotės 
nas.

Pildomojo Komiteto pateikti 
pasiūlymai gyvai svarstyta ir 
vienbalsiai prieita prie sutiki
mo apgirti visus pasiūlymus, su 
vienu pataisymu, būtent, duok
lių klausime: kad vedusiųjų vy- 
rų-narių žmonos mokėtų tik po 
penkius centus į mėnesį į kuo
pos iždą.

Nariai mokės po 15 centų į 
mėnesį, iš kurių į centrą eis 10 
centų ir kuopų reikalams bus 
pasilaikoma po 5 centus. Iš su
rinktų > duoklių centras galės 
parūpinti kalbėtojus bei prele
gentus kolonijoms ir leisti pępi- 
j odinius leidinius reikalui esant, 
bei kitaip suvartoti spaudos 
reikalams,

kaipo organizuotas ku-

Sąjungos vardas, viršininkų 
rinkimai, tarnybos terminas ir 
Pildomojo Komiteto narių skai
čius paliekama tas pats kaip ir 
iki šiol buvo. Atsiklausus visų 
kuopų šiais klausimais ir ga
vus jųjų nuomones, vėliau bus 
pateikta pilnas naujos konstitu
cijos 
suoti. 
simas 
būti
mėnesio.

siūlymai konstitucijai turėtų' 
būti sykiu pateikiami. Su kon
stitucijos projekto balsavimais 
įvyks ir , Pildomojo Komiteto 
rįnkįmas.

P. Grigaičio prakalbų 
maršrutas

Tolįaus svarstyta Pild. Kom- 
pasiūlymas pakviesti , opozici
nius komunistus — “sklokinin- 
kus” — prie bendro darbo. Pla
čiau apkalbėjus, prieita nuo
monės, kad opozicijonieriai at
rodo jau gana atsitolinę nuo 
maskvinės politikos ir pasipik
tinę tenai tinę tvarka, kad var
gu jie kuomet begalės ten grįžr 
ti. Kądangi trumpoje ateityje 
draugas P, Grigaitis vyks į ko
lonijas ir į rytines valstijas su 
prakalbų maršrutu, tat jis įga
liotas ir sų “sklokininkų” cent
ru užvesti derybas artimesniam 
susibendravimui LSS su jųjų 
L. D. D. organizacija; arba jei 
matys praktiška, kad butų pa
likta abi organizacijos savisto- 
vėmis, o tik veiktų bendrai ko- 
operavimo pamatais.

Vietinėje kuopos darbuotėje 
nutarta suorganizuoti teatralę 
grupę iš jaunuolių ir stengtis 
surasti tinkamą veikalą persta
tymui pokalėdiniame sezone, 
nes teatraliame darbe kuopa 
per paskutinius kelis metus pa
sižymėjo nuoširdumu ir turėjo 
nemažai pasisekimo.

Prakalbos

NAUJIENOS, Chicago, m.
jhi. Wrm, i-e; i ■» ■■ i i »■

Ar norite visam am
žiui praturtėti?,

SĮpkįte į Old GoJd kontestą 
) ■ *■

• Viena' iš pačių puikiausių 
progų konteste piniginę dovaną 
laimėti yra ši, kurią skelbia P. 
LorįHard kompanija, t. y, Old 
Gold cigaretų naująs ,$250;000 
laimėjimų kon testas. Visai ga
limas daiktas, kad gali laimėti 
kuris nors ir iš musų skaityto
jų ir pasidaryti visam amžiui 
turtingas. Jau patiriama, kad 
jie juo yra ypatingai susirūpi
nę ir visi ką'ip vienas stengiasi 
laimėti vieną kurį nors prizą, 
kurių yra 1,000.

Į šį kontestą gali stoti kiek
vienas: vyras, ar moteris ir vai 
kas ir tai kiekvienas tos pačios 
šeimos narys. Nereikia mįslių 
spręsti, nereikia ypatingo mok
slo ar apšvietos. Paprasčiausias 
darbininkas gali laimėti aukš
čiausią dovanu lygiai kaip ir ko
legijos profesorius. Ir, nors kon 
testas prasidėjo praeitą mėne
sį, dar yra gana' laiko į. jį jsto< 
ti.

■■■■

projektas kuopoms b.al- 
šis preliminaris atsiklau- 
ir kuopų atsakymai turčs 
atlikta bėgyje lapkričio

Taipjau ir nauji pa-Komiteto pasiūlymaiPild

\

Antanas Norkaitis

.• Pradžioje lapkričio menesio į 
Chicagą atvyksta žymus vokie
čių socialisitų kalbėtojas ir jų 
laikraščio New York Volks- 
zeitung redaktorius, kuris yra 
buvęs Vokietijos reichstago na
rys ir vėliau kalėjęs koncentra
cijos stovykloje, iš kurios pa
bėgo, Jis galės daug papasako
ti kas daroma hitleriškoje Vo
kietijoje ir kiek yra ten daro
mi pasirengimai linkui kaimy
ninių šalių, ypač kas planuoja
ma linkui .Klaipėdos.

Nutarta jam surengti pra-e 
kalbasi Į2 (d. lapkričio, penkta-

3142 S. Halsted st. Jo pavardė 
yra' Gerhard Seger, putorius 
populiarės knygos apie dabar
tinę Vokietiją. Apart jo, lietu
viškai kalbės Naujienų redak-, 
torius P. Grigaitis apie šian
dieninius karus ir prie ko jie 
veda. —Socialistas.

Tad, nueikite pas savo arti
miausi cigaretų krautuvniųka 
ir iš jo įsigykite Old Gold juo
kingų paveikslų ir nurodymus, 
kaip juos spręsti. Perskaitykit 
juos atydžįaj. O jei jūsų krau
tu vninkas jų neturėtų, tai at
sigaukit į Naujienas. Beto, ne
pamirškit ir to/kad po to, kai 
jus pamėginsit vienų Labiau - 
Sušvelnintų Old Gold cigaretų 
pakelį ir nebusite nudžiuginti 
jais, jus ‘atgausite savo pinigus 
dviguboj sumoj.

Biblijos Paskaita
■ . '■ C, ■ z ' ?

Biblijos paskaita įvyks ket
virtadienį, spalio 28 d., Liet. 
Auditorijoje, 3183 So.®Halsted 
st., lygiai 7:30 vai. vak. 
bės S, Beneckas temoje: 
vo Didžioji Diena”.

Ką| 
“Die

Kviečiame atsilankyti
Sužinosite ką reiškia 
keršto diena, ugnies, audros i|ė 
trimitų diena. Kada ir kaip tai 
įvyks. Rengia ir kviečia Bibli
jos Tyrinėtojai. Įžanga veltui/ 
Rinkliavos nebus.

visus.
Dievo

(Skelb.)

Sveikatos komisionierius pra
dėjo kovą su traleriais, nes 
gyvenimas juose esąs nesani- 
tariškas, Ypač nesanitariškos 
yra trailerių stovyklos miesto 
pakraščiuose. Jei nepasiseks 
jas sutvarkyti, tai jos veikiau
sia bus uždarytos.

. ii |in^» yuyĮ»>ipĮ»i 11 i yy w ii| ir i

CLASSIFIED AOS
Miscellaneous

Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšięs stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Hąlsted Stieet

Personai
Asmenų Ieško

Fclassified ads.
M8&0UK   ULMW ■ HO.I. —■—

;. Furnished Rooms
KAMBARYS ANT RENDOS dėl 

•vaikino, didelis šviesus ir apšildo
mas Marųuette Parko apielinkėj. 
Ateišaukite Tel. po 6 vakaro. Qro- 
vehill 2996. _________ _________

FORNIŠIUOTI KAMBARIAI dėl 
ženotų su maža šeimyna.

6718 So. Morgan St.

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

i Automobile^
FINANSUOS 1987 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- 
maą dykai. Įsteigta 15 metų. 

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844. .

1932 CHEVROLET Sedan — Side 
Mouųts—apkainuotąs greitam 
davimui $155.00.

NEWBERRY BARGAINS 
1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

par-

$575

$495

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

36 DODGE Touring Sedan, 
extras ............ ....................

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

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

Pupka.
4628 West Washington Blvd.

PLYMOUTH 4 DOOR 
TRUNK

Vartotas De Luxe touring Sedan. 
Aukuoja $575. Tik kelių mėnesių. 
Originalis gražus biegc fįpišas, kaip 
naujas. Jūsų karas įmokesniui, li
kusi $22.50 mėnesiui. 90 dienų pa
tarnavimas, dalys garantuojama.

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT 
4635 W. Washington.

1936 CHEVROLET

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estete, Loaps and Insurance 

Tel. ROULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir tarauta; inšju- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
plcf •

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

KAMPINĘ KRAUTUVĖ ir 12 lie
tų, po 2, 8. ir 4 kambarius. 9 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Streetf Mainysim ant ma
žesnio. 2 flatų muro namas su 2 
furnasais parsiduoda tik už $6000.

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

Hemlock 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 naai- 
no. Kaina $3600.

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

katedžė — lotas

RASYVERIO IŠPARDAVIMAS
78 namai visokio didumo—15 šim
tų ir augščiaus — mažas įmokėsi
mas — kitus kaip renda. Kas ką 
turite mainyti ar parduoti kreipki
tės

mažas įmokėii

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

Tel. .Grovehill 0306.
Atdara nedėliomis nuo 10 iki 3 

po pietą.

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 26 dieną, 9 ;3Q vai. ryto, 
sulaukęs 62 metų amžiaus.' Gimęs Lietuvoje — Kauno redyboj, 
Raseinių apskrity, Jurbarko parapijoj, Gudelio kaime,

Paliko dideliame nuliūdime žmoną Eleną, aunu Antąna, dyk- 
• terj Viktoriją, 2 posūnius: Domininką ir Antaną; 4 podukras: 
Jevą, Kotryną, Mortą ir Sofiją; 3 seseris: Marcele Walentas, ir 
jos šeimą, Petronėlę Lileikienę ir jos šeimą ir Lietuvoje Oną 
Ambrozaitienę jr jos šeimą; 2 pusbrolius Tadeušą Petraitį ir jo 
šeimą, Domininką Kavalj jr jo šeintą; 2 švogerius: Joną Satulą 
ir Petrą Radžiy ir jo še|mą ir daug kitų giminiy r pažįstamų,.

Velionis ANTANAS NORKA1TIS buvo senas St. Charles, 
Iii. gyventojas ir biznierius.

Kūnas pašarvotas: KOPLYČIOJE—309 
St. Charles, Illinois.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 29
Nuliūdę lieka:

ŽMONA. DUKTERYS. SUNAI,
JR GIMINĖS.

West Main Street,

d.

SESERYS

ĮDOMIAI PASIŪTA KALDRA IŠ SKUDURŲ

ANDRIUS KASIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 25 d., 2 vai. ryto, 1937 
m,, sulaukęs 41 m. ąmž., gi
męs Kalnėnų kaime, Jurbarko 
parap., Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų
Paliko dideliame nuliudime 

2 pusbrolius; Juozapą ir Joną 
Kasulius; tetą Elzbietą; 2 
pusseseres: Anną ir Emą Ma- 
caičjukes ir gimines, o Lietu
voj motiną Oną. brolį Joną ir 
gimines,

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
712 W. 31st . St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, spalių 28 
d,, 2 vai. popiet iš kąplyčios 
į Concordia kapines.

/Visi a. a. Andriaus Kasiulio 
giminės, t draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti • 
jam pšskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Pusbroliai, pusseserės, teta ir 

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

Laidotuvėmis rūpinasi Ma
caičių Šeimyna, 8852 S. Cali- 
fdrnią avenue

JONAS. MILLER
Persiskyrė (SU šiuo pasauliu 

spalių 26 d,.H;30 valandą po 
pietų. 1937 m., sulaukęs pusės 
amž.. gimęs Tauragės apskr., 
Vainuto parap.. Kivylių kaim.

Amerikoj Išgyveno 35 metus
• Paliko dideliame nubudime 

draugus, pažįstąmus ir daug 
giminių. .

Kūnas pašarvotas Ląchawi- 
cziausŲ koplyčioj, 2314 W. -23 
piące.' Laidotuvės įvyks šešta
dienį, spalių 30 dieną, 2:00 v. 
popiet iŠ koplyčios bus niily- 

. dėtas į Tautiškas kapines.
Visi a. a, Jono Millerio gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami1 da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti. 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame, 
Draugai, Pažįstami ir Giminės

Patarnauja ląid. dir. Lapha- 
wicz iy Supai, Tel. Canal2515 

Laidotuvėmis rūpinasi p, p. 
Visbarai.

T-

HOMESTEAP QUILT PATTERN 1576
No, 1576—Jei turit atliekamų skudurų, tai lengvai galit 

pasiūti šią kaldrą savo kūdikiui. Rasit pilnus nurodymus kaip 
ją «udėli ir snsiulL ;

nmn_ _ _ _ _
L0VEIKI8 gS

Gėlės Vestuvėms, 
ir Pagrabams

3316 Halsted Streęt
Tek BOULEVARD 7311 /

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

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

r,.....*.

; i

| Vardas ir pavardė 

| Adresas

PAIEšKAU savo brolio Igno Lak
stučio. Iš Lietuvos pąeina 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
pai svarbų ręikalą su juo. Ir kas 
pirmiausiai praneš apie tai. gy
vas ar mifęs, gaus $20.00 dovanų.

Alex Lakštutis, 71 School St. 
Thompsoiįville, Conn.

Help VVantLcl—Female
Darbininkių Reikia

.MEteNŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. < Mokiname dreslų siu
vimą, kirpimą, patęrmi dirbimą, de- 
zaiųinimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $8,00 aukštyn.. Mes pagelto
ms gautį darbą be mokesčio.

JPSEPHĮNE DRESSMAKINU 
SCHOOL

1234 Milwaukee Avė., at Ashland
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

Puikus įbudavotas trunkas. Master 
6 Sedan, model built. Kaip naujas. 
Jūsų karas įmokesniui, likusi $18 
kas mėnesį. 90 dienų patarnavimas. 
Dalys garantuojama.

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT 
4635 W. Washington.

PARDUOS AUKOS KAINA ply
tinę katedž — 4 kambariai fronte ir 
4 kambariai užpakaly —uždaryti 
porčiai—rendųojama. 1717 Hastings 
St. Del informacijų pašauk Hum- 
boldt 4464.

pabaigusios

REIKIA MERGINOS prię virimo 
padėti—nėrą skalbimo — yra kam 
padėti—rpuįki algą—savas kambarys 
ir vapa. $12:—$15, 

Kenwood 7868.

JAUNA MERGINA lengvam na
mų darbui — būti — maža alga — 
malonus namai. Shejdrake 5413,

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui .— virti — savas kam- 
’ - ” > — $io.oo;barys — vaną — radįo —< 

Bittersweet 3340.

MERGINA lengvam namų darbui 
—būti — lengvas skalbimas — be 
virimo — geri namai — pašaukti. 

Rogers i Parlę 4Q07

MERGINA bendram namų dar
bui be virimo — labai geri namai.

Buckjngham 7218.

1936 PLYMOUTH
Keturių durų De Luxe įrengtas 

sedan. Originalis gražus juodas fi
nišas. Jūsų karas įmokėjimui. $18 
kas mėnesi. 90 dienų patarnavimas, 
dalys ‘ garantuojama.

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT 
4635 W. Washington.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Bučernė — seniai išdirbta vieta, 
biznis eina gerai. Pardavimo prie- 
žastj patirsite ant vietos.
3347 W. 51 St. Prospect 8665.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA Mėsos Marketas. 

Gera Vieta ant didelės biznio gatvės 
—pašaukite Telefonu Virginia 0671.

GROSERNĖ ir MĖSOS Marketas 
įskaitant budinką ant 3 lotų — 6 
kambarių flątas— 5-kambarių fla- 
tas—2 kambariai kriaučių šapos — 
didelė salė—pigiai. Savininkas pa
sitraukia poilsiui. 1732-4 W. 89th 
Street.

PARSIDUODA BUUERNĖ ir gro- 
sennė. Seniai išdirbtas biznis. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą arba mainysiu ant mažo namo.

246- So. 18 Avė., Maywood.

PARSIDUODA PHOTO STUDIO 
—geras vedybų biznis. Parsiduoda 
dėl ligos. 2740 W. 63rd St.

Exchange-—Mainai .
4 FLETŲ MŪRINIS NAMAS po 

4 kambarius — Steani Heat, įmai
nysiu ant farmos, prie gero kelio, 
prie vandens. Naujienos. Box 726, 
1739 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
' RYKAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 VVALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės 1 Lithuanjan 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

G NA LEVICKIENĖ
Persiskyrė SU šiuo pasauliu 

spalių 26 d.,'2 vai. po pietą, 
1937 m., sujaukus 61 amž., 
gimus Panevėžio apskr., Suba
čiaus parap,, Vlyolių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Kazimierą, sūnų Jurgį, 
marčią Marijoną, 5 dukteris: 
Emiliją Andriųjieri?, Oną Ma-- 
kuniene, Margaritą Weris, Ste
lą Daciolienę ir Marijoną Bo- 
rovan ir žentus ir anūkus, 
brolį Juozapą Zakonį ir jo 
šeimyną, sfeseryčią Elžbietą 
Shimkienę, sūnėną Povilą Pet
rulį ir moterį Marijoną, o Lie
tuvoje 2 seseris ir vieną bro
lį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3657 Sq. 
Hamilton Avė., Tel. Lafayette 
2884. Laidotuvės 
dįenį, spalių 30 
namų į Aušros 
bąžnyčią, kurioj 
lingos pamaldos 
siela, o iš ten bus nulydėta į 
šy. Kazimiero kapines.
AVisį a. a. Onos Levickienės 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, dukterys, žentai, broljs 

ir kitąs giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wlcz; ir Sunat Tel. Ganai 2515

MERGINA bendram namų darbui 
—3 suaugę — geri namai — būti— 
$7,00. . 5460 Kilis Avenue, - Plaza 
0858. b

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — maža šeima —sa
vas kambarys — ne sekmadieniais 
—nuolatinis. South Shore 0578.

».J,T.! '..■'.r.wp.qn7
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

PARSIDUODA TAVERNA pi
giai. Turiu kitą biznį.

5617 West 63rd Place

PARSIDUODA TAVERNA.
Kreiptis ŽYDUKAS, 4707 South 
Hąlsted St. 8 iki 10 vai. ryto, ir 4 
iki 6 popiet.

COAL
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ............................. $6.00
MINE RUN ...................... 5.75
EGG ...................-............... 6.00
NUT .....................  6.00

.SCREENINGS (Indiana) 5.00 
PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

l ^isi F»iW ■■ •

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

jvyks šeštą- 
d., 9 vai. 
Vartų parap. 
atsibus gedu- .

uįž veljonės

REIKALINGA patyrusio draiyerio 
išvežioti Tavernų reikmenis nuo 
25 įkį 40 metų amžiąus. Vedęs.

4643 S0. Hulsted St.
— i ......................................................  r*

reikalinga furniturę re- 
RAIR MAN ir Fiųisher—geras dar
bas dėl atsakančio žmogaus. Rašyk.

Naujienos, Box 725 
f 1739 So. Halsted Street

T—R-   ———      , . „..„..„.■T

RĘIKALINŲAS BATŲ TAISY-TOJĄS. 210? io. ijįutedSt.^...

Furniturę & Fixtures
RakąndąLĮtaisąi

BUčĘRNĖ, GROSERNĖ ir gėri- 
mų krautuvė — gera vietą. Kreiptis 
ŽYDUKAS. 4707 So. Halsted St,

8 iki 10 ryto ir 4 iki 6 vakaro.
U..... t ..... -I ,

Reąl Estate For Sale

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ plyti
nis namas — 4 ir 4 kambarių — 
attic ir vana—uždaryti porčiai —2 
karų garažas—gatvė įr jela išgrįsti. 
Kaina $4,900. Savininkas.

2853 So. Christian Av<ę. 
(pirmiau Tyrner)

IŠPARDUODAME PARŲ FIŠE
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkbm. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svąrstylclej, registerįvą ir fcf 
baksius. Cash artfa^ant išmokėjimo. 
Pamatykite ųiųs pirm nagą pirkai
te kitur.

5 KAMBARIŲ BUN<3ALOW $4,600 
Mūrinis namas kaip naujas, su sto
ru įr 6 dideliais kanjb ant antrų 
lubų. Garažiys. Karštu vandeniu 
šildomas. $6.5Q0

Kreminis budinkas 2-4 kambarių 
apts.—$9,800,

6 kamb. medinis cottage ant ce
mentinio pamato, garaažius. įmo
kėti $1.900> kitus lengvais išploki 
jimais.

5 ir 6 kamk. fremini? budinkas. 
$8,500.

’ J, A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer. Avė. Lafayette 6300

KĄ PARDUOT
PAGARSINKJT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms—

4180 Aręher Av©n«e 
• I’hono LAFAYETTE 5800'
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Reikalauja Amnestijos Politiniam 
Kaliniam Lietuvoje

Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis 
Komitetas Pasiryžo Surinkti 100,000 Pa- 

rašų Po Peticija
Paskutiniame savo posėdyj 

( Amerikos Lietuvių Kongreso 
Centralinis Komitetas vienbaĮ- 
siai nutarė tinkamai paminėti 
20-tas sukaktuves Lietuvos , ne
priklausomybės, kurios pri
puola vasario 16. dieną, 1938 
metais. Tą dieną Lietuvos vy
riausybei įteiksime 100,000 pa
rašų nuo Amerikos lietuvių rei
kalaujant amnestijos politi
niam kaliniam.

Peticijų blankos jau atspaus-j 
dintos ir ’ siuntinėjamos į ko
lonijas, kur tik randasi' Ame
rikos Lietuvių Kongreso sky
riai.

Kokiem Politiniam Kaliniam 
Reikalaujame Amnestijos.
Lietu vp j yra bent trijų rū

šių politinių kalinių.
1. Tie, kurie veikė Lenki

jos naudai, kad Lietuva nes
tik neątgautų Vilniaus kraš
to, bet ir visai apie tai pamir
štų.

2. Hitlerininkai, kurie ren
gė dirvą atplėšimui Klaipėdos 
krašto nuo Lietuvos ir prisky
rimui jo atgal Vokietijai. *

3. Sąžiningi Lietuvos pilie
čiai, kurie nepasitenkinę da
bartine padėtim Lietuvoj troš
ko atsteigti demokratinę san
tvarką, kokia buvo garantuo
jama tveriantis nepriklauso
mai Lietuvai Steigiamojo Sei
mo priimtoj Konstitucijoj.

Prie pastarųjų mes taipgi 
priskaitome ir tuos kalinius, 
kurie yra nuteisti už veikimą 
pagerinimui savo ekonominės 
būklės, kaip- tai: už streikus, 
už agitavimą darbininkų orga
nizuotis ir tt.z

Kas liečia hitlerininkų ir 
Lenkijos agentų, nors ir jie 
skaitomi politiniai prasikaltė
liai, bet kaipo valstybės prie
šai, priešai 
klausomybės 
bausrpės.

Kas kita
kurie tik gero trokšdami sa
vo kraštui pateko į 
tik dėlto, kad pati 
Lietuvos vyriausybė 
mynusi Konstituciją
civiles piliečių teises, 
mes, amerikiečiai lietuviai, pri
valome ištiesti jiem ranką, rei
kalauti Lietuvos vyriausybės 
besąlyginės amnestijos.

Lietuvos nepri- 
yra užsitarnavę

tačiaus su tais,

kalėjimus
dabartinė

yra pa-
ir visas

Taigi

bus
me- 
bus

Dviejų Kolonijų Konferen
cijos Spalio 31 Dieną. <

Spalio 31 dieną įvyksta kolįn 
ferencijos Cleveląndo ir Bropk- 
lyho Skyrių. Centralinis Ko
mitetas linki tom kolonijom 
kuogeriaUsių pasekmių. Dau
giau? kooperacijos su centriŲ 
daugiau lietuvių organizacijų 
musų, veiklon, daugiau veikimo 
kolonijose.

W fc ' V

“Dvidešimts Metų Lietuves 1 
Nepriklausomybės”.

Centralinis Komitetas nuta
rė išleisti brošiūrą: “Dvide
šimts Metų Lietuvos Nepri
klausomybės”. Ją parašyti ap
siėmė gabus literatas ir senas 
visuomenės veikėjas Dr. A. 
Montvidas. Brošiūrai medžiaga 
renkama ir Už savaitės kitos 
bus atiduota į spaudą. *

Mums rodosi, ' kad tai 
tinkamas atzymėjimas 20 
tų sukaktuvių. z Brošiūroj 
išaiškinta kokiose aplinkybėse 
Lietuva atgavo nepriklauso
mybę, kas daugiausiai Už tai 
kovojo ir kiek prie to prisi
dėjo dabartiniai ura-pa trin
tai.

Brošiūra bus pardavinėjama 
taip pigiai, kaip tik galėsime 
išsiversti. Tikimėsi, kad kolo
nijų skyriai pagelbės mums 
jos išplatinti tūkstančiais eg
zempliorių ir supažindinti 
Amerikos lietuvius su teisinga 
musų tėvų krašto istorija.

Reikalinga Lėšų. 
<f' - i i

Padarymas, ir išsiuntinėji
mas tūkstančių peticijų, spaus
dinimas ir išplatinimas brošiū
ros atseis nemažai pinigų. 
Daugelis Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrių ir šiaip or
ganizacijų yra aukavę per Cen- 
tralinį Komitetą Lietuvos Po
litiniam Kaliniam. Iš tų pini
gų apmokėjimui būtinų lėšų 
negalima imti. Jie, visi perduo
dami ten, kur buvo skirti.

Centralinis Komitetas pasi
laiko iš organizacijų duoklių 
ir tiesioginių aukų. Tačiaus pa
staruoju laiku nedaug organi
zacijų mokasi duokles regulia
riai. Dar mažas skaičius orga
nizacijų tepasimokėjo už 1937 
metus.

Taigi šiuomi paraginame

Amerikos Lietuvių Kongrese 
priklausančias organizacijas 
pasimokėti1 duokles už 1937 
metus ir, jeigu galima, paau- 

Į kauti, doleris kitas padengimui 
centre* susidariusių išlaidy.1 . . 

J Pripildytas Peticijas Grąžin
kite Centro Sekretoriui.

Iki vasario 16 dienos turi
me ’ tris ir pusę menesius lai- 
ko. Bent 10 dienų reikia skil
ti sutvarkymui ir ■' pasiuntimui 
po peticijom surinktų;, parašų, 
kad jie pasiektų vietą 20-tose 
sukaktuvėse. Tad aiškų, petL 
ei jos privalo, būti sugrąžintos 
į centrą nevėliau pradžios va
sario mėnesio. Daug geriau/ 
jeigu galima sugrąžinti anto 
čiau, nes technikinis darbas 
centre yra atliekamas ne ap
mokamų darbininkų, bet nuo 
darbo atliekamom valandom. 
Tuomi palengvinsite mums ir 
užtikrinsite geras pasekmes.
į Jeigu kurios kolonijos drau
gai ' greitai neaplaikytų petici
jų blankų, tai tuoj kreipkitės 
į centrą žemiau paduotu ant
rašu ir praneškite kiek jūsų 
kolonijoj galėsite pririnkti pa
rašų. Ant vienos peticijos blan
kos telpa 25 parašai.

Amerikos Lietuvių Kongre-
K. sekret.,
L. Jonikas, 
3150 S. Halsted

so

str.,
Chicago, III.

Vagiliai Apvogė 
J. Evinsko Namus
Bridgeporte
Pasiėmė brangų piano-akordi- 

oną ir laikrodėlį
BRIDGEPORT. — Spalio 24 

d., nežinomi piktadariai įsi
laužė į Juozapo Evinsko na
mų gyvenamus kambarius an
trame aukšte, ties 3517 So. 
Halsted st. ir juos apiplėšė.

Jie įsigąvo» į yįdų užšokda
mi nuo kaimyno “porčiaus” 
ant Evinsko namo porčiaus ir 
išlauždami langą.

Jie paėmė mergaitės Jose- 
phine piano akordioną, $125 
vertės, kurią tėvai nupirko 
Budrike krautuvėje; 20 centų 
ir J. Evinsko auksinį laikro
dėlį.

Vagiliai ieškojo daugiau pi
nigų, bet pasitaikė, kad tuo 
laiku įnamis Boleslovas Kulie
šius ėmė lipti laiptais į vir
šų. Jo žinksnius išgirdę, vagi
liai pabėgo. Apiplėšimo metu 
p. Marijona Evinskienė su 
dukterimis buvo “Naujienų” 
vakare, o J. Evinskas pir
mam aukšte prižiūrėjo savo 
nuosavą taverno biznį.

— Senas Petras, rui panaikino.

“Pirmyn” Choro 
Rėmėją Rankiotas
Įvyks garsiai^ Saddle & Serloin

Kliube
šį sekrnadienį, lapkričio 31 

d., garsioj skerdyklų salėje, 
Saddle and ^rjoih Club, kuris 
randasi šalę Tarptautinio Am
fiteatro, 42rid if Halsted st., 
įvyks “Pirmyn” Choro Rėmėjų 
Pagerbimo Bankiętas. Tai bus 
pirmas bankiętas šį sezoną.

Kiekvienais/metais “Pirmyn” 
choras rengia panašų parengi
mą pagerbimui savo rėmėjų ir 
draugų, ir pądėkojimui už pa
galbą, kurią jie įteikia chorui, 
remdami jį’ įi^ansiniai ir mo
raliai. Be to, bankiętas suteikia 
progą visiems choro nariams 
ir pritarėjams subrinkti daik
tam bendrai pasisvečiuoti, lais 
vai pasilinksminti ir praleisti 
malonų vakarą^dkant, kortuo
jant ir prie kitų -"lošimų. Tai 
yra kaip ir metinis “Pirmyn” 
šeimynos susibūrimas — “re- 
union”.

Be rėmėjų, choro draugų ir 
choro narių, bankiete taipgi da
lyvaus Fondo “Pirmyn” Choro 
Kelionei Lietuvon globėjų ko
mitetas, kuris prieš kiek laiko 
buvo suorganizuotas globojimui 
pinigų, sukeltų “Pirmyn” cho
ro Lietuvos Jcelionės naudai. 
Kaip jau buvo rašyta praeity
je, “Pirmyn” choras rengiasi 

ir dalyvauti 
Dainų šventė-

pirmyn 
vykti Lietuvon 
ateinančių metų 
j e.

Tasai globoj ų 
sirfeda iš 19-kos 
F. Jakavičius; 
Kriščiūnas; sekr. 
fin. sekr.
— Walter Neffa^ iždo globojai
— B. Kančauskįenė ir G. Nor- 
butas; pp. K. Stupa'rai, p. Ja- 
kavičienė, Grigęnienė, V. Asci- 
lai, V. Deveikįyt^ A. Vilis, 
Kančauskas, J. Petrošius, 
Šaikus ir B.,Naftiajuška.

Vakarienė prasidės 6-tą 
landą vakare, o ,8-tą. šiokiai, 
lietai visiems.rėmėjams .yra 
mokami, bet, Jkįti .svečiai gali 
juos gauti, užrezervuodami vie
tas iš anksto, .šaukiant Laf. 
7552 (p. Steponavičius). Bilie
tai, bankietui po $1.50 asmeniui, 
o (vien šokiams 50 centų, šokių 
bilietus galima gauti nuo visų 
choro narių. —-Choristas.

komitetas su- 
asmenų; pirm, 
vice-pirm. K. 
— B. Keller;

- R, OĮšauskas; ižd.

va-
Bi-
ne-

• Carl Millšlaglė, 47 metų, 
7659 Eglleston Avė., buvo su
imtas už bandymą nunuodyti 
savo žmoną. Bet į teismą at
ėjo jo žmona, prisipažino jį 
mylinti ir kaltinimą savo vy-

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija 
Ruošiasi Bankietui

• j .-į. , —— ■ '
švenčia sidabrinį jubiliejų; 

bankiętas lapkr. 24

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijai tenka garbės rengti 
bankietą Chicagoje. Bankiętas 
yra rengiamas pažymėjimui 
draugijos sidabrinio jubiliejaus 
nietų, kurie prasidėjo birželio 
mėnesio 9-tą dieną specialiu 
narių susirinkimu ir straips
niais veik visuose lietuvių laik
raščiuose. Sidabriniu jubilieju
mi priimta vadinti ašmens, įs
taigos arba draugijos 25-kių 
gyvavimo metų sukaktį, kuo
met tokia sukaktis norima at
žymėti.

Prie šio bankjeto ? sid. jub. 
komiteto ir draugijos nariai 
stropiai rengiasi- jau yra gero
kai daug bilietų išplatinta ir 
beveik viskas paruošta. ,

Chicagos' ir apielinkių dakta
rai : medikai, chirurgai ir den- 
tistai, su maža išimtimi, yra 
šios draugijos nariais. O lietu
vių daktarų čia galima priskai- 
tyti gerokai virš šimto. Nariais 
draugijoje yra taip pat ir dak
tarai kitų miestų: Rockford, 
III., Cleveland, O., Detroit, 
Mich., Boston, Mass. ir kitų. 
Nariu yra ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Sveikatos- 
Kvotėjas Dr. Stanislovaitis. Se
nas amerikietis, dabar gyvenąs 
Lietuvoje, Dr. Jonas šliupas 
yra šios draugijos garbės na
rys. ‘

Šis, angliškai pavadinus, “Sil- 
ver Jubilee” bankiętas (su pro
grama ir šokiais) įvyks sekma
dieny 7 v. v. lapkričio 21 d. 
Hotel La Šalie Grand Bali Rm.

S. J. K.

Rengia Hallowe’en 
Party' Mnrųuette 
Parko Jaunuoliams

k —-

Pirmadienį Atsidaro Gimnas
tikos Kliasos Merginoms 

ir Moterims

MARQUETTE PARK — Penk
tadienį, 7:30 valandą vakare 
Marųuette Parko Fieldhouse 
rūmuose1 įvyks allovve’en Par
ty apielinkės berniukams ir 
mergaitėms. Vakaro programas 
susidės iš konkursų, “raganų 
ceremonijų” prie degančio lau
žo ir užkandžių. Už kostiumus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

bus duodami prizai, tad jau
nuoliai prašomi ateiti į vaka
rėlį su kostiumais.

Pirmadienį, * lapkričio 1 d., 
tame parke prasidės gimnasti
kos kliasos merginoms ir mo
terims. Užsiregistruoti reikia 
parko name, kliasos dieną arba 
iš anksto. Instruktoriai mokins
tap šokių, gimnastikos, su ir be 
aparatų, volley bąli lošimo, bad- 
mirtton ir svorio normalizavi
mo.

Parke per kelis mėnesius bu
vo laikomos lėktuvų modelių 
statybos kliasos. Į jas gali dar 
ir dabar įstoti berniukai ir 
mergaitės. Amžius skirtumo 
nedaro.

Kadangi parkas parūpina vi
są medžiagą, tai kliasų lanky
tojai turi mokėti 5 centus duo
klių į savaitę. Ateinant kliasėn 
reikįa atsinešti dėžę nuo ciga
rų, įineiką, sagučių, vandenių 
dažų šepetėlį siūlų, paišelį, aš
trų peilį, skustuvuką/ Instruk
torius yra Wm. Griswold, ko- 
mandantas Junior Birdmen of 
America 7-to skvadrono.

(Sp.)
_v. ii i ———i ii — ‘va

Metinė puota pas 
p.p. Radisevięius

Praeitą šeštadienį, spalių 23 
d. buvo metinė puota pas p.p. 
RadisevičiUs, 700 : W. 31 gat. 
Liberty Tavernoje.

Puotoj dalyvavę seni ir jau
ni tikrai šauniai laiką pralei
do. Buvo iki sočiai gerti, val
gyti ir muzika. Taigi, šauniai 
ir pasišokta.

Ten buvęs.

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO

KORTELĖS
Pagražintos gėlėnų žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

■ SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

kortelės 
kortelių 
kortelės 

100 kortelių

$3.00
5.00
6.50
8.50

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Ketvirtadienis, spal. 28, ’37

Kita proga $100,000 
laimėti

* Be didelio mokslo
Labiau sušvelnintų Old Gold 

čigarėtų gamintojai praeitą me
nesį paskelbė kitą piniginį kon- 
testą, kurio bendra suma sie
kias! $250,000 sumos. Tas nau
jas kontestas, reikia pasakyti, 
Amerikos publiką tiesiog suža
vėjo, — is visų krašto kampų • 
plaukte plaukia į kontestą įsto
jimo pareiškimai.

Tame konteste nėra jbkių 
mįslių išsprendimui, nereikia 
žodyno nė enciklopedijos varto
ti a Paprasčiausias mechanikas 
kaip ir kolegijos profesorius 
gali laimėti aukščiausią dovaną.

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be . jspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių. - /
Prisiųskit money orderj arba 

čekį su užsakymu.

NAIKINA KOMUNĄ. — Būrelis moterų iš Amana kolonijos, Iowa kauntėj, la., netoli Cedar Rapids, sor- 
tuoja kornus sėkliniams grūdams. Amana kolonijos per daugelį* metų buvo didžiausia komuna Jungt. Valstijo
se, bet pastaruoju laiku pradėjo gryžti prie kapitalistinės tvarkos ir dabar savo nariams moka dividendus jr 
bonuaus.

■ Štai, kaip okupantai lenkai “valdo” Lietuvos užgrobtas žemes. Čia matyti vienas iš dau
gelio Lietuvos kariuomenės karžygių, palaidotų Švenčionių kapinėse, kapų, šitas kapas bu
vo (“kulturipgųjų” lenkų išniekintas. Tokia “kultūrą” lenkai neša pavergtiems lietuviams, 
gudams ir ukrainiečiams* i




