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500,000-750,000 BALSŲ DAUGUMA
BRITANIJA PRI
IMS SUKILĖLIŲ 

AGENTUS

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Tammany vadas pripažino, kad jo mašina 
prakišo

Laimėjimas atrodė užtikrintas ir Thomasui 
Dewey, kandidatui j kauntės prokurorą

LONDONAS, Anglija, 
2. — Anglija suteikė 
generolui Franco pasiųsti į 
Angliją savo agentus su pilno
mis konsulų teisėmis. Tik dar 
nenustatyta laikas, kada sutar
tis įeis galion.

lapkr. 
galią

PALENGVINIMAS NUKEN- 
TĖJUSIEMS ŪKININKAMS

Spalių 18 d. Seimas priėmė 
įstatymą, palengvinantį 1928 
metų nederliaus paliestiems 67, 
000 ūkininkams paskolų grąži
nimą.

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 2. — Aštuntą valandą an
tradienio vakare • (7 valandą 
Chicagos laiku*) užsidarė bal
savimo vietos New Yorko mu- 
nicipaliams rinkimams.

Chicagoj • 8 valandą vakare 
gauta tik pirmieji balsi varnų 
daviniai. Sulig jų, meras La 
Guardia gavo balsų kuone 2 
prieš 1 balsą tekusį Tammany 
kandidatui Mahoney. Pavyz
džiui, pirmasis balsų pluoštas 
davė La Guardijai 2,502 
balsus, o Mahoney 1,599. Brook- 
lyne pirmajam pluošte už La 
Guardia paduota 599 balsai, o 
už Mahoney tik 201.

Nors tai buvo tik pirmieji 
suskaityti balsai, tačiau* var
giai kas abejojo, kad La Guar
dia laimėjo rinkimus. Jo lai
mėjimas atrodė tiek tikras, 
kad James J. Hines, Tammany 
vadas ir ^lahoney kandidatū
ros rėmėjas, pareiškė: 
v “Vibracijos ore atrodo sa
kančios, kad ** Guardia ir 
Dewey... Jeigu. Ateisin-'
gas keliarodis, tai reiškia pil- j 
ną šlavimą.”

Mero La Guardia rinkimų 
menedžeris William Chad- 
bourne pranašavo, jogei La 
Guardia laimėsiąs 750,000 bal
sų dauguma. (

Kartu su La Guardia, ta pa
čia platforme, tik ne į merus, 
bet į kauntės apskrities (dis- 
trikto) prokurores kandidata
vo advokatas Thomas E. Devv- 
ey. Pirmieji daviniai rodė, kad 
ir jis lengvai nugalės savo 
oponentą, Tammany kandidatą 
Haroldą Hastingsą.

Balsavimai buvo nepaprastai 
skaitlingi. Iš 2,483,387 balsų 
du trečdaliai buvo paduoti jau 
apie vidudienį.

Be mero ir 
kuroro, rinkta 
apskaičiavimų 
of Estimates). 
troliuoja daug
ir yra labai svarbi Tammany 
politikieriams. Tammany bosai 
bijojo, kad ir čia pralaimėsią. 
Trumpai kalbant, iŠ visko at
rodė, kad Tammany politikie
riams ateina keletas kitų skur
džių metų, o gal dar aršesnis 
likimas — jų šimtmečio su vir
šum galios pakrikimas.

* , 'T 1
Rinkimai Detroite ir kitur
DETROIT, Mich., lapkričio 

2. 4— Iš Detroito, Mich., kai 
“Naujienos” ėjo spaution, Ųal- 
savimo davinių dar neturėta.

Korespondentų spėjimais, čia 
laimėjo tikėjosi R. W. Reading, 
konservatorių kandidatas. Lai-

apskrities pro- 
dar vadinama 

taryba (Board 
Ši taryba kon- 
pblitinių darbų

mojimo jis tikėjosi pirmiausia 
todėl, kad didžiąją dalį balsų, 
kuriuos nominacijose gavo 
Amerikos Darbo Federacijos 
kandidatas, rinkimuose jis ma
nė gauti sau. •

Pažangiųjų unijų kandidatas 
Patrick O’Brien, jei pralaimės, 
bus pralaimėjęs tik dėka dar
bininkų balsų susiskaldymo, dė
ka darbininkų organizacijų rie
tenų.

Rinkimai vyko ir kituose 
miestuose, miesteliuose bei 
kauntėse.

Vokiečiai laukia Hit
lerio kalbos kolonijų 

klausimu

Atnaujintu gyvu-
svarstoma ir

NAUJOS DIDELĖS PLYTYNĖS

Neseniai buvo pranešta, jog 
esamos Lietuvoje 227 plytynės 
negali patenkinti plytų parei
kalavimą. Dabar pradedama 
statyti šešios naujos dideles 
plytynės, kurios pagamins me
tams 33.5 milijonų plytų.'

KUR BUS LAIKOMA DEVYNIŲ VALSTYBIŲ KONFERENCIJA. — Akademi
jos rūmai Briusely, Belgijoje, kur šį trečiadienį prasideda devynių valstybių konfe
rencijos. Tos valstybės yra signatūros Chinijos sutarties, kuri laidoja Chinijos teri
torijos neliečiamybę. Konferencija ieškos būdų sutaikinti Chinijos-Japonijos karą. 
Dvi įsignatorinės valstybės, Japonija ir Vokietija, - konferencijoj dalyvauti atsisakė.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 2. 
mu * Vokietijoj 
agituojama kolonijų atgavimo
klausimais, žinios eina, kad ar
timoj ateityje susirinks reich
stagas ir jame Hitleris pada
rys sensacinių pareiškimų. 
Laukiama, kad Hitleris pa

LIETUVIŲ KALBOS
ŽODYNAS

KAUNAS Spausdinamas
smerks Versaliaus taikę, ku-Įlietuvili kalbos žodynas. Pirmas

Iš jų pažangiajai visuomenei 
buvo ypatingai svarbus Read- 
inge, Pennsylvanijoj, ir Bridge- 
porte, Connecticut valstijoj, 
kur socialistų jėgos yra stipr 
rios. Be to, lietuviams buvo 
įdomus rinkimai Bostone ir 
Clevelande, kadangi čia yra di
delės jų kolonijos.

Japonai sudarysią 
diktatorišką 

tarybą
TOKIO, Japonija, lapkričio 

2. — Japonų vyriausybe leido 
suprasti, kad yra svarstoma 
planas sudaryti vyriausią karo 
tarybą tur būt iš šešių asme
nų. ši taryba perirtisianti par
lamento ir dabartinio mipiste- 
rių kabineto pareigas. Reiškia, 
tarybai bus pavesta diktatoriš
ka galia.

Dėl numatytos tarybos da
roma išvadas, kacf japonai įžiū
ri ilgų karą Kinijoj, arba pri
sibijo, jogei trečia kuri valsty
bė, greičiausia. Britanija, galin
ti įsimaišyti į bet kurias tai
kos derybas.

Kinija nepasiduo 
sianti

PRASIDEDA 9 VALSTYBIŲ KONFERENCIJA
BRUSSELS, Belgija, lapkri

čio 2. — Jau' atvyko į šį mies
tą britų, ru^ų ir franc^zų de
legacijos. Trečiadienį prasidės 
konferencija .9 valstybių atsto
vų kinų*japonų konflikto klau
simais. i

..-..v/, reikalų mini-
įvyko ' pirrfiSctfehf iapftHčid 'f stefts Eaerf,WaW Amei*i-

DARBO PARTIJA 
LAIMĖJO RINKI

MUOSE

AMERIKOJ GIMĘS 
- AMERIKOS PI

LIETIS ESI

rioj Vokietija neteko kolonijų. 
Bet ar šitokia kalba jis atgaus 
kolonijas, nors ir Mussolinio 
remiamas, tai kitas klausi
mas.

tomas apims tris pirmas rai
des ir bus 1,000 puslapių.

LONDONAS, Anglija, lapkri
čio 2. — Daviniai iš municipa- 
lių rinkimų Anglijoj; kurie

d., rodo, kad Darbo Partija su
stiprino kontrolę Londono mu- 
nicipalės tarybos ir atlaikė sa
vo vietas kituose šalies muni- «
cipalitetuose.

Britanijos fašistų partija, 
vadovaujama Sir Osvvald Mo- 
sleyo, nelaimėjo nė vienos vie
tos, o komunistai mažai balsų 
gavo.

Daugiau Italijos ka
rių Malagoje

GIBRALTAR, lapkričio 2. — 
šiandien paaiškėjo, kad spalio 
mėnesio 28 ir 29 dienomis Ma
lagoj7 išlaipinta atvežti ..trimis 
prekių laivais Italijos Įtariai 
Italai dėvėjo reguliarią savo ar
mijos uniformą. r

kos delegacijos pirmininku Da.- 
vis. Po to Eden turėjo konfe
renciją su kinų delegatais. ‘

11 valahdą-. .ryte konferęiici-; 
ja atsidarys. ^Tačiau, kaip ko
respondentai sako, ir konferen
cijos dalyviai ir stebėtojai ma
žai vilties teturį ką nors gero 
atsiekti. ? ?

'• Manoma, kad visųpirma bus 
pasiųstas dar vienas pakvieti
mas japonams dalyvauji kon
ferencijoj. Jei japonai, ir at
siųstų delegatus, visgi sunku
mai neišnyksiu. Ba kinai rei
kalauja, xkad japonai nešdintų
si lauk iš jų žemės. Japonų 
reikalavimai nežinomi, bet vei
kiausia jie norėtų gauti Kini
jos žemės ir ’ kitokių- privilegi
jų Kinijoj. Japonų reikalavi
mams vargiai sutiksią rusai ir 
kitos valstybės.

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 2. — Pirmadienį, 9 valsty
bių z konferencijos išvakarėse, 
kinų delegacijos konferencijai 
pirmininkas Dr. Wellington 
Koo pareiškė, kad kinai kovo
sią iki galo, jei Brussels kon
ferencija neatsteigs taikos pa
remtos principais. Kinų' dele
gatas pasakė, kad jo šalis ne- 
priimsianti pasiūlymų, kurie 
bus priešingi 9 valstijų sutar
čiai* garantavusiai Kinijos ne
priklausomybę ir teritorijos 
viena tą.- / . '

Japonai paragavo 
savo “vaistų”

Konferencija užsie
nio prekybos klau

simais

Dviejų šalių vaidai 
dėl pašto ženklo "__ ___

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
lapkričio 2. — Pranešama, kad 
5,000 Nicaragua karių pasių
sta Honduras-Nicaragua pasie
nin, kur įvyks pašto ženklo gin
čui išrišti konferencija.

Ginčas tarp šių dveijų ša
lių kilo dėl to, kad Nicaragua 
atspausdino oro pašto ženklus, 
kurie, pasak Hondūras . vyriau
sybės, rodo dalį pasienio teri
torijos Nicąragua pusėje, kuo
met tikrenybėje sakyta tėrito- 
rija* priklausanti Hondūras val
stybei.
• Jungtinės Valstijos, Vene-

WASHINGTON, .D. C., lap
kričio 2. — United Sta'tes Dis- 
triet Court teisėjas Jepnings 
Bąflėy iSnesk, sprendimą,‘ ^kūris 

• sako,, kad iš Amerikoj gimusio 
asmens negalima, atimti jo pi
lietybes, nors to asmens tėvai 
ir butų svetimšaliai.

Sprendimas išpešta byloj p- 
lės Elg, kuri gimė New Yorke 
1907 metais. Keturis metus 
vėliau, būtent 1911 metais, mo
tina ir mergaitė sugrįžo į Šve
diją ir čia. abi buvo pripažin
tos Švedijos pilietėmis.

1929 metais, p-lė Elg atvy
ko Amerikon kaipo šioj šaly 
gimusi pilietė. 1934 metais 
Jungtinių Valstijų užsienio de
partamentas pripažino ją Šve
dijos piliete esant ir paskyrė 
deportavimui. Mergina iškelt 
bylą teismuose. Bylos paseka 
— teisėjo Bailey sprendimas, 
kad ji yra Amerikos pilietė. \

Bet užsienio reikalų departa
mento atstovai pareiškė perei
sią bylą į aukštesnę teismo in
stanciją. . ■

Valdžia duos pasko
los po 50c kornų 

bušeliui.?■ - . : f./1 ■ .
W^SHING»TON, D. C., lap

kričio . Žemdirbystės dę’i 
partamento viršininkai antra
dienį pranešė, kad valdžia yra 
nutarusi duoti farmeriams pa
skolas po 50 centų kornų bu
šeliui. Paskolos bus duodamos 
tikslu pagelbėti farmeriams iš
laikyti kornus nepardavus da
bar tuojau, kai kainos yra že
mos.

Paskolą finansuos Recon- 
struction Finance Corporation. 
Oficialiai paskolos davimas bus 
paskelbtas šiomis dieonmis.

Išreiškė pasitikėji 
mą vyriausybei

Penki žuvo potvy
niuose Kuboje

HAVANA, Cuba, lapkričio 
2. — Penki asmenys žuvo pot
vynyje, kuris užliejo Santa 
Clara ir Orienta provincijas 
pirrriadienį, lapkričio 1 d. šim
tams šeimynų teko, gelbėtis ^uo 
potvynio lipant į medžius arba 
bėgant į aukštesnes vietas.

Pikietai unijos duoklių 
reikalu

FLINT, Mich., lapkričio 2.— 
United Automobile Workers 
unijos nariai pikietavo Fisher 
Body No. 1 dirbtuvę antradie
ni. Neužsimokėję duoklių ųni- 
'jai darbininkai buvo įspėti apie 
unijistų privoles.

Prašo 
to

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai prą- 
našauja:

Bendrai giedra; šalta; saulė 
teka 6:24, leidžiasi 4:43 va
landą.

CLEVELAND, Ohid, lapkri- 
čio 2. — Trečiadieni prasidės 
ir tęsis iki penktadienio, lap
kričio 5 dienos, NacionalČs Už
sienio Prekybai Tarybos kon-

Užsienio reikalų sekretorius 
Cordell Hu».

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 2. —- Pastebėta, kad taip 
Kinijoj, kaip ir Ispanijoj kau
tynėse veik nevartojama dujų, 
kurios vaidino svarbų vaidme
nį Didžiajame kare. Sakoma, 
jos esančios pavojingos ne tik 
priešams, bet ir saviemsiems;

• tr‘ ( -t ‘, t ■ .1 I- ' .

Bet antradienį japonai Shan- 
ghajaus froifte paleido gaso 
dujas į kinus. Tačiau vėjas 
pasisuko ir atvarė jas patiems 
japonams paragauti. z

Japonai įvairiose vietose bu
vo persikėlę upelio Soochow
.pietų pusėn.- Iš penkių vietų- - ir Costa . Rica yra ginčo 
vių čia japonus isstumė kinai. Itai.t. , 
Stebėtojai mano, kad kinai su
laikę japonų briovimąsi- pir
myn, pietų link.

■ * u’ v ■ ,■ ■ v

Amerikiečiams “ japonai sir- 
grąžino ryžius, kuriuos buvo 
atėmę jų zonoje iš kinų. Ame- 
rikiečių-kinų incidentas; skaito^ 
ma likviduotas. >. x •

Stebėtojai mano, kad kinai su
- • •.. I . • •». • ą . » . • • ». • • • • .

’ Ar

Potvyniai Italijoj
S AVON A, Italija,' lapkričio 

2. — Daug žalos padarė tur
tui potvyniai Savona, Astir Ge- 
hoa ir Aleksandria provincijo
se. žuvo ir žmonių.

• •i’i

■

į?. :■ -, ,* -• gi

Teisėjui ir miesto 
merui kalėjimas . / X *

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 2. — Teisėj iri W. L. 
Stumbo, Floyd kauntės,' Ken- 
tucky, ir Arthurui C. Carter, 
Prestonburg, Ky. miesto me
rui, taipgi keturiolikai kitų as
menų teismas paskyrė baus
mės po du metus xkalėti už suk
tybes ryšium su dalinimu rei
kalingiems pašalpos^ Visi nu
teistieji perkėlė bylas į Vyriau
siąjį. teismą.

. . . ------------ £---------- - -M... ...

Paskelbė karo padė
tį ryšium su rin

kimais
HĄRLAN, Ky., lapkričio 2. 

— Ryšium su pranešimais apie 
suktybes rinkimuose Harlap 
kaustėje, Kentuc|<y valstijoj, 
valstijos gubernatorius paskel
bė, karo padėtį. 100 milicinin
kų pasiųsta j minėtą vietą.

’ ■ ■ i •: ■ f ■

LONDONAS, Anglija, lap
kričio ,2. — Atstovų bute už
sienio reikalų ministeris • An- 
thony Eden įspėjo Italiją ir 
Vokietiją, kad Britanija nema
nanti priimti nuolankiai dikta
vimus svetimų šalių, kiek jie 
liečia jos užsienio politiką.

Kai dėl neseniai pareikšto 
Mussolinio reikalavimo, kad 
Vokietijai butų sugrąžintos ko
lonijos, tai Eden"' nurodė, jogei 
Italija pati yra' gavusi dalį tų 
kolonijų.

Atstovų butas išreiškė vy
riausybės politikai pasitikėjimą 
363 balsais prieš 142.

Straųs ėmėsi namų 
statybos darbus 

prižiūrėti
WASHINGTON, D. C., lap- 

Paskutinioji J.< V. 
kongreso s(esija asignavo $526,- 
000,000 tikslu ugdyti statybą 
naujų namų toms Šalies šei
mynoms, kurių pajamos yra 
mažos. . , (

šiam darbui vadovauti prez.; 
Rooseveltas pakvietė Nataną 
Strausą (iš New 'Yorko). An-, 
tradienj, lapkričio 2 d., vidaus 
reikalų sekretorius Ickes per
vedė StrausU’ darbus, kurie iki 
šiol buvo jo .žinioj.

kričič' 2?

i. ŠI
«<■<„

panaikinti mies- 
menadžeriaus

valdžią
BELOIT, Wis., lapkričio 2. 

— Miesto tarybai įteikta peti
cija su 1,780 parašų, kuri pra
šo panaikinti miesto menedže- 
riaus valdžios formą.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
lerį, kitą. Jus nepaliksit 
biedrrėsni — o jiems jūsų 
dJvana suteiks didelj 
džiaugsmą.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popięt.



JUOKAI

ADVOKATAI

CHIPS

2510

John
AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. Margeris

1247 WEST LAKE STREET

KITATAUČIAI

LIETUVIAINAUJIENŲ

KALENDORIUS
Boūlevard 4089

•Phtme Virginia 0883

nivale, 45 metų moteris dangs
tosi' jaunos,- grakščios, 18 metų 
mergaites skraiste, kad prisivi
lioti jauną ir turtingą kavalie-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų

1824
3395

Ofiso Tel 
Namu Tel,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NARIAI 
Chicagos,

Cicero Į 
lietuvių 

LaidoTflVių 
Direktorių 
Asociacijos

TŪRlMfe
* KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

-r

Klausykite nuirtų. Lietuvių radid li/ogVahių Pirihadienio Vakarais 
10:00 vai. vak.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boūlevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515* So, Rockvvell St.

Telephone: Republic 9723

Už 10 CENTŲ.
PPisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendoriuj dykai

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

ROSELAND—CHICAOO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1198*277

Mes pasiųsime jiušų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
3U naujais paveikslais Kalendorių, 
tiktai

iš W. H, F. C,-St'Otifefc <1'420 lt) — Pranešėjas 
P. šALTIMIERAS.

Apie t&i jhu dnug kartų teko 
'rašyti liątMVių špaudhjeiV pa- 
.stebėti, kad reikia* būti atsar
gesniems su nes^zinihgais dar
bdaviais, bet tokiai nemalonus 
įvykiai dar vis. pasikartąja.

M'onteVibeo i9Ž7-Vint‘25.

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

Telefonas Boulevhrd 1810 ,
Ketvirtadieniais ir SekmadienihiS- 

pagal sutartį.

< J.RIDIKAS
3Ž54 Sek Halsted Street

Jobas Kavaliauskas, kuris į jf 
pateko 1925 metais. Po trumpo 
laiko čia Jdhas pradėjo gamin
ti !&tuviškW kurpes; Kurpiui 
dhryihas Islande Ėlbres> kalėj i-» 
me buvo naujenybe, nes ir visa
me Urugvajuje apie’ ja‘s mažai 
kas pinojo, šis jo sumanymas 
patiko kalėjimo administracijai 
ir jų. produkcija Žymią! padidė
jo, kai statybos ir viešųjų dar-* 
bų darbininkai aukštai įvertino- 
jų naudingumą. Už tai Jonas 
KaValiaUskas pernai1 metais iš 
kalėjimo administracijos gavo, 
500 pesų premiją. Jis savo bau
dos laiką, 10 metų sunkiųjų 
darbą? kalėjimą jau atliko prfeš 
porą metų, bet liko dirbti ka
lėjime iki šių dienų, Jbnas ant-4 
ri metai dirba kurpių dirbtuves 
vyriausiu- meisTėriu ir per rifė-- 
nes j gauna iš kalėjimo adminis
tracijos po 45 pesus. Maiioma,: 
kad JbttHS KaV^liaU^S jau 
ri aįtfbW000 pėsų sut^pųi 
nam iŠ Minių priŽiurČjimb kb- 
misijbš narią, kuris prieš porą? 
mėnėsiij Ihnkė kalėj imą< parėti 
kė, kad jau paseno ir išsiilgęs* 
savo* krašto — Lįėtuvoš,, mano: 
aploisti' šį kalėjimą ir grW 
roponi '

DS 1741-1742 
ii’t&g’c Avė, 

4447 South FmrfieM Avenue 
Tel. LAFAVETTE 0727

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 -susitarus 
OFISAS IR REZIDENČIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayettfe 8015

DR. ĖERZMAN
IS RUSIJOS

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 ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 1(K—12 pietų ir * 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464 
— - — -- ....A,-. ...

KULTŪRINIS IR VISUOMENINIS VEIKIMAS. — LIETUVIS 
KALINYs^TVIRTUOLIB. PROVINCIJOS LIETUVI!,. 
VARGAI.

S. M. ŠKUDAS .....
Phoae Monroe 3377

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo T—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedŠl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

TeldMffrn Remihlic 7K6R
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. Ned01. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASdLAND A VE.

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

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

MONR.OE 3387-88
- • • - ■

Fiibe B. G um bar agi s

URUGVAJAUS

Ofiso Tel. Boūlevard 5913

DR. BERTASH
75*1 West SBth St.

Cor. of 35th and Halsted Sta.
Ofist) valandos nuo 1-3 puo'6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutarti a 
Rea.'4910 SO. MICHIGAN GLVD. 

l TeL Kenwood 5107

AšUūbnerių metų Juozelį nu
vežė j sodžių pas Senelį* ato- 
štog’atlth Vaikas buvo nenuo
rama- ir kartą kažkuo seneliui 
sunkiai nusikalto. Šis jaunių 
pasigavęs gana smarkiai išlu- 
pė.> Per visą žiaurios egzeku
cijos metą vaikis nė ne aikte
lėjo. Netrukus, bausmės vyk
dymą matęs kaimynas paklau-

, DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikąvimas,
• jusų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
PalengviYia akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia xteisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į 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.

Phbne Boūlevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir- Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 
Nedėliomis pagal sutartį.

OL>D- CASTI>B> Iiyc 
6005-7 West RbošeVelt Road 

ciceno, rLLiNois

Į«UO ;1.... .
Į Nelaukite pakol jus tokia nelai 
. mė ištiks
> jhtfS' pas 
<■

Juozapas Ažukas 
TllOTĖRTV OWNERS ASSOC1A- 

J TfoN W BRIDGEPORT
So. EithartiCa Avenue 

Tek Boūlevard 3450 
(Atdari nuo 1’0 Vyto iki 9 vak.)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi nagai Rutarti.

Phone Ro'ulev'ard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

NėhUostabu buvo, kai prieš * 
10 mėtų mūšų bendmtautie^i&i5 
tik ką, atvykę į. Pietų Ameriką,. 
buvo1 kartais skaudžiai' skriau
džiami vietos . gyVenio jų, bet 
dabar, veik, po dbšimts mėtų, 
jau, rodos, turėtų būti pakan
kamai pasimokę, 0 vis--tiktai- 
dar ir dabar pasikartoja' tokių1- 
įvykių- št’ai teko* neseniai sūtei- 
tikti1 dū .liėtūviai, tik ką gfį^ę1 
iš proViiYcijos jį įAUonteVidbo. Jie' 
skundžiasi man ir prašo pa
skelbti spaudoje, perspėjant 
daugiau lietūviųį kad išdirbę 
penkis mėnesius pas 'Vieną darb
davį; negavę nė cento atlygini
mo. Tai Stasys- Baranauskas ir’ 
‘•Tonas Armanas. Dti padorus, są
žiningi ir darbštus Lie'uvos ar-

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pėtnyčloj nuo 2 iki 6 v. v,
S.ubatoj nuo 12 iki G v. v. , 

Tel. Prospect 1012

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadiehj ir trečiadienį,

dožo ’oo. naistvu ou
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOŪLEVARD 8483

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 Iki 3 po pietų, 6 <W 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brun8wick 0597

Radiatoriai.-phlpbs ir jfitingaįr di* arti J materiolo . 
džiausiąs stakas—mažiausia kainh įrėtigimtii. DYK 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS. .

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ro» lubos t

CHTCAGO.. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto* BOo 2 iki 4 
vai. po piet ir rtuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ofise TeL Virgiui.
Rertdenee Tel. BEVERLY 8M4 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS!

4157 ARCHER AVENUE
; Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakari 

Rezidencija:
8OUTH CLAREMONT AV& 
Valandos—^9—10 A. M, 
Nedėiioj pagal sutartį;

?CAVAbCAW
1 Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklos supilktyta, ir distiliuota; kuri buvo įsteigta 
1795 ųi*etais4_' r ■...,

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 51

7 So. Dearhorn 
Room 1230 

CENTRAL 
■Hyde Park

----------------- - ------ ——— .y..., , u-m s >1 , t.n , t .u., i— ______ _____

— . LACHAWICZIR SŪNUS/ 
23T4 West 23‘rd PUace Phone Canal 2515
^KYRJŲSe 42-44 , 108th Street > Tel. PuĮIman M70

718 West 18th Street
u*1 \ 1. i.Į «■.'.Į .»■«»

, S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Liluanicą Avėnuė Phone Yards 1138

Is Pietų Amerikos
iiumiiimi

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofirtah—1IŽ7 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Cėntral 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

L.U. * X F ..- '-x/"

ant. šildytuvą 
APKATNAVI-

Kai pasižvalgai, pažiūri ir pa- 
sibastai po Montevido lietuvių 
organizacijų veikimo akyratį, 
tuoj turi visos Urugvajaus lie
tuvių kolonijos visuomeninį ir 
kulturinį Veikimą Ant delno. 
Matai jo darbą, vargus ir lai-’ 
mėjimus. Su jais imi derinti 
dabartį su praeitimi, kas dėjosU 
Urugvajaus lietuvių kolonijos 
kultūrinėje ir visuomeninėje 
dirvoje 1928 - 1929 - 1939 me
tais ir kas dedasi dabar, po 
veik dešimts metų. Skirtumas 
didelis ir žymus. Kiekvienas to
liau esantis nuo Urugvajaus 
perskaitęs šiuos žodžius, nedve
jodamas pasakys, kad Urugva
jaus lietuvių kultūros dirvoje, 
kaip ir daugelio kitų lietuvių 
kolonijos, pažengta 
Dar daugiau taip turi teisę gal
voti kiekvienas, nes kolonijoje 
aprimo tarpusavis nesugyveni- 
mas, intrigos ir rietenos. Ka
dangi jau įsitvirtino naujoje tė
vynėje, prisitaikė naujoms gy
venimo sąlygoms, susipažino su 
aplinkuma. Todėl įgavus šias y- 
patybes ji, be abejo, turėjo pa
žengti, progresuoti. Bet ši min
tis, taip galvojančių yra abso
liučiai klaidinga. Gyvenimo pro
cese žinome, Wd nėra pasauly 
esybės, kuri nežengtų pirmyn, 
stovintis vietoje. Tckics esybės 
nėra. Žengti pirmyn, aiba ženg
ti atgal. Judėti pagal- žemės 
pulso plakimą. Kopti i kalną, 
arba pritrukus jėgų stačiagal- 
viai kristi atgal, sukti mašinos 
ratą į kairę ar j dešnę. Stovė
ti viduryje, vietoje, nejudėti 
būti nematomu, mirusiu, nesa
mu. Tad kur pažengė Urugva
jaus lietuvių kolonijos kultūri
nis bei visuomeninis gyvenimas, 
jei j j peržvelgus turime ant del
no ir nematome jo palanges. 
Jei ne į priekį, progresą, pažan
gą, tad į užpakalį, regresą, at- 
žangą. Malonu butų pasididžiuo
ti pirmuoju, bet tiesa pasidi
džiavimą nuplikina. Pažvelgus į 
Urugvajaus lietuvių' kolonijos 
visuomeninį ir kulturinį veiki
mą, turime, kaip ant delno nu
plikintą pasididžiavimą. Skelbia
ma Argentinos lietuvių spaudo
je, Urugvajaus lietuvių organi
zacijų judėjimas. Bet tuo abso
liučiai klaidinama Argentinos 
lietuvių spauda, visuomeninio 
darbo spekuliantų. Skelbiama- 
“švyturyje” “šv. Vincento ir 
Paulo D-jos,” “švento Juozapo 
Dr-jos” ir “Kat likų Centro7’; 
“Pietų Amerikos žiniose”—“Ry
mo Katalikų D-jos,’ “Bedar
biams šelpti komisijos;” “Iš
vien” — “Urugvajaus Lietuvių 
Centro” veikimus, trijų ar ke
turių žmonių1 inspiracija simu
liuoti šių draugijų vardu, savo 
avanturistįnių planų realizavi
mu. .. }

Perskaitę šiuos žodžius, Šių 
draugijų “vadai” pasipūtę imtų 
poteriauti ir burnodafniesi neig
ti tiesą, bet lai jie bent kartą 
paskelbia oficialiai savo draugi
jų veikimo pranešimus su pil
nos veiklos parašais. * (Paskel
biančias “Arg.’ Liet. Balse” pa
vyzdžiu). Paduoda bent kaftą 
rimtą savo draugijos *narių są
rašą. Sušaukia bent vieną, norą 
metinį, visuotiną narių susirin
kimą, kuriame dalyvautų norš 
10 draugijos narių. Kam gi tad 
vengti to viso, jei veikiama ofi
cialiai, rimtai ir kultūriniai?

Bet tai šiems neleidžiama. 
Neleidžiama tai padaryti, nesu 
tai skraistė, po kuria slepiasi r 
jie drumsdami Urugvajaus lie
tuvių kulturinį veikimą. Skrais
tė, lyigai tokia pat, kaip kaY-

MrS. Ahelia K. Jatasz
Fhysical T'herąpy

- , „ - . and Mldwife
6630 So. W€8tęrn
Avė., 2nd floot 

Hemlock 9262 
Patarnauju prie 

Kimdym0 nanjub-
Į» ' 8e ar ligoninėse,

duodu massage 8939
BPeięctric t r -e a t - 

ment ii* Tna'gne- 
bIankets ir 

Moterims ir mer 
ginoms pa tari- 

- maj dovanai.

Urugvajaus didžiausiame sun
kių jų darbų, Isla de Flores ar
ba Urugvajaus “Siiig*Singo” ka- 
Įėjime randasi lietuvis kurpius tojai, atvykę j Urugvajų vienas

T „ 4^ * koplyčios visose
JL-^ 2^ c J-1: Ch ieagos dalyse

Urugvajaus lietuvių visuome
niniam ir kultūriniam- gyveni
me, išskyrus": “Kultūrinę Drau
giją,” “Koopėratyvinę ‘Vieny
bes’ b*v$” ^SbciMistų skyrų” 
ir “Liaudies teatro sekciją,” li
kusios draugijos — stiklinė be 
dugno, — burbulas, attificialis, 
fiktyvės draugijos.

Ir. štai visas Urugvajaus lie
tuvių- kultūrinis ir visuomeninis 
Veikimas, rituliuojasi apie čia’ 
išvardintų draugijų veikimą. 
Kaip jos veikia? Kiek jos pajė
gia veikti? Ką AuVeike? .Tų vei- 

pirmym ^įnio skirtumas tarp 1'928-1930 
metų ir 1937 metų1?

Irgi’ neduoda nusidžiaugti. Vi
sos jos dabar silpnesnės, negu 
savo kūrimosi pradžioje. Visų 
jų veikimas lėtesnis, negu pir
maisiais gyvavimo metais. Ko
dėl ? Priežasčių yra daug, gi vi
sų svarbiausia bus ta, kad U- 
rugVajuje dabar juntamas <vis 
aštresnis vyriausybės sferose 
rėžimas ir pažangiam^, kultūri
niam bei politiniam- veikimui 
yra labai galgotiškas kelias.

v Mfrs. BertHa- ^inzine, ,35 
m., 236 So. Ashland Avė., 
Chicago, kuri savo namuo
se trimis šūviais ;peW<TVe it 
sunkiai suželįdė savo vyrą ’ 

? Antiioiiy. Ji tčisiimši peršo* 
į Vusi jį besigindama, nes jis ; 
'■ bmidįs jų

prieš 8 metus, -antras prieš 6. 
Šie lietuviai Wto rbišką vieno
je Uragvąjmis upes saibjė 
Stis p^theis meilėsiUš; vieną* 
dieną’ nuo šviesos iki tamsos ir 
iš darbdavio, be maisto, dau- 
įgiau’- #efe)1 negavę^/M'tfskriausti1 
^atvyko- į jiems'

sutarto 
įutookesčio;, įfefikiųj

’daWo’ Nutars per alSu 
' 180 pesų.

ieško darlio’ miėste ir: 
'skundžiasi Savo1 penimų mėnesių?

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Hlmoiš
tu tTri-iigyiaS.. iYTeji,, fį

— Ir kaip tu taip ištylėjai, 
.kol senelis tave mušė? 
i- • > ■. ■ ■ . , ■ ,‘~

— Ach, kam nian šaukti, — 
įšeniu atsakė* vaikutis, — kai 
hičra pagrindo-: sėnelis kurčias 
inėgi^des v ; '

i'ii, .. > ?i'i

lyANiKĖĖ'^TA'

|POPCORN IR PRETŽELS 
| Pristatėm į ir. Rfestau-
1 ranus sezoųihlus produktus.
■ Taipgi parduodam saldainius 
S Vzhdlesftlę.
1 4W ŠO; HA’LSTED STREET 
Z ,A tel. YARDS 4996<

_____ Kiti Lietuviaii paktarai
Tel. Boūlevard 5914 Dieną ir Naktį

Ofiso valandos: nuo 2 jki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenfeija 
3335 So. Halsted St. 

CHICACO, ILL.

---------
h!Wio RFIkAiiū užeikit į
7 ' +

Juozapas Ažukas į 
potte iŠdege keletas barnų, 
rnončs neturėjo apdraudos 
ugnies—ant savo rakandų.

- apsidrauskite ' tuo- 

atstovauja

v- ..... . -’r .* -liAr 4" . U s., •»/k .. r-.

R? LAIDOTUVIŲ, ŲfftEKTORIUS

Etideikis
ŠENIAUŠU’ IR mmiAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance..
Visi Telefonai

' *~ ' ’■ ' '-:’1 ■ ’i ■ ■■ - ■ -yi. ... 2. .. . ........................

J. UULEVICD0Š
So: Califrirnia'Avenue Phone Lafayette 3572

<.b’Oi Imr. iTiul. : i ž'ii VĮ^... į. ■    —..................—— i _

. r A.MASALSKIS
3307 • Litūhhien Avenue . Phone Boūlevard 4T39

..W,W .pĮf . ■ į ■ I ■ ' ■ ■

A. PETKUS
1'4*10- South 4$lli Court Cicero Phone Cicero 2109

1 '.m

:wįįgį&iį
z
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Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėrj- 

Gerkit Lietu
viškų Krupnikų su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernus. Ten ir rei
kalaukit.
į kipis miestus ta- 
vernams orderius pu
siu nčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

' musų labelį

NAUJIENOS, Chicago, 111^

Overtones
'IHIIIIIIIIIIIIIIII

Trečiadienis, lapkr. 3, 1937

100 Metų Sukaktu
ves Lovejoy : • 
Nužudymo

Naujas vaistas 
gydyti beprotybę

palai- 
tai ta 
ir jos 
pieti-

Gubernatoriuj Horner pasky
rė ateinantį penktadienį kaipo 
“Lovejoy Memorial Day,” pa
minėjimui 100 metų sukaktu
vių nuo nužudymo humanita
ro k u n. Elijah Parrish Love
joy. ’ ‘ ,

Kun. Lovejoy leido laikraštį 
“Observer” mieste Alton, III. 
Jis griežtai kovojo prieš ver
giją, o kadangi skersai Missis- 
sippi upę buvo vergiją 
kanti Missouri valstija, 
kova vergijos šalininkų 
priešininkų ypač buvo
nėję dalyje Illinois valstijos.

Trys sykius laikraščio spaus
tuvė buvo sunaikinta govedos, 
bet jis vistiek nepaliovė laik
raštį leidęs ir kovojęs vergiją. 
Lapkr. 7 d., 1837 m., dar už 
39. metų prieš prasidėjimą ci
vilio karo, vergijos šalininkų 
goveda ketvirtą kartų užpuolė 
jo laikraščio spaustuvę, sude
gino pastatus, o patį kun. Love
joy mirtinai peršovė, taip kad 
jis mirė ant rytojaus, lapkr. 8 
d.

Pamišėlių, ligoninė Chicagoj 
jau kurį laikų sėkmingai ban
do naują vaistą — metrazol — 
dementia praecox beprotybei 
gydyti. Gydymas esąs sėkmin
gas, nes apie 90 nuoš. gydomų
jų pasveiksta, žinoma, dar ne
galima (tikrinti, ai* pasveikimas 
yra pastovus, bet gydomieji 
tiek pasveiko, kad galėjo išeiti 
iš ligoninės ir gyventi tarp 
sveikųjų žmonių be įtarimo, 
kad jie yra’ buvę beprotnamy
je.

Naujieji vaistai yra duoda
mi du sykius į savaitę per 6 
ar 8 savaites. Po priėmimo 
vaistų užeina konvulsijos, kaip 
būna nuomaru susirgus, bet 
jos teigiamai veikia smegenis 
ir protas pradeda blaivėti.

Vaistų surado Dr. 
Meduna iš Budapešto.

L. De

Du žuvo 
medžiojant

SUSITUOKĖ SU SAVO 
BROLIU..— Mary LeeWil- 
liams, 21 m., kuri buvo iš
tekėjusi už Bęn Ipock. Tik 
vėliau ji sužinojo, kad, jos 
vyras yra tikras jos brolis. 
Abu jie užaugos prieglau
dose ir apie vienas kitų nie
ko nežinojo. Dabar ji įsu- 
gryžo pas savo patėvius.

Bet prasidėjusi kova nė va
landėlei neaptylo iki, po civi
lio karo, nebuvo panaikinta 
vergija.

Du prigėrė 
medžiodami

Trys jaunuoliai, Albert Sin- 
ger, 17 m., iš Joliet, Wm. Ta'cur 
llo, 26 m. ir Gary Fonsi, 22 
m., abu iš Chicago, išplaukė 
medžioti ančių. Jie Joliete pasi
ėmė nedidelę motorinę valtį ir 
išplaukė Dės Plaines upimi, ku
ri (toj vietoj yra apie pusės my
lios platumo. Upė buvo ban
guota ir jų valtį apvertė. Visi 
įsikibo į valtį, bet vėliau du 
chicagiečiai nutarė bandyti 
plaukti į- krantą; Tečiaus-'kranr- 
tą jie niekad nepasiekė ir, kaip 
manoma, abu prigėrė. Singer gi 
nebūdamas geras plaukikas, nė 
nebandė plaukti, bet laikėsi įsi
kibęs valties. Bangos jį prine
šė arčiau kranto ir tada jis pats 
išbrido į krantą.

Policistas Otto J. Herman, 
37 m., iš Chicago Lawn stoties, 
gyvenęs 5917 S. Wood-St., pri
gėrė apvirtus valčiai medžiojant 
antis Lacon ežere. Kitas kartu 
su juo buvęs policistas Louis 
Vinapol, 6154 S. Califcrnia 
Avė., išsigelbėjo tuo, kad. lai
kėsi įsikibęs valties iki sušilau-1 
kė pagelbos. Herman gi buvo 
geras plaukikas ir bandė iš
plaukti į krantų. Tečiaus jo 
sunkus drabužiai-permirko van
deniu ir nugramzdino jį į dug
ną.

Kitas medžiotojas Harold 
Kohn, 21 m., medžiojant prie 
Palos Park netyčiomis sutren
kė šautuvą, kuris išsišovė 
užmušė šautuvo savininką.

Naujas 01d Gold 
Kontestas

Nereikia mįslių spręsti

> ThisNthaT
Upele Al took no chances on 

the roof coming down and act- 
,|A1 ąs Master of Ceremonies... 

................ ........ ...... .......  Mr. MJller madą what the m. c. 
termed “his best speech in 
tlrirty years”... Ampng the 
other speakers were Mrs; MiL 
ler, “Studentas” Balanda, Mrs. 
Byanskas, Wanda Zabella (whb 
;wants the Lithuanian , govern- 
rrient to send for us), • Ray 
Matbews and Mr. Byanskas... 
B^uno Ęrpoks gavą a side- 
splitting monologue, būt wilj 
not ejępląiri z how one sleeps 
“pusiau ant žemės, pusiau ant 
grindų”..; Belated birthday 
greętings to Ęilliė LenČius^ 
who celebrated his tyventy- 
fifth birthday Friday... (P.S'. 

’MY birthday’s today; so 
what?)... Estelle Jungui pos^ 
sesses very becoming dimples 
ąnd should smile more often.;. 
;The femalę tenor was Felicia 
Markūnas; this Friday she will 
'take her place in one of the 
igirls’ sections... Another new 
member was Eddie Račkaus
kas who, we learn'thru JAU
NIMAS, sings everything from 
/‘Gerkim po Lašuką” to “Don- 
ina la Mobile”... Welcomė... 
There were FIVE Petrauskas’ 
at the party...

; Jacųues Grandmesnil.

ir

Mėsa atpigusi

Prigėrė Savo 
Kieme

Tikrinama, kad mėsa, kurios 
kainos buvo nepaprastai iškilu
sios, dab&r kiek Atpigo ^ir pa
sidarė prieinamesnė žmonėms, 
Taipjau tikrinama, kad prie to 
mėsos nupigimo daug prisidėjęs 
moterų paskelbtas mėsai boi
kotas.

i

Bet tikrinama, kad nupigi
ntas busiąs tik trumpam laikui, 
nes gyvulių kainos vėl prade
dančios kilti.

Naujas Old Gold kontestas su 
savo $250,000 laimėjimais atei
vių apylinkėse sukėlė tikrą pa
sitenkinimų.-Kas savaitę tūks
tančiais įstoja į kontestantų 
eiles ir deda pantangas, kad iš
laimėt! $100,000 laimikį.

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

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

Viskas kas reikia atlikti, 
nueiti pas savo artimiausį ci- 
garetų krautuvninką ir įsigyti 
iš jo oficialių Old Gold juokin
gųjų paveikslų ir nurodymus; 
juos perskaityti ir imtis spren
dimo darbu. Jei jūsų krautuv- 
ninkas neturėtų tų paveikslų, 
tai kreipkitės į Naujienas.—Sk.

Rado Negyvus Sūnų 
ir Motiną

Mrs. Edith Randolph, 72 m., 
rasta bėgyva Savo bute virš 
garažo 9 W. Adams St., Oak 
Park. Kitame kambaryje gu
lėjo negyvas jos sūnūs William, 
47 m., kuris kitur gyveno, bet 
buvo atėjęs aplankyti motiną. 
Spėjama, kad jie mirė po dL 
delio girtavimo.

Two charming, elderly ladies, 
with two-minųte speeches, suc-į 
ceeded iri ipstilling more Lithi 
uaniąn spirit in. a group o£ 
youngsters than colu*mns ančĮ 
colūmns’ of stėreotyped phrasn 
es about Lithuanian being thę 
oldest language in the world? 
those most beautiful language, 
the language mdst elosely re- 
ląted to Sanskrit etc.,- ad in- 
fipitum. Two charming ladies, 
with nothing to sėli, paid ą 
greater compliment to Birutės 
chorus than could a. score o£ 
profesšional ad-makers. Witli 
sincerity and simplicity, with 
the grief of farewell misting 
their eyes and tightening their 
throats they thOnked Birutė 
for its part\ in rearing Joanne 
in the Lithuanian spirit, for 
teafching her to sing and love 
Lithuanian songs.

No masterfid coach could c > . ..
have given the chorus a bet- 
ter pep-talking; nothing could 
better give them a renewed 
ambition, a stronger determin- 
ation to raiše the chorus to J . . . . '
the lofty heights where it be- 
longs. • .... . .

Many thanks to these twė 
charming ladies, Joanne’s 
ther, Mrs. Buchinskas,
her aunt, Mrs. Katkevičia. Bi
rutė was fortunate • to havė 4 _
them say a few words Friday 
nite, at the farewell party giv
en in honor ofM'their .Joanne. 
With loyal and. devoted sup- 
porters as these two, it is no 
wonder Birutės Chorus has re- 
mained dear to 5tjie hearts of 
Chicago Lithuaniaįps for more 
than a ųuarter-century.

Today Joanne sailed on the 
Queen Mary ąridCwill soon be 
įn Lithuania; We cąnndt add 
to what has bėen said Friday. 
She? will •under^’t^iįd alL’ thę 
go.od wishes w,ę mean to exT 

when’• yve say, simply, 
Voyage!”

* * ./• /. ■■ '
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NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
visi Skaito.,.

Ateina šaltesnės 
dienos

šilta “indėnų vasara” jau 
leido Chicago ir dabar ateina 
šalčiai. Tiesa, dar ne (tikrieji

ap-

BALTŲ AR MARGU VILNŲ MĖGSTI ŽAISLAI

Michael Riffice, 2 metų, pri
gėrė mažame tvenkiny žuvims, 
jo paties kieme 7636 Green- 
wood Avė. Tvenkinys buvo 3
pėdų gilumo ir vaikas į jį įkrito šalčiai, bet jau busią ir šalimo 
vienas žaizdamas savo kieme. ir šaltesnių dienų.

No. 1587—Kiekvienas kūdikis Kirės daug džiaugsmo, jeigu 
jo motutė numegs jam šiuos žaislus. Jie greit padaromi ir 
lengvai išplaunami.

tai

Chicagoj pabrango
Smetona

tyuo 'vakar dienos Chicagos 
pieninės pakėlė Smetonos kainų 
ir dabar už paintę Smetonos 
tenka’ mokėti 22c, vieton buvu
siu 21c. Pusę paintės ir toliau 
pasilieka 15c. Kaina pakelta ne
va dėlei Smetonos trukumo.

Pieno kaina ' pasilieka ta pa
ti? . , '•

Mokytojas sako gabiam ma
žo ūgio mokiniui:.— Negaliu 
suprasti, kad tu taip gerai mo
kais ir tiek daug žinai, nors 
toks mažas esi!

Mokinys. — Taip aš esu ma
žas iš 
daus.

Fizikos dėsnis
Pradžios mokykloje mokyto

jas dėsto apie rūdijimą. — 
Kas bus, jei drėgnon pašalėn 
padėsim gulėti geležį?

Mokinys:
Mokytojas 

auksų ?
Mokinys:-— Jį pavogs.

Ji suriMis.
— 0 padėjus

Oil Burners Sale

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

aukščiau.
50 galionų alyvos DYKAI.

Garantija vienus metus 
DYKAI

•—>

INTERNATIONAL 
. .Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Petras

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas

Ukockis, 4444 So. Whipple St.;
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. RockweH St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Pleėida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. našt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas. 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We.,t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedčldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

PAGARSINK IT 
SAVO BARGENUS

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo-

&

PRIRENGKIT KARĄ t

Du Svarbus Dalykai:
1. —Bąlzekas Motor Salės DYKAI pri-. 7 J 

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai', pirksit 
heaterį.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

,..f

NĖRA KO BIJOT
i

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

1938 MODELIAI RADIOS
R. C. A. Victor, Philco, Ze- 
nith ir kitų. Nieko nereikia 
įmokėti. Jūsų senas radio 

vertas iki $50.00.
Midgets Radios po $7.95

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED

3417 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

Žymus Radio Programas: WCFL, 
970 kil.. nedėliomis kaip 7:30 vr 
vakare. WHFC, 1420 kil. ketver
gius kaip 7 vai. • vakare.

■ 111 0 1 .......................■■■—i.'i ■.

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Turinys:

tikslai, 
o’cloc-

dvasios

Nendre

AMERICAN " LITHUANIAN CITI
ZEN S CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 Wcst 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut. 

. raštininkas—Paul J. Petraitis,
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So.. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 

»Kasos globėjas—-J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.;. Kasierius—J. YuŠ- 
Ra, 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette <3051; Teisėjas—A.
naitis; Maršalka—J. Balčitis.* Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mų vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

Lauri-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt.. 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai jvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dienų.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medali nskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka
tula; Nutarimų rašt.—M. Medalin- 

- skas; Kont. rašt.—V. Manikas;
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
.M. Bruchas; Kasieriusy-M. Kaziu- 
nas; Ligonių laiikytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka —«- A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas--- Dr. Al. Mar-
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison street.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 MĖTAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishon
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4624; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb.. 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė.. Cice
ro, III.; Mrs, Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, '2480 West 46th 
Place, Chicago/ III.; Mrs. Ida Ka- 
citisken— kasos p'obėja. 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina ' St., Chicago. III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.. Chicago, III.; Li
goniu lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožnų mėnesį 
kas antrų sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. • 
Boulev

A. Vilčiųskas—Japonijos im
perializmas ir jo 

Danas Pumputis— Five 
ke. .

A. Gučas — Žmogaus 
gyvenimo drama.

K. Baranauskas' <
Žuvis prieš vandenį. 

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

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga.

Kaina 45 Centai
A GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

A

ht"
*

Chicago, Illinois.

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

• Gaisras veik visai sunai
kino dviejų augštų medinį na
mą 1520-22 Fullerton Avė. ir 
pridarė nuostolių už $10,000.

GERS. Naujienų akaityto- 
jo« far ekaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

, krautuves, kurie* •k#*l^ia*i 
Sfaujienm*

1

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No 
N *

Vardas ir pavardė

| Adresas

I Miestas ir valstija 
Lmm MM mmb nhm mm

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
. . . • ■ / ' : ■ - A \ ' ‘ Z' ' ' ' '

Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

musų sekretorius suteiks jums visas
informacijas.

’ '•J \’ •• A;1 • • z; • ' . / ' ' .k/ • ;S ’ '' ■ \ ■

LITHUANIAN BUILBJĮNG, LOAN &
SAVINGS ASSOCIATION 

■ - - j . 'i ■' ”■ ' ’■. ■ '' . • • » ••• ; '■ . ; • < .

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

..... T-?. .y;, v. - --------V —-T

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK) S .. .... .... ...... .
- . - , II.--I -iiij ■ ui. 1 .1 •
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NAUJIENOS
pthųanian Pąily Newa 

Publiahed Daily Except Sunday
Cho Lithuanian Nevvs'Pub. Cd.,

J173? South. JJalsjted Street

$8.0Q, per year in Cąpąda
$5.00 pSr vear outsldd of Chlcago 
sMistin a?ica8<>

3

EhtereJ 'ąs* Second Class Matter 
Marcjrfth 191tAt the Pdst Offičfe 
oT'Čfccajto/nf. ūnder W act' df 
‘^< W1879- "

- - < • • •»

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Beū- 
di'Ovė,’ 1739 S. Halsted SU ’ Chlcago, 
III. Telefonas Canal 8500.

, I \ ■

Užsakymo kainai
Chicagoję. - ** *

Metams —_________ $8.00
Pusei mėty . ........   4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviedi mėnešiąths __ 1.50
Vienam mehesidi .2 .75

Chicagoj per; išnešiotojus:
Vienk kopija ______________ 8c
Savaitei _ __ ________________18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
. P^u:

Metams ...________ ____ — $5.00
Pusei metų ------ ........_______ 2175
Trims mėnesiams ........-------- 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėą^siyi ___  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
' ” ’ (Atpiginta)’ •

Metams .........J-------1.-------- $8.00
Pusei me|ų ---- —j-------------- 4.00
Trims mėnesiams ---------....... 2.5(Į
Pinigus reikia siųsti pašto* Money

Orderiu kartu'Su užsakymu. ’

Valdžios parama bizniui
Ąrpęrikos kapitalistai ir jų spauda visą laiką rekią, 

kad tyderalinė valdžia perdaug kišągj. į biznio reikalus. 
Jie sako, kad tas valdžios kišimąsi n(eduo4^§ bizniui ap
sigauti. Bet jie skundžiasi visai bę reikalo.

‘ Amerikos valdžia ištraukė biz*ją| iš pglkę^ į kurįą 
jisąį buvo įklimpęs po 1929,. metų krą^p Ji dą,- 
vė milžiniškas paskolas įvairioms — Se^_
žmkęlįams, bankams, dirbtuvėms, privatines
kredjtaę buvo joms neprieidamas. JĮ. lę$p ^lipnus d<|- 
leriiį viešiems darbams, kurie stimuŲąyp biznį, kadangj 
tiems darbams buvo perkamęs visokios medžiagos. 
šelpę bęįarbius, kurie tuo bųdi| gąlęjo. pą}^iky£i; pj?ęky- 
bą, pirkdami maistą, rubus ir kįtąę ręikmęnąs krautu
vėse.

Biznio šelpimas valdžios pinigais prasidėjo dar prie 
Hooverio. Jau 1932 m. valdžia išskolinp įyairierns .biz
niams daugiau, kaip pusantro IjiJicmo dplęrijjj bųtęųt — 
$1,646, OOf), 00(Q?

Roosevelto administracija ne tik dąyjjįėjo paskolas 
bįznįam^, bet ir pradėjo vykinti' plą^įj yjęgij dąr^ pr<^ 
gramą bei bedarbių šelpimą. vaj-
džios veikimas pradėjo pabaigoj sę-
kančius metus valdžia ’tam tikslui ięĮę|qp.
tris su ketvirtadaliu biliopų 44?$#' ne
buvo išleista $3,1^4,000,000,/o lpBp lįi. -7 ^,4|^pįįp,000.

Pernai metais valdžia kas ięjęj^yp at
virtą dalį biliono dolerių daugiau, ripgų ^44; F> 39^ ^dą 
įplaukdavo pajamų., J?er trejus ipęįds' val4?i? išleido 
daugiau kaip 10 bilibnų dolerių, stippin44?P4 biznį. 
Skaitlinės rodo, kad per tą lai^ą bį??H8 p^J^nios padi
dėjo apie 2® bijipnų dolerių — tąjgi pįjse tp/kięk R^kilp 
biznis, davė valdžia. Ji brido vis giliau ir giliau į skolas, 
kad bizpis galėtų tarpti.

Ęet šiemet valdžios išlaidos biznio kėlimui tąp(o 
•• griežtai aprėžtos. Tuo tarpu kai, pirmiąps valdžią išleis

davo taip reikalui po ketvirtadąlį ir pęt po trečdaly b|- 
liono dolerių kas mėnesis, tai dabar ji išleidžia tik pp 
$100,Q00,0Q0, o pastaruoju laikų jau tįk PQ 5£Į jnilįonų 
4plerių.

Ir štai dabar biznis Apierįkoję jau pradėjo atslūg
ti. Jąu daugelis kalba apie pąują depresiją.. Akcijos 
(stakąi) biržoje neseniai bi|vo taip smarkiai nusmuku
sios, kad spauda pradėjo šitą finansine Paniką lyginti 
ęp 1929 m. krachu. / ‘

Iš to aiškiai matyti, kąd biznio depresija Amejikę- 
je buvo nugalėta tiktai dėka tp, kąd valdžia jį kiek ga
lėdama reipė. Todėl ta pasaka, kad valdžios kišimąsi į 
biznį esąs jam kenksmingas, yj-ą nįęku nępąrpmfą.

Tikroji šito kapitalistų. riksmo prasmė yra ta, kad 
jję nori valdžios pagelbos tiktai sau; bet jie pyksta, ką- 
da valdžia padeda darbininkų įęląsei ir fąj’mfcpams-

uždėta leibęlis “Madę in Jiapan” 
— prekių su šituo leibeliu rei
kia nepirkti.

Dešimtukinėse ų krautuvėse 
parduodama daug pigių žaislui 
atgabentų iŠ Japonijos, taip pat 
pigios elektrikinės lemputės, 
vairus papuošalai Kalėdų eg- 
aifems,v margos elektrikinės 
lemputes ir t. t. Paprastai ši
tos prekės yra pažymėtos leibe- 
iu “Made in Japan” — tokių 

prekių reikia vengti.
Parduodama daug žemčiūgų 

(perlų) iŠ Japonijos, taip bran
giųjų; kaip ir pigiųjų (imitaci
ja).* Jų kilmė retai būna pažy-. 
mima, nes jie čia būna atgabė; 
narni nesu verti. Gerialisia bę 
šitos prekes visai apsieiti.

Japoniją pristato Amerikaį 
80 nuošimčių žaliosios arbatos 
: r 10 nuošimčių juodosios. Ant 
pakelių yra leibeliai — reikia 
pažiūrėti, pirm perkant.

• i *4 .* <• f • • L* t» t. • A v • <

Japonai parduoda porcelaįno 
indus, kuiį|Į0Š tąįn pat gąlimą 
atskirti, pažiūrint į leibęlį.*

Lazdeles ir kitokie daiRtąi iš
t ~ l ' J V k • ' t ‘ J

bambuko (bamboo) ateina be
veik išimtinai iš Japonijos.

Pigus dantiniai šepetukai su 
medine arba celuloido rankenė
lėmis. Kurie yra iš Japonijos, 
parodo leįbęlis.
’ "Dažyti degtukai, šukos iŠ ce
luloido. Jeigu Amerikos prekę, 
tai pažymėta “Made in U.S.A.”

Akiniai nuo saulės šviesos, 
kurie paprastai parsiduoda po 
20 centų arba pigiau, daugumo
je ateina iš Japonijos.

Skėčiai (pąrasoliąi) — reikią 
reikalauti, kad rankenos butą 
ne iš medžio, nes mecĮipęs ran
kenas skečiams daugiausia gąb 
mina japonai. * ;

šluotos, kurių ražąį yra iš. 
ryžių šiaudų, yra gąUiinapiį 
Japonijoje.

Padidinamieji stiklai pigesnės 
rųšies, taip pat mąžįųkai veid
rodėliai — yi*ą importuojami iš 
Japonijos. Be to, japonai im
portuoja daug pirštinių — per
kant pirštines, reikią reikalauti 
tų, kurios yra pagamintos Ame? 
riko j e.

Šis sąrašas dat, žinoma, tolį 
gražu nėra pilnas. Bet. atsime
nant šitas prekes, galima susi
vokti daugelyje atsitikimų. Ta
čiau užvis svarbiausią'pagelbą 
norinčiain parom Ii .laponijoij 
prekių boikotų bus ši taisyĘJč:

lifto ’fK ^ftini*J »“• 
dinjjĮ ir, perkant g® nors 

kpĮ^Įfyejc, ži<įręti i jos- 
Jeibęl); " Visa '' Ica^ ? ’j^žymėta

Ltytyvo$ gyvenimo marguiiiyiiai
Seimo atstovų pranešimai. N.egaji. “Naųjįępų” pa-

' miršti — Amerikos" li'etuyji^ ląjjkrąščia^. — ąta |a- 
i bų. — Smutkos širdį grai^a. — B'
1 — Streikai. — Įstatymai ir gyy^jn»as. —

4vWęšij^ mėty, sijkakti^s jgkii-
mčs. - Fą§aųlty lietuviųJiOJjgresę neb^. — Lj^u-

MUSŲ SKAITYTOJAI 1

■f.

” ^a-
a-

------------------------------
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BOIKOTAS JAPONIJOS
" PREKfiMS

Ginkluotas japonų įsiverži
mas j ^Kiniją iššaukę didėlį pa
sipiktinimą visame civilizuota
me pasaulyje. Darbininkų or- 
> • ’ > . • .A ■ 4 ’•<' ' • . ' . T ♦ ' 1 .' • ■gam?ącijo§ m įvairus visuome
nes komitetai skelbia boikotą 
Japonijos prekėms. Bęj kaip 
tą boikotą pravesti? Taip rei
kia žįhotį, kpkias ppekes japo
nai eksportuoja į svetimas ša
lis./ *” -

SąvaitrąŠtįs “The Ną^jon” 
paduoda japonų prekių sąrašą, 
kuriuo pasinaudojant kiekvie
nas žmogus gali tame boikote 
dalyvauti. <

Svarbiausią japonų prekė, ku
ri yra pąrdavinėjama' Amęriko-

j e, tai — šilkas. 97 nuošimčiai 
žalio šilko, suvartojamo šioje 
šalyje, yrą atgabenama iš Ja
ponijos. Iš to šilko gaminamą 
moterų kojinės (pančiakoš), 
moterų apatiniai, rūbai, o taip 
pat kaklaraiščiai ir kitokie Šil
kiniai daiktai. Vietoje natūra
laus šilko, patartina Vartoti va
dinamą dirbtini šilką, ra'yon” 
ir panašias medžiagas.’ Jos yra 
kuone taip pat geros ir gražiai 
atrodo. Be to/ žiemos metu ga
lima dėvėti plonus vilnonius

• . tbn, > Z.' <

audinius. 
x (»4. .

Japonija impprtuoją daug ke- 
nuotos vėzįo mėsos. Jos vietoję 
patartiną pirkti Aląskos arba 
Rusijos vėžio mėsos produktus. 
Yra pardavinėjama ir japonų 
tuną žuvis ’kenuosė? Ant 'kenų

bų. ---- - y "’Į7?rr7$
- Steeikat r^tatyin  ̂> gyvenimas.....
nepnkla^soit|ybes ^yidęsi^t mėty. si&ąkty$

W ūkiškas gyyepinjas jjagęrėjp.
■■■ - ■■■■ R" »■ ■ —■■■ ■ / ■> '
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(Musų specialaus kofespp^gpty Lj.etyypje)

; -Soniai, seniai jums rašiau4. 
Neturėjau progos ir laiko. Už
tai dabar apie viską po trupu
čiuką. Atostoginis laikas jaą 
šėpokai baįgėsi. Taigi jau ir 
Kaupe visuomeninis ir politinis 
gyvenimas smarkesniu’ pulsą 
muša. Juk jąu ir Seimas posė
džiauja, norą jo darbų niekas 
peseką. Jis pats iš savęs uįeko 
naujo nepasakys, Atlieka jis 
tąį, ka^- jam nurodyta atlikti. 
Tai ųę kūrybinių . krašto pajė
gų susį.teįkimo jstąįga, Todėl ir 
jo darbais mažai kąs įdomau
jasi. Parvykę iš šiaurės Ame
rikos ‘Šeinio prezidiumo nariai 
Galvydis ir Kvyklįs pasipasako
jo ką matę ir girdėję pas lie
tuvius išeivius? šiokiiis. prane; 
Šimus juodu pakartotinai po ke
lis 'kartūs padare, ‘Viešai šne; 
kėjo labai atsargiai, sakysime, 
vengdami bet kokiu budu lietu
vių išęįyįų draugijas ir jų pa7 
pjpčįųs pažeisti. Matyti, tųo.dją 
vyrai Suprato Š. Amerikoje bū
dami kas tąi yrą visuomenės 
nuomopė. Reikią skaitytis, to- 
dSį; kalįią atsargiai. Juk, žinai, 
k'ą's nors ims ir parašys. Ąnoį 
Kvyklio, “Naujienos” turi dau
giausia skąįtyfpjų ir tai ląk^ 
Šįąi informuotąs dienraštis.

“Naujienos” kažkaip abieią 
seimo atstovams ilgiausiai at- 
mintyje įstrigo. Kur Šnekėję 
nekalbėję, “Naujienas” vią 
prisimena. į
•’ Nesakysiu, kad piktuoju jas 
viešai garbintų, bet kažkaip be
jėgiškai apie jas taria. Matyti, 
kad šitasai/dienraštis Seimo at
stovams kažkokių netikėtų pri
siminimų paliko. O kadangi apie 
Š. Amerikos lietuvių spaudą ne
mažai kalbėta, fa'i aišku kaip 
kas tuos laikraščius panūdo pa
matyti, pąskajtyti. Ir butą to
kių nęišmąhel'ių, kad pasigedo 
.jų pąą KąUno laikraščių parjda- 
\ėjus. Čja- ghusite pirkti ?Pąry- 
|ią}|s,J Berlyno, Rygps dienraš
čius,* net rusą emigrantų deji;

oMsyti- b$ 
savų lietuvių —■ kitur gyvenan
čių — laikraščių už jokius pL 
nigus Kaune neįgysite,.. Rusų 

čių imperialistų dienraščiai is 
kjtpi; ątęję parduodami, bet mu
sų išeivių ’ laikraščių nėra.

; < ,. ■’ .• i-..

Ką. į tai galėtų pasakyti Dir- 
i I •>!; IHį } n ’vl J 1

vos įr Vienybes stabai, kad jų 
rąšytoą čią Kąųnę paįš 
laikraščių pardavė j us nepardą- 
vinėjamį? , Juk jų mintys tau
tiškais dąžąįs nudažytos, o Čia 
Kaune jos pasisekjjpp netuyį.' 
Matyti, prastai orgąnizuotąs 
reikająs. l^ef yį^ą Leda, kąd 
bizniu nepadarysi —- niekas jų 
nepirks! O tuos, kuriuos pirk
tų — jie neątęiija. Mat, yrą 
tokia įstaiga, kuri jų toliau Ky-

*w M kk

DYĮEJŲ KORESPONDENTŲ
* ’PAjSIKALfeĖJlMĄS u

Andai Kunigų Kazys atėjo 
pas ftjiarųuetie Parko Stasį pa- 
pfep^jbi. Stasį rado virtuvėj be- 
skutaptį bųlvęs.

—Lapas yakaras—tarė, Ku
nigų įkasys. —Dapas, labas— 
prašau sektis. Matai, 'Žniopą 
ėjo į Moterų Denį ’ Klupą brį- 
džiaus lošti, o aš turiu vakarienę 
rųoštį. Na, kaip gyvenimas,— 
klausia. Stasys.

w—Aš seniai priėjau išvadą, 
ka<| hėį velnio kačerga,, nei 
jjiėvo žvakė—-tai tikra Uesar— 
pabrėžė Kazys.

—Wą, apie kągi tu čia dabar 
kąlbi ir kam tai taikai,—niipste'- 
b’ęs paklausė Stasys.

—Matai, galvoju, kalbu4, iši 
aforizmų taikau “NAUJIENŲ” 
korespondentui “Teisybės' My
lėtojui”, kuris perdąųg įr per 
dažnai kalba apie “Musų Ku- 
pįgus” bedievių laikraščiuose, 
—ripi^aį pąūręžė Kazys?

—ijomų, bet kaip aš turėčiau 
suprasti terminą' “Mpsų kpni- 
gai”' lėtai k Jau si a Stasys.

—Vįą iįęlto netikėjau4, - kąS

l

. Wos.
Dabartinėj kovoję tarpe Am. 

Darbo ir C. t 6.
svarbią ręte klausima^ 
apie proieąįnęš organizacijos 

■ffTO: ib M. fjgti —
amatine ar industrinė?

Labai dažnai girdėti tokia 
puomone, ypatingai radikalisko*- 
]e spaudoje, kad amatinis uni- 
jizmas (crąft unipnism) ęsąs 
betikęs ir atgyvenęs savo am
žių. šitą nuomonę igporupją tą 
faktą, kad ir tokiose pažangio
se unijęse, kaip rųbsiuyįų, ama- 
finė organiząęi^os forma nėra 
atmestą, priešingai — amątinė 
organizacija tose unijose yra 
Sujungta su inudstrine.
’ Bet amatinės unijos ir šiaip 
peužsitaįnąįiją paniekos'. Yra 
faktas, kad visose šalyse pir
miausia pradėjo organizuotis 
fmatninkai, o ne fabrikų dar- 

pastangų, iki tos amatininkų 
Sąjungos iškovojo sau teisę gy
vuoti ir išmoko savo reikalus 
ginti nuo ,f§naudcitoj,u? Apie tąi 
Vąšo “The New Leader” redak
torius James Oneal, kuris yta 
yienas geriausių Amerikos dąę- 
|)įninĮ<ų jądęjimo žippyų'. Jisai 
nako:
I “Savo darbu pirmieji orga

nizuotieji mępl|ąąikąi pęi; de
šimtmečius Šioje’ šalyje ir ki
tur skynė kelją dar; 
bininkams Organizuotis? ” To 
ne gana. Jie išvystė derybų- bendromis jėgomis kovoti prieš

z

su darbdaviais techniką, kas

yra neapsieinama stiprių unjr 
jų gyvenimui. Daugelis jų ėjo 
į kąlėjimą tais laįkąis, ką 
jie kovojo dėl darbininkų or- 
gapįzącijų , gyvavimo teįsės, 
ir jiems daugiaulsia priklauso 
krędįtaSyUŽ nęmažą skaičių 
išleistų įstatymų, kurie yn, 
naudingi visai darbininku 
klasei.” /

• Taigi būtų Rląidą» joigu mes 
ąkių Pjotū. smerktume amatinio 
ųnijižmp šalinįnkus, kaip atža
gareivius. \ —

Amatinis ir industrinis uni- 
jizĮnąs tąpi ne paniekinti vię^ 
naš antrą,’ bet susijungti ir

išnaudotojų klasę. ; *

djrba Bjkr^ pasišventę vyrą; ir 
gerai savo darbe nusimaną, bet 
tv <Waš£ių ypik m^ytį ne- 
tęnka. .Galį Į&ime lįųę.sąi skai
tyti w mppąręhist.ų laikraš
čius, net gali gauti pirkti SSSR 
pficipzą Izviestiją, bet, sakysi
me, lietusių leidžiamas, lįetu- 
yįų redaguojamas Naujienas 
nenusipirksi. Ką jau čia kalbė
ti, apie Naujienas, jei Vienybės 
negausi...

Tąi matote kokias mintis su
žadino tuodu vyrai Amerikoj ę 
buyę ir čia dabar mums savo 
kelionės įspūdžius papasakoję. 
Daug kąs dąbąr kasosi pakaušį 
ir galvoja, kaip jau tasai pa
saulis su|,ėflytąs, kąip jau čia 
tie pasaulio lietuviai reniiami, 
kad jų spaudos pačioje Lietu
voje nętpnką matytį ir skaity
ti. O juk (tuodu Vyrąi išsįjuosę 
drpžia, kad Š. Amerikos lietu
viai gyvi ir gerai prgąnizųoji. 
Organizuoti ne prievartos ke
liu, bet sąyo gerų’ norų ii; pr- 
ganįzuotį pagal savo įsitikini
mus ir USA respublikos pąma- 
tąįz dpi to nęgriųyą! Ir politiš
kai visai apkurtęs vyrąs tokius 
dyvus išgirdęs pakaušį kaso ir 
nęlįnksmąs durnas dųmpją! x

Bet kąs svarbiausia, kad tuo
du vyrai,, parvykę iš Š. Ameri
koj nieku būdų savo broliais 
lietuviais negali nusiskųsti. Sa
ko, juodu visur sutiko gerai, 
vaišino skaniai, žodžiu, ž. Ame
rikos liętųyių tarpe esamą daug 
tikrai šaunįų džentelmenų! Net 
visai priešingų pažiūrų redakci
jos tuos vyrus svečiais priėmei 
Tai tikri čia dyvai! Ras mus, 
savo tėvynėje, tokios toleranci
jos nesamą! Ana ponas Kvyklis 
pasipasakojo, kad .jisai net lie
tuvių komunistų laikraščio re: 
dakcijoje buvęs, ir net tenais jį 
neišvijo, bet su juo gražiai pa
sikalbėjo! Net su vieno komu
nistų lietuvių dienraščio ben
dradarbiu tekę kiek ilgiau ir 
atviriau politiškais klausimais 
pasikalbėti. Tasai bendradarbis 
buk pasipasakojęs, kad jis tu; 
rįs savo nuosavą namą vertės 
kpklps šęšętps tųkstąnčįų dole
rių. ‘ šiokia naujiena npmažąi 
nustebino mūsiškio seimo at
stovo. Jo išmintis tiek teneša, 
kad komunistas negalįs bet ko
kios nuosavybės tureli. Ponas 
Kyyklis tiek š. Amerikoje drą
sos turėjęs, kad šio komunisti
nio dienraščio bendradarbio tie
siog paklausęs, kaip jisai savo 
įsitikinimus sudeginąs ču savo 
turto nuosavybę? Jei tikėti po
no Kvyklio žodžiais, tai to ben
dradarbio atsakymas buvęs ne 
iš gudriųjų. ]\(Jatotę, tąsą! ko
munistas bendradarbis buk at
sakęs, kad jis todėl, komunis
tas, arba tikriau tarus, todėl 
pas komunistus dirba, kad 'už- 
Sidirbti gali... Jei tikrai taip 
bUYO, tai tp komunisto išmintis 
ųę. Riek pono Kvyklio išmintį 
nępranęša. Abu labu! Žinute, 
kąip. sakoma: toks tokį pažino 
ir j svečius pasivadino. Na, tuo
du vyrai pas jus kieminėj d, bet
gi* turi vieną pripažinti, kad sa
vųjų pažiūrų žmonių mažai ap; 
tikę... Mat, esą, nėra kas tau
tiškai atsidėjęs dįrba..’.', Jūsų 
tautininkams tąi ne kokią ates
taciją! Laisvas kraštas ir tų 
man šitaip apsįleisk, kad, saky
sime, Naujienos turėtų didžiau
sią skaitytojų skaičių! Liūdna. 
Kaip sakoma,' net smutkas širdį
spaudžia! • " .

(Bus daugiau)

mąn’ tenka suprąsti, kad esi 
nevisai sąmoningas ką šis afor- 
įzųias reiškįa,—baigė Stasys.

.—Ėe reikalo tąįp kalbėti ir 
man nesąmoningumą kišti. An- 
tąi kai dar berniokas buvau 
Lietuvoj, musų velionis klebo
nas Butelis (tai buvo lenkų 
autoritetas) aiškindavo, kad 
Šis aforizmas reiškia tokį daik
tą ar žmogų, kuris rodosi yra ir ■ 
Šis ir tas, bet tikrai esti nei 
šis nei tas, o dar kas kitas. 
Tai kurgi čia mano nesąmonin
gumas,—pakiliu balsu baigė
Kazys. * ♦

-—Kad aforizmas yra nei šis 
nęį tas, tąi klebenąs Butelis 
gąl įr gepai aiškino, bet tuo ką 
tu, Kaziuk, pasakeį aš dar la
biau4 įsitįkįnaų tave esant' ne- 

|sąmoųingąį—ką ištikro tas ki
tus reiškią—įėtai, šypsodamas 
Štųsys baigė.

—Aš kaipo tikras Romos 
katalikas, niekad neiųėgau ir 
nemėgstu su agnostikais kal
bėti. Aforizmą juk aiškinau 
dapgi ne vien savo žinojimu, 
bet remdamasi klebono Butelio 
autoritetu, tai man jau aišku,

i. kad aforizmas tinka T. M. ra- 
e^į toĮ^s naivus—ak visi, net šiniams, o ką dar kitą reikštų, 

nežinau. Gal tu, kaipo įkyrus 
agnostikas, vietoj mane klau
simais siaubęs pats pasakytum 
... na kągi tu" manai reiškia— 
piktai klausia- Jiazys,

—Nesijaudink, Kaziuk, nes 
tuo jau prisipažinai esąs ne
sąmoningas savo ginamos afo
rizmo reikšmės. Klaustas at
sakau, kad tasai “kas kitas”, 
kuris nei velnio kačergą, nei 
Dievo žvakė mano žinojimu 
yra bergždžių bernelių (cęli- 
batninkų nugriuvęs bokštelis,— 
garsiai' nusijuokė Stasys.

Kunigų Kazys norėjo spjau
ti ant grindų, bet susilaikęs 
nųspiovė į nosinę ir nesakęs 
Stasiui nė sudięv išėjo...

Markętparkietis

paprasčiausios dayakėlės žįno, 
kad "“mūsų kupigai” reiškia 
lįptpyipš Romos kunigus, o tu 
dar nežinai,—šypsosi Kazys.

—Dėkui. Dabar jau suprantu, 
kąįp tu Kaziuk tiki. Bet, .at- 
Įęįsk, safęaų tavo tikėjimas 
klaidus, nes aš ir kiekvienas 
katalikas lietuvis žino, kad 
“nįusų kūpigąi”, kaip juos va
dini, nors Įietuvių kilmės, bet 
svetimų jų—ypač airių klusnus 
bernąi. “T. Ą.” ‘‘Naujienose” 
šia teisybę rimtai Įrodė. Tu, 
Kaziuk, “Drauge” tų įrody
mų neatrėmei, bet nuklydai ki
tur. Tegu aš tau ir naivus iš- 
rodau, 6 vis dėlto man matosi, 
kad tu taikindamas T. M. savo 

ty • * y ' . .

aforizmą ne ten taikai. Iš to

Lietuvos Padangėje
Greitinamas Lietu
vos geležinkeliais 

są^įsįek|mąs
Lietuva po karo pąėine gele- 

Žįnkęjius visai suirusius. Reikė
jo stiprinti liniją nau'jai^ pa
bėgiais, teko pįrkfįs garvežių, 
vągpnus, statyti ar remontuoti 
stotis.

Trauj<įnįąi negalėjo greitai 
eiti. Amerikiečiai lietuviai, pri
pratę ppę, 'tęą^kįpįų, vįępį 1^7 
davo?i> B! ' 
traukimu
Lietuvą $
susisiĄnksčiąu įr auto
busai silpnai judėjo, uos buvo 
menki sąi^kplįąi^ BĮeptųs tęko 
remęntuplį, o vieškęįįus pą- 
pigiųtfpąi taisyti. Pęr eilę metįl

pasiręįškę. Į)ąbąr jap ąi|tplj|l- 
sai vąžiflčją.ir $mą greįtąį 
veik yiąaĮs’Liętpybs vį^^^ 
kuri^' y^'
Sust|pri|j||s gęlęžįpkelių Upiją?’ 
jau dą}m' ir traukiniai gpei: 
čiau yąžįųoją. Bet 
trauĮRnių jų^ėjim^ labai pą- 
greitįj^’yr?si|^p:

susisiekimas m^ąis trąukinę- 
liais, vadinamom automatriso- 
mis: Aufęmątrisa varoma 'stip
riu motoru ir prię jos dar pri
kabinama vienas ar du vago
nai. Automatrisos turi greitį 
po 60-70 kilometrų per valandą. 
Dabar įvedamas naujomis sti
priomis automatrisoniis susi
siekimas tarp Kauno ir Klaipė
dos. šių automatrisų traukiniai 
eis iki 1QO kilometrų per va
landą greitumu. Iš Klaipėdos 
pasiekti Kauną bus galima per

■4 valandas, o dabar pasiekiama 
per 9 valandas. Ir greito pa
davimo mėgėjams jau nebus 
pagrindo nusiskųsti. Tsb.

Beturčiai ūkininkų glo- 
ba patenkinti

KAUNAS. — Dalis Miesto 
S-bės lėšomis išlaikomų betur
čių yra atiduota parinktiems 
ūkininkams globoti ir už vie
no beturęio išlaikymą mokama 
po 24 litus per mėpęęį. Tokių 
S,-ĮipS lėšomis išlaikomų betur
čių šiųp metu yrą 50 asmenų. 
Dalis minėtų beturčių yra glo- 
bojajni pas ūkininku^ jau nuo 
i9š4 m- b? j°My Ręrtfaukų. 
Mįęsto S-bę, norėdama patik
rinti sepelių gyvenimo sąlygas, 
sudarė specialią komisiją, ku
ri šiomis dienomis tįkripo pas 
ūkininkus išlaikomų bęturčių 
ąvęikątą, globojppą bei priežiū
rą ir dąu^ųmpje vietų rado, 
kad bętgrijįąį yra išlaikomi ge
rai. Globojamieji pareiškė, kad 
ji£ yjšąi patenkinti savo būk
lei Mat, b?tųrČiąi, gyvendami 
ilgesnį laiką ūkininkų šeimoje, 
tąmpą lyg tos šeimos nariai ir 
nejaučią slegiančios prieglau
dos atmosferos ir disciplinos.

NUSAUSINIMO DARBAI

. žemės Ųkįo Ministeris Put
vinskis spalių 28 d. padarė 
Seimui platų pranešimą. Tuo 
pranešimų einant, nusausini
mo (melioracijos) darbams 
Lietuvoje išleista 4 milijonai 
litų,- pašalpų ūkininkams iš
duota l,340,0Q0 litų. Nusausin
ta 410,000 hektarų (1O,131,1QO 
akrų) žemės, o 10.000 hek. 
(24,710 akrų) išdrenuota.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
AtsišaukimasŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Mirė Kazys Gensevi

tikruĮnoje

Frances

Social-Demokratų Susirinki

Termometras

LIETUVON

ney

VILNIAUS
ALBUMAS

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

Siunčiamai Pinigus Paštu 
ir Telegrama* Patariau*

Eina Pasauly Did* 
žjausi^ kviestas

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

\UJlĘ^Oį> 
!?39 V '

UŽ 12 
TABLETŲ

Siųskit money orde 
rį arba čeki — į

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyj# galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susitošit—publiką pra- 
jųokįn$it 
dinsit.

P-ia šimaitie- 
Hetu.vjų labai

VILNIUS. _ 
PAVEIKSLUOSE

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Užsisakydami 
moiiey

ui į mo
šų tuo

Lietuvių Kalbąs Mo 
kyklelč Jau Gavo 

Mokytoją

Toronto Uętųyįų, KpmįfęUp 
Lietuvoje Demokratijai atsteiįr 
ti per ilgą laikų ieškojo tinka
mo Lietuvių ; kalbos rfiokytoj^, 
Įcurį jau gavo. Tai yra geri]. 
L- Mačys, kuris yra mofcytęją- 
yęs kelis metus Lietuvoje. Jip 
sutiko mokjpti ip tęyontiečių 
lietuvių vaikučius ligttfyių kąį-

v Rockordo rakandų fabrikų 
darbininkai, kurie yra susior
ganizavę į uniją, pradėjo grū
moti streiku. Mat, šešių mene
sių' sutartis su lapkričio 1 d. 
pasibaigė. Apie tai buvo pra
nešta darbdaviams.

Kpmpanijęs, matyti, išsigan
do ir, stengiasi ginčą geruoju

GATAVAS
i minutę
PAGELBĖT

RED CROSS 
PLASTER

Pasfebekit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Parduodamos Visose Vaistynėse

Muziką 
Redaktorių 
Ausims '

irĮĄiiĮ yedyby pa- 
iminūs ir artiipi 

jį širvins-
Sijįkęyičiep^, 
ir ’ki^ tąją

jaučiasi neturėdama 
vieno saviškio. Ji liko vienų 

Didžiausia užuojauta
Spalio 16 d. ALDLD 20 kuo

pos pioterų .skyrius ir lietuvių 
kpmunistų frąkcjją (jį suside
da iš apie pusės moterė
lių) buvo surengę koncertą ir 
iš Brooklyno atsikvietė Šąli - 
naitę, Aido choro mokytoją, su 
penkiais balsais. Nors buvo 
garsinta, kad dalyvaus ir Aido 
choro oktetas, bet buyo tik 
kvantetas. Ir- tasai kvantetas 
atliko visą programą, 

z * • •

šalinai te pądąrę pranešimą 
apįp/^aįnąs. Vadinasi, paaiškino 
dainų ręikšmę: Jos gi kvantė- 
tas, dainavo net • per $vi valan
das bę paliovos.

Šį kartą šBfnaitė Internacio
nalo nedainavo. Ji pasitenkino 
liaudies dainelėmis, kurios, ten
ka pasakyti, buvo gana nuobo
džios. Programos metu paste
bėjau kai kuriuos besnaudžiant.

Publikos šfisirinkb ‘nemažai.
L' ■ .J ........ ’ . • . ■ . '.—Jūsų ' Rėpo-rterjo 

Pagelbininkąs

Kainavo $4-00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI,

Užuojautą Marytei 
Gmcevicienei

'metras vienų xlaiku 
parodo toro stovj pą- 
gąi'UętUYffj ir,Ame
rikoj varto j amus. 
T ok j " termometrą 
jus, niekur negalite 
nusipirkti. Jis pad a- 
rytaš specialiai pįt- 
gal NAUJIENŲ už
sakymą, t Bet jus ji 
galite gauti

-- -' "ŠIANDIEN. ’’

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

je, kampas 
das g-vių.- 
viai kviečiami 
linksmai laiką 
miairsios kaukės gąps dovanus 
Tad, neužmirškit

^Masjiapulas
SLA 236t/kp. rengią kąukių 

ba|iy,z kurįs įyyįts lą^ricįp 6 
d. 8 v. vakare, pąrąp^s sąlė- 

Gore Vale ir bun- 
Visi Toronto lie£u- 

ątsilankyti ir 
praleisti. Įdo-

ja vadinanąps “close shop , 
vienos savaitės mokamų atos
togų dr t. t.* <

' ’ ' : /1 I . . 1

Netrukus pamatysime, kaip 
tas- ginčas bus išspręstas. . ’

—Sviklis

Visi atstovai pasakė atatin
kamas tam momentui ir da
bartiniai karo padėčiai, kalbas. 
Apart lietuvių atstovų, daly
davo dar du svetimtaučiai. Tai 
W. Stęel, Mackenzie'-Papiųeu 
Bataliono narys- ir Becky Bų- 
hay, nacionajė organizatęrė, 
minėto bafąlijppo.

’ - I t *. 4 T •. *

Jos kalba buvo labai energin
ga ir nuosekli. Kiekvienas jos 
ištąrtas žodis, svarui- ir pilnas 
žmoniškumo ir demokratijps 
siekių. Pabaigoje savo kalbos, ji 
kreipėsi prie lietuvių, kviesda
ma, kad ir lietuviai neužmirš
tų kovojančių už demokratiją 
Ispanijoje parinkdami aukų, 
šiltais baltiniais, kojinėmis, 
pirštinėmis ir t. t., kurios bus 
siunčiamos frontan kaipo ka
lėdinės dovanos.

DYKAI
jeigu D A B A B 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicągoje ....... $§.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina ..1 $5.00

Gerbiamieji Naujienų skai
tytojai ! * Ęereitojsąyait ėj, Ka
nados žinių skyriuje tilpusi 
korespondenciją liečianti To
ronto parapijos parengimą, 
‘dalyvės” rašytą, ^nepriklauso 

man: Paprastai po tokios rū
šies žiniomis pasirašau pavar
de. S. Botkiene

Pastaruoju laiku šioje kolo
nijoje pusėtinai sumažėjo vei
kimas lietuvių tarpe. Pas mus 
yra net trijų susivienijimų 
kuopos, kurios/priklauso apie 
500 narių. Daugiausia narių tu
ri SLA 50 kuopa, būtent, apie 
200. Tačiau nors tai didžiausia 
kuopą, bet savo veikimu, tur 
bųt, yraTąbia.u atsilikusi už ki- 
tąs. šių metų ji turėjo porą pą- 
ręngimų ir tuo pasitęnkijio. 
Per. visą vąsarą nėįstępgė nė, 
viepę pikniko surengti, npps 
spgcdąlė kpmisįja biVvo pąsląr- 
ta, vietai surasti. Kor^įlsija vįe- 
tą surado įr apie tai pranešę 
kuopęs sųsįripkime’ 
tąptinįpkai visus kopusi jos pa
siūlymus atmetė. Jie pųrędė, 
kad’ girdi, kažkoks neorgani
zuotas jaųniipas rengia išva- 
^iąyipią, tad kuopai nederėtų 
jaunimui kliudyti.

Mokyklėlę manoma pradėti 
pirmą savaitę LapkričiJ mėne
sį. Taigi, gerb. Toronto lietu
viai: Kas dar nesate užregistra
vę savo vaikučiu leisim 
kyklėlę, galitę kreiptis 
reikalu prie A. Ejem 
Bėllwoods Av., vakhrais nuo 
6 v. v. Mokyklėlei prasidėjus, 
bus sušauktas tėvų susirinki
mas nustatymui mokslo dienų, 
laiko ir mokesčio.

Spalio 16 d. Ręck upėje buvo 
surastas Antąpo Baršio lavo
nas. Kokiu budu jis tenai pa
teko, galima tik špėti.

Baršis buvo apie 64 metų 
amžiaus. Dirbo kaip WPA dar
bininkas. •

Užsisakydami prisiųs^ite rao 
order.

NAUJIENOS
1739 SO. RALSTEP ST. 

CHtCAGO, ItL.

Pamiųejiiųas
TORONTO, Ont.—Spalio 31 

d., 8 vai. vakare, tapo suruoš
tas gedulingas pąjpinėjiipas 
lietuviui-kanadiečiui Boliui Alk
sniui, žuvusiam Ispanijos ka
ro lauke. B. Alksnis buvo vie
nas iš aštuonių lietuvių kana
diečių, kurie praeitą vasarų iš
vyko savanoriais kariais Ispa
nijos vąl.džios pusėn ir ' ten po 
vadovyste Mackenzie-'Pajpinęau 
Bataliono, kovojo prieš sukilė
lius. Iniciatyvą suruošime1 ge
dulingo paminėjimo, paėmė A 
LDLĘ 162 kp., sųkviesdama ir 
kitas Toronto lietuvių organi
zacijas. Nuo org. atstovai da
lyvavo sekamai: Nuo ALDLD 
Matas Guoba; nuo S ir D dr- 
jos V. Jusaitis; nuo SLA 236 
kp. V. Dagilis; nuo Sočiai. De
mokratų kp. J. Jokubynas; nuo 
Komiteto Demokratijai Lietu
voje atsteigti, O. Indrelienė ir 
nuo komunistų V. Strazdzevi- 
čius.

Tauyinskas Toronte
“N-nų” skaitytojam8 žino

mas, K. L. Žinių koresponden
tas Taurinskas iš Wincteor, 
Ont., bęj ieškodamas laijnes— 
darbo po šiaurinę Kanadą, už
suko ir į toroptp. Trumpam? 
pasikalbėjime teko patikti, jog 
jei^ų'p. Taprinskas gautų Čia 
Toronte darbą, tai ir savo šei
mų ątąjkviestų, kitųip sąkant, 
norėtų Toronte apsigyventi. 
Reikia palinkėti jam laimės, 
nes energingi veikėjai ^caįp 
kad p. taurinskas, mums re?-, 
kalingi.

Binkio iy TarųlĮe. .188 puą 
lapių didėlio formato

No. 68—DEKLAMATOR 1 U S. 
Puikus ‘ rinkiriys eilių ir 
monologų, 164 
pųąląpių knyga .... ■ j

No. 69—EIBĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-

x . lapių knyga 1...................-
No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš

kos ir kitos .eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės" ii* kas nOri prasimo- 
kinti ‘eiliavimo, tas neat- 
sigeres šia 105 
pusĮ. knyga

PAŠALINK KŪNO 
' ' 'SKAUSMUS 

DABAR!
Jus sušuksit iš džiaugsmo, ka
da pasijusit raumenų skaus
mus nušalinę. Švarus, patogus. 

Vartosit be jokių keblumų. Mi- 
lionai juos ųžgiria. Vienas pĮas- 
teris įtikins jus»

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto  jų chirurgiškų dalykų

’ Spalio 29 d., 4 yąl ryto, mi
rė K. Genseyičius. Jį kamavo 
ilgg ir sunki yįdųpų vėžio li
ga.' yeliopjs turėję daug drau
gų ir iięl tp ' gpąb^ puošia’ 
daug tye tik nuo

PŠ? ' W?lio 
pąvįępiį ir ŠMITOJ,' 'Jis

Štai, ir vėl tpji įplaukiamo
ji mirtįs. išplėšė, dar jauną, en- 
ęrgįngą, draugišką visų myli
mą ĮĮętuyį Ką^į Gęnceyičių.

Mįrtįs, rodosi, šioj šalyj bai
sesnė negu Lietuvoj, nes ten 
dąuguma nors giminių turi, ku
rie tau tame momente pasitar- 
nąuja" nesijautu taip, kaip pav., 
Marytė 
nei 
viena 

T^ų, ivjarytę. ‘"
A. B. Kavoliunai*

ir S. H. Buikai

Muskulų skaudėjimas, 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ

Kąęądęs U^yįų Žinįų To
ronto koresp. ?įm|i šiųpmi pra
nešama, jog; visį ’Tęyęnto “N- 
nų” korespo]],denMį kviečiami 
į posėdį, kųps |VyĮįs lapkričio 
7 d., 2 v. p. p.- gįš 
lykų aptarti todėl lųalonėkit vi 
si bųtį. Posėdis įvyks 26 Pal 
mer^ton Avė.

Pasekmingas Social-Demokratų 
Kuopos Narių Susirinkimas 
Spalių mėn. 31 d. įvyko su

minėtos kp. narių mėn. susi
rinkimas, kurįamę (|ąly vavo 
beveik visi nariai. Prie to ten
ka pažymėti, kad kuopa susi
laukė ir malonaus svečio, tai 
yra, gerb. S. Taurinską, kuris 
protarpiais pasirodydavo su sa
vo aprašymais iš darbinmkį 
gyvenimo ' Naujienose. Jį 
kvietus stoti į S. 1J. kųopjį, jis 
noriai sutiko ir prjsiraše. Rei
kia tikėtis, kad dęg. Taurins
kas bus aktyvus mpsų org. ju;. 
dėjime narys.

SIUSKIT

NAUJIEMS 
pinigus liejuvoi^
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banbi

Gerbiamos “Naujienos”:
• ‘ t i • tMalonėkite man siuntinėti 

dienraštį “Naujienas”. “Nau
jienos” tai yra. geriausias ir 
teisingiausias darbo. žmonių 
laikraštis. Kai “Naujienas” 
skaitai/ tai, rodos, su pasaulių 
šneki ir matai kas pasaulyje 
daposi. “Naujienose” randi tei
singiausias pasaulių žinias. 
Taigi, dėl to aš taip jas myliu 
ir kitįęmą męųtfeąliečianjs. pa
tarčiau “Nąiij.i.enas” užsisaky
ti, Dabar proga, kol kainą pa- 
į)iginLa. Dabar, rodos, įr pui
kių dovanu, gali gauti, lietuviš
ką įr angliškų, tęrrįięmętrą ar“ 
ba lempirtę' (flashlight). “Nau- 
jięnos” ‘ turi ir ' Kanados sky
rių, kuį-j 11168 visuomet atid
žią! skaitom.

Su pagarba,
J. Staniulis, 

Montreal, Canada. ,

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

No. 78—GĄPYNĖS ŽAJZpOS, 
4 veiksmų drama. IziŠia 7 
vyrai |r 2 mo- 
tcrys .. ..........’TT

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komediją. Lošia ’ 4

• vyrai ir 3 mo- 
terys —..........

No. 84—MEDICINOS DĄKTA: 
RAS,* vieno veiksnio ko
medija. Lošia 6 PKč 
vyrąi ir 8 moterys

nię ^įąymp .dįrb^-

p. M. GenseyįŽięi^į, o a, ą. K. 
Gtępseyi'čių^ bųną le^ya

Prieš k|,ęk 1^0 įvyk*? pęųų 

cįpąųgąį, , kaip antai 
kai, ^cey^iąi,' 
Žolyųųį, Varųšįų 
sų|<ląkrięs pręga surengė tįkr.^ 
šaunų pokylį svelaineję ad^ąu 
32'0 Kentėt .

Svečių pokyly j e.daly vavo a- 
pip 30,Q—ne juk Vietiniai, bet 
ir iš kitų kolonijų. J-oks gau
si Jigąs syvęėių ( s^ičiųą. ’ ąiš,^ 
rudo, jog pgnųį šijpai.čiąį yrą la
bai pųpuįiąrųą žiųonęs ir turi 
dąųg. dęąųgįU ‘į- /

Šimaičiai laikę taverną ir yra 
‘distribi uvėriai?’

.• .5. A.

nė tarp vietos 
daug veikįą,

W. Steel kalbėjo kaipo sava
noris Ispanijos fronto.^ dalyvis, 
kur jis buvo sužeistas ir apka
sų drėgnas pagadinta sveikata, 
turėjo grįžti. Savo kalboje jis 
nušvietė karo lauko vaizdas ir 
demokratijos gynėjų pasiryži
mą—Ispanijos liaudis ir jos 
simpatįzatoriai-savanoriai iš j- 
vąirių šalių, taip energingai 
kovoja, kad net nuo būtiniau
sio poilsio atsisako, o sužeistie
ji iš ligoninių ' pabėga, kad vėl 
stot į kovojančių eiles ir gel
bėti kiek tik jie gali—pasako
jo W. Steel.

Programe dar dalyvavo, ant 
greitųjų suorganizuotas chor
as, po vadovyste Mrs. Kuncie- 
nės. Taip gi buvo duetai, solo 
ir eilės. Scenoje stovėjo didelis 
pieštas velionio B. Alksnio pa
veikslas papuoštas Lietuvos, 
Kanados ir Ispanijos vęliavo-

4 ‘ . '•j *

mis. Prie jo, laike pagerbimo 
atsistojimu, buvo padėtas gy
vų gėlių bukietas. Bęndpai pa
ėmus, paminėjimas buvo vy
kęs ir sutraukė nemažą skai- 
čių Toronto lietuvįų. Paminėji
mo vedėju buvo J. Yla.

» ______ e . ’ ;.i:V
ir

Remkite tuos, kurie
garsinasi Į

PRJEŽĄ^TYS 
Delkę Bayer Asplrin Taip 

Greitai Veikia
’ ,» r ♦ f f <•

line*k Bayer Asuirtn tabletę i stiklę van- 
dehaz‘ '

Tuo laiku, kai tik ji palies stiklinės dug
ną; ji btrt’ jatf Kttrpu». ' ‘ '

Tas tirpimo greitumas įgalina tikrojo 
BAYER ASplrin tabMdk “sUiaik/tl” gMvos 
skausmu. Ir panagius skausmus l keletą ml- 
ndHų, paėmus.

JUS galit mokėt kiek norit už vai
stus Reumatizmo, Neuritis, Scia- 

tia jr ' t.t. skausmams pašalinti, bei 
vaistai, kuriuos tiek daug gydyto
jai bendrai pripažino—tie, kuriuos 
tūkstančiai šeimynų vartojo kasdien 
—yra Bayer Aspirin—15ę. už tpziną 
tabletų—apie lc už vieną.

Paprąstai paimk 2 Bayej: Aspirin 
tabletą pusės stiklo yaųdeųy. Pakar
tok, jei teikia, pagal nurodymus.

Paprastai tai palengvina tokius 
skąųsipus pa^tębiamaį trųippąrp lai
ke.

Skubia; pageltai nuo tokio, skaus
mo, kuris jus vargina ir ri'aktj "budi
na; klausk tikro Bayer Ąspįrin.

APDRAUDA
(INSURANCE) ,

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki- 
td automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
fiiliaus. _Galite gautP bon- 
dsą (kauciją) ikj $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apilfaudas.

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIčIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 

ęųo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

hfajįijąsis W Gold jųoįdųgų 
pąveik slų kęn^ęstąs yrą di-

kokio dar šiam ^rąšte 
^ą 'bjryę. fContęsitąs sįekiasi 
yįSjP įkristo kampų, nėrą, tad, 
ję^os ąbejąnės jo dijĮumų ir 
jo skelbėjų nuoškdumū.

O.d Gold vėl patiekia 1,000 
laimėjimų sumoje $250,000. 
Ritmas laimėjimas yrA $100,-* X *000, kiti 999 laimėjimai sumo
je $150,00& įfaįgi, kita proga 
laimėti. Kontestas prasidėjo 
praeitą mėnesį, bet jus dar tu
rite ganėtinai laiko j jį įstoti 
-- dar nevėlu. Stokit šiandien-

Šiam konteste perą mįslių, 
nereikia žodyno nė eičiklopedi- 
jq£.. Kopitpstąjįtą^ visai pąpfas- 
iąjj yąrtodąmąs savo kasdieninę 
^ąlĮją gąlį atsakyti į kontęsto' 
fpįjįąląyįmus — užpildyti pą- 
yeikslų kalbą. Tai gali padaryti 
paprasčiausias mechanikas ar 
(Jarbinįnkag ir laimėti aukščiau
sią dę.vaną, kaip ir kolegijos 
profesorius^

Tad, nueikite pas artimiausi 
savo cigaretų krautuvninką ir 
įsigykifę §ąu kontesto paveiks
lų sų nurodymais kaįp tai at
likti. Jei jūsų krautųypinkąs 
jų nęturętų, tai kreipkitės į 
Naujienas. (Sk.).

NAUJIENOS 
1739 South' Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

šinjaičįų Sidabrinės Vedybos 
Rado Antano Baršio Lavoną.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų., r. »

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CĖICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo
, 8 yal. rytą* iki 8 vai. vakaro

:..j—> fvol'r,

LIETUVOS-AMERIKOS

Bin^hąiąitffl? N, Y.
Sumažėjo Lietuvių Veikimas

I korespondencijos
V. ............. -............................................................. ‘...........................  - ■■ Į ------------------------ --------------------------------- ■ ■ '

Rockfoi'd, III. ,

prisiųskjte 
orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

•• ' .s*
”“r...... ’-V- ■■TF i 1



NAUJIENOS, Cliicago, HL Trečiadienis, lapkr. 3, 1937

Visiems mieliems 
lietuviams

. hA ’ V

taip širdingai mane išrengu
siems ir išlydė j usiems į mano 
tėvų kraštą musų kultūros sem
tis, reiškiu giliausią padėką. 
Kaip gerb. Andriulienės — man 
išleistuvių sumanytojos ir ren
gėjos didžiausio nesitikėto jau
dinančio supratingumo ir duos- 
numo, taip ir eilės kitų širdingų 
žmonių parodytos širdies nega
lėsiu užmiršti. Jų neužmirštini 
linkėjimai ir jaudinančios do
vanėlės bus mano lydėtojais (to
limame musų visų krašte Lietu
voje. O su mano/mylima orga
nizacija, “Birutės” choru, aš 
mintimis nuolat gyvensiu.

Su giliausiu dėkingumu jūsų 
Joanna Bučinskaite.

Turėjo smagias 
atostogas * : '

i T0WN OF LAKE. — Popu- 
liarusis laidotuvių direktorius, 
John F. Eudeikis, 4605 S. Her- 
mitage avė., neseniai buvo iš
vykęs į Indiana valstiją. Neto
li Valparaiso turi puošnų va- 
isarnamj, kuriame keletą savai
čių turėjo sifnagių atostogų. 
Dabar iš ten grįžęs, sako turė
jęs gerą poilsi ;

r - - •
, * ' - f T

Tenka pasakyti, kad p-as 
Eudeikis yra sąmoningas, inter 
ligeųtiškas ir geros valios žmo
gus. Už tai jistir»yra gerbia
mas kaimynų ir šiaip pažįstamų 

i žmonių. Rep. A. B. C.

- žinomi me-
Stanley ir Frankis

Ir mechanikai eina 
grybauti ‘

BRIDGEPORT.
chanikai
Kurauskai (tėvas su sunumi), 
kurie užlaiko baterių taisy tuvę

SUSIRINKIMAI

ir naujų parduotuvę vardu 
Frank’s' Rattery Station, 650 
W. 35 st., buvo išvykę Indiana 
valstijon grybauti* Sako, kelio
nės sugaištas' laikas nebuvęs 
vęltui., Jiedu iš ten parsivežė 
devynias daugybes grybų.

" -n Rėp. B. P.

“Vienos žvaigždės 
Gęsta, Kitos— 

Sužiba” 
-»r

/" . ....

Daininkai “Chicagos 
Horizonte”

jų. Ateinantį sekmadienį iš vL 
šų Chicagos apskričių vyksime 
į Lietuvių Auditoriją, pasvei
kinti nąują. musų padangėje 
sužibėjusią žvaigždutę, daini
ninkę Jadvygą Grięaitę.

Gruzdietis.

šokiams rfros Paul Eitmant 
orkestras su penkiais muzikan
tais. Bus kO pasiklausyti, ža
gariečių p. Girčių salė West- 
side Hali visai jauki ir išpuo
štą puikiai. Taigi susirinkę 
svečiai jausis gerai. ,

\v
Trumpu laiku tapo 
populiarus biznieriai
' TOVVN ' OF. LAKE. — Nie- 
kam nepaslaptiš, kad iš ‘/Nau
jienų” suruošto gražuolių kon- 
testo New City Furniture, Mart, 
1654-56 W. 47 st., valdytojai: 
Wm. Kasmauskis su Bill Baza- 
ru į trumpą laiką tapo be galo 
populiarus biznieriai. Judviejų; 
populiariškumas pasiekė pačias 
viršūnes per suteikimą gražuo
lėms vertingų >. dovanų. > ?

Prie progos tenka pabrėžti, 
kad amžiną atilsį Wm. Kasmau- 
skio (tėvas buvo gana populia
rus, betgi dabar sunaus (su
prask Wm. Kasm-auskio) pdį>u- 
liariškumas nepalyginamai 
.didesnis.: —Rep. B. P. 

-i i... .. .

yra

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą lapkr. 4 d., 
3804 W. Armitage avė., 8 v. v. Malonėkite visi atsilankyti 
j susirinkimą, nes labai svarbus. —M. Chepul, rast.

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 3 d., 
J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage avė., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite atsilankyti į svarbų susirin
kimą, nes turime daug naujų dalykų svarstyti, kaip ba
liaus klausimas, Pildomosios Tarybos nominacijos ir tt.

Užr. rašt. Ben Aluzas.
SLA 36 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą šiandien, 7:30 vai. 

vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Prašau pri
būti į susirinkimą, nes yra svarbių reikalų aptarti ir turė
sime paskaitų. —J. Balčiūnas, rašt.

SLA 109 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą 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. .

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga’ laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadienį, lapkričio 3 d., 7 :Š0 valandą vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
malonėkit laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

Pasiryžusi 1938 m. 
atlankyti Lietuvą i 
' BRIDGEPOR'?. — Biznierė 
Veronika Dambrauskienė, 2857 
S. Emerald avė., yra pasiryžu
si kitais metais atostogas pra
leisti'Lietuvoje.

Kadangi dabar turi grosemę, 
ji mano, kad. iki to laiko pasi
seks biznį parduoti, gi paskui 
galėsianti savo svajonę laisvai 
realizuoti, vadinas, nuvykti Lie
tuvon, kurios be galo yra pa- 
silgusi.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad p. Dambrauskienė yra! sim
patinga ir linksmo budo mote
ris. Tolygių savybių yra ir jos 
vyras Stanislovas, dirbąs vienoj 
likerių firmoj. —Rep. B. P.

Kaip gamtoje, taip ir gyve
nime viskas mainosLkęiČįa- 
si, evoliucijos keliu. Mokslo vy
rai suranda, kadt dąngąus be- 
rybėse .buvę stiprus kūnai, be
lėkdami dausomis žūna. Juk 
tas pats čia ir žemėje deda- 
SI. t . •’ . ' •

V . • .
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čia : turiu omenyje dairiinin- 
kus-es, ypač tuos, kurie buvo 
sužibėję Chicagos horizonte. 
Dabar kai kuriuos ir per te
leskopą vargiai įžiūrėti galė
tum. Laiko bėgis ir aplinky
bės juos, lyg meteorus,-sddati- 
žė. Gailėtis gal neužsimoka. 
Gėlės, šalnos pakastos, vysta, 
lapeliai jų linksta žemyn. Juk 
tas pats ir yra su žmogumi. 
Dar šilta vasaružė, žydinti le
lija yra -asmenyje Makalų Al
dutės — p-lės Gricąįtės. Le
genda sako kad tris karaliui 
—, Gasparą, Merkelį ir Balta- 
zarį lydėjus, žvaigždė į Betlie-

RAGINA GYVENTOJUS PASIDUOTI VENE
RINIU LIGŲ EGZAMIN ACIJ AI

Ir Vėl Sujudimas Pas 
Chicagos Žagarie- 

»• . v* • ■
C1US

Ruošiasi scenos vakarui 
, ir koncertui 

... < •, 'j *■ . • , 

Yra sakoma, kad pasiryži
mas ir energija judina žemę, 
žagarietė Elžbieta Rudauskie- 
nė per apskritus metus komi
tetuose ir savo darbštumu ir 
vaisingumu įneša daug gyvu
mo į organizaciją ir kitiems 
suteikia malonių valandėlių.

žagariečių kliubo vakare, ku
ris įvyks lapk. 6. d., Westside 
Hali, p. Ęadaųskiėnė ir jos pa- 
gelbininkai dirbs iš peties, 
Prograjno dalyviai susideda iš 
lošėjų, dainininkų ir šokėjų. 
Kadangi atvyks ir įžymi pia
nistė p-lė Aldona Briędytė, tai 
mes tikrai galėsime pasidid
žiuoti programų.

Su kuponu, paduotu žemiau galima gauti 
egzaminaciją nemokamai

• X

MADOS
|| ! ■ ! I ■■ ■■■■■I.. .. .....

cfo?
4545

. Kurtevi’Čia, rašt.

PARENGIMAI
Darius-Girėnas Auxiliary Unit 271 American Legion rengia 

■ card ir bunco parę Yuškos svet., 2417 Wr43rd Street, tre
čiadienį, lapkričio 3 d., 7:30 vai. vak. Tikintas 25 centai. “

A Marion Sebastian, Secretary

Pravartu atlankyti 
sveikatos pirtj.

TOWN OF LAKE. — Pasta- 
ruoju laiku nemaži žmohiųat- 
silahko į -pagarsėjusią A, F. 
Czesnos pirtį, adresų 1657 W. 
45 st., kur gerai išsimaudę ar 
paėmę specialius “treatmen- 
tus”, gauna savo sveikatai ge
rus rezultatus. Nesveikuojanr 
tiems, sako, pirtis naudinga’, 
bet nebus pro šalį čia atvykti 
ir sveikiems. Jie čia išsimaudę 
ar paėmį specialius “treatmen- 
tus” taptų atsparesni ir labiau 
užsigrūdinę. —Kaimynas.

šio pranešimo gale randasi kupono formos raštelis lietu
vių ir anglų kalboje, kuriais kiekvienas šio dienraščio skaity
tojas1 gali gauti nemokamai venerinių ligų (sifilio ir gonorė
jos) egzamįnaciją.

, Arba vieną arba ahtrą kuponą išsikirpus, reikia nueiti 
pas savo gydytoją. Jis paims kraujo pavyzdį ir nusiųs jį į 
miesto laboratoriją analizui. Gavęs ahalizo rezultatus, dak
taras konfidencialiai praneš pacientui apie rezultatus. Pa
vardės,’ adreso jis neklaus, ir visas dalykas bus atliktas slap
tai.

Jei pasirodys, kad pacientas serga, tai daktaras pasakys 
kaip gydytis ir kur eiti gydytis, jei pacientas neturi pinigų 
gydytis. ..

Kuponus šiame dienraštyje;patalpino Valstijos ir Federa- 
lėst valdžios sveikatos departamentai. Jie"‘riigitia kiekyierią 
žmogų kuponus naudoti. Tie departamentai yra pasiryžę pra
šalinti didelį pavojų, kuriuo venerinės ligos grąsina visiems 
Chicagos gyventojams. Pasirodo, kad serga labai didelis skai
čius žmonių, nuo kurių galima lengvai užsikrėsti. (sp.)

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris jvyks gruodžio 
11 d., Amalgama^ed Auditorium, 333 So, Ashland 
Boulevard. • >

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugi j on, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

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

su Do-

27, su

< /
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

• ‘ ‘ ' ■ *■

Frank Lelinges, 22, su Anne
Jocius, 20

' Martin Busek, 31,» 
rothy Krischuns, 24

' Edward Glazewski,;
Barbara Schemites, 24
' Ahdrew Andler, 22, su Ėlea-
nor Peikęs, 18

•Theodore Stonchus, 22, su
Ann Skiras, 22

’i rWilliam Lalis, 23, su Bejrnice
Jedrychowski, 21

Reikalauja
Perskiry

L . 1 i ■■ - /1-. . **)• M ;; . •

' Antoinette Bielskis nuo Wal- 
tėr Bielskis ■

—------------—..... ------------- <

PETER PEN

TMeKi 
srriuu. IS4

(jnpxęiofei 

Cem-t^V-

(itlUtiiMi
■M*.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So, Long Avė.

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

Tonas__ _____ __________
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom 
visokius rakandus bei štorus

8406 SOUTH
HALSTED ST.| WESTERN AVEk

Yards 8408

forničius, pianus ir

arti ar toli.
16921 SOUTH

Hemlock 504®

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

X F- SELEMONAVICH
# W SVETERIŲ K R A U- 

TUVfi ATDARA KAS 
Stfb > DIENĄ — IR * VAKA- 

\ F' ' KAIS IR SEKMA-
1 DIENIAIS

A ĄA Telefonas
VICTORY 3486

504 WEST 33-rd STREET

——i   i i <

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DAILY
BLS1NESS
DIRECTORY

CHICAGOS SIFILIO KONTROLES 
PROGRAMAS

PAREIKALAVIMAS DAKTARUI SUTEIKTI NEMOKAMĄ 
KRAUJO ANALIZĄ

šiuomi prašome pasiųsti šios kortelės įteikėjo kraujo pa
vyzdį Bureau of Laboratories, Chicago Board of Health ne
mokamam sifilio analizui. Įteikėjas sugrįš Tamstos ofisan •' 
patirti analizo rezultatus.. . • .

Visiems Chicagos Daktarams, kurie sutiko teikti patar
navimą, žemiau pasirašiusios įstfifigbs yra širdingai dėkingos.

THĖ ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH
/ THE CHICAGO BOARD OF HEALTH .
THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE

CHICAGO SYPHILIŠ CONTROL PROGRAM.
■ '-*■ ■ z j 1

REQUEST TO PHYSICIAtf FOR A FREE BLOOD TĘST

Please send a specimen from the bearer to the Bureau 
of Laboratories, Chicago Board of Health for a freė syphilis te«t. 
He understanda that he is to return to your office for the result 
of the tęst* i , *

. • ' ' c

The co-operation df Chicago physicians, vvhoYave offered 
their Services f p taking specimens for f ree tęst, as'their contribution 
to the syphilis control program, is greatly .appreciated by;

. / THE ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH,
s TUK CHICAGO BOARD OF HEALTH,

THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE
' ■' \ •.' ■ ■ • . "

4545-—Jaunai moterei arba mergi
nai suknelė. Naujoviškas sukirpimas .. ............■■■ .GuriinTi »mm—

Sfc tnknn»lt *d KASDIENINIS BIZNIO SĄ-siūdinti is vilnOnies arba silkines 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, RASAS—ALFABETO
18. 20. taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir TVARKOJE
42 coliai per krutinę.

> •- ' šis skyrius yra vedamas tikslu pa-
Noririt gauti vieną ar dau- gelbėti musų skaitytojams susirasti, 

giau virš nurodytų pavyzdžių k“1* sriima nusipirkti P*P' rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų prašome iškirpti paduotą blan- .r Jeigu iš telpančių čia
kūtę arba priduoti pavyzdžio ske|WmI| negalite susirasti ko iei- 
numerį pažymėti mierą ir a iš- pkot, pašaukite Naujienas, CsnsI 8500 
kiai parašyti savo vardą pa- ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
varde ir adresą. Kiekvieno pa-z jusite informacijų, jeigu tik jų bus 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- *alima gauti* x
te pasiųsti pinigus arba paš- - Ąkr'/itvg PBAT = 
to ženkleliais kartu su užsaky-I AiNUrL/io — VUAlu 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Fattern Dept., 17 
So. Halsted St.; Chicago, III.

NAUJIENOS P^tern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

. atsiųsti man pavyzdį No.... ...........

Mieros ___ per kratinę

Naujienos Pattern Dept., 1739 Prostatom bile kur Chicazoje visokią 
- - - - ■------- - — 1 rūšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

(Vardas ir pavarde) FOTOGRAFAS
(Adresas)

(Mieštas ir valstija)

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Buy gloves with whot 
it savęs

*O< •* 
lanrian kad r antį rera daots 
aoKal. Ldaterima Tooth Paato. 

» įtariu paraiduoda wl
5< , ralo ir apaaaro da« *

■4 Be to rallte rataoplat) 
ę ,i» kuriuo* rsUte 

pirlUaaltea ar k* rita

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

• LIGONINES—
HOSPITALS____

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $<*>
UŽ ... —........  — ■ “

PALAGUI PAGELBA
LIGONINfiJE ...... .............

PALAGO PAGELBA $5X1
NAMIE už .............. ...........

EKZAMINAVIMAS
OFISE ......................1
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL .

Avenue 
5727.

Grief /

$OW /

wbaL 
vje'ue

396

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKIM 

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

TeL Vlctory 9670

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkamų svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 

JULIUS BASKIS, Sav. 
4431-33 SOUTH HALSTED ST.

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

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

TeL VICTORY 51W



Trečiadienis, lapkr, 3, 1^87

Koks likimas 
Laukia Lietuvos, 
Ka Darys Vokietija?
Įdomios P. Grigaičio ir G. Se- 

gerio prakalbos lapkr. 12 d. 
t

Kasdien matome iš spaudos, 
kad Europoje kas kartas vis 
tamsesni debesys skraido. Mu- 
ssolinis kardu mojuoja ir visam 
pasauliui grąsina; Hitleris ske- 
rečiojasi ir rėkdamas reikalau
ja teritorijų vokiečiams skleis
tis, nes buk jiems Vokietijoje 
vietos nebeužtenką.- Kas bus 
toliais? Ar ilgai hitlėrizmas 
pasitenkins vien tik grasini
mais? Koks likimas laukia Lie
tuvos?

šie klausimai ypač opus lie
tuviams.

Kad plačiau nušviesti padėtį 
ir aiškiau patirti ko Hitleris 
siekiasi, tam tikslui yra' ren
giamos prakalbos 12 dieną šio 
mėnesio, Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted st. Tai' busi penkta
dienio vakaras ir visi turėtų at
silankytų kad išgirsti pasakoji
mus žmogaus^ kuris Hitlerį ir 
dabartinę Oazių' politiką labai 
gerai pažysta. Tai Gerhard Sec 
ger, garsus vokiečių socialistų 
rašytojas ir prakalbininkas, da
bartinis vokiečių New York 
Volkszeitung redaktorius.

Jis ilgą laiką pas Hitlerį išbu
vo ant “burdb” koncentracijos 
stovyklose ir gerai pažino na- 
zių siekinius. Pasitaikius pro
gai, draugų gelbstimas, paspru-

ko iš Vokietijos ir dabar skel
bia laisvahi pasauliui raštu it 
'žodžiu apie nazizmą. G. Segeriš 
yra tarnavęs Vokietijos kariuo
menėje laikais K. Liebnęchto 
sušaudymo ir už nepaklusnumą 
baustas, vėliau tarnavęs Vokie
tijos reichstage kaipo rinktas 
atstovas, iš kur atsidūrė kon
centracijos stovykloje. Iš jo ga
lėsime daug gal dar negirdėtų 
faktų išgirsti. • ' ■

Apart G. Segerio kalbės Nau
jienų redaktorius Dr. P. Grigai
tis apie dabartinius karus Ispa
nijoj ir Chinijoj., Kuomi tas 
viskas gali baigtis? Laikai opus 
ir grąsinanti, reikalinga intere
suotis ir patirti. ■ /

Prakalbas rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa lapkričio 12 d., 
8 vai. vakare. —Sąjungietis.

Padidėjo Bombų 
Dėliojimas

Pakvietimas į Chio 
gos Lietuvių Draugk 
jų Konferencijų
Amerikos Lietuviij Kongresils.

'Gerbiamieji:
■ * ■ ' ■ , ■ '

Amerikos Lietuvių Kongresą 
įsteigė atstovai nuo 412 
gijų su 80,000 nafių.

Kongresas užsibrėžė 
tikslus:

Ikišiol šiemet buvo padėtos 
prie namų ir biznio įstaigų jau 
19 bombų, kurios pridarė nuo
stolių už $32,000. Pernai .gi per 
visus metus buvo padėta tik 
14 bombų pridariusių nuosto
lių už $7,000.
Nuo bombų šiemet nukentėjo 
6 alinės ir 8 namai. I^ti nu
kentėję buvo dirbtuvės ir ki
tokios biznio įstaigos.

•Trys ginkluoti negrai už
puolė Goodman American Ice 
Cream Co. raštinę, 103 W. 45- 
St. ir pagrobė $500 pinigais ir 
$400 čekiais.

ADOMAS DUDONIS
Persiskyrė su šiuo 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.
■t Paliko dideliame nuliūdimą, moterį Anelę po tėvais Vadinskaitę, 
brolio dukterį Mortą Pudoniutę: 2 brolius: Stanislovą i 
Ona. Jur<H-4r bfoHene>Sl»ni&l»vą'; šfe&ėfį BtiHmrą ir: švti£'<

■ o i ailKO uiutjiianitj iiuiiiiuinit}, inuivi j pu vtvais Yauin»naiiv,
į brolio dukterį Mortą Pudoniutę: 2 brolius: Stanislovą ir brolienę

B - Oną, Jurgf-ir bfolienę4t»l»ni&favą; šfe£ėfį BUHforą ir: švdfebi’f L’aulY-J
■ ną Gerulius, 2 švOgerkas Stanislavą ir, švogerį Leoną Balčyčius,
■ Petronėlę ir švogerį Petrą Senulius, brolienę ' Veroniką Dudbnle^ ■

nę jų šeimynas ir kitas gimines. ■'"
Priklausė prie šv. Antano (Apveizdos Dievo parap.), L. D. K. 

Vytauto No. 2 Roselande ir Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašal-
■ pinio Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 7917 So. Harvard Avė., Triangle 0799’ ;Į
Laidotuves įvyks Ketvirtadienį, Lapkričio 4-tą dieną,

£a| Iš ryto rs namų j šv. Juozapo (So. Chicago) parapijos 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

ga Visi a. a. ADOMO DUDONHb giminės, draugai ir 
« esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
g paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. )
|| Nuliūdę liekame.

Moteris, Sesuo, Broliai, Brolienė, švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius A. Masalskis, 

į Tel. Boulevard 4139. a '

8:00 vai. 
bažnyčią; 
o iš ten

pažįstami

2.

BABY DOLL

drau

Du Lietuviai r 
Daktarai Chirurgų 
Kolegijoje

. . t*. ’ ‘ *. j. . V “

Amer. Liet. Daktarų Draugija 
ruošiasi jubiliejiniam bankiė- 
tui. ,
Dalyvaujant apie 30-čiai na

rių, AmėDikos Lietuvių Dakta
rų Di-augijds pereito penktadie
nio mėnesinis susirinkimas pa
rodė daug gyvumo. Visi lig vie-

Keistučio Kliubas 
Daro žygius Stior- 
ganizuot Jaunimą
Ruošiasi vakarui lapkr. 14 d.

Tėikti Lietuvos žmo
nėms hioralihę ir med
žiaginę pagelbą jų ko
voje dėl atsteigimo de
mokratinės tvarkos Lie
tuvoje ir dėl savo būk
lės pageHninio; ir 
Rūpintis Amerikos lie
tuvių ku’lturiniafs Rei
kalais.

susiorganizuoti KonKad
greso tikslų vykdinimui ir kad 
išdirbti planus teikimui para
mos- Lietuvos žmbnėifis ir kul
tūrinei veiklai Chicagos ir ar
timų. kolonijų lietuvių tarpe,
yra- šaukiama visų organizaci
jų atstovų konferencija, kuri 
įvyks gruodžio 19 d., 1937 m., 
Burinskio svetainėje, • 2244 W. 
23rd PL, Chicago; I1L, 1:30 v. 
po pietų.

Malonėkite urnai išrinkti sa
vo atstovus vieniems metams 
ir pasiųskite juos į konferen
ciją Tamstų organizaciją atsto
vauji.

šiuos
nam interesavosi lapkričio mėti. 
21 dienoj rengiamuoju bankio-; 
tu. Sidabrinio Jubiliejaus komi-; 
tetas, per Dr. P. Z. Žalatorių, 
pranešė, kad jau yra išleista 
apie 150 bilietų, kas reiškia 
darbo pusiau kelį. | .

Susirinkimui I)r. J. P. Poška 
pranešė; kad ,, j pereitą saVaitę 
Chicagoj įvykusioje Chirurgų 
■KČlegijbš konvencijoje A. L. 
Daktarų D-jos prezidentas, Dr. 
M. T. Strikol, likosi priimtas 
nariu. Tinkamai vertindamas

• • • ‘ • i;

Dr. Strikol gabumus Chirurgi
joj ir Chirurgų Kolegijos pa
siekimą) jis sukėlė nariuose 
daug džiaugsmo, kurį susirinki
mas išreiškė gausiais aplodis
mentais.

Į konferenciją delegatus 
siunčia organizacijos, kurios 
turi nedaugiau kaip 50 narių, 
po vieną atstovą, ir riuo dides
nių po vieną atstovą nuo kiek
vienų 50 narių; ir po vieną nuo 
didesnės šios skaitlinės dalies.

Su augšta pagalba,
E. Mikužiutė

/

•... .p,

iv :

IŠSIUVINĖTA LĖLĘ

PATTERN 1605

No; 1605>—Pasiūki t ir išsiuvinėkit .savo dukrelei šią gra 
žią lėlę. Lėlė padaryta iš skudurų, o plaukai iš būklė siūlų 
Lėlė 13 colių ilgio.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1 173b So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

r Vardas ir pavarde

| Adresas -........ j,----- ---

I Miestas ir valstija ..... 
L*. —

4

CLASSIFIED ADS. 1
1

■ ■ ■■■■

Miscellaneous
įvairus

Real Estate For Salė
Namai-žemė Pardavimai

GlNčIAUSKAS
(po tėvais švaba) '

Mirė lapkričio 1 d., 1987 m 
7:30 vai. ryte, sulaukus 45 
metų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Truskavos par., Oklainių kai
mo. ’

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Ignacą, sūnų Walter, dvi 
seseris: Marijoną Tužinskas ir j 
jos šeimyną. Eleną Kraupęs ir 
jos šeimyną, seserį Barborą 
Nugaris ir šeimyną, o Lietu’ . 
voje brolį "Vincentą švabą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4680 So4 , 
Paulina StreėU

Laidotuvės įvyks penktadie
nį,. lapkričio 5 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus Atlydėta į ŠV. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią,, > 
kurioj įvyjčs gedulingos pa- i 
maldos už velionės sielą. Po j 
pamaldų bus nulydėta į šv.' 
Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, drąUgus-ges ir 
stamus-mas dalyvauti 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Suniis 
serys, Pussesere ir Gimines.

^Laidotuvių direktorius I. J 
Zolp. Telef. BOUlevard 5208

VISUS 
pažy- 
šiose

Pačiam to. džiaugsmo verpete 
iš konvericijbs šugrįžęs susirin- 
kiman įėjo ir pats Dr. Strikol. 
Susirinkimo vedėjas Dr. K. 
‘Draugelis priminė, kad dabar 
Chirurgų Kolegijoje draugija- 
turi savo dū nariu — Dr. S. 
Biežį ir Dr. M. T. Strikol — ir 
kaipo augščiausio išsilavinimo 
chirurgais, ‘a'biejais didžiuojasi. 
Asmeniniai ir nuo susirinkimo 
pirmininkas sveikino Dr. Stri
kol ir čia pat pakvietė išsireikš
ti. Širdingi,' jaukus ir trumpi 
jo žodžiai patiko abiejų profe
sijų nariams: medikams ir den- 
tistams. ’"4 r'..

Kadangi draugijos sekantis 
mėn. Susirinkimas įvyks jau po 
Jubiliejinio Ėįankieto, itai susi
rinkusieji pažadėjo susitikti 
Hotel La ‘Salįę Grand Bali Rm. 
.lapkričio niijų., 21-rn(\)\ dienoj; ■

.J?rež.7elekt. ...

Spalio 28 d. Hollywood salė
je įvyko Keistučio Kliubo val
dybos ir visų komisijų bendba's 
posėdis aptarimui bėgančių 
Kliudo reikalų/ Valdyba nusi- 
'škundė, kad iš kai kurių spul- 
kų yra šuriku išgauti pinigų. 
Šiuo laiku pinigai esą reikalin
gi išlaidų apmokėjimui.

Vajaus komisija pranešė, 
kad deda visas pastangas gau
ti jaunuolių į^ ^Keistučio Kliubą. 
Tam tikslui vienį- jaunuoliai tu
rėjo susirinkimą. Dalyvavo 28 
nariai. Ten buvo padaryta pra
džia ir keletas jaunuolių . jau 
prisirašė. Be to, buvo iširnkta 
komisija darbui vesti toliau 
ateityje. Už 55 centus mėnesi
nių duoklių kliubas moka $5 
pašalpos ligoje įr. $300 pomir
tinės. Kas prirašys nors penkis 
naujus narius, tas gaus tam- 
tikrą dovaną iš kliubo. Visi 
.kliubo nariai yra kivečiami į 
darbą, kad pakėįus keistutiečių 
skaičių iki 2,000 narių.

Biznio komisija pranešė, kad 
lapkričio 14 d. Sokolų salėje 
įvyks kliubo koncertas. Viskąs 
jau prirengta'. Programo skelbL 

. mų rinkime daugiausiai pasi
darbavo St. Narkis. Programas 
jau paduotas spaudai.

Programas bus trumpas, bet 
gana įvairus. Dalyvaus visiems 
igerai žinoma dainininkė p. 
Helen Bertash, S. Rimkus ir 
L. K. (M. Choras. Programe bus 
ir daugiau solistų, bet komisija 
jų vardus pakol kas laiko pa
slaptyje. Nėra mažiausios 'abe
jones, kad kaip visi keistutie- 
čiai, 'taip ir jų simpatikai lap
kričio 14 d. dalyvaus L. Keis
tučio -Pašelpos Kliubo koncerte.

,J. D. Bendokaitis.

J * ”

1 •Prie , Kedzie. ir 42 gatvių' 
policija, suėmę Charles Mankė, 
23 nu, 4323.JS, Sawyer Avė., 
kuris į trumpą laiką papildė 
tris' įlosimus,>ku?inose pelnė vL; 
so- $1'0^65; bet dabar turės il- 

laiką kaĮęti kalėjime.

GtybųNėra? "?■“ 7- 
Štai Žmogus Radęs 

H

Nuvyko grybauti 150 mylių 
. Indianos valstiją

Tel. Vfctory 4965 
STOGDENGYS!®

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

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So. Halsted Street

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

Z. S. M1CKEVICE AND GO. - 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlbck 0800.

RENDON KAMBARYS Šviesus, 
gražus, pavieniam vaikinui su ar 
be valgio. Ant 6 vakare. 4213 South 
Campbell, antros lubos užpakaly.

Furmshed Roornat Wffi^ted
PAVIENIS VYRAS ieško kamba

rio prie mažos privatiškos šeimy
nos. Garu ar šiltu vandeniu šildo
mas. Atsišaukite, Naujienos, Box 
727.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milvvaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradieni ir 

ketvirtadieni.

6 KAMBARIŲ KATĖDŽ, furnasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talman Avė..........—..... — $3800.00

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

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

i 5 kambariai — plytinis bungalow 
Marųuette Parke, a--------- $4500.00

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

J. A. SHULMISTRAS
Home _Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

ĮMOKĖK 7 ŠIMTUS.
Brighton Parke ant ’40 ir Maple- 

wood Avė., 2 flatų po 4 kambarius, 
platus lotas, 2 garažai, kaina $8950. 
Savininkas mainys ant loto arba 
didesnio namo.

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

PATYRUSIOS šeimyninkes —3% 
kambario apartmentas 
prižiūrėti kūdikį. Hollycourt 5277.

. . ; , . ? v  

būti

10 FLATAI: 2 puikus flatai ir 8 
keturi lačiai kaip nauji —- gašo pe
čiai—nauji refngeratoriai—arti 69-s 
ir Maplcwood—Bargenas.

M R. M EDO RA, btevvart 3601.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

• REIKALINGAS darbininkas į 
tavern dirbti už porterį. Geras mo
kestis kambarys ir valgis. 117 So. 
Halsted Street. /

Exchange—Mainai
4 FLETŲ MŪRINIS NAMAS po 

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

REIKALINGAS PORTERIS į 
SMITH’S PALM GARDENS.

4177 Archer Avenue

Furnlture & Fixtures
Rakanda*-Įt aisaj

IŠPARDUODAME BARŲ ĖIKčE- 
’RIUS 1937, visokio didžio su Coi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi štonj 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269

Automobilėsy
FINANSUOS 1937 miesto, valsti

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

2509-11 Milvvaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

■ ' ..... i „ . . ,,

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA TRYS -FARMOS 
labai pigia kaina, lietuviai naudoki
tės proga, kurių mažai pasitaiko, 
žemiau paduotoj apielinkėj. Farmos 
yra Crown Point, Ind. apielinkėje, 
arba 40 mylių nuo Chicago, III.

1. farma yra 73 akeriai geros že
mes. su nusausinimo vamzdžiais, 
6 kambarių namas, garu apšildo
mas, barnė, visi įrankiai, kdkie yra 
naudojami žemdirbystėje, 8 melžia
mos Karvės, 2 geri arkliai, kaina 
$4500.00.

’ 2, . Farma 77 akeriai žemės, taip
gi gera žemė ir visa dirbama, su 
trobomis, be įrankių, ir be gyvulių, 
pusė pylios nuč mokykld#?"' ' * v

3, Farma 118 akerių, geriausia 
žemė—^visa dirbajrna, su- trobomis, 
kaina $6500. •• (Tikra vertė $12,000).

. ’ A. J. VITKUS.
3809 Main Street, 

INDIANA HARBOR, IND.

I IIV A K. I R Telegramų6^ Lh'I ■vl'O' Visas Pasaulio' 
; Dalis.

KVIETKiNlNK^Š
j Gėles Vestuvėms, Bankietams
j ’i' Pbgi’abams *

IMF Stf. 'ftrtlstea StMJėt 2
; 7314

Urba FIower Shoppe 
Gėles Myliotiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuv&ms— 

Papubšimams
Ardfrer Arelnre 

Phone MOYjSTTĖ 5800

ANTANAS KASPARAWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 80 dieną, 8:30 valandą vak. j 

1987 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Telšių --apskrity, Luokės 
parapijoj^ Kirkliukų kaime. ■ . t . s j

Paliko dideliame nubudime mdterį Eleną; po tėvais Liczkaitę, i 
4 dukteris: Oną, Zofiją, Marijoną ir BronislavąV 2 sūnūs: Pran
ciškų ir Antaną, 4 žentus: Boleslovą Simanį, Frahk Vizgard, Ju
lius Bormus, Joseph Siinmons ir jų šeimynas, 5 ąnukus ir anų- j 
kės, artimą giminę Anelę Eięžkienę, jos sūnų Ąntaną, dukterį 
Ėernihe Pužauslcienę ir daug kitų giminių, , o Lietuvoj 2 seMpris: j 
Veronką šilsienę ir Zofiją ATeksandraviČiėrię. . /V

Kūnas pašarvotas randasi 4438 South Hohore Street, Telefonas | 
Lafayette 0474. A ;
F ifcaidotuvėš įvyks .ketvirtadieny, lapkričio; 4 dieną,, . 8:00' ValaiuM 
Vyto & namų i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią; kurioje atsibus 1 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iŠAten bus nulydėtas J 
Sv. Kazimiero kapines.;

Visi a. a. ANTANO KASPARAVICZTAŲS gimdės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su- -> 
teikti jam paskutinį .patarnavimą ir atsisveikinimą,!..

. Nuliūdę liekame,
MOTERIS, DUKTERIS, SUN*A’I, ŽĖNTAI IR ’GIMINI&S.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J.. F. Eudeikisc 
Telefonas YARD& 1741. .t . .

Ar užauga grybai šįmet? 
Šis klausimas gana svarbus 
kiekvienam grybų mylėtojui ir 
daiVg kas iš musų tautiečių do
misi juo. Bet lig šiol, -grybų 
klausimas nebuvo išrištas iš 
pasikalbėjimų su nekuriais gry
bų mylėtojais. Paaiškėjo, kad 
fgįjnet grybų nėra ir visi, ku
rie tik važiuoja grybauti, par
važiuoja tuščiomis. Argi iš tik
ro šįmet grybai nedygsta?

Štai, aną djeną sutinkui p. V. 
'Tiškevičių, kuris, khip žinau, 
yra.1 tikras meisteris grybauti.

— Na, kaip su grybais šį
met? — klausiu4 jo.
— O kiek mažiau negu ki

tais-^metais, bet kad moki/gry
bauti' ir žinai kur jie auga, tai 
nieko tokio.^ Aš pereitą trečia
dienį išvažiavau šimtą penkias 
dešimts mylių į Indianos val
stiją ir parsivežiau septynis 
•bušelius grybų.

Taigi, 
klausimas 
■kad tik 
žimo, o 

* ,7.

$575

$495

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

36 DODGE Touring Sedan, 
e^xt/i*cis

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

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

Pupka.
4628 West Washington Blvd.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

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

. .i..-,, .......... ...f ....... i.... f .

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

PARSIDUODA DODGE 2 durų 
Do Luxe Sėdau — 60 dienų senumo. 
Bargenas greitam pardavimui — 
cash ar išshnokėjimui. Pamatyk.

WALKER CENTRAL MOTOR 
SALES, 

35th and Morgan.

Business Chances
Pardavimut Bizniai

PARSIDUODA ŲROSERNĖ su 
elektrikiniais šaldytuvais —. labai 
patogu bučernei — per tris blokus 
perą kitos. Pardavimo priežastis — 
perku namą. 5744 So. Union Avė.

COAL
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS

6.00 '
6:oo
5.00

LUMP .............................
MINE RUN ...................
EGG ......................... . .......
NUT ............... ....... .... ......
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR • 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975
-------------------------------------------------------------- ---- . i,

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

matote, jau grybų 
išrištas. Pasirodo, 

reikia noro ir pasiry- 
grybų miškuose : yra.

— Rautas.

Apipiešė
Benjamin Fishbain, turtin

gas skalbyklos savininkas, ku‘- 
rls metai atgal prakišęs $100, 
000 su- pinigų dirbimo mašina, 
dabar pranešė policijai, khd jis 
tapo plėšikų apiplėštas ir kad 
iš jo atimta $578. Apiplėštas 

!jią. likęs autompbily prie namų 
4228 Quincy SU, kuiąanįe jis 
sėdėjo su to namo ihai|ažere 
Migs: Eugenįe Evans,,.30 m., ku-•! 
frį buvo iškolėktavusi nuomų 
siiinaj $5^0'.

PARSIDUODA TAVERNA — ge
rai įrengta — maža renda.
864 Ė. 69th St. Tel. Triangle 9706
T I! ilill i ! .. ...................................Į ■ Į lt, I.II ■■ !l, ................ ... . ,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui ,

PAUL M. SMTTH and COMPANV 
Real Estate. Loans and Insurance 

Tel. BOUT.EVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir fermas: inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug geru 
namų pardavimui arba mainymui u? 
gerus bargenus: greitą* ir teisinga > 
patarnavimas. Reikalui priėjus kre! 
pkitės: •

Gfish
jį^«eliĮii| ĮinĮi... . M|Į»>,1H 1(|įi iiHifT

Pinigų Siuntimo Skyrius av 
daras:’kasdien muo 8 v. ryto

ntuY S Vv ryto 1 k-p. p.

s
Į .

JEI TURIT
KA PARDUOT

£

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus 'tuojau

CANAL 8500
. T , ' ' e /

Apgarsinimų kainus prL 
eiiiniiMs. \ Už pakartoji 
mus gaukit, nucdaidą.

. .................
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GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

PASVEIKINIMO

Peršovė Vyriškį

sva

Statyba Sumažėjo 100

IGHTS

iš Joliet atvyko į Chicago

iki nuovokos netekimo įsi

bet ugniagesiai jį nue

TOTAL 
FATAUT1ES

kortelės 
kortelių 
kortelės 
kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

Pasirinko Nepapras 
tą Vietą Miegoti

—NIGHT 
FATALITIES
— DAY
FATAUT1ES

Nori atimti 
advokato teises

Namų statyba Chicagoj spa
lių mėnesį žymiai sumažėjo 'ir 
buvo daug mažesnė už statybų 
metai atgal. ;

Mihi Pt* Hour.

Sekama žudytojų 
šaika

Užmuštas Turtingas 
Chinietis

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

aiškintu budu įsigavo ant

gėręs, kažkokiu dar neiš

alinėj. Nušautas

veno, nes ji pradėjusi vaigš- 
čioti su Burns ruošėsi pamesti 
savo senąjį gyvenimą. Bet vė
liau nustatyta, kad žmogžudys
tė buvo papildyta grynai plėši
mo tikslais. Tad ji tapo paliuo- 
suota.

Tuojaųs buvo suimti Leonard 
Doxey ir Albert Minella, smul
kus gangsteriai ir tvirkavimo 
urvų raketieriai. Bet trečią už
mušėją, Anthony Sappienza, tik 
dabar pasisekė suimti.

PRIEŠO LĖKTUVĄ UŽMAČIUS. -- Chinijos kareivis modernišku greitai šau 
nančiu Čechoslovakijoj ;gamintu šautuvu apšaudo augštai skraidantį Japonijos lėk 
tuvą.

SU JUSU ISPAUSDINTU 
VARDU:

J j policija' sekė per šešias 
valstijas iki, pagalios, pasigavo 
Louisiana valstijo’s parodoje, 
Shreveport, La., kur jis ant su- 
venirų centų graviruodavo mal
dą “Tėve musų”, šiandie jis 
bus sugrąžintas į Chicago, kur 
bus atiduotas teismui.

Suėmė trečią 
užmušėją

vokato teises, bet tada' teismas 
neparėmė to reikalavimo^

Mūviu aktorė Anita Lou 
ise vaizduoja baimę jos vai 
dinamoj., naujoj filmoj*

stoka gerų 
r yra svar- 

prięžastis nelaimių

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Slankas

eikia siųs- 
” Contest,

Varick
Jokių 
nerei- 
(sp.)

sacingų prieš juos 
bus įteikta advokatų 
Chicago Bar Assn. 
byla bus perkelta j 
augščiausįjį teismą.

Kaltinimai prieš' jubs parėmę 
ti daugiausia įrodymais, kurie 
buvo patiekti sensacingoj byloj 
buvusių partnerių — Crowe ir 
Savage, kurioj Crowe reikala
vo iš'Savage atsiskaitymo. Į tą 
bylą buvo įvelta daugybė advo* 
katu, politikierių, receiverių, 
master in chancery ir net tei
sėjų. '

Ta pati asociacija jau pir-

Reikia rašyti į N.ejy Y o r k a n, 
LorillardCompany, Varick

Station, N.Y.

Avė. ir ten sau ramiai už

PRAMIGTI. — Steve Kubis

Prieš kiek laiko naktį Grand 
pa'rke buvo nužudytas Evanstor 
no bučeris Robert F. Burns, 
kurio tikroji pavardė buvo Lee. 
Jis buvu nužudytas einant su 
Lucille Buehler, kabaretų mer
gina. '

Išaiškinta, kad žmogžudys
tėj dalyvavo trys vyriškiai, vi
si merginos Buehler pažystami, 
nors ji iš pradžių to ir gynėsi. 
Buvo spėjama, kad jie nužudė 
Burns tikslu nusikratyti vylio- 
tojo merginos, iš kurios jie gy

vo vakarinėse valstijose, kur 
yra didelės chiniečių kolonijos.

Pastabiuoju laiku jis buvo pa
sitraukęs ir iš Hip Sings vado
vybės, bet vistiek nepaliovė 
veikęs užkulisiuose. Clevelan- 
de jis klastingai išvyliojo iš 
chiniečių $70,6(10 ir už tą turė
jo kelis metus sėdėti kalėjime.

Bet nemanoma, kad jis žuvo 
dėl savo klastų ir iššauktos 
tarp chiniečių -kruvinos kovos. 
Kaip numanoma, jis liko už
muštas todėl, kad atsisakė pa

kariu

Prašant blaškos 
ti laišką, “Old 
Lorillard Company, 
St. Station, rfetf York, 
pinigų už blankas siųsti

NAUJI
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

Bctter Government Assn. of 
Chicago atnaujino pastangas 
atimti advokato teises dviems 
Circuit teismo teisėjams Mi- 
chael Feinberg ir Stanley II. 
Klarkowski, taipjau buvusiam 
valstijos prokurorui Robert E. 
Crowe ir žymiam advokatui Jo- 
seph P. Savage.

Peticija su visu pluoštu sen- 
kaltinimų 
draugijai 
ir iš ten 
valstijos

kių prieš tą šaiką įrodymų, ar 
bent nustatyti tos šaikos daly
vius ir jos vadus. .

Policija šu nepaprašta nu‘o- 
steba sekmadienio vakare pa
stebėjo ant plačios blėkos po 
elevatorium prie Fairfield Avė. 
bemiegantį žmogų. Ta blėka yrą 
30 pėdų augštuinoj ir 3 pėdos 
žemiau paties elevatoriaus. Ji 
yra tiesta tikslu gatve vaikš
tančius žmones apsaugoti nub 
aliejaus iš pravažiuojančių ele
vatoriaus traukinių. Policistai 
nuėjo bėgiais iki tos vietos kur 
gulėjo žmogus, bet neįstengė 
jo pažadinti, kaip neįstengė 
pažadinti virš jo galvos vaig- 
štantys traukiniai.

Teko šauktis.ugniagesius, ku
rie kopėčiomis nuėmė miegantį 
žmogtis. Bet jis ir nuimamas 
nepabudo, kaip nepabudo ir po
licijos stoty. Tik su dideliu var
gu policijai pasisekė jį paža
dinti, bet ir tai tik trumpam 
laikui, kad paklausti Ikaip jis 
įkopė ant tos blėkos, tečiau’s 
jis atsakė nežinąs ir apsiver
tęs ant kito šono vėl užmigo.:

Tik kada jis išsiblaivė jis 
buvo atvestas į teismą, kur 
pasisakė esąs Steve 
Joliet ir kad atvykęs 
gu į Chicago į parę, 
miau užėję “paimti 
sos”, ir nuo to aliko

blėkos po Humboldt eleva- 

vatorio keliu prie Fairfield
Walter O’Hara su savo* 

žmona, kurio veiklą dabar 
tyria federalinis grand ju- 
ry. Prie to privedė jo aštrus 
politinis susikirtimas \ su 
Rhode Island gubernatorių 
Robert E. Quinn, kuris net 
milicijos pagelba uždarė 
O^Hara vedamą arklių len
ktynių lauką. *

Kubis iš 
su drau- 
bet pir- 
ant drą- 
jis neži

nąs kur jis buvęs ir ką dyęs. 
Nežinąs jis kaip įkopė į savo 
guolio vietą, nes ją tik kopė
čiomis galima pasiekti. Juo
kiamasi, kad jį ten^ raganos, 
ant šluotos" užnešė, nes tai bu
vo raganų naktis.

Kadangi jis nebeturėjo pini
gų, tai pats teisėjas Green da
vė jam 50c sugryšti į Jolietą 
ir jį paliuosavo.

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

- ■Tų blankųdnstrukcijų ciga- 
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Slan
kos buvo dalinam'ps ■ krautuvė
se tik konkurso pradžioje. ,

Nors konkursas. * jau įpusė
jęs, įstoti dar įįąlįma, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro- , ' v: '' '

---

Kortelės tinka privatiŠkiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskit money orderį arba 
čekį su* užsakymu.

Mūviu aktorė ROsemary 
Ames, kuri gavo perskiras 
nuo Čbicagos bankieriaus 
Abner J. Stilwell. Tai buvo 
jos trečios perskiros.

mė, teČiaus teisėjas jį pa 
f

liuosavo ir davė dar 50c su

2tl92ch«6‘ -lŽM<-l93OUn2tl«4t»ta*‘ 
1^23 I92S 1927 1929 )971 1933 1935 19^7

29.000.000JW: 
(Ocf. I, 1937)
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Antradienio vakare Cermak 
gatvėj, prie pat Wentwbrth 
Avė., liko nušautas Yhilionie- 
rius chinietis Chin Jack Lam, 
buvęs nacionalis prezidentas 
On Leong draugijos ir vienas 
iš įtakingiausių chiniečių vadų, 
kuris betgi chiniečius valdė tik
rai kaip kokis tyronas.

Visi chiniečiai jo bijojosi ir 
jo šalindavosi išėmus užmušė- aukoti $1,000 Chinijos 
ją, kuris Lam einant per lietų su Japonija. Pasak jo sūnų, jis

davęs $750 Washingtono fon
dui ir atsisakęs duoti dar $1000 
Chicagoj keliamam fondui. Už 
tą jis ir susilaukęs mirties.

Kada pereitą liepos mėn. li
ko peršautas ir sunkiai sužeis
tas gambleris George (“Les”) 
Brimeman, jis išsitarė, kad ki
tą kartą pasikėsinto j ai ant jo 
gyvasties prisius ekspertus ir 
tada jis tikrai neišliks gyvas.

Jo pranašavimas išsipildė. 
Nesenai jis buvo nušautas vię- 

vietoj. 
Kartu su juo buvusi slaugė li
ko peršauta į abi kojas, kad 
jį negalėtų šovikus vytis ir 
juos identifikuoti. Vienas vy
ras, kuris irgi bandė žudyto
jus pasekti, taipjau liko per
šautas.

Kiek policijai ikišiol pasise
kė nustatyti, jis buvo nužu
dytas Los Angeles interesų, 
kurie tą darbą atlikti pasam
dė tam tikrą žudytojų šaiką, 

Policija dabar tą šaiką se
ka ir tikisi 'bent ją išsklaidy-

Bessie Johnson* 36 m., 
W. 14 PI., kuri} sveria 650 
rų, liko suimta pž peršovįmą po 
barnio, savo '.bute vyriškio 
Charles Bunting, 87 m., kuris 
sveria 130 svarų. Abu jie ne
grai.

Ta. žudytojų šaika veikia 
tarp New Yorko ir Chicago. 
Ji pati niekuo kitu neužsiima 
kaip vien žudymu, žudymus 
atlieka kiekvienam, kuris tik 
tą šaiką pasamdo. Jos buveinė 
tapo perkelta iš New Yorko į 
Chicago. Ji veikia grynai biz
nio , pamatais, su tiksliai nu
statytomis kainomis, atsižvel
giant į riziką ir sunkumą nu
žudyti. Gavęs pinigus ir užsa
kymą, manažeris išdirba pla
nus ir paskiria žmones išpildy
ti “kostumierio užsakymą” ir 
“atlikus darbą” žmogžudžiams 
sumoka jiems priklausančią 
dalį. Jie taip įgudę žudyti, kad 
jų auka nepasprunka, o ir jie 
patys niekad neįkliuva.

Nors policija jau senai žino 
apie tos šaikos veikimą, bet 
ikišiol nepasisekė surinkti jo-

NAKTIMIS BŪNA DAU
GIAUSIA NELAIMIŲ. — 
Skaičius žūstančių nelai
mėse su automobiliais me
tai iš metų didėja. Tas<di- 
dėjimas eina lygiagrečiai su 
daugėjimu visoje šalyje au
tomobilių. Bet visgi daugu
ma nelaimių įvyksta nakti
mis, kada keliai būna ma
žiau vartojami. Viena prie
žasčių gulbut yra ta, kad 
nors dabar automobiliai bė
ga du sykius greičiau, negu 
bėgdavo 20 metų atgal, te
Čiaus jų šviesos nėra nė 
kiek pagerėjusios. Didelis 
greitumas ii 
šviesų galbūt 
biausia 
naktį.

CARS REGISTERED
4.981,340 ’ IM

pro, šalį tuščio loto, greitai iš
ėjo iš to. tuščiojo loto, priėjo 
prįe Lam ir paleido į jį keturis 
šuvius, vietoj jį nušaudamas. 
K?ip greitai jis pasirodė, taip 
greitai, atlikęs kruviną darbą, 
išnyko tuščiame lote.

Lam buvo 61 m. . amžiaus, 
gyveno 2143 Archer Avė. Da
bar jis ruošėsi atidaryti tre
čią restoraną Louisvillę, Ky. ir 
buvo išėjęs supirkti reikmenis. 
Paliko du sunūs, vienas kurių 
lanko Lewis institutą, o kitas 
—YMCA kolegiją.

Lam buvo tikras chiniečių 
valdonas, dagi galingesnis už 
mirusįjį chiniečių merą Frank 
Moy. S.avo laiku jią daug dirbo 
suorganizavimui On Leong ir 
patapo jos nacionaliu preziden
tu. Bet jis taip tyroniškai val
dė chiniečius, kad ilgainiui ta
po pašalintas iš On Leong pre
zidentystės neva, dėl nemokė
jimo anglų kalbos.

Tada jis, keršydamas, prisi
dėjo prie, priešingos chiniečių 
draugijos Hip Sings ir 1924 
m. sukurstė tarp abiejų drau
gijų kruviną karą, kuriame 
žuvo 70 chiniečių. Chicagoj ta.- 
me kare žuvo keturi chiniečiai, 
bet Clevelande, kur jis tuo lai
ku daugiausia veikė, žuvo 12 į miau reikalavo atimti minė 
chiniečių. Betgi daugiausia ž«? I tiems keturiems asmenims ad

s V V' 'V.j 
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