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Svarbus Rinkimai New 
Yorke, Detroite ir kitur

Šalies nuotaikos rodyklės ir gal būt prana
šavimai 1940 metų prezidento rinkimams

New Yorko rinkimai žymiausi; Detroitas reika
lauja dėmesio; renkama du gubernatoriai, pa

vietų valdybos ir keturi kongresmanai

kaun- 
keturi

šalies

Tai butų Aršiausias smūgis de
mokratų /organizacijai, ku‘ri 
dominavo miesto politinį gyve
nimą per dešimtis metų.

Antra vertus, jei Amerikos 
Darbo Partija pasirodys rinki
muose dideliu balsų skaičiumi, 
ji pasidarys New Yorke ir Ne\v 
Yorko valstijoj tokia politine 
jėga, su kuria teks ir demo
kratams ir republikonams skai
tytis ateinančiuose rinkimuose, 
ir, be to, stipriai veiks Darbo 
Partijos idėjos plitimui visoj 
šaly.

Brussels konferenci
jos darbas — Jungt 

Valstijos našta

MuniCipaliuose rin; 
Detroite, Michigan 
visų pirma kontes- 
tarp C.I.O. ir kitų 

pažangiųjų piliečiu 
kandidato mero vie

WASHINGTON, D. C., lapk. 
2. — šiandien, antradienį, kai 
kuriuose miestuose vyksta mu
nicipalitetų viršininkų rinki
mai. Be to, renkami New Jer- 
sey ir Virginia gubernatoriai, 
Pennsylvanija valstijos 
tėse valdybų nariai ir 
kongresmanai.

Rinkimai itin plačiu
mastu išblaškyti ir gan įvai
rus. Iš jų tikimasi pamatyti 
piliečių nuotaiką gyvenamuoju 
momentu ir gal būt įžiūrėti pa
švaistę 1940 metų prezidento 
rinkimams, nors dar daug van
dens nutekės iki tų rinkimų.

New Jersey valstijoj guber
natoriaus vietai yra du kandi
datai — vienas demokratas 
senatorius Moore, prez. Roose 
velto Naujosios Dalybos prie
šininkas; jo oponentas — re- 
publikonas.

Legislaturų rinkimai įvyksta 
New Yorko ir Eannsylvanijoi 
valstijose. 
Rimuose 
valstijoje, 
tas eina 
unijų bei 
sluoksnių
tai, Patricko O’Brieno, ir atža
gareivių kandidato Richardo 
W. Readingo. Be to, pažangių
jų kandidatai yra statomi pen
ki miesto tarybai.'

Tačiau daugiausia dėmesio 
kreipia. į save New Yorko me
ro rinkimai. Tai juk didžiau
sias Amerikos miestas. Ir čia 
mero vietai du žymus kandi
datai. Vienas — tai dabarti
nis meras Fiorello La Guar- 
dia, kurį remia Amerikos Dar 
bo Partija ir kiti pažangieji 
miesto elementai bei švarios 
tvarkos šalininkai.

Antrasis kandidatas į merus 
yra Jeremiah T. Mahoney. Jį 
remia paskilbutsi Tammany 
Hali, generalis paštorius Far- 
ley ir net senatorius Wagner
— paskutinieji du tai prezi
dento Roosevelto politikos da
lyviai, artimi jo bendradar-

’ biai.
Tačiau 

seveltas,
nors iki šiol nei žodžiu nepra
sitarė dėl New Yorko rinki
mų, didesnio pritarimo rodo 
La Guardia kandidatūrai.

Bendra nuomonė . yra, kad 
meras La Guardia laimės' rin
kimus didele . balsų dauguma
— gal 400,000. Jei taip atsi
tiktų, tai pranašaujama garsia
jai Tammany Hali pakrikimas.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 1, — Kalbėdamas parla
mente Anglijos užsienio reika- 
’ų ministeris Eden pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos pada
rė iniciatyvą Brussels konfe
rencijai kinų-japonų konfliktui 
ikviduoti.

Konferencijai Jungtinių Val
stijų kooperavimas esąs būti
nai reikalingas, ir gauti tokį 
kooperavimą britų vyriausybės 
atstovai keliautų ne tik iš Že
nevos į Brussels, bet 
bourne į Alaską.

Tačiau Jungtinių 
delegacija, kuri jau
Brussels mieste, Belgijoj, pa
aiškino, kad ji konferencijoj 
neimsianti didesnės atsakomy
bės, kaip bet kurios kitos val
stybės delegacija. Amerikiečiai 
tačiau* pasižadėjo pilnai koope
ruoti su kitomis valstybėmis.

iš Mel-

Valstijų 
randasi

Britanija pradės 
“karą”'per radiją

pats prezidentas Roo- 
kaip žinovai kalba.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 1. — Ispanų, arabų ir 
afrikonų kalbomis Anglija pra
dės transliuoti prograftius per 
radijų komentarams apie pa
saulio įvykius, šie komentarai 
bus transliuojami tikslu atrem
ti propagandų, kuri yrą skleid
žiama prieš britus/

Tariasi biudžeto 
klausimais

tORR
Chicagai ir apiėlinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
” Apsiniaukę; gal būt gausus 
lietus; šalčiau; vidutinio smar
kumo šiaurės vakarų vėjai; 
saulė teka 6:23, leidžiasi 4:44 
valandų.

Rudens dangus New Yorke saulei jlei Jžianties. Prieky gi matytis šešėliai New 
Yorko dangoraižių. Augščiausias gi bokštas yra Empire State triobėsio.

Smarkios kautynės 
Shanghajaus fronte

.SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 2 (Shanghajaus laiku). -±- 
Nepaprastu-smarkumu ėjo mū
šiai pagal upelį S >ochow. Upe
lio vanduo pasriuvo krauju. 
Pačiame mūšio įkarštyje japo
nų buris perėjo upelį ties ame
rikiečių sargybos pozicijomis 
ir atėmė iš kinų ryžius, ku
riuos šie iškrovė amerikiečių 
pusėje.

Amerikos kariuomenės, va
dovybė tuojau užprotestavo ja
ponų žygį ir susilaukė iš japo
nų- vadovybės atsiprašymo'. Bet 
užgrobtų ryžių japonai negrą
žino, taigi incidentas skaitoma 
dar nelikvfdųotįsi /"”

Kinai rengėsi 'bombarduoti 
Shanghai-Hangchow ' geležinke
lį, kuris yra nutiestas parale
liai francuzų koncesijai, 
prasidės bombardavimas . 
geležinkelio, tai bus naujas 
vojus europiečių kvartalui 
kariaujančiųjų šūvių.

f’ * ■ ’* - ' i

Anglų kreiseris vyk
sta laivb skandini

mo tyrinėti
...n........... i'

LONDONAS, , Anglija, lap
kričio 1. — ^Britanijos kreise
ris Hood, kuriuo vyksta admi
rolas J. H. J D. Cunningham, 
pasiųsta iš Paima apielinkės į 
Barceloną. , dunninghamui įsa
kyta padaryti tyrinėjimą, „ko
kioj aplinkumoj Ispanijos su- 

paskandino 
Jean

lėktuvas 
prekių laivųbritų 

Weems.
Britanijos admiralitetas 

išklausinėti paskandinto
įgulą, pirm negu darysiąs to
lesnius žyjgiu^ . ,

nori 
laivo

Japonijos-Italijos 
nauja sutartis

TOKIO, Japonija, lapkričio 
1. — Japonijos užsienio reika.- 
lų ministerijos atstovas parei
škė pirmadienį, kad Japonija 
planuojanti padaryti ^susitari- 
mų su Italija “kooperavimo 
prieš komunizmų tikslu”. Pa
našų susitarimų jau yra pasi
rašiusios Japonija ir' Vokieti
ja. Dabar, kaip matyti, prie 
jų prisidės Italija, šiandien Ja
ponijos, Italijos ir Vokietijos 
vyriausybės kuone visus savo 
žygius 
dbalsiu 
mų.

daro prisidengusios 
kovos prieš komuniz-

Skelbia boikotą 
japonams

MUSSOLINI SŪNŪS PASKANDINĘS
< ANGLŲ LAIVĄ

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 1. — “ Dienraščio “The 

j

Daily Herald” korespondentas 
iš Barcelonos praneša, jogei, 
Ispanijos vyriausybės žiniomis, 
anglų laivą Jean Weems pa
skandinęs lėktuvas; kurio žen
klai rodė, kąd jį operavęs 

——... \ ' ..

Bruno Mussolini, Italijos dik
tatoriaus sūnūs.

Jaunasis Mussolini atvyko 
pas Ispanijos sukilėlius prieš 
mėnesį laiko ir čia, Katalonijos 
pakrantėmis, dalyvaudavęs su
kilėlių lėktuvų atakose. Saky
to j srity ir anglų laivas Jean 
Weems buvo paskandintas.

Lietuvos Naujienos
Šią yasarą Kaune be

darbių buvo mažiau
- J , ’ . - -J' k

KAUNAS. — Nuo liepos 1 
d. ligi spalių 1 d. ieškančių 
darbo asmenų Kauno Miesto 
Darbo Biržoje buvo užregis
truota 2,797, darbu iš jų buvo 
aprūpinta 2,594. Neaprupintų 
darbu iš jų liko 203, iš kurių 
vyrų 114, moterų 59, inteli
gentų profesijų asmenų 13, o 
kitų profesijų 190. #.

Ieškančių darbo inteligentų 
profesijų asmenų šiais metais 
yra 24% mažiau, aprūpinta 
darbu inteligentų profesijų as
menų šiemet 13,2% daugiau, 
ieškančių darbo kitų profesijų 
asmenų šiemet yra apie 20,4% 
mažiau, -aprūpinta darbu kitų 
profesijų asmenų šiemet 21,3% 
mažiau. *

Bendras per Darbo 
darbo ieškančių asmęnų 
čius šiemet sumažėjo

Yra neapgyventų 
sklypų

Mari- 
sklypų 
ar ka-

Biržą 
skai- 
apie

MARIJAMPOLĖ. — 
j ampulėje neapgyventų 
yra nemaža, ir nežinia, 
da juose kas bus statoma* To
kių neapgyventų (neapstatytu) 
sklypų turi ir atskiri piliečiai, 
ir* įstaigos, ir organizacijos. 
Tie sklypai išnuomojami apso
dinami ar apsėjami. Bet nuo
mininkai pilietinių pareigų be
veik neatlieka, todėl tokių skly
pų-kaimynams laibai sunku gy
venti. Kiekvienas gyventojas 
prie savo sklypo padaro šali
gatvį ir jį nuolat patvarko, o 
neapgyventų ' sklypų šaligatviai 
dirobėti, kraštai apžėlę žole: 
dagiais, ramunėmis ir kitomis 
piktžolėmis. Tų sklypų pakraš
čiai taip pat pilni piktžolių, 
kurių sėklos rudenį užteršia ir 
gerai prižiūrimus sklypus.

Jei 
šio 
pa- 
dėl

MELBOURNE, Australija, 
lapkričio 1. — Australijos dar
bininkų unijų taryba pirmadie
nį išleido atsišaukimą į šalies 
gyventojus, reikšdama pasipik
tinimo japonų barbarizmu ir 
žiaurumais Kinijoj ir kviesda
ma boikotuoti japonų prekes. 
Be to, atsišaukimas reikalauja 
vyriausybę ' sustabdyti siunti
mą • japonams tokių prekių, 
kurias galima- karo medžiagai 
pavartoti.

Paaukštino Į gene 
rolus

Nori $2,500 uždarbio 
• darbininkams 

permetus
DETROIT, Mich., lapkričio 

1. — Kalbėdamas sekmadienio 
vakare masiniam susirinkimui 
Homer Martin, automobilių 
unijos prezidentas pareiškė, 
kad automobilių,, darbininkų 
unija deda ir dės pastangas 
iškovoti darbininkams $2,500 
algas metams.

Keletą dienų atgal General 
Motors pre-zidentas Knudsen 
viešoj kalboj išreiškė mintį, 
jogei amatinės Amerikos dar
bininkų unijos esančios atsar 
kingesnės. Į tų argumentų 
Homer Martin atsake, kad tur 
būt Knudsenui C.I.O. unijos 
nepatinkančios todėl, jogei jos 
duoda geresnių pasėkų kovo
jantiems darbininkams.

Prezidento sūnūs 
naujoje vietoje

Mussolini siūlo ap
saugą nuo Anglijos

XJERUZALĖ, Palestina, \lap
kričio 1. — Italijos diktatorius 
Benito Mussolini pasiūlė Kaj 
Amin ei Huseini, Jeruzalės di
džiajam muffi, pasislėpti nuo 
arešto Libijoj, kurią kontro
liuoja italai. Anglai norėjo 
areštuoti didįjį muffį ryšium su 
arabų riaušėmis, kurios vargi
na Palestiną. Miiffi pabėgo į 
Syriją, bet .čia jo buvimas ne
saugus, taigi Mussolini kviečią 
jį savo globom * .

Francuzų lėktuvas 
perskrido Atlantiką

Krėtė lietuvius
< • * •

Vokiečiai pavojin 
gesni dabar

PARYŽIUS, Francuziją, lap
kričio 1. — Francuzų didžiu
lis lėktuvas, Lieutenant de 
Vaisseau Paris, nusileido šian-. 
dien Dakar aikštėje, Senegali- 
joj, francuzų Afrikos kolonijo
je. Lėktuvas sugrįžo iš Natai, 
Brazilijos miesto. Kelionę atli
ko per 17 valandų ir 55 minu
tes, padaręs vidutiniškai po 
105 mylias valandai.

-!----- —------------------------

14 jūreivių kaltina
mi maištu

HYDE PARK, N. Y., lapkri
čio 1. — Pirmadienį - į prezi-

Roosevelto rezidenciją 
Marriner S./Eccles, fe- 
rezervų sistemos gal- 
jo, čia buvo iždo sek

retorius Morgentau Jr. ir biu
džeto direktorius Daniel W. 
Bell;

šie, trys šalies finansų žino
vai ir prezidentas Rooseveltas 
svarstė biudžeto klausimus. 
Viena svarbiausių problemų 
konferencijoj stovėjo tai pa
skola farmeriams, kad jie ga
lėtų išlaikyti ilgiau nepardavę 
kornus, kurių kainbs 
niu laiku yra žemos

dengto 
atvyko 
deralės 
va. Be

dabarti-

SHANTUNG, Kinija, lapkri- 
čio 1. — Kinijos karo vyriau
sybe paskyrė generolo titulų 
pulk. Hsieh Chin-yuan’Ui, kurs 
vadovavo kinų mirties batali- 
jonui Chapei kvartale keturias 
dienas po to, kai japonai už
ėmė kvartalų. Kinai pasitrau
kė į europiečių zonų ir yra in
ternuoti.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 1. — Pirmadienį prezi
dento Roosevelto sūnūs James 
pradėjo eiti naujas pareigas. 
Jo pareigos dabar yra tarpi
ninkauti įvairių departamentų 
viršininkams ir prezidentui 
tuose reikaluose, kurie nėra 
labąi svarbus. Svarbesniais at
vejais departąmentų viršinin
kai . matysis su prezidentu as
meniškai. < 1

: ’ -."u ’• '

BOSTON, Mass., lapkričio 1. 
Emil Ludwig, žymus Vokieti
jos rašytojas ir prelegentas, 
kalbėdamas sekmadienio vaka
re Fordo salėje pareiškė, kad 
vokiečiai dabar esą pavojin
gesni, nei pirm Didžiojo karo. 
Dabar vokiečiai nori atkeršy
ti pralaimėjimą karo 1918 me
tais ir atgauti “savo garbę”.

Pasak Ludwigo, vokiečiai re*- 
mių Hitlerį, nes jo demagogi
ja randanti atgarsio t jų jaus
muose. .

BALTIMpRE, Md., lapkričio 
1. — Antradienį, lapkr. 2 d., 
Jungtinių Valstijų komisija ty- 
rįnės valdžios prekybinio laivo 
Algic '14 jūreivių bylų. Jūrei
viai yra kaltinami nusižengi
mu maišto įstatymui už tai, 
kad niieste Montevideo, Uru
gvajuje, jie kurstę riaušes ry
šyje su streiku.

Irgi pratinimas

Anglija, lap-
Atstpvų bute už-

Susirgo gubernato 
rius La Follette

50,000 žiurėjo kukuru- 
zos suėmimo kontesto

Anglai protestuoja 
Ispanijos fašistams

V __ -
LONDONAS, 

kričio 1. -
sienio reikalų ministeris An- 
thony Eden pranešė, kad Bri
tanijos ambasadorius įteikęs 
Ispanijos sukilėlių vadovybei 
stiprų protestą dėl paskandi
nimo anglų prekių laive? rnleari’ 
Weems. Sukilėlių vadovybė pa
žadėjusi tuojau ištirti įvyki.

s.

COLON, Panama., lapkričio 
11 Wisconsin valstijos gu
bernatorius Philip F. La Fęl- 
lette susirgo ir guli šio miesto 
ligoninėje, ažuot tęsęs toliau 
laivu kelionę, kurią jis, ir p*hia 
La/Follette buvo užsibrėžę įa- 
daryti.

v

VAN ORIN, III., lapkričio 1. 
—. Kornų (kukuruzos) suėmi
mo arba raškino kontesto pa
žiūrėti, jam baigiantis, pirma
dienį susirinko minia apie 50,- 
000 žmonių, šitokia minia yra 
lygi futbolo ar bėsbolo lošio 
žiūrovų miniai.- Tik kornų rąš- 
kimo. kontestas tur būt yra 
žymiai sunkesnis, negu kolegi
jų atletų rungtynės.

■’ • ■

Kontestą laimėjo Wm. 
iš , Kewanee, priskynęs 
bušelių per 80 minučių. 

<3 ' 1

Rose 
391/a

!
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VILNIUS,— Vieciunų kaime, 
Marcinkonių valsč., pas Stasį ir 
Joną Balčius Druskinykų poli
cija šiomis dienomis darė kra
tas. Po kratų iš jų buvo atim
tos šios knygos: “Vištų augini
mas”, “Triušių auginimas”, 
“Vištų ūkis”, “Kaip užsiaugin
ti sodas”, “Kaip pasigaminti ža
liojo pašaro” ir kitas, viso 30 
knygų. Per kratas policininkai 
neparodė jokio rašto, kuriuo 
reikalu daroma'krata, nors Bal
čiai to reikalavo. Tik po kelių 
dienų abudu Balčiai buvo iš
kviesti į Druskinykų policiją, 
kur jiems buvo įteiktas oficia
lus Gardino miesto teismo raš
tas. Tame rašte sakoma, jog 
darytoji pas St. ir J. Balčius 
krata, per kurią ieškota knygų, 
—patvirtinama. Vadinasi, pir
miau padarė kratą, o paskui pri
statė dėl jos pažymėjimą.

MONROE, Mich., lapkričio 
1. —%P-nia James W. Patter- 
soji, misionieriaus žmona, pa
reikalavo skirybų nuo vyro. Ji 
kaltina vyrų maitinus ją ir ke
turis judviejų vaikus tik ry
žiais ir gyvenimu treileryje. 
Vyras -pratinęs juos Kinijos 
gyvenimui,, kur neužilgo jis 
planuoja vykti misijoms.

Šventasis Indijos žmo 
gus serga

■ . • — n. --------------------4

CALCUTĄ, Indija, lapkričio 
1. — Mohandas K. ,Gandhi, In-1 
dijos- “Šventojo žmogaus” ir 
indusų vądų, sveikata tiel^ pa
blogėjusi, kad iššaukusi susi- 
rųpinįmo jo skaitlingų sekėjų 
tarpe<

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

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

/džiaugsmą.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 

' ir greito išmokėjimo.

, NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo1 

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

1 , vai. popiet.



NAUJIENOS, Uhičago, III

Iš Argentinos
Lietuviai, kurie tiu-Į 

gina tūkstančius 
/ avių

Lietuvis Jurgis Tučius bu
vo atvykęs į Buenos Airesą iŠ 
Patagonijos. P. Tučius gyve
na Patagonijoje jau* 25 metai. 
Jis Santa Cruz gubernijoj tu
ri 8 ketvirtaines leguas (my* 
lias) žemės, kur augina apie 
8.000 avių. P. Tučius gerai pa
žįsta visus lietuvius žinomojo
je1 kolonijoje Sarmiento. Iš vD 
so lietuvių toje* kolonijoje da
bar gyvena apie 60 žmonių, 
daugumas čia gimusių.

žymiausi šios kolonijos lie
tuviai be p. Turčiaus yra sep
tyni broliai šlapeliai, turį 'sa
vo' šeimynas ir augina daug 
jaunosios kartos, keturi bro
liai ir keturios seserys Baltuš
kai, K. Jankauskas ir kiti. 
Daugumas jų turi savo “ran
čius” (ganyklas —- sodybas) 
nuo 4 iki 10 ir daugiau ketvir
tainiu “leguų” ir laiko niro 3 
iki 10 tūkstančių avių. Visos 
žem^s yra nuomojamos iš val
džios. * Pereitais metais išėjo 
įstatymas, kad kiekvienas 
“criadero” gali išsipirkti nuo
savybėn iki 4 leguų, tokiu bil
du ir šie musų tautiečiai ga
lės pasidaryti 
kais.

žemių savinin

gyvenimas.
‘criadero” turi

Kolonistų
Kiekvienas 

pasistatys sodybų, kur arčiau 
prie vandens ir užuvejos. Dir
bamo/ žemės turi tik apie so
dybų daržovėms ir vaisiniams 
medžiams pasisodinti. Kiti plo
tai stovi nedirbami. Jie apže- 
Ea žole, kuri žaliitoja apskrita 
metą. Avys juose ganosi ap
skritą meti). Jokių kūčių , ir 
pastogių joms nereikia. Reikia 
tik turėti baseinus, , kurijose 
avys mafrddrftos * 2A»^f' filitus 
pen metus chęmikalų\' skiedi* 
niuose, kad jos butų aps^ugv- 
tos nuo ligų, labiausia suskio 
(sarnos), kuri čia dažnai pa
sitaiko ir greitu* laiku išnai-K 
kiną tūkstantines bandas. Sun
kiausias laikas avims — žie
mos metas. Jei žiemą apsninga 
ir sniegas stovi ilgesnį laiką, 
tai avys ima kristi kaip mu
sės. Bet paskutiniuosius 6—7 j 
metus žiemos buvo be sniego, 
dėlto kaimenės išliko sveikos.

Kiekvieno savininko valdo
mas plotas yra aptvertas pen-; 
kių vielų tvora, kad avys ne
išeitų ir kad butų žinomos p4o- 
to ribos. Patys savininkai ar 
jų samdyti “peonai” (darbi-, 

’ninkai) kasdien apžiūri savo 
bandas -ir daboja, ar avys kar
tais nesikaso. Jei kasosi, tai 
reiškia į bandą įsimetė sus
kis, ir jos reikia maudyti. 
Avims apžiūrėti prie namų vi
suomet yra keletas pabalnotų 
arklių. Jais be to jodoma į 
krautuvę, pas kaimynufs, į pa
štą. Visi “criaderos” dėl to yra 
geri raiteliai. Sodyboj turima 
vienas antras kamijonas pro
duktams, mėsai, vilnai ir <t.t. 
vežioti. Laikoma po keletą avf- 
nių šunų, karvių, kiaulių ir ki
tokių gyvulių.

Vilnų gamyba.
Avys čia lengva auginti — 

jos pačios išauga ganyklose, 
bet apie jas yra daugiau; dar
bo, negu nepažįstamiems, šio 
gyvenimo, gali pasirodyti. lfBe 
priežiūros ir maudymo nuo: li
gų du kartu per metusi jos tei
kia kirpti. Kerpama ‘tam tik
romis mašinomis, kurios vilną 
nuima trumpai ir lygiai. Vii* 
nos esama keleto rųšių — 
trumpos, ilgos, kietos, mink
štos, tiesios ir garbanuotos. 
Geriausia yra ilga ir minkšta. 
Dabar už tokios vilnos 10 -ki
logramų gaunama 15—16 
zų, už trumpos 10—41 
Vilna parduodama 
Jos pardavimas vyksta

.Uos Ajrese. Viena avis per me
tus vilnas duoda nuo ;2 iki 5 
kilogramų, šios kolonijos savi
ninkai lietuviai nuo kiekvieno 
tūkstančio avių gauna tarp 3 
ir *5 tūkstantių kilogramų vil
nos, už kurią šiuo metu paima 
po 30—50 tūkstančių pęzų. Kas 
turi daugiau avių, to \pajamos 
,iš vilnų pašoka iki kėlių šim
tų tūkstančių pezų per metus, 
bet jų gamyboą ir pardavimo 
.išlaidos yrą dideles: reikia jas 
nukirpti, surušiūoti, stfprešuo- 
ti, nuvežti į stotį ar uostą, mo
kėti pardavimo agentams ko
misiją ir kita, tai gerai, kad 
pačiam augintojui palieka koks 
ketvirtadalis, o kartais ir to 
nepalieka. Iš to reikia pirkti 
duona (jos negaminama), reik
menis prie avių maudymo, kir
pimo ir vilnų dorojimo;,....reikia 
mokėti “peonąm^ J atlygini 
mas, nuoma uz žemę, mokes
čiai ir t.t. B0,.vis-dčįto šie mu- 

tautiečiai : uždirba
nei. ii<ždafbtoja<i«lfe^stuo- 
se'.’

i - p r?? ■
:<Lietuvii| santykiavimas, 

f'-'-''./' .;
Nors toli vienas nuo kito 

miusų tautiečiaif šioje kbjonijo- 
j ė i gyvena, . bet 5J1& 7taiį>u sa
vęs susitinka,, pasikalba lietu
viškai, prisimena gyvenimą ; 
girritoje šalyj e.-Bet tai tik pir
mosios ir antrosios kartos iš
eiviai. Trečiosios kartos lietu
viškai beveik jau nemoka. Se
noji karta dar skaito lietuviš
kus laikraščius*/ o naujoji 
tinius.

Aktorė Leslies Carter su
sirgusi savo namuose Santa 
Monica, Cal. (Nuotrauka 
inita 1922 metais. *

su tautiečiais, žymiausi ' 
kurii^ yra ;p. ’ Švenčiohis ir 
menas, čia/lietuviai: įkartais su-, 
siėiha, /pasilinksminą, jpašo-kaj 
lietuviškus šokius, .padainuoja.

P. iįučius labai džiaugiasi 
susitikęs su* B. Airėso lietu-, 
viais. jis mano dar atlankyti 
Berisso, kur turi giminių ir, 
apsireikalavęs mano grįžti į 
savo sodybų. (“L”). ,

. • 4 1

Ar Lauki Kitos 
J Laimėš Progos? ,
Kurią Old Gd^tjums duoda

.. • t v./ .r„. ■ ■■

Praeitą męnęsį Old Gpld Ci-. 
garėtai paskelbę visę krašto rū
kytojams kitą , laimėjimų kon
testą. Bet ’šis korttestas Skiriu 
si nuo pirmojo savo-laimėjimų 
suma, 'būtent; $25(^000 vietoj' 
$200,000. Ta žinia visą iktaštąl 
ikaip žaibas dėk te . ąplėkė ir da-‘ 
bar jau iš visų kaihpų pareiški
mai ėmė (plaukte įplaukti.

Gi haujojo ’lęontesto savybės, 
tokios, kad reikąlinga komiškų* 
paveikslų pasibalbęjiinų tuščia-- 
sias vietas užpildyti, tinkamais; 
pasikalbėjimais: ,, /okių . »mjšliy! 
spręsti nėra »rei^alo. O tą jau 
ikiękvienąs gali, •padaryti, nežiu-i 
irint kas jis.ibųtų: , paprastas 
darbininkas ar, .-Miegijos profe- 
sorius.

• • , , . . I y ■ ■ '

Tačiau -žmopįų susidomęji-

i

.i n. i.

•PASKUTlNfiS 3 DIENOS
“Tolimuose, Rytuose” 

Pradedant penktadienių ėis ? 
“MAXIM0 SUQĘĮŽIMAS” 
SONOTONE ’00 n«rert °V1 x .Arti AVabafth į

Tęsiasi nuo pietų iki vidnakčio— 
šiokiomis • dienomis ;25c iki 1 v»p.p ;

— U.,., n j■Iti' I Į 'm;. I.i j ,

vie-

prie
dir-

pėzų

Bue
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JUOKAI
Motina:' — Negirdėtas daly

kas, Jaliina! Kaip'‘tu tetai gir- 
djnt galėjai pasakyti, kad ji 
negraži!

s Janina: - Bet juk aš tyčio
mis, juokais „pasakiau, •
į Motina

riau, jei tu* tyčiomis būtum pa
sakiusi, kad ji' graži.

Daug lietuvių įgyvena 
Commodoro Bįvadavia. Jie 
ba prie valstybihĮu žibalo šaj- 
tinių. Iš' arti^Įaiišlbs sbdyjfds i 
į ComiįhodOiįo y Rivada^ia • yiįa 
apie 40$ leguij,*Manijės { 
dažnai nuvykstamą į COmmo- DACh
doizo Bįvadavia -ir >šųs|tinkacna vili blIlKlvvb il"IH)oC
: ’ >2 v

Butų buvę ge-

N Tį T I
BOILERIAI

VISIERIS BOILERIAMS \
ant materiolo pilnjun’1 ’šiltlyiuvij 
.įrenginiui. DYKAI APKAINAV1- 

L^BvečialųR nrįfUęsčiu dydžiai MAS.
f C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKĖ'.ŠTRĖET v MONItOE 3387-88 :

-Rddiatoriai. . paipds ,ir"'fltmgąi, d(4 
džiausiąs s takas—mažiausia kaina 
mieste.iBpeėialųs mokesčių dydžiai

?CAVALeADEt;
Kentucky Bourbon 2 Metų, Senumo

Spirito varykles stipilstyta ir dįstiliūota, kuri buvo jšteigta I 
' 1795 metais.: > . T;: ■

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE ;

6005-7 :Wešt Roosevelt Road ■
CICERO, ILLINOIS f ,

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON,, musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 

■'tiktai «
' ■ . " .' -Už 10 CENTŲ.

', / . 4

Prisiųskit savo užsakymus tuo- 
jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS—
gaus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

, Clfjcago, Illinois 7

išdibJb^ai
YANKEE POTATO tJHIPS
POPCORN IR PRETZELS
Pristatėm į Tavernas ir Restau-į 

ranus sezoninius produktus. | 
Taipgi parduodam saldainius , 

ifrholesale.
4643 SO. HALSTED STREET i 

Tel. YARDS 14996. .

mas kai tik dabar tepasireiškė* 
Ir juo.;tplyn, ;juo jdi^v ima, 
mntesttt įdomautis, /paveikslai 
daroši juokingesnį ir nuosta
besni. Tad, jei dar neįstojote į 
Šį .kontestą, galite tai padaryti 
dar dabar. Nueikite j>as savo 
artimiausį cįgaretų krautpv- 
ninką ir . paprašykite oficialų
Oid Gold komiškų paveikslų su 
j.ų taisyklėmis ir nurodymais 
ir j perskaitykite. O jei jūsų 
įkrautu vninkas jums negalėtų 
jų parūpinti, tkį i atsikreipkite 
iį Naujienas.,, . .
------------------ .11..^—. ..................   I, .

■BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
■ : -pas

Juozapas AŽukas 
įBridgeporte išdegė kelętas namų, 
kur žmones neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
me ištiks — apsidrauskite Už
jaus pas — 

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450

(Atdara nuo. 10 ryto iki 9 vak.)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midflrife 
6630 So. Western 

v Ave„ 2nd floor 
Hentlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS , 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

'' PATRUKĘ?
RaiŠtys visoms patrūkimo rūšims; 
BODY ’BRACES, E L A S T I C 

. STOCKINGS gatavąi padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime iir, padirbime dirbtinų, 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurių ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes. ‘

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

V.-------------- :---- --------------------------- 1-------------------------- ---------------- ------------------------------

. .f* •

CHICAGO ORTHCPELHC CO.
183 W. Lake St.

Arti prie, Wells Street.
. X . 4 *• • 4 . /

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
A D V O K A T'A S

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
> Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

‘ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
M 
i ’•
•A4, ■'

8ENIAU-SIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE
...,.,:I&ZbiESĄlR.'NAK^r '* ' '
VisiiTėlefonai YARDS 1711-1,742

4605-0^ So. Hermitage Avė.
. 4447 South Fairfield Avenue
......:.... ’T-ZZTel. LAFAYETTE 0727 , ■ 
............ —____________________g .  ■  ‘.— r ' ______

_j koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

. •* * 1 1

Klausykite musų Lietuvių fadio programų ^Pirmadienio vakarais, 
’ 10:00 vai. Vakaro iš W. H; F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

v P. ŠALTIMIERAS. • L

.   ■■ I'. . ..*»■ —    !     —— —   

Laidotuvių pirektoriai
NARIAI 

Chicagos, , j
Cicero; -j 

Lietuvių ■ 
Laidotuvių -■ 
Direktorių 1 
Asociacijos

1 \■ ► 1
Vi ; L J

* VhH

Ambulance j
Patarnavi- ; 
mas Dieną j

1 ir Naktį

TURIME v.., J 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO J
DALYSE. .1

inįu .... . ....... .. —-- -------

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Šo. Webtern Avė.

į: J. LIULEVICIUS J
1848 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

Phone Virginia 0883 -

..... ..................''.y/ ..........<, n.i.ĄiH ■■■■., .................. ' I, --------------------------- ------

' A. MASALSKIS '
3307 Lituanika .Avenue iPhone Boulevard 4139

; A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero* Phone Cicero 2109 

_ ■ i , _ į .-?ta - u .1 .. j ; f - cr •' 'if 1 ? 4 ? 1 •
P. J. RIDIKAS

6354 So, Halsted' Street Boulevard 4089
, ___ '''  '.'i • ■ ■■ A, • r ■ ■ A '■::, • < L . < ■ į '-i

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
4646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

s. M. SKUBĄS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377 j

—i-- >' ;»•> i>i> • ■ -i'« >  > «!■' 11.'.i i» ... .1.1. —. — — 3

P. MAŽEIKA Yards 1139 >
Phone "Yards 1138 4

, ,, . . L- '
8319 Lituaniča Avenue

LAGHAWICZ IR SENUS
2314 West 23rd Plaee J. -r*. 'Phone
SKYRIUI; 42rl4? JR&St ’1O8th Stwe|t ? >1. I

Ofise TeL Virginia 0036 
, Residencę Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
'.Ofiso valandos:

nuų ,2—4 ir nuo 6—8 vai, vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. ’M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

8939

DR MAKARAS
JL0J58 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir ?nuo 7 
iki .9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais sušitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
vak. :Nedelioj pagal susitarimu 

Ofiso Tel;: Boulevard ,7820 
' Namu Tel.: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Sb. 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.
* arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Dak^ 
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.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, >’
< jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi- 

i tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

’ - Kreivas Akis 
Ištaiso. , .

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
75-6 AVest 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Praugijoa Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
<6558 So. Western Avė.

lv/ Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal eutartj.

Phonfe CANAL 6122

‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal/sutarti 
Ręz. 6631 So. California Avenue

Telefonas • Repuhlic '7K6R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, 1LL.

•L Dia Margeris Ji,
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:
Laf. 7383

Dr.
Office Phone: 

Pros. 1012

S. Jakubs
DENTIST
Western Avė.
ryto iki 8:30 popiet

6322 S.
VAL.: 9:00 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susaima Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

i”

rnone Canal 2515 
Tel. Pullmąii M70

Ofiso Tel, Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo L3 nuo 6:30-8:3(1

Nodėliomis nagai sutarti
Ręz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tek Kenvood 5107

i

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
diez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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Jus Busite MumsLietuvos NaujienosKORESPONDENCIJOS
štai kita proga laimikiuiPO KENOSHA KOLONUI PASIDAIRIUS kad sename mediniame

JUOKAI

nes

Kodėl

nepa

INCOKPORATED
TėL Virginia 1515SERVETKĖLĖS STALUI ARBA MAŽESNIAM STALIUKUI

Tęl. Boulevard 7010

nėra ko bijot

SPULKA maloniai jums PAGELBĖS

vara

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas bOAlf BANK)

3417 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St

Kaip buvo įvykdytas 
Želigovskio smurtas

WEST SIDE 
EXPRESS

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

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
1739 So. Halsted StM Chicago, 111.

Planas Zoologijos 
sodui tvarkyti

INTERNATIONAL 
Wine & Liquor Co.

FRANK VLZOARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

> z •

!CROCHE1W DOILIES
No. 1507

lės bus tikra jūsų stalo pažiba

Zoologijos sodui steigti yrą 
sudaryta akcinė bendrovė, ku
rios visos akcijos jau parduo
tos. Sodui paimta vieta Micke
vičiaus slėnys ties Kaunu. Vię- 
ta zoologijos sodui labai tinka
ma. Didelis plotas steigiamam 
sodui jau aptvertas. , Netrukus 
buš sušauktas akcininkų susi
rinkimas, kuris patvirtins ar
timiausius zoologijos sodo tvar
kymo darbus. Tsb.

Baimė imą, kad po 
poros menesių reikės 

atmokėt savo
k* z y • • •. . I •. • t- -

Morgižių!

M. BERTA SH
Pristato j Valgyklas Visokios rų 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi 
himas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY* 2031-2

Daugių daugiausia 
kiekvieno valgymo 
tik vieną cigarą, 
laiko pas tą patį 
bet jau pagyjęs,

F., KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ąnt or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

PRIENAI—Nors Prienų gy
ventojai jau ir anksčiau žino
davo.
tilte; gyvena ūdros, tačiau tik 
retas kuris jas pamatydavo. 
Šiemet nusekus vandeniui Ne
mune ūdros pasirodo dažniau. 
Pantoninio tilto sargas Stanke
vičius, naktimis budėdamas prie 
senojo tilto, labai dažnai mato 
didelių ūdrų, šie vandens žvėrys 
jau įtiek' įsidrąsino, kad mėgina 
užlipti net ant paūtoninio tilto. 
Bet to, šėliojo tilto plyšiuose ga
lima pamatyti bežaidžiančius 
udriukus. Jie kartais net smar
kiai cypia, kad girdėti už kelių 
šimtų žingsnių.. Kai kas mėgino 
ūdras vasaros metu sugauti, ta
čiau <tie vandens žvėrys i jokius 
spąstus neina.

Gučas —- žmogaus dvasios 
gyvenimo drama.

■, — Nendrė — 
vandenj;

' Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

eitant”, padedanti skausmą ištrauk
ti. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
' aptiekose. ihę liJj.fi

Sename tilte gyvena 
xdaug ūdrų

1938 MODELIAI RADIOS 
■■į-.. .

R. G;;: A. Victor, Philco, Ze- 
nith ir kitų. Nieko nereikia 
įmokėti. Jūsų' seh&s riddio 

; i veltas iki $50.00.
Midgets Radioš ,'po $7.05

Rimtas Sumanymas: Kai Kurie 
Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos Nariai Sumanė 

Steigti Savo Chorą

musų sekretorius suteiks jums visas 
/ informacijas.

Praeito mėnesio mūšų publb 
kącijoje tilpo ir naujas $250< 
Q00 01d Gold cigarętų kontesto 
paskelbimas. Nėra mažiausios 
abejonės, kad tas kon tęs tas tu
ri ypatingos reikšmes ir musų 
skaitytojams, tuo labiau, kaįi 
kop tęsto 'Skelbėjai ? tuo parodo 
savo prielankų atsinešimą į mu
sų skaitytoj ųš ir kartu patie
kia jiems galimybės laimėti pi
niginę dovaną, kurių yra 1,000.

Žymus Radio. Programas: WCFL, 
970 kil.. nedaliomis kaip 7:80 v. 
vakarę. WHFC, 1420 kil. ketver- 
gdis kaip 7 - vai. vakare.

Aliejinių pečių pasirinkimas 
visų išdirbysčių: American 
Okes, Colman, Norge, Alca- 
zar. Kaktos nuo . $29-00 ir 

i 'aukščiau.

Todėl ir sakome, jeigu dar 
nęjstojote Ąį šį. kontestą, turė
tumėte tai. padaryti tuojau. Jus 
gal laimėsite vieną laimikį, nes 
tai yra piųiginę laimė, o tokius 
laimės pasitaikoS tik sykį per 
visą amžių. Nepraleiskite šios 
progos, bet stengkitės laimėti/ 
O, be to, dar čia kaip it dvigu
bas atlyginimas, čia jus suvė- 
dami sų Labiau-Sušvelnintajs 
Old Gold cigaretais — tais, ku
rie visuomet šviežus ir padaly
ti iš rinktinio tabako derliaus.1 •

50 galionų alyvos DYKAI
Garantija vienus metus 

DYKAI

Zoologijos sodui Kaune pla
nui paruošti yra sudaryta ko
misija, į kurią įeina garntininkaę 
profesorius Tadas Ivanauskas, 
Kauno burmistras. Antanas Mer
kys ir inžinierius architektas 
Rudokas. Komisija: yra nusista
čiusi planą parūošti net 25 pię- 
tams “ 
atlikti visus zoologijos sodo su
tvarkymo ir išplėtimo darbus: 
tvenkinių, a baseinų, sodelių, ir 
kitų vietų paruošimas, kur gy
vens žvėrys, paukščiai ir žuvys. 
Pradžioj zoologijos sode bus 
stengiamasi apgyvendinti visų 
rūšių Lietuvos žvėris, paukš
čius,-ir žuvis. Valiau bus sten- 
giamasi įsigyti ir kitų kraštų 
gyvtdių, žirafų, liūtų, tigrų ir 
kitiį brangių žvėrių ir paukš-

MUSŲ
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. V

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Turinys: .
A. Vilčinskas —Japonijos im

perializmas ir jo tikslai. 
Danas Pumputis— Fivė o’cloc

| Tel. Calumet Residence i
4258. v Yards 5034 Ė

Į Banis Studio
I Pirmos Rųšies Photo Studio = 
| Vestuvės, grupėg, laidotuves, šei-1 
Į mynos ir pavieniai tai musų spe- Į 

cialybė.
I 3200 So. Halsted St. J

PRIRENGKIT KARĄ

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

rengs jūsų karui karboratorjų ir ge
neratorių žiemos - važinėjimui. ’
Ir duos 20% . nuolaidos kai pirksit 

heaterj. . '

Balzekas Motor Sales
. “U will Likę lis”

Mokytojas
gantį žmogų greičiau trenkia 
perkūnas?

1 Mokinys: — Bijo, kad 
bėgtų.

, Vilniaus užgrobimo diena, 
spalių 9-ji, kaip paprastai Vil
niuje praėjo be ypatingų dide
lių minėjimį, be ' entuziazmo. 
Lenkų laikraščiai parašė po. 
straipsnį, primindami užgrobi
mo faktą ir tuo pasidžiaugdami.

Viename lenkų dienraštyje:— 
“Slovo”—buvo spalių 9 d. įdė
tas charakteringas straipsnis, 
kuriame pasipasakojama, kaip 
buvo rengtasi prie Vilniaus už
grobimo. Įdomu tatai lie^Uviąms 
paskaityti ir giliau pažinti mu
sų “brolišką” kaimyną.

Straispnyje sakoma, jog po 
kovų su bolševikais prie Var
šuvos ir po laimingo mūšio 
prie Nemuno atrodė, jog Vilniaus 
užėmimas vargiai ar 'turės pa
sisekimo. Lietuvių lenkų reiką- , 
lais užsiėmė Tautų Sąjunga, 
kuri įsake, kad iki rugsėjo 20 
dienos abi pusės pasitrauktų 
už linijų, kurias T. Sąjunga 
buvo 1919 m. gruodžio 9 die
ną nustačiusi. “Lenkijos vy
riausybė turėjo gerbti Lietu
vos užimtos teritorijos neiVtra- 
lumą, tačiau su sąlyga, jei Lie
tuva gaus tokią pat neutralu
mo pagarbą iš sovietų vyriau
sybės pusės.”

Atsižvelgdamas į esamą situ
aciją, maršalas Pilsudskis pri
ėjo išvados, jog Vilnių atgauti 
tegalima bus tik ginklo veiksmu 
ir tokios kariuomenės, kuri už
imtų Vilnių tariamai prieš len
kų vyriausiojo vado norą ir 
jam nežinant. Tam uždaviniui 
atlikti reikėjo rasti vadovą, ku
ris pasiimtų sau visišką atsako
mybę už “sukilimą”.

Atsakomybė nebuvo papras
ta, nes jei toji akcija nebūtų 
pasisekusi, .tai toji kariuorpe'- 
nės dalis butų išsklaidyta, o 
sukomprimituotas vadovas tu
rėtų stoti prieš tarptautinį tri
bunolą. Prie viso to reikia dar 
pridėti ūpą Varšuvoje, kai tau
tinė ir socialistinė spauda įspėjo 

visuomenę, kuri “turinti būti 
jautri ir kad neprileistų prie 
fantastinių ir pražūtingų veik
smų” (“Gazeta Warszavska” 
1920 m. VIII 28 d.).

Rinkdamasis ztai akcijai va
dovą, maršalas Pilsudskis, be 
abejo, ieškojo tokio 'žmogaus, 
paskui kurį drausmingi kariai 
eitų be svyravimų; kurio auto
ritetas ir, kareiviška meilė bu
tų parama sunkumuose.

Maršalas išsirinko gen. Želi
govskį, kuris prieš įvairias 
tarptautines kombinacijas dar 
turėjo ir tą argumentą, kad 
jis, kaipo vietinis žmogus, grįž
tąs su vietos gyventojais į sa
vo kraštą. Ypač prie tuometi
nio Vilsono delegato, tuo turėjo 
būti įtikintas ir musų-vakarų 
globėjas.

Balstogės svarbiausioje ka
riuomenės būstinėje maršalas 
Pilsudskis įkonferavo su %eli 
govskiu, kuris apsiėmė priimti 
sau visą atsakomybė. už “mai
štą” ir savaimingą akciją į 
Vilnių. Kai kurie iš karių, net 
ir vienas generolas, buvo tam 
priešingi, tačiau spalių 8 d. 
gen. Želigovskis sudary tajai 
“lietuvhj-gudu” divizijai įsakė 
žygiuoti į Vilnių. '

Vilnius buvo paimtas netikė
tai, nes tas lenkų smurtas bu
vo netikėtas lietuviams, juo 
labiau, kad buVo sudaryta tarp 
Lietuvos ir - Lenkijos Suvalkų 
sutartis.

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

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

Kad galėtų rūkyti
Gydytojas Jurgiui uždraudė 

rūkyti

Priežastis
Kalbasi dvi kaimynės. Pir

moji klausia: — Kas atsitiko, 
kad tokiam gražiam orui esant 
užkimai?

Antroji. — Ach, geriau ne
klausk! Vakar vyras vėlai nak-

kaH tai kelia , žingeidumą musįj 
skaitytojų, netenka abejoti. Kuįr 
tik neklausais, visur girdi stu
dijuojančius Old Gold komiš
kuosius paveikslus irs rūkarit 
Old Gold* <?igaretus. Tačiau, psį- 
miuėtiuĄ dar tai, kad šiam korj- 
teste perą mįslių, nereiks nė 
encikjapcdijos jięms išspręsti.: 
čia pisit^įko proga kiekvienai^, 
laimėti, nežiūrint kas nebu ^umį: 
paprastas darbininkas ar kole
gijos ptofesoritts., >. i

(MEMBER FEDERAL W
■, - • y ; '•

. - ■■•i................  ■ • .

RASEINIAI. — Miesto pa
kraščiuose, užkampiuose visai 
nebojama švaros: ‘didžiausi 
šiukšlynai, gendančių, dvokian
čių atmatų krūvos. Itin aplei
stas, niekad nevalomas' Rasei- 
kos upelis. ' /

rūkyti 
trumpo 
dytoją, 
siog trykšte trykštančios svei
katos atsilanko Jurgis. Gydy
tojas nustebęs sušunka: — Po 
perkūnais! Taip puikiai pasi
taisei! Tavo sveikata tiesiog 
žavinti. .

Jurgis: — Suprantama, 
po šešis kartus per dieną 
gydą va u.

Jau porą dienų praleidau 
gražiame Kenosha mieste. Su 
kai kuriais veikėjais susitikus 
teko kalbėtis, tartis apie pla
tesnį veikimą Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugijos ribose. Iš 
šios draugijos viršininkų teko 
patirti, kad Kenosha mieste bu
tų naudinga įsteigti choras. Taip 
sakant, šis sumanymas yra ga
na rimtas. Kadaise šioj kolo
nijoj gyvavo Dailės Ratelio 
Choras. Vienok per nedarbo lai
kus per trejus metus lietuvių 
kultūrinis veikimas buvo supa- 
raližiuotas. Kad ir dabar dėl 
kai kurių priežasčių choras at
gaivinti nebuvo dedamos pa
stangos. Visgi čia buvo užsili
kęs komunistų Lyros Choras, 
ir jis dabar gyvuoja. Su Lyros 
Choru dalykai yra tokie, kad 
jis negalėjo jaunimo prie savęs 
palaikyti. Kaip kada įtraukda
vo didesnį skaičių jaunuolių, 
bet neilgam. Taip ir dabar cho
rą palaiko didesnis skaičius 
senyvų žmonių. Atrodo, kad 
Lyros Choras neįstengė aprėpti 
plačios meno dirvos. Daugu
mas meno mėgėjų dabar kaip 
tik ir nori praplėsti ribas, su
bendrinti meno jėgas plates
niam kultūriniam darbui, ku
riuo taip pasigenda draugiški 
šios kolonijos lietuviai.

Jei Kenosha Lietuvių Kultū
ros Draugija imtųsi iniciaty
vos, tai choro steigimas' butų 
įmanomas. Labiausiai todėl, kad 
pradžioje, reikalui esant, Chi- 
cagos Lietuvių Draugija galė
tų suteikti visokeriopą para
mą. Be to, galima tikėtis,1 kad 
choras Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugijos globoje rastų 
didelį pasisekimą tarp vietos 
lietuvių vykinti savo užduotį.

žinoma, chorui steigti ir jo 
palaikymui reikia aktyvių jė
gų. Ir jei bus pritarimas iš po
nų Pabarškų, Velvikių, Rustic-ų 
Juozapo ,Macnoria.us, Antano 
Puros, Antano Lauraičio ir ki
tų žymių visuomenės veikėjų, 
tai drąsiai galima sumanymas 
vykinti. Neklysto sakydamas, 
kad pas veikliuosius buvusio 
Dailės Ratelio choro narius at
sirastų šiam sumanymui pri
tarimas. Neabejoju, kad į cho
rą įstotų Nely ir Anna Jociu- čia namo grįžo

kės, Izabela Rustic, Antanas 
Benis, Antanas Pūras, Juoza
pas Macnorius, Emilija Bagdo
naitė, Ona Bružas, Emilija 
Šulskis, Frank Jankauskas, Jo-* 
nas Masiudionis ir daugiau kitų 
pasižymėjusių muzikoje ir dai
noje talentų.

Neabejoju, kad Kenosha Lie
tuvių Kultūros Draugijai ir 
šios kolonijos lietuviams cho
ras, bepartyviai veikdamas, ga
lėtų daug pasitarnauti meno 
srityje. Reikėtų šiuo klausimu 
rimčiau pagalvoti ir jis apsvar
styti kitame KLKD susirinki
me.

Aiškus faktas, kad beparty- 
vėj dvasioj įsteigtas choras ga
lėtų daug pasitarnauti ir Ke
nosha kaimyninėms kolonijoms, 
kaip antai Racine’ui ir Wau- 
kegan’ui, kur Kultūros Drau
gijos puikiai gyvuoja. Vadinas, 
jei šis sumanymas bus įvykin
tas, tai Kenosha Lietuvių kul
tūros Draugijai atiteks laurai, 
kaipo pirmutiniai iš visų Kul
tūrinių Draugijų atlikusiai kil
nią visuomenei naudingą už
duotį. 4 —Frank Bulaw

(Bus daugiau)

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gari
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbatą, paša* 
linsit slogas.
Mes parduodam .tik i 
tavemus. Ten ir rei
kalaukit.
Į kitus miestus ta* 
vernams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebekit 

musų label}

APDBAUDĄ 
(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.

I NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

Baranauskas 
: Žuvis prieš , 
V.-J-A,a5—Trys kanalai. 
K. Jakubenas—Du eilėraščiai. 
D. Pumputis-^- Pokarinės Len 

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga.

Kaina 45 Centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

> Chieago, - Illinofe."

PATTERN 15071
Jei gražiai ir lygiai numegstos, šios servetke

LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500 .

seniausių ištaigu', kuft gyvavo;- - - ... • -L>to pl

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis

kuriame galima gauti įvairių durių, langų, grindų, žieminių Jangų, sto-- 
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo, namų. Taipgi; 
esame paveldėtojai (Succėssors) 1 vienos iš seniausių jstaigy, k”^' 
suvirš 49 metus, po yardu W. S. ĮX)CKW00D, kuri buvo prie 
netoli Halsted St. , . * i ’ y
’ ■ ‘l."'.? Reikalaujant Mędžiągų Kreipkitės f

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

- ; M. ZOL^, Savininkę. \ \ >
Atdara vakarais i? nedaliomis. Kontraktonams nuolaidos duodamos;

' • •. < | / S ’ t . A : - .'L " 1 ■_ . . A.’ 2t\-^l ■ : <

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

, 1 ■ "i ■ ■ ■ ■ ■■ '

liJj.fi
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Lietuva Nori TaikosNAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PuhUsbed Daily Escept Sunday by 
Fhe Lithuanian News PUb. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Tritone CANal 8500

, J’.yj■ “T■■ I III’ ■ UI ,|I,   —T-

Subscriptio.ik Rates: 
per year in Canada

$5^00 per year. outskle of Chicago 
$8cOO per y«ar in Chicago 
3e per ęopy.

,n ............... '—iii1.1 ■ g"’ ■■ .r r . ’ "*«

Entered as Seeond Class Matter 
March 7ih 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU. undęr the. act, erf 
Mąrch13rd! 1879. „ 

‘ * * , l| 4 | , ■■■!.■ ....... .. .
Naujienos eina kasdien, išskiriąnt 

sekmadienius^ Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago; 
I1L Telefw#s Canait 8500,

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu: x

Metamąi ......................   $8.00
Pusei metų _________________ 4.00
Trims mėnesiams.----- - 2.00

. Dviem mėnesiams - ----------   1.50
Vienąju mOąesiui —_________ .75

Chicagpį per išnešiotojus:
Vieąp kopija -_____  8b
Savaitei -----    18c
Mėnesiui _ __________ 75c

r Suvienytose. Valstijose, ne Chicagoj, 
s Peftni

Metams ------— $5.00
Pusei metą ______________ _ 2.75 I
Trims mėnesiams ......... —* 1.50

1 Dviem menesiams _________ * 1.00
Vienam mėnesiui; . ,75

Lietuvoje ir* kitur užsieniuos^
i (Atpiginta)

Metams $8.00 I
Pusei metą —......................— 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siąsti paštu Mpney

Orderiu kartą • su užsakymu,

New Yorko rinkimai
■. 1 ■-...............................r

Šiandie įvyksta rinkimąi keliose valstijose, bet svar
biausieji tarpe jų tai — municipaliniai~New Yorko mies
to rinkimai. New Yorkas renka merą. Kandidatuoja re- 
pubHfcon.ų sąrašu dabartines meras La Guardia, kurį 
remia Amerikos Darbo Partija, ir reguliarių demokratų 
kandidatas Mahoney. šitų rinkimų^ rezultatai gali turėti 
žymių pasėkų Amerikos politikoje;

Lą Guardia dar labiau^ negu Mahoney^ remia Roose
velto naująją dalybą. Todėl, nežiūrint kuris jų dviejų 
laimės, Roosevelto^ administracija neprakiš, bet demo
kratų partija New Yorke gali susilaukti smūgio.. Jeigu 
jos kandidatas bus sumuštąs, tai demokratų įtaka stam-r 
blausiame Amerikos didmiestyje bus sunaikinta.

New Yorko .demokratai iš viso vaidina nepavydėti
ną rolę, šiuose rinkimuose. Jie kuvoja« prieš ištikimą 
Roosevelto rėmėją La Guardia, turėdami pašto viršinin
ko Farley, senatoriaus Wagnerio ir gubernatoriaus Leli- 
mano pagelbą. Kokiojė šviesoje tad pasirodo šitie trys 
demokratų partijos šulai? * '' > .

Daugelis pažangių žmonių Amerikoje buvo pradė
ję žiūrėti į demokratų partiją, kaip į tikro liberalizmo 
šalininkus. Bet dabar jie pamatė, kaęVnęt asmens, kurie 
stovi arti Roosevelto, yra palinkę į atžagareivių pusę, 
Juos ypatingai stebina tai, kad vienoje kompanijoje su 
Tammany Hali politikieriais * atsidūrė senatorius Wag* 
nėr, garsaus “darbo santykių” įstatymo autorius.

Tai lekcija Amerikos darbininkams, kad jie negali 
pasitikėti demokratų partija. Jie turi*dėtis į*savo polL 
tinę organizaciją, kuri nepriklausys nuo senųjų partijų 
malonės į Darbo Partiją.

bet paskui ‘^primetė” jį Susi
vienijimui > Lietuvių Amerikoje 
už paskolą,, nesumokėtus nuo
šimčius ir taksas; viso sumoje 
daugiau kaip $30,000.

Tas namas jau seniai galuti
nai perėjo SLA. nuosavybėn;. 
Kadangi jisai. buvo labai apleisi 
tas. ir Susivienijimas negalėjo 
gauti - iš jo tiek pajamų, kad j o 
laikymas organizacijai apsimo
kėtų, tai t Pildomoji Taryba nu
tarė jį pertaisyti ir šituo tiks
lu. įdėjo į jį, rodos, dar $25,000 
ar $30,000. - “Vienybe” nepridė
jo prie namo remonto nė vieno 
cento. O betgi ji dabar skelbia', 
kad tai jos, “Vienybės”, namas,!

f Kas čia per pasityčiojimas?
, /‘Vienybė’* giria prez.,Bago- 
čių^ sekrėtorių Vinikąrir komi
sijos narį Cibulskį, kurie pri
žiūrėjo. namo remontavimą, bet 
nė vienu žodžiu neužsimena, 
:kad ta .nuosavybė priklauso Su
sivienijimui ir kad Visas remon
to išlaidas padengė taip pat Su
sivienijimas. Ji rašo‘“Vienybės” 
namas”, “Vienybės namas”, 
“Vienybės namas7’..

KAIP JAUČIASI SOVIETŲ 
STEIGĖJAI?

!!■■■■ . 'fili. W ■■ I

DABARTINIS GYVENIMAS IR
— AMŽINAS PASAULIS

“Amerika” mano, kad katalL 
kas neprivalo galvoti tiktai apie 
dangaus karalystę. Sako.:

Nemažai yra katalikų, ku
rie mano, kad'jų uždavinys 
gyvenime tik ruoštis laimin
gai kelionei į amžiną pasaulį. 
Tokia pažiūra yra visiškai 
klaidinga. Lietuvos kunigams 
skiriamas žurnalas Tiesos 
Kelias (nr. 9) nurodo, kad 
toks nusistatymas ‘iš esmės 
priešingas tikro krikščiony
bės mokslo dvasiai’. Visiems 
turėtų būti suprantama, kad 
‘savo' asmens galių plėtoji
mas, kitiems pagalba įvai
riuose reikaluose, šeimos rū
pesčiai, tėvynes reikalai, kul
tūriniai bei visuomeniniai 
darbai... turi savitos reikš
mės ir vertės Dievo akivaiz
doje’. ”
Bet kodėl? Juk pagal krikš

čionių mokslą “šis gyvenimas” 
tai tik mažiukė dalelė sekun
dos, palyginti su “gyvenimu* 
po mirties. Jeigu žmogus gy
vens per. amžių amžius po mir
ties ^danguje arba pragare); 
jeigu jo sięla dar prieš jo gi
mimą kame nors amžinai tūno
jo (kur — nė patys kunigai 
negali pasakyti!), tai ką ta 
trumpute “dabartinio gyveni
mo” ąkimarka reiškia?

Ji yra’, bolševizmo teoretikų 
terminologija kalbant, tik “per
einamasis laikotarpis” — ma
žiau net negu laikotarpis, tik 
momęntąs. Tame trumpame 
tarpelyje iš vienos amžinybės į
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kitą, ąišku, rūpintis- kuo nors 
kitu, išimant “amžiną pasaulį”* 
butų visai nelogiška, be pras
mes.

Visi žino, kad kunigai anaip- 
tol nesitenkifa tik duĮnojiipu 
apie dangų, čysčių ir peklą.. Jie 
stengiasi, kaip galint daugiau 
pasinaudoti “svieto mama^ti* 
mis” šiame pasaulyje. Jie ko« 
vojįa su “bedieviais”,, kurie rei
kalauja, kad bažnyčia butų ąt-. 
skirta nuo valstybės ir kad val
džia nemokėtų algų kunigams; 
jie skverbiasi į politiką iy į vi-? 
sokius biznius; jie remia Ispa
nijoj fašistų generolą Franco, 
laimina Mussolinio žygius Aby- 
Šinijpje, ir t, t:

Kodėl jie taip daro, jeigu jie 
tiki, kad “tikras gyvenimas” 
prasidės tiktai “kitame pasau
lyje”? “Amerika”* sekdama pa
skui Lietuvos kunigų laikraštį, 
atsako ’į šitą klausimą taip:

“Jej. krikščionys pas<iu- 
Įįę trauksis, bėgdami nuo jo, 
ąteis kiti ir- vąldyą jį,” <
Reiškia, kad kitiems netektų 

pasaulin!'
Tai beveik išėįna, kad, pagal 

kunigų logiką, krikščionys turi 
rupintia pasaulio reikalais iš

yrapavydo,.— nors pavydas 
“smertelnaa griekas”.

IR VfiL “VIENYBES”
nąmab?

Brooklyno “Vienybė” prane
ša, kad “Vienybes jiamo remon
tas... yra baigtas”. Iš jos apra
šymo niatyt, kad jį kalba apie 
tą napaą, kurt kitąsyk , buvo nu
sipirkusi Vienybėj Bendrovė,

dėję. O atsiranda ir tokių, ku
rie “dėl sarmatos” visai pas 
gydytoją neina ir nesigydo. 
Pasėkos aiškios: liga įsisenėja, 
visokių painiavų (komplikaci
jų) ligoniui pridaro, arba gana 
dažnai tokie ligoniai ir kitus 
apkrečia.

Laikas mesti iš galvos, lai
kas išgyvendinti iš visuomenės 
senus prietarus, užgaidas ir 
linkimus. Juk mokslininkai ne- 
paskirsto (neklasifikueja) ligų 
“doromis” arba 
“Sarmatlyvomis” 
matlyvomis”. Jie 
liga butų gerai 
išgydymui tikri 
ti. Taip ir visi, man regis, tu
rėtų į ligas žiūrėti.

Dabar, tiesa, jau pradedama 
atviriau ir apie lyties ligas 
kalbėti. Jau net ir kapitalisti
nėje spaudoje, kur pirmiau žo
dis “gonorėja” arba “sifilis” 
buvo tokia baisi šmėkla, kad, 
rodos, viską kitą galėjo iš “pa
doraus” dienraščio išbaidyti, 
šiandie lyties ligų pavadinimai 
jau susirado pilietinių teisių ir 
yra viešai spausdinami. Jau at
virai tepasakoma, šitų ligų i ja
vo j ingumas ir žalingumas. Jau 
atvirai kalbama apie jų išsisail
goj imą, gydymosi ir išnaikini
mą visuomenėje. O tai šiaip ar 
taip sakant, yra labai stambus 
žinksnis pirmyn.

Baigdamas 
kad medicinos 
ri labai gerų 
goms gydyti, 
O vis dėlto dar ir šiandie kiek 
lyties ligos gyvasčių nušluoja, 
kiek jos paliegėlių ir bepročių 
padaro, kiek jos visokių nelai
mių, pasaulyje prisėja! Kalti 
čia, žinoma, visuomenės moky
tojai, kulturintojai; kalta vie
tos ir viso krašto valdžia ; kal
tos ekonominės sąlygos; kalti, 
pagaliau, ir patys žmonės.

—Dr. šeštokas-Margeris

( LYTIES LIGOS
Lyties ligos, rodos; tėra taip 

jau senos, kaip ir pati civili
zacija. Kalba apie j^s gilios se
novės gydytojai, mokslininkai, 
filosofai ir šiaip jau rašytojai. 
Kalba ir labai romantiškos žy
dų istorijos, paprastai vadiną- 
inos “Biblija”, arba “šventuo
ju Raštu”, autoriai. Kalba, ga
lima sakyti, visi, kuriems kar
dą* nors rūpėjo visuomenės 
sveikata ir gerovė. Ir kalba 
dažniausiai tokiu rimtu* ir drau
smingu tonu, kad, rodos, jog 
lyties ligos visados buvo žmo
nėms labai pavojingos, jų svei
katai ir gyvybei žalingos. -

Tai tiesa. Tik be galo stebė
tina, kodėl per tiekos metų ne
išmoko ir neįprato žiūrėti į ly
ties ligas taip jau rimtai, šal
tai ir atvirai, kaip jie kad žiu
ri į kitas ligas, būtent: difte- 
riją, škarlatiną, plaučių uždegi
mą, vėžį, reumatizmą ir tt. Tai
gi, kodėl, gerbiamieji ir gerbia
mosios? Kodėl lyties liga vis 
dar tebėra visuomenės akyse 
kokiomis tai slaptomis, nešva
riomis, nedoromis ligomis, apie 
kurias tedera tik patylomis te
kalbėti, o “geroje draugijoje” 
visai tylėti? Kodėl?

Ir gaila ir kartu juokas ima, 
kai kai kurie ligoniai, rodos, 
ir gerokai apsiskaitę, vis dėl
to su lytiška liga gydytojo ka
binetan atėję, tik patylomis te
kalba, dairosi, nuogastauja, 
rodos, kad kas už durių prie 
rakto skylutės tupėtų ir klau- 
sytų-žiurėtų. Daugelis šitų li
gonių pradeda pasakoti labai 

* sen^, jau visai susinešiojusią 
’ pasakaitę, būtent: “Sarmata 
’ ir sakyti—tikrai sarmata, 

dytojau, su kokia liga aš
■ dabar atėjau*”. Kai kurie, 
’ galiau, save labai aštriai 

kaltina, sakydami, jog “palei
stuvystė ligą” gavę“ prieš žmo- 

‘ nes ir dievą labai baisiai nusi-

nėmis. žodžiu, jau dabar Balkar 
nų tautos, nėra taip didesnių 
valstybių provokuojamos,, kaip 
kad seniau buvo.

Pabaltijo valstybės< •
Kaip tik susikūrė Baltijos* 

valstybės, tai kaip kas manė? 
ka<l čia busią antri Balkanai. 
Kitaip tarus, pietų > Balkanai, 
dabar bus perkelti į šiaurę. Bet 
lietuvių, latvių, estų tautos ne
pasidavė jokioms provokacijoms 
ir kaip mokėjo ir galėjo tuoj 
savo tarpe susiprato ir sienas 
sutvarkė.

Lenkai ilgai mėgino ir tebe- 
mėgina prieš lietuvius kurstyti 
estus ir latvius. Jų Čia toji ža
linga įtaka visą laiką jaučiasi. 
Lenkai Baltijos valstybių tarpe 
norėjo vaidinti tokį pat vaidme
nį, kokį Balkanuose vaidino 
Austrų-Vengrų imperija. K ...

Lenkai visai sąmoningai iš 
Lietuvos atplėšė žemių daiį, kad 
Lietuva butų priversta lenkų į- 
takai pasiduoti. Lenkija iš Lie
tuvos norėjo padaryti tą patį, 
ką vokiečiai padarė iš bulgarų.

Bet Lietuva nesileido į bet 
kokias avantiūras, užtarėjų ar
ba globėjų neieškojo ir jokio
mis intrygomis neužsiiminėjo. 
Jos politika buvo aiški ir teisė
ta. Ji šaukėsi Tautų Sąjungos 
pagalbos, bet nesikreipė į bet 
kurią vieną iš didelių valstybių, 
nors tai galėjo daryti ir butų 
turėjusi nemaža progų Lenkijai 
smagiai iš pasalų įkąsti.

Lietuvos užsienio politika
Juk ir dabar, kuomet Europo

je tarpvalstybiniai santykiai y- 
ra labai įtempti. Lietuva galė
tų sayo skriaudoms atitaisyti 
rasti bet kurį sąjungininką, ku
ris neabejotinai pakurstytų len
kams geruoju nepasiduoti ir ku
ris 1 žadėtų, reikalui esant, tvir
tai Lietuvos pretenzijas parem
ti. Betgi Lietuvos užvienių poli
tika eina visai kita kryptimi. 
Lietuva tvirtai laikosi Tautų 
Sąjungos nustatytų dėsnių ir 
jokioms provokacijoms nepasi
duoda. Lietuva turi tikro pa
grindo ir net pačia Tautų Są
junga nusiskųsti,. nes atsidūręs 
Tautų Sąjungoje Vilniaus klau
simas taip ir\nes.ulaukė reikia
mo sprendimo. Jis kvbo ore. 
Betgi lietuvių tautos išmintis ir 
šiuo atpitikipąu verčią vis dėlto, 
pasitikėti Tautų Sąjunga, bet 
ne kitų yisok-iąis slaptąis' paža
dais ir patarimais.

Taigi, Lietuvos užsienių poli
tika bent iki šiol ėjo taikos ke
liu. Šitą Lietuvos pasiryžimą 
sekti taikos politikos vis paste
bi, kam tik tenka iš žymesnių 
asmenų, didelių politikų Lietu
vą aplankyti, štai buvoję Lietu
voje SSSR žurnalistai irgi vie
nu balsu pripažino ir užgyrė 
Lietuvos žygius, kad ji siekian
ti taikaus ir ramaus gyvenimo. 
O betgi Lietuva galėtų daug 
visokių pretenzijų savo kaimy
nams pareikšti, vienok čia dau
gelio suprantama ir tvirtai ti-’ 
kima, kad nors ir prasta taika, 
vis dėlto daug geresnė, negu 
karas 1 ’

Taip, Lietuva ginkluojasi, bet 
kas jai daryti, kuomet visi jos 
kaimynai galvatrūkčiais savo 
kariuomenių skaičių didina ir 
vis naujas ginklų, dirbtuves sta
to. Tikrai butų neatsargu ki
taip elgtis.

Turėsįpię vilties, kad ir at
eityje Lietuvos užsienio politiz 
ka eis taikos ir ramaus sugyve
nimo keliu ir jokioms išorinėms 
provokacijoms nepasiduos. Tvir
tai galimę tikėti, kad, Baltijos 
valstybės nesibalkanizuos iy 
mokės be kitų pagalbos savo 
tarpusavius ginčus taikiu ir ra
miu budu išspręsti, kaip kad 
iki šiol buvo. /

—-Para Bellum.
(GALAS) ’

------------------------------- ------  ' >
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

' (Tęsinys)

,K$ reiškia ubalkąnizacija”? 
: Istorijoje net yra prigijęs, 
taip ’ Vadinamas balkanizacijos 
terminas, kuris reiškia ne ką ki
tą, kaip nuolatinius, kivirčus sų. 
.kaimynais dėl savo sienų. Vie
nas iš Balkanų tautų-.ligai glo
bojo rusų carai, o. kitas — bu
vusi' Austro. Vengrų imperija 
ir dalinai Vokietija. O visas 
reikalas sukosi ir tebesisuka 
ikąs valdys Dardanelių sąsiaurį. 
Britų imperija nei vieniems, nei 
kitiems čia nelinkėjo visiškai 
įsigalėti ir vedė gudrią savo po
litiką. Vokietiją seilę rijo ir gal- 

jvojo, kada jos karo laivynas 
čia liuesai gftlės plaukyti, todėl 
bulgarus ir kitus masino nępa- 
siduoti serbams. Rusai, kad ir 
ne'pajėgė gero, S*aVo laivyno su
kurtų betgi nenorėjo, kad vo
kiečiai čia įsigalėtų, te dėl glo
bojo serbus ir kurstė juos bul
garams h* kitiems nepasiduoti. 
Austrų-Vengrų buvusi imperija 
kai ' kuriąs iš tų slavų tautų 
valdė, ir provokavo jas prieš 
serbus.
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klau-R. Mizara “Laisvėje” 
šia: 
t

“Kaip dabar jausis tie 
žmonės, kurie prieš dvide
šimts metų skelbė, buk so
vietai neišsilaikys- nei kelių 
mėnesių 7

“Mes tai galime' pasidi- 
t džiųoti, nes visuomet skelbė

me, kad Sovietai nenuvey- 
čiami, jie gyvuos!” .
Bet Mizaros galima paklaus

ti: o kaip jaučiasi tie, kurie so
vietus steigė?

Stambiausias sovietų steigė
jas1 po Lenino buvo Trockis — 
kaip jisai jaučiasi?

Kiti stambus sovietų steigė
jai buvo Zinovjevas; Kamene- 
vas, I^iataRovas — jie po vele
ną ir, tUr bu t, visai “nesijaus 
čia”. . • • * r t < >

Dideli sovietų steigėjai buvo' 
Bucharinas ir Radekas — kaip 
jie jaučiasi?

Rusų pavyzdžiu sovietus ban
dė steigti Vengrijoje Belą Kun 
-— kaip jiąąi jaučįąsi?

“Kaip, jaučiasi” tie: rusų ge
nerolai, kurie- stovėjo sovietų 
Sargyboje, vadovaudami “rąu- 
ddn^jai* ąrmijai maršalas-maršalas 
Tuchačęvski, generolai Putna, 
Ubarevjčiua ir t. t. ?

Kaip jaų$ąsį buvęs GPU. 
viršininkas Jagodą, kuris sovie
tus “gynę- nuo vidurinių prie-

Balkanų valstybes ir čekai 
' Ir per visą tą laiką Balkanuo
se veik ėjo nuolatiniai grynai 
vietos pobūdžio karai ir sukili
mai. Naikino vieni kitus, naiki
no vieni kitų turtą.*

Ir šie kivirčai ėjo iki neištiko 
didysis-kąrąs. Ir dabar jdarBaL 
kanuose nėra' reikiamo ramaus 
gyvenimo. Bulgarai jaučiasi la
bai nuskriausti, nes jų sienos 
esą ne tokios, kokios privalėjo 
būti. Serbai jiems prikiša, gir
di, nereikėjo dėtis su vokiečiais, 
tai' dabar turėtumėte tai, kas 
jums- priklauso, herbai Vėl gavę 
seniau austrų-vengrų valdomas 
sritis, kur gyvena kad ir artimi 
jiems slavai, betgi ne’ serbai, 
.todėl serbai juos kaip įmany
dami nori hutautinti ir serbais 
paversti. Dabar tų nuskriaustų 
čia tautų užtarėjais norėtų bū
ti italai ir dalinai vokiečiai. Bet 
čekų suiflani politika iki šiol 
Balkanuosevis palaikė reikia
mą pusiasvyrą ir italų įtaka 
bent iki šiam laikui čia negali 
įsigalėti, žodžiu, nėra kas 
skriaudžiamuosius užtaria, tai 
reikia patiems, sąvo pajėgomis 
savas teises apginti ■■ ir< jas ginti 
jau ne tiek ginklu, kiek kitomis 
galimomis kultūrinėmis priemo-

gy-
čia
pa-
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‘ Neatrodo*-, fead Mizara šitais: 
sovietų stoįgėjaiS1-ir gynėjais 
didžiuotųsi*- pors jų x darbo 'vai-, 
šių jisai > laikov ‘‘hienuverčiamu”. 
, Tačiau tuo pačiu laikų, kai 
jisai pranašauja sovietų “ne- 
nuverčiamumą”, bolševikų val
domoj iRu sija ruošiasi pirmą 
kartą po Steigiamojo' Seimo iš
vaikymo 1918 m> rinkti visuo
tinu balsavimu atstovus, pasi
remiant nauja įconstitucija, ku
ri — sovietus panaikino!

Nauji atstovai bus renkami 
ne pagal profesijas *arba eko
nomines grupes, bet pagal* ge- 
ografinius distrik!tus, t. y. taip, 
kaip renkama parlamentai “su-t 
puvusiose buržuazinėse valsty
bėse” (tik su tuo skirtumu, 
kąd nefašįatįškose buržuazinė
se valstybėse rinkimai būna 
daug-maž ląisv-i, o, Rusijoje jie 
bus diktatūros padiktuoti). Ar 
Mizara užginčys tą faktą, kad 
naujojoje Stalino konstitucijoje 
iš “sovietų” tėra bepalikęs tik 
vardas, (k visa “sovietinės val
džios fęrmos7’ esmė yra panai
kinta?

Tai kaip gi jisai gąli per akis 
mulkinti ’ savo skaitytojus ir 
skelbti, kad sovietai “gyvuos” ?
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios- Naujienos 
yra naudingos.
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JAUNAS KAREIVIS. — 
16 metų Chinijos kareivis 
kariaujantis su japonais prie 
Shanghai. Tokių jaunų lęa- 

. reivių yra’ labai daug ChinL 
jos armijoj ir jie pasižymė
jo narsumu kare su Chiniją 
užpuolusiais japonais

“nedoromis”, 
arba “nesar- 
tik žiuri, kad 
pažinta ir jos 
vaistai suras-

turiu pasakyti, 
mokslas jau tu- 
vaistų lyties h- 
ypačiai sifiliui.

Lietuvos Padangėje
Lietuvos prekyba su 

Amerika žymiai 
padidėjo

Per 7 Mėn. Pasiekė 8 Mil. Lt 
o Pernai Per Tą Patį

Tik 5 Mil. Lt.
Laiką

konsu-

i

Lietuvos generalinis* 
las Jungtinėse Amerikos Val
stybėse J. Budrys informuoja, 
kad Lietuvos su Amerika pre
kybą šjęmet žymiai padidėjo ir 
per pirmuosius 7 mėnesius ben
dra apyvarta pasiekė 8,013,500 
it. sumos, tuo tarpu per tą pa
tį laikotarpį pernai tebuvo pa
siekta tik 5,160,100 lt. ir 1935 
m. —4,458,400 lt. Lietuvoje eko
nominei būklei pagerėjus ir 
pramonei plečiantis, tekstilės 
pramone* * Amerikoje x pirkta 
medvilnės.pž 599,900 lt. (1936 
m. u’ž 3.14*700 lt.). Pirmą kar
tą verpalų ir siūlų už 121,000 
it. Ąnk-sčiaų Amerikoje šių pre
kių nebūdavo perkama. Tabakoi 
lapų cigaretėms gaminti už
pirkta už 255,800 lt., 1986 nu
pirkta už 106,400 lt. ir 1935 m. 
už 73,500 lt. .

Nuą šių metų pradžios Lie
tuvoje sumažinus įveža
muosius muitus automobiliams, 
pagyvėjo* iš" Amerikos automo
bilių įvežimas. Per 7 mėn. įvež
ta už 356,500 lt., tuo tarpu per
nai už 83,600 lt. Amerikoje 
perkama nemažai automobilių 
dalių ir automobilių bei auto
busų šasių o visa kita paga
minama Lietuvoje. Plečiantis au 
tomobilizmui, daugiau reikia 
kuro ir tepalų. Per 7 mėn. A- 
merikoje buvo užpirkta tepalų- 
aliejaus už 251,900 lt., pernai 

i įž £8,500 lt.

Be to, Lietuva Amerikoje 
pirko vašių už 251,900 lt., fos
forinių trąšų už 197,500 lt., į- 
vairių motorų ir mašinų už 
160,000 lt., dažų už 102,700 lt., 
chemikalų už 101,000 lt. Iš vi
so Lietuva šiemet per 7 mė
nesius Amerikoje pirko už 3, 
961,700 lt., pernai per tą lai
ką už 2,333,100 lt.', vadinasi, 
šiemet pirkta daugiau už 1,628, 
600 lt.

Iš Lietuvos į Ameriką per tą 
laiką išvežta už 3,051,800 lt., 
kas sudaro 1,224,800 lt. dau
giau nei pernai. Konsulas pa
žymi, kad išvežimas galėjo bū
ti žymiai didesnis, bet kliudo 
nuolatinis važmos per vande
nyną augimas. Dėl to Lietuva 
už savo prekes gauna aukštes
nes kainas kitose, artimesnėse 
valstybėse, Tačiau bendram 
Lietuvos eksportui kylant, nuo
šimtis, kurį sudaro Lietuvos 
su Amerika prekyba, didėja: 
iš viso. Lietuvos eksportas į 
Ameriką 1935 m. sudarė 2.39% 
tuo tarpu 1936 m. jau* 2.63%, 
o šiemet per 7 mėn. siekia net 
3.68%. Importas iš Amerikos 
1935 m. sudarė 2.95% viso im
porto, 1936 m.—2.84%, o šie
met j a-u 3.52%.

Baigdamas konsulas Budrys 
pažymi, kad tai yra džiuginą 
vaisiai, nes lygiarečiai su eko
nominiais santykiais didėja ir 
politinių santykių plėtojimasis.

GERB. Naujieną skaityto 
jos ir skaitytojai prašomi- 
pirkinių reikalai® eiti i tas 
krautuves, kurio* skelbiasi 
Naujienos*.
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Musų Jaunimas

CHIC/AGOs

(Inž. Algirdo Rulio referatas, 
skaidytas Lietuvių Kult. Drau
gijos konferencijoje, Liuosybčs 
svetainėje, Cicere, III., rugsėjo 
5 d., 1937).

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIU IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal OI 1Z — Atdaras ketvergais, visą dieną. 

VALDYBA:’ • P. MILLER, finansų sekietorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas . J. DEGUTIS^ iždininką^
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS,' tjustisas
V.' MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, ttųstisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos - Advokatas, J. Į* VAR&ALA, Draugijos Auditorius-

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

įrašyta 
u* arivh

.....437

......132

....  68

neti,* bet ypač vienas užima 
svarbiausią vietą—tai yra par
tijų nesusipratimai. O jus, se
niai, seniai, ko jus atsiekėte’ 
su savo politiniais ergeliais? 
Besipešdami tarp savęs, jus už
miršot savo stipriausią jėgą, 
jaunimo energiją, ir jei pepra- 
dėsite tiksliai veikti, tąi jus 
ją visiškai prarasite! Kas bus 
ateityje, kada jūsų nebus ir da
bartinis jaunimas užims jūsų 
vietas? Jei manote, kad tie šių 
dienų vaikinai ir merginos tęs 
jūsų kovas, tai klystate, nes iš
skiriant maža dalelę tie vaiki
nai ir merginos net nepradeda 
suprast jūsų tikslų, jūsų ide
alų, o daugiausia jūsų kivirčų. 
Tad kokia prasme toliau laiky
tis toje vagoje, jei negalima 
savo artimiausių ir brangiauf- 
sių pertikrinti, matyti akis į

Konkursantai, kvotos, įrašyta nariu 
NARIU V 

MIKŠY AR KVOTA
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Garsusis Emersonas yra pa
sakęs; “Malonų turėti maža, 
reikalavimų- ir j ų'os tiksliai pa
tenkint.” Chicagos Lietuvių 
Draugija per šias 37 dienas 
prašo visus *narius prisiminti, 
"kad jie iš savo .orgaiiizacijbs 
turi tiktai vieną'mažą reikala
vimą, būtent—įrašyti po vie
ną naują narį ligi Draugijos 
konkurso ba.n kieto, kuris į- 
vyks gruodžio 11 d., Amalga- 
mąjed Auditorium. Rodosi, kad 
kiekvienas, organizacijos narys 
šį mažą reikalavimą gali ap
rūpinti šimtą nuošimčių sėk
mingai. Juk įrašyti po vieną 
narį- kįekvienąm iš mus tai 
tikU«i- malonias žaisląs, o ne 

!sunkus darbas—jį galima ap
rūpinti su šypsena veide.

Musų konkursantai dirba 
sunkiai, kiekvienas jų stengia
si savo kvotas išlyginti, jiems 
ne vienas narys rupi įrašyti, 
bet didesnis jų skaičius—kon
kursantų darbas yra alsinan
tis, daugiau jėgų 
Neabejojau!, kad 
ras konkursantų, 
kvotas neišlygins.s

rėikalauj ar 
mažai 
kurie savo 
Dabar

atsi-

■ a 
3. 
a 
a

2

U-

KONKURSANTAI
Benediktas Vaitekūnas ...r.............
Petras Martinkaitis-Senas Petras 
Frank Bul»w ........................ .......
Vincent B. Ambrose ............ .....
Stasys J. Petrauskas (Kvota baigta) Rockford 
Kazimieras Jokubka .............. ........
Stasys Jurčis...................................
Joseph Augaitis (Kvota Baigta) . 
Adomas Markūnas..........................
Joseph Ascitą ..................................
George Izbickas .......  ....
Anna Marion Ascilla ..........,.... .....
P-lė Suzana L. Gabris ...................
Antanas Vesbaras .........................
Antanas Steponaitis .... . . ..............
Thomas Šalkauskas ............. ,........
Stanley Statkevich (Kvota Baigta) 
John Šiužąs.........................
Kazys Steponavičius ..........
Petras Galskis x........... :.......
Juozas Albauskas ..............
P-ia Elizabeta Norgaįlienė 

s Alex Ambrazevičius ...........
P-lė Jennie Laurel .............
Louis Antanavičius ...........
John P. Griciunas ....... .
Petras Lapenis .................
P-lė Josephine Miller ..........
Povilas Milaševičius ..........
Stasys Mockus ....................
Antanas L. Skirmontas ....
P-lė Aldona Miller ..... .........
Peter Gfiniotis ............... .....
Jonas Ascilla .......................
P-lė Antoinette Kacevičius 
zintanas Stankus..... ..........
P-nia Petronėlė Markauskas 
Jonas Cinikas .....................
Chester Prakurotas ...........
Adolph Kaulakis .................
Vincas černauskas ............
Jonas Kuolas ..........................  Indiana Harbor.... 25..........
Joseph J. .Žukas .................................. Chicago.... 15...........
Albinas Rudinskas .................................. Cicero ...<15..........
VValter Turner ............................. ........ Chicago.... 10...........
P-nia Teresė Viltrakis .................   Chicago.. 10..........
Peter Rapševičius .... . ...........a........ .....  Chicago.... 10 .........
Jonas A. Sinkus ...........................  j Chicago .... 10..........
P-nia Anna Mittskus ..............   Chicago .... 10...........
Andrius Naikelis ..................... . ....... Chicago.... IX)...........
John A. Grakey .............-............................  Gary.... 10.... .....
Frank Klikna .........................................  Chicago .. 10...........
P-lė Milda Baronas ........................ ?.... Chicago.... 10..........
Juozas Laurinas ....................................  Aurora.... 10....... .
Jonas Pateliunaą .............    -.....   Kenosha .. 20 .../.....
P-lė Anna Karėta ..................... ,.......... ., De Kalb.... 10...........

P-nia Julia Luketis ...........  Springfield .... 10...........
Narių ne kon-itų kvota kolonijose ir Chicagoj 60J ........... 1

Aplamai naujų narių kvota konkurse ...........   3,000
Konkurse narių jau įrašyta ....-.............................. 1,201

Kvotai trūksta į.......................... .i....................: 1,799
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., tūlės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame baųkietę. Vįsų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklą konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.50/ neiųęka-. 
mai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio ŲL d., 
Amalgamated Hali. 333 S. Ashland Boulevard. Taipgi į minėtą 
bankietą gaus tikietą nemokamai visi tie Draugijes- pariai, . ką-t 
rie įrašys naujų narių. x , Si

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys, nuo 15
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musą, kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Ęraugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nuq>$ ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vah vakaro; sek
madieniais nuo 9 ryto iki Ival. popiet. ........

vien 
klausimas/ kiek prisidės pavie
niai nariai savo darbu. Jei at
siras nors 15% visų Draugijos 
narių,r kurie įrašys po vieną na
rį ligi bankieto, tai bankieto 
dienoje turėsime progos pasi
didžiuoti padarytu darbu. Li
gi šio laiko dar tiktai 5/o Drau
gijos narių tėra įrašę po na
rį, tai gana mažas nuošimtis 
aktyvių narių pasirodė kon
kurso darbe.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad aktingų organizacijos na
rių yrą gana’ didelis skaičius, 
fcrą. daugiau ąegu 15%, bet, de
ja* kąd jie ligi šio laiko nesi- 
,stengč savo darbu pasirodyti. 
iRer šias paskutines 37 dienas 
lauksime jų pasirodant kon
kurso žemėlapyje. Rodosi, kiek 
vienas organizacijos narys, ku
ris save skaito aktingu .nariu, 
butų jam pačiam nemalonu, jei 
negalėtų dalyvauti konkurso bąn 
kiete. Visiems žinoma; kad ti- 
kietai už' pinigus į šį bankietą 
nebus galima gauti pirkti. Ti- 
kietus gaus nemokamai tiktai 
tie, kurie bus užsipelną gauti. 
Bankieto ^ienoje bus lengva 
apskaičiuoti musų organizaci
jos aktyvias jėgas,

Draugai ir draugės, organi
zacijos nariai, kalbu į jumis vi
sus—kviečiu į bendrą darbą, o 
tas darbas yra lengva padary
tį kiekyienaip nariui—-įrašyki
te j p.o vieną, ar daugiau narių 
ligi gruodžio. 11 d. Mažas reika
lavimas jš. jųsų; ir jutos ma- 
ža? darbai tai; pasistenkime šį 
piažą reikaląvimą, o dabar ma
žesnį darbą tiksliai aprūpinti. 
Eąukiam. » Mickevičius

WAIKEGAN, ILL

^Fizikai aiškina, kad energija 
yra jėga darbui atlikti. Pavyz
džiui, saulės spinduliai turi en
ergijos, tekąntis vanduo turi 
energijos, tąipgi degantis an
glis'turi energijos. Bet tie spin
duliai, tas vanduo ir tas anglis 
tūri tik jėgos darbui atlikti. 
Jei saulės spinduliai nerastų 
augančia medžio, jei tekantis 
vanduo nesuktų milžiniškų tur
binų elektrai gaminti, jei de
gančio auglio šiluma butų ore 
išblaškyta tai ta energija, ta akį?

Brangus laikas yrą prabėgęs, 
, bet pasak gerai žinamos pa
tarlės,—geriau vėliau, negu nie
kad pradėti, domėtis jaunimų. 
Kaip buvo minėtą, Chicagoj o 
yrą jaunimo organizacijų, bet 
joms’ trūksta kąžkpkio pastą1 
vumo., incįatyvoč. Jaunimo, min* 
tys yra susimaišę, nežiąo įrkor 
Idą pusę suktis, tartum pų’Or 
laųtis lapas blaškomas rudens 
v ė jo. • J ei b,ųs, / sukoncentruoto? 
tos mintys į reikšmingus ir įm 
teresingus tikslus, tai 'jaunimas 
atsilieps ir dirbs naudingą dar*- 
bą. Nuoširdus, ir visuomeniškas 
dalyvavimas jų parengimose-, 
tolerantiškas ir kritiškas įvei> 
tinimas jų problemų parodys 
jaunimui, kąd jų pastangos 
yra. įvertintos ir suteiks inspL 
racijos .didesniems siekiams. 
Bet tuo reikią jaunimą suįdo
minti—jaunimas neturi 
vartojamas k?jp politinis 
kis. Jį reikia vesti, o ne 
ti—lavinti pedagogiškai, 
demagogiškai, kad galėtų an| 
savo pečių nešti atsakomybę ij 
savarankiškai protauti ir veik? 
ti,. šios mintys butų išjuokia? 
mos trejetas metų atgal, bej 
su įsteigįmų Amerikos Lietu? 
vių Kongreso pirmas žingsnis 
buvo žengtas į rimtesnį supra* 
timą> tarpe lietuvių skirtingų 
srovių. Kitas kelias suįdominti 
jaunimą,- ir kuris dar nęča tin* 
karnai išbandytas—tai sportas, 
čia galima pavyzdį imt iš če? 
kų ir lenkų, kurie palaiko savo 
jaunimą gerai žinomomis šoko? 
lų organizacijomis. Ar .nebūtų 
gražu ir įdoiąu laikyti .metinius 
turnyrus kuriuose lietuvių at? 
lėtai (o jų yra daug), galėtų 
pasirodyti? Dar vienas punktas 
šiai bendrai temąi įsteigimas 
lietuviško kpygyno, kuriame 
butų galima gauti knygų apie 
lietuvių istoriją, literąturą iv 
tautosaką. Dr. šliupas kalbėjo 
į jaunuolių grupę, kada |as 
garbingas žmogus lankė Ame? 
riką pereitais metais. Po jo

■ kalbos buvo įdomios diskusijos,
■ kuriose susirinkusieji, sprend-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Susirinkimas .
\ Lapkričio 7 d# Litiosybės sve^ 
tainėje, Ęight and Adams Sts., 
| vai. popiet įvyksta Waųkegan
Lietuvių Kultūros Draugijos gai 
mėnesinis1 susirinkimas. Bus 

svarbių * reikalų svarstyti. ,

jėga darbui atlikti butų visiš
kai be jokios naudos. Reiškia, 
energija, jėga darbui atlikti,’ 
yra be vertes, jei nėra vartų- 
jąmą, nukreipta į naudingą 
darbą. ’ Į t

Iš visos gamtos sutvėrimų 
nėra nė vįeno, kuris', tūri ga
lingesnę, darbštesnę energiją 
negu žmonių jaunimas. Jauni
mo nerimaujanti energija ski
riasi nuo tų pavyzdžių, kurie 
buvo nusakyti bet definicija 
ta pati,—jėga darbui atlikti. 
Bet lyginai tą energiją reikia 
nukreipti ir apšarvoti, kad 
naudingą darbą'atliktų. Ameri
kos lietuviams, kaipo Lietu
viams, naudingas darbas yra 
palaikymas ir platinimas lietu* 
vių kalbos ir kultūros, čia bus 
pravartu pažiūrėti, kiek lietu
viai yra naudoję tą brangią jė
gą darbui atlikti, jaunimo en? 
ergiją?

Chicagoj e jaunimo kulturi? 
nes pastangos spiečiasi apie 
chorus, Studentų Klubą, Jau
nimo Draugiją ir jaunuolių gru
pės bei SLA’.ar LDS kuopas ir 
Vyčių organizacijas. Išskiriant 
Studentų Klubą ir Jaunimo 
Draugiją, kurie yra nepartiniai, 
visi kiti yra,-f . šiokios ar tokios 
politinės .fakįcijos palaikomi i/ 
bent iki šiol jų darbas -buvo 
artimai susijęs su frakciniais 
tikslais. Nąturališka, kad tas 
vienos partjj.o^, rėmimas, kitų 
partijų boikotavimas^ neveda 
jaunimą prie entuziastiško su
sidomėjimo plačiuoju lietuvių 
kultūros veikimu. Tie partijų 
varžymai tik troškina jaunimo 
norą įsigilinti į tuos dalykus, 
kurie rišasi su lietuvių kultū
ra.

Pereitą metą ir vėl šiemet 
Studentų Klubas surengė kon
certą, nuo kurio p’elnas ėjo 
steigimui $tipendijos fondo 

lietuviams studentams . siekian
tiems augstesnį*mokslą/ šis už
brėžtas žygis' tikrai priklauso 
kultūrinio darbo kategorijai— 
klųbp nuš.is.tątymas . politiniais 
klausimais yra bešališkas—na
riai yra darbininkų vaikai, ku
rie siekia mokslą su dėdeliu 
vargu—trysstambios priežas
tys duoti nuoširdžia paramą. 
Ko.ks gi buyo rezultątąs,? Vos 
keturi šimtai žmonių . susirin
ko abu sykius. Buvo, atsisaukt 
ta į yisi/oinenę, kad išreikštų 
mintis apie^ klubo darbą, pa
siūlyti, k-oUstruktyvę kritiką 
tolimesnei veiklai. Tačiau ir iki 
sios dienos ne žodžio apie tai 
neprisiminta. Ar tai nėra tra
giška komedija girdėt nusiskun-. 
dimą apie3- ištautėjimą lietuviu 
jaųnipio ir žiuręt į lietuvių vi- 
siimencs kėistą nesirūpinimą 
to pačio jaunimo reikalais? No
ra nieko nuostabaus, kad jąu« 
nimas skeptiškai žiuri į daly
vavimą lietuvių tarpe ir ieško 
kitų, ir nevišados geresnių ke*- 
lių pareiškimui savo besiver-

, žančios energijos.' k ,
- Kodėl lietuviai (yra taip ap- 
ąileidę jaunimo klausimu? Gal 
galima, .daug priežasčių sumi- * »

’ ■ . -.......- - -•* -i ■ ■ ■

lankyti, nes p-ia Gedraitienė 
yra aktyvi narė šios organiza* 
cijos ir viena įžymiausių Ii ertu? 
vių dainininkių Chicago je.

Lapkričio 21 d. Kenosha Lie
tusių Kultūros Draugija ren
gia įdomų koncertą, Schlitz 
Hali, 5033-7th Avė. Pradžia 
6:00 vai. vakaro. Programą iš
pildys Lietuvių Vyrų Choras 
po vadovyste Kazio Steponavi
čiaus, iŠ Chicagos; p. Vytauto 
Beliajaus šokėjų trupė, taipgi 
kelętąs kitų Chicagos ir vietos 
artistų.

NAUJI NARIAI

Žymus westsidės biznierius 
p. Benny Butkus įsirašė Drau-

Kon. p-lė Aldona Milter įrašė:
Felix Winslow Jr.

Kon. p-nia EI. Norgailienė 
įrašė:

P-ąia Marijbna Lakus.
Harvey kon. A. L. Sktrmontas 
įrašė:

P-nia
P-nia

Rockford Jaunuolis

būt 
įran4 
vąęy* 
o ne

Parengimai Lapkri 
čio Mėnesi

-------- ------------------- -—--- *-•
Malonėkite susirinkti skaitlip- 

ir laiku; j-
Suzana L. Gabriš

Sekretorė

Johanna ĮAonjenS, 
Arina PAtrykus.

Harvey kpą, Gėo. Izbįckas 
įrašė:

P-lė Stella Malkusįakiutė
P-nia Anelė Jakaitis. ,

Kon. Thomas Šalkauskas įrašė:
John Lukus, Gary, Ind.

Cicero kon. Kaz. Jokubka 
įrašę:

P-nia Bernice Knizelis,

Charles Gustis.
..v.Kon, Jąseph Žukas įrašę;

P-lė Elda Williams
Kon. Joseph AsciĮla įrašė:

P-nia Loretta Bacheski, 
P-lė Aldona 17. Vischulis, 
Walter A. Cherry.

Roą. B. Vaitekūnas įrašė: ..
P-nia Amelija Slepetis. 

(Toliau bus)Adolph Janeihmas
P-naš Adolph JaneHunas yra 

įtakingas ir darbštus Rockford 
jaunuolis, vaidinąs stambią ro- 
:ę vietos lietuvių gyvenime. Jis 
visuomet yra kupinas inciaty- 
vos, aktingas prie naudingų 
darbų. Numatoma, kad jis bus 
veikli jėga Rockford Lietuvių 
Kultūros Draugijoje, ši Drau
gija paskutinių laiku labai pa- 
skaitlėjo jaunomis ir veiklio
mis jėgomis.
Ratine, Wis., p. F. Bulaw įrašė 
šiuos narius: <

P-nia Isabele Tilton,
Pranas. J. Steponaitis, 

• Walter' Andrius,
P-nia Magd. Andrius,
Veto E. Mikulsky,
Antanas Mikulsky, 
Peter Daugel, 
Jonas Petraitis, 
Kazimieras Kersulis.

Apleidžia Ameriką

Kon. Senas Petras įrašė:
Anton Kasputis, \
P-nia Anna Kasputis.

Kon. p-nia Marion Ascilla

P-nia Marijona Varpučienė
Ponas Vincas Kaidiis įraše 

Draugijon bridgeportietę p-nią 
Nelle Gestąut.

P-nia Kastancija Kungienė 
aktyvi organizacijos narė įra
šė Draugijon savo jaunutę duk
relę Eleną.

P-lė Johanna Ručinskaitė
Musų Draugijos narė p-lė 

Jobanna BuČinskaitė gavo sti
pendiją iš Lietuvos valdžios 
studijuoti lietuvių kalbą, lite
ratūrą ir istorija prie Lietuvos 
Universiteto. Po dviejų metų 
p4ė Johanna grįš Amerikon, bus 
aktyvi dalyvė kultūriniame lie
tuvių gyvenime. P-lė BuČins
kaitė yra baigusi Chicagos U- 
niversitetą su mokytojos laips
niu. Linkim savo organizacijos 
nariai sėkmingos kelionės Lie
tuvon!

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Narių kvota 

...... 100......
69 ......
70 ......
75......
50.....
50..... A
50 ...... 
45....„
35......
25......
50......
25 

30......
10.......

Įrašyta narių 
............  81 
........... 44 
............  58 
-i..... -• 75
............ 30 
............ 23 
............  19 
...... ......  26 
............ 21 
............  11 
............  51. 
............ 3 
.....’......  30 
............ 2

Miestas
Cicero ...............
Melrose Park •...
St. Charles .... .

. Roseland ..... .....
Kenosha .........
Waukegan ..... .
Gary .................
Harvey ............
Aurora ...... ....
Chicago Ęeights
Rockford ..............  (Kvotą baigta)
Indiana < Harbor ............... ..............
Racine .................. (Kvotą baigta)
De Kalb ............... ....i...... ................

Post Scriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 

gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kori. Stasys Jurčiuą ir 
kiti roselandiečįai.

2. Kiekviena šių kolonijų turės pr&gos gauti vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, lietuvių Kultūros

Lapkričio 13 d. Harvey Lie
tuvių Kultūros Draugija ren
gia1 įdomų paminėjimą, vienų 
metų nuo šios organizacijos į- 
sikurimo. Kalbės Dr. A.' Mont- 
vidas, Chicagos Lietuvių Drau
gijos, taipgi Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas- J. "Mic? 
kevičius. Iškilmėse dalyvaus vi
sa Chicagos Drąugijos valdyba.

Lapkričio 14 d. Rockford Lie
tuvių Kultūros Draugiją turės 
svarbų parengimą—‘Naujos 
Gadynės” choras iš Chicagos 
čia suvaidins operetę “Penzan- 
co Piratai”. Rockford Lįętųvių 
Kultūros Draugijos nariai stro
piai darbuojasi, kad sutraukys 
skaitlingą publiką.

Lapkričio 14 d. koncertas 
musų nares p-pios GGeneyieye 
Giedraitis įvyks Lietuvių Au
ditorijoje,, 3133 So. Halsted 
St./Pradžia 7:3.0 vakaro. Chi
cagos Lietuvių' Draugijos na
riams pravartu šį1-koncertą ap- Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui.

(Kvota baigta)



NAUJIENOS, Chicago, UI

Diena 1$ Dienos
s

23, su

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

George ..Baturevich, 
Hedwig Fritz, 25
....Harold Johnson, 20, su June 
Zuber, 17 
....Frank Dinec, Žl, su Olga 
Venckus, 18

Leo Augustinas, 20, su Sally 
Rimaitis, 23

Peter Links 29, su Bemice 
Fraiza, 22.

GAVO 
PERSKIRAS

Charles Sharkus nuo Laura 
Sharkus

Dolores Jagmin nuo Walter 
\ Jagmin

Dėkoja Žagarie- 
čiams Už Vakaro
Surengimą

Pirmiausiai dėkoju Komisi- 
, jos nariams, būtent pp. Arlau

skui, O. Klevinskienei ir R. 
šniukui už surengimų vakarė
lio mano naudai. Jis bu*vo la
bai rūpestingai prirengtas. Dėr 
kojų taipgi visiems darbinin
kams, kurie tame vakarėlyje 
dirbo. Ačiū p. Urbai, gėlinin
kui, už padovanojimų gražaus 
bukieto gėlių, kurį man įteikė

kliubo vardu p. Arlauskas, 
kliubo pirmininkas. Ačiū p. 
Drigotienei taipgi už bukietą 
gelių; Joniškiečiams p. Šalkau
skams už padovanojimą z torto. 
Ačiū p. O. Klevinskienei už pa- 
rupinimą minagų ir žuvelių; 
pp. K. Borus ir V. Kozak už 
dovanas, p. A. Kasper už py
ragaičius. •

Dėkoju
kurie taip gausiai atsilankė ir 
parėmė tą vakarėlį. Aš jo il
gai 
riu

visiems svečiams,

neužmiršiu. Dar sykį ta- 
Visiems ačiū!

M. MieraviČienė, 
2539 West 46th Place.

1938 metų Plymouth De Luxe Coupe. JaiAe gali leng
vai sutilpti penki keleiviai. Ir bendrai 1938 metų Plymouth 
automobiliai pasižymi erdvės apstumu ir kitais pageri- < 
nimais.

j iiįs nežinote kalakuto 
tol, kol jo nesate iškepę

MHOMKVIŠKM* MSO P®

Antradienis, lapkr. 2, 1987

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

JUOZAS RŪTA TURĖJO 
PASEKMINGĄ GRAND 

OPENING

BRIDGEPORT. 
šeštadienį ir 
Juozas Rūta turėjo vadinamas 
Grand Opening iškilmes nuo
savame name, kurį neperseniai 
pirko, antrašu 3141 So. Halsted 
Street.

Per dvi dienas teko sunkiai 
padirbėti ir nemažai pasisvei
kinti su svečiais, kurių atsilan
kė gana daug.
P-s Rūta nori viešai padėkoti 
visiems, kurie pas jį nepamir
šo atsilankyti jo iškilmių pro
ga. — VBA.

Pereita 
sekmadienį, p.

SUSIRINKIMAI
SLA 109 kuopa laikys mėnesinį susirinkimų trečiadienį, lapkri

čio 3 d., 7 v. v. W. Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt St. 
Po susirinkimo bus puikus programas. Visi nariai būtinai 
turite būti šiame susirinkime ir atsivesti savo draugus ir 
pažįstamus. Kviečia Valdyba.

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimų šįvakar 7:30 vai. Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Malonėkite visi atsilankyti 
į susirinkimų, nes yra daug svarbių dalykų aptarti ir bus 
rinkimas baliaus darbininkų, kuris įvyks 14 d. lapkričio.

Nut. rašt. Frank Bakutis.
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga' laikys mėnesinį 

susiripkimų trečiadienį, lapkričio 3 d., 7:30 Valandų vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
malonėkit laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. •. Kunevičiia, rašt.

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

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

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

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

gruodžio 
Ashland

Žymi Dainininke 
Ruošiasi Pirmam 
Savo1 Koncertui

Lapkričio 14 d. Auditorijoje 
dainuos Genovaite Giedraitis

Rene žymiausia Chicagos lie
tuvių dainininkė dabartiniu lai- 
kif yra p. Genovaitę (šidiškiu- 
tėj] Giedraitis. Dainavusi per 
metų metus įvairioms organi
zacijoms, mokykloms ir įvai
riuose parengimuose, ' ji paga
liau nutarė pasirodyti šavo kon
certe.
' Koncertas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 14 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street. Dainininkei asi
stuos garsus Sasnausko Vyrų 
Choras, kurį veda muzikas' An
tanas Pocius.

Genovaitė Giedraitis išpildys 
šilę mėgiamų lietuviškų liaudies 
dainų, eilę ištraukų iš pasauli
nių kompozitorių kurinių ir ke
lias operų arijas.

Bilietai, koncertui yra nuo 50 
iki 75 centų. Juos galima gau
ti “Naujienose”. • R.

Liuteris, Išganyto
jas, Įdomi - Drama
Pereitų sekmadienį, spalio 

31 d., teko aplankyti Chicago 
Oivic Opera, kur buvo suvaidin
ta istorinė drama iš Martin 
Liuterio gyvenimo ir jo darbų. 
Veikalas ypačiai atvaizduoja 
kaip Martynas Liuteris pats 
oirmutinis pasipriešino popie
žiui dėl pardavinėjimo indul
gencijų- (atląidų už busimus 
griekus) ir tolesnė jo kova su 
Rymu, kuri, pagaliau, ’ privedė 
prie skilimo.

Vaidintojų buvo apie 300 es
tradoje—visi labai vykusiai 
kostiumuoti. Vaidinimui asista
vo mišrus choras iš taipgi 300 
choristų. Veikalas užsitęsė apie 
pustrečios valandos. Publikos 
buvo pilnutė didžiulė Civic- O-

poros patalpa. Bendrų įspūdį 
tiek pats veikalas, tiek ir cho
ras sudarė labai įdomų. Kadan
gi veikalas buvo daugiau jreli- 
ginio .pobūdžio, todėl publika 
susilaikė nuo aplodismentų.

—VBA

Tepėjas J. T. Zuris 
Perkeltas į Moterų 
Bylų Teismą

... ........ -r
Vakar pradėjo eiti bau jas 

pareigas

Teisėjas J. T. Zuris, kuris 
ikišiol buvo teisėjas municipia- 
lio teismo “small claims” sky
riuje, vakar buvo perkeltas į 
svarbų moterų bylų teismų.

Tame teisme yra sprendžia
mos bylos, liečiančios moteris, 
kurios prasižengė prieš įvairius 
miesto įstatymus.

Teisėjo-Zurio ofisas ir teis-? 
mo kambarys dabar bus ne ro
tušės rūmuose, bet cemtralinėje 
policijos stotyje, prie 11-tos ir 
State gatvių

RADI O
DAINUOS NĄŲJOSIOS 

GADYNĖS CHORAS 
!J. ■ 1 ‘

*\Be mažesnių pir
kimo ir vartojimo 
išlaidų Automatiš
kas Gaso Pečius su- x 
taupo ištisas virtu
vės darbo valandas.

Naujas gaso pe
čius turi Automa
tišką Pečiais Kar
ščio Kontrolę, kas 
p a š alina “pečiaus 
’daHp j imą”*—palaiko 
pečių kaip tik toj 
t e m peraturoj, ku- 

, ’ užtikrina kiekvienos
pečiuj valgip torelkos tobulą iškepimą. Naujasis high- 
speed broileris iškepa mėsą minkščiau — sultingiau—į 
trumpesnį laiką. Ir naujieji virimo burneriai užsidega 
automatiškai, tik—kranelį pasukus ir duoda kokią tik 
nori karščio laipsnį iš karto!*

Pamatykite patys ant kiek patogiau yra virti su Au
tomatišku Gaso Pečium. Tai gražus modelis jūsų rei
kalams; jūsų kišenei pritaikintas. Pamatykite pilną eilę 
naujų Gaso Pečių Peoples Gas Parodos Kambary

-•>7'
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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 

.............. ............... . , h .... .

Victbr Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli. 
8406 SOUTH I 6921 SOUTH ’ 
HALSTED ST. WESTERN AVĖ. 

Yards 3408 I Hemlock 5040

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
* SVETERIŲ KRAU

TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
WEST 33-rd STREET504

GERB. Naujienų įkaityto
je* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

' krautuves, kurios skelbiasi 
• Naujienose.

i*

k

Kas antradienį i Peoples Ben 
drovės Krautuvių leidžiami ra
dio programai yra gražus ir 
įdomus, ir duodą' daug malo
numo radio klausytojams. Taip 
ir šiandien, antradienį, nepa
mirškite užsistatyti savo radio, 
ant Stoties W.G.E.S. 7tą va
landų vakare ir pasiklausykite, 
šį sykį girdėsite dainuojant 
Naujosios Gadynės Choro na
rius, kurie išpildys operetiškų 
ištraukų ir gražių kompozicijų 
bei liaudies dainelių. Prie to, 
bus linksmos orkestros muzi
kos, pranešimų ir kitokių įvai
renybių. Taigi, nepamirškite 
pasiklausyti.

Rep. X

MODERN COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT KEfRIGERATION GAS HEATING

•:xx+/X-Kv>»

i

APRON PATTERN .1610
“ I No. 1610 — Gražiai išsiuvinėtas žiurstas padarys gražią 

dovanėlę Kalėdoms.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
' ______________P H O N E W A B A S H 6000

DAILY.

BLSlhESS
DIRECTORY

GARSENKITES “NAUJIENOSE
ŽIURSTAS — KALĖDŲ DOVANA

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Lietuvių

PETER PĖN RESTAURANTAI

it

SIGNS—IŠKABOS
M

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Avenue 
5727.

GOd)SE9f

| Adresas .................

I Mieštas ir valstija

NAUJOS TAVERNOS IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

JUSTINAS IR MARIJONA MATKEVIČIAL 
rengia savo NAUJOS TAVERNOJ iškilmingą atidaromą adresu:

.J’911 SOUTH NVESTĘRN AVĖ. U' -

Lapkričio-November 6 ir 7 dienomis
Bus šauni muzika, gai dus užkandžiai, ir skanus gėrymą& Užprašoma 

visi draugai, kostumeriai, kaimynai ir pažįstami dalyvautu

1

įjfįįfĮįjfc.,

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

| Čia įdedu 1Q centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

■ Vardas ir pavardė

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $ -j g
PALAGŪf~ PAGELBA'

LIGONINĖJE ...... . ..........
PALAGO PAGELBA ' <0(1

. NAMIE už ........... ................
EKZAMINAVIMAS

OFISE —...... ..........
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

P-SST

cen

Cat/ .

Wo

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 0670

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

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

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

ACE ERECTORS, Ine.
Įsteigta 1921 m. 

Mes pastatome visų rūšių asines 
344*346 East 29th St.

J. J. TOLASH, Sav. 
Tek VICTORY 5165
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Sparčiai Platinasi 
Anna Kaskas 
Koncerto Bilietai

Širdinga Padėka Nuo 
Chičagos Liet. Mo-

■ terų Kliubo

Kas Yra Koloratūra?- ' • —- I
'.Patirsit Gricaitės Koncerte

Lapk>7 d.

Didelė minja lietuvių rengiasi į 
garsios lietuvių dainininkės 
vakarą.

Kom., Pirmininkė M. Brenzaitė 
Dėkoja už Paramų Labdary

bės šokiams

Sekmadienį,, lapkričio 7 d., 
Chičagos Civic Theatre, prie 
Washington ir Wacker Drive, 
įvyks garsiosios lietuvaitės dai
nininkės Anna Kaskas koncer
tas. Parengimo dienai slenkant 
artyn, bilietai pradėjo eiti labai 
sparčiai ir atrodo, kad salė bus 
pilnutėlė lietuvių publikos.

Dalį bilietų parengimui plati
na “^irmyl^, Choras, kuris asi
stuos pdei Kaskas-Katkau skai
tei koncerto programe. Visas 
pelnas nuo tų bilietų eina “Pir
myn” Choro Lietuvos Kelionės 
iFondui.

Lietuviai, kurie ruošiasi eiti 
j p-lės Kaskas-Katkauskaites 
koncertų, yra prašomi pasipirk
ti bilietus iš anksto nuo .'“Pir- 
<myn” Choro. Tuos “Pirmyn” 
choro bilietus galima gauti se- 

’kamose vietose:

Varde Chicągos, Lietuvių Mo
terų Kliubo, širdingai dėkoju 
visiems svečiams atėjusiems į 
musų. klubo surėngtų Labdary
bės Balių, spalių 23 d. Del Fra- 
,do Viešbutyje, šisai balius da
vė gražaus pelno, kurs visas 
bus sunaudotas labdaringam 
tikslui.
! Dėkoju “Naujienų redukci

jai už talpinimų musų prailgi
mų.

CLM Kliubo valdyba pirm., 
p. Ona' Kairienė, vice-Pirm. p. 
Brone Pivorunienė, rašt. p. JEI. 
Bradchulis, ižd. p. J£ella nuo
širdžiai visų . laikų darbavosi’.

Rengimo Komitetas j5p -IFV 
Sinkus, Voidat, . Vanagaitienė 
ir Dargis savo pareigas gražiai 
atliko. ■ : r /

Gficaitė

Tai labai sunku pasakyti, .y 
Aiškų atsakymų turėsim tik 

tuomet, kada išgirsime Jadvy-* 
gų Gricaitę dainimjant ateinan
tį sekmadienį, lapkričio d„ 
Lietuvių Auditorijoj.

Nesigilinant į teknikų, gali
ma pasakoti, ;kad ikoloratura 
soprano skiriasi nuo kitų ’bal-f 
sų labai ^uiįšnįų, Jvairtu^ ,algų? 
saldžiu, pratęsiamu, greitu, (ka
potu, liūdnų; Jeluojančiu ir tra- 

vienos ’ • .k

Todėl kolo^aturiškai ^padai
nuoti žodžius ‘.‘aš-tave >myliu”i 
reikia maždaug itaip:

luojančių4 , dainavimu 
raidės arba garsp A.

aaaaaaaaaaias
■ ■ ia ■■ x

a

Nuo K. Steponavičių, 4142 
Archer avenue:, Lafayette 7552;

“Naujienose”;

J. Rakščio vaistinėje, 19 ir* 
Halsted Street;

A. G. Kartano vaistinėj, 2555 
West 69th štfeet, ir

P«a Ascillienė, Ciceroje. 
f

Bilietus galima užsakyti per 
telefonų. Visos vietos rezervuo
tos. 4a anksto perkant galima, 
pasirinkti geresnius bilietus.

Bilietų platinime ypatingai 
pasižymėjo, apart valdybos ir 
rengimo kom., ponios E. Eudei- 
kienė, A. Kazanauskienė, Macr 
Kevičienū, Voidatienė, kurioms 
nuoširdžiai tariame ačiū.

Visiems biznieriams ir pro
fesionalams, kurie savo dova
nomis bei nuoširdžiu rėmimu 
prisidėjo prie Labdarybės Ba
liaus pasisekimo, - dar karta ta
riu nuoširdžiausiai ačiū.

MARIJONA L. BRENZAITĖ

v . ' s
Koloratūra? Koks tųi per, 

balsas? Ar gal itai dainavimo 
būdas?

Rodęs, kad tarp lietuvaičių 
dainininkių mes dar'neturėjom- 
tokio balso, kuris vadintųs “ko< 
loratura soprano.”

Kuo jis skiriasi nuo drama
tiško soprano, arba nuo lyriš
ko soprano, arba m.ezo sopra
no?
i------ 1

aaa
J a

a
b ' ' - "a

taaą-ąra-a-a-ave aTa-ara^-a 
, myliu aaą-a-a-ra-a-ra-a-a-a-a.

' " l

Bet iF vėl, jeigu iš šito •pa-' 
vyzdžio jumis dar neaišku, tai 
jus turite tik vienų išėjimų —1 
eiti ir, pasiklausyti Jadvygos 
Gricaitės dainuojant -sayo kon
certe Lapk/ 7 d. Ji tikrai ko- 

N \
’loraturiškai dainuoja. *O ypa
tingai stėbekitės kada ji dai
giuos tų “Varpų 'Dainų” iš ope-! 
ros Lakmė,?. Ta daina tiktai 

‘koloratūra soprano 'tegali dai
nuoti ir žmones sako, kad 'iš 
koloratūrinių dainų 'nėra surv- 
;kesnčs kaip ta daina apie var
pus. ’

VIEŠA PADĖKA ABC

Labdarybės 'Baliaus Rengi- 
mo Komiteto ‘Pirmininkė

f..

ADOMAS DUDONIS
.Perniskyfe, su $iuo pasauliu Lapkričio 1-mą dieną, 4:30 valandą 

ryte, 1937 m., sulaukęs -pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
Apskrity, Radviliškio Parapijoj, Karčiamų Kaime,'

Amerikoje išgyveno 30 metų.
-Paliko dideliame nuliudime moterį Anelę po tėvais Vadinskaltę, 

brolio dukterį Mortą Dudoniutę; 2 brolius: StanišIoVą it Molienę 
Oną, Jurgį ir brolienę Stanislavą; seserį Barborą ir ŠvOgerj Laury
ną Gerulius, 2 švogerkas Stanislavą ir švogerį Leoną Balčyčius, 
Petronėlę xir švogerį Petrą Senulius, brolienę Veroniką Dudonie- 
nę jų šeimynas ir kitas gimines.

Priklausė prie šv. Antano (Apveizdos Dievo -parap.), L. D. K. 
Vytauto No. 2 Rosetyinde ir Lietuvių Piliečių Darbininkų iPašal- 
pinio Kliubo. J

Kūnas pašarvotas randasi 7917 So. Harvard Avė., Triangle 0799
'.Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Lapkričio 4-tą dieną, 8:00 vai. 

Iš ryto iš namų j šv. Juozapo (So. Chicago) parapijos bažnyčią, . 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į .šv. Kazimiero-kapines.

Visi a. a. ADOMO DUDONIO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutėikti jam 
paskutinį patarnavimą .ir atsisveikinimą. ' ' . .

Nubudę lįekame. , A-
Moteris, Sesuo, {Broliai, Brolienė, švogeriai ir Giminės.

‘Laidoluvėsą patarnauja ‘Laidotuvių Direktorius A. Masalskis, 
Tel. Boulevard 4139.

STANISLOVAS 
BRAZAUSKAS

mirė spalio 22 .ir tapo palai- . 
dotas Šv. Kazimiero kapinėse 
spalio 26 d. amžinai nutilęs 'ir ’ 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į ka
pus. Mes atmitidami ir apgai
lėdami tą jo prasišdlinimą dė
kojame musų gerb. kun. švar- 
liui už atlaikymą gedulingų 
pamaldų -ir pasakymo pritai
kinto pamokslo už velionio 
sielą, vargonininkui V. Dauk
šai už .ramų pritarimą ir po
niai Pieržinskienei už pritai
kintas giesmes bažnyčioje. Dė-.

yJ<ojąpief;^y. Mišią;- ir gėlių au- 
kfitojAmsvv Dėkojame gfraboriui 
JL F. vĮEudeikiui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu iškilmingai į kapus nuly
dėjo ir mums palengvino per- 
kęsti nubudimą ir rūpesčius. 
Dėkavojame grabnešiams ir 
'visiems, kurie -paguodė mus 
nubudimo valandoje ir paga
dins dėkojame visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse. 6 tau 
Stanislovai lai Dievas suteikia 
•amžiną atilsį. Nubudę

Motina ir Seserys.

Tėiegramir'į
LU w6«II1|0 Visas Pasaulin 

; . ' iDalis 
KVIETKININKAS

’ Gėlės 'Vestuvėm^, Bankietams 
ir I'agrabams

3316 So. Halstėd ‘Street
. Tp|. eRnULEVARD 7314

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

.Papuošimams
43 80 Archer Avienų e ji
. Phone LAFA YETOE 5800 • 3

DOMICĖLĖ AGLINIENĖ
Po tėvais Bagdonaite

Gimusi Gorainių kaime, Žvingių para
pijoje. Mirė rugsėjo • 19 d., 1937 m. "ir I 
palaidota rugsėjo 22 d. Žvingių* kapinė j 
se Lietuvoje. ... . ... į

Velionė paliko Lietuvoje dideliame 
nuliudime savo vyrų Jonų Aglinų, pen- • 

tris sūnūs ir penkis žentub, d Amerikojekiąs dukteris,
—dvi podukres: Agotų Czesnienę ir Domicėlę Dirmei- 
kienę ir du žentu: Antanų Czesnų ir Benediktų iDir- 
meikį ir daug kitų giminių ir Lietuvoje ir Amerikoje.

šv. Mišios už a. a. Domicėlės Aglinienės sielų bus at* J 
laikytos su egzekvijomis šv. Kryžiaus bažnyčioje, lap-3 
kričio 3^ d., 7 vai. ryte, .Chicago, Illinois.

'•s. ,

širdingai prašome visus gimines ir pažįstamus daly- J 
vauti šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už a. a. Domicėlės ; 
sielų. ' 'v ]

• ' | J
šį .mylimos Motinėlės atminimų daro duktė Agota ir I 

žentas Antanas Czesnai.

G ARSLNKITĖS “NAUJIENOSE”
—. . . • • • *'. »• 4

*• Charles Beildi, 37 m., alaus 
-išvežiotojas, liko 'nudurtas ‘pei
liu Mrs. -Bruno >Cani alinėj 
2424 S. -Oakley Avė., ku‘r jis 
gėrė su -kita mergina. Mrs. Ga
ili .aiškinasi jį .nudurusi visai, 
netyčiomis. Dideliu peiliu > piau- 
stant duonų esu Jis jų ąpka- 
binęs ir<’.kųda ji (pasisukusį 
peilis sulindęs Jam -į vidurius, j

Musų Jaunimas
. (Tųsa iš 5-to pusi.) • 'v.

žiant iš klausimų, rodė didelį 
susidomėjimų Lietuva. Butų 
-pageidaujama daugiau tokių 
foruiųų laikyti. Vadinasi, gali
ma surasti būdų, kaip patraukti 
jaunimo domesį ir įkinkyti, jį į 
lietuviškų, darbų.

Tokia, gerbemiėjji, yra jaut 
nirno būtis. Mėginau parodyti, 
kodėl ji tokia yra ir kaip ta. 
tbutį butų' sgalima pagerinti. 
Verta pabrėžt, kad kai kurie 
.pažangieji žmonės pradeda ru- 
ipintis jaunimo..reikalais. Perei
tų mėnesį Chičagos Lietuvių 
•Draugija :paaukojo ,$50 Studen^ 
tų Klubo Stipendijų Fondui. Tai 
pirmas pripažinimas, kurio ta 
organizacija yra susilaukus iš 
lietuvių visuomenės. Bet tai 
tik įpradžia. Nors piniginis rė
mimas tokio itikslo yra reika
lingas tačiau to neužtenka. Tu
ri būt (dar moralis rėmimas, ši 
konferencija su tokia didele 
reprezentacija, su. tokiu minčių 
įvairumu, įturi galimumo toliau 
žengt į tobulinimų jaunimo 
'veiklos. Tad, vardan jaunimo, 
aš ikreipiuosiu į čia susirinku
sius .delegatus, kad rimtai ap
svarstytų musų reikalus ir pa
darytų atatinkamų išvadų.

Kada tas laikas ateis, kada A- 
įmerikoje pasiliks vien tik A- 
merikoje gimę lietuviai—-ar ;ta- 
>da gyvuos Lietuvių Kultūros 
Draugija, ar ’bu’s girdimas Su
sivienijimo Lietuvių Amerikos 
balsas, ar bus redaguojimi ir 
skaitomi lietuvių laikraščiai, 
ar bus matoma ir girdima. IfV 
tuviška drama ir daina ' nuo 
koncertinės estrados ? Atsaky
mas į šiuos klausimus pareipa 
nuo lietuvių visuomenės, ir mes, 
jaunimas, lauksime jo!

Į CLASSIFIED ADS
■—i m i ■■■■ ■

Miscellaneous
Įvairus

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Tėl. Victory 4965 
. ; /STOGDENGYSTĖ 
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. ‘Lengvos išlygos, jei pagei- 
tdaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

For Rent
RENDON 6 KAMBARIŲ FLA- 

TAS su garažu — pečiais šildomas.
4224 So. Rockwell. z

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam,, parduodam ir mainom na

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

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milwaukee >ve., at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadieni.

MERGINA bendram namų dar
bui be vįrimo ir skalbimo — būti— 
geri namai. Rockwell 5496.

MERGINA bendram namų dar
bui — t,rys šeimoj — savas kam
barys — vana — $8.00. Diversey 
6475.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkais j 
tavern dirbti už porterį. Geras mo
kestis kambarys ir valgis. 117 So. 
Halsted Street.

Eurniture & Eixtures
Rakandai-J taisai

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

L. b. M1CKEV1CE AND Z 
6816 So. Western Avęnue. 

Hemlock 080U.

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, fumasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Tai man Avė.....................  $3800.00

2-flatis — plytinis budinkaš, po 4 
kambarius, Brighton Parke $6,500

Krautuvė ir 6 kambariai — plyti
nis budinkas, prie 4314 So. UUch- 
mon St. Prįduokit pasiūlymus.

5 kambariai — plytinis, bungalow 
Marųuette Parke............. ... $4500.00

Tuos budinkus galima nupirkti su 
mažu įmokesniu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

ĮSKAITANT BIZNIAVĄ KAMPĄ, 
krautuvę ir tris flatus, plytų šapą 
užpakaly—viską išrenduotą — geras 
investmentas

7000 Emerald. Vincennes 2204.
geros sąlygos.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
’RIUS 1937, visokio ,didžio su Coil 
Bakšais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio .biznio jakai-, 
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cašh arba ant išpiokėjimo. 
•Pamątykite mus pitm, negu pirkai
te kitur.

S. ‘E.
1915

JMOKĖK 7 ŠIMTUS.
Brighton Parke ant 40 ir Maple- 

wood Avė., 2 flatų po 4 kambarius, 
platus lotas, 2 garažai, kaina .$3950. 
Savininkas mainys ant loto atba 
didesnio namo.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Tel. Groyehill 0306.

Exohange—Mainai

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

'8. . '
PR^NCII^US LAUDANT
Persiskyrė su šiuo ,pasauliu i

‘ W M'f, 6 ‘.00 > tai. * t yto, į 
1937/ nu/ šliaukąs pusės amž., , 
gimęs Lietuvoje šilinės kaime, > 
Telšių apškr. ir parap.

AiheCikOj išgyveno 24;metus
Paliko ' dideliamė nuliudime1 į 

. moterį Brppišlavą, po tėvais 
Evenškąitę, 2 sūnūs Albertą ir ■ 
Louis, if dukterį Dolores, bro- * 

. lį.. Joną ir.įbrolio sūnų Joną, o f 
, Lietuvoje seną motinėlę, brolį !

Stanislovą ir gimines ir drati-
> gus. ■. < • •■:. : į

Kūpąs pašarvotas J. LiUle- ! 
vičiaus koplyčioje, 4348 South 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks Irečiadienį, lapkričio 3 , 
dieną, 8:00 vai. ryto iš kopi, 
į Nekalto Prasidėjimo ;Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos -už ’ 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. ' . • ( ’

Visi a. a. Pranciškaus Lau- 
danto i giminės, ^draugai ir -pa- ; 
žįstami esat .nuoširdžiai kvie- < 
čiami dalyvaūt laidotuvėse ir ' 
Suteikti • jam ,paskutinį ;patar- ; 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, 7Sunai, Duktė 

, ^Giminės.
ir

lPdtarnaUja*laicL dir. J. Liūle- 
viČius, Tėl. Lafayette 3572.

n«w<

I.’" ANTANAS KASPARAWICZ •
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 30 dieną, 8:30 valandą vak. 

. 1937 m., sulaukęs pušės amžiaus,, gimęs Telšių .apškrity, Luokės 
' 'parapijoj, Kirkliukų kaime.

Į Paliko didėliame nubudime moterį Eleną, pb tėvais Liczkaitę, 
į 4 dukteris: Oną, Zofiją, Marijoną ir .Bronišlavą, 2 sūnūs: Pran- j 

ciškų ir Antaną, 4 žentus: ’Bblešloyą Simanj, Frank Vizgard, Ju
lius Bormui, Jbseph SihimonS irH jų šeimynas; 5 anukus ir anū
kes, artimą .giminę Anelę Licžkienę, įjos sūnų Antaną, dukterį 
Bei-nice PužaUškienę ir daug (kitų giminių, ;O Lietuvoj 2 seseris:

i Veronką Rusienę ir Zofiją Aleksandravičienę.
L Kūnas pašarvotas randasi 4433 JSouth Honore Street, Telefonas 

Lafayette 0474. x ?
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 4 dieną,; 8:00 valandą 

ryto iš mamų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero kapines. •

Visi a. .a. ANTANO KASPARAVICŽbAŲS ^įminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti uąidotuvese ir . su
teikti jam paskutinį patariyivimą ir .atsiąvetki$i|hą. •

Nubudę liekame, * <\ • ?
MOTERIS, DUKTERYS, SUNĄI, aEN^AI IIR GIMINĖS, fe.

Laidotuvėse natarnauja Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikfs?
Telefonas YARDS 1741. / T .7 vi

Ragina Gyventojus 
Pasiduoti Venerinių 
Ligų^gzaminaoijai \

4 FLETŲ MŪRINIS NAMAS #0 
4 kambarius — Steam Heat, įmai
nysiu ant farmos, prie gero :kelio, 
prie vandens. Naujienoj. ;Box 726, 
1739 So. Halsted St.

? Automobilcs

Su ‘kuponu, paduotu žemiau 
galima gauti egzaminaciją 

nemokamai r

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisnius be jmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų .išlyginimas, bodų taisy

tinas, maleva, sėdynių,, tairų, bęterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iŠkimŠi- 
mas dykai. Įsteigta 15 -metų. 

2509-11 Milvvaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

Business Service
Biznio 'Patarnavimas

šio pranešimo gale randa
si kupono formos raštelis, ku
riuo kiekvienas šio dienraščio 
skaitytojas gali gauti nemoka
mai venerinių ligų (sifilio ir 
gonorėjos) egzaminacijų.

Tų kuponų Jšsikirpus, rei
kia nueiti .pas savo gydytojų. 
Jis paims 'kraujo pavyzdį ir 
nusiųs jį į miesto laboratori
jų analizių. Gavęs analizo re
zultatus, daktaras konfidenci
aliai praneš pacientui apie 
rezultatus. Pavardės, adreso 
jis neklaus, ir visas dalykas 
bus, atliktas slaptai.

Jei pasirodys, kad pacien-; 
tas serga, tai daktaras pasa
kys kaip gydytis ir kur eiti 
gydytis, jei pacientas neturi 
pinigų gydytis.

Kuponų šiame dienraštyje 
patalpino Valstijos ir Fedefa- 
ralės valdžios sveikatos 'de
partamentai. Jie ragina kiek
vienų žmogų kuponų naudoti. 
/JCie departamentai yra pasi
ryžę prašalinti didelį pavojų; 
kuriuo venerinės ligos grųsi- 
na visiems. Chičagos įgyven-. 
tojams. iPasirodo, kad serga 
labai didelis skaičius žmonių, 
nuo kurių galima lengvai už
sikrėsti. (sp.)

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

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

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

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

’Pupka. ■-
4628 West Washington Blvd.

" Pataisyk Stogą ir , 
•' .',rYnas dabar 
Pašauk mps dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. .Blėkorius ir 

stogų dengąjas.
Leonas Roofing Co. 

3750 >WALLAGE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-PaSkoloe

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

MORGIČIA1
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanian 

(Building, Loan and Savings Asto- 
ciation, kuri randasi Naujienų .na
me, 1739 So. ^Halsted St„ -gausite 
ant lengvų išmokėjimų ■‘ir geresnė
mis . sąlygomis. Raštinė . atdara nuo 
8■ryto iki 8 vai. vakaro.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

COAL
Anglys ,

GROSERNĖ ir MARKETAS — 4 
kambariai užpakaly — žema renda 
—geras biznis. 2633 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 0470

GROSERNĖ su 
labai

PARSIDUODA 
dektrikiniais šaldytuvais 
patogu bučernei — per tris blokus 
nėra kitos. Pardavimo priežastis — 
perku namą. 5744 So. Union Avė.

PARSIDUODA TAVERNA — ge
trai Įrengta — maža vrenda.
:364 E. 69th St. Tel. Triangle 9706.

Atgavo atmintį
at- 

sto-

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ........„................... $6.00
MINE RUN ..........~.......
EGG ---------- ---------------
NUT ............ ~..... ............
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN ‘ 

PRISTATYMAS MIESTE IR : 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

6.75 
6.00 
6.00 
6;00

NORTHERN ILLINOIS Eųuator 
anglys, lump and egg $6.00; Mihe 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Tte- 
lephone Merrimac .6079.
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CHICAfGOS SIFILIO
Į KONTROLĖS PROGRAMAS
I 1•S Pareikalavimas Daktarui Suteikti: 
| Nemokamą ikraujo Analižą | 
| šiuomi prašome pasiųsti šiosj 
= kortelės įteikėjo kraujo patyzdį | 

||Bureau of Laboratories, Chicago | 
| Board of Health nemokamam si-1 
= filio aSalizui. Įteikėjas sugrįžį 
| Tamstos ofisan patirti analizo 
i rezultatus.
| Visiems Chičagos Daktarams, 
| kurie sutiko teikti šį patamavi-: u 
j mą, žemiau pasirąžiusios įstaigos 
Į yra širdingai dėkingos.
= The Illinois State Department 

of Health
■ j . . ( ....v'..,.. ...

4 The Chicago įBoard of Heaįth
I The United States Public Health i

' BervitSėt ' c -r': - ~ I
.1iųmiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiuiiBui<umn»uiiiMiiHi«

| Tamstos ofisan patirti analizo

Tas žmogus, kuris buvo 
ėjęs į Oak Park policijos 
tį ir sakėsi įiežinųs kas jis yra, 
jau atgavo atmintį. Jis labai 
plačiai kalbėjo apie įstatymus, 
gyrėsi pažintimis su teisėjais 
ir buvo ^sprendžiama, kad jis 
yra advokatas.

Tečiaus policija nuėmė pir
štų žymes ir padėjo jam pri
siminti įvairius įvykius, nes 
pasirodė, kad amnezijos auka 
yra Martin G. Hali, 53 m., tu- 

<l»ys ilgų kriminalį rekordų ir 
-ieškomas daugelio valstijų už 
prigąvystes ir beverčių čekių 
mainymų.
/ Atmintį jis buvo praradęs 
dėl smarkaus kirčio f galvų.

:______ udu--------- ----- -------------------------------------- ;.

’ Remkite tuos, kurie
* - garsinasi

“NAUJIENOSE”

.■imiiiiiiiiiiiniH<mmiHHiH»NliiiMiimi»mintm«uiMMl<

1 JEI TURIT
I KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

į

JEI IEŠKOT
BARGENŲ į

-, SKAITYKIT '
NAUJIENAS

NELAUKIT ;
| ILGAI • (

Pašaukit mus Tuojau į
| CANAL 8500
: Apgarsinimų kainos pri- ‘ 

dinamos. Už pakurtoj i- 
JmuĮs ^gausit nuolaidą.
. ...................................................... ............................................. IMMMMŽi
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REIKŠMINGAS “PIRMYN” CHORO RĖME 
. JV BANKIETAS

—■ ■■ ...................................................... ...... .. «. :<

Pažangios visuomenės veikėjai pasiryžę 
nusiųsti Chorų Lietuvon 1938 m.

Pereitų sekmadienį jaukiame prisižadėjo ir daugiau kosmeti- 
Sirloin and Saddle kliube, Stock 
Yards Inn, prie 42 ir. Halsted 
gatvių, patalpose įvyko tršdi- 
cinis “Pirmyn” choro rėmėjų 
ir draugų bankietas, kurį kas
met Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” suruošia savo rėmė
jams ir draugams.

tiek, kiek girdi iš savo tėvų 
pasakojimų, ir. tėvai prisi
mena tik priėškarinę Lietuvą).
Nprs choriif-Mks’ ^ų^lti’ lab^S; bų> 
didelė pinigųsumA, bet nė vie
nas kalbėtojų neabejojo, k£d

geras ir choro nariai tikisi, kad rodos,, kas popietį ir kas vaka

kų choro naudai paaukoti. Iš
rodo, kad jam teks duoti dar 
daug tų kosmetikų, nes jie yra 
tiek geri ir parsiduoda už to
kių prieinamų kainų, kad mer
gaitės baigia išpirkti jo pado
vanotus kosmetikus, tuo didih- 
damos ir Pirmyn kelionės Lie
tuvon fondų. Buvo stambūs 
Town of Lake biznierius, labai 
geras “Pirmyn” draugas, K- 
Kriščiūnas. -Buvo ir p. Kan- 
čauskas, kuris pereitų savaitę 
suruošė labai pelningų bunco 
party. Buvo ir darbštusis SLA 
iždininkas adv. K. Gugis.

Viso svečių buvo apie poras 
šimtų, kurie metai iš metų 
nuoširdžiai remia Pirmyn chorų 
ir tik dėka (tokios paramos cho
ras gali gyvuoti ir\ tęsti savų 
darbų. j

Tarp svečių buvo ir svetim
taučių." Taj nuoširdus choro rė
mėjas ir duosnus aukotojas 'vi
siems lietuvių reikalams p. S. 
B. Komaiko su savo sunumi. 
Kitas žymus svečias buvo pulk. 
Hpughta.ling su savo taip ma
lonia žmona. Pasaulinėje paro-

■ Kaip pirmesni, taip ir šis bah- 
kietas buvo jaukus, draugiškas 
ir tikrai malonus. Susirinko į 
jį daug žymiausių Chicagos lie
tuvių darbuotojų. Buvo ir duos- 
nųs choro rėmėjai, kaip p. Jur
gis Norbutas, nuo 35 ir Eme- 
rald gatvių, kuris paaukojo vi
sos dienos jo alinės pajamas 
Pirmyn choro kelionei į. Lietu
vą. Susidarė' virš $206 suma. 
Buvo ir Fondų Pirmyn Choro 
Kelionei Lietuvon iždininkas p.

• Walter Neffas, kuris pirmas 
davė stambių aukų tam įpndui. 
Buvo ir aptiekininkas A.. Kaš
tanas, kuris buvo ALTASS pir
mininku, bet nemažiau nuošir
džiai remia ir Pirmyn chorų, 
kuriam paaukojo per $300 vėr- 

' lės savo Nida Laboratories ga
mybos nepaprastai gerų kos- ±
metikų. Jei bus reikalas, jis doje jis buvo svetimkalbių sky-

riaus vedėjas. Ten jis ir susi
pažino su “Pirmyn” choru ir 
npo to laiko jis yra jo nuo
širdus rėmėjas ir draugas, ku
ris veik niekad nepraleidžia 
choro parengimų ir visuomet
savo linksmumu ir draugišku- reikiamų sumą pasiseks sukelti 
mu priduoda linksmą ūpų. O ir kad Pirmyn* choras tikrai 
ir net ir iš. lietuvių tarpo tik ateinantį pavasarį’ bus Liėftū- 
labai retas taip gražiai pašoks voj! Ir kiekvienas kalbėtojų 
lietuviškų “polkų”, • kaip šoka prisižadėjo tas choro pastangas 
ponia Houghtaling.

Po skanių ir darniai paduotų 
užkandžių buvo išpildytas pro
gramas ir pasakyta visa eilė l I
kalbų. Programų išpildė Pirmyn 
kvartetas, trio, duetas (Anna 
Benick, Lilian Stupųran, Stasė 
Rimkiutė, Maženis ir Boni Ja
nulis), palydimi gabaus akor- 
dianisto Andy Norbuto, taipgi 
Albina Trilįkaite.

Svarbiausias kalbas pasakė 
Pirmyn Choro Kelionės Lietu
von Fondo pirmininkas .F. Ja- 
kavičius, Lietuvos Konsulas p. 
P.. Daužvardis/ Cunard linijos 
atstovas P. Bukšnaitis iš New 
YorkOj p. S. B. Komaiko, Col. 
HdugKtaling, “Naujienų” Re
daktorius Dr. P. Grigaitis ir 
daug kitų.

Kadangi “Pirmyn” Choras 
ateinantį pavasarį ruošiasi va
žiuoti j Lietuvų, dalyvauti ten 
dainų šventėje ir aplankyti sa
vo tėvų kraštų (kadangi veik 
visi choro nariai yra čia gimę 
jaunuoliai, tai nors jie ir dai
nuoja' y lietuvių dainas ir apie 
Lietuvų, bet patys Lietuvos nę- 
ra matę ir težino apie jų tik

r-

kaip įmanant paremti savo dar
bu. s : ;

Visų programą labai tvarkiai 
vedė Pirmyn choro pirmininkas 
Antanas S. Vaivada. Jis yra la
bai stambus “Pirmyn” choro 
ramstis. Amerikoj gimęs, jis 
labai daug dirba lietuviams. Jis 
ruošė pirmųjų Lietuvių Dienų 
pasaulinėje parodoj e* paskui 
daug dirbo prie, Dariaus-Girėno 
skridimo, o- vėlįa^; dar daugiau 
teko dirbti prie Įeit. F. Vait
kaus skridimo. ’Jiš ir yra 'vie
nas iš sumanytojų šios Pirmyn 
kelionės Lietuvon ir dabar jam 
tenka atlikti ir daugumų darbo 
prie kėlimo pinigų ir paruošimo 
šios Pirmyn choro kelionės. 
Choras ir visa lietuvių visuo
menė turėtų tinkamai įvertinti 
jo gerų darbų ir visomis jėgo
mis tų darbų paremti, nes jis 
yra dirbamas visų lietuvių nau
dai.

.Po programo ir kalbų sekė, 
anot klaipėdiečių, linksimoji va
karo dalis — šokiai ir tarpusa
vio pasikalbėjimai prie vėsių 
gėrimų.

Ūpas bankiete buvo labai

dabar choro rėmėjai ir draugai 
sū^viguba energija stos į dar- 

jfradėti įkūnyti “Pirmyh” 
choro užsibrėžtą tikslų - 
sam chorui 1938 m. pavasarį 
nuvykti į Lietuvų! Tai darbas 
ne vien choro, bet visų Chica- 
goš, o gal ir visos Amerikos 
lietuvių. Ir choras tikisi pilnos 
paramos iš visų lietuvių.

Vienas Rėmėjų

Lapkričio 6 
Atsidaro 1938 
Auto Paroda

vi*

Puikiose Parodos Iškilmėse 
Lietuvius Atstovaus p-lė 

Julia Kazlauskis

rų įvyks, puošnios iškilmės, va
dinamos “Wsaulio Madų Para
du,”. Iškilmėse dalyvaus 18 
tautinių grupių, tarp jų — ir 
lietuvių.- Lietuvius atstovaus 
p-lė Julia Kazlauskis, nuo 2540 
West 45th Place, kuri sekma
dienį 24 d., “Naujienų” vaka
re buvo išrinkta “Miss Lith- 
uania 1938.”

P-lė Kazlauskis bus pasirod
žiusi lietuviškais tautiniais rū
bais ir iškilmėse dalyvaus ke
turis kartus. Paroda tęsis as
tuonias dienas. Kuriomis dieno-
♦ . < 

mis ji pasirodys, dar nežinia.
Apie tai bus pranešta vėliau.

(Sp)

Garsinkitės “N-nose”

šį šeštadienį, lapkričio 6 d., 
Tarptautiniam Amfiteatre, prie 
42-tros ir Halsted street, atsi
darys išrekliamuotoji ir visų 
automobilių ■ savininkų laukia
moji 1938 metų Automobilių 
Paroda. L*

. Automobilių pramonės atsto
vai, kurie parodų rengia, pra
neša, kad dalyvaus 24 keleivi
nių automobilių firmos, 8-ios 
trokų firmos ir 21 “trailerių” 
firma. Keleivines firmos turės 
išstačiusios suvirš 200 naujų, 
1938 metų automobilių mode
lių. Trokų bus apie 50 mode
lių, o “trailerių” — 70.. .

Amfiteatro salėje, laike !pa-

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

KORTELĖS

■ Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito- 

% kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
kortelės 
kortelių

$3.00
.. 5.00
.. 6.50
. 8.50

Kartelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 

Paštu 
nemažiau 5 korte- 

moncy orderį arba

• vardo—po 10 centų,
prisiusime 
lių.
Prisiųskit 
čekį su užsakymu.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

54^ST

Mrs. EliAPIPLĖŠTA
abeth Eaton

sveikatos atgavi

Ąųgštieji yokietijos aviacijos karininkai apžiūrinėja didžiuosius Anglijos bombnešius

R.R.TRACKSTO
- BE MOVED

PREEENT 
AIRPORT

PROPO5ED
EXPAN5ION

DIDINS CHICAGOS AIRPORTĄ. — žemėlapis paro. 
do dabartinį Chicagos municipalį airportą ir kaip jis 
keturis sykius bus padidintas iškėlus dabar šalę airpor- 
to esančius C- and W. geležinkelio bėgius. Tik dar nesu- 
sitaikoma apie išpirkimų žemes (juodas plotas), į kurį 
butų geležinkelis perkeltas. Dabartinis airportas darosi 
perdaug mažas didiesiems transporto lėktuvams.

G3HPST.

niai Rcno, Nev., gavo per- 
skiraš nuo savo turtingo vy
ro. Šiomis dienomis ji buvo 
sumušta ir apiplėšta sėdint 
automobily nuošalioj vie
toj, New Yorko priemiesty, 
su John Fry Jr., kuris jodi
nėja jos arklius. Ji prara
dusi $300, o Fry—$160.

STIPRUOLĖS. —Miss Ivy RusselL' motetų, pasaulinė ; svorio:\kilndjimo -čęm 
pionė, kilnoja sunkumynus Londone, Anglijoj, , aky vaizdo j' .’bpąišįekiaričibs '‘čem
pionės vardo ftfiss Nan Carąuist, airės mergaitės iš Birmingham. Miss Ivy Rus 
sėli yra tarnaitė. Jausdamos! “silpna” ir “neturint! jėgų” pradėjo kilnoti sunku 
mynus ir ilgainiui pasiekė čempionėšrvardų. , 1 . .

JAUNAS UŽMUŠĖJAS. -— Donalfd Le vapdovvsla Jr,, 13 metų, kurį grand jury 
apkaltino už užmušimų 11 metų mergaitės. Manoma, kad jis yra jauniausias Chi
cagos istorijoj grand jurjr. apkaltintas užmušėjas.

. SVEIKSTA. — Sir Hughe . 1 t . 1 ' *•» / ‘ »
Knatchbull-Huggesen, Angli
jos ambasadorius Chinijoje, 
kurį peršovė Ja'ponijps avia
toriai, jau tiek pasveiko, kad 
galėjo išplaukti iš Phinijos į 
Rytų Indijos salas poilsiui ir 
geresniam 
mui;

SS

puggenheim
iš New Yorko, kuri nese-

■ ■ A ''
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M. WHERE PARALLEL TRACKS 
ARE TO BE BUILT

SįffiSLARAMlĖ AVEjS

W«55T!! ST. gŽ
ARCHER AVE-BfeahaSaa

■; ■ ■ A< '
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