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B iussels konferencija pa
siuntė japonams notą

Kviečia japonus* pasitarimui su konferen
cijos paskirta grupe

Sako, kinų-japonų karas paliečia visą pasauli
BRUSSELS, Belgija, lapkri

čio 7. — Devynių valstybių at
stovų konferencija praėjusį 
šeštadienį pasiuntė Japonijai 
notą kinų-japonų konflikto rei
kalu. Svarbiausias punktas no
toj klausia Japonijos, ar ji yra 
prisirengusi paskirti atstovą 
arba atstovus tikslu apsimai
nyti pažiūromis su mažo skai
čiaus valstybių atstovais, iš
rinktais šiam tikslui.

, Japonams - palikta galimybė 
reikalauti; kad į devynių val
stybių konferencijos grupę įei
tų ir Japonijos draugai, pav. 
italai arba vokiečiai.

Nota tvirtai pareiškia, kad 
kinų-japonų karas nėra vien
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Naujas pavojus (Japonija nenori ru
lonams sų taikos reikaluose

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 7. — Japonų kariuomenė 
persikėlė per upę Whangpoo, 
22 mylių atstirtųoj i pietus nuo 
Shanghajaus. v ši kariuomenė 
tai t avangafdas 25,000-japonų 
išlaipintų praėjusį penktadienį 
Kinijoj. Jų tikslas yra apsup
ti arba izoliuoti kinus, kurie 
grumiasi su japonų armija ata
kuojančia jUos iš šiaurės 
Shanghajaus fronte.

Kinų karo vadovybė pasiun
tė burius geriausių savo ka
rių iš Shanghajaus fronto pa
vojui iš pietų pusės atremti.

Pir m a d i e n į ir vėl 
Blacko byla Vyriau

siame teisme ' ‘
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 7. — Pirmadienį, lap
kričio 8 dieną, Vyriausias ša
lies teismas tur būt ir vėl pa
darys sprendimą dėl teisėjo 
Black, kurį prez. Rooseveltas 
paskyrė šio teismo nariu.

Bylą prieš Blacką šį kartą 
yra iškėlusi Floridos kompani
ja, kuriai vadovauja Frank 
Ryąn. Kompanija tvirtina, kad 
Black neturi teisės būti J. V. 
Vyriausio teismo nariu.

Lenkai suradę “nu
sikaltėlę”

VILNIUS, lapkričio 7.—Len
kai susekę organizaciją, kuri 
rinkusi savanorius vykti Ispa
nijon karui vyriausybininkų 
pusėje. Ryšium su tuo areš
tuotą tūla moteris vardu “Zac”. 
t- ‘

Chicagai ir _ ____ _ ___
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: z

Didėjąs niaukimaši;' oras 

Kinijos ir Japonijos reikalas, 
kaip kad japonai argumentuo
ja. Pasak notos, kinų-japonų 
konfliktas stato pavojun viso 
pasaulio taiką ir saugumą.

Pasiuntusi notą japonams, 
Brussels konferencija išsisky
rė, nutarusi susirinkti kitam 
posėdžiui ateinantį antradięnį, 
lapkričio 9 dieną.

Japonijos atsakymo nesiti
kėta gauti pirm trečiadienio, 
lapkričio 10 dienos, neš jos mi- 
nisterių kabineto posėdis įvyks 
tik antradienį.

Tuo gi tarpu, laukdami Ja
ponijos atsakymo, Brussels 
konferencijos dalyviai pradės 
daryti planus tolesnei savo 
darbuotei.

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 7. — Gandai eina, kad Ja
ponija, kuriai Brussels konfe
rencija pasiuntė pakvietimą 
pasidalinti pažiūromis dėl kinų- 
japonų taikos, ^nesutiksianti 
priimti pakvietimą dėl to, kad 
konferencijoj dalyvaują rusų 
delegatai.

šiaip gi, japonų rateliuose 
nusistatymas esąs, kad jie su
tiktų konferencijos pakvietimą 
priimti. Tačiau įspėjama, kad 
šitoks sutikimas dar nereiškiąs, 
jogei japonai sutiks kitų val
stybių kišimąsi į kinų-japonų 
taikos derybas priimti.

500,000 japonų ka 
riuomenės Sibiro 

pasienyje
TIENTSIN, Kinija, lapkričio 

7. — Per paskutines dvi sa
vaites japonai nepaliaujamai 
gabeno kariuomenę į Manchu- 
kuo sritį ir koncėntiįatyo ją 
Sibiro ir Pakraštės Mongolijos 
pasieniu. Pakraštės Mongolija 
yra rusų globojama. x

Japonija kariuomenę 
koncentruojanti prisibijodama, 
kad rusai ir mongolai gali įsi
velti į kinų-japonų konfliktą.

Kai kurie stebėtojai nužiū
ri, jogei japonų kariuomenės 
šiaurės Manchukuo srityje esa
ma sutraukta apie 500,000.

čia

Madridas minėjo 
metines sukak

tuves
Ispanija, lap-

Sekmadienj, lap-
MADRIDAS, 

kričio 7. 
kričio 7, sukako metai laiko, 
kai Ųuvusi Ispanijos sostinė, 
Madridas, pradėjo gintis nuo 
fašistinių sukilėlių.

Nors suvargęs, apšaudytais, 
apgriautais namais, Madridas 
jau išvakarėse, šeštadienį, pa
sipuošė vėliavomis. Iš kitų ša
lies dalių Madride .Sitį -metinių 
sukaktuvių proga gauta dova-

lengvas; į pavakarę arba nak- nų — anglių, miltų, alyvų alie- 
tj gausus lietus; vidutinio stip-ljaus ir kitokių maisto redkme- 
rumo pietų vėjai.

Sparnuotoji Laisvės statula (Iš Karo Muziejaus, Kau
ne, sodelio vaizdų)* ' '

ITALAI-JAPONAI IR VOKIEČIAI
L PASIRAŠĖ SUTARTĮ

ROMA, Italija, lapkričio 7. Ryšium su tuo nurodoma, kad 
ir šiandien Berlyne vizituoja 
būrys< žymių? lei.ikų, jų tarpe 
kunigaikštis' Janusz Radžiwill, 
kunigaikštis čartoryžki ir gra
fas Zembek visi trys vai
diną svarbų .vaidmenį Lenki
jos užsienio ministerijos rei
kaluose.

Fašistinė spauda, komentuo
dama sakytos sutarties pasira
šymą, pareiškia, kad Italija, 
Japonija ir Vokietija yra pa- 
siryžusios paremti sutartį. «ir 
savo militarėmis spėkomis, Jei 
reikalas busiąs, o ne vien žod
žiais.

— šeštadienį čia pasirašyta 
trijų valstybių sutarus. m ĮJąsi- 
rašė ją. Japonija, Vokietija ir 
Italija. Sutarties tikslas “ko
voti prieš komunizmą”.

• M' ■ Ą

Tokią sutartį jau turėjo pa- 
sirąšusios Japonija ir Vokieti
ja; šeštadienį prie jų prisidė
jo Italija. Reiškiama nuomo
nė, kad neužilgo prisidės taip
gi Vengrija, Portugalija ir kai 
kurios Pietų Amerikos respub
likos.

Be to, tikimasi Lenkija įei
sianti į šią fašistinę sąjungą.

Pasažierių vežioji
mas 5 mylių aukš

tumoj
NEW YORK, N. Y., lapkri

čio 7. — Paskutiniųjų laikų 
bandymai aviacijos srity, sa
koma, davę sekamų rezultatų: 
per ateinančius 18 mėnesių 
Amerikoj galima tikėtis susi
laukti pasažierinių lėktuvų, 
kurie skris 20,600 arba 25,000 
pėdų aukštumoje 250 mylių va
landoj greitumu, ir kelionę nuo 
vieno Jungtinių Valstijų krar 
što iki kito atliks per 12 arba 
14 valandų.

Tokioj aukštumoj lekiant 
kabinose teks daryti artificia- 
liai oras tinkamas žmonėms 
kvėpuoti.

Bažnytininkai kovo
ja prieš nacius

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 7. —xDr. Alfred Rosen- 
bėrg, nacių užsienio politikos 
departamento vadas, neseniai 
išleido knygelę, kurioj aiškina
ma, . kad fyrikščionybė netin
kanti nacių režimui ir .todėl 
turi būti pašalinta.

Evangelistų bažnyčios vada, 
išleido atsišaukimą į visus Vo
kietijos prbtestonus, kviesda
mi savo sekėjus kovoti prieš 
Rbsenbergo ir kitų nacių už
simojimus.

Haiti ir San Domin 
. go respublikų 

kivirčiai

. WASHINGTON, D. C 
kričio 7. -

lap-
Per pastarąsias 

keletą savaičių nesusipratimai 
tarp San .Domingo ir Haiti re
spublikų vis aštrėjo, Jie paga
liau pasiekė tokį įkarštį, kad 
Jungtinės Valstijos nutarė pa
imti taikytojų rolę ir įsakė sa
vo pasiuntiniui San Domingo 
respublikoj, R. Henry Norweb, 
daryti žygių taikai atsteigti.

Carribean saloje’, kuri pri
klauso. abiem sakytom respub
likoms, dėl jų kivirčų jau žu
vę per 1,000 žmonių.

Nepaleidžia 5 britų 
laivų

LONDONAS, Anglija, 
kričio 7. — Supykęs dėl

lap- 
stip- 

Anglijos notos ryšium su 
paskandinimu*' prekybos laivo 
Jean Weems generolas Franco 
atsiskkė paleisti kitus penkis 
anglų laivus, kuriuos sukilėliai 
yra suėmę. Franco užsispiri- 
mas, sakoma, sutrukdęs pa
ruošimą komercinės sutarties 
tarp Anglijos ir Ispanijos su-
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kilėlių.

Koncentruoja ka
riuomenę Franco 
puolimui sulaikyti
PERPIGNAN, lapkričio 7.— 

čia gauta žinių, kad Ispanijos 
vyriausybė siunčia savo kariuo
menę Teruel ir Almeria fron
tams sustiprinti. M’at' nužiū
rima, kad gen. Franco mėgins 
įpulti vyriausybininkus šiuose 
frontuose.

Madrido koliai kas Franco 
nebemėginsiąs paimti, nes per 
metus laiko Madridą Ispanijos 
vyriausybė padariusi viena ga
lingiausių tvirtovių, kokias pa
saulis yra kada matęs.

Sukilėliai atakavo vyriausy
bininkus Sabinaningo fronte. 
Kitose mūšių srityse buvo ra
mu.

Kerenskio pareiški
mas sovietų 20 metų 

sukakties proga
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 7. — 20 metų sovietų 
sukakties proga Aleksandras 
Kerenskį, kurio valdžią bolše
vikai nuvertė, paraše straips
nį, tarp kitko nurodydamas, 
kad 1936 m. rugpiučio mėne
sį pirmąjį artimiausių Lenino 
draugų būrį, su Kamenevu ir 
Zinovjevu priešaky, Stalinas 
nužudė.

Po to, žudymų procesas spar
tėjo. Sovietų 20 metų sukak
tis patvirtina Leono Trockio 
pasakytus žodžius, kad rusams 
tenkaj gyvent} • režime, kurs tei
kia perdaug žudymų ir per- 
mažai duonos.

Saugo moterį, kad 
nenusižudytų

CINCINNATI, Ohio, lapkri
čio 7. — šeštadienį, lapkričio 
6 d., prisaikintųjų teismas iš
nešė sprendimą vokietės Anna 
Hahn byloj. Pirmu balsavimu 
moteris pripažinta kalta nu- 
nuodijimu Jacob Wagnerio.

Kadangi džiurė nerekomen
davo susimylėjimo, tai nuteis
tai moteriai, pagal Ohio įstar 
tymus, gresia mirties bausmė 
elektros kėdėj e.

Anną Hahn rado kaltą esant 
džiurė, kurią sudarė 11 mote
rų ir vienas vyras. \

Kalėjime dabar nuteistoji 
moteris saugoma, kad ji nenu
sižudytų. ■

\ *

Baliai prez. Roose- 
velto gimtadienio 

proga
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio 7. — Prezidentas Roo
seveltas davė įgaliojimą rengti 
balius jo gimtadienio proga. 
Baliai bus rengiami visoj ša
ly sausio 30 dieną 1938 metų. 
Sukelti šiuose parengimuose 
fondai bus skiriami kovai su 
vaikų paralyžiaus liga.

\ .. .....  .............. ........................ . .Į |’ ,|
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Geležinkeliai.. reika
lauja daugiau 

pajamų
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 7. — Jungtinių Valsti
jų geležinkeliai kreipėsi į In
terstate Commerce Commissfon 
rėikalavimu leįstį jiems pakel
ti ratas prekių ir pasažerių 
gabenimui. Pakėlimas, jei ko
misiją sutiks jam, siektų per 
metus $508,000,000.

RUSAI MINĖJO 20 METŲ SOVIETŲ 
SUKAKTĮ

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 7. — Sekmadienį, lap
kričio 7, Sovietų Rusijoj mi
nėta 20 metų bolševikų režimo 
sukaktuvės.' Didžiausios iškil
mės įvyko Maskvoj.

Čia minios civilių gyventojų 
prisidėjo prie armijos demon
stracijos. Daugiau kaip 1,000,- 
000 demonstruotojų praėjo 
pro Lenino kapą.

Tankai, patrankos ir tūk
stančiai karių praslinko para
du pro žiūrovams pastatą, ku
riame buvo diktatorius Stali

IŠ LIETUVOS
Išaiškino didelę arklia- 

vaiių gaują
KAUNAS. — Paskutiniuoju 

laiku Kauno, Alytaus, Trakų, 
net Ukmergės apskrityse buvo 
nuolat vagiami arkliai. Vogti 
arkliai iš vienos apskrities bū
davo gabenami į kitą apskri
tį ir ten išmainomi arba par
duodami.

Šiomis dienomis kriminalinė 
policija išaiškino didelę čigonų 
vagių gąują, kuri, gastroliuo
dama po kelias apskritis, ver
tėsi arkliavagyste. Ta gauja 
pavogus per 50 arklių; 38 tos 
gaujos padarytos arklių vagy
stės jau išaiškintos ir apie 20 
vogtų arklių surasta; kiti vog
ti arkliai jau primušti, Nugy
venti, kiti parduoti ir sunkti 
surasti; Del ,-tų 'vagysčių jau 
suimti 9 čigonai arkliavagiai.

Nevyksta obuolių 
eksportas

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad šį rudenį obuolių ekspor
tas į užsienius vyksta gana 
silpnai. Ligšiol obuolių ekspor
tuota tik trečdalis numatyto 
išvežti kiekio.

10% kukuruzos Ita
lijos duonoje

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 7. — Jungtinių Valsti
jų pirklybos departamentas 
įspėjo amerikiečius keliaunin
kus Italijoj nesitikėti gauti pil
nai kvietinės duonos. Tikslu 
sudaryti Italijoj kviečių rezer
vus valdžia įsakė į kviečių mil
tus duonai maišyti 10% kuku- 
ruzos miltų.

Ir jie dalyvavo so
vietų iškilmėse

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 7. — Nors šeštadie
nį, lapkričio 6 d., italai, vokie
čiai ir japonai pasirašė sutar
tį bendrai akcijai prieš “ko
munizmą”, tačiau ant rytojaus, 
t.y. sekmadienį, jų visų diplo
matai dalyvavo iškilmėse Mas
kvoj sovietų 20 metų sukak
ties atžym ėjimui.

Gubernatorius La 
Follette sveiksta

COLON, Kanalo Zona, lap
kričio 7. — Wisconsin valsti- I jos gubernatorius Philip La 
Follette besilankydamas Pantu-1 
moję susirgo influenza. Jam, 
teko atsigulti ligoninėje Colpn 
mieste. Dabar La Follette tiek 
pagerėjo,, kad neužilgo' ketina 
išeiti iš ligoninės.

nas ir kiti sovietų viršilos bei 
užsienio valstybių atstovai.

Maršalas Vorošilovas pasa
kė kalbą, kurioj tarp kitko pa
reiškė, kad “raudonoji armija 
tarnauja taikai, bet mes esa
me prisirengę atmušti bet ku
rią priešų ataką.”

Vorošilovas taipgi prisiminė 
apie paskutiniųjų laikų žudy
nes Rusijoj: esą, jei ne prie
šai • namie ir užsieniuose, tai 
sovietų laimėjimai šiandien 
butų dar didesni.

Windsorai atvyks į 
Ameriką pavasarį
LONDONAS, Anglija, lap

kričio 7. — Gerai painformuo
tose rateliuose kalbama, kad 
Windsoro hercogas, buvęs An
glijos karalius Edvardas VIII, 
ketina atvykti į Jungtines 
Valstijas ateinantį pavasarį. 
Tačiau jo kelionei priruošimus 
nebedarys Charles E. Bedaux, 
kurio pramoninei veiklai yra 
priešingi darbininkai.

Green nepriešingas 
Windsorų vizitui

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 7. — Praėjusį šeštadie
nį Wm. Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, pa
reiškė, kad Amerikos darbiniu- 
kai nėra priešingi nė Windso- 
ro hercogui, nė jo žmonai. Jie 
priešingi tik Charles E. Re- 
daux (kurs rengė Windsorams 
kelionę) dėl jo sistemos pra
monėje, kuria perdaug yra iš
naudojami darbininkai.

$1,500,000 pagalba bul
vių augintojams

. WASHINGTON, D. C., lap
kričio 7. — Agricultural Ad- 
justment administracija nuta
rė pagelbėti bulvių auginto
jams. Kadangi šiemet Jungt. 
Valstijose užaugo daugiau bul
vių, negu rinka pajėgia supirk
ti, tai administracija paskyrė 
$1,500,000 tiems ūkininkams, 
kurie sušers bulves gyvuliams, 
ažuot mėginę parduoti jas be
verčiai.

GIMINĖMS
Lietuvoj ;

DOVANŲ
A. KALĖDOMS

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Dl M. T, Striko) Sžžiiž-'ižižiižiiži^ii

su

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 SO. Western 
Avė., 2nd floor 
Hentloek 9252

Patarnauju pri,e 
gimdymo namuo
se ar ligoninis*, 
duodu massagę 
eleetrie t r • a t

- ment ir magn^- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

...h. .ĮlĮIU.Kl,

Pirmadienis, lapkr. "8, 19371 .........
2844 W. 23 PI. Bus suvaidinta 

'* * v

taipjau^ bus if^ltų pa- 
•mar^inimų. Norintiems įstoti į 
kliubą buš* gera proga' tai pada
ryti tame vakare.

Kliubas susirinkimus laiko 
W. Neffo svetainėj, 2435 So. 
Beavftt St.1 ;

Lietuviai Veteranai jnoMMr
Rengiasi Paliaubų . . . . . . .
Iškilmėms

Oiil't

fita 1

Dariaus-Girėno Postas Ruošia 
Paliaubų Dienos Vakarą

Dariaus-Girėnas post 271 of 
the American Legion, kaip kas
met, taip ir šįmet Iškilmingai - 
minės karo Paliaubų Dieną (Ar 
mistice Day). Rengia šokių va
karą su tam tikru programų 
Dainomis,1 kalbomis, floor show 
ir gera orkestrą, lapkričio, Nov.< 
13 dieną, 1937 m., 7:30 valan
dą vakare Hollywood Hali, 2417 
43 gat.

Posto kommanderis Yuška ir 
visa administracija širdingai 
kviečia lietuviškąją visuomenę/ 
karo veteranus ir jų šeimynas 
atsilankyti šiam vakare ir kar
tu apvaikščioti tą taip didelę 
šventę, kuri visam pasauliui 
atnešė ramybę ir taiką. Tą lap
kričio 11-tą dieną, nušluostė aš
aras ir prkdžiugino nuliudūsius 
tėvelių, brolių, sesučių ir my
limųjų širdis, nes tikėjos kad 
sulauks parkeliaujant Šveiką ir 
gyvą mylimą karžygį,—stirtų 'ar 
brolį. Bet ne visos motinėlės 
buvo laimingos, nes jų sūneliai,, 
negrįžo, jie žuvo karo lauke ir 
amžinai ilsisi Francijos žemelė
je.

Praėjo 19 metų, apsipratom, 
numiršom, rodos, kad ir nebu
vo to karo, niekas nežudo, nie
ko nesužeidė. Bet kuomet pri- 
seina aplankyti veteranų ligo
nines, kuomet pamatai tūkstan
čius tenai gulinčių, nelaimingų, 
be rankų, ir kojų, išgirsti jų 
aimanavimus, tai pasirodo tik
ras karo laukas ir, rodos, kad 
tas baisusis Karas tik vakar už
sibaigė.

Todėl Amerikos Legionas ir 
kitos veteranų organizacijos 
grupėmis dažnai atlanko tas li
gonines ir suteikia šiokį tokį nu 
raminimą ir palinksminimą tuos 
nelaimingus savo brolius. a-’ v

Kadangi randasi kelį šimtai, 
ir lietuvių Minės* ligoninėjUAP/ 
ir Dariaus-Girėno postas jau 
nekartą yra ten surengęs gra
žų programą. Dabar vėl neužilgo 
rengiasi atlaikyti-apdovanoti su 
cigaretais ir saldainiais, taipgi 
palinksminti gražia muzika ir 
floor showu. Kaip greitai tas 
įvyks, dar nežinome, nes reikia 
susitarti su ligoninės viršinin
kais. —Frank Krftsauskis.

Kliubas džiaugiasi gurbe 
i teikta jo nariui

“Naujienų” prąeito Šeštadie
nio laidoje (spalio 80 d.) tilpo 
labai maloni žinia lietuviams. 
Ypatingai , KeistutieČiai gali 
pasididžiuoti. Toje “Naujie
nų” žinioje buvo pranešta, 
kad Chicagoje savaitę laiko 
atgal įvyko Amerikos ir kitų 
kraštų' daktarų-;chirurgų su- 
važiavimas. Tas suvažiavimai 
mums lietuviams, o ypatingai 
mums Keistutiečiams yra 
džiuginantis tuomi, kad toje 
konferencijoje musų gerb. Dr. 
M. Strikolis buvo pakeltas į 
garbės užtarnautą ląipsnį, kai" 
po gabus chirurgas — surge-j 
on. šis musų gerb. Dr. M. Stri- 
kolio pagarbos laipsnis yra 
internrttcionaliai žinomas kai
po “FfelĮptvship, Čollege of 
Surgeons”. Kaip buvo praneš
tą, tiktai 23 laimėjo tą laipsnį 
ir jų tarpe yra ir Dr. M. Štri- 
kolis.

Mes KeistutieČiai galime tuo 
mi pasididžiuoti, nes Dr. M. 
Strikolis yra Keistučio Kliubo 
daktaras ir narys.

Keistučio Kliubas ’ iš savo 
tarpo davė pirmutinį lietuvį

Ofise TeL Virginia 003^ 
Reaidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

‘į®

ADVOKATAI

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

ROSELAND—CHICAGO, 1LL.
Tel. PULLMAN 1193-8277

ir sąžiningai dirbęs, tai nebo
tų gavęs tą garbes laipsnį.

Butų patartina ir kitiems 
Keistučio Kliubo, daktarams 
siektis prie to ir rūpinti savę 
profesiją ir būti gerbiamai^ 
daktarais, kad varinėti sąmo*- 
ningą politiką Kliube ypatop 
sumetimais. —F. Jakavičia.

Du Koncertai Jau 
Praėjo; Artinasi 
Dar Vienas
šį sekmadienį dainuos GenovaL 

te Giedraitis; tai jos pirmas 
koncertas.
Vakar įvyko du pasekmingi 

koncertai ir operete. Didelė mi*- 
nia žnion.ių buvo Susirinkusi 
Anna Kaskas — Onos Katkau* 
skaitės koncerte, ir girdėjo nė 
vien garsiąją solistę, bet ir ge
rai susimokinusį “Pirmyn” cho* 
rą. Nemažas būrys girdėjo Jad+ 
vygą Gečaitę Auditorijoje iiį’ 
operetę “Piratai Penzanco” So- 
kolų salėje, t

Chicagiečių laukia dar tret

1938 Chevrolet Master De Lwte Four-Door Sedanu
■ ./■ ‘.t ■LĮ.ągayJ.ul. r........

Chicą'gOs Lietuvių Auditorijoje. Ji yra grynai Chicagos pro- 
P-ą Giedraitis y#a bene žy- dūktas. G. Giedraitis, tai dai- 

miaiisia ir dąrbžčiausia Chica- niniakė, kuria Chicagos lietu- 
gos lietuvių 'daiįiiiinkė. Gimusi viai gali didžiuotis visiems ki- 
Chicagoj, ji buvo auklėjama *<J kolonijų, net užjūrio lietu- 
Cliicagoj, mokėsi visų laiką'viams- Jos koncertas šį sekma- 
Chicagoje ir dhiį?a80S lietu- dienj, lapkr. 14 d., bus labai 
viams pašventė vis# Sąvo darbą Uonius, sprendžiant iš progra- 
muzikos srityje, Kųd ir dabar- m<>- Dainininkęį 
tiniu laiku — ruošiasi kohcer- snausko-Jfyrų Choras, 
tui, mokina chor<, pati študi-

asistuos Sa-

Bilietai’50 ir 75c. Koncertas
juoją balso, turi būrį mokinių prasidės 7 vai. vakare. •—R 
(vienus..— baląo, kitus — pia
no), ruošia operetę viėnam cho
rui ir bendrai darbuoj.asį visaip 
muzikalio gyvenimo palaikymui 
Chicagoje.

4>ą>.

. ■URANE 
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel» Republic 8403
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Scrėened), ......... tonas 
sMVLKESNM'

tonai.
Perkant 5 Tonus paųgiaų

—  A..,,..-. ,y.«r ■■ ■ ,1 Miį,. , ■ ■   

nRįiįtr■    ..................... ............... ..........................i,.
BIZNIO. REIKALU UŽEIKIT

PAS
Juozapas Ažukas

BridgOportė išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nUo • ugnies—ant savo rakandu. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
įaųs pas — 

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulęvard 8450 

(Atdarą nuo 10 ryto iki 9 vakd 
n ...................... .

MMi

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

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

Telefonas Boulęvard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulęvard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
N amų Tel.—Hyde Park

2510

st
1824
3395

teisėją John T. Zuris ir dabar čias koncertas, geriau pasak lisj 
davė Dr. M. Strikolį į ląipsnį chieagiečiai laukia to koncerto 
“Fellowship College of Sur- — p. Genovaitės Giedraitis piri- 
geons *.Žinoma, jeigu musų- mo pasirodymo sąvo koncerte 
dakįarąs nebūtų pats sunkiai šį sekmadienį, lapkričio 14 d.}

------- : r-    r r-— ............   ; 11 -t-J  ---------- — ■——j—;

'GARANTUOT.! v . . j
VARTOTI i BOILERIAI

ant materįblo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI
MAS.

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

i . _____ ,r ... , , v
, ■ eo .VIS1ĖMŠ BOILERIAMS

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakaą-^mažiausia kaina 
mieste. Specialus riiojęeščių dydžiai;

T?

LAIDOTUVIŲ

John F.
DIREKTORIUS

EudeikisY

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JS^AIGA

AMBULANCE
x DIENĄ ii: naktį ’’ = 

Visi nlefonai YARDS 1711-1712 
4605-0? So. Hermitage , Avė.

’ 4447 South Fairfield Avenue
: 'Tel. l.AI-A Yt-’.TTE 0727

T ■ X '! * koplyčios Visose
t Lv ęĄ 1 Chicagos dalyse

■ .

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

2400 WĘST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 8 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Biunswic!k 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vtfl. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais įr 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tel.t Boulęvard 7820
* Namų Tel.: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Phone Botilevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

Į 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulęvard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Didelis West Side 
Lietuvių Kliubas 
Lietuvių Piliečių Darbininkų

Pašalp. Kliubas turi 650 na
rių. Ruošiasi savo vakaru'.
WEST SIDE. — Lietuvių Pi

liečių Darbininkų Pašalp. Kliu
bas gyvuoja šioje apielinkeje 
jau 21 metai ir dabar turi Virš 
650 narių. Daugeliui savo narių 
yra suteikęs pašalpą nelaimėje 
ir ligoje, o mirusių narių pali
kuonims yra išmokėjęs pomirti
nes. Taipjau kliubas rūpinasi ir 
savo narių apšvieta ir dauge
liui narių yra pagelbėjęs' išsi
imti pilietybes popieras, taip
jau buvo įsteigęs ir pilietybės 
mokyklą, kurioj prirengdavo 
busiančius piliečius. Jis taipjau 
remia lietuvių laikraščius ir jų 
parengimus. Kliubas yra tinka
mai tvarkomas ir visi jame tu
ri lygias teises, nežiūrint jų 
pažvalgų skirtumo.

Palyginus su kitomis draugi
jomis ir kliubais, šis kliubas 
mažai nukentėjo nuo depresi
jos, nes jo pinigai buvo sudėti 
j geras Įstaigas. \Tik narių 
skaičius buvo kiek sumažėjas, 
bet dabar kliubas velia vajų at- 
pildymui narių skaičiaus ir pa
sėkos to vajaus yra geros, nes 
į kliubą dabar rašosi ir daug 
jaunuolių. Kliubui gali priklau
syti kaip vyrai, taip ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus.

Kliubas ruošia savo vakarą 
lapkričio 21 d., West Side 'Hali, 
buvusioj MeldaŽio svetainėje,

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais. * :

YRA GĘRESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE. Ine.
6005-7 Wešt Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

Klausykite musų Lietuvių vadid programų Pirmadienio vakarais. 
IOiOO vai. vakaro iš W. H< F* C. Stoties (1420 K.)—-Pranešėjas 
< , -P. ŠALTIMIERAS.

i t . .. i, ,■■■■' -į--*-1

JLąĮdątuyh| direktoriai

I Dr. Margeris
325 S61. Ualšted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULĘVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optonietrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose • atsi
tikimuose egzaminavimas daromas I 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiai 
i mokyklos valkus. Kreivos akys /£ti- 

 

taisėmos. Valandos nuo 10 iki 8/vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulęvard 7589

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

KITATAUČIAI

8

LIETUVIAI

A

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—3 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
$Tel. Yards 1829 . 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

,756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi nasrai autarti.

Yar,ds 1139

a

■>.

Mite

Boulęvard 4089

S

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Węst 46th Street Phone Boulęvard 5566

./i ■

NARIAI
, Chicagos, 

Cicero

. Ambulancė
Patarnavi
mas Dieną

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

......UVV; įilj į

. ir Naktį

TURIME
KOPLYČIA

VISOSE MIESTO
DALYSE.

8307 Lituanika Avelitię ; Phone Boulęvard 4139

■v.. A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109. r ► r-

3354 So. Halstėd Street
P. J. RIDIKAS

...........

S. M. SKUBĄS
718 Wcst 181 h Street Phone Monroc 3377

.....  i i,L įią^AI r ‘, į- ll*1 t'i

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 11383319 Lįtuatiicą Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd I’lace Phone Canal 2515
SKYRIUS: I2-H EaBt tOSth Str<M

Phone pANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7-r-8 

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

Telefonas Republic 786R
Tel. Pulltnan M87O

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS
4704 So. Westęrri Avė. .) ę Phone Virginia 0883 
l'l i I|Į» <j '■ Į1^ I.Ol.'netoli I ' I.IĮI ;■ [,< >1 II |4;IA*i -X—

^MULEVIČIUS '
So. Califoriiio Avęn< Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Boulęvard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nagai sutarti
Res. 4916 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas pe’r 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 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 . ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS z

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL-
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880* ■ 1 • • • • ‘ ,

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Garsinkitės “N-nose
.. i
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peten

The ^Military Mind 
This Vate of Tears 
The Poison of Power

is Tokyo’s D. E. RALSTON 
Gėneral Sales Manager

* Oldspiąbile
OĮdsmobile General Manager

' 7 - • •• • -

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Turinys:
A. Vilčinskas —^Japonijos im- 

pęrialumos ir JQ tikslai.
Danas Pumputis^ Fiye o’cloc- 

ke.
A. Gučas — Žinogaus dvasios 

gyvenimo drama.
K. Baranauskas — Nendrė —

Žuvis prieš vandenį.
y.-J-kas—Trys kanalai.
K. Jakubėnas—Du eilėraščiai.
D. Pumputis— Pokarinės Len

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Ąpžvalga.

ruling Ja
no doi/bt 
forthright

Kaina 45 Centai

The Military Mind
“Japan does not harbor any 

ill-will against the Chinese peo
ple. Nor does she cherish terri- 
torial ambitions in China. Būt, 
on the contrary, Japap. is ea- 
gerly seeking the material And. 
spiritual progresą of the Chi
nese people.’* Such 
amazing statment.

To the war lords 
pan that statement 
seems honest and
To the ręst of the world that 
statement is amazing in itš ut- 
ter absurdity. It reminds one 
of the remark of a blood-thirsty 
pirate leader of old to his vie
tinis: “I mean you no harm. 
Really, I desire your welfare. 
Būt just now I want two 
things: first your money, then 
your life. For dead men tell no 
tales.”

Japan’s record against China 
clearly shows how eagerly Nip- 
pon is “seeking the material 
and spiritual progress of the 
Chinese people.”

From China, Japan has grab- 
bed the following: in 1871, 
Formosa, and shortly after- 
wards the Liuchu islands; in 
1910, Korea, in 1931-32, entire 
control over Manchuria and Je- 
hol. And in 1937, she is seizing 
more rich provinces in north 
China and is destroying Chi- 
na’s great commercial city— 
Shanghai. Systematically, per- 
sistently, Japanese war-lords 
bomb Chinese cities, buteher 
Chinese non-combatants, de- 
stroy Chinese schools and chur-. 
ches.

Here is an illustration of the 
respect of Japanese militarists 
for mere civįlians, when Colo- 
nel. Shitei, personai messenger 
and aid de camp of th Japa
nese emperor, visited captured 
Peiping: “The Japanese cleared 
the streets at the point t of pis- [. 
tols in preparation for the re- 
ception pf Col. Šhitei, while 
Chinese police roughly handled 
jinrikisha ptfllers and civilians. . 
Japanese gendarmes knocked 
down, kicked, and beat a pro- t 
minent Japanese civilian offi- ’ 
cial who attempted to eseort 
foreigners aeross a Street.”

Būt tlie world over the mi
litary mind works the- šame. 
It is hard, ruthless, largely 
elosed to any point of view ex- 
cept its own. Above all, the mi
litary mind, whether in. Japan, 
in Germany, in fascist Italy, 
or in any other coimtry, relies 
primarily upon bare force. To 
that mind, erude might is the 
beginning and the end. So that 
mind, imprisoned in a straight- 
jacket of its own making, ima
gines that it can win the 
friendship of people by de
stroying half of them with fire 
and sword, with bomb and bay- 
onet.

As nothing is more danger- 
ous to world peace and world 
progress thap the military 
mind working with overweening 
nationalism, to get rid of that 
mind is one of mankind’s 
greatest tasks.

,1 .jtfTTTir„ ,-r i1, 

Professor Paul Thomas Young, 
psychologist ąt the Universi- 
ty of Illinois, foutid that col- 
legians on that cąmpus laugh 
40.0 times more than they weep.' 

While these young men and 
women weep bųt once in twen- 
ty days, they laugh twenty 
times a day. Women, he found, 
weep three times as oftęn as 
men, būt laugh less freųuently. 
Likewise, while the environ- 
ment causes 80 to 90 percent 
of the weeping, sočiai contacts 
are responsible for 90% of the 
laughter. Strangely enough, 
dates win only tenth place in 
producing laughter. Perhaps 
this is because the couple is 
under strain miJch of the dat- 
ing time—the strain of em 
barrassment when the boy and 
giri are not very well acųuain- 
ted, and the strain of ahvays 
triving to put the best foot 
forward when the couple knows 
each other 
at ease.

Professor 
about the
ment and sočiai contacts as 
producers of weeping and of 
laughter agree with certain 
common .. observation&i When 
the humąib spirit is. weighed 
down with fears and weariness 
—of priest and heli, of wars

well enough to be

Young’s findings 
effect of' environ-

This Vale of Tears
This vale of tears, this val- 

ley of anguish, this via doloro- 
sa—expressions so often 0n the 
tongue of our ancestors, par- 
ticularly those of strong reli- 
gious inclination—is becoming; 
less a place of woe and wailing 
than a bright and smiling landi 
of laughter if we mayt accept 
as typical the results of a re- 
cent experiment. Testing 
number of studentą at Urbana>

1938 Oldsmobile Six Foiir-Door Toufing Sodan

asd dietators, of cold and hun- 
ger and overwork, of poverty 
and misery and loneliness in old 
age—people find it hard to 
laugh.

The Italians, for instance, 
formerly gay and light-hearted, 
are said to have become sedate 
and serious under the strong 
arm methods of ii duče. Ger- 
mans, too, incessantly fed on 
nazi glory and brute force, are 
losing their old-time ability to 
laugh and joke. While the Ja
panese are serioris-faced be
cause so engrossed with their 
heaven-sent mission of enlight- 
ening the Chinese with bombs 
and bayonets, the sons and 
daughters of China, after sit- 
ting at the feet of American 
and British teacjiers, were re- 
placing rigid control with grea- 
ter ease and . laughter. vvhen 
the military machine of Nip- 
pon started to grind them down.

As man increasingly masterš 
his environmenL anęl - banišhes 
fears, as he makes the abun- 
dant life possible for more and 
more people, increąsingly will] Union, the Southerners sece-J

men meet in happy sočiai con
tacts, and incręasingly will man- 
kind change the vale of tears 
of the militarist and priest in- 
to a bright, smiliu g land of joy 
and laughter.

or

na

ded ,when the eleetion of 1860 
chose . a president opposed to 
the sprėad of slavery.

By firing on Fort Sumpter, 
those lords of the plantation 
started the civil wąr, vvhich 
destfoyed their political pow- 
er, and for a decade forced up- 
on; them thė condition of a 
conąvtered province. The Sou- 
therners^ poisoned with long- 
held power, hved in the roman- 
tic atmosphere of Scott’s no- 
vels, them risked all on a 
bler’s chance with the 
ten to one against them.

When England’s Lord 
in the early 1920’s haci
tiated a very favorable treaty 
with Turkey, he destroyed the 
result of long labors by his 
pride and his intoxication with 
power. For, when the Turkish 
delegates put on a big dinner 
in 'his ■ honor to “ celebrate the 
treaty, Lord Cecil remarked 
hąughtily, “Duty compelled me 
to;.' negotįate with Turks.- Būt, 
thajik God duty doesn‘t force 
me to eat with Anatolian pea- 

jsants.”

gam- 
odds

Cecil 
nego-

The Poison of Power
The poison of personai 

class power, likę pollution in a 
stream, spreads until it de- 
stroys the wielders of that 
power. The working of this poi
son is seen iri various persons 
and classes who wield. that 
power autocratically or who 
hold it for long..

Southern slave-holders, for 
exainple, dominated our
tional government for dėcades 
before 1860. Controlling the 
senate, the supremę coųrt, and 
also West Point^anį Annapo- 
lis, these landed^gentr^ large- 
ly officered the "ąfmy and na- 
vy whose rank a!nd file came 
chiefly from the North. Hat- 
ing and despising. Mie Norther-1 
ners as money-grabber who 
would not fight to save the

Nor can ii dučė, striving to 
build the Houše of Mussolini, 
withstand the poison of pow- 
er. In thirteen years, according 
tp his biographer Herman 'Fi- 
ner, there tyąve been these 
changes of Itąlian ministers: 
six each in finance, in Commu
nications, and in<colonial af- 
fairs; flve each in the depart- 
ments of war, of marine, and 
of public works; four each in 
justice and in agricidture; two 
in aviation and sevėn in edu- 
cation. ...

Warping most jnįnds, pow- 
er makes its wieldęrs impatient 
of criticism, however benefi- 
cial.' Poisoned wiih- pow,er and 
with the pride it breedš, sur- 
roundėd by yes-men and boot- 
lick.ers, eut off from the hard 
facts of daily life, the idle-rięh 
classes long in power, dietators 
and autoerats finally make 
falše movės that topple them 
from on high.

Eventually the poison of 
power destroys its wielders.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

- Parkraustom 4omiįius, pianus ir 
▼isoUtius rakandus bei itoru«

< arti ar toli.
3406 SOUTH | 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERNAVE. 

Yards 3408 I Hemlock 5041

GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, I|linois.

PAIN-EIPELLER
----------

Peily muskulus r*lla? 
Į Petys iiUmpytss?

Sutelks malonų pajeiųrvlnimų 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 71c. 

visose' vaistinėse.

Li N I M E N T

daugiau malonumo
Išsiimk pakelį ir tas pritraukia juos 

kaip magnetas... tuoj rūkytojai susirenka 
dėl to gaivinančio LENGVUMO 

ir GERESNIO SKONIO

f APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudoa 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
, • nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų jšdaužymo

I®*®?

.Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

ITlth the best to choose from theee daya, em» 
ployere favor the peraon who is most attrao- 
tlve. In buslnesa ule as inthe sodai world, 
halitosis (unpleasaut breath) is considered the 
tforst of įaufta.

Unfortunately everybody puffers from t.hls 
offensive condition at some time or otner— 
many more reguląrly than they thl.k. Fermen- 
tation of fooa parudęs ąklbped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pieasant way to improve your 
breath is to ūse Listenne, the guick deodorant, 
every morning and everv night.

Lbterine haits fermentatiop. a major cause 
of odors, and overconjes the odors themselvea. 
Your breath becoipee’fwoet apd agreeable. It 
•v«|i not offend othėrs.

If you valus your job ąnd your friends, ūse 
Lirtarine, the safe antiseptlc. regulariy. Lam- 
bert Pharmacal Cofhpfny, St. Louis, M o.

Don’t offend others * Check
halitosis with LISTERIN E

FuILflavored

jf&piasi prie jų 
kasdien

—perfect 
fpręookingl

• Kraft Am«gfc*n h** ą mellow, 
full-flavorečl richaę** thf t makos 
it. pėrfect for sandi^ichea. Ąnd for 
cooked di*hc* you can depend on 
this Americaa ę3w*ao to mok 
patfsctfy.

■Ilim.
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Ėntered aš Sečond Class Matter 
March ’7th W at thė Pošt Officė 
of chitefo iii. uudėr thė m oi 
March gkd 187Š.

Naujienos ėln& kašdieh, Išskiriant 
sekmadieUta. Leidžia NaUjiten Ben
drovė 1959 S. Htfrtėd SU 'Chicago,
III. Telefoną® Ganai 8500.'

Užsakymo kainai
ČhicaįdR pašte:

Metams -------- $8.00
Pūsei kot

Btfinėsiaite 1o>
Dviem ----- 1.5t

. TOnam tetaesM J75
Čhfcagoj pė^r 'ifehefeiotdluš:

Vfėna kopija 8ė
savaitė! 18fc
Mčhėsiūi 75č

šuriteĮptafe Vaitiūfctet M UhKagoj,

Metams $.00
PŪsM  k.75
Trims ____ ... i.50
Dtfem U.00
Vienam .75

Uėttffofe ir tai- uMeniudšš

Mėtettk $8-00
.puiri 4.00
Trims ‘mfentfesiatt* *2.50
Pinigus reikia siųsti ’pSŠto Mdnejr

Orderiu kkttū rfu uisŠkymu.
—-a-1 iii.--!-. ..-..vtoi&T.-.irJ avį g; - r,......-)■

Fašistų demonstracija
Vokietija, Jaįtohija ir Italija pereitą šeštadienį pa- 

sirašė* “sutartį prieš komuhižmą”. Sutarties tikslas yrU 
toks kad ji tikrumujė nieko nereiškia. “Komu-.

tos trys atžag'areiviškos valdžios vadina Visa,: 
kaš netinka, jų politikai. MilSšd'lfni, p’avy^džitii, prikai-- 
stoja “koniūntomą” dabartinei Ispanijos respublikos val- 
liŽiai; ė Hittertd šRauda surado “komunizmo pergalę” 
ttel ba Guardijos išrinkimų N‘ew Yorko meru..

Ta šūtftrtfe, tokiu budi*', yra niekas kita, kaip tani 
tikra EūrUpos ir Azijės fafetžnlo dėiftdhstTaeija. Jie noH’ 
pasauliui parodyti sAVė soiidarumą, kad pasaulis jų bi-, 
jotų IT tohgviAu pasiduotų jiį šantažui.

Pirmoje eilėje ši demonstracija yra atkreipta prieš; 
Briuselio konferenciją, kurioje valstybių grupe svarsto 
kinų-japonų karo klausimą. Japonija su pagelba Vokie-’ 
tijos ir Italijos bando nugąsdinti konferencijos dalyvius,' 
kad jie nedrįstų imtis jokių griežtų priemonių to karo! 
sustabdymui. , . ;

Tačiau šitas fašistų blo'faš gali 'turėti demokratinė
se valstybėse visai kitokių pasėkų, negu kad Tokio, Ber
lynas ir Roma tikisi. Jos gali padaryti išvadą' kad su- 
fašistais geruoju nieko negalima pasiekti. Kai šita minJ 
tife paims viršų Anglijoje, FrahcUzijoje ir Amerikoje, 
tai pasauliš hebesiduos fašistų blefuojamas. .

Didžiaušia bėd’a šių dienų kovoje tarpe demokrati-. 
jos ir fašizmo buvo iki šiol ta, kad demokratinėse šaly-: 
se daugelis žmonių tikėjč, jogei nusileidimu galima fa
šistus nuraminti iryatVęršti į sVėiką protų; Todėl tos šaJ 
lys kiek galėdamos vengė aštrių susikirtimų su akyplė4' 
šomis. Bet kai Mussolini, Hitleris ir Japonijos militaris-' 
tai nuolatos vis demonstruoja, kad jie yra nesukalbami, 
tai demokratinių valstybių kantrybė turės išsisemti.

Šita nauja fašistiškų valstybių sutartie prie to pri
sidės. ,

AM. DARBO PARTIJOS 
LAiMėMMai

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

prasmė bolševikų vadams buvo 
parsiduoti DABAR, kUi ftušijo-’ 
je JaU ftebėra karo nei viduje,

darbioj tvirtinimo, kad Rusijoje 
vykdomas “MarkSb mokslas^.' 
Jos, girdi-, tik pavadinusios tų- 
bendtedarbį “pasakoriumi”: jfc ; nei šū išoriniu priešu?

“Naujienos pasirinko lenį-‘ 
viausią išeitį; j'ei neturį ar-i 
gumentų, pasimk žodyną, su-; 
rask atatinkamą Žddį, dteb- 
telk juos saVo oponentui ir 
manyk, kad pasirodei labai* 
gud’rūs...,, \ :

i ■ ‘

Bet tai vlšai netiesa. Tas1;
“Ametikos” bendradarbis (kun.; 
Balkonas) savo tvirtinimą tė-į 
mė ištrauka iš Markso “Kbmti-Į 
nistų Manifesto”-, šitą JO argu^j aūkŠčiaušIaš Vietas valdžioje * 
mentą “Naujienos” atrėmė, parį 
rodydamos, kad jisai paėmė išį A
“K. M.” agitach-ię frazę,, bet Aw>H43k INlaillSl
užtylėjo datig 'dirtės'fi'ės i-eikš-Į A ’l'iMiJIIC* ■ -A akM-M.JF 1^.
mes sakinius, kuriuose išdėsto- ' — 
ma įfrj¥i’čiįrt> clMyiiiii.

“Nla’djjiėm*’ • ' kvd

kaipo 
kratij'ės 
pfung der Demoktetiė”) ir sto
ja už demokratinių partijų su
jungimą ir susipratimą visose1 
šalyje (“Verbindung und Vėr- 
Staendingung ’det demokrate 
schen Parteiėii aller Laeftder”).; 
Tuo tarpu Rusijos bolševikai* 
demokratiją sunaikino ir pet< 
metų metus vedė atkakliausią 
kovą prieš kitų šalių demokra
tines partijas (o ypač prieš so~ 
cial-demokratinęs partijas!).

Kaip gi tad “Amerika” gali 
•sakyti-, ikad “Naujienos” nevar-' 
•tojusios jokio rimto argumen-, 
to prieš neteisingą jos bendra
darbe tvirtinimą? Negražu ši-, 
taip klaidinti savo skaitytojus.Į

PLEISTERIS ANT NERAMIOS
SĄŽINĖS !„■•

Ką galėjo tikėtis laimėti - 
Trockis, “parsiduOdamas” Vo
kietijos fašistams? Juk Hitle
ris, kuris žydus petsėkioja, ne
būtų jį pasodinęs j Rusijos so-; 
štą. O dar labiau — ko galėjo 
tikėtis Zinovjevas ir Kamene- 
vas, Buehiarinas it Rądekas>' 
maršalas TučhaČevskis ir gene-: 
rolaš Ubarevičtos ir daugelis! 
kitų buvusiųjų šulų sovietų į 
Valdžioje? Jie buvo pasiekė

nieko geresnio jiems negalėtų, 
duoti nei Vokietijos n*a'čiai, nei 
Japonijos militarištai.

0 betgi Mizara bando mus 
įtikinti, kad tie asmens išsiža
dėjo visų saVO įsitikinimų ir 
pasiryžo sunaikinti visa, ką jie 
per metų metus steigė ir gynė, 
it dagi sumanė parduoti kraštą 
Vokietijos fašistams! kur čia 
sensas ?

Jeigu jisai neturi geresnio 
pateisinimo tam senųjų bolševi
kų galabijimui Rusijoje, tai be 
Veikalo jįsUi bando savo sąžinę 
nuraminti tokiotnis tuščiomis 
pasakomis.

,,,, ------ . .--------------- į—----------------- r—-------------- ?------------------------------iT,'A1“ ==K=
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KAIR ROMOS RAfcNYėlA the top”. Katalikų universitetai
kiną su gyvenimu (

“Draugas” lapkričio t-mą die
ną, pasikvietęs į telką “Dahe- 
vėrio Gateą”, ąiškfha ąpl’ė Vie
ną netinkamą priekaištą Ro
mus katalikų bažnyčiai. Girdi, 
Romos katalikų bažnyČIUI daž-' 
nai esą prikaišiojama, kad ji- 
nesistengianti uiti «u gyvenimu 
i!r Vis atsiliekanti. Toks priekai-, 
štos esąs nerimtas ir neapgal
votos.

Neiv Yorkė ūe tik bū*Vo iš
rinktas meru Amerikos Darbo 
Partijos indors'uotes LaOūar- 
dia', taip pat išrinkta 4 tos par
tijoj kandidatai ir 3 jbs indbr- 
suoti kandidatai į valstijos sei
mą (assembly); be to, išrinkta 
du Am. Darbo Partijos kandi
datai j municipalinius teisėjus 
Manhattaūe.

mrainm*

vienas švietimo tarybos narys 
ir vTown feiėrk.

Tokiu btrdu visa’ to miesto 
valdžia šilšldeda iš social-demo- 
kratų.

TASISĖKiMAS ALhANY’JE

Albany (N. Y.) meru išrink
tas pažangus demokrates Itoll- 
ing, kurį rėme Am. Darbo Par
tija ir to miešto dari>iiilūkų 
unijos.

statė savo kandidatą į me
rus 1Y ThomUs'd Sdciaiist Pan
ty-. Bet tas kandidatas, Rev. H. 
J. Hahn, W VTSb tik W6 bal
sui. ' *

BRIDGEPORTE VISI ALDER
Manai socialistai

Btįdgėporte Išrinkta
Ėe tik socialistas meras JaspeY 
McLevy, bėt ir vTSi 16 docialis- 
tų kandidatų į aldertaaūus. į 
miesto tetybą nepateko nei vie
nai republlkonas arba demo
krates. <

Ėstų kandidatai į kitos mieste 
teMžfcš rietas: mtėstO klerkas 
miesto iždininkas, trys šeYitai

REAiMNGE SOCIALISTAI .
PRAKIŠO

Readingė z(Dad, Kūris tūri? 
socialistinę administtaeiją, bu
vo renkami du miešto tarybos į 
nariai it mokyklų taryba lt bu-į 
vo balsuojamas adminištteoijosį 
sumanymas, kad miešta įsteig
tų savo olėkirikbs sistemų.

Demokratai Ir tepUblikOUai 
šituose rinkimuose š'ūšivmnijd' 
ir sumušė SOčiūlistūs. “Th'ė NėVr; 
Leader* tešo, kad kapitalistineši 
partijas tėme it Thoma's’o So-t 
cialistų Partijos Mlninkai. ' i

Bet svarbiausia sdėiabstųi 
pralaimėjimo priėžaštis būVdj 
ta, kad prieš jūos Vedė smar-į 
kią koVą .riekttikoš kompanijai 
— Metropolitan (Edison Uom- 
pany. Jos agentai ėjo pėf ntū- 
bas ir agitavo Už demokratus^

< 4r rėpūblikonus.

Tačiau Readingo miesto tei*y*- 
boje socialistai įar vistiėk ta 
ri daugumą. Nauji rinkimai 
įvyks 1940 m.-

NEtlBsA

sako,Brooklyno “Amerika 
kad “Naujienos”'jokiais argu
mentais neatrėmė jos bendra-

• * i • *

Tas faktas, kad beveik visi, 
stambiausieji sovietų steigėjai, 
yra pakišti po velėna, kaip1 “iš-,? 
davikai”, arba turėjo bėgti iš: 
“proletariato tėvynes”, kurią 
jie sukurė, — pasak R. Miza- 
ros, nieko svarbaus nereiškia, 
r- • / • •> r • 'I

Tai, esą, visai paprastas daly
kas, kad Rusijos bolševizmo- 
vadovybėje atsirado tokių .gai
valų: tokių išdavikų esanti “pil-j 
na žmonijos istorija”:

■

“Sakysim” — rašo jisai —r, 
“toks Anglijos MacDonald, 
buvęs Darbo Partijos auklė
tojas, o dabar jos priešas; 
Amerikos Revoliucijos metu, 
iš karto ’ger&i kovojęs prieš’ 
anglų imperialistus,, o vėlia# 
pe’r&jęš terifanti33Rate,' klaipo 
šnipas, Benediktas Arnold, 
etc.>, etc.”

• f * >r• <*

Anglijos KtecDdnaldą lygintis 
su šnipais, parsidavusiais prię- 
šin^Oš Valstybės Valdžiai, yra 
abšŪIrdas.. 0 kai 'dėl Bėriedikto 
Arnoldo ir panašių tipų, tai ir 
Amerikos revoliucijoje ir kitų 
šalių istorijoje jie yra pavie
niai, neškaitlingi Ieškiniai.

Tarp Kristaus apaštalų irgi 
bŪVd Tūda, bet dūda buvo vie- 
i’ra's iš dvyiikb^.dO iŠ Lėblno ar- 

llėhdtetebių be^ 
Wk vW pateko į “išdavikus”.

Tai vienas labai svarbūs skir
tumais tarpe Rusijos bolšeyizmo 
ir kitų judėjimų žmonijos Isto
rijoje. .

Antras labai reikšmingas da
lykas yra šis: “Išdavinio pa
vietrė” apniko 'bblŠėVl^mą tuo-J 
inet, kai ji^ai buvo išlaikęs sa
vo tefikosė diktatorišką įgalių 
pėr dvidešimts arėtų, kai nįn- 

tei dfttetetei sew bn- 
Vd sutriuškinta.

kol ėjo vidujinis kates Rūsi- 
Joje ir Svietų VaTdžik kovėjb 
pri’ėš ,'svetimų valstybių įnter- 
Vfehėij'ą, tib bolševikų Jštflai bū- 
Vo •rėVbliucijbs eilėse h stovėjo 
vadoVaūjknčioee poricijosė, 
nbte tuomet jiems gteribo pfe-! 
vėjus. Jeigu jie butų tuomet 
pralaimėję (o ne vieną kartą 
padėtis būVo desperatiška), 
dhūgėlis jų butų Žuvį. PePsi- 
mėsti į priešo pusę buvo tuo
met lengva ir ne Vienąm jų, 
gal būt, butų būtį pėbtfnga’.

Kad ateltebda persimfetėkų it 
išdavikų tokiais kritiškais lai
kais, tai nenuostabu. Bet kokia

<triĮHW r,-ir

;fev. Ka'žimiėrd Dteūi 
Išlėtėo A. kaktoj 

parašyta knygą 'aūtte^tė “AūkŠ-’ 
•ėfoUši&s GėriA Aūtoriūs—-tai i 
plačiai ŽiftbŪliaš iTėtiiVfį

i fnenel faū Wė priėAarinių iai-{ 
kų plunksnos veteranas.

Antraštė Aukščiausias Gėris 
gal nė vienam primeną Šukį:, 
didžiausia gerovė didžiausiam; 
žmonių skaičiui. Bet autoriui 
visai ne tas rūpėjo.. Jam Aukš
čiausias Gėris—tai Dievas. Au-, 
torius yra Romos katalikų ku
nigas. Todėl niekas perdaug ne>- 
nusistebės kad jis Dievą stato( 
AukŠČiaū'siu Gėriu.

Pirmoji knygos dalis yra te
ologiška. 'Čia autorius aiškina 
apie Dievą, Jo ypatybes, Jo tris, 
ašmenis ir t. t. ir t. t. Kartu,t 
žinoma, pliekia materialistus ir, 
kitokius istus. Šitie kabinėtiški. 
teologų ir mokslo vyrų klausi-, 
mai liaudžiai neprieinami, ne
svarbus ir neįdomus. ,<

Amerikos plačiosios lietu vi jos 
kasdieniniai reikalai ir intelek-; 
tuališki 'interesai toli stovi nuo 
minėtų klkūnimų. Todėl juos, 
šioje apžvalgoje praleisime. Ra-; 
cituosime tW vieną paragrafą, 
kur autoriuj tariasi supliekęs 
materialistų^. Štai: ' ,

“Materijalistai mokslo garbei; 
daug prikalba, bet jų galvosena, 
yra visai nėmokslišk-a. Iš vienos 
pusės mokslas juos spiria pri- 
pažinit materija esant inerčia- 
negyva, o js antros išvedžioti iš 
jos Visą į&saųito judėjimą,' gy
vybę ir net mtdstabią gimtoj 
apsireiškusią išminlį. Vadinas, 
materija įnerti, 6 bėt-gi duoda! 
pradžią visokiam judėjimui-, ma-į 
terija negyva, o bdt gi ji tėnk-a; 
laikyti gyvybės .kūrėja, o galop: 
ji neturi proto, 'o bet gi jos pa
dariny—pasauly pilftk ’aū1k§čiaū-į 

’sib protingumo pėdsakų. Išeina,; 
kad materija nieko netūri, o bėtj 
gi pasauliui viską sūtėlkia. Ari 
bereikia didesnio priė^teraVi-! 
mo.” ' ■ -

šita paragrafą galima išvers
ti šitaip. 'Kunigai Dievo garbei; 
labai 'd’ą’ūg prikalba, bot jų gy-! 
venimas Visiškai nesiderina sūį 
Kristaus moksTii, kūrį jie skel-= 
bia. Iš vieUos pūsės žinome, kad 
Kristūs ‘šakė: ^Nėkteukitė saū: 
turtų *ant žemės... 'dovanai ga-i 
vote, dovanai it 'dūdkite, o iš; 
antros pusės matano, kad Ro
mos kunigai tūrių nau kraują-; 
si daugiau, UOgu bet kuris kitos; 
luomas ; už šavo paMimavimuš! 
lupa 'daugiau, negu bet kurie; 
'kiti jp’to^ėšionaiai. Yadiftasi, ku-> 
Pigai skelbia Kristaus mokslą, > 
(o gyvena kaip tarižiejei. Ar be* 
teikia ‘didęsPio priėštateVimo ? i

Kad teologai m mokslo vytelį 
$5 savo kabinetų, kaip 5S kekių' 
tvirtovių, šaudo vieni į kita, j 
tei tas plačiąją višū01Uėnę men
kai tėpaliečfa'. Bet kada kunigai 
Kristaus mokslą laiko aiškiau
siu Dievo žodžiu, jį skelbia 
įmbnčms, p. patys taip nedaro^ 
kaip DiėVO žodis reikalauja, tai 
tada jap baisūs daiktas, baisūs 
Skandalas it baisios pasėkos! 
žmonijai. !

Po . Šios pastabelės ženkime' 
toliau. Antroje aprašomosios 
knygos dalyje randame apie' 
Dietą ir žmogų, 'apie Dievą ir j 
feįžnyčia. “čią išdėstomieji *<My^ 
kai visiems suprantami, įdomus’ 
ir svarbus. Duokime žodį au-

kia eiti su g.yvėhiihu. Girdi, tai! 
reiškia “lemtis apsisvaiginti ga- 

tOriUi. Štel jisai piešlg žmoni-ltvės užimu 4f| trukŠmu” ir ’Tei- 
jos sugedimą ir sako: “Ar lai-’ štiš pavergti balagano, cirko iri 
eižūdta žmoniją pagerėjo, pato-, karčiamos dvasiai.” Toliau sa-l 
bulėjo-, ŠŪšvrinėjo? Nėi kiek! Jit koma: “geriau būti gyvenimo] 
tik išmoko Viešuose pasirody- sumindytam, atstumtam ir pa
imtose Vaidinti dorus žmones,; niekintam, negu be dvasinio aš1 
visai nebūdama tokia.” Laicri eiti su tokiu gyvenimu.” Dar, 
zuotas reiškia supasaulėjęs, Ii-; primena apie senoVės graiką 
bėraliŠkaš, kairysis. Žinome,- beašmėnį dievą Dionisljų, ku- 
kad tokios laicižūotos žmonijos, riam būdavo rengiamos metinės 
dėka UžgešO laužai, aiit kurių iškilmės, per kūnas būdavo gir-; 
RomOs katalikų bažnyčia de- taujaftia, ūžiama, trukšmauja-; 
gindavo eretikus. Taigi laičizuo- ma, lėbaujama. Tos iškilmės 
ta žmonija tie vien pati pagerė- dionisijomis vadindavosi. Dioni- 
j'O, O ir s'užmonino bent iš pa-i sijos—tai ryškiausias ėjimo su 
'vitšio pačią Romos katalikų baž J gyvenimu pavyzdys. Su tokiu. 
nyčią. gyvenimu Romos bažnyčia nei-:

Dabar paklausykime ilgesnių Uanti ir eiti negalinti, rašoma 
autoriaus išvedžiojimų, štai jis' “Drauge.” 
piešia šių laikų kraštutinių kai-J Tik užsimėrkėlis, veidmainys- 
riųjų, tai yra komunistų, dat-llr saVo proto atšižadėjusis ga-, 
buš. Klausykime: 11 sakyti, kad RoiUos bažnyčia-

“Geriausia to įrodymais gali: neiną su tokiu gyvenimu, kokis 
būti, kad ir nežmoniški žiauru-; Viršuje nupieštas. “Dteūgas” la-: 
mai, Vartojami ūun Sovietų Ru- bai neapgalvotai Ir nerimtai pa
sijoj-, Mėksikoj, Ispanijoj lt ki-! sielgė, peršpaūsdindsffrąs miūė-i 
tūr. Vadinas, kad visa žmonija! tą straipsnį iš “Panevėžio Gat-i 
gerėtų, tobulėtų to nėšimato, o: go.” Argi Romos katalikų bAž- 
jos sūžiaurėjimo, sužvėrėjimo: nyčia nėsileidžia apsisvaiginti 
pavyzdžių pilni visi laikraščiai, gatvės užimu ir trukšmū? Ar 

* žmonija kas kart aiškinu skyląj nesileidžia pavefgtl balaganų, 
į dvi dalis—dešiniąją ir kairią-Jeiikų iY karčiamos dvasiai? 
ją, dorą ir nedorą. Dievą gar-; Kad taip yra; tai žino paprafe- 
binančią ir Dievą niekinančią. I čiaUsias parapijonas. Taip yra 
Pirmosios skaičius nuolat maže-i tatp lietuvių, airių ir kitų taur 

į ją," o antrosios vis auga. Kur gi; tų išpažįstančių Romos katalikų- 
, čia pažanga? Pažanga butų, jei! tikėjimą* » 5

•žmonės DieVą mylėtų-, Jo valią; Parapijų riknikal, fėYai ir bk- 
■-stropiai vykintų, Jo karalystę; zat’ai tai tikros šių laikų dioni-*: 
žemėj kurtų. Kaip gi yra tikru- sijos. Jos kai kuriais atvejais* 
moj ? Visai priešingai. Dievo, .yra blogesnės, negu senovės; 
meilė pakeičiama Jo neapykan-- graikų dionisijos. Tuose pikni-’ 
ta. DiėVas Varomas lauk iš vi-; kūose bazaruose ir fėruose gir- 
sų gyvenimo -sričių.” j tarimas, lėbavimas, gembleria-

Tai ką? Baisu. 6 kas atsitiko. vimUs-, “šokiai”. Rašau “šokiai: 
'šiais laikais su artimo meile: į I f^vetiniženkliuoseį, nes pažiūrėki 
“-Eidama Vis pirmyn, kairfdji į tafc šokėjus, tuoj norisi, 
pažanga'priėš žmogų-artimą^ pa-nukteipti j kitką. Visuose! 
Statė žmogų-žvėrį ir jų -tevitar-i parapijų piknikuose ir bazaruo- 
pius santykiūs sunortnavo se- gę į^te kunigai yra pra- 
ū'orinę pagonišką taisyklę: Čmo4 vadniūkai. Jie 'duoda pavyzdį ir 
gūs žmogūi, tauta tautai—ril-į pątys miSlgėria, kaip šiaučiai. 
kas. Kas turi stipresnius ^aūtiš, Aišku, W Ir parapijonai taip 
‘aštresnius nagus, to ir- rirta.”j^k dvasios vadai duo_. 
\ A. Jakšto ir kitų Romos ka-ka pAVyž^j ir riskas čia daroma, 
tulikų autoritetų prašome ųįm Dievo garbė! ir šv, Romos baž- 
daug nešokti į akį komunistams. Į nykios labui.
Vertiao atidžiai tėf>ažiūri jiėms Wi i»i-ai>ijų piknikus,. 
| afas, O jose pamatys savo ftoW(os katalikų
Vaizdą. Juk kaip komumstei,kažftyčiĮa. kU(>1)itoftošiai susilie. 
taip it Romos bažnyčia tepa- U BU MUįfanOj cirko>:
fceteia svetimos temtetes. Sau ka^mtes dvasia. Tarp bažny-: 
nepatinkamos nuomonės skėlbė-;| .Xi 
jus komūnistai stato “k stė’n-lĮ 

tokius ant laužų gyriiš' daginį 
•davo. Svetimą nuomonę tolertro-į 
•ti moka’ tik iaicizuota žmonija. ’

A Jakštas įrodinėja, kad bai-! 
Šiais darbais dabar pasižymi kalį 
rieji, tai* yte 'tie, kurie Diėvą: 
■išvarė lauk Iš- visų gyvenimo; 
sričių. Tėgū būs taip, kaip &&«•! 
toriūš sako. Bet kūd pi©ižymii 
dešinieji, būtent, ‘tie, kurie pa-j 
siliko Dievui ištikimi?* Kaip; 
jie gyvenime pasirodė? Apie jų! 
darbūs autorius tyli. Matyt, au- 
'toriui išrodo, kad dešiniąjame 
Jrdfitė viskas tvankoje, Viskas 
pagal Dievo valią ėiūa.

'(Būs daugiau)
I

,. .. I

*Jąčk Maris, 38 m., savinin
kas restorano 459 N. Dalsted 
Št., liko nubaustos $1,000. Jis, 
prisipažiūd keturis sykius sam
dąs vaikytos išdaužyti savo kon- 
kurėnto langus. Valkatoms jis 
mokėjęs po $2 už kiekvieną iš
daužtą langą.

ifatržKKitt

ir kolegijos pagarsėjo savo 
baseball ir footbaU tymais. O 
Štai Chicagoje vyskupas Shell 
suorganizavo CY0, ari>a tefp 
sakant snukių daužymo organi
zaciją specializuotis bokso rung
tynėse.

Kas dabar išdrįs tvirtinti, kad 
Romos katalikų bažnyčia atsi
lieka ir neeina su gyvenimu: su 
balagano, cirko,- karčiamos, 
trukŠmo, gemblerystės, snukių 
daužymo gyvenimu*

Kristus pasakė: “Aš esu Tie
sa, Kelias ir Gyvenimas.” Bet 
Romos bažnyčia užmiršo apie 
tą Kristaus Tiesą, Kėlią it Gy
venimą. Romos bažnyčia fcūsi- 
radė kitą tiesą, kitą kelią It ki
toniškų gyvenimą.

Senovės dronisijos tebuvo ren 
giaiftos karta per metus, o Ro
mos katalikų parapijos dionisi- 
jos rengiamos po AėtuHūs Ir 
pehkiūs sykius per mėtus. Kaip 
per tai deformuojamas (darko
mas) žmogus ir kaip išniekina
mas Dievas ? Juk Čia Dievas pa- 
verčiamas į kokią tai besočių, 
begėdišką, guodžią būtybę, ku
riai pinigas “tton olety’, t. y. 
nėsmirdi, It kuriai piniginės au
kos turi žūt būt Sukeltos, kad 
ir pėr gembletystę, girtybę ir 
kitokius nepadorumus.

Nejaugi Amerikos lietuviai 
Romos katalikai nepraregės ir 
neimsis žygių pašalinti minėtus 
baisumus? —Tikybos žinovas

Tsb. Klydo Nutylė-

Taigi iper jMiVapijų piknikus

!

Aš nesu Šo. Bostono “Darbi
ninko” bendramintis, bet kar
tais prisieina pritarti kaiku- 
rioms tame laikraštyj išreikš
toms mintims. Dabar Štai ran
du reikalingu atsiliepei į J. K. 
Tautipylos straipsnį, kur jis iš
peikė Tsb. Kaip visų laikraščių 
skaitytojai žino, Tsb. yra Lie
tuvos "Spaudos Biūras, siunčiąs 
raštus užsieniniams lietuvių lai
kraščiams. J. K. Tautmyla nu
rodo, kad tais raštais norima 
palankiai nustatyti visuomenės 
opiniją link dabartinės LiėtūVos 
Vyriausybės. Todėl Tsb. nesąs 
bešališkas, menkus daiktus iš
purčius, o svarbius nu tylįs. Pa- 
Vyzdžiui nutylėjęs apie vysku
po Reinio kelionę į Ameriką.

Tautmylai reikia pritarti ir 
prisidėti prie viešo papeikimo

< Tsb. Už tai, kam jis nutylėjo 
apie vyskupo Reinio kelionę už
jūriu.

Ką Tsb turėjo apie Reinį pa
rašyti ? Musų žvilgsniu, Tsb. tū
rėjo parašyti apie vyskupą Rei
nį tą, kad jrė, kaip jis pats sa
vo “Atsisveikinimo žodyje” 
paskelbė, aplankė 52 bažnyčias, 
pasakė 67 pamokslus, pasakė 
46 prakalbas salėse, dalyvavo 6 
organizacijų seimuose, kalbėjo 
per radio. Tokiu būdu Vyskupas 
Reinys pasiekė savo gyvu žo
džiu apie 10*0/000 Žmonių. To
liau Tsb. tūrėjo nurodyti, kad 
tie vyskupo Reinio pamokslai 
ir prakalbos buvo sėkla pasėta 
ant geros žemės, bet labai kei
sta, kad ne tik šimteriopo, o 
jokio vaisiaus jo sėkla neišdavė. 
Tie 100,000 lietuvių vyskupą 
girdėjusių yra ta gete žemė,

. - ...... TČios ir “gyvenimo” nebelieka'
.jUS kmnunisitąi stato 1^ stėn-iL^ ^eitralltos žonos, nei demar-

.. 6 ūj kacijos ifeiJdS. Tuose parapiji-
i ūiūose pateūgimuosė girtavimas: 
j lėbavimas, nepadorus šokiai, 
gemblėriarimas, trūkšmas, kar
tais Ūet muštynės. Tada esti pil
nas Susiliejimas su gyvenimu, 
šū gatve, pilnas pasidavimas ba
lagano, rirko, karčiamos dva-! 
šiai. Taigi Romos katalikų baž-( _ 
nyčia eina šU gyvenimu, ji ne-f kūri gali šimteriopą teisių neš- 
atsIKeka; nenori būti sumin-i ti. Bet bėda te, kad tą žemę pa- 
'd&ota, atstumta, paniekinta. Ji 
atsižadėjo šavo dvasinio “aš.” 

Dar įie viskas, štai ateina 
vadinamosios misijos. Kai ku
riose parapijose tada šventas 
turgus atsidaro salėse, bet ki
tose parapijose bažnyčia pa-, 
verčiama j turgavietę. Užmirš-' 
tama, kad Kristus anuomet pre
kybininkams, dariusiems bažny
čioje biznį, rimbu nugaras iš-;
karšė.

Ir tai dar ne viskast Gyve
name sporto gadynėje. Romos 
katalikų bažnyčia ir čia eina sur 
gyvenimu, eina' tiesiog “over

šis'Avinusieji gaspadoriai ‘(ku
nigai) tą vyskupo sėklą sumin
džiojo. Tai yra lietuvių Romos 
katalikų kunigai ( naikindami 
lietuvių kalbą lietuvių bažnyčio
se ir mokyklose, neleido tai sė
klai nė išdygti. Taigi vyskupo 
Reinio darbas nuvo palenkti 
Amerikos lietuvių Romos krteb‘- 
kų kunigus prie lietuvybės pa
laikymo, o jis to nepadarė. Jo 
kelionės vaisiai lyginasi nuliui.

Tad kas gali nesipiktinti Tsb. 
bUtylĮįimu apie vyskupo Reinio 
kelionės nenaudingumą?

Laikraščių skaitytojas



MUSŲ SKAITYTOJAI
Seni parūpi jonai

nyŽia ant pardavimo

itoveftdš. parapijoftAš

CHICAGO SYPHIUS CONTROL PROGRAM

vakare dalyvaus parodos iškilmėse

augalas,

Galą,

NĖRA KO BIJOT

JUOKAI
Savai Sričiai iThka

Pamatyk 1938 Plymouth

9:00 VAU. V AK 
lOfOO V AL. V AK.

7:00 VAL..VAK

Kauno apylinkėse 
užauginta Japo

nijos augalų

PLYBftyutft ŠTATO
DIDELIUS KARUS

Mo'teriš Lai'kO fiatyją rarikr 
nį stabdį. įįs- ffėllečia grih 
dų, kliučas reikklanja spėta 
dimo 15% mažiau.

važiuokit,.. 
‘ V’PLYM- 
chrysler 
Michigan.

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

pasirodė. Mėtai 'daiktų tesuko- 
lektavo ir iMŽAi žfnonių tesi- 
'lankė. Pelnė Visai mažai teliko. 
Aišku, kad seniai g Alėj o pama
nyti, kad jį b'atayčiąi atėjo ga-

Moteris Klausosi Laik
rodžio. Plymouth bal
są nepraleidžia kaip 
moderną r a d i o stu-

Baime ima, kad po 
poros menesių reikės 

atfnokėt savo 
Motgičių!

bizniŠka sainė viršuj bažnyčios 
durį. Nė be reikalą parėpi jonai 
labai nusigando. Ypač nusigan
do tfe, kiltie 'angliškai nemoka 
skaityti, nes ta sainė yra ah- 
glfška kalba. Jaunieji iš sainės 
visaip juokauja, sakydami: St. 
(George eelliug ėut, arba St. 
Georgė iš going ėut of busiUesš 
ii* t. t.

■Senieji gi patnaftė, kad gal 
būti jų bažnyčia Skelbiama par
davimui. O tam jie šiek tiek ta
rėjo pagrindė. MAt, neseniai bU-

tipeningą”. Skelbia, kad anglų

musų sekretorius suteiks jums visas 
. informacijas.

CHICAGOS SIFILIO KONTROLES 
PROGRAMAS

LITHUANJAN BUILDING, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION 1 X

1739 SOUTH HALSTED STREET
•>. Telefonas CANAL 8500.

Šviežias Naujas Grožis 1938 .Plymouth 
—ir'tvirta Vertė perdėm. Tai didelis ka
ras su viėn-plieno budy ir dVigubai- 
veikiantys hydrauliški stabdžiai. Ir Plym- 
outh’o savininkai deportuoja 18 iki 24

—Ot, inatai, Išauginau .žunį, 
kUris policijos tarnybai nepA- 
mainomas,—girišii tanų atrgftl- 
tojas savo bičiuliui. '

—-Bet kad jis nepanašus į 
tuos, kuriuos policijos tarnybo
je mačiau—Stebisi anasai.

—Taigi, kaip tik savai sričiai 
ir tiks, aš ji išauginau slaptajai 
policijos tarnybai.

Nesuprato Paguodos

Maudautaš, •štltikęs savo pra
laimėjusi adVoVatį, sako jam :

—POYie advokate, labai gai
liuos, kad tamstos pastangos 
buvo darytės veltui.

Advokatas, nesupratęs pasa
kymo prasmės, atšovė:

—Veltui, tai veltui, bet ne do
vanai.

Ji UtfiBi..vit gėrisi mielfi h'au'jū apmušalu 
•ir didėlia, iųinkšta sėdyne., Milžiniškas or
laivių typd krėtifno siurblys žr gumos bo- 
dy padėčkai užblakūoja krėtimus ir ’d’i'ėbė- 
jitną. ...

Tn'veritiiok J “Kftrą, 
kuru stovi Gerinusiu”

mylių šų galionu. šlšYidiėfi, imkit Ši 
didj 1938 Plymouthą ir vai 
“tai karas, kuls stovi 'geriausiai 
OŲTH b I VISION Oi 
CORPORATION, Detroit.

PAREIKALAVIMAS DAKTARUI SUTEIKTI NEMOKAMĄ
■. . KRAUJO ANALIZĄ

Jiuomi prašome pasiųsti Šios kortelės Įteikėjo kraujo pa- 
Vyfctfį Bareafi Of LabdfatoTtes, Chicago Rpard of Health Yiė- 
mokamani sifilio ąnalizui. Įteikėjas sugrįš Tamstos ofisan 
patirti AnklizO rezultatus.

Visetas Chica'goš Daktarams, kurie sutiko teikti patar
navimą, žemiau pasirašiusios įstaigos yra Širdingai dėkingos.

THE ILLINOIS STATE DEPARTMENT ’OF HEALTH 
THE CHICAGO BOARD OF HEALTH 

rilE UN^TEto STATES PUBLIC ftEALTH SĖRVtCE

Jei pasirodys, kad pacientas serga, tai ’daktataš pasakys 
kaip gydytiš ir kur eiti gydytis* jei pacientai neturi pinigų 
gydytis.

Kuponus šiam'e dienraštyje patalpino Valstijos it Federa- 
4ės valdžios sveikatos departamentai. Jie ragina kiekvieną 
žmogų kuponus naudoti. Tie departamentai yna pasiryžę pra
šalinti didelį pavojų, kuriuo venerinės ligos grąsina visiems 
Cbicagos gyventojams. Pasirodo, kad serga labai didelis skai
čius žnioijių, nuo kurių galima lengvai užsikresti. («p.)

(MEMĖfcR FfcbERAb taOMĖ tOAN ĖANK) 
f ■ - X'

^■^4-f < .y .aMtiuaĮ, t aiutnįtte.a u i a j ii h> ij t į ifcUJU

Ji Sako, Kad Viėtos Apsčiai. Sėdynės plačios 
ir ‘^krėsto atiYšcib!” Vietos galvai, kojom ir 
alkūnėms, tai bent yra kuo nusistebėti, šulai 
ir visa body vien plieno.

Pakelk Gaubtuvą ... ir pažvelk j tą 82 
arklio pajėgas, “L-h'ėad” iPžiną. Jis 
'suta'Upys jtarh's pinigų. PlyrtOuth var
toja mažai geso ir alyvos!! Jus su
taupysit ant kožnos užlajkymo dalies!

Šį pavasarį Vytauto Didžiojoj 
universiteto prof. T. IvanAuš-j 
kas darė bandymus Lietuvoje; 
auginti kai kuriems Japonijos 
augalams. Kauno apylinkėje,' 
Obelynėje pasėjo dviejų rušhįj 
augalus: Čaolianą (Sorghunn 
vulgare) ir Čįumizmą. Abu au-‘ 
galai puikiai išaugo ir davė nu-i 
nokusius grudu&. Apie Šiuodu 
augalus iš prof. Ivanausko gau-j 
ta tokiį žihiį.

(jaolianas—Azij 
daugiausia paplitęs Japonijoje,“ 
kibi j oje, Mahdžiurijoje! ir ki
tuose Tolimųjų Rytų, kraštuos 
se. Tas augalai daugiau prime
na musų karste augančius ba
lų švitrias ar nendres. Jo auk-i 
štiš būna daūgiali 2.80 m. Var
pos taip pat gana dideles. bi?j- 
da nepaprastą dėrliį. Iš vieno 
grūdo gaunama nėt iki 2,500. 
šiatrdai, atšeit, nendrės naudo
jamos stogams dėbgti. Kinijo
je ir Japonijoje iš šių augalų; 
grudų dirbami miltai, kruopos. 
Iš šių miltų padaryti makaro
nai su priemaiša visokių kve-' 
piaPČių skanėstų labai aukštai; 
vertinami Tolimųjų Rytų kraš-; 
tuose. Bė to, dirbama svaigin
antieji gėrimai ^chandžih.”

Į

Antras augalas—čiūmiza:
kiek primena gaoliną, tačiaėi 
per pus už jį mažesnis. Jo var
pos rausvos spalVofe, o grūde
liai maži, kiek didesni tfž aguo-! 
nos grudus. Taip pat duoda ne-; 
paprastai didelį dėrlių. Augi-' 
namas Japonijoje, Kinijoje iir 
Indokinijoje.

Abu Azijos augalai Obėlyhė- 
je užaugo visai gerai. Pasiekė; 
savo normalaus ankštumo, ė! 
griidai neblogai nunoko. Prof.i 
Ivanauskas kelis egzempliorius; 
užaugintų Japonijos augalų pa-j 
dovanojo vienai kitai Kauno 
gimnazijai. Bandymai ‘gaolianat 
kultivuoti Europos kraštuose; 
jau anksčiau davė teigiamų: 
vaisių. Dabar šį bapdymą musį; 
krašte padare prof. Ivanauskas.!

JijLlA KAZLAUSKAITĖ — “MISS LITHUAN1A

žiūrėk į 'žibahtj Naują Priešakio
to ną'ųjo 1938 Plymouth. Jus gerėšitės 
naujuoju radiatorių. Fenderiai suka ap
link jj. Gaubtuvas ' ilgas ... 1 e rh p o s na
šesnės. '

didesnė. Labai įkirra'si ir modefc 
liai. Tačiau L^ymeVith’as', bhiftė- 
dam’hš S’aVč 'd'fe'šimtfi'eš mėtų !giW 
tadienį, ' išėjo visais atžvilgiais 
kitoniŠkesnis nuo visų savo pir- 
mtakunų. Jis uz juos puikesnis 
ir patogesnis. Tai‘ karas, kokio 
'Chrysler bendrove dar niekad 
nėra išstaČiusi visam pigiųjų aiL 
tomdbilių lauke. ;

Reto, Chrysler kOYporacija pat. 
skelbdama naują \ Plymbuth’o; 
modelį, vienkart, paskelbė it. 
naujas kainas. Dabat, Vtši 
mouth gamyboj antoniobilFais 
įskaitant federalius mokesčius^ 
apsaugos stiklus, bumperius, jį( 
sargus, atskirą padangą ir tu’-’ 
bą Jprie De :Luxe karų), fende
rius, spalvos parinkimą, spring- 
sų apdangalus, valstijų ir dyle-' 
rių 'tranšportaėijos mokesčius, 
—kaitino j h,: Business Coupe—- 
$645, ž-jų durų-—^$685 ir 4 du
rų $730'; frė titre feįtyė—$74'5,1 
Coupe su sėdynte .nzb*a!k‘ally— 
$785, 2-jų durų—$788,• 2-d'ūYį 
touring—$800, 4-duFį—$818, 4- 
durų touring—$830; Convert- 
ablę Coupe-^-$865;. 7 keleivių—. 
$i ,020 ir limuzinas—41,110.

> Visi bendrovės prekybiniai atJ 
stovai praneša labai padidėjusį? 
Plymouth automobilių pareiką-: 
lavimą. Pareikalavimas esąs 
jau šiuo metu 39% didesnis ne-, 
gu praeitais metais tuo pačiu 
laiku kad buvo. (

(Skelb.)

Šio pranešimo gale randasi kupono formos raštelis lietu
viu fir anglį dalboje, kuriais kiekvienas šio dienraščio skaity
tojas gali gėYiti nemokamai venerinių ligą <sifilio ir gonorė
jos) tgfcattiinaciją.

Ar|»a vieną afba antrą kuponą išsikirpus, reikia nueiti 
pas šavo gydytoją. Jis paims kraujo pavyzdį ir nusiųs jį į 
miėsto laboratorij^ analizui. 'Gavęs analizo rezultatus, dak
taras konfidencialiai praneš pacientui apie rezultatas. Pa
vardės, adreso jis heklaiiš, it visas dalykas bus atliktas slap-

ReųuesT to physician FOR a FREE fiLOOD tesT•
Pleatfe sfehd 'a 'Bp'eclme’n Irom the bearfer to thė Btrrėa'u 

•of Laboratories, Chicago Board of Health for a free syphilis tęst. 
He understands that .he is to retam to your office for the result 
*ol thfe tčjft.

The co-O0efatio'n df'Chicago physicians, who liave offered 
’ibėir MJrvitfefc iii takin£ specimehs -for freetetft, as thėtrconlribtition 
to the syphiha cohtrol progrhta, is grėKtly jappTeciated t>V;

THE ILtlNOfe STATE DEPARTMENT OF HEALTH, 
THE CHICAGO BOARD OF HEALTH,

THE UrtiTĖtf ŠTATĖŠ PUBLIC HEALTH SERVICE

Skubi Paveikslu Apysaka 
» * : ■ RAVIMO POILSI! IŠ■ ■‘i fn O O ' 'MftK NAUJAS SMA-apie 1938 rlymouth feįiįll

dm Night and Morning
gg f Jhrul,. tižu . *

Akiu suerzintu irao Savita. Vfetc JnS ąrba Dulkių, vartokite keletu lasu Mu 
Wnė. Jis Atgaivins,

8afe for Infant or Advdt. Akati Druggists.

Bridgepbrtas — Tur būt, nė 
viena Ohiėagos lietuvių parapi
jų taip neprčgTėstioja, kaip mū- 
Siškė—J§V. Jurgio į>atapijš. Ar 
pirmyn a*r atgšl ptogresuojA, 
tai jaį' kitas klAUsimės, bet ant 
vietos nestovi.

štai Šiomis dienomis šv.Tuf- 
gio bažnyčios priešakį nušvietė 
didelė “saine”. Ji pakabinta 
viršuj didžiųjų durių po št. 
Jurgio žTFgd kbjčmife. Ta Wnė 
yra lygiai tokia, kokias mato
me prie biznio įstaigų, skelbian
čių savo “grand opening”, “sėli 
ing oūt”, “going out o£ busi- 
nėss”, “bargain sales’, “reriioval 
sales” ir t. t. Tokias saines 
matyti prie krautuvių yra .į>a- kalba praskylančios kdkiofc tai 
prastas daiktas. Bet dabar Štai

.____ _ . ----- - ■ ■ ..........- ■ - - Į 4 - - ■ , r. ■

ŽEMATČIV -ORKIĖSTRAS — BAJ(5k'i;S;>DAflNlNlNkftŠ — ARTlSTAI-ĖS

-------- K 4. AVSYKltfcS '----------

Štai čia šiandie... naujasis 1938 Plymouth ...10 
nfetą didžiųjų karų aukštybė!

Pirtnasiš Plyfrio'trt'h buvo padarytas 1928. Per 
tris Metus, vienas iš žeriAi kainuojamų kanj 
būVo Piynlouth. *Į septyniUs inetus jis buvo 
vienu iš kas kėturių!

šiandiena ęĮnilidnais daro Plymouth savo pir
mą ^asiš’kyrifną žertos kainos lauke, ir štai ( 
Šiandien fiaūjąšiš 1938 mietų Flyrtouth čia. P&- ! 
rtatyk, jį!.

Kainuojamas sU Žemiausių! c om m erei ai Credit 
Cotapany pateikia lėhgvus terminus pėr1 Dodge, De 
Sėto ir CNrysIėr dylerfUs. Sėk Mkjof Bowes’ Amatėur 
vai. Cohirtbia tiAklti fcetV. ė iki 10 P. M., E. S. T.

lįiMfos- ęiymoHth’o fRAGINA GYVENTOJUS PASIDUOTI VENE 
■Karų Kainos

: ■. a ■.   t ■

1^38 Mėtų M-adelio Pareikalavi1-
, mai Didesni

įdomių m nuolatinių

KADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ--------
• PIRM ADIENĮ— W. H. F. C
• PENKTADIENĮ—_____________________

lietuviški ėasilinksminIMai—barTkų šeimyna—žinią skyrius

RIKIU W HiZAMlMJAI
xnrtf,. ■»«.«.-; i fcrf 4

Su kuponu, paduotu žemiau galima gauti 
fegzaminaciją nemokamai

TOim
U^rite fQT Free Eye Book Murinę Čompauy, Dept. H. S.» Chicago



Diena Iš Dienos
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Antanas Krakauskas 
Ligoninėje

Jau apie mėnuo laiko, kaip 
serga* Antanas Krakauskas, 
3009 So. Emerald Avė. Jis tapei 
išgabentas į Oak Forest ligpni- 
nę ir patalpintas 12 warde.

Gydytojai pripažinę, kad A. 
Krakauskas sergąs plaučių liga 
ir es^s pavojus jo gyvybei.

niekad nesitikėjau. Dabar aš 
jau esu' Panevėžy j, savo seno
je bakūžėje. Kelionė ėmė vi
so 8 paras ir butų buvusi pui
ki, tik/kaip man jau senatvė, 
tad labai nuvargau. Dovanas 
parsivežiau laimingai. Pasilsė-
jų?i, pradėsiu jas po truputį no ir jautieji

mezgamu mazgu” surišo Juozą1 sąjungai ir pasiimti visus lai- 
Cicėrią, sūnų p.p. Cicėnų, 5430 metus numerius, tadū\ galėsite 
Latrobe Avė. su ros^landiete 
Rose Jucius, duktere p.p. Alex 
Jucius, 14 & 107 St.

Vestuvių puota įvyko pas 
jaunosios tėvus, kur apsigyve-

patikrinti ar jus tupite išląi 
mėtą numerį.
'' .. ■ ė —VBA

dalinti. /.

K; Raščauskienė,
Sodų g-vė 30 

Panevėžis.

NAUJIENOS,; CMcago, m. Pirmadienis, lapkr. 83 1937

Grjžo Iš Ligoninės
P. Baniulienei, 3532 So. Lowe 

Avė. buvo padaryta sunki ope
racija American ligoninėj, kur 
ji išgulėjus per tris sąvaitęs.

Praeitą šeštadienį ji buvo par 
vežta namo ir tikisi greitai pa
sveikti.

P. Baniulienė yra narė Chica;- 
gos Lietuvių D-jos.

Niekutis

Uošvė išgelbėjo
Stanley Derk, 24 m. ir jo 

žmona Irene, 19 m.' kurte susi
tuokė tik mėnuo atgal, butų 
mirę, bet juos išgelbėjo jo uoš
vė. ,' ' . ■ 7 .

Jaunieji gyveno antrame aug
šte 3145 S. May St. Pirmame juos Atgaivino.-

augšte gyveno nuotakos moti
na Mrs. Sophie Niemir. Užgir
dusi susibeldimą viršuje, lig kad 
kas butų kritęs, ji skubiai nu
bėgo į dukters butą ir dukterį 
ir jos vyrą rado gulinčius jau 
be sąmonės, pritroškusius nuo 
anglių pečiaus smalkių. Pašauk
ta policija su pulmotoriu abu

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką fcu

Milton’s Men’s Store 
Rūbų Krautuvė

BRIDGEPORT. , Pereitu 
šeštadienio laidoje Naujienose 
tilpo skelbimas Milton’s vyriš
kų rūbų krautuves, įęuri ran
dasi antrašu 3452 So. Halsted

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiąme ekspresu.
Pirkdami pastebčkit 

musų labelj

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

KRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGOJILL.^

Mirė sena Wėst 
Pullmano gyventoja'

Prieš kelias dienas mirė se
nutė dMrs. Annie Kuzma, 76 PRIRENGKIT KARĄ 

ŽIEMAI 
* h . '

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

rengs jūsų karui karboratdrių 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

Susituokę ro'selandie- 
čiai Kiuberis 
ir Jankiutė .

Spalių 23 d. Visų šventųjų 
parap. bažnyčioje Walter Kiu
beris, sūnūs Mrs. Kiuberis, 
12150 Lowė Avė., susituokė su 
p-le Christine „ Jankus, duktere 
p.p. Antano, Jankų, 10725 In-> 
diana Avė. Pajauniu buvo jau
nojo brolis Juozas Kiuberis, o 
pamerge jaunosios pusseserė, 
Margaret Warputas. ~

Po sutuoktuvių įvyko vestu
vių puota šv. Petro ir Povilo 
parap. svetainėj, kurioj ' daly
vavo per 200 žmonių.

metų, gyvenusi 12143 Emerald Krautuvė yra labai moder-
Avė. Ji spalių 9 d. susižeidė 
parkritusi savo nAmų kieme ir 
tApo išgabenta į Cook kaun- 
tės ligoninę, kur gavo plaučių 
uždegimą ir mirė.

niškai įrengta ir užpildyta vė
liausios mados vyriškų aprėda- 
lais.

Skelbimas specialiai nurodo 
“CooperS” išdirbystės apati
nius marškinius vyrams'.

'./V / —VBA.Susižeidė 
malėvojant nainą

Klemensas Šulskis, t <8 m., 
gyvenęs 9238 Ellis Avė., ma- 
įevojant ' liamą prie 10601 Ed 
brooke Avė., i nukrito nuo ko
pėčių 25 pėdas ir sunkiai su
sižeidė. Sužeistasis paguldyta^ 
Roseland Community ligoninėj;

•Du plėšikai užpuolė Erie 
Currency Exchange, 254 E. Erie • 
St., privertė atidaryti seifą ir' 
pabėgo pastvėrę $2,500.’

u

su Anna

RADIO

languose

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

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

Girdėsite Orchestrą, kuris grieš lietuviškus šokius ir dainaš. Bus 
juokdariai ir daįnininkah

Pats p. BARNEY GOLDBERGAS bus Radio Stoty ir prfdekuos pro- 
gramo mylėtojams už prisiųstus laiškus.

GOLDBERGO CREDIT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ — SUTEIKS JUMS KREDITĄ I DVI MINUTES.

4756-58 So. Ashland Avenue

Susituokė ir kita jaunų 
roselandiečių pora

Visų šventųjų parap. bažny
čioj kun. Paškauskas “neat-

24, su

ANGLYS — COAL

I

HOSPITAL

Avenue 
5727.

AL. MASIULIS
TAVERN

• BERGHOFF ALUS
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res
tauracija su- visais patogumais. Val
gius gamina Mm. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD.
Tel. Seeley 9224. \

Palieka
Chicagiečiams

t

Tariu jums chicagiečiams 
širdingą ačiū už jūsų visas 
vaišes ir surengimą man tokių 
linksmų išleistuvių, kurių aš

Garfield Parko 4 kuopos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos susirinkimas įvyks lapkričio 9 d., 7:30 vai., 
4039 W. Madison st. Kuopos nariai malonėkite būtinai at
silankyti, nes yra daug svarbių tarimų, — bukite laiku.

J. M. Bruchas.
Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas 

atsibus antradienį, lapkričio 9 d.,'. 8 v. v., Liuosybės svet. 
Esat kviečiami visi atsilankyti laiku, taipgi atsiveskite ir 
savo kaimynus prirašyti į kliubą. —-Kliubietis.

Roselando Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 
nr. 1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, lap
kričio 9 dieną, Darbininkų svet., 10413 S. Michigan Avė., 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkite1 dalyvauti skaitlingai, nes 
bus renkami delegatai Laisvamanių Etinės Kultūros Drau
gijos visuotinam suvažiavimui. —Grace Kuchin, sekr. .

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis šaukia svarbų susirinkimą 
pirmadienį, lapkričio 8 d., 7:30 v. v., J. M. Pučkoriaus na
muose, 10049 S. Perry avė. Visos komisijos išduos rapor
tus apie ratelio su choru “Pirmyn” rengiamą vakarą. To
kiam vakarui reikia atsakančiai prisirengti. Todėl visi na
riai ir ratelio rėmėjai prašomi susirinkti laiku.

v A. Jocius, ratelio sekretorius.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Ųno Hill, 30, su Sophia Ma- 
lenski, 30

Paul Spusta, 54, su Eliza- 
beth Stockovic, 51

Jchn Kaminsky, 23, (Whit- 
ing, Ind.), su Helen Czakow- 
ski, 20

Charles Zulauski,
Alice Kukla, 21

Leonard Taylor, 32, 
Janakause, 30

Reikalauja
Perskirų

Josėph Mažeika nuo Irene 
Mažeika.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R AU
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 8486 
504 WEST 33-rd STREET

DAILY
BLSlhESS
DIRECTORY

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS ' 

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

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

, Draugijos ofisas atdaras ketvirtadieni nuo 9
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienj—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

Kalėdinių Dovanų 
Pasirinkimas

BRIDGEPORT. — Kalėdoms 
artėjant, auksorius Joe A. Riz- 
gen, kurs užlaiko didelę auksi
nių, deimantinių, sidabrinių ir 
kitokių graznų krautuvę adre
su 3249 S. Halsted st., turi pri
pildęs visas krautuvės patalpas 
vėliausios mados prekėmis, - ku
rių kainos yra neaukštos. Ku
rie mano ką nors Kalėdoms pa
sipirkti, nepadarys klaidos at
silankę į Juozapo krautuvę, ku
rioj jis ir jo žmona visus pasi
tiks su šypsena. —-Rep. B. P.

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

T~r~FOTbGRAFAS ~ 
‘CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija jrengta pn 
nos rųšies su moaer 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis 
darbas garantuotas 

420 W. 68rd ST 
Tel ENG 5R83-5R40

KLAUSYKITĖS 
ĮDOMAUS

Naują Vyriškų Rūbų 1 
Krautuvė Bridgeporte

BRIDGEPORT.—Pereitą šeš
tadienį įvyko iškilmingas ati
darymas naujos vyriškų rūbų 
krautuvės Bridgeporte, kurią 
atidarė' lietuviškas, žydukas po- i 
nas Sam' Marks, adresu - 320G 1 
So. Halsted St., buvusioje Mil
da Restauracijos vietoje.

Kadangi ‘krautuvė yra nau
jai atidaryta,- tai .ir visas sta- 
kas yra naujas.’ P-as Marks 
/ra išbuvęs biznį ant Halsted 
3t. virš 20 metų. Gražiai kal
ba lietuyiškai ir daug lietuvių 
pažysta asmeniškai.

: ; —VBA.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

• ONSILA] IŠIMAMI
už ..... ........................

• ’ALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

'•ALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

KKZAMINAVIMAS
OFISE .............
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

>12
>50
>20

GOLDBERGO RADIO PROGRAMO 
Pirmadienį, Lapkričio-November 8 d 

nuo 7 iki 8 valandos vakare 
iš Stoties W. G. E. S., 1360 Kilocycles

Bridgeporto 
Biznierių S-gdjs 
Traukimas

BRIDGEPORT. — šiandien
ir rytoj, kurie turite gavę ku
ponų iš Bridgeporto biznierių, 
patėmykite; laimėtus numerius.

Nepamirškite, kad 
tik tos • dvi dienos yra skiria
ma dėl atsiėmimu išlaimėto nu
merio. Yra ištraukta dvide
šimt iŠlaimėtų numerių, vertės 
po $5.00 ir po $10.00. Jus pa
tys turite ateiti į bile krau
tuvę, kuri priklauso biznierių

RESTAURANTAI

Universal restauranl ‘
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKIM 

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

Tel. Victory 9670

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 East 29th St.
J. J. TOLASH, Sav.
TeL VICTORY 5165
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NELAIMINGA NORTHSIDE: KĄ ĮSTEIGIA
- TO VIS NUSTOJA

Davė Chicagai daug naudingų organizaci 
.* jų ir chorų

Tebeveikia Northsidėj SLA 226 kuopa

NORTH SIDE. — Savais lai
kais NorthsidČa lietuvių kolo? 
nija buvo labai veikli ir skait
linga įvairiomis organizacijo
mis, pasižymėjusi daugybėmis 
pažangos ir kulturbs darbų, bu
vusi pavyzdžiu daug didesnėms 
kolonijoms. Paskutiniais laikais 
kolonija žymiai aprimo ir su
silpnėjo. Lietuviai pradėjo skir
stytis ir išsikelti j naujas so
dybas. Toli vieni nuo kitų išsi-

dalinę, nebegali taip lengvai 
susisiekti. Nebeturime knygy
no, nebeturime svetainės, nu
stojome teisių vadint savu “Pir
myn” chorą. Vyrų choras, nors 
ir didžiumoje northsidiečių su
organizuotas, irgi jau skaito
mas Chicagos choru; Savitarpi
nės Pašalpos Draugija taipjau 
išaugusi kolonijos ribas pasiva
dino Chicagos Lietuvių Draugi
ja. Toks mat jau northsidiečių

ANTANAS ADOMAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 5 d. 5:30 vai. ryto, 1937 
m. sulaukęs 76 metų amž., 
gimęs Telšių apskr., Žarėnų 
parap.. Sakaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Katriną, po tėvais Sa- 
paiaitę, 2 sūnūs: Antaną ir 
Vladislovą, 2 dukteris: Stepa- 
niją ir \&rijoną, žentą Sylves- 
trą Balčiūną ir 2 anūkes Ste
pan i ją ir Dolores ir kitus gi
mines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
6834 So. Western Avė. Laido
tuvės įvyks antradienį, lapkr. 
9 dieną. 8:00 vai. ryto iš kop
lyčios į Gimimo Pan. šv» par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Adomai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
žentas, Anūkes ir Giminės 

Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus,

KONSTANTAS VIT ARTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 5 dieną. 6:55 vėl- vak.» 
1937 m., SUlaliKęs pusės amž., 
gimęs’ Telšių mieste.

Amerikoj išgyveno 24 metąs I
Paliko dideliame nuliūdime 

4 seseris t Petronėlę ir švogefį 
Antaną Pranckuną, Stanislavą 
ir švogerį Pranciškų Balčiūną, 
Sofiją ir Švogerį Dr. Josepn 
Kelia, Eleną rr švogerį Kazi
mierą Zaurą, dėdę Walter Do- 
brovalski ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks antra
dienį, lapkr. 9 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš ųamų į Aušros Vartų 
parąpijog bažnyčią, kurioje at
sibus . gedulingos pamaldos už 
velionio siela. ,o iš ten buk 
nulydėtas į SV. Kazimiero* ka
pines. ' •

Visi a. a. Konstanto Vitarto 
giminės, draugai ir pažjstami ■ 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauk laidotuvėse ir suteikti ' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Seserys, švogeriai. Dėde ir 
Giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 

wicz ir Sunai, Tel. Canal 2515

likimas, kad ką įsteigiame, tai 
vis turi išaugti iš ribų ir pabėg
ti.

šiandien tikrai lokale organi- 
zącija^dar turime SLA 226 kuo
pų, kuri nenori apsileisti kul
tūros darbuose ir stengiasi 
northsidiečių tarpe palaikyti 
upę. Toliau, Rytinės žvaigždės 
Kliubas, Bijūnėlio choras, 
Humboldt Pąrkiečių kliūbas — 
tai pažangiųjų lietuvių tvirto
vės. Beje, Northsidės Moterų 
KĮiubas, nors palyginamai dar 
gana jaunas, bet, reikia' pasa
kyti, kad veiklesnis gal ir už 
senąsias organizacijas. Kadangi 
narėmis nėra labai skaitliųga’s, 
tat ir didelių darbų iš jų negas 
lima tikėtis. Bet kolonijai jos 
priduoda gero ūpo ir surengia 
labai gražių pramogėlių.

Lapkričio 3 dieną, treČiadie- 
nįo vąkare, SLA 226 kuopa lai
ke savo mėnesinį . susiripkimą 
J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. 
Armitage avė. Narių atsilankė 
nemažas skaičius ir labai sklan
džiai, draugiškoje 1 nuotaikoje 
reikalai svarstyta. Patirta, kad 
lapkričio 21 dieną yra rengia
mas gražus (teatrališ vakaras 
toj pat J. Grigaičio svetainėje,. 
Bus suvaidinta pirmu kartu la
bai juokingą dviejų aktų kome
dija “Diplomota Gimnazistė”. 
Vaidinimui vadovauja jaunuolė 
p-lė Zuzana Viliutė, kuri sce
nos darbuotėje jau yra pasižy- 

f

mėjusi tarpe svetimtaučių. Tan
kiai pasitaiko, , kad nesužinom 
ir gerų talęptų turį savųjų tar
pe. <

- Pradedant su sekančiu susi
rinkimu kuopa ųutąrė turėti ir 

■ mažus progtamelius po susirin
kimų, duodant progą pasirodyti 
vietiniams talentams tose šako
se, kuriose jie specializuojasi.

“Bijūnėlis”
Musų ”Bijunėlis” šį sezoną 

irgi persikėlė į J. Grigaičio sve
tinę, taip kad čia pasidaro cen
tras viso lietuvių judėjimo. 
“Bijūnėlio” pamokos įvyksta 
kiekvieno sekmadienio rytą nuo 
10 iki 12 vąl. Mokytojaują pla
čiai žinoma p-lė Onutė Skeve- 
riutė. Mokina dainuoti, vaidin
ti ir lietuvių kalbos bei rašybos. 
Butų pageidaujama, kad kuo- 
didžiausias skaičius jaunimo 
lankytų Bijūnėlio pamokąs.

s . Northsidės Pat rijo tas.

Indų, Ispaniškų, 
Lietuviškų šokių 
Vakaras

Vytautas Bęliajus rengiasi 
koncertui

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

Lorillard Company, Varick 
Station, N. Y.

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

Tų bląnkų-instrukcijų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Slan
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje.

Nors konkursas jau įpusė- 
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę.

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, 
St Station, New York.
pinigų
kia.

už blankas siųsti

SPORTAS
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Varick
Jokių 
nerei-
(sp.)

Furnished Rooms Wanted
REIKALINGAS KAMBARYS 

North Sidėi prie blaivios šęimynos. 
Rašykit 1739 So. Halsted St., 

Box 731.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

For Rent
RENDON 2 KAMBARIAI, vienas 

pavienis, antras galima dviem—ant
ros lubos. 4517 So. Rockwell St. 
Telefonas Lafayette 0541.

Help Wanted—Female
Darbininkių ^Reikią

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 pagelta
me gauti darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milwaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

MERGINA NAMŲ DARBUI —iš- 
sprusinta — patyrusi — savas kam
barys — nėra' skalbimo — $7.00.

Rogers Park 0110.

REIKALINGA MOTERIS tarpe 
30—40 metų amžiaus. Mokanti 
ungariškus ar žydiškus valgius ga
minti. 6 dienos savaitėj.

THRIFTY D RU G STORE 
300 East 47th Street

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, fumasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talman Avė. —--- -------$8800.00

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

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

5 kambariai — plytinis bungalow 
MarųUette Parke........ ..............$4500.00

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

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Ava. Lafayette 6800

NUOSAVYBĖS LIKVIDAVIMAS
Lowe Avė. arti 82 gatves 7 kam

barių budinkas, fumaso Šildymas, 
didelė plytinė bafnė —puiki vieta 
kraustyipo ir kontraktavimo biz
niui. Kaina $3250. $500 cash atsa
kančiam asmeniui.

WELLS — CHINBERG CO., 
1139 Lawrence Avenue, 

Longbeach 4104.

ŠTAI GERA PROGA NETURĖTI 
BOSO ant savęs. Parsiduoda 3 pa
gyvenimų namas su bizniu labai ge
roj vietoj. Tinka bile kokiam biz
niui. Parduodu arba mainau ant 1 
arba 2 pagyvenimų namo. Nepaisau 
apielink^, nore ir už Chicagos ri
bų. Rašykit arba telefonuokit A. L. 
1621 So. Halsted Street, Chicago 
III. Tel. ŲANAL 6799.

ŠEIMININKĖ 25—^0 patyrusi na
mų darbui—gera virėja—galinti vi
są darbą padaryti—lietuvė— suau
gusių šeimą — savas kambarys, 
$8—10. Sheldrake 7885. *

5 kambarių plytinis bun- 
GALOW 
dekoruotas vidus — naujai malevo- 
tas išlauko •*- f 1 
kaip renda. Pilna kaina $3,856. Pa
matyti Brensley Zintak’s ofise, 4353 
Archer Aveuue.

modernas — naujai iš- 

$1,050 įmokė t j kita
Sekmadienį, lapkr. 14, 3:30 

vai. po pietų Chicago Women’s 
Club teatre, prie 62 Eąst llth 
street, įvyks Vytauto Beliajaus 
šokių vakaras.

Jis šoks ' hėpaprastą rinkinį 
įvairių tautų šokių: Meksikos 
Pentenų šokį, ukrainiečių kazo
kų, keletą įdomių .Hasidų šokių, 
Ispanijos čigonišką šokį ir dau
geli kitų. V. Bėliajus yra pri
pažintas orientališkų šokių eks
pertu ir autoritetu.

Tikietus parengimui galima 
gauti “Nąujį^ose”, pas Rakštį, 
190Q S. HaSfted st., Norgailie- 
nę, Fellowship House, 831 W. 
33rd PI., arM rašykite V. Be- 
liąjui, 6210 South Park Avė. 
Telefonas Normai 87r78<4į8p.) sr ■

>,• įf ’ N-----  —r . .r . --- :— ------

PATTERN 1599BEDSPREAD MOT1F
• , ’ G. • • ' i

No. 1599 — Nesunku bus išsiūti šį labai gražų bukietą ant kapos. Iš- 
siuvinėjimas yra 18x20% colio ir du po du 4x4 tolių.

ANTANAS KASPARAWICZ 
kuris mirė spalio 30, 1937 d. ir palaidotas tapo kctvirt. 
lapkričio 4, 1937, o dabar ilsis Šy. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidekavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį 
į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasiŠaliniplą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus ir Šv. 
Mišias draugams. Dėkavojame musų dvas. tėvui kleb. 
kun. Skripkui už pamokslą bažnyčioje; kun. Švarliui 
ir kun. Yuškai, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; kun. Martinkui, klebonui Ghicago Heights šv. 
Juozapo par. baž. už pamaldas kapinėse; dėkavojaiųe 
graboriui J. F. Eudeikiui, kuris savu gerų ir mandagiu 
patarnavimų garbingai nulydėjo jį į amžinantį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me Gėlių nešėjoms ir grabnešiams, kamynarfis ir paga
lios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse

| žmonėms; o tau musų mylimas vyre ir tėveli sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje. Nuliūdę:

Moteris, Dukterys, Sūriai, Rentai ir Giminės*

RISIS FRANKIE TALABER

BENEDIKTAS LUINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 7 d., 8 vai. ryto, 1937 
m., sulaukęs pUšeS Amžiaus, 
gimęs Žagarės parapijoj, Šiau
lių apskr., RukiUžių kaįme.

Ameriką,] išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą, 2 sunūs: Be
nediktą ir Edvardą. marčią 
Qną ir vieną anūką Reimon
tą, uošvius Joną .ir. Julijoną 
čiurus ir gimines, o Lietuvoje 
—gimines, draugus ir pažįsta- 
ihus, . , . 7

Kūnas pašarvotai y 668 W. 
18th St^f^j^ua-y^oplyčioje.

Laidotuvės įvyks lapkr. 10 
d., 1937, 8:30 vai. rytų iš kop
lyčios į Dievo Ąpveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsir 
bus gedulingos pamaldos již 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šy. Kazimiero ka
pines .

Visi a. a. -Benedikto Luinįo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą it 
atsisvęikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motęris, Sunai, Marti, Anūkai, 

Uošviai ir Gimines.
Patarnauja laid» dir. J. F. Ro
džius. Tel. CANAL 6174. x

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

rPhone LAFAYETTE 5800

\1. »•)>. 1 .1 ■—■ ■ ■ . ............... ...... —

Štai Bukietas Gėlių Jūsų Lovai
* * ■

Frankie Talaber yra tikrai 
sensacingas ristikas: nuo to 
laiko, kaip įstojo į profesiona
liškų imtyninkų eiles, jis ne
pralaimėjo nė vienų ristynių.

Kadangi šiandien nėra ofi
cialaus pušiai? sunkiojo svorio 
pasaulio čempiono, tai numato
ma, kad tas titulas teks jau
najam Talaber. Vienok tatai 
priklausys nuo šio vakaro ris
tynių. Mat, šiandien vakare 
White City arenoje Frankie 
Talaber risis su Frankie ll.art, 
kuris taip pat turi pretenzijų 
į čempionus.

Be !l>Ągąrsęjęs vp-
kiečių ristikas Fritz Von 
Schacht ir kiti žymus imty- 
ninkai.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA SEILSMANŲ pa
geidaujamiems veikiančių bravorų 
stakams pardavinėti tavernams ant 
komisijos — nurodykit amžų ir pa
tyrimą. Atsakyti Box 732. Naujie
nos.

VYRAS SU KARU
“Wear-Ever” AluminUm kompani

jai pardavinėjimo departamente — 
ne iŠ namo į namą — vidutini ko
misija $58 savaitėj. Rašykit Box 
733, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
> Rakandai-įtaisai

SVARBIOS IMTYNĖS

„Prombteris Fred Kohler 
pasimojęs sporto 
duoti visa., kas yra geriausio 
ristynių pasaulyje, štai kita 
trečiadienį^ lapkričio 10 d., 
Rąinbo Fronton arenoje (Law- 
rence ir Clark) risis Frankie 
Talaber su Grubmyer, kuris li
ko pramanytas “gorila”. Taip 
jis vadinamas todėl, kad pasi
žymi. tikrai goriliška jėga.

Risis tąip pat 
Schwartz, kuris yra tikras 
žinąs įr sveria apie 300 
rų.

Parengimų 
Kalendorčlis

yra 
mėgėjams

Herb 
mil- 
sva-

PARSIDUODA 8 kambarių NA
MAS, 4 lotai, vietininkas, garažas. 
106 pėdų šulinys prieinamai. Miss 
V. F. Dexheimer. 162nd and Grove 
Avė. Oak Forest, Illinois.

PARDUOSIU už morgičlų $700 
6 kambarių medinį gerame stovyje. 

CHURNAUSkAS OFFICE, 
1900 S. Union Avė. Tel. Canal 2183

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio, su Cpil’ 
Baksais it sinkom. 1 Taipgi Storų 
iikčerhiš’ tie! •'bHė ktirid ’ Bifcrfftf jskaT-YV'7125T^ 
Lant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi* 
te kitur.

S. E.
1915

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mąinymui 120 
akerių farma. Visi budinkai. Car- 
ney, Mich; $1090 cash.

CHARLES KAVALIAUSKAS 
3423 South Union Ąve.

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
GALumet 5269

Exchange—Mainai
MŠ K4įTURITE MAINYTI?

Marųuette Parke 6 kanib. mūrinis 
bungalow. Kaina $5,500 — 4 fletų 
medinis $8,900. 2 fletų po 4 kamb. 
$3,800. 6 kamb. cottage $1900.

C. P. SUROMSK1S, 
2502 W. 69 St. Tel. Grovehill 0306

PARSIDUODA TAVERNO FIX- 
TURIAI pigiai. Ant. Pečkaitis, 
733 West 18th St.

RENDUOK NAUJĄ MAYTAG— 
25c SAVAITĖ. Nėra prievolių. Tuo
jau pristatymas. Prideda randą 
prie pirkimo, jei reikalaujama, 

MAYTAG. Seeley 5264.
Kredito departamentas, atimtos 

skalbyklos $15. Mažas pervežimo 
ntokestis, jei gražinama.

Financial
Finansai-Paakolos

MORGIC1AI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

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

Automobiles
36 BUICK 5 keleivių truck edan 

šildytuvas ......................... $575
36 DODGE Touring Sedari, 

extras ................ ..'.....   $495
36 PLYMOUTH 5 keleivių De

Luxe Sedan .......................... $445
36 Ford 5 keleivių Sedan ....... $395

Terminais ir mainais. Klausk Mr.
Pupka.

4628 West Washington Blvd.

COAL
^Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS -
LUMP ................................
MINE RUN ................. m.

EGG ..................... ....... .....
NUT .......... ....... . ...........
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel. ARDMORE 6975

$6.90
5.75
6.00
6.00
5.00

Vardas ir pavardė

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

I Miestas ir valstija 
Lm. ■ if»

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT*,
1739 So. Halsted S t., Chicago, III. 7

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No» ...

Sekmadieni, lapkr. 14
GENOVAITĖS GIEDRAITIS 

(šidiškiutes), žymios Chicagos 
lietuvių dainininkės koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street. 7 v. v. 
50 c. ir 75 c. (Bilietus galima 
gauti “Naujienose”).

VYTAUTO BELIAJAUS šo
kių koncertas, Chicago Wo- 
men’s Club salėje, 62 E. llth 
street. 3:30 vai. pp. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienoje”).

Keistučio Kliubo metinis va
karas, Sokol svetainėje, 5 v. v.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 
bučernč. Seniai 
nis eina gerai 
žastis patirsite 

• 3347 W. 51st

GROSERNĖ ir 
išdirbta vieta. Biz- 
— pardavimo prie- 
ant vietos.
St. Prospcet 8665

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

Tel. Victory 4965 
d STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšios stogus, taipgi dirbame blėties 
darbui LefigvoĮ iBlygos, fcl pagei-

į BRipGEPORT ROOFING CO.
*' • So. Halsted Sti eet

'daujama. „

TAVERNA — gera vieta —išdir
btas biznis — modernas įrengimas 
—renda imanoma — southsidėje.

1739 So. Halsted St. Box 728

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

I JEI TURIT
i KA PARDUOT

PAUL M. SMITH and COMPANA 
Real Estate. Loans and Tnsuranr* 

Tel. BOULEVAfcD 2800 
nerkam, parduodam ir mainom na 

mis, lotusį biznius ir farmas: įnšiu 
riname namus, rakąndus įir ®uto 
mobilius. Taipgi turime daug geru 
namu pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus: greitas ir teisinga? 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pkitės: . . ,

4631 SO. ASHLAND AVF.
Ofisas 2-ros lubos sų J. J. Grixh

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 fle- 
tų, po 2, 3. ir 4 kambarius. 9 me
tų sendino. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Streėt. Mąinysim ant ma
žesnio. 2 flatų niuro ųamap bjj 2 
fUTt ‘anŠ‘ 

6816 80, Westėrn AveūUe.
- Hemlock 0800.

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BAROENŲ

SKAITYKIT ’ 
NAUJIENAS

I NELAUKIT
Į ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Į Ąpgąrsiuimų kainos pri

einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

! ............ ...... ..

f ‘
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Pirmadienis, lapkr. 8, 1937NAUJIENOS, Chicago, 111.

Sudegė namuose
už-

iu— Walter
11344 Lang-

UŽDARĖ CR0WN 
POINT VEDYBŲ 
MALŪNĄ
Teismas išleido drausmę, už- 

, draudžiančią vedybų leidimus ne 
vietos gyventojams

Crown Point, Ind. vedybų ma 
lunas liko galutinai uždarytas ir 
milžininškas skubių vedybų biz
nis bent laikinai apsistojo.

Tą vedybų malūną, kur girti 
chicagiečiai galėjo susituokti bi- 
le kokiu laiku, uždarė Lake 

< . « t

kauntės Circuit teismo teisėjas 
T. Sullivan, išdavęs drausmę 
(incįžionkšeną) kauntės klerkui 
Dr. George W. Svveigert, drau
džiančią išdavinėti vedybų lei
dimus toms moterims, kurios 
nėra tos kauntės gyventojos.

Drausmės pareikalavo kaun
tės prokuroras Egan pasirem
damas senais valstijos įstaty
mais.

Kauntės klerkas Sweigart, k u 
ris iš vedybų leidimų sėmėsi la
bai didelį pelną, siekiantį gal 
$75,000 į metus, tikrino, kad tie 
įstatymai negali liesti iš kitų 
valstijų atvykusias moteris. Bet 
teisėjas nusprendė kitaip ir da
bar bent Lake kauntėj negalės 
susituokti niekas kitas, kaip 
vien tos kauntės gyventojai.

Nėra abejonės, kad kauntės 
klerkas Svveigart apeliuos į val
stijos augščiausįjį teismą, kuris 
ir turės išnešti galutiną nuo
sprendį. To teismo nuosprendis 
bus priva’oma's visai valstijai.

Dabar gi Crown Point vedy- [ 
bų biznį bando paveržti Valpa- 
laiso, kuris yra Porter kauntėj 
ir kuriam teisėjo Sullivan drau
smė nėra privaloma. Jau ir Val- 
paraiso įvedė visų 24 vai. vedy
bų, kur vedybų leidimai yra iš
davinėjami dieną, ir naktį ir kur 
kunigai ir tiesėjai yra pasiruo
šę sutuokti atvykstančias poras 
bile laiku ir bilia kokiame sto
vyje. Bet teisėjo Sullivan nuo
sprendis gal paveiks Valparai- 
so, ir privers ir jį nors kiek su- . 
sitvarkyti.

Vandalai Roselando ŠALINA 
mokykloj

ROSELAND. — Prieš kiek 
laiko trys vandalai įsilatfžė į 
Kohn mokyklą, prie 104 ir 

(State gatvių, kurie pridarė mo
kyklai už $1,500 nuostolių, su
laužydami rakandus, apliedami 
sienas rašalu ir išnešdami tū
lus dalykėlius.

Betgi Kensingtono policija 
greitai vandalus išaiškino ir už 
kelių dienų suėmė tris vaikus 
— Ray 
W. 104 
m., 107 
Hansen, 
Jie visi 
dalizmo, 
ir veik
los dalykėliai.

Jų suėmimas užvedė ant pėd
sako automobilių, vagilių, ku
rių, vienas, Robert Holmųuist, 
15 m., 131 W. 103 PI., jau ta? 
po suimtas. Pastarasis prisipa
žino kartu su suimtuoju Han- 
sen pavogę kelis automobilius. 
Dabar ieškoma kitų šaikos na
riu. , c

Visi suimtieji, kaipo nepilnaT 
mečiai, tapo atiduoti jaunuo
lių teismui.

Johnson, 15 m., 104 
St., Robėrt Rietz, 15 

W. 104 St. ir Herman| 
16 m., 36 WX105 St. 
prisipažino prie van- 
be to pas 'juos rasti 

visi išnešti iš mokyk-

Chrysanthemum 
paroda

Lapkričio 10 d., Garfield ir 
Lincoln parkuose prasidės meti
nė rudeninių gėlių—chrysanthe- 
nium—paroda, kurioj bus išsta
tyta apie 775 rusių tų gėlių su 
400,000 žiedų.

Paroda tęsis iki gruodžio 5 d. 
ir abiejuose parkuose gėlynai 
bus atdari kasdie nuo 8 vai. 
to iki 10 vai. vakare. Įžanga 
mokama.

Be chrysanthemum tuose 
lynuose bus galima pamatyti ir 
daug kitų įvairių ir labai retų 
gėlių—viso apie 5,000 rūšių.

ry-
ne-

BEDARBIUS 
IŠ BUTŲ
Kasdie iš butų išmetama 
šimtą bedarbių ir suskurdusių 

šeimynų

Dabar ir t 
nusižudė

------r
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Prašo atidėti 
iškėlimą dirbtuvės

-----——
BURNSIDE. Miesto ad

ministracijai ir įvairioms orga
nizacijoms raginant Nickc-1 
Plate geležinkelį iškelti savo 
dirbtuves prie 93 ir ‘Stony 
Island gatvių, kad butų galima 
atidaryti 93 gatvę, geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų unija pa- 
ręikdąvo tų dirbtuvių iškėlimą 
atidėti iki bus baigtos statyti 
dirbtuvės prie 107 gatvės.

Unija nurodo, kad tose dirb
tuvėse dirba apie, 150 darbi
ninkų. Jie dirba jose jau senai, 
yra susenę, daugumoj apielin- 

> kės namų savininkai. Prieš lai
ką iškėlus dirbtuvę jie netek- 

. tų darbo, kurį susirasti kito
se dirbtuvėse jiems butų ne
įmanoma. Tito tarpu kiek pa
laukus jie galėtų išsikelti į 
naująją dirbtuvę. Tuo pačiu 
laiku unija nurodo, kad atida
rius 87 gatvę, taipjau baigiant 
tiesti 103 gatvę ir atidarius 95 
gatvę, atidarymas '• 93 gatvės 
nebėra taip skubus reikalas.

Sužeidė 
dviratininkę RI VERDA LE. — Gaisro 

kluptas savo namuose 208 
136 PI., Riverdale, liepsnose 
vo Patrick t Mahin, 26 m., tė
vas dviejų mažų vaikų. Nelai
mės metu tik jis vienas buvo 
namuose, todėl ir daugiau au
kų išvengta.

KENSINGTON.
Maslovitz, 21 m., 
ley Avė., prie 118 ir Indiana 
Avė. gatvių automobiliu suva
žinėjo ir sužeidė važiavusia 
mažu triračiu Patricia Kreish, 
4 metų, 143 E. 118 St.

Gegužės men. Bessie Krupar 
mirė nuo natūralų prižasčių. Jos 
sesuo Jeanettę tĄip nusiminė, 
kad metė mokytojavusi ir pasi
liko gyventi kartu su tėvu John 
Krupar, 71 m;,’ buvusiu kriau- 
čium. yy

Rugsėjo 29 ,d. Krupar rado 
Savo dukterį Jeanėtte negyvą, 

besiartinančios nusižudė migdinančiaiš mil- 
Iteliaiš. Paliktame ■ raštelyje ji 
i sakė: “Aš einu pas savo seserį.” 

Tai galutinai paveikė Krupar. 
Jis pasiliko savo bute ir tik ret
karčiais išeidavo pavalgyti pas 
savo likusią dukterį Mrs. Mil- 
dred Weber.

Prieš porą dienų duktė nesu
laukusį tėvo pietums nuėjo su 
vyru į tėvo butą 2426 S. Spaul- 
ding Avė. ir rado tėvą dejuojan
tį ant grindų. Nuvežtas ligoni
nėn jis neužilgo mirė. Palikta
me raštelyje jis sako, kad ir jam 
nusibodo gyventi.

PO

Chicagoj užėjus bedarbių ir 
suskurdusių šeimynų kuziui ir 
šelpimo įstaigoms paliovus mo
kėti tokių šeimynų nuomas, da
bar, nežiūrint 1____________
žiemos, kasdie iš butų•; į gatvę 
išmetama apie šimtas šeimynų. 
Jei tokia padėtis tęsis ir toliau 
tai išmetamųjų iš butų skaičius 
žymiai padidės.

Nuomų teismas yra užverstas 
bylomis prieš nemokančius nuo
mininkus. Teisėjas Edelman, ku 
riam tenka spręsti tas bylas sa
ko, kad jis mažai ką gali pagel
bėti, nes įstatymai yra aiškus: 
nemoki nuomos, tai turi išsi
kraustyti.

Pasak jo, daugelis namų savi
ninkų bando kooperuoti su teis
mu ir nenori savo suskurdusius 
nuomininkus mesti į gatvę. 
Taip daro mažųjų namų sayij 
ninkai, kurie gyvena tiek pat 
skurdžiai, kaip, ir jų. nuominin
kai. Visai kitas dalykas yra su 
didelių namų savininkais, ar na
mų savininkų agentais. Pas juos 
pasigailėjimo nėra. ;?(>

“Mano patarimas, mano atsi
šaukimas į namų savininkus yra 
dirbti bendrai su teismu ir šeL 
pimo įstaigomis, kitaip jie susi
lauks 
negu 
mos,” 
man.

daug blogesnės padėties, 
laikinis netekimas nuo- 

pareiškė teisėjas Edel-

Viską prarado
-Jo pinigai pražuvo.'Prapuolė 

ir apsiaūstas. “Dabar gi aš ne
beatsimenu ir savo pavardės,” 
skunde žmogus Dės Plaines po
licijos stoty. Iš pirštų antspau
dų nustatyta, kad jis yra Ar- 
thur Benson, 35 m., 4433 N. 
Maplewood, AVė. ?

Unija protestuoja 
prieš kontraktą

; jį.. '
Sanitarinis distriktas atidavė 

General Electric čo. kontraktą 
pastatyti srutų 'naikinimo stotį 
Stickney priemiesty. Kontrakto 
suma yra $645,636. Kontraktas 
buvo atiduotas - jai, nes ji pi
giausia tą stotį apsiėmė pasta
tyti. Ji bus statoma viešųjų dar
bų administracijos ir kontrak
tas buvo išduotas Washingtono.

Bet dabar išdavimui to kon
trakto General Electric Co. grie

• .• *

žta'i pasipriešino (Darbo Federa
cijoj elektros darbininkų uniją, 
kurt paskelbė neleisianti savo* 
nariams dirbti jokiems tos kopa 
panijos subkontr^ktoriams, neš 
ta ’ kompanija ■•••.bųįič^^amdanti 
organizuotų dąrbįpinkų.

Kompanija' gi sakosi dar nie
kad neturėjusi .jokių nesusipra
timų sux unija, nors ji yra at
likusį daugelį darbų miestui

Sudegė senute
Mrs. Mary Doctor, 72 metų, 

gyvenanti Orland miestely, su
degė užsidegus jos drabužiams 
nuo medžiais kūrenamo pečiaus. 
Jos vyras Charles, 73 m., per 
20 metų buvęs miestelio super- 
vaizoriu, buvo išėjęs pas kai- 
minystėj gyvenantį sūnų. Kada 
jie pastebėjo durnus ir atbėgo 
namo, rado senutę kieme jau 
negyva, su visai sudegusiais jos 
drabužiais.

, Vogė ir degino
•’ L,,'.-

Policija Suėmė Jervase Blake, 
14 metų vaiką, kuris prisipaži
no pereitais metais apvogęs apie 
50 sankrovų. Jis ir pirmiau bu
vo baustas už vagystes.

Vaikas į taipjau prisipažino 
padegęs keturis namus

•John Milana, 22 m., mašini
stas, 5258 S. Hermitage Ave.> 
nutroško savo garaže, kada už
darytame garaže paleidęs moto
rą bandė pataisyti savo auto
mobilio radio.

•George Young, buvęs prezi
dentas Chicago Assn. of Com- 
merce, tapo gubernatoriaus pa
skirtas Illinois Emergency Re- 
lief komisijos, kuri prižiūri šel
pimą bedarbių Illinois valstijo
je.

•Guy E. McGaughey, buvęs 
Lawrenceville prokuroras ir pir
mininkas kriminalinių įstatymų 
sekcijos Illinois advokatų drau
gijos, gubernatoriaus Horher 
tapo paskirtas pirmininku paro- 
liaus tarybos, kuri paliuosuoja 
“užsitarnavusius” kalinius pa
taisai.

•Garaže 8635 Indiana' Avė., 
kilusiam gaisre sudegė 25 au
tomobiliai ir sudegė veik visas 
pastatas. Nuostoliai siekia $20, 
000. '
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ČEVERYKAI IŠDAVĖ. — Fred Hintermeyer iš Uti- 
ca, N. Y., turėjo nepaprastą palinkimą nešioti baltus 
čeverykus. Jis juos nešiodavo apskritus metus — vasa
rą ir žiemą. Prieš kiek laiko jis “prapuolė” ir jo žmo
na identifikavo Buffalo, N. Y.,, prigėrusį žmogų kaipo 
savo vyrą. Už jo mirtį buvo išmokėta $1,000 apdraudos. 
Bet apdraudos kompanija sužinojo apie jo keistą palin
kimą prie baltų batų ir pranešė policijai. Neužilgo Hin
termeyer buvo suimtas Clevelande ir dabar yra kalti
namas prigavimu apdraudos kompanijos, I ’ ’ . ■<*

PASMERKTA MIRČIAI. — Mrs. Anna Marie Hahn su savo pavainikiu sunum 
. . '■ ' j ' -r ■ ' ,

Oscar, 12 m. ir vyru Philip. Ją Cincinnati* O., teismas pasmerkė įniršiai už nu- 
nuodijimą seno vokiečio Jacob Wagner, tikslu pasisavinti jo turtą. Nagrinėjant 
jos bylą buvo iškelta aikštėn, kad ji nunuodijo ne vieną, bet gal desėtką senų 
žmonių, kuriuos ji “globojo”. Bylos nagrinėjimas tęsėsi visą mėnesį ir jury iš 11 
moterų ir 1 vyro pasmerkė ją mirčiai. Nuotrauka imta pradžioj nagrinėjimo 
bylos, kada ji tikėjosi išteisinimo. Pastebėkite ant jos kaklo kryželį, kurį ji pa
rodavo visą bylos laiką.

The new 1938 Chevrolet Master De Luko Sport Coupe wlth 
\rumble eeatt/

5 v. 7?'
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Mrs. B. S.* Turner iš Hapeville, Ga., kuri užaugino

nepaprastai didelį “healing sąuash”, kuris nepaliauja

5 colių augščio ir 17 colių apskritumo. Sveria gi 21 sv,




