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Mussolinis Atšaukė Italijos
Ambasadorių iš Francuzijos

Dar labiau įtempta Italijos-Francuzijos 
santykiai

Nesutinka grąžinti Vokietijai kolonijas
T ’ * '• ‘ ,

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
31. — šeštadienį, spalio 30 d., 
Mussolinis atšaukė iš Francu
zijos italų ambasadorių Vitto- 
rio Cerruti. šis žygis, diploma
tų manymu, dar labiau įtemp
siąs jau ir taip nemalonius Ita- 
lijos-FrancUzijos santykius dėl 
karo Ispanijoj ir dėl “piratų” 
veiklos.

Italijos ambasadoriaus vie
tai Paryžiuje busiąs paskirtas 
žemesnis valdininkas, būtent 
charge d’affairs.

Ambasadoriaus atšaukimas 
aiškinama taip: kadangi Fran
cuzija Italijoj neturėjo , amba
sadoriaus, tai Mussolinis nuta
ręs nelaikyti ambasadoriaus 
Paryžiuje.

O su Francuzijos ambasado
rium Italijai įvyko ve kas: jis,, 
kaipo Francuzijos pasiuntinys, 
atsisakė pripažinti Italijos ka
ralių Emanuelį esant taipgi 
Etiopijos imperatoriumi, neš 
Francuzija ir dabar tebeskai- 
to Haile Selassie Etiopijos 
imperatorium. Mussolinis tokio 
ambasadoriaus nepriėmė. Tai
gi Francuzijos reikalams at
stovauti Italjoj palikta charge 
d ’af f ai r s.

Mieste ' Lille, Francuzijoj, 
suvažiavimas radikalų partijos, 
kuriai priklauso šalies premje
ras Chautemps ir 16 jo kabi
neto narių, pareiškė nusista
tymą negrąžinti Vokietijai jos 
prieškarinių kolonijų.
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KARO VAIZDAS SHANGHAI APIĖLINKĖJ. Vieniems žuvus, kiti chiniečių 
kareiviai veržiasi į priekį smarkiame mūšyje Lo lieti apielinkėj, šiaurinėje dalyje 
Shanghai fronto. 4
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PASKANDINO LAI 
VA, KURIAME BU 

VĘS LIETUVIS

JAPONAI GRASINA NUTRAUKSIĄ 
SANTYKIUS SU ANGLIJA

I No. 257

JAPONAI IR RUSAI KONCENTRUOJA 
KARIUOMENĘ

PEIPING, <Kinija, spalio 31. 
— Žinios iš patikėtinų šalti
nių sako, kad japonai skubiai 
koncentruoja savo kariuomenę 
Manchukuo srity, Rusijos pa
sieny. Sa7*o keliu rusai trau
kia vis didesnes karo 
Sibire, taipgi arčiau į 
nį.

Apskaičiuojama, 
japonų karių, 
šiaurės Kinijos 

i «■

spėkas 
pasie-

40,000kad 
dalyvavusių 

užkariavime,

atsiųsta j Manchukuo. Kiti 20,- 
000 japonų karių atgabenta į 
Manchukuo iš Korėjos.

, Japonų žinių agentija Domei, 
iš kitos pusės skelbia, jogei 
rusai gabeną kariuomenę į 
Mongoliją, kuri yra jų globoj 
ir įtakoj.

Tiek rusai, tiek japonai ne
turį tikslo kariauti, bet ir vie
ni ir kiti biją užpuolimo.

Lietuvos Naujienos
Ūkininkų vaikai moko

si amatų
8 centai už darbo 

valandą

Prancūzai saugo Mo 
roko rubežių

Krizė kinų-japonų 
kare arti

CASABLANCA, Francuzų 
Moroko, spalio 31. — Stiprus 
francuzų kariuomenes patro- 
liai pastatyta rUbežlau^ 
tarp Al^erią •Moę^cęo1 Ęu- 
bežius praktiškai uždarytas vį- 
siems, išėmus svetimšalius. 
Francuzų tikslas yra sulaiky
ti arabų nacionalistų agitaci
jos plėtimąsi iš vienos šalies 
į kitą. Francuzai tebekaltina 
“svetimos valstybės kurstymą 
sukilimų.”

PEIPING, Kinija, spalio 31. 
— Pasak karo korespondentų, 
jei kinai prie Shanghajaus pa
jėgs atlaikyti japonų ofensyva 
per ateinančias dėęimtį dienų, 
tai jie įstengsią grumtis su ja
ponais dar mėnesius laiko. Jei 
nepajėgs, tai pasiduos japo
nams tuojau, štai kodėl japo
nai ruošiasi didžiausiu skubu
mu naujam ofensyyup'prieš 
nūs jų naujose pozicijose.

VALENCIJA, Ispanija, sp. 
31. — Ispanijos sukilėliai' pa
skandino britų prekių ‘ laivą 
Jean Weems šeštadienio rytą. 
Sukilėlių lėktuvas numetė į 
laivą 15 bombų. Laivas plau
ke iš Marseille, Francuzijoj, į 
Barceloną, Ispanijoj. Gabeno 
lojalistams kviečių ...ir konden
suoto pieno, LŽivo įgulos 26 
asmenys išsigelbėjo. Jų tarpe 
buvęš ir Lietuvos pilietis, . tū
las Arnold Cifif. Tenka many
ti

TOKIO, Japonija, spalio 31. 
— Nariai “peoficialios tarybos 
esamoj padėtyje”, kuriai pri
klauso i3iukšįi japonų armijos 
karininkai ir parlamento na
riai, .praėjusį šeštadienį priėmė 
rezoliuciją grūmojančią nu
traukimu diplomatinių. ryšių su 
Anglija. : ,

Japonai ^kaltina' anglus tuo, 
kad šie teikfai pagalbą kinams

kariauti ir kad anglai labiau
sia sukurstę • ūpą šaukti kon
ferenciją Brussels mieste in
tervencijos į kinų-japonų karą 
tikslais. , "

Be to, japonų spaudos kal
tinimas anglams yra, kad jie, 
anglai, paveikę Amerikos vy
riausybę pakeisti pirmykštį 
nusistatymą nesikišti į kinų- 
japonų karo reikalus.

SERIJAI. — šiais mokslo 
metais vietos vidurinėje ama
tų mokykloje yra didesnis mo
kinių skaičius, kaip kitais me
tais būdavo. Dabar mokyklos 
paskirtis yra ruošti *ne sta
lius — specialistus, bet daili
des. Tai daroma iš dalies ir dėl 
padidėjusios statybos kaimuo
se ir miesteliuose.

Ir dėstomuose dalykuose yra 
keletas pakeitimų, šiemet jau 
pradėta dėstyti muzika, kūno 
kultūra ir kt. dalykai, kurie 
anksčiau* nebuvo įtraukti į šios 
mokyklos programą.

ki-
jį buvus greičiau latvį.

.■ < ■ . I ■

Mirties batąlijonas 
pasitraukė

Anglai apšaudę 
japonų lėktuvą

1,000 žuvo potvy 
nyje

Teismas atmetė 
Mooney prašy

mą

Pranašauja La 
Guardia laimė

jimą

DAMASCUS, Syria, spalio 
31. — 1,000 žmonių paskendo, 
3 sodžiai visiškai sunaikinti, 6 
sodžiai dalimis išplauti, 10,000 
žmonių neteko pastogės dėl 
smarkaus lietaus šiaurėje nuo 
miesto Damascus, kur papras
tai sausi tyrlaukiai būna.

Francuzijos kariuomenę, pa
siųsta į potvynių vietą, vietos 
sveiki ir pajėgus dirbti žmo
nės paimti gelbėjimo darbui.

Sovietai nužudė dar 
penkis •‘sabotaž- 

ninkus”
Rusija,MASKVA, Sovietu 

spalio 31. — čia gauta žinių, 
kad dar penki asmenys buvo 
nubausti mirties bausme Tad- 
žigistane kaipo “kenkėjai”.

Streikas aliejaus lau
kuose Meksikoj ..

TAMPICO, Mexico, spalio 31 
— Streikas kilęs praėjusį šeš
tadienį sustabdė darbus Poza 

' Rica laukuose, kur yra Royal 
Dutch Shell kompanijos alie
jaus šaltiniai.

sp.Cal 
valstijos 
praėjusį

SAN FRANCISCO, 
31. — Kalifornijos 
Vyriausias teismas 
šeštadienį, spalio ‘ 30 d., atme
tė advokatų prašymą paleisti 
iš kalėjimo Tarną Mooney. Pra
šymas atmestas keturių teisė
jų balsais prieš vieno. Mooney 
pusę palaikęs teisėjas buvo 
William H. Langdon.

Bedarbių surasi
< riejimas

sp.WASHINGTON, Dr C 
31. — Lapkričio 16 dieną 80,- 
000 Jungtinių Valstijų laiška
nešių pristatys į • namus’ vi
siems šalies gyventojams blan
kas bedarbių surašinėjimo klau
simais. Blanką gaus net pre
zidentas Rooseveltas. Jei blan
ką nepasieks kurio gyventojo 
jo namuose, tai jis galės gau
ti ją artimiausioj pašto stoty
je. V '

Apskaičiuojama, kad 
bus išdalinta 85,000,000 
kų

y 
viso 

blan-

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

Giedra; kiek šilčiau; lengvi 
pietų Įįįfafeįjr pietų vėjai.

Smarki kampanija 
Detroite

-------------------------- ■

DETROIT, Mich.,' spalio 31.' 
— Detroito mero ir kai kurių 
kitų valdininkų rinkimams be
siartinant čia eina smarkus 
vajus.( Prieš . C.I.O., kandidatą 
varosi ne tik konservatorių pa
jėgos; jiems talkon atėję Jr 
kai kurie konservatyvieji dar
bininkų vadai. . ; • .; , >

&

NEW YORK, N. Y., spalio 
31. — Ateinantį antradienį, 
lapkričio 2 d., įvyks New Yor- 
ko municipaliai rinkimai. Rin
kimams į merą yra du kandi
datai, būtent Mahoney, kurį 
remia demokratų partija ir 
Tammany Hali, ir dabartinis 
miesto meras Fiorello La Guar
dia — progresyviųjų miesto 
sluoksnių kandidatas.

Iš anksto 'spėjama, kad: La 
Guardia laimėsiąs rinkimus 
bent 200,000 balsų dauguma. 
Pranašaujama taipgi, kad rin
kimus laimėsiąs apskrities pro
kuroro vietai Thomas H. Dew- 
ey, kuzis pasižymėjo persekio
jimu raketierių New Yorke:

--------------- -—-—.......... -<■

300 daktarų studi
juoja kvintukes

SHANGHAI,t: Kinija, spalio 
31- d. — Keturi šimtai kinų 
karių — vadinamas mirties ba
nali jonas — pasilikę Chapei 
apielinkėj© po to, kai ją pa
ėmė japonai, sekmadienio -ry
tą, apšaudomi japonų, pasitrau
kė iš įsitvirtinimo ir perėjo į 
europiečių' zoną. Kinus nugink
lavo' anglų kariuomenė. Kinai
pasiliks Čia internuoti iki ka- dienų 
ro galo.. Mirties batalijonas pa-' 
si traukė kipų karo vadovybes 
įsakymu. ’

SHANGHAI, Kinija, spalio 
31. — Britų^ kariai sekmadie
nį atidarė'ugnį japonų lėktų-, 
vui, kuris pasirodė viršuj jų 
pozicijų tarptautinėje zonoje. 
Britai ėmė šaudytivjaponų lėk
tuvą neatsiklausę savo vyriau
sybės, matyti,' norėdami ker
šyti japonams už nušovimą 
trijų britų karių prieš porą

Perlotui pavesta ka 
bilietas sudaryti

Coughlino stotį pa 
ims kitas dema

gogas

TORONTO, Canada, spalio 
31. — Čia suvažiaVo 300 dak
tarų iš Jungtinių Valstijų ir 
Kanados garsiųjų Dionne kvin- 
tukių studijuoti. Visos penkios 
mergaitės yra sveikos, norma- 
liškds, viena kitai labai pana
šios. Ęet ateina laikas 
reikia- leisti ąu kitais 
susitikti, o ne laikyti 
atskirai nuo kitų.

NEW YORK, N. Y., spalio 
31. — Kun. • Gerald L. K. 
Smith, buvęs praeity velionies 
Louisianos pęnatoriaus Huey 
Longo padėjėjas paskelbė, kad 
jis. perimsiąs transliavimo per 
radiją teises iš kunigo Cough* 
lino, ši biznio tranzakcija tiek
sianti $90,000. Gerald L.^K.4 
Smith yra priskaitoipąę vadi
namiems Amerikos fašistams.

BRUSSELS, Belgija, spalio 
31. — Belgijos karalius Leo
poldas III pavedė senatoriui 
Hubertui Perlotui sudaryti nau
ją ministerių kabinetą. Van 
Zeelando kabinete- jis buvo 
žemdirbystės ministeris. Perlot 
yra 'katalikų partijos narys, 
kabinetą norįs sudaryti koali
cinį — iš katalikų, socialistų ir 
liberąlų.

Atlaidą “balansas”
ROKIŠKIS. — Rugsėjo 26 d. 

Rokišky buvo garsus šv. Ma
to atlaidai. Vakare ir naktį 
“pasirodė” jų vaisiai. Paluškių 
km. gyv. Samuliui “peilinin-, 
kai” kūne padarė 4 žaizdas, 
kurių viena labai pavojinga; 
Kovelių km. buvo sumuštas pik 
M. Giriunas; Minčiunų km. 
taip pat įvyko muštynės, pil. 
Vėbra sumušė Balbatą. Beide- 
riškio vnk. sudegė pil. Strum- 
skio klojimas su visais javais 
ir svečių lineikomis ir pakink
tais. Spėjama, kad tai bus pa
degimas, nes prieš gaisrą bu
vo kilusios muštynės. Vienas 
Mickūnų km. gyventojas, va
žiuodamas iš atlaidų užsuko 
pasilinksminti į Skrobliškio 
vnk. Ten nusigėręs atsigulė 
lauke, o rytą pabudęs pajuto 
esąs Adomo kostiume: nuvilk
tas, o drabužiai dingę....

Buvo dar visa eilė kitų ne
laimingų atsitikimų, ypač dėl 
arklių baidymosi.

Taigi, sparčiai žengiame į 
“šviesią ateitį”.

VILNIUS — Vilniaus krašto 
didelis vargas yra darbininkams 
dirbantiems prie fabrikų. Jiems 
yra numažinti atlyginimai tiek, 
kad jie jokiu budu negali pra
gyventi iš savo uždarbio.

Kaip charakteringas pavyz
dys yra Molodečnos vaisių džio
vykla. Tame fabrike dirba apie 
50 moterų darbininkių. Iki šiol 
fabriko savininkas joms mokė
jo atlyginimą po 10 skatikų 
(apie 10 centų) už darbo valan
dą, bet šiomis dienomis jis dar 
sumažino joms atlyginimą iki 
8 skatikų. Vadinasi, moteris, iš
dirbusi fabrike per dieną 10 va- 
1an3ų, tegaus už tą dieną 80 
centų atlyginimo.

Toks atlyginimas, žinoma, ne
sudaro minimumo iš ko galėtų 
pragyventi darbininkas pats 
vienas, nekalbant jau apie jo 
šeimą. Kad ir už tokį atlygini
mą, bet darbininkai dirba, bi
jodami netekti ir šio atlygini
mo. O neturinčių darbo žmonių 
skaičius, 
ir dienos

rudeniui atėjus, diena 
vis didėja.

tęsiami mokyk-

Geras bulvių derlius

Toliau
los statybos darbai

PASVALYS.—Pasvalio pra
džios mokyklos statybos dar
bai, kuriam laikui buvę nu
traukti, vėl tęsiami toliau. Mo
kyklai pamatus ir rusins iš
mūryti pasiėmė rangovai lie
tuviai už 13,000 lt. Statybos 
darbus apskrities valdyba pa
vedė prižiūrėti pradžios moky
klos vedėjui Kaziui Indrelei.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

kai jaš 
vaikais 
vienas,

Tegul kinai prašo 
taikos

Dar 40 pastorių 
įkalino

BERLYNAN, Vokietija, sp. 
31. ~ Nacių vyriausybė pra
ėjusią savaitę įkalino dar 40 
pastorių. Dabar įkalintų pasto^ 
jrių Vokietijoj esama 80.

——— ' \
Dar trys britų kariai 

sužeisti
. . * < .. , ’ •> ’ * .

A

Rusai protestuoja 
japonams ;

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 31. Rusų vyriausybė 
įpareigojo savo generalį konsu
lą < Charbine įteikti.» j aponams 
ir Manchukuo vyriausybęi pro
testą dėl to, kad Manbhukuo 
kariuomenė perėjo rubežių ir 
įsįbriovė į rusų teritoriją ties 
Pakčekori, Pusietski apskrity. 
Savo keliu panašų protestą 
įteikė rusams Manchukuo vy
riausybė.? ‘ ■ i • T ' » ■ i • i ■ «

UKMERGĖ. — šiemet užde
rėjo bi/vės, kurios ne tik gau
siai, bet ir didelės, gražios, mil
tingos užaugo. Bulviakasio lai
kas yra gražus — saulėta, sau
sa. Rinkoj už bulvių centn. mo
ka 2 lt.

4,060 naujų mokyklų 
Meksikai -

DOVANŲ 
=\ KALĖDOMS

..u......... z '
TOKIO, Japonija, spalio 31. 

— Japonų dienraštis Asahi, 
konjentuodamas pranešimus iš 
Washington pareiškia, kad r ja
ponams neparanku siūlyti mU- 
šių paliaubą. Jei, girdi, nori
ma taikos, tai patartina ki
nams prašyti jos.

SHANGHAI, Kinija, spalio 
31. ~ Dar trys britų kariai 
buyo sužeisti sekmadienį čia 
vaidinamų “paklydusių” kulkų, 
šis įvykis labiau įtempė an
glų-japonų santykius. Ikišiol 
užmušĮtų fe sužeistų btitų Shan- 
ghajuje yra jau dešimt.

Dar trys britų kariai
ĮVYKDYTA MIRTIES 

BAUSMĖ Ji

Spalio-21 d. įvykdyta mirties 
bausmė Maurasaičiui, nuteistam 
už ūkininko nužudymą, Ūkių 
padeginėjimft^r kėsinimąsi nu- 
Ijidyti ■■

MEKSIKOS MIESTAS, Melf- 
sika, spalio 31. — Iškaičius 
mokyklų Meksikoj prieš už
imant ofisą prezidentui Garde- 
nas buvo 7,018. Dabar jų, yra 
11,078. Mokytojų pirmiau bu
vo 9,298, dabar jų yra 14,784. i 
Nežiūrint spartaus mokyklų • 
skaičiaus augimo, Meksikoj 
nemokančių skaityti nė rašyti 
žmonių esama 6,000,000 iš vi
so 18,000,000 gyventojų kie- 
kio. . 1

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
lerį, • kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didel j 
džiaugsmą.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su v užtikrinimu pilno 
ir greito i&mokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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Kentucfcy Justice 
Britain’s Crriwfish

šee, inžericted . that the craw- 
Tfsh ■StMYrid nroVe bacKward, 
While s!he made man to įo for- 
ward. . Hence, ■ when officials 
Šdbrit- thė tactičš df thę cray- 

’ fišh, they giVe the sorrfest ac- 
< cdririt of themselves.

, K,ur tri ėmei tokią pūikią 
vasalinę. suknelę ?

—- Ęati Užsidirbau.

4

t
• • <••■•: i’ 'n..'akąrą, tęvas paimi’ J • .1 Vi

Kentucky Justice
Keąitucky jifstice once“Kentucky justice once more 

has triumphed”—triat is the 
cry of hysterical joy frorii the; 
countryside of Oldham county 
at the acąuittal of Jack and 
Roy Garr. Out of this county 
more than a month ago rodė 
the Garr brothers to shoot 
down in cold blood Gemerąl 
Henry H. Denhardt, who was 
about to stand re-trial for kili- 
ing Mrs. Vera Garr Taylor, 
their sister.

A t the first trial, a dead- 
locked jury had refused ,t° 
convict the • general of mur- 
dering Mrs. Taylor, whom he 
was soon to marry. Because 
the prosecution had no riew 
evidence and herice no hope 
of convicting Denhardt at the 
second trial, the* Garr brothers 
shot the general down likę a’ 
dog, vvithout giving him a 
ghost of a chance to defend 
himself.

This Kentucky justice, blood-’ 
brother of the feuds that have 
for generations made the mburi 
tains of that statė a scene of' 
gory slaughter, in soine ways 
reminds me of a strange case 
in Normandy (no\v northwes-: 
tern France) about 50'0 A. D. 
when a sow and her litter of 
pigs were tried for wilful 
murder. ,

When a mother left her ba- 
by on the doorstep of her hut 
and went to a neighbor’s on. 
an errand, a hungry sow and 
her hungrier litter of pigs dis- 
covered the infant, killėd" it, 
and vvere devouring it when 
the mother returnecį and for 
an instant stood horrified at 
the sight. With a cry of terror, 
she spread the alarm.

The officials of the town ar- 
rested thę sow and her pigs, 
impounded them, chargęd thęm 
with wilfully murdering the 
baby, and then tried them be- 
fore a regularly constituted 
jury. The rąother stated that 
when she left the child, it had 
been well apd happy; būt when 
she returnecį, the swine werę 
devouring it. Witnesses dūly cal 
led testified that they had seen 
the sow and her pigs eating 
the baby’s flesh.

After a full trial and solemn 
deliberations, the jury found 
the swine guilty. The judge 
freed the little pigs because. 
they were too young, innocent, 
and inexperienced to kno\v 
honor, holding the sow mbral- 
ly responsible for her act, cdn- 
demned her to be publicly be- 
headed in the to\vn sąuare. 
The sentence was dūly carried 
out. 1

If we are inclined to smile 
a t the childishnęss of the Nor- 
man French who in 500 A. į), 
tried and found guilty a sow 
fcr murdering a baby, let’s not 
forget that such Norman justice 
i s mature and enlighteried cdm- 
pared \vith the Kentuteky jus
tice that freed Jack and Roy 
Garr. For the Normans actital- 
ly punished the murderess. 
vvjhile the Kentucky judge and 
jury turned loose cold-blooded 
murderers and then rejoiced in 
their liberation.

s .Britain l^as no iptention of 
sifpporting the boycott against 
Ja'pari at the riine-pOwer con-1 
ference, according.^P Ghambęr- 
įlain; Britam really bęlievęs 
that ftaly has riė “territoriai, 
stratėgic, or economic designs 
on Spain”; Britain is not even 
considęring the sitūą^ion in the 
Balearięs; anį Britain has no 
reason to /bėlieve that recent 
troop movements to Libya ha ve 
any connection with current 
events.

* ‘į t , i
Mussolini, of .course, in the 

eyes. of Crawfish Chamberlain, 
has sent his airrrien and war- 
ships to • the .Balearics for 
strictly scieritifię;,purposes: to 
sėt a new altitude record and 
to observe the deep-sea marinę 
life just off Barcelona. II Duče 
according, tot England’š record- 
breaking backwąrd sprijiter, is 
sending thousands of troops to 
Libya to catęh trout and. frpgs 
in tbose sandy waštes so thht 
the Houše of Miišsolini may 
bretakfast more royally.

Ėritain’s Champion with- 
draw.ėr, in Spite of the shoot- 
irig df the English ambašsador 
to Nanking, is coriviric’ed that 
Ja'pari has.no šeriOus intentionš 
against’ China. Nippon, con- 
tends this fcriglishm'an in re
verse, is merely exercising hep 
army.in China tot keęp it fit 
for the war-games in the pre- 
sencę of thę ęmperor. .

Nobody> I .hope, will thipk, 
me rude if 1 remind England’š 
ęrawfish that opce; a certain j 
įrdoster ęrowed lustily to tell

Išriieginti ■sako: ■ •

Dideli pinigai tai /dar rie -vię-’ 
kas, ką gali laimėti .sfrimė' di-‘ 
deliąme,. ųąųjąme vieną kętyįr-. 
. .j it' ••

/■ T

Tękia iria-

— Pati užsidirbai! Argi?' 
'Jis tiesį;••'Atpratinau sa

vo vyrą rūkyti. 
, \ v.

* «.J ijn-'t'. ■' 1 "i;."' m i.

*■. Gydytojo patarimas >
Tarnaitė (grįžusi iš turgaus). 

Ponia, kurią žąsį plauti. Viena 
sVeria 6, kita 10 kilogramų.
^<^į>nia: Pjauk šešių kilo-
graĮnUi. 'Gydytojas man . pata- 
įį Valgyti len’gvesni’us valgius.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So, VVestern 
Avė., 2nd .fldor
Hemlock ,9252, ■ 

Patafrhiįtrjū ptle 
gimdymo, naujuo
se ar ligoplpĮse^ 
duodu massage 
electric t r e a t

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

■{

tt

b '

i ii o- i nes dovanos jus susipaz.in- 
site g’arsiąis. LąbiaMų-- 
švelnintais dld Goiį cigatetįis*

A'L.; J<;j; <’(b' •:/•!.į. b''
Tie ęigA^etai yra, p&dAryfi jšl 

rinktinė ’aeriįaus.dįabįko. «nį jife 
kad ,i|ęg^risj, s^eęi^Ijįi , šatjsų 
ar sudrėkusių.) Jų dvigubas cėlpr j 
fano į įvyniojimas apsaugoja 
kiekvieną Old GriM pakelį.

kiW tiaV^ris- 
retų, gariiiptojąi, 
konte^tą jįTarijfenW
savo prielankumą ateivių dįau
ga in s., Jie, matyti, ; tikrai nor i
matyti m'usų skaitytojus 'dovi-r 
nas ’ląiiiiėj'us. ' ,

Tad, jei dar nesate įstoję į 
šį naują Old Gold kontestą ir 
dar nesate sųsfpaž rię su Old; 
Gold„ tai nueikite į artimiausią 
cigaretę krautuvę^ ir paprašy
kite oficialių Old ’G'dld paveikslų' 
biuletenių su taisyklėmis. Per
skaitykite jas atidžiai. O jei 
čia negautumėte, t tai pasiųskite- 
savo reikalavimą Naujienoms.

Atsiminkite, beto, dar ir . .tai, 
kad paprasčiausias .mechanikas, 
ar. darbininkas gali lalmętj, auk
ščiausią dpvaną lygiai,, kaip ir. 
kolegijos profesorius, čia nerei
kia kokios ypatingos žinios.

/d t
TęsikM: riuo 
šioktonriš :di(

_____• ' ■ v

----------------------- ■

7

'■ i^DiDĖijAr ‘ viuiu 
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatėm į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

, i , > ■ vvholesalė.
46^3 SO. HALSTED STREET 
—Teta YARDS 4996.
;—----- -—, - —___
r Zi !■<«.-» ta

■gwri,,< -" ■ . .......Reikalu Užeikit
a £;< sK- S .į,, >

Bridgeporte išdegs jkėletas namų, 
kur Žhiįriėą riętufėjo apdraudos 
W>.4? flgnifes—ant,savą, rakandų. 
Nelaukite pakpl jūs tokia nelai- 

ištiks — apsidrauskite tuo- 
jauš pas —

T Y brafcRį j ASS'OCI A- 
. BRIDGEPORT 

3^^;įo.GlįįWįT^ Avėnue 

 

r it • -Lų* Dpūlevafd ;9450 
..(Atdarą nuo 10 ryto iki 9 vak.)

»■

A

ia/pątrįikimo rtišims. 
^.EiL.Ą.S T I C 
gatavai padaryti, ar- 

įątanjprias .paričiakas 
jūsų ririerai. Mėš esam spečihlistai 
Šlanavime ir padirbime dirbtinų 

alitgir.VUA kitų mokslinių kunui 
.Prietaisų. Jel.tyirit. Jjęį;.,kurią ydą, 
ic?ei'pkitėš į mųs-^Sp.ecialisttis mo
ksliniuose 'prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
ĄVyYak į r m.oWik;Tpf i žiūrėtoją!, w C()

___ , ,7 iak0.;St,
v‘. ĄrU’pVię Wel]s ^Sfręet;,

gentkartes.

.^yVa:

»; Ofise, Tel, Virginla {0036 < Į 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
' t Ofišp valandos:
2—4x ir nuo 6—8 vai. vakarė 
t-ji., ; Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONJ AVR 
Valandos—9—10 ,Ą.. M- 
Nedėlioj pakai sutartį.

nuo

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

DOSELAND—CHICACįO, ILt.. 
Tet. tuLLMAN 11M-8277

ADVOKATAS
Miesto pfiąas—127 . N. Dearborn St.
Kamb. ,1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais - nuo 6 iki 8 :30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais j ir. Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPII J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

{r( Telėphahe: Boulevard 2800
1631 ŠOVTH ASttLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell Št.
Telephone: Kepublic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

a. iibhtvia, m. d
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADI^ON STREET.
Vai. 1 iki. 3 np pietų,. .6 iki 8 vak

Tel. Šeeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr.; A. L, Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. ųuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 iv. vak. Trečiadifettiais ir 

Sekmadieniais susitarus

Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOI.'IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SU. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel,: Boulevard f820 
Namu Tel.: Prospect 1930

shordd be unconfined, By noon, 
,however, that robster ,was al- 

his flock that he was sure thę ready in the pot, and that ev- 
housewife wished ..them all ening he was ori-the suppet 
well,‘ and that with them joy table. .. - p; .

• V, ■’ A.'??.;’ . >1 < J. . ‘.V, -r : ~■~~t~
4} Ai R-a N T U O T I

----- i* VARTOTI BOILERIAI
TAISO DALIS VISIEMS BOfLEftĮAMS . , | U

Radiatoriai, pąipos ir-fitingai, di- ant njąteriolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stakas—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI AMCAINAVĖ 
mieste. Specialus rfiokesčių dydžiai MAS. y

, c. MlLLER MATERIAL COMPANY
1247 \VEST liAKE 3TRĘET l^ONROE 3387-88

i •

Kentucky Ėourbon 2 Metų Senumo
Spirito varyklos supilstyta^ ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 

i- r <2 1795 metais.
YĖA GERESNIOSE TAVERNOSE

g A^tLEi, jBfe-.
6005-7 West Roosevelt Road

. CICERO, ILLINOIS. ..
Į1.; ■ it1/H**! ^‘V**

Jt—L i,.}.'.
I I iltį, I inmin. i -Ji I I I II »| , 7 Į nl»b7 liT. 1 y J.

Britain’s Crawfish

The crawfish, you know, is 
adept at backirig up, then roil- 
ing the water to hidė his re- 
treat. Nevi 11 e Chamberlain, 
Britain’s prime minister, has 
surpassed the crawfish at 
baęking out. Only his smokę- 
screen is transparent, while 
that of the lowly crustacean .g. 
is effėctive. For Nature, you SjfiSSž

-■

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime j u s ų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTU.
Prisiuskit savo užsakymus tuo- 

jąUs. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gauš miisų gręžti kalendorių dykai.

, ■ ■' s r >.,/ "...

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

7*^^
... ■■ > yri f 

*»*»*****>

f.

LAibofiįviŲ bifefekfokiti's 
i ik' bmv.i.. -4 John ® Eudeikis

ADVOKATAS
7 Šo., Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAI & ŽARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

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

DENTIStAS
4645 So. Ashland Avė.

L ? 4 V C / z J

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

... . v t • 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
į™ . DIENĄ įK NAKTĮ 
Visi įelęfoiiM YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

....... .. Tei. ..LAJ-ĄYl'yr'i’E 07Ž7

AKIU SPECIALISTAI.

.-..Kiti Lietuviai Pa ktarai u . 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos:. nuo 2, Iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.... Ofisas ir > Rezidencija
3335 So. Halsted St

■jf-'i 1 -2 koplyčios visose
■ ChicUgčš dalyse

• r:. . i.., įky.i- .. q ... . ...........

$ląusyki,te musų Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. * F.Į ,<k; (1420 K.) — PranešėjasPranešėjas

W)

■

■

x .TtTlUME 
i KOPLYČIAS i 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

, A. MASALSKIS ■
3307 LHuanica Avenue . Phone • Boulevard 4139
>.4. '"„-V '' ’ / ---------- .-.i u . .t' r., r.». . ■■■■■»..

. . i .. ............................. 1 ' ' < Ii,,,., ..i n

, ; i _p. j. Didikas ■ 
3354 So. Halsteil Štreėt Boulevard 4089

ii ■iiM1’1 ' "

L

Asociacijos
y f 'A A

« Juozapas EUDEiKis ir tėvas r 
' -4704 .S>Q.,. Western Ąve-• :/, ... Fhohe. Virgiriia 0883 
)/ į piUtEViduŠ ~ ~

13.48 Šo. California Avenue Phoriė Lafayette 3572

NARIAI
Chiči^g6^

Cicero
LieW.į 

Laidotuvių 
Direk’torfŪ

•'’i h ’:',UĄmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

rife VAITUS!!, OPT
•LIETUVIS.

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically.. Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
6U 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 

akinių. Kainos pigįaų kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DĮENTIST

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

išskyrus sekmadieni' ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susaniia Slakis
Moterų ir vaikų lipų^ gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
■ ■!■■■ — III i "l df l~ i »ii

KITATAUČIAI
■ iš RUSIJOS ..
Gerai', lietuviamš žinomas, per 31 

mbtuš kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vąįkų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

. Tel. Canal 3110
’ Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G; ŠĖRNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas ir-Akinių Dirbtuvė 
756 Webt 35th St. 

kampas • / Halsted St.
Valandos': nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

7 LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemlock, 2061, ' , 
OR. JOSEPH KELLA 

DENTISTJAS ..
6558 So. Western Avė.

• Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj nasrai autarti 

—— jjij .
- Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS/ IR CHIRURGAS

2261 Wėšt 22hd Street
Valandos: nud l—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. -Califomia Avenue 

TelefnnRH Repiihlic 7x6R

8

T-

T

: , A. PETKUS •
1410 Soutii 4l)lh Court Cicero Phorie Cicero 2109

X.

n ' - i';-;’   —&&

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

-- -» • V ' l ■

s. m, škUdas . - \
718 WeBt re'tli Street , v Pilone Mionroe 3377

.. . .' ,’S. MA’ŽĖiiKA . , Yards T139
331!) Litiianica Avenue Phone Y.inls 1138

• LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Wėst 23rd Phtce Y>hone Cątial 2515
SKYRIUS: 4Ž-44 .®»st i’oSth Street Tei. Pullman H70

Ofiso Tel. rionlevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St 

Cor. of 35th and Halsted Sts.' 
Ofiso ;valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3f

Nerišliomis nagai sutarti 
Rez. 4910 SO. JflC&lGAN BLVD 

Tek Kenwood 5107
' ■ ‘S, *>.■.«, . .litą - • ■ ¥t'r O'

- OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-TOS lubos 
CHICAGO, ILL.

.. , V OFISO VALANDOS: , 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 3 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 »
Dr. Mauriče Kėbh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

. Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vąl, Nedėl. nuo JO iki 12 
Res. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose*
#Mit' 'L L

f



Pirmadienis, lapkr. 1, 1937

Lietuviškas

mas.

šti katalikų vadų, veikėjų, do-

*

lietuvių metodistų

mak>‘

IŠ LIETUVOS

JUOKAI

KĄ ŽMONES MANO

teimponuoja,
caria. chra-

ganizacijoms darbuotojų.
O kur tie jų išauklėti vadai,

ma-
su- 
pa- 

mo-

kalba?
Tuč-tuojau ją pači-

seno- 
išėjo

va
re-’ 

dir- 
bu-

Aliejinių pečių pasirinkimas 
visų išdirbysčių: American 
Okes, Colm’an, Norge, Alca- 
zar. Kainos nuo $29-00 ir 

aukščiau.

seno, kaip ir musų tėvų “ka- 
runka” arba kaip rusų monar- 
chistų “Bože, caria chrani”.

Apie kurią romiečių giesmę 
nevienas

PATARIMAS ROMOS KATALIKU 
KUNIGAMS

Čia duodi? nemokamą pata
rimą Amerikos lietuvių Romos rų ir gabių draugijoms ir or- 
katalikų vadovybei. Patariu 
paskelbti konkursą naujai gies
mei parašyti. Romiečiai kata-Į veikėjai, darbuotojai, organiza- 
likai savo senąją giesmę, išmo- toriai? Kad jų nėra, tai aišku 
kę apie 50 metų tam atgal, jau ir iš to, kad štai L. šimu- 
tebegieda, nors ji jau taip pa- tis užima tris žymias pozici

jas: Jis “Draugo” redaktorius, 
jis Federacijos centro sekreto
rius, jis katalikų susivienijimo 
prezidentas. O jo žmona užėmė 
Moterų Sąjungos centro iždi
ninkės vietą.

Taigi šimutis beveik “suby* 
tino” Italijos Mussolini. Kaip 
Mussolini griebė • vieną minis
teriją po kitai, tai taip ir ši
mutis pozicijas' Amerikos lie
tuvių katalikų tarpe. Tik skir
tumas tas, kad 
niek lt nesikiša, 
įsigavo į aukštą

O kad Moterų 
vo centro raštininkės M. Vai
čiūnienės namų turi forklozuo- 
ti dėl to, kad ji neatmoka nei 
mortgičiaus nei sumos, nei nuo
šimčio, tai vėl nelabai 
nūs faktas.

Tai ve kodėl romiečių 
ji giesmė jau nusibodo, 
iš mados ir jau visiems tie
siog koktu ją išgirsti. Todėl 
ir patariu katalikų vadams 
skelbti konkursą naujai gies
mei, kuri remtųsi naujomis ka
talikų vadų durnomis ir nau
jais jų darbais.

— Dzūkas.

visi žinome,

t čia einasi 
paklaus, 
tvosime.

Bostono
kunigas Kubilius parašė straip 
snį apie išlaikymą lietuvybės 
Amerikoje. Be kito ko, ten pa
rašė, kad Romos katalikų 
dai “nenorės savo siaurus 
liginius siekimus paaukoti 
blmui už lietuvybę, nes tai
tų prieš Romos katalikų baž
nyčios mokslą.”

Ta proga “Draugas” spalio 
15 d. užtraukė tą seną, pras
mės netekusią, giesmę. Girdi: 
“Kubiliaus giriami tautininkai, 
sandariečiai ir socialistai 
žai arba nieko lietuvybei 
tvirtinti ir palaikyti nėra 
darę. Kiek jie lietuviškų
kyklų pastatė, kiek lietuviškų 
įstaigų pristeigė? Katalikai 
pristeigė daug mokyklų, kole
giją, seminariją, tris mergaičių 
akademijas, o laisvamaniai nie
ki .”

šitokią tai “karunką” kata
likų vadai užgiedojo apie 50 
metų tam atgal ir iki šiol te- 
begieda. Ta romiečių vadų “ka- 
runka” tik tiek 
kiek rusų ‘Bože, 
ni”. .

Juk jau seniai
kad katalikų pasigyrimas baž
nyčiomis, mokyklomis, akader 
mijomis kaip lietuvybės cent
rais, yra tuščių tuščiausias. 
Lietuvių Romos katalikų baž
nyčios Amerikoje virto nutau
tinimo lizdais, o ne lietuvybės 
palaikymo centrais. Jau arti 20 
metų, kaip tose bažnyčiose be 
jokio reikalo pradėta įvesti an
gliški pamokslai, evangelijos ir 
kartu pradėta naikinti lietuviš
kos giesmės ir lietuviški pa
pročiai.

Per savo bažnyčias ir mo
kyklas kunigai žadėjo priruo-

NAUJIENOS, Chicago, III.
nykštį. Nedaug, bet yra ir to
kių. Toks vyras negali būti 
moters gerbiamas, nes jis jo
kios valios neturi, neturi drą
sos savo nusistatymo parody
ti, apgaudinėja pats save.

Taigi, vyrai, nutąrkite visi 
ir nė vienai moteriai rankų ( 
nebučiuokite, nes žinokite, kad 
ne tik jus, bet ir moteris tas 
vargina. Vyrų nuomonė, kad' 
joms butų bučiuojama ranka, 
yra ciniška ir klaidinga.

Tsb.

011 Burners Sale

— 80 Proof —
Labai gardus geri- 

Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
tavemus. Ten ir rei
kalaukit.
| kitus miestus ta-
Vernams orderius pa-
siu nčiame ekspresu,
Pirkdami pastebėkit

musų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phbne’ Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Mussolinienė 
o Simutienė 

poziciją.
Sąjunga sa*

Radikalus vaistai
Viešbučio šeimininkėViešbučio šeimininkė patai- 

kauniai palydi svečią: — Leis
kit paklausti, pone, patenkin
tas musų

Svečias: — Viskas butų ne
bloga, jei patalynė nebūtų to
kia pilna...

šeimininkė: — Tikra teisy
be, viską darom, bet negelb
sti.

nakvyne ?

Svečias: — Yra gana lengva 
ir radikali priemonė. Kiekvie
nai blusai įteik po .tokią są
skaitą, kaip man, nei viena 
negrįš.

MĖGSTA FILET STALTIESĖ

jFILET. SQUAR£ PATTERN 13^2

No. 1322—Kiekviena šeimininke norės nusimegsti šią 
staltiesę. Ji graži ir elegantiška. Pirmiau numegsit ketvirtai
nius šmotukus, o paskui juos sujungsit. Tėmykit nurodymus 
kai užsisakysit pavyzdį ,', ’

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas Ir pavardė

| Adresas -..............

I Miestas Ir valstija 
MB M* MBM

50 galionų alyvos DYKAI.
Garantija vienus metus 

DYKAI

RUDENS VAIZDAS CHICAGOS APIELINKĖJE. — “Indėnų vasaros” (“bobų 
vasaros”) metu, šiltą ir gražią rudens dieną miškuose Chicagos apielinkėj. 

----------------  ' ■ -------------------------------- -- -----------—--r--, ............... ...................... ---------------------

bas.” čia turi patys^ vyrai nu
sistatyti; parodyti savo aš. Tik 
drąsiau parodyti savo nusista
tymą; be jokių šunuodegavi
mų, kaip dabar dažnai atsitin
ka. Sakosi, esąs nusistatęs ne
bučiuoti moterims rankų, bet, 
kai pasitaiko susitikti aukštos 
kategorijos vyro žmoną, užmir
šta savo nusistatymą ir bu
čiuoja. Pačiam tada tenka rau
sti, nes nebežino, kaip elgtis 
su tomis, kurioms nebučiuoda
vo. O labiausiai, vyreliai, nesi
muliuokite: bučiuojate ranką, 
o iš tikrųjų bučiuojate savo

Lietuvoje vėl svars
toma kaip sveikintis

Pasisveikinimo papročiai tu
ri didelį įsisenėjimą ir juos 
pakeisti nelengvą* ų Lietuvoje 
priimta sveikintis daugely kul
tūringų kraštų priimtu budu: 
gatvėje sutiktam pažįstamam 
kepurę nuimti ir linktelėti gal
va; su pažįstamu susitikus ir 
sustojus, paduoti viens kitam 
dešinę ranką: na, Lietuvoje te
bėra paprotys ir moterims ran
ką bučiuoti.

Skrybėlės ar kepurės kilno
jimas ir rankų padavimas Lie
tuvoje neturi daug priešinin
kų: šis pasisveikinimo papro
tys, matyt, dar ilgai išsilai- 
1<ys. Blogiau su rankų bučia
vimu. Jau kelis kartui riet 
spaudoje buvo keliamas balsas 
prieš šį paprotį. Įdomu, kad 
prieš moterų rankų bučiavimą 
balsą kelia pačios moterys. At
rodo, kad vyrams belieka mo
terims rankų nebučiuoti ir ga
las. Bet taip nėra. Yra nema
žai vyrų, kurie įtikinančiai pa
kalba prieš rankų bučiavimą, 
o susitikę kurią poniutę pasir 
elgia priešingai savo kalboms. 
Reikia pasakyti, kad moterims 
rankų bučiavimo paprotys nyk
sta, tiktai labai lėtai. Todėl 
kartkartėmis vis pasirodo ir 
spaudoje balsų, norinčių ran
kų bučiavimo paprotį greičiau 
pribaigti.

Gana įdomų dėl rankų bu
čiavimo E. Šileikienės straips
nelį atspausdino “Lietuvos Ai
das”.. štai kaip jame rašoma 
apie rankų bučiavimą:

I v •
Iš tikrųjų, nekartą jau bu

vo ta tema rąšyta. Įdomiausia, 
kad rašo daugiausia moterys, 
o ne vyrai, išeina; kad . mes 
daugiau dėl to negeistino pa
pročio sielojamės negu vyrai, 
o ponia Masiulienė sako, kad 
mes nepadedame vyrams ko
voti su tuo papročiu. Man ro
dosi, užtenka to, jog mes vie
šai pasisakome, kad mums jo
kio malonumo nesudaro rauku 
bučiavimas. Dažnai moteriai 
net nesmagu, kad už ją daug 

į vyresnis vyras bučiuoja ran- 
k»- ,

Kaip ji su tuo turi kovoti? 
Į Moterų organizacijų nutarimą^.

mažai ką padės., t Negi, prieš 
pasisveikinimą, kiekvienam vy
rui gali paaiškinti — “Atsi
prašau pone, aš esu tos orga
nizacijos narė; mes esame 
nutarusios neduot? [Vyrams ran
kų bučiuoti.”

‘ Vienintelė priemone, keliant 
ranką , bučiuoti^ teukti ją at
gal, "bet, Vėl fiėmandKgu — ga
li žmogų įžeisti. Kas belieka 
daryti? Ar nereiktų pasielgti, 
kaip kai kurios kaimo moteu 
rys daro: pąnįajei; vyrą, tuoj 
rankas į užpakalį ątjpetei ir iš 
tolo šauk — “Labas ponas, la-

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI: 

Gyvastį
• nuo Ugnies 

nuo Vagių 
nuo Langų išdaužymo

FulMlavored
1938 MODELIAI RADIOS

R. C. A. Victor, Philco, Ze- 
nith ir kitų. Nieko nereikia 
įmokėti. Jūsų senas radio 

vertas iki $50.00.
Midgets Radios po $7.95

Jos. F. Budri k,
INCORPORATED

u
PRIRENGKIT KARĄ 

ŽIEMAI
Du Svarbus Dalykai:

1.—Balzekas Motor Sales RYKAI pri 
rengs jūsų kartii karboratorių ir ge
neratorių

r 2.—Ir duos 
heaterį.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel, VirgTnia 1515

žiemos važinėjimui.
20% nuolaidos kai pirksit

3417 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

Žymus Radio Programas: WCFL, 
970 kil., nedėliomis kaip 7:30 v. 
vakare. WHFC, 1420 kil. ketver- 
gais kaip 7 vai. vakare.

—perfect 
for cookingl 

+ Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that makos 
it perfect for Bandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
(his American Cheese to mėlt 
perįecdy.

NĖRA KO BIJOT

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo
• - ■ ■ 1

Morgičių!

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

musų sekretorius suteiks jums visas :
. informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN& 
SAVINOS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8^00v

/ (MEMBER FEDERAL HOME LOANf BANK)
--------------------------------------------------------

INMMM

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

keep their breath agreeable
Wlth the best to chobee frotn these days, em- 
ployers favdr the neraon who ia most attrac- 
tlvę. In businesa li£e aa in the sočiai world, . 
halitosis (unpleasant breath) is coosldered the 
worat of fauft*.

UnfortVnately evbrybody cuffers from thls 
offensive conditiOn at some time or other— 
many more rezularly than they thi.k. Fermen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush is the’cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The qulck, pleasant way to Improve your 
breath is to tisą Llstėrfne, the quick deodorant, 
every mornlng and everv night.

Llsterine hkJts fermęntątion. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath bėcomes sweet and agreeable. It 
■*<11 not offend others.,

If you value your job and your friefids, ūse 
Llsterine, the sale antiseptic, regularly. Lam> 
bert Pharmacal Company, St. Louls. Mo.

Don’t offend others • Check 
'halitosis with USTERINE

-huinipi 
-ouiud fuaS jį hpnz 

ifiSuipnuu e(£8| įbįa 
«SVNHimVN» 

ĮpuepA4ĮU^8 UOĮpSUjĮ

Garsinkitės “N-nose”

rorECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doubk lėstedfDoubleAdionf 
BAKING 

ILV POWDER
Šame Price Today as45 'fearsAqo 

> 25 ou neės for 254 t
Full Pack No Slack FiHin^

79l£xJc&

MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

> 4
reikalo *

mnrian kad ravtl daat«

v ». vato ir d**
.. to rauto rattooiaf
i uk kuriuo* raUto ar”l»irfc, s

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
. “NAUJIENOSE”
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■NMMiBiSS
Lithaanian Daily Nawa ; 

bed Daily Sundiy by
ithuanian News Pub. Co., Ine 
•jį*/, • - ri*. i >4
ifJjNBouth Hauted Street 
Tde^hone CANal 8500

Fhe.U
17

jHfir _—. ų......-----------------—
Šubsčrlptiori Rates:

1 |ear in ČžšaJa . l 

outside of Chicago
^8.00 per. yėar in Chicago
3c per čopy.
Enjerę^ jSėčonį Čla$ Matter 

^čh 7tfii ii Pošt Offile 

Of Chicąi 
Marčh 3r

, i
Užsakymo kainai

Chicagoje — paštu:
Metams ------------- - -----------
Rusėi męw --------------
Trims inėuėsiąfiis
Dviein mėnesiams
Vienam mėnesiui _ ______

Chicagoj per Išnešioto  jus:
Viena. Kopija _ ________ -
Savaitei ...................................
Mėnesiui J;

$3.00
4.00
2.oq 

. 1.50
.75

’ III. under the act 6f
1870. ' < j

7

. Naujienos:eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. LeidžU Naujieną Bep- 
drove, 1739’ S. ilals’ted St., Chicago, 
111. Telefonas Čanal 8500.

..... 8q 

... 18q 

..75c 
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

< A’. , z . paštu: v
Męt.ams ....... ................. $5.00
Pusei metų ................................ 2.75 
Trims mėnesiams ----- 1.50
Dviem menesiams ..._______  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuyoje ir* kitur užsieniuose
„ ' (Atpiginta)... ų

Metams -—.j..............
Rusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus jęęįkia ęiųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

... $8.Q0 
..... 4.00 
.... 2.$0

r. 't

•' ' Nct TofRo fahnerit širėMš
Šiaurinėje New Yorko valstijas dalyje ėibą f armė

nų streikas, kurį paskelbė Dairy Farmėrsr Union, rei
kalaudama aukštesnių kainų už piėftą. pereitos savaites 
pabaigoje streikininkai sugavo kelis troKus, gabenan
čius pieną, ir išpylė apie 3,00b galiotių priėtio. Be to, jie 
pribafstė vinių vieškeliuose; Kad nedaly vau jautieji strei
ke farmeriai negalėtų pristatinėti savo produktų pierio 
kompanijoms.

Bet policija ir kariuoinenę tų streikininkų nemušė 
Ir nešaudė — kaip kad buvo daroma apie metai laiko 
atgal Lietuvoje;

Pieno naikinimas ir panašios streikininkų kovos 
priemonės nėra malonus arba riaudingaš yisudriiėiięi da
lykas. Bet streikininkai tokių priemonių imaši nė iš ge
ro. < > < . •

Tačiau laisvoje šalyje valdžia šitokių streikininkų 
ekscesų .nelaiko “nusidėjimų priįš, valštybę” ir neskel
bia, kad streikuojantieji ukiniKkšd yra “švėtinioš vals
tybės agentų sukurstyti?.

i'f-irt

S.L A.JMNTK MM Wi Taikos DARBO ŽINIOS ’m

L / 
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datųs j 
nariai tdlęs-pšišMiikti|\Ne 
taip, kaip kitais metais, kuo
met
lė klėkvfen^į t‘ vierią. STynąi 
srovinį kandidatų sąrašą ir na
riai buvo kviečiami balsuoti už 
vieną arba už antrą. *

ši kartį^yMj ' kąiį* 
pus3 Skaityki
te: vienas Vakarų Komiteto, 
vienEad RytijA Komiteto? 
tautiniiikų ir cfu — bolševikų* 
Tik pagalvokite, net bolševikai 
išstatė du s 
sąrašu! Toi 
vienijimas i 
tęs.; . _ .

Pažiūrėsime, kokie tie Sąra
šai. ' i

uvo ma
< .L

Francuzijos atstovų butp;
Herriot pasakė reikšmingą kalbiu rafl 
ralų) partijos kongrese, kuris pereitą savaitę sūsirinko 
mieste Lillę. Jisai reil&ląvd, kad Ftfancužija,. galų galfe, 
liautųsi nuolankavusi fašistų valdžioms ir užimtų griež
tą poziciją demokratijos gynimo fronte. ,. - y.' . ■

Herriot kalba1 yra reikšminga tuo, kad ji . buvo pa
sakyta kongtese partijos, nuo kittio^ nusistatymo pri
klauso \ dabartines “liaudies fronto” valdžios politiką. 
Radikąlšoci^listų partijoje yra nemažai žmonių, kurie 
norėtų gėriatis susitarti su dešiniems partijomis, negu 
kooperuoti su sočialistajs. Sakoma, kad vienas tpkių 
įmonių esąs dabartinis finansų miništeris Bonnet. Apie 
Hėftidt būVo skelbiama; kad jisai vadovaująs dešinia
jam savo partijos spafnui. (

i Bet Hėrrio£ Kalba parodė,, kad jisdi yra griėžtesnis 
fašĮžtod jfHėšdš, riėgti premjeras Chautemps (išt. Špfan) 
: r daugelis kitų radikalų pdrtijo's šulų. Jėigii jo h'dšistą- 
;ymas paims viršų partijoj kongi;ęse, tai . Francųzi^a. 
liausis vergiškai rėmusi Anglijos atžagareivių politiką' 
Ispanijos reikale ii* kituose tarptautinės politikos klaū- 
simdose. i t v \ . .. '.v./' . ■ ■ •

Jąų laikas demokratijai sukrušti ir paimti fašistiš
ką buitį už ragų! . : - '

Del civilinės metrikacijos Lietuvoje
( ’ -b'*. 1 , : *••• 4 ■

i Lfėtu^ds. pažangioj i vlsudmenė
Kad butų jvėšta civilinė metrikacija, bet iki šiol jos pa- 
stangds rtedavė vaišių. t .

% Buvo manoma, kad tas “seimas”, kuris prieš metus 
su virsuih laiko buvo išrinktas, išleis įstatomą aįie civi
linę metrikam ją. Tačiau ėina mėųesis po mėnesio, o apie 
tdkj ištatytnų riiėkb negirdėt. Ntio atskirų ašmenų > ir 
nud organižarijų “tautos atstovams” buvo įteikti me
nu randumai šituo klausimu, bet jie padėjo juos į gurb^.

Tokiu budu bėra vilties, kad dabartinė Lietuvos val
džia arba jos tariamieji įstatymų leidėjai iš savo nįąlor 
nes įveltų civilinę metrikaciją Lietuvoje. Jięmį ne į gal
voj, kad Lietuva yra bene viemfitėlė valstybė Europoje, 
kurioje vedybos ir mirimų bei gimitnų rekordai yfa ku
nigijos rankose. Jie dar vis laiko Lietuvą “nepriaugu
sią” gyventi, kaip gyvena civilizuoto pasaulio' žmonės.

Ar ne laikas butų Amerikos lietuviams pradėti, da- 
ryti spaudimą į Lietuvos valdovus, kad jie tą pažangio
sios Lietuvos visuomenės rėikąlaviiUą išpildytų? Mes 
turimė tūkstančius laisvų draugijų, apšvietos ir kultū
ros kliubų ir kitokių organizacijų, kurios šitame bėlka*- 
le galėtų pasidarbtrbfi, siųsdamos rėžoliucijas ir kito
kiais budais reikšdamos savo pageidavimą Katffio po- 
runiflL. ... 4 .. ■■■■■;•<> L; | U

Be. amerikiečių pagelbės Lietuva vargiai butų ga
lėjusi ątgaųti savo nepriklauspmybę. Be jų pagelbės ji 
kažin ar iškoyos dvasinę laisvę. ;.

'J

K■■ L-’* ••

(lilūsų specialaus korespondento Lietuvoje) 
t ■ • • ■ '

- •:V. .

lėtų išsilaikyti. Tai juo labiau ( 
tos Nemuno sritys turėtų įeiti 
į dabartinės LiCtūvos pienas, 
nės j oėyrą daugumoj ė lietu vių 
apįyvėhtos. Prūsų Lietuva, da
bar vokiečių valdoma, taip pat 
tūrėtų įeiti į Lietuvos sienas, 
lįęS tuomet if Nemunu iiavigar 
čiją būtų gdresne, nes viehos 
valstybės butij valdoma, vienos 
valstybės ppžįtirimą.::,

Lietuva ii Vilftius
; Tiėša, Liėtova dūbar rėiškia 
tik pretenžijų į Vilniaus sritis. 
Visi kiti žėjnės pldtoi lietuvių 
apgyvėhti lyg ir pamiršti. Tai 
daiiriai vįš^i suprantama, neš 
Lietuva nętėkuši Vįlniaūš kraš
to! tai skaudžiausiai atjaučia, 
čia be. vięb tik tautinė ambici
ją Verčią itU Sričių neišsižadėti, 
*bei taip pąt ir ūkiškais sumeti- 
ifyaįš još Lietuvai yra reikalin- 
^OŠy b taip pat lygiai ir karo 
^trafegijoš požiūriu šios žemės 
tūręįij Lietuvai priklaūšyti.

Taigi, /nesigilinant į visas 
! smuikftiena$ viena; reikia aiškiai 
įiįsakyti; kad Lietuva turi daug 
skriaudą; kad jos sienos nėra 
tokios, kuribs visais sumetimais 
tūrėtų būti. O jei 
sienas atgautų, tąi Lietuva sa- 
vd gyventojų skaičiumi ir savo 
dydžiu prilygtų daugeliui Euro
pos valstybių. Jau pirmiausiai ji 
susilygintų su Skandinavijos 
valstybėmis. Šuprantatna^ tuo
met ji ir tarptautiniuose santy
kiuose zturėtų žymiai stipresnį 
svorį. O Vienok Lietuvoje nėra 
ir nebuvo susidariusio tokio po
litinio vienęto, kuris butų pa
norėjęs leistis į bet kurias 4 karo 
avantiūras, kaa savo valstybės 
sienas atitaisyti.

.j

. t u, Balkanai
Taip,' kdip1 kas pasakys, kad 

Lietuva iš Viso tokia mažute 
valstybė, tai net butų juokinga, 
kad čia atsirastų tokių svajoto
jų, kurie galvotų apie karus ir 
kam nors kąru drįstų grąsinti.

.Tarpvalstybiniame politinia
me gyvenime ne 'visuomet nule
mia dydis ir skaičius. Europoje 
Balkanų valstybės nėra didelės 
ir savo gyventojų skaičiumi ne
gali pasigirti, bet jos paskutinį 
šimtmetį buvo didelių karų 
priežastimi. Štai ir .šio didžiojo 
karę pradžia prasidėjo ne kur 
kitur, kaip tik Balkanuose, čiė 
pirmieji šūviai pasigirdo ir iš

♦ .1 . f .,*.■# < • f

čia kilo gaisras. Buvo .kas vie
nas iš tų Ba'lkąnų tautas glo
boją ir buvo kas jas skriaudžia. 
Balkanų tautos buvo tik didelių 
valstybių įrankis, žaislas jų im
perialistiniams tikslams siekti. 
Balkanų tautos tik didelių val
stybių tuos imperialistinius tik- 
riidšiuš tikslus pridengdavo. 
^Balkanai ilgus metąs buvo ta 
parako statiųaitč, kuri kiekvie
nu metų galėjo sprogti, , ir čia 
gyvenamos tautos, dėka savo 
mažo kultūringumo tų didesnių 
valstybių leido būti suvedžioja
mos.

(Bus daugiau)
-r~ ' ’ ' •' .1*' X1;

Įregistruotos kelios ko- 
operatyviftės draugijoms

KAUNAS Viešojo atsiskai- 
: tymo įstaigų ir įdomių inspek- 
ei j a įregistraVp naujaiąsistėigu- 
šias: Kruopių, Kupiškio, Alvito, 
Baisogalos, Darbėnų, Gelvonių 
Lučkės, Nem. Radviliškio, Pil- 

r . f .

viškių, Pūmpėnų, Salų, Žąslių, 
Vyžių ir Skiemonių galvijų au
ginimo ir kontrolės ratelius, 
Kauno miesto namų ir būtų sa
vininkę kooperatyvą “Kamie-

”• ’
’4 Kaip nustojusias veikti išre
gistravo: Būdviečio ir Slavikų 
ūkininkų smulkaus kredito drau 
gijas, Subačiauš smulkaūš kre
dito d r-ją, Nevarėnų valsč. ūki
ninkų tampomąją skolinamąją 
kasą, Balkaičių pieno perdirbi
mo bendrovė ir Jogailinos že- 
mes ūkio dr-ją. . <

•’ i x. J :■ .b.
T

v

Laimėjo Streiką
12 dienų streikas Keystone 

hotely, Pittsburgh, Pa., užsibai
gę darbininkams laimėjus algų 
pakėlimą.

Pirmas Užsikirtimas r 
CIO" Derybose Su 
Federacija'
Pirmadieny prasidėjusiose CIO 
ir Darbo Federacijos taikos dė- 

\ • • f* < * •

rybose jau įvyko pirmas užsi
kirtimas.

Derybos jau davę svarbių pa
sėkų, nes jau pasisekė susitar
ti dėl derybų procedūros.

Užsikirtimas įvyko kada’ abi 
pusės padavė, savo taikos sąly
gas ir abi pusės jas greitai at
metė. ■ , ...

CIO pasiūlė, kad CIO unijos 
įeitų į Federaciją kaip -autono
minis vienetas ir kad m-a'sinės 
industrijos ateityje butų orga
nizuojamos vien industriniais 
pagrindais. Tai butų visai nu
stelbę amatines Darbo Federa
cijos unijas ir pati Federacija 
butų patekus? į CIO kontrolę, 
neš CIO butų pasidariusi daug, 
skaitlingesnė ir galingesnė už 
Darbd Federaciją. Federaciją tą 
numatė ir CIO pasiūlymus at
metė.

Federacija iš savo pusės pa
siūlė,. kad CIO visai panaikintų 
savo, organizaciją ir kad prie 
jos priklausančios unijos su- 
gryštu į Darbo Federaciją be 
jokių sąlygų. Tuo Federacija 
pareikalavo besąlyginio CIO pa
sidavimo., Todėl CIO tokius Fe
deracijos pasiūlymus tuoj aus 
atmetė. I

.Atmetus vienos ir kitos pu
sės pasiūlymus, derybos liko 
laikinai nutrauktos.

Bet tai dar nereiškia visišką 
derybų pakrikimą, nes dabar 
prasidės tarpusavio svarstymai 
ir vienos ir kitos pusės reikala
vimų kada jau yra žinoma ko 
pageidaūja' kiekviena pusė, ir 
derybos bus atnaujintos lapkr. 
4 d.

Negalima buvo ir tikėtis, kad 
štai per kelių dienų derybas bus 
išspręsti visi nesusipratimai ir 
bus prieita prie taikos. Kova 
eina tarp industrinio ir amati- 
nio unionizmo ir negalima ma
nyti, kad kelių dienų konferen
cija galėtų ją išspręsti. Reikės 
ilgų derybų ir didelių kompro
misų iš abiejų pusių, jei nori
ma atsteigti taiką Amerikos 
darbininkų judėjime. Kokiuos 
gi kompromisus yra pasiryžu- 
sios daryti abi pusės, parodys 
tik tolimesnės derybos.

Amatinis unionizmas, kuris 
rūpinasi tik būrelio amatninkų 
būkle, išaugus milžiniškoms pra 
monėms ir amatams baigiant 
nykti, jau hebeatsako dabarti
nės pramonės sąlygoms ir yra 
atgyvenęs savo dienas. Ateitis 
priklauso industriniam unioniz- 
mui, kuris organizuoja darbinin
kus ne Sulig amatų, bet visoj 
pramonėj. Tečiau amatinis uni
onizmas Amerikoj tebėra stip
rus, nes ikišiol visi darbininkai 
buvo organizuojami am-atinio 
unionizmo; pagrindais ir pati 
Darbo Federacija susideda tik 
iš amatihių unijų. Industrinio 
unionizmo judėjimas yra dar 
naujaš, tik pastaraisiais me
tais pradėjęs stipriau reikštis. 
Kadangi yra sunku suderinti a- 
matiriį ir industrinį unionižmą, 
tai vos tik prasidėjus industri
nio .uniohizrito. j ūdėj imūi Jani ir 
teko šušikirnti su amatiniu uni- 
onizmu. (Sutaikinti prasidėjusią 
kovą nebus lengva; bet vistiek 
ateiti# j>rįK$ūso in&i/striniam, 
6 iiii bąigiįfiiČi^m Savo dienas at
gyventi kmatiriiam uriionizmui.

Taip, tai’ faktas:’ Lietuva,] 
kaip ii* kitos valstybes, Sparč -ai 
ginkluojasi. Betgi Lietuva savo 
fei&a J^inį ka^p |ik į.:ių vaj- 
stybių ratą, kurios kilusius įvai
rius tarpvalstybinius nesušiprą- 
timuš nota rišti taiklū 
Lietuva pidšii^įkyd-ą'žą gj^žtoi 
tau t i nio apsisprendimo ? dėsnių, 
įtuti d£ug nLešttvįstiį / šį^itiį. 
'fiįįiiiiynaL jietiiyįiį, tautą, y ra 
šltiliaįįuškriaudę; Štai įnabt 
^etriografįiiiu ir istoriiiįū 
fiii ■ Lietuvos valstybės sienos 
turėtų būti žymiai p!&Čla^ į)ra-

, ^.yVėnt6įįi|( štai .A>
mis, Lietu vai turėtų priklausyti

■

yra dž^obuši Lėbkija; tas jda- 
lis, kuriose neabejotinai gyvena 
^įietiiviaį. Į vakariiš -anapiųš Nė- 
muno sritis valdo vokiečiai, kur 
;tai^ 'i>at gyvena/ kokį./įlti pįisl 
milijono lietuvių. Tiesa, šios 
srities . įietuVi^į daų^iiffioį ė yra 

; stiprioje .iVokiecių 'itį-
koje, ir kai kurie tų gyventojųfc^tiil^yrti^illM 
vių kalbą. Bet čia neseka tvir- 
itenai n'ud. šeĮiiįį laikų 
iiėbu^a Jiėtiivių ajigy^enti į>jo- 
lai, ir kąd ‘tčis ;p'f.Įsiia(- 
kant tautų apsisprendimo dės- 
iiiiį hėpriv#lėtų Lietuvos ykišty- 
bęį priklausyti., Net šiaurėje į 
(rytus grynai apgyventos įiętų- 
■viais vietoves, yrą atitekę, lat
viams, kąip štai Aknistbs,Tlukš- 
tos ir kitos vietos. Drąsiai gali

ama tvirtinti, kad Lietuva pri
valėtų vietoj dabar dviej ų 
puse milijono gyventojų, 
veik kita tięk.

O jei žiūrėti, ekonominiu 
žiuriu, ne, < vien tik tautiniu, 
kaų, valstybė turi sudaryti or
ganinį ekonominį kūną, tai yra, 
kad tos vietovės, kurios savo su- 
kiŠku gyvenimu yra labiau pa
svirę į lietuvių, apgyventas srL 
tįs, tai. Lietuvos valstybė priva
lėtų turėti (i,699,200 gyventojų. 
Tiesa, tuomet; jai atitektų jau 
pusėtinai nutautėjusios sritys, 
.l'ur dabar įr.vį^ai. retai 
sulenkėjusių lietuvių gyvenama.

•V -. ■* '■ i ? ■

Lietuvos sienos
• *. M. * •» • . L . ■ •> » ■ . ,

. Juk. visos, tos .sritys kadą'isė 
istoriniai Lietuvai priklausė , it 
lietuvių buvo apgyventos. ,Nė 
jlietuyiiį taįdtos kaitė Jei vėliąu 
jos kitų buvo kolonizuojamos, 
arba dirbtinai nutautintos. Tad 
istoriniai imant, lietuviu, taii- 
įioą’ pretėnzijdš j ta's štitiš viški 
butų pateisinamos, o ukišku po
žiūriu visai rimtai pagrįstos.,yi- 
,sas Nemuno.baseinas ūkiškai ;yr 
ra reikalingas ' Baltijos jurų. 
Lietuvos valstybė be išėjimo į 
juras; be savo uosto, • turėtų sa
vaime sunykti ir ūkiškai nega-

jtęmiąntiS 1914 mietų 
statistikos duomeni-

. ’ v v .i : •. a r ' • .• r ■ . * / <. ) 5

.S

;No. 1 ..
Vakarų Komitetaš fejtomeh;- 

duoja nominuoti visus dabarti
nės PiIdomosios Tarybos na
rius, f. y;. v;

F. J. BagbČtus 
tus •.

K. J. Mąžukna 
prezidęrituŠ;..

M; J. Vinį tas -
. ■- <nūs ‘.L / 7 .:\. '• .

K.‘ P. (Ingis — į iždininkus
E. Mikužiutę — į iž<3čx glo

bė jusj. į
S. MbctuŠ į iždo globėjus
Dr. J; Š. Štoh‘ešlow — į dak

tarus kvotėjus;
No. 2

Rytų Komitetas siūlo tokį są
rašą: į /.

F. J. Bagočius — į preziden- 
,tus, -y . s • t -• •

J, K. Mažukna — į vice-pre- 
zidemtus

V. Michelsonas
rius . , \ _____ ___

k. i3’., Gugiš į' iždininkus
, E. Mikužiutė — į iždo globė- 
jus , .. ..... v -.j . . /.

Jonas Jarus — į iždo globė
jus. .. . ... . ,

Dr. J. Š., Staneslow — į dak
tarus kvotėjus.

No. 3
■ . “Vilnis” rekomenduoja to
kius RaUdM^®» •

į F. J. Bagočius — įrezidęn- 
■tuš- }' L
i j; fc liJažUkria - 
’židŽn^

su 
dar

y

po
- į sekreto

jau seniai kovoja,

į vice-pre- 

į sėkrįtorius 
į K. P, 'iGdgis -L į Jždininkus 
l} E. Mikiižiuti į i^do globė- 
jus v-L ■- 

; j J. Miliauskas — į iždo globė
jus ’ vfe L
• ( Dr. F. M^tųiaiiiŠ arba Dr. A. 
i L. Graičunas — i ' daktarus T.y‘7 •.J kvotėjus. < .

No.-4 
r . - A - ' . ■

į “Laisvės” sąrašas 
į F. J. Bagočius —- 
įtus; , 
į J, Kį. Mąžukna — 
fzidėntus ;

J. Miliauskas — į sekreto-

toks:
i preziden-

į vice-pre-

taus 
i k.

pus
'i

-t-

P. Gugis — į-iždininkus 
į iždo globė-Mikužiute

J. Martin — j iždo globėjus 
(Daktaro kvotėjo vietai nė

ra kandidato). (

į ** No. 5
■ , “Dirvoj ę” paskelbtas , taria
mas’ ^bendras tautlninkų-sanda- 
riečių” sąrašas :, y . j .

V. F.Jkaukaitis — į prezidėn- 
tus 'v (.

V. Būkšnaitiš — į vice-pre- 
zidentus ,
\ M. J.r Vinikas' — .4 sekreto 
rius š : - -

J. J. Bačiūnai arba' A. g. Tre-
- {• iždininkus

L- į ižao globėjas
V. A. Kerševičius — j iždo 

globėjus r \ ‘ <
(Daktaro kvotėjd vietai nėra 

kandidato)
No. 6 ‘

V

čiokas —■
S. Mockus

K

V. F. Laukaitis — į prezidėn 
tus į'. . .....

VLĘukšnaitis - 
dentus' .

M. J. Vinlkas — į sekreto
rius r c

A. S. Trečiokas — į iždinin
kus ‘ '■ ' Z .w<

S'. Mockus .—į iždo giobėjuš
Kečsevičiūš ~ į iždo

A
J .į vice-prezi

Dr. S. 
kvotėjus

Biežis — į daktarus

, No.. 7
‘‘Sandaroje” paskelbta “Cle- 

veląndo veikėjų” sąrašas:
N1.' Rastenis — į prezidentus 
/l. Shalna

tus
I M. Vįpikas — t 
’ J. Bačiunas — į iždininkus 

■ S. Mockus — į iždo globojus 
L P. Pivaininas —• j iždo globė
jus ,

'Dr; S. Biezis 
kvotėjus.

•die, lapkričio 4 d,, it tęsis iki

į vice-prezidėn- 

į ;sęlj;rętoridė

- į daktarus
■ i

Nominacijos ^prasideda šian
die, lapkričio 1 d., ir tęsis ikj 
įrud'Šžio' 31 ‘ d. BUs įdomu pa^ 

Vienybė” siūlo tokį nąrašą:įžiūrėti, kokį^bus jų rezultatai.'

Traukia Teisman 
Kauntę ir Uniją

Apex Hosiery Co., Philade.l- 
pbia, Pa., patraukė teisman Phi- 
ladelphia kauntę, reikalaudama 
$1,026,000 atlyginimo už pasi
dariusius kompanijai nuostolius 
laike sėdėjimo streiko pereitą 
pavasarį. Byla užvesta sulig 
1841 m. įstatymais, leidžiančiais 
skųsti kautę už pasidariusius 
laike riaušių ir minios smurto 
nuostolius.

Ta pati kompanija prieš kiek 
laiko patraukė teisman CIO ko
jinių darbininkų uniją, reika
laudama $3.000,000 atlyginimo.

Dokų Darbininkų 
Streikas

Jau kurį laiką streikuoja do
kų darbininkai Jungt. Valstijų 
pietinio Atlantiko uostuose. Dė
lei to paliovė plaukioję j tuos 
uostus ir laivai, nes jie vistiek 
negalėtų iškrauti savo prekes.

Ikišiol betgi nėra dedama pa
stangų tą streik^ sutaikinti. 
Streikieriai reikalauja alg^ pa
kėlimo. šiame streike koope
ruoja aštriai tarp savęs kovo
jusios CIO ir Darbo Federaci
jos unijos.

Apskundė Fordą
Automobilių darbininkų unija 

formaliai apskundė Ford Motor 
Co. už laužymą Wagnerio dar
bo- santykių aktb. -t

Areštavo Samdytoją
Pasiremiant 1893 m. Indiano 

įstatymu, draudžiaučiu šalinti 
iš darbo darbininkus už priklau
symą unijai, tapo areštuotas 
skalbyklos savininkas Louis 
Shoemaker iš Fort Wayne, Ind.

IŠ LIETUVOS
Panevėžys — geli 

žinkelių 'mazgas
Panevėžys iki šiol turėjo pla

tųjį geležinkelį, kuris niro Abe
lių pro Panevėžį eina į Rad- 

; viliškio ir siaurąjį Panevėžio 
eina į Radviliškį. Dabar jau 
įpusėta naujo siaurojo geležin- 

, kelio statyba nuo Panevėžio 
iki Joniškėlio 38 kilometrai il
gumo. Pastačius šitą geležin
kelį, panevėžiškiai traukinių 

. susilauks iš keturių pusių — 
, nuo Abelių, Radviliškio, Joniš

kėlio ir Saldutiškio. Visi trau- 
, kiniai Širstos ties dabartine Pa

nevėžio geležinkelio stotimi.
■ Panevėžio stotis jau labai se- 

• j ■ •

, na ir ankšta. Todėl netrukus 
■ čia bus statoma nauja, gra- 
. ži, erdvi gėležinkelio stotis. 

Taip pat Panevėžyje bus pa
statytais geležinkelio dirbtuvės, 
kuriose dirbami ne tiktai re
monto darbai,’ bet bus statomi 
ir liauji vagonai. Tokiu budu 
Panevėžyje bus didelis geležin
kelio centras.

Tsb,

Statyk tiltą Biržų gele 
zuikelio ruože

*

Grasia Streikas
CIO elektros darbininkų uni

ja prigrūmojo paskelbti strei
ką Consolidated Edison Co., 
New Yorke, darbininkų streiką 
ir New Yorką paskandinti tam
soje, jei kompanija nesustabdys 
masinio šalinimo darbininkų iš 
darbo už prįkĮąusymą ųnįjai.

BIRŽAI — Šiaulių Biržų siau
rojo geležinkelio ruože per Pi vė
sos upelę dar šiemet bus pra
dėtas statyti modernus, apie 
40 m. ilgio tiltas. Galutinę til
tui vietą išrinkti buvo nuvykęs 
siaurųjų geležinkelių direktorius 
inž. Grinkevičius. Tiltas bus 
statomas ūkio budu.
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PO KENOSHA KOLONIJĄ PASIDA IRIOS
Kenosha lietuvių, kolonija turi nemąža gerų v ei 

kėjų. — Kultiirds draugijos sėk ’ 
rengimas, f _ ~ 
liko išspręstas. ...... ..

----------7^r .ngąs pa
— Pagaliau ’ kalakuto klausimas

Taip sakant, mano misija 
Kacine jau baigta. Galima sa
kyti, mano darbo tikslas čia 
buvo šimtą nuošimčių sėkmin
gas. Reikią manyti, kad ir gra
žiojoj Kenosha. lietuvių koloni
joj mano misija ganėtinai bus 
įvertinta. Čia, mat, lietuvių 
nausėdija judri, lietuvių nuo
taika vieninga, vietos darbuo
tojai nuoširdus. Neabejoju, kad 
mano kilnus darbas vietos kul
tūros draugijos gerovei čia ras 
plačią ir derlingą dirvą. Juk 
šiame mieste aš rasiu bendra
minčių lietuvių. Gal būt, teks 
susitikti su gerai įgudusiais vi- 
suomeriiniamė darbe veikėjais 
kaip antai, pp. Blaževičium, J. 
Martin (šio miesto konsolmo- 
nu), Pabarška, F. Jankausku, 
Velvikiene, Labanausku, Bag
donaite ir daugeliu kitų, apie 
kuriuos reikės vėliau rašyti. 
Mat, šios kolonijos lietuvių vei
kimas gyvas, veikėjai gražiai 
sugyvena, organizacijų yra ke
liolika, tarpusavyje 
veikia. k

Binghamton, N. ¥
- « >* '-4.1 ,, { ' į ; : j

Lietuvių jaunimas 
vedasi

Kaip kitupsė. lietuvių apgyi- 
vėntudse mieštuose; taip ir paš 
mus, čia augęs lietuvių jauni
mas vedasi.' Bet, deja, d u upe
lis čia ginusio jadriifiio vėdą- 
si su“ kitataučiais ir dingsta iš 
lietuviško ' pasaulio?
. Jūsų rėporteris yra didelis 
lietuviškas patriotas ir višaš 
lietuvių vėdyMs su kitatau
čiais skaitP nesėkmingomis ir 
nepavyzdingomis vedybomis, ir 
kaipo tokias ignoruoja ir į 
“N” neraportuoja. Bet tarp 
aukščiau minėtų vedybų pasi
taiko ir pageidaujamų, t.y. re
porterio manymu . “Bonefide” 
vedybų, tai yra tokių,’ kur 
tuvis vyras veda lietuvaitę 
ba priešingai.

Tad pora tokių vedybų,
sų reporteris, ir yra nusista
tęs aprašyti.

P as A. Rudžius apsive
dė su p-le Ona Že

maityte
Spalio 24 ’d. čia apsivedė p. 

Alexas Kudžius, kuris jau prieš 
keletą mėtų, į čia atvyko iš 
Forėšt City, Pa. Kadangi p. 
Kudžius prieš atvykstant į 
Binghamtoną jau buvo 
aukštesnę mokyklą 
School), tai padirbėjęs 
metų vėl; tęsė mokslą,
mąs j mokytojų institutą, ir po 
keturių metų tęsimo mokslo, 
negavęs tinkamos vietos kaipo 
mokytojas, vėl grįžo į Bing
hamtoną ir čia išlaikė civilius 
kvotimus vietos p’ašlo ’ klerko 
pareigoms eiti. Netrūkūs jis 
liko pakviestas, užimti minėtą 
vietą. Pašte jis ir dabar tebe
dirba.

Gi jo gyvenimo draugė yra 
gerai žinomų vietos biznierių 
p-nų žemaičių .diMė, baigusi 
aukštesnę mokyklą ir padoriai 
išauklėta mergaitė. Reporteris 
jaunavedžiams linki ilgo ir. lai
mingo šeimyniško gyvenirho.

C. ‘ V. i
P-lė Malenija Bucin- 

. skaitė ištekėjo; už 
p. A. MarČiuškoš

NAUJIENOS, Chicago, ii.

■

vyz., HelĮinkyjė dabairtiųlš lai- . (Jhica. 
kas yra 2Q. minūčių anksčiau ti
krojo saulės laiko, įvedus gi 
Vid? Euroį>os laiką, jis butų 40 
minučių vėliau saulės laiko BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ SĄJUNGOS 1987 ME
TŲ VALDYBA* Ą.- Rimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Ave.j J. 
Begin—pirn^ pageibipiplęa^, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kuhevičla — 
nutar, raštininkas;, 8220 , S. Union 
Xvė.; D. Gulbinas—£fn.: taŠL. 3144 
So.' Wallace St; J. Mateyunas »— 
kpntrolės raštininkas ,■ 3j400 So. 
Union Avė,; P. Balsis-^kasierius, 
5658 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka.,.3180 . So. Halsted 
St. Laiko susirinkamus kas .mėne
si pirmą trečiadieni, 7:30 vai. va
karo, Chicągos Lietuvių Auditori
joj, 3183 So. Halsted St.

vieningai

lie- 
ar-

iu-

Prieš pusmetį čia 
Kenosha Lietuvių 
Draugi j k (Čhicagos

įsikūrė ir 
Kultūros 
Lietuvių 

Draugijos skyrius), ši organi
zacija per trumpą laiką tikrai 
pasižymėjo savo veiklumu. Bu
vo surengtas vasaros metu sėk
mingas išvažiavimas. Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugijai li
ko gražaus pelno. Dabar vėl 
yra rengiamas koncertas, lap
kričio 21 dieną.. Dalyvaus pro
gramoj Čhicagos Vyrų choras, 
Beliajaus šokėjų trupė, taipgi 
ir vietos meno jėgos. Atrodo, 
kad koncertas bus Sėkmingas, 
nes organizacijos nariai stro
piai šiam vakarui rengiasi. Ir 
tikietų jau išparduota 
daug, o iki vakaro 
čiai išplatins.

Beja, pravartu 
apie čia sakytą
kuris įvyko vasaros’ metu. Lai
mei ar nelaimei, šio išvažiavi
mo dovanų traukinta p. Paul 
Miller, Čhicagos Lietuvių Drau
gijos finansų sekretorius, lai
mėjo kalakutą. Ir su tuo ka
lakutu dabar yra gyva bėda. 
Kalakuto p. Millėr’is neatsi
ėmė. Jis paliko jį pas ponus 
Jankevičius. Ir tas vargšas gy
vūnas beveik buvo savininko 
užmirštas. Ir kai vėliausiu lai
ku buvo atsikreipta į p. P. 
Millerį 
ryti su 
kymas 
pavedu
Pabarškienės apiekąi. Lai jos 
kalakutą paskerdžia, iš jo pa
gamina gardžius pietūs, ir se
kamam Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugijos susirinkime 

- nemokamai pavaišina organiza
cijos narius.”

baigęB 
(High 
keletą 

įstoda;

gana
dar j ų apš-

prisiminti 
išvažiavimą,

' LAIVYN’O .iiANĘVRAĮ. —J karo laivą Virginia keliais 
rndhevrų Pacifiko vahHeriyne. Tolumdj matytis menulio nušviestas kitais 'karo lŪi- 
Vdš.

p-lė.-MąlęnijaeBučinskaitė, p-nų 
J. M> .Bučjnskų tyresnioji duk
tė. P-lė Bučinskaitė jau kele
tas metų, .kaip yra baigusjL slau
ges . mokslą ir dirba Wilson 
Memorial ligoninėje.

Kadangi p-le Bučinskaitė iš 
pat -mažens yrd gabi mergai
tė, tai jai ..teko daug deklamuo
ti, įvairiuose parengimuosė, o 
pastaruoju“ laiku ir vaidinti 
bent keliuose veikaluose, ku
riuose ji šauniai pasižymėjo.

P-lė Bučinskaitė priklauso ir 
viefds -lietuvių organizacijoms, 
kaiį> antai SLA. 50 kp., “Biru
tės” rateliui ir dar kelioms or
ganizacijoms.

' ’ P-aš A.’ Marčiuška, jos gy
venimo draugas, irgi yra vie
tos lietuvių organizacijų dar
buotojas.' Jaunas ir energingas 
vyras. Reporterio manymu, tai 
labai .tinkama . pora. Tad ilgo 
ir laimingo šeimyniško gyve
nimo ir dar dau“giau bęi ener
gingiau darbuotis lietuvių vi
suomeniniame , gyvenime.

— Jūsų Reporteris.

Kenosha, VVis.

Aūtomobilio nelaimėje 
liko sužeistas Ed Braze

Spalio 24 d. grįždarhas iš 
Great Lakęs Navai Training 
Sfation prarado automobilio 
kontrolę Ed Braze ir apsiver
tė. Automobilius net keturis 
bartųs .apsiverkę. Pasėkoje Ed 
Braze liko’ pusėtinai apdaužy
tas ir sužeistas. Jį tuoj nuve
žė į Lakė Forest ligoninę.

Ed Braze yra sūnūs žinomo 
šioš kolonijos veikėjo C. K. 
Bražė-Brazevičiau“s. Jis yra pa-

Rugsėjo pradžioje ištekėjo sižymėjęs futbolininkas (pri-

’A 1 J

iPO naktinių

ta pagreit'intit Susisiekimą tarp 
Vakarų Europos ir Baltijos val
stybių. Iki šiol .kelionė iš Ber
lyno pęr; Kaūną, Rygą ir Talį- 
h^ į. Helsinkį trūkdavo 40-44 
valandas; Nūd ateinančių me
tų gegužės mėn. 15, d. kelionės 
laikas, bus sutrumpintas iki 28 
yajandų. Tam ^reĮkąlųi su ge
ležinkelių tya^kąras&u btus , su- 

kelTp "šušisiekimaš taip lr
Vakarų Europos ir Bal-j,10Ter. U0m.1J0S Ianką-P>aukl<>- j • • . -jt* . janueji laivai.

klauso Cooper .Cardinal ko
mandai). Nelaimė atsitiko, kai 
Ed Braze grįžo namo po lo
šimo futbolo.

IŠ LIETUVOS
Pagreitinamas geležin

tijos valstybių

su klausimu“, kas da- 
kalakutu, — tai atsa- 
gauta toks: “kalakutą 

p-nių Velvikienės ir

Atrodo, kad tai nebloga au
ka draugijos nariams. GUI būt, 
ją mielai priims ir tinkamai 
sudoros. Man atrodo, kad Pr- 
A. Montvidas ir Julius Micke
vičius nesididžiuotų, jei keno- 
shiečiai juos pakviestų kala
kuto pietums. kaip manote, 
draugai ? *.

— F. Bulaw.
(Bus daugiau)

SlŪSKtfpĖK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

.V" * * * . y* J •' * J

1b prašo Lietuvos Žmonėsir 
taip patiria Lietuvos bankai

■ I ■’ ” *1^ , J ■ *'■ * <r’ '

NAUJIENOS
NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 

paįvairintos. -
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Čhicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje# J ...

NAUJIENOSE ,,telpa dūrtg straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, ftiokšlmio turinio rūšių, 
eilėraščių it apysakų, r

NAUJIENOS kąsdiėri deda daug gražių paveikslų ir 
f atvaizdų* , v, ų j. < ;

NAUJIENOS yra visuOtnenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, sklėMkitė jas ir, 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE^ 

NlŲjiŽNdš /
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Atėjo
KULTŪRA No. 9

: Turinys:
Ą. Vilčinskas —■-Japonijos jm- 

, pėrializmas ir jo tikslai.’ 
Danas Pumputis— Five o’cloc-

* * J . ■ * 1 ^ 4* ' • 1

A. Giičas — ZniogąUs dvasios 
,, . gyvenimo drama.
K. bararįauskąs —

Žuvis prieš vandenį. 
V.-J-kds—Trys kanalai. 
K. Jakubėriaš—Dii eilėraščiai. 
D. P u p utis— Pokarinės Len

kijos romanūš:
Populią^ušis Mokslas. , 

Naujų Knygų Apžvalga.

i Bė to, konferencijoje buvo iš
keltas ^sumanymas Misose Balti
jos valstybėse įvesti Vidurines 
Europos laiką, koks* Lietuvoje 
jau seniai yra įvestas. -Sųomijo- 

__________ ____ _ ____ j e, Estijoje ir Latvijoje dabar 
vos atstovai^ jarp kitko, nutar- veikia Rytų Europos P&- 

_ ■______ 2________ _____ . - ■ ■■ - • ■ ■ ... . .. -....l ......j—1 ’

KAUNAS -4 Stokholme šio
mis dienomis pasibaigė konfer
encija Europos geležinkelių tvar 
karaščiui nustatyti. Konferenci
joje, kurioje dalyvavo ir Lietu-

DODGES 193^ ŠTAI CĮA!
Priversti Parduoti TUOJAU sdVci kelis pasi- 

...'L. likusius 1937 p.odg-e^. „
Oficialų ir ekzekutyvų—4 dunj toūring Sedan—spalvų įvairumas 

' ’ f ■ A ' . ir įrengiiitas.'' • •' '• '
KRAŠTUTINAI ŽEMOS KAINOS

NAUJŲ KARŲ GARANTIJĄ
Nepirk nie jokio karo—pamatyk mus pirma! A. , /<

CENTRAL AUTO SALES and SERVICE
AUTORIZUOTAS DODGfi and PIAMOUTII DEALERIS

■. 3453 South Morgan Street
GARL WAIN0RA.

Nendre —

Kairia 45 Centai
GALIMA gauti

- NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGUOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis.—pirm,, 3480 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6185 Bd. Rock»v«Il 
St.; P. Killis—nut. .8347 S. 
Lituanica Avė.; F. - Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.|- M. Z. 
Kadziauskas—'turto rašt.; A. Bu- 
žinskas-—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—-apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; y‘A. .Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas,. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30. vai. vakaro, 
Čhicagos Lietuvių Auditorijoje,

LIETUVIŲ ZAGAiilEClŲ KL1UBO 
1937 MĖTŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avę,; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So- Califomia Avė.; Sopl.ie 
Ambrozaite—nut. -rašt.; 11731 So. 
Indiana Avė.;, M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 

mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. , Independence Blvd.; 
Erančes Ambrozas—kasin^ 11731 
So.- Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W, 46th.Pl. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; VVilliam Putr’s 

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

LIETUVIŲ, KEISTUČIO ; PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841 

W.. 40th St.,r-pirmininkas; .Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 

■ Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs.
Bernice Keller,- 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharką, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Wąrnb», 
383$ So. Kedzie Aye.—Kasierka; 
Helen • Čhapute, 4403 S. Albany 
Avę.—Kont. . raštininkė; Leonas

Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 SO/ , Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St,, tel. Central 4413— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4853 So. Tahnan Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Rasparaitis, 4154 South Artesian 
Aye.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.j—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St.. Chicago, I1L Sausio, va
sario ir, kovo mėn.> mokesčiai pri
lipami 10 vai. iŠ ryto; kltąis mė
nesiais—nuo U vai. iš ryto.

Kai vasarą pr/asiląvin- 
S i t—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių, veikalų. Jei gerai, t 
sušitvšit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.
•A

No. .fcpRĮĖš VĖJĄ NEPA
PŪSI,. 3. veiksmų Jco me
diją.. Lošia.3. vy- 
rai iv 5 moterys .
78-7.GĄDYNĖŠ ŽAIZDOS, 
‘4 veiksmų drama, LOŠia 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys ................... - •

79^-GERlAUS / VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
aikto komedija. Lošia. 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys .............. ......

84—MEDICINOS DAKTA
RAS, viend veiksmo -ko
medija. Lošia 6 OKČ 
vyrai ir 3 moterys

’ ‘ “Rlimavičia, 2534 W. 46tft St. —

No

No.

No.

*

P

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
SIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amu š.. 
T o k į, . termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NA UJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

b Y K Al
jeigu D A B A R .

, užsirašysit “Nau jie
nas-’ ant mėtų ir 
prisiųsit
Chicagojė
Kitur Suv. V aisti jo
se . ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

I

. $84)0

NAUJIENOS 
1739
I St

. ‘į;
M 
24H 
lite

60-
50-
40-
30-
20-

.10-

Siųskit mbney orde
rį arba čekį — ‘

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL

40

30

10

Užsisakydami prisiųskile mo- 
hey drder. .

'iUtolENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

■ f. 4- 4 ' «•

VILNIUS
PAVElKSLUOSĖ-

Binkio ir Tarulio 183 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Rainavę $4.00, dabar 
persiuntimu

$3.00
■ ■

“LIETUVA” BENO VAlDYBA 1937 
METAMS: K.. Jurgon—pirmininkas, 

1618 Sq. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą-—pirm.^pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
•50th Court, Cicero, Ilk J. Balakas, 
J r.—fin. rašt,, 1432 So. 50th tlt., 
Cicero, Ilk; K. Jenilšauskas —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi- 
cągo, Ilk; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, Ilk; Ignas JureviČe—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, Ilk; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, Ilk 
Telefonas Cicero 4534 J.

su

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO. ILL

pirkinių reikalii# 
krautuvei, kūrina »kelbiM> 
NaujiMioU

I gi I III e pili ...... ..............

MORNING STAR .KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Amhrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 8327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 790Š; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; -Pagel- 
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Rasos glo
bėjai :«r-Antanas Lungevič, 1814 
VZabansia Ava., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas MjląŠevi- 
Čia. 2750 N. Neva Avė.; .Kasierius 
—Jonas / Raila, 4839VVinnemac 
Avė, Susirinkimus laikome. kas 
pirmą ketvirtadienį, po .ąntrąfcu: 
3804 Armitage Avą. — Rašt. M. 
Chepul.

DRAUGYSTES SUSI VIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

vąldyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm.. Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pUto., Ant. 
Zellon, 7|32 Sv. Raęin? Avė.; 
Nut. . rašt.-— Kazys Batutis, 2627 
Gladys Ava,; T 
Viršila, <3445 So. ____
dininkaė—Mik. Bankevičins, 028 
W. 18th St .Metinis knyrų peri.

W. 18th St:

Virsila, 3415 S 
dininkaa—Mfk^

Fin.; rait.—Pętor 
>. Wa11ice St.; tž-

*OU1

Peter D

46th.Pl


NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, lapkr. 1, 1937

Diena Iš Dienos
* * - F

sasttsttaszatsastessasEa^

Rapolo Sudriko 
Varduvių Puota

BRIGHTON PARK. — Spa- 
lio 24 d., buvo Rapolų diena. 
Ta proga drg. Rapolas Bud
rikes, 4070 Archer Avenue, su
silaukė daug svečių — artimų 
draugų savo alinėje.

Pp. Budrikai yra visiems 
dalyviams širdingai dėkingi už 
atsilankymą ir draugiškujną.

Senas Petrsa.

Naujienietis r 
tavernos biz- 

4949 Šo. Hal-

Juozas Martin 
Sunegalėjo 
Sveikatoje

Labai geras 
Juozas Martin, 
nierius adresu
sted St. yra pusėtinai sunc 

ai ėjęs savo sveikata. Daba 
yra Dr. Montvido priežiuro • 
ir tikisi, gal neužilgo pasveik 
Labai blogai yra krda žmogų, 
pats turi savo taverną ir dak
taras jam uždraudžia su* dra.u 
gaiš išsigerti. Taip dabar mu
sų Juozas turi kentėti pako 
pasveiks. Atrodo gana gerai 
tik biskutį yra suliesėjęs. Lin
kėtina p. Martin greito pasvei
kimo.

kienė. Ji apgailestavo kad p-a 
Umežienė tokiam padėjime, ne
gana to, kad sveikatos nėra, 

‘bet ir visi buvę draugai ją už
miršo.

Kalbėtoja jai patarė nenusi
minti, nes šis skaitlingas susi
rinkimas parodė, kad ji dar 
turi daug gerų draugių, kurios 
ligonės neužmiršo. |

Pąskiau kalbėjo Mrs. Garš- 
vvienė ir papasakojo kokiam 
padėjime pamatė p. Urnežienę 
kai nuvažiavo ją parvežti į 
uncheoną. Ji girdėjus, kad p. 
Juiežienė serga, bet netikėjus, 
cad ji visai negali vaikščioti 
be pagelbos. ;

Galiau ir ponia Urnežienė su 
ašaromis akyse patarė kelius 
'□džius, dėkodama visoms už 
> šelpimą. Ji labiausiai dėkojo 
>. Lukas už surengimą šio

• cheon ir sakė, kad su tais
’niyais galės nueiti pas gy

dytoją.
Užbaigę
\ stūmės
•J mos*
e’t'i pasveikti.

linksmą luncheon, 
į savo 
poniai

VBA.

Labdaringas 
Luncheon

MARQUETTE PARK—Pra- 
eitą ketvirtadienį po pietų, įvy
ko labdaringas luncheon, kurį 
surangė p. J. Lukienė, savo na
muose, 6515 So. Maplewood 
Avė., p-iai Anelei Urnežienei, 
kuri gyvena 5603 So. Throop 
St. ir serga nervų liga. Gana 
skaitlingas būrys jos draugių 
atsilankė ir visos turėjo “ge
rus laikus” ir aš manau, kad 
visos buvo užganėdintos skaniu 
valgiu, kurį pagamino ponia J. 
Žukas.

Jai pagelbėjo ponios Petrai - 
tienė ir Trainienė.

Užbaigus valgyti, ponia Lu
kas paaiškino, kad šis luncheon 
yr£ surengtas tam tikslui, kad

M

namus lin-
Urnežienei

Buvęs.

Mėsos Parduotuvė 
Vęl Grįžo prie 
Buvusio Savininko

BRIDGEPORT. — Biznierius 
?Zatas Bertash prieš kurį lai
ką savo mėsos parduotuvę (bu- 
černę), adresu* 3239 So. Haį- 
ated S|., buvo pardavę kitam, 
nes, kaip žinom,, jis yra žy
mus mėsos „dealeris ir turi ge
rą pasisekimą toj biznies ša
koj. Tačiau, bučernės naujas

GRAIKAI SVEIKINA SAVO ŽVAIGŽDĘ—LIETUVIAI NETRUKUS SVEIKINS 
SAVO. — Paveikslas parodo sceną Chicagos La Salio Street stotyje, kur susirinko. 
Chicagos graikų delegacija priimti savo garsią, tautietę dainininkę Elen Dosia (vi
duryje*. Chicagos lietuviai taipgi netrukus priims savo garsią tąutietę Ąnną Kaskas 
(Ona Katkauskaitė*. Ji atvyksta Chicagon lapkričio 6 d. P-lė Kaskas dainuos šį sek
madienį, lapkričio 7 d., Civic Theatre salėje, prie Washington ir Wacker Drive 
(operos rūmuose). Dainininkei asistuos Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, kuris . 
dabartiniu laiku platina koncerto bilietus.

P-lė Kaskas yra žymiausi lietuvaitė-dainininkė Amerikoje. Ji yra pirmoji mu
sų tautietė pasiekusi Metropolitan Operą New Yorke. Jos koncertas bus Chicagos 
lietuvių parengimų pažiba. . . *

Wentworth avė. Automobilis 
trenkė į troką tokiu smarku
mu, kad Šilui buvo perskelta 
galva, o Kinsellai buvo apka
potas veidas.

SPORTAS
RISIS FRANKIE TALABER

Shoe batų krautuvė buvo išde- 
koruota su Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis kada Miss Lith- 
uania lankėsi krautuvėje ir 
daugybė kitataučių stebėjosi 
kodėl tiek daug žmonių rinko
si toje krautuvėj ei P-lė Kaz
lauskaitė 
jaunesne 
madnius
Boston Shoe krautuvę pąreikš- 
dama, kad ji gavo labai gerą 
pasirinkimą to ko norėjo.

— VBA.

buvo kartu su* savo 
sesute. Išsirinkusi 

batelius ji apleido

Traukinys užmušė 
dvi moteris
/• Dvi Winnetka moterys, gryš- 
damos automobiliu iš vaikams 
suruoštos halloween y siausties, 
pateko po Northwestern trau
kinio ratais ir abi vietoj liko 
užmuštos.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

Kupiškėnų Kliubas 
Auga Ir Nariais 

savininkas, tūlų priežasčių de- 
liai, neišvarė biznio. Tokiu bu-/1 1 nUfedlo
du, noroms-nenoroms pp. Ber- Ruošiasi baliui lapkričio 20 
tashiams atgal reikėjo perimti 
krautuvę.

Vadinasi,
vėliai grįžo
ninko.

mėsos parduotuvė 
prie buvusio savi-

Rep. A.B.C.

d.
Kupiškėnų Kultūros draugi

ja įaikė mėnesinį susirinkimą 
16 dieną spalio, P. švelnio bu
te. Išklau’sus visus valdybos ir 
komisijos raportus, pasirodė, 
kad draugijoj viskas tvarkoj. 
Buvo skaitytas laiškas nuo Eti-J 
nes Lietuvių Laisvamanių Kul
tūros Draugijos 1-mos ku*opos.

Laiškas priimtas. Vakaro 
Rengimo Komisija pranešė, 
kad svetainė paimta ir tikie-

Bridgeportietis
Sužeistas 
Stovinčiam Troke
\ 36 metų Trefon Šilas, 3208
So. Halsted st., buvo sužeistas tai atspausdinti ir nariams bu- 
“paparkimtam” automobilyje, 
troke, kuris stoveje prie Vin- 

p-iai Urnežienei pagelbėti pini- cennes ip Howard avė.
giškai ir sykiu su ja praleistij Į troką įvažiavo keleivinis 
valandą smagaus laiko. Pas- automobilis, kuriuo važiavo 
kiau kalbėjo Mrs. A. Sabaliaus- Adrian Kinsella, nuo 6557

Naudokitės Proga!
./

"KTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOM per musų konkur- 

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

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

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

l.lKTi \ IV DRAUGIJOS OFISAS:

Hnl t' d St '2-ros lubos)

vo išdalinti platinimui. ^Taipgi 
liko išrinkti darbininkai busi- 
mam baliui. Jis įvyks šešta
dienio vakare, lapkričio 20 die
ną, Shameto salėje, Cicero, III 
Tai šio sezono kupiškėnų pir
ma graži pramoga — balius. 
Kupiškėnai dirba iš širdies kul
tūros darbą ir jie turi prita
rėjų. štai, iždininkė D. Gird- 
vainienė vėl gavo auką $1.00 
iš Siuox City, Iowa. Prisiun-

Mary Meškauskienė. Au*ka- 
Vincas Valingas, Kupiškė- 
Kulturos draugijos vardu, 
auką tariam širdingą ačiū.

Kaip matot, Kupiškėnai fi
nansiškai auga, taipgi ir na
triais. šiame susirinkime prisi
rašė du nauji nariai, K. Klim
ka ir J. Vanagas. Po susirin
kimo, ponia švelnienė patiekė 
skanių užkandžių ir gėrimiįV 
kad nariai arčiau su* vieną, ki
tu susipažintų. Beužkandžiau- 
dami ir bediskusuodami, nė ne- 
pajutom, kaip atėjo 12 valan
da. Skirstėmės kiekvienas, savo 
nakvynėn.

šiandien White City patal
poje risis Frankie Talaber, 
sensacingas Chicagos ristikas. 
Reikia pasakyti, kad to jauno 
ristiko tėvas savo laiku buvo 
pasaulio čempionas. Tokiu ba
du šiuo atveju aiškiai matosi, 
jog obuolys netoli nuo Obelės 
terieda. 

t • (r
Talabero oponentas bus Bill 

Weidner, buvęs pu'siau sunkio
jo svorio pasaulio čempionas.

ĮDOMIOS Risi’YNĖS

Tarp sunkiojo svorio nstikų, 
nėra abejonės, Jim McMillen 
stovi labai aukštai. Faktiškai 
jis yra vienas geriausių Ame
rikos ristikų. ’iiPįrie labiausiai 
pasižymėjusių .riątikų yra pri- 
skaitomas Pat Kelley. Todėl tų 
pagarsėjusių ristikų susirėmi
mas kitą trečiadienį Rainbo 
Fronton patalpoje bus tikrai 
įdomus. Sporto mėgėjai tomis 
ristynėmis yra labai susidomė
ję, nes laimėtojaą turės pro
gos dėl čempionato imtis.

raii bus iškabinti. Užsirašyki
te numerius, parsineškite na
mo ir peržiūrėkite ar jus turi
te kuponą su laimėtu numeriu. 
Jei esate išlaimčję, tai atsineš
kite savo laimėto bilieto nu
merį į bile krautuvę, kuri pri
klauso biznierių sąjungai ir 
gausite dovanai ' vertės $5-00 
arba $10.00 dolerių kredito 
knygelę, kuri bus priimta pi
nigų 
.ve j e.

Užmuštosios yra Mrs. Sybil 
Brittain, 40 m., žmona Nor
thern Trust Co. kasieriaus ir 
Mrs. Ja,nėr Getgood, žmona di
rektoriaus Winnetka Communi- 
ty House, kur vaikų sueiga 
įvyko ir kurios suruošime abi 
dalyvavo.

Nelaimė ištiko už pusės blo
ko nuo vaikų sueigos. Trauki
nys automobilį minešė apie 75 
pėdas. Kaip garvežys, taip ir 
visi vagonai nušoko nuo bėgių. 
Suimtas kamantinėjimui kryž
kelės sargas.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
__ _ Telefonas < 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

GERB. Naujienų įkaityto
jo# Ir skaitytojai prašomi 
cirkinių reikalais eiti i tai 
trautuvea, kurio# nkelbiaai 

• uiienofte

vietoj bile nario krautu-

— VBA.

rrefei red by miliions 
to mayonnaise..

• Choiceingredi- 
ęnts whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

PETER PEN

'į)LIOWąį 
•prince

f-ind- 
our 

map]

tė
vo 
nų 
Už

P. B

Naujienų Gražuolė 
lankėsi Boston Shoe
Krautuvėje 4

BRIDGEPORT.—Pereitą šeš
tadienį, spalių 30 d. p-lė Juiia 
Kazlauskaitė, kurią Naujienų 
gražuolių kontestas išrinko at
stovauti lietuvius busiamoj au
tomobilių paradoje, atsilankė į 
Boston Shoe batų krautuvę, 
adresu 3435 So. Halsted. St. ir 
ten išsirinko vėliausios mados 
batelius, kuriuos , dėvės auto
mobilių parados metu4. Boston

DAILY
BLSlhESS
DIRECTORY

KĄSDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

Bridgeporto Biznie
rių Sąjunga Turėjo 
Laimėjimus

BRIDGEPORT. — Pereitą 
sekmadienį Bridgeporto biznie
rių sąjunga* turėjo traukimą 
laimėjimo kuponų. Laimėtojai 
bus paskelbti Bridgeporto lan
guose pirmadienį ir antradienį 
tiktai. Nepamirškite -— kito
mis dienomis jus "negalėsite at
siimti sa<vo laimaus numerius. 
Šį kartą biznierių šąjunga duo
da visą šimtą dolerių laimėji
mui. Būtinai patys turite bū
ti ant Halsted gatvės pirmaį 
dieny ‘ arba antradieny ir per
žiūrėti išlaimėtus numerius iš 
biznierių langų, kur tie nume-

VOU
W\-AExG2.E'S ~n

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

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

MOTERYS.
' Jau galite gauti naują, padidintą 

ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
■(

CHICAGO, ILL,

K-A- IT'S IK4 
TME LOaz 
k POP/

: QUicK.’ 
Mr.

ArtMJ
OuicKJ
OLD 

ę-nad 
(Dilį 
CSC

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST.
TpI RNG RRŠ3-RR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE __ _____ ___
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL .Vlctory >670

BOUlevard 2512
Stock Yard Birffet

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.

SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

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

VICTORY 5165
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Pirmadienis, lapkr. 1, 193?

i (Lietuvių Klasiška 
(Muzika Pritaikinta 
Šokiams
Vytauto Beliajaus šokių kon

certe įdomus programas

mi prašome visas kliubietes 
prisidėti prie choro. •

Beje, hliubo vakarėlis choro 
naudai įvyks lapkričio 13 die
nų “Vilnies” svetainėje. Todėl 
prašome Visas dalyvauti ir nau
jų narių atsivesti. Kviečia ' 

Vaidyba.

_ — 3.1 v k '

kės Jaunuolių

Beliajus, 
dalyvau- 
parengi-

šokėjas Vytautas 
kurio mokinių grupės 
ja įvairiuose lietuvių 
muose, lapkr. 14 $. rengia savo 
šokių koncertą, kuriame jis da
lyvaus kaipo solistas.

Jis yra prisirengęs išpildyti 
Įdomų šokių programą. V. Be
liajus praneša, kad šokiams bus 
pritaikinta klasinė lietuvių mu
zika, kaip Naujalio '“Nokiur- 
nas”, “Tykiai Nemunėlis Teka” 
ir kiti gražus muzikos kuriniai.

Koncertas įvyks sekmadienį 
po pietų lapkr. 14 .d., Chicago 
Women>s Club salėje, prie 62 
E. lįst Street.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose” Urba rąžykite V. Be- 
liajui, 6219 Soutp Park Avenue.

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas
Reikia rašyti New Y o r k a n, 

Lorillard Company, Varičk 
Station, N, Y.

Kainos 83c ir $1.10.

įvakar HibteriĮ 
LluM Choro 
teįiėticija

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti O.ld Gold 
cigaretų konkurso blankas, 
instrukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

• 5 ' l • • t J < » ; »

.Tų blankų-instrukcijų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. BĮan- 
k'os buvo dalinamos krautu
vėse tik konkurso pradžioje.

- j l-r

i I | Č

Nors konkursas . jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet 
blankų gauti reikia kreiptis 
tiesiai į Old Gold cigaretų

Pradedant rudeninį sezonų ir 
ųuisų kliubas užsibrėžė daugiau 
darbuotis. Kaip jau žinoma, 
mes turim suorganizavę moterų 
chorą. Choro pirmos pamokos 
įvyko užpereitą pirmadienį. Jos 
buvo gana sėkmingos, ši vaka
rų, lapkr. 1 dienų, vėl įvyks 
dainų pamokos. Musų jauna 
mokytoja drg. O. Shimkiutė pa
reiškė, kad ji dės visas pastan
gas ne tik gražiai sumokinti 
dainas,, bet ir išauklėti musų 
grupę į didžiausį ir pirmą cho
rą moterų tarpe.

Ištikrųjų tai pirmas męiterų 
choras progresyvių žmonių tar- Į 
pe Jungtinėse Vals’tijošė.' ‘šiiio-

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, ‘*01(1 Gold” Cpntest, 
Lorillard Cornpany, Varick 
St- Station, Nctv York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia.

iSium-iain
Telegramų i 

.VYLIllIO Visas Pasaulu 
Dalis, y

KVIETKlNIiyKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

* > iir ragrabams . . .. 
3316 So. Halsted Street

ĮTVARU c

Urba I;lower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 
t i -j Papuošimams ‘ 
4180 Archer Aveiiuė 

. LAFAYETtE . 4800 , . (r

V~” 
tik 35 centai asmeniui ir Šo
kių pradžia yra 8 ’
Gros garsus “Ole 
orkestras.

Mirė Prano Vizgardo 
uošvis Antanas 
Ly ■" , t. ‘ 1 ■■ ; ii'V'** ‘Kasparavičius

T ■

Ruošiasi Šokiams, Scenos 
Vakarui, Etc.

' i

[vairios Žinios 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

U. I '/■ .

Plėšikai, 
padorius.

Grybai. — “Gas
Laidotuvės,' e te.

Į CLASSIFIED ADS. !
V- — -ir ~ I~ — ...U

Miscelianeous
Įvairus

18 APIELINKĖ. -r- Aštuo
nioliktos apielinkes. jaunimas 
—kurio yra nemažai, pradeda 
atgyti ir imasi veikimo žie
mos sezonui. ; 
jaunuoli’ų ir« mergaičių -yru 
Ona Banikaitė, Aldona Ciiku- 
riutė, Jonas Rukštala, Apielia 
Razmus, Stella Rimkaite, Es- ■ v •’s -telle Skučaitė ir keletas kitų, kairio,; Luokės

, c DAlIrrA

Juozas kuzn^ckąs-Uidyėris I 
dabartiniu laiku tūos jąunup-i 
liūs organizuoj a veikalo su-1 
vaidinimui vienai vie|0š brga- < 
nizacijai. Tarp gabiiį vaidinto
jų 18-toje Apielinkėje yra p. 
U. Žukauskiene. Butų gerai, 
kad ji vėl pasirodytų scenoje. • * ** * • K • 1 *

. i

Šios . savaitės

Business Chances
Pardavimui Bianlai

PARSIDUODA TAVERNA pigiai, 
pilnai įrengtas . —Gera vieta—Prie
žastį patirkite ant. vietos. W. Alex- 
ander. 1219 W. Madison.
*GROSERNĖ ir MARKETAS — 4 

kambariai užpakaly — žema renda 
—geras biznis. 2633 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 0470

fteal Estą te For Sale
Numai-žcmė Pardavimui

PAUL M. . SMITU and COMPANY 
Keal Esiate, Doans apd Insurance 

. . Tel. BOULEVAKD .28UU .
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inįiu- 
ruiaine namus, rakandus ir ąjftįO- 
nioDiiius. įaipgi luruue daug gerų 
uaiuų paraavunui arba mainymui uz 
gerus oargeiius; greitas ir teisingus 
patarnavimas. KeiKalui priėjus krei
pki lesi , <_ j, r
,x ritiJi SO. ASHLAND AVĖ. . 
Ofisas 2-ros lubos su J. J. orish

Tel.. Victory, 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes aengiaine -Ir pataisome visokios 
rųšiep stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
dadjahia. -S . .....

BRĮDGEPORT ;ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

‘ CICERO. - 
pradžioje, nakties laiku;- trys 
apsiginklavę vyrai- apipiešė P.- 
Danauski, . 1346 South 50th 
avenire. Biznieriai, bukite .at-į 
s'argųs, nelaikykite daug pini
gų su savimi. Buvo ir bus to
kių, kurie iŠ plėšikavimo gy- 
veria.

U’ ■' t * i < ? * * i'4
? “Daug Grybų”

l- ■

i Daugumas sako, kad šįmet 
nerA grybų; b jeigu yra, tai 
labai mažai. Bet Frh'nk Danau
skas tam netiki, šių savaitę 
jisai parsivežė apie penkis bu
šelius labai gražių grybų ir sa
ko, “Kiti rengia ančių ir stir
nų prirėš, bet aš galėsiu reng
ti grybų vakarėlį. “Aš pilnai 
su tuo sutinku, gerai pataisy-8 < • • T
ti grybai daiį* skanesni už 
patikštieną.

Pradėjo Biznį
Jaunasis- Antanas Ygnatavi- 

čia, 1514 South 48th Court, 
paliko gaspadorium. Neseniai 
mirė tėvas. Be Antano, liko 
motina ir sesuo, tad jam pri
siėjo būti “apiekųnu”. Be to, 
reikia namų užlaikyti.

Antanas nesnaudė, susirado 
darbą. Bet iš darbo nieko daug 
nepadarysi,. reikalingą kibti 
biznin. Būdamas, tąm linkęs ir 
tiirėda'mas patyrimo’, štai, šio
mis dienomis jau važiuoja su 
troku, pristatydamas kas kri 
nori — anglių, malkų ir t,t. 

‘ Aš prašau vi^iį, kam reikalin
gas patarnavimas, atsikreipti 
pas Ygnatavičių.

; ’ ' ' '

. Raudonos Rožės Vakaras
i'; .^11, ‘

...Kas norit pamatyti tūkstan
tinę. mijuą, ..tai .šįvakar... ateiki- 
tę, į Lietuvių. Liųosybes sve
tainę., .į/ęn įvyks. Raudonos Ro
žes. , k]įubo iųetinis paręngimą^. 
.ląkjlmėri tęsis . visa /naktį., At
eikit anksti arba vėlai, bet at-

'Pereito .^šeštadienio vakare, 
mirė Antanas ? Kasp ar a vi čius,

'r™ uošvin
rinko didelio degtinės ėan'de- 

eraaiėiu vra'lio International Llįųor. što-
re, 4611 So. Ashland Ave» ’ 

Vėlionis buvo kilęs iš Kir-

Telšių > .dpKkr.Priliko žmoną 
du sunuš—^franų ir Antanų, 
keturias dūKtėris ir keturis 
žanltis imąnįj
Prąną Vižgardą, Julių -Bor- 
mus ir. Juozą Simmons,'taip
jau ją .šeimynas ir daugelį ki
tų, giminių. . .' |'

Kųpas pašarvotas yra 4433 
So. Honore St , . , { . •

Eai^btuyės Ėus kętvįrtądie* 
nį, lapkričio 4 j., iš namų j 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčių 
ir į Šv. /Kazimiero kapines. , 

Laidotuvėms patarnauja J.
F. Eudeikis.

For Rent
J FLA- 
šildomas

RENDON 6 KAMBARIŲ 
TAS su garažu —‘ pečiais i 

4224 So. Rockwell.
k.. ...-- ----- ...

Situątion Wanted
Darbo Ieško

t

r’ b

Būrys • vietos mergaičių, su
siorganizavusių. į “Sailorįet- 
tes” grtipę, Šį šeštadienį, lap
kričio 6, parapijos svetainėje, 
prie 18-to.s, ir Union gatvių,1 
rengia pirmus metinius • .šo
kius. Ona Manikaite tų šokių, 
rengimo kofriisijos pirmininkė; 
sako, kad tai bus nepriprastai 
gražus ir linksmas vakaras. Ji 
kviečia visus 18-tos Apįelin- 
kės jaunuolius ir “senus” šo
kiuose atsilankyti.

Ji praneša, kad įžanga yra
visu

puošni ‘mu , p.tsidare

IEŠKO VIETOS už BARTENDE- 
RĮ, esu patyręs, nesu girtuoklis ir 
teisingas, šaukite telefonu.

• - Vincent, Republic 7330.
1 • -U -—-. - ■' —

Help, Wanted—Female
Darbininkių Reikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 

’zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi- 
me gautį darhą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milwaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

REIKALINGA MERGINA kaipo 
veiterka dėl restoranto ir tavern.

3828 Šo. Halsted St.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui — patraukianti alga.

5555 Quincy, Austin 0351.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 lie
tų, .po 2, 3. ir 4 kambarius. 9, me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Street. Mainysim ant ma
žesnio. 2 .flatų muro mimas su. 2 
furnasais parsiduoda tik už. $6000. 

z.. s. auuhjb viuri AND Uu. 
tolti bo. W esiern , Avenue.

. Hemlock 0300.

ŠTAI GERA PROGA NETURĖTI 
BOSO ant savęs. Parsiduoda 3 pa
gyvenimų namas su bizniu labai ge
roj vietoj. Tinka bile kokiam biz
niui. Parduodu arba mainau ant. 1 
arba 2 pagyvenimų namo. Nepaisau 
apielinkes, nors ir už Chicagos ri
bų. Rašykit arba telefonuokit A. L. 
1621 So. Halsted Street, Cricago, 111.

Tel. CANAL 6799.

JONAS TŪBELIS

Adomas stonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 28 dieną. 7:35 yal. yak. 
1937 mki, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 30 metų 
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Helen,, sūnų . Adam, 
.ir žentą Ra^. Cepek. 2 anuku 
^'Grace'- ir” ''Thrfmasji^ pusbrolius 
’ Stanislovą^ Petrą fj? Pranciš

kų Stonais ir -gihąyjėš/ o Lie
tuvoj 1 brolį, 3 seseris.

Kūnas pašarvotas 4855 So. 
Kolin Avė. Tel. Lafayette 0456

Laidotuvės įvyks antrad., 
lapkričio 2 dieną, '8:30 vai. 
ryto iš namų į St. Richardą 
—50th ir So. Kostner Ąvę. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi- ■ 
bus gedulingos pamaldos ųž 
velionio sielą, o iš ten .bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. 
. Visi a. a. Adomo Stonio 
giminės, draugai. ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir sUĮęikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ..f
Sūnūs, Duktė ir giminės.

Patarnauja laid. dir. <L F. Eu- 
, deikist f Jei,. .

Prasidėjo operos 
sezonas

Pereitą šeštadienį su 
senuoju ,
operos sezonas, Susirinko kiek 
galima labiausia išsipuošusios 
ponios, ponai ir paprasti žmo
nės, nes visos sėdynės . operoj 
iki paskutines buvo užimtos 
klausytojų. \ , . . " '

Operos sezoną atidaryta pa
statymu garsiosios operos 
“Aida”. Operos sezorids papra
stai tęsiasi dešimtį savaičių. 

, '" c
------------------------------------- -------------------------- ’ •

REIKALINQA MOTERIS ar mer
gaitė prie namų darbo —gyvenimas 
ant vietos, atsišaukite po 5 .
4053 S. Artesian. Pirmos lubos.

Help Wahted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA AGENTAI prista
tyti < krautuvėms Lietuvos maisto 
produktus. Gera proga keliem agen
tam Chicagoje ir kituose miestuose. 
Rašykit ,:

BALTIC- IMPORT COMPANY 
805 West 19th Street arba šaukit

Haymarket 3555 dėl pasitarimo.

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, furnasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talnian Avė.......................  $3800.00

2-flatis — plytinis budintas,'po* 4 
kambarius, Brighton Parke $6,500

Krautuvė ir 6 kambariai — plyti
nis budinkas, prie 4314 §o. Rich- 
mon St. Priduokit pasiūlymus. '

5 kambariai — plytinis bungąlCM 
Marųuette Parke. ................ $4500.00

Tuos budinkus galima nupirkti su 
riiažų jmokesniu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais. .. . , , :

J. A. SHULMISTRAS
, Home Owners Realty Mart • 
4016 Archer Avė. Lafayette 6300

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spajio £8 dieną, < 7:05 yal. vak. 
1937 m;,-, sulaukęs ’ 49 metų 
amžiaus, giipęg ^Kupiškiu. - pa- < 
rupijoj, ... Slovinelškių ' kaime, , 

' Panevėžio apskrity.
Amerikoj išgyveno 32 metus
Paliko dideliame nuliudįme 

moterį Stanislavą, 3 dukteris; 
Evą,. Stanislavą, Jenny, ,du 
žentus: Jqhn Cook, Edwardą 
Kavannough, seserį Anelę,.Mį- 
kienienę ir švogerj y < Antaną 
Mikėną, pusbrolį Jurgį Vejai- 
niškj, o Lietuvoj seserį Mari
joną Valiukienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
koplyčioj 1138 West 87th St.

■ . - : '.V? ;
Laidotuvės įvyks .lapkričio 

2 dieną, 9 vai. ryto iš koply
čios St. Kilian’s į Parapijos 
bažnyčią,, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos. už velionio 
sielą, o iš ten btus nulydėtas 
į Šv. Kazifniero kapines.

. •.? • •> - '
Visi a», a. Jono Tūbelio ,gir- 

minės, draugai1 ir. pažįstatoji 
esat ;nuošjrdžiai kviečiamą; da
lyvauti jaidotuvėse ,įr ęųteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, <
Moteris, Dukterys; Žentai, Se

suo, švogeris įr Giminės.
Patarnaują laid. (įir. F. Ra- 
džius. Tel. 'CANAL 6174.

• ■ '„y ■■ jf"-—'• > — — — —- —■ - - —- - —— - - • - —

Furniture & Fixtures
Rpkanjai-jtaighi

ĮSKAITANT BIZNIAVĄ KAMPA, 
krautuvę ir tris flatus, plytų šapą 
tiŽbakaiy-^viską išrenduptą geras 
invėstmenfa'š — geros sąlygos.

7000 Emerald. Vinceunes 2204.

PRANCIŠKUS LAUDANT
f , v/ < '< •’Cf.MH i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio . 30 d., 6:00 vai. ryto, 
1937 m., sdl'aukęs pusės amž., 
gimęs Lįetųyoje šilinės kaime, 
Telšių • apskr. ir parap. •

Ąjnerikųf lišgyveno 24 metus
,, Palikodideliame nuliudime 
moterj Bron islavą, po tėvais 
Eyehskaite, 2 sūnūs Albertą ir 
Louis, ir dukterį Dolores, brq- 
lį Joną ;įr brolio purių Joną, o 
Lietuvoje seną motinėlę, brolį 
.Stanislovą ir gimines ir drau-

• . J .

i.'Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaujs' koplyčioje, 4j348 Soutą 
Ųąliforriia ! J i Avę. Laidotuvės

Įvyks trečiadieni, lapkričio 3 
dieną,, 8:00 yaL , ryto iš kopi. . 
j; Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
pąrap. 'bažnyčią, > kurioje atsi- 
bųš gedulingos įpaipaldos už 
iVęlibnįo |sielą, o iŠ tęn bus nu
lydėtas i Šy. Kazimiero kapi- ■ 
rieg<.-. į Jį
įi(,Visi a. a. Pranciškaus Lau- | 
darito gimįnės,^ įmigai ir pa- 
žlsįąmi tesat ,nuolydžiai kvie
čiami * -dalj^aut.; laidotuvėse ir 
suteikti Jam., -^as^tįni patar- 
riavifną ir atsisveikinimą.

NųĮįudę liekame, 
V4'.'/u,'» 
Moteris, Šunai, Duktė ir 

Giminės.

I— Ęatarnaitja laid. dir. X Liule-

■

1 Adresas

a

'y.'

j

MĖGSTĄS UŽKLOJIMAS IR PADUŠKAITĘ LOVAI 
ARBA SOFAI. ...

CROCHETED AFGHAN PATTERN 1578

No. 1578—Iš juodų siylų numegstas pamatas ir su gra
žiomis raudonų, arba kitokius šviesios spalvos siūlo rožėmis 
su žaliais lapais. Taipgi paduškaitę. Nurędymuose paduoda
mos spalvos ir aiškiai pasakoma kaip tokį užklojhną padri-

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

»• , į'* *'■* ^įr* ’
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė
4l
4

"^7.
•»*/**•

k *>

Persiskyrė su Žilio pasauliu spalių ,^) dieną; , 8 yyąiąnAą, y{ąk.
Į ^87 jn., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Telšių apskrity; Luokės 
[ parapijoj, Arkliukų kaime. t ,. ' U

, Paliko dideliame nuliudime moterį Jdppą, >spą tė’ 
4 dukteris;.:Oną, Zofiją, Marijoną ir ^tohislavą;,;2 
ciškiį ii< Antaną, 4 žentus: Boleslovą Sįmąnį^ Frahj 
•liūs. ^.qrmus, Jęsęph Simmons ir jų ^šėįihyn^s, 
jos sūrią Ahtahą,. dukterį Bęfnice P|iaąUąkįęrię jr daug kitu gimi
nių, 6 Ljetuvoj 2 seseris; Veroniką šusieiię ir Zofiją Alėksan- 
dravičienę, '-T-ik. .r.

Kubas pašarvotas randasi 4433 South Honore Street, .Telefonas 
Ląfąyėtte 0474,. ; . ■ : i •

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, lapkričio'4 dieną, >8:00 valahdą 
ryt;q iš, namų i šv. Kryžiaus parapijos bąęnyčįą. i-kprį?ję. ptsibu? 

edulingos pamaldos už velionio sielą, 6 iš ten 6us nulydėtas j 
V, Kazimiera kapines. , i ; G-<4 į i < v .: .v, J i 

L ; Visi ai a. ANTANO KASPARAVJCŽ^LĄUS gimip^,, įaugai įr 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnąvimą ir a^sigveikinįmą; '' . d

NuJiudę liekame, • u - i. J ų? . , ;....
MOTERIS, DUKTERYS. SUNĄr, .ŽENTAI IR GIMINĖS* i

Laidotuvėse patarnauja Ląidotuvįų Direktorius X. F. Eudėikis,

^Briedienos Balius
' ’ v • j ” <■ U ■ ‘ '

šįvakar p. šameto svetainė
je nepaprastas- baĮitis, ruošia
ma^ paties savininko pavaidin
ti draugus briediena, kurią lai
mėjo medžioklėje. Niekam ne- 
paslaįitis, kad, Joe šametaš ne
paprastai miklus štrielčius.

LUvut ‘ ' •
Pailgai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RIUSJ; 1987, visokio didžių su (Įoil 
Baks<ais. ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčeriuą dėl bile kurio biznio jskai- 
tąpt svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Ųash arba ant išmokęjijuo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S, E.. SOSTHfelM & SONS 
1915 SO. STATE STREET

■ CALumet 5269
— ' ' -ii.

Automobilcs

Exc$ąnge—Mainai
4 «FLETŲ MŪRINIS NAMAIS po 

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

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

2509-11 Milvvaukee Avė.
Visi telefonai Belinont 4844,

• ■■■ — - ■ ■ U-■» —

Financial. .
Finansai-Paskolos

MORGICIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičiųs 

arba gauti paskolą ant savo , namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanian 
Building, Loan and Savings . Asao- 
ciation, . kuri randasi Naujieną, na
me, 17Š9 So. Ęąlsted St., t, gausite, 
ant lengvų išmokėjimų ir,, ge^resnę- 
mis .sąlygomis., Raštini atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai., vakąrft,

P]). Pailgų motina bu v o pa
laidota nęįiaprastai iškilmingai 
pareitą šeštadienį, baugumas 
tą dieną nedirbo, tad laidoti!- 
vės buvo skaitlingos. Prie to, 
Jonas Pailga visoje apielinkė- 
je plačiai žinomas, o jo Šei
myna malonus, draugiški žmo
nės.,, '. į

Neseniai p. Pauga įsigijo' 
naują, gražų . trojką, kuriuo iš
vežioja alų ir, kitus gėrimus 
netik vietos biznięriąms, bet 
siekia ir kitas kolonijas, Jo 
patarnavirhu yisį patenkinti, 
tad jis tuti daug pašaukimų 
dieną ir naktį.}

Pp. Pailgai, kaįp vyrai, taip 
ir moterys, priklauso .prie 
draugijų ir kliubų. Petras Pau
ga .šį šeštadienį gauna dovanų 
žiedų iš Raudonos Rožės kliu-

. - i < r»: • L* • • *bo už neėmimą pašalpos per 
metiis laiko.

1 i L-li* i'vAp-4
Daug Parengimų

Šį ir kitą menes j Ciceroje 
vug.iixii£ r**:, Savųjų
^vętimųių.. .Ęą^kričio 6 d.,

.Ęliubė; vakarąs. 
KliubAs sutraukia daug . pubil- 
koSį į - -4 '

Lapkričio, *d;., heį^&ąštois 
iškilmes * Draugystės Lietuves] 
Kareivių. Jos . Yengianios 25 
nietų jubiliejaus šventimui. Ko
misija deda visas pastangas, 
kad į vakaras pasisektų. . f ,

Lapkričio 14 d.’, įvyks Clover
■ 5X ■ J 5 ‘i*, ‘ V * 1 * - • V ' ' •» t f •' '/’rt* I

<•'.'7 -it' j

• • ■: ’■’ L " V ■ ' ’ • •36 BUICK 5 keleivių truck ‘sedan 
šildytuvas ......................

36 DODGE Touring Sedan,
PXt.lU^<I į- f

36. PLYMOUTH 5 keleivių" De 
Luxe Sedan .. ..........

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

P’upkm
4628 West VVashington Blvd.

$575

$495

$445
$395

Anglys

tei.

1930 PONTĮAC Sedan, $49; grei
tam pardavimuip Newberry. Bar-, 
gains, 1025 North Clark, Whitehall, 
8000.

NO.RTHęRN. . •
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ................................
MINE RUN ...............
egg .......L..:.— .......
NUT ..... ’
SCREENINGS ^Indiana) 

PIRklT DABAR!!
. . KAINOS j EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

$6.00 
5.75 
6J0.0 
6.00 
5.00

t

1 i iii* t'V'įA-' :iDaug Parengimų
■vi i i. t

parengimų galybes, —
ir i
Optimistų
_ ai . Į te *

:■........  -. -X..
kliubo vaidinimas ir šokiai.

Netrukus. įvyks ir Lietuvos 
Seserų 27-tas'metinis parengi
mas. ^Seserys” visuomet su-1 
rengia šaunius parengimus. 
Apie tai teks pakalbėti kieki 
vėliau. Tėmykite.

klcvainįečių Šusirinkhnas
Šį sekmadienį įvyks Klovai- 

niečių KĮiubo susirinkimas ša* 
jneto salėje. Nariai ir norih- 
tieji tapti nariais, ateikite ir 
įirisiimkįtę bilietus parengimui, 
kurįs įvyks lapkričio, 20 dieną, 
Mildos svetainėje. Įžanga tik
tai 2dc. Blis duodamos dova
nos. z *

Ateikite visi. Smagiai laiką ' 
praleisti ,prie pačių klovainie- 
čįų muzikos. Orkestrai vado-, 
vauja Jonas Kazlauskas.

D» .

i

Remkite tuos, kurie

NOSE”

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

z j&MlT
KA PARDUOT

PAGAR6INKIT 
NAUJIENOSE

MiĖškot
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
7. . . ’? ? ■ i ,

Pašaukit mus tuojau 
»y t i ■, 

CANAL 85»t)
Apgarsintmų. kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

L 4



NAUJIENOS, Chicago, IK Pirmadienis, lapkr. 1, 1937

Jaunutė Lietuvaitė 
Bando Savo Laimę 
Filmuose
Viola Mae Sink Ogden Teatro 

ekrane

Ogden Kino-teatras, prie 63 
gatvės ir Ashland Avenue, ro
do trumpą filmuotą vaizdelį, 
kuriame svarbiausią rolę vai
dina Viola Mae Sink, 5 metų 
duktė lietuvių pp. Peter Sink* 
Sinkevičių, nuo 1609 South 49 
Court, Cicero. (Pirmiau jie gy
veno ties 6752 South Artesian 
Avė.)

Įsitikinusi, kad dukrelė turi 
didelius vaidybos gabumus, p. 
Sinkienė pradėjo ją siųsti į 
Chicagos muzikos kolegiją stu
dijoms. Mergytei prasilavinus, 
p. Sinkienė išvežė ją į Holly- 
woodą, filmų sostinę. Filmų 
bendrovė Cudiacolor Studus 
nutarė suteikti Violai progą pa
bandyti laimės filmuose ir nu
traukė bandomąjį vaizdelį, ku
ris dabar rodomas Ogdeių teat
re. (Bus rodomas iki lapkr. 6 
d.) Bekliamos sako, kad jaunos 
Violos gabumai prilygsta žvaig
ždei Shirley Temple.

Pranešimas apie 
Ispaniją

Į Chicago šią savaitę atvyks 
nesenai iš Ispanijos sugryžęs 
Amerikos žurnalistas Leland 
Stowė, kuris buvo Ispanijoje 
nuo pat civilio karo pradžios ir 
nuodugniai sėkė visą to karo 
eigą. Ateinantį trečiadienį, lapk. 
3 d., jis duos viešą pranešimą 
apie Ispanijos civilio karo eigą 
ir apie tikrąją padėtį Ispanijo
je. Susirinkimas įvyks 8 vai. 
vakare, Mędical and Dental 
Arts . Bldg., 185 N. Wabash 
Avė. Įžanga 35c.

Susirinkimą ruošia' North 
American Committee to Aid 
Spanish Democracy ir visas 
pelnas, yra skiriamas steigimui 
Jane Addams ir Paul 
prieglaudų našlaičiams 
Ispanijoje. Pirmininkai 
race J. Bridges.

Valdžiai reikia 
darbininkų

.^t(atė, kad - viena ašara būna 
tik, ant kas 400 susijuokimų. 
Jis mano, kad ta pati propor-

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša, kad Civil Service Co- 
mmission skelbia egzaminus se
kamoms vietoms:

Purchasing Officer, algos 
$3,200 į’ metus.

Asst. Jurchasing 
$2,600' į metus.

JUnior Ųurchasing
$2,000 j metus.

Aplikacijos šioms vietoms tu
ri būti paduotos ne 'vėliau lapk.

Agent,

Agent,

Do uglas 
lojalistų 
Dr. Ko

Anglijos rašytojas
H. G. Wells
Chicagoje

Vivian Butler Burke, Airi
jos rašytoja ir poetė, visuomet 
kartu su savim 
prieš metus

rašytoja mirė 
m. amžiaus.

vežiojosi ir 
pastipusio savo 
Dabar ir pati 

sulaukusi 56

Chicagoje dabar lankosi gar
sus Anglijos rašytojas H. G. 
Wells, kuris skaitys paskaitą 
Northwestern universitete.

H. G. Wells, kurio garsi 
knyga “Outline of History” 
yra išversta' ir lietuvių kalbon, 
daug kalba apie besiartinantį 
Europoj karą, kuris gali pri
vesti, prie visiško Europos ci
vilizacijos sunaikinimo. Jis da
bar sako, kad Europa nesu
spės pilnai apsiginkluoti iki 
1940 m. ir todėl iki to laiko 
bus vengiama karo. Jei kils

Be to valdžiai reikalingi dar 
šie darbininkai:

Chief. Engineering Drafts- 
man, $2,600 i metus.

Principal Engineering Drafts- 
man, $2,300 į metus

Senior Engineering Drafts- 
man, $2,000 į metus.

Engineering Draftsman, $1,- 
800 į metus

Asst. Engineering Drafts- 
man, $1,620 į pietus.

Šie braižytojai yra reikalingi 
priė laivų ir pasirinkti galima: 
ship piping, marine engipes, 
laivų elektrą ir dugną. Aplika
cijos turi būti paduotos iki 
gruodžio 61. d. • >'■

Aplikacijos blankas galima: 
gauti iš distrikto direktoriaus 
naujajame pašte, Chicagoj.

Visgi vyrauja 
juokas

Paliktame testamente ji pra
šo sudeginti jos kūną ir jos Europos karas, tai ir Jungt. 
pelenus sumaišius kartu su.šu- Valstijoms bus sunku išlaiky- 
nies pelenais išbarstyti kokio-jti neutralitetą ir jos vistiek į 
j e gražioje vietoje. karą įsivels. ’

Nors mes ir sakome, kad 
musų žemės yra “ašarų pakal
nė”, bet visgi joj juoko ir yra 
daug daugiau, negu ašarų.

Psichologijos profesorius. Illi
nois universitete1 Paul Thomas I •

Young tirdamas studentus nu-

ei j a išsilaiko ir tarp kitų gy
ventojų.
ičjtudentai verkia mažiau kaip 

kartą į £0 dienų, bet juokiasi 
daugiau kaip. 20 kartų 
Moterys verkia tris 
greičiau už vyrus, bet 
j uokiasi daug rečiau.

Vos įsiprašė 
kalejiman ’

kini Išlošti
Ar Jau Įstojote Į NAUJĄJĮ Old 

Gold Kontestą x

į dienų.
sykius

užtai ir

m. 3957Thomas LackoVic, 29
Irving ; Pairk/, Blvd.’, atėjo į tei
sėjo Borelįi kambarį ir prane
šė. norys pasiduoti. Bet visi (tik 
nusijuokė, nes jnąne norys špo
są krėsti. Jis< turėjo eiti nuo 
vįeno,- prie kįtę$ bet . niekas ne
norėjo jo ne' klausyti.

Su vargu jis privertė proku
rorą. Mylės ir Įeit. Kelly išklau
syti jį. 'Jis jiems prisipažino 
esąs policijos ieškomas, nes yra 
išeikvojęs $10,000 kroatų špul- 
kos, 1829 S. Throop ’St., pini
gų. Tuos pinigus jis praleidęs 
savo giminių šelpimui.

Tik jam išdėsčius visas 
smulkmenas, policija apsižiūrė
jo ir surado warantą. Dabar 
jis sėdi Brighton Park policijos 
stoties kalėjime. k

Išeikvojimas susektas kiek 
laiko atgal, bet dvi firmos su
sipešė už atsakomybę ir tik 
prieš kelias dienas atsiminė 
kaltininką, ir išėmė prieš jį 
warrantą.

Toks, tat,, šiendien yra'prie
žodis visų rūkytojų tarpe. Kur 
tik nepasisuki, matai rūkytojus 
Old Gold paveiksluotus uždavi
nius sprendžiant ir rūkant Old 
Gold cigaretus. Taigi, kiekvie
nas yra pasiryžęs laimėti $100, 
000 vertės dovaną.

Šis kontestas prasidėjo dar 
praeitą mėnesį ir, nežiūrint to, 
kaip nusako taisyklės, į jį įsto
ti dar nevėlu. Tad, visi musų- 
skaitytojai turėtų pasinaudoti 
ta nepaprasta proga-—tapti vi
sam amžiaus laikui turtingu. 
Neatidėliokite.

Šiame konteste nėra mįslių. 
Kontėstantams leidžiama var
toti savo kasdieninė kalba. Tai- nJ 
gi, ir paprasčiausias mechanikas 
ar šoferis gali laimėti aukščiau
sią piniginę dovaną, lygiai kaip 
ir kolegijos profesorius.

Nueikite į artimiausią cigare- 
tų krautuvę ir paprašykite ofici
alių Old Gold paveikslų biule
tenių su taisyklėmis apie kon- 
testą. Perskaitykita jas atidžiai. 
Bot, jei jųsų krau'.uvninkas ne
galėtų jums parūpinti tų 
veikslų, tai pasiųskite savo 
kalavimą į Naujienas.

Amnezijos auka

pa- 
rei-

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

daugelį Chicagos žymiausiųjų 
teisėjų, taipjau prisimena ir 
tulus advokatus. Iš\t6 spėja- 
rha, kad ir jis pats yra buvęs 
advokatas, bet jo suminėti ad
vokatai negalėjo prisiminti jo 
pavardės. Jo drabužiai buvo 
perdaug dideli jam, apsiavęs 
irgi buvo tik didelėmis šliurė
mis. Iš to galima butų įspėti, 
kad jis buvo pagrobtas, api
plėštas ir kad jo drabužiai bu
vo pavogti.

Dėl duobės gatvėj 
žuvo vaikas

gatviųDaugelis Chicagos 
yra labai duobėtų, nors tan-

kiai yra ardomos ir taisomos 
visai geros gatvės.

Dėlei duobės gatvėj prara
do gyvastį Clarence Nelson Jr., 
15 m., 4115 Kolmar Avė. Va
žiuodamas Addison gatve dvi
račiu jis pataikė į duobę gat
vė j-, nuo dviračio nuvirto ir pa* 
teko po užpakaliniais buso ra
tais, kurie sutrynė jo galvą ir 
krutinę. ,

Dabar visoje toje apielinkė- 
je prasidėjo judėjimas už už
taisymą duobių gatvėse, bet 
tai dabar jau 
žinti prarastą 
bes. gyvastį.

Vaiko tėvai
miestą teisman.

nebegali sugrą- 
del tokios duo-

ruošiasi traukti

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

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

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

Į Oak Park policijos stotį 
užėjo žmogus apie 65 m. am
žiaus, kuris sakosi neatsimenąs 
savo gyvenimo per pastaruo
sius 17 metų, negi nežinąs sa
vo pavardės.

Iš jo kalbos matyt, kad jis 
gerai pažysta įstatymus, žino

25 korteles
50 kortelių
75 kortelės
100 kortelių

$3.00
5.00
6.50
8.50

tinka privatiškiems 
ir biznieriams. At- 

kortelės be jspausdinto 
10 centų. Paštu 

nemažiau 5 korte-

Kortelės 
asmenims 
skiros 
vardo—po 
prisiusime 
lių. 
Prisiųskit 
Čekj su užsakymu.

money orderj arba

1739 South Halsted Street

to

O
> y

į H 
Si yjį
Ii' ;

Lietuvos žurbalistai ir užsienio spaudos atstovai Kauno gelež. stotyje sutinka išba- 
dėjusį ir ilgai Lenkijos kųalėjimuose-alkintą pasienio policininką 'Vladą> Stankevičių (su 
gėlėmis ir šautuvu). • ■ . < / i '

Koki yra lenkų kultūra, galima įsivaizduoti iš to, kad polic. Stankevičius per vieną 
mėnesį nustojo 11 kilogramų svorio ir paliegęs buvo paleistas.

KUBOS MOKYTOJOS MOKINAMOS KARO PRATIMŲ, -y- Kuba įvedė verstinus karo pratimus net ir mokytojoms, 
tikrą militarinę mokyklą ir tik perėjusios pilną militarinį kursą, yra siunčiamos mokytojautiJos privalo lankyti tam 

kaimo mokyklose.

mm*

SUGRIUVO SANDĖLIS. — Ugniagesiai kasinėja griuvėsius sugriuvusio didelio 
Morris Fruit Co. sandėlio, Minneapolis, M nn. Nelaimėj du darbininkai liko užmušti 
ir 15 sužeisti

Metai atgal Octavia įPic- 
chioni, tada 20 m., staigiai 
San Francisco užvedė bylą 
prie Metropolitan • operos » 
dainininką Ežio Pinza,' rei
kalaudama $200,000 atlygi
nimo už sulaužymą prižado 
ją vesti. Bet dabar tiek pat 
staigiai, be jokio paaiškini
mo Ji sąvo panaikino^

imfflMHi
TRAUKINIŲ KATASTROFA. — Prie Catlin, III., neFoli Daville, tirštoj migloj 

St. Louis-Detroit pasažierinis traukinys įvažiavo j sustojusį prekių traukinį. Nelaimėj 
žuvo trys traukinio darbininkai — inžinierius, pečkuris ir bagažo priėmėjas. Taipjau




