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Buvo Britanijos premjeras du kartus
Vaidino svarbų vaidmenį darbininkų judėjime 

»* praeityje
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Pasiekta sutarimo dėl jurisdikcijos 
16-koje pramonių

Jurisdikcija 4-9 kitose pramonėse ‘svarstoma

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 9. — Antradienio vaka
re, lapkričio 9, mirė Ramsay 
MacDonald, buvęs Britanijos 
premjeras ir ilgą laiką vienas 
žymiųjų britų darbininkų va
dų.

MacDonaldas mirė, sulaukęs 
71 metų, kelionėje laivu Reiną 
dėl Pacifico, kuris plaukiojo 
Pietų Amerikos vandenyse. 
Pirmosios žinios sakė, kad 
mirties priežastis buvo širdies 
ataka. MacDonaldas nesveika- 
vo jau nuo 1935 metų, kai pa
sitraukė iš Britanijos minis- 
terio pirmininko vietos, kurtą 
po jo užėmė Stanley Baldwin.

Nuo 1929 iki 1931 metų 
MacDonaldas buvo Darbo mi
nisterijos premjeras. Vėliau, 
kai susidarė vadinamoji nacio- 
nalė Anglijos valdžia, kurion 
įėjo konservatoriai ir libera
lai, MacDonaldas sutiko daly
vauti toje valdžioje irgi. Tada 
tarp jo ir Darbo partijos pasi
reiškė išsiskyrimas. Ir šiame 
kabinete MacDonaldas pasiliko 
premjeru iki 1935 metų bir
želio mėnesio.

MacDonaldas vaidino svarbų 
vaįdmenį taip tarptautiniame 
darbininkų judėjime (kaipo so
cialistas darbietis), kaip ir An
glijos naminėje bei tarptauti
nėje politikoje.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 9. — Prezidentas Roo- 
seveltas pasiuntė sovietų Rusi
jos centralinio pildomojo ko
miteto prezidento M. Kalinino 
vardu pasveikinimą rusams, 
sovietų 20 metų sukakties pro
ga. Roosevelto telegrama sa
ko: “Leiskite man įteikti jūsų 
ekselencijai šios sukakties pro
ga pasveikinimus ir mano ge
riausius linkėjimus jūsų šalies 
gyventojams.”

Lenkija neprisidės 
prie italų-japonų- 

vokiečių pakto
VABŠUVA, Lenkija, lapkri

čio 9; — Lenkijos užsienio rei-
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KAIP JAPONAI PAĖMft SHANGHAI. — žemėlapis 
' parodo cliiniečių ir japonų pozicijas kada chiniečiai bu

vo priversti trauktis iš Shanghai apielinkes ir atiduoti 
japonams* savo didžiausįjį pęrtą, kurį jie narsiai gynė 
ilgą laikąį Shanghai likimas liko išspręstas kada japo
nams pasisekė pereiti Soochow upelį ir užimti geležinke
lio tiltą (1) ir airportą (2). Chiniečiai tada pasitraukė 
iš Pootung (3) ir japonai galėjo pasiekti Sungkiang (4).

RUSŲ DELEGATAS PASITRAUKĖ 
IŠ KONFERENCIJOS

BRUSSELŠ, Belgija, lapkri-

Japonai valdo .
Shanghajų

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 9. — Pirmadienio naktį, 
kuone trijų mėnesių kovos su 
japonais pasėkoje, kinų vado
vybė ištraukė savo kariuome
nę iš Shanghajaus sritieš. Ja
ponai dabar vaįdo Shanghajų, 
Kinijos turtingiausią,/ pramo- 
hingiausfcįA Taipgi bu
vusį bankinio biznio centrą.

Pasiliko nedidelis skaičius 
kinų karių Lu‘nghawa arsenalo 
ir Kiangnan dokų apielinkėse. 
Į šias apielinkes japonai iš lėk
tuvų mėtė bombas.

Tūkstančiai kinų pabėgėlių 
veržėsi į Francuzijos koncesi
jų kvartalą., šimtai tūkstančių 
kitų kinų nežinojo, ar japonai 
pripažins jiems savasties tei
ses’ paimtame mieste.

Francuzų koncesijoj pasiro
dė išklijuoti plakatai atkreip
ti prieš japonus. Japonų vy
riausybė įspėjo franeuzus, jo- 
gei panašios atakos ar kiti ne
palankus japonams žygiai tik 
ilgiau sutrukdys “normalios 
padėties grąžinimą.” •

Kinų kariuomenė pasitraukė 
tvarkiai.

Arabai nušovė
5 žydus

JERUZALĖ, Palestina, lap
kričio 9. — šeši arabai bandi
tai nušovė penkis žydus dar
bininkus prie Kiryatanavim 
akmenyčių, žydų kolonijoj 
esančioj arti Jeruzalės.

Vyriausybė įsakė pašalinti 
arabus darbininkui iš Jeruza
lės ir iš a.pielinkės arti Jeru
zalės, policijai prižiūrinti, kad 
žydai nemėgintų keršyti ara
bams už sakytų penkių žydų 
darbininkų nušovimą.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: * ,

Giedra; šalčiau; vidutinio 
stiprumo pietų vėjai; saulė te
ka 6:32, leidžiasi 4:36 valan
dą.

Japonai paėmė 
Taiyuaną

PEIPING, Kinija, lapkričio 
9. — Japonų karo vadovybė 
paskelbė paėmusi miestą Tai- 
yu!an, Shansi provincijos sos
tinę, šiaurės Kinijoj.

Taigi dabar šioj Kinijos da
lyje japonai kontroliuoja jau 
Kopei, Chaha|-,'f S^įyuan pro
vincijas it šiaurinę Shansi pro
vincijos dalį. 1

Laukia rusų-japonų 
diplomatinių ryšių 

nutraukimo
TOKIO, Japonija, lapkričio 

9. — Didžiulė japonų armija 
yra sukoncentruota sovietų 
Rusijos pasienyje. Japonai ir 
užsienio stebėtojai mano, kad 
rusų-japonų diplomatiniai ry
šiai visai arti’ nutrūkimo.

Japonų žiniomis, maršalas 
Vorošilovas skubinasi j Chaba- 
rovską, Sibire, tikslu perorga
nizuoti sovietų karo jėgas šioj 
srityje. Vorošilovo raportas 
Maskvai nulems sovietų toles
nius žygius.

Kitos žinios sako, kad rusų 
kariai atitarnavusieji terminą 
nepaleidžiami namo, kaip daro
ma normaliais laikais, bet pa
liekami tarnauti ilgiau. Nau^ 
jos kariuomenės rusai gabena 
vis daugiau į rytus.

Anglai siunčia dau
giau karių į Pa

lestiną
______________ , /

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 9. — Dar vienas bata
lionas Anglijos kariuomenės iš
vyksta iš Liverpoolio j Pales
tiną lapkričio 19 dieną, ši ka
riuomenė manyta pasiųsti į 
Palestiną 1938 metą pradžioj, 
bet neramumai Palestinoje pa
skatino vyriausybę išsiųsti ją 
tuojau.. į,

WASHINGTON, Q. C., lap 
kričio 9. — Po šešių, dieni; 
streiko Wilkes Barre dienraš
tis “The Record” vėl išėjo iš 
spaudos. Dienraščfb leidėjai 
streiko pasėkoje pripažino re
dakcijos darbininkų uniją — 
American Newspaper Guild —! 
kuri priklauso C.LO.

kalų ministerijos atstovas an
tradienį pareiškė, kad Lenki
ja nepritaria ideologiniams 
blokams ir todėl neketina mai
nyti užsienio, politiką^

“Ideologiniai blokai” reiškia 
Italijos, Vokietijos ir Japoni
jos paktą “kovai su komuniz
mu”, pasirašytą praėjusį šeš
tadienį, lapkričio 6 d., į kurį 
sakyta trejyba dąbąr nori 
įtraukti Jki,tas fašisti
nių palinkimų valdžiorpiš.

Lenkijos valdžia simpatizuo
ja idėjoms išreikštoms fašistų 
pakte, tačiau* nemano, kad kas 
gero išeitų, jei ji prisidėtų prie 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos.

Į Lenkiją daro didelį spau
dimą vokiečiai, taipgi priside
da ir japonai, kurių karine mi
sija šiuo laiku vizituoja Len
kiją. '

Antrą vertus, Lenkija jau* 
ruošiasi pasitikti Francuzijos 
užsienio reikalų ministerį Del- 
bos, kuris atvyks į Varšuvą 
gruodžio mėnesio pirmomis die
nomis. Iki šiol Lenkija vis 
glaudėsi prie (Francuzijos.

Mussolini ištraukė 
20,000'savo kariuo

menės
'. LONDONAS, Angli j a., : - lap

kričio 9. — Pereitą savaitę iš 
Ispanijos slapta buvo išgaben
ta tarp 20,000 ir 3Q,000 italų 
karių. Ispanijoj dar pasilieka 
Italijos kariuomenės apie 50,- 
000. Italų planas yra sumažin
ti savo karių skaičių Ispanijoj 
iki 40,000. Tokį skaičių ka
riuomenės jie paskelbė turį Is
panijoj, kai prasidėjo Lpndo- 
no konferencija nesikišimui į 
Ispanijos 'reikalus. Bet italų 
karo pabūklai pasilieka Ispani
joj- > ■ •

......... .j.........— .
Streikavo jiidžių darbi

ninkai 
. • " ’

HOLLYVVOOD, Čąl., lapkri
čio 9. — Antradieni sugrįžo 
darbui 400 Columbia studijos 
darbininkų. Po vienos dienos 
streiko International Alliance 
of Theatrical Stage Employes 
unij os atstovas ir Columbia 
kompanijos prezidentas Harry 
Cohn paskelbė, kad ’ nesusipra
timai yra išlyginti. . / z

čio 9. — Sovietų Rusijos už
sienio reikalų miniSteris ir de
legatas Brirssels konferencijai 
kinų-japonų \ karo reikalais, 
Maksim Litvinov, antradienį 
staiga paskelbė, jogei jis ap
leidžia konferenciją ir grįžta 
į Maskvą tą patį vakarą.

Litvinovo pasitraukimas iš 
konferencijos yra protestas 
manievrams į taikomiems ma
žinti rusą wlę'..konferencijoj;

Mat, neoficialiai japonai lei
do suprasti konferencijos da
lyviams, jogei jie sutiktų pa
sidalinti pažiūromis apie Toli- 

• •
Išleido Padėkos die

nos proklamaciją
WASHINGTON, D. G.,'lap- 

kričio 9. — Antradienį, lap
kričio 9, prezidentas Roosevel- 
tas išleido proklamaciją, ku
rioje kviečia Jungt. Valstijų 
gyventojus apvaikščioti Padė
kos dieną lapkričio 25-tą. Tarp 
kitko prezidentas proklamaci
joj sako:

■

“Laikotarpis, nelaimingai at
žymėtas kitose pasaulio dalyse 
kovomis ir karo pavojais, ran
da musų, žmones besidžiaugian
čius taikos palaima...

“Mes buvome laimingi, kad 
galėjome skirti savo energiją 
ir savo turtus konstruktyviams 
tikslams ir naudingam darbui. 
Mea stengėmės atlikti savo 
prievolę, pavartodami musų 
tautinį paveldėjimą bendromis 
pastangomis bendrąi visų ge
rovei.”

Neleido į J. V. Mussoli- 
nio mylimosios
!—— ■ f,

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 9. — Ellis salos valdinin
kai nutarė neįleisti į Jungti
nes ’ Valstijas Magdos d e Fon- 
tanges, franeuzes žurnalistės, 
kuri sakosi buvus? Italijos dik
tatoriaus Musolinio meilužė.

Šių metų kovo menesį Pa
ryžiuje ji pašovė Francuzijos 
ambasadorių Italijai grafą 
Charles d e Chambrun, nes am
basadorius suardęs jos aferą 
su Mussoliniu. j

Magdos advokatas pareiškė, 
kad dėl Ellis salos valdininkų 
nutarimo jis apeliuos į Wa- 
shingtoną.

mųjų Rytų konfliktą su atsto-
vais 9 valstybių, pasirašiusių 
sutartį, bet ne su “pašali- 
hlais”. ■ ,

Rusija sakytos sutarties ne
buvo pasirašiusi, tačiau tapo 
pakviesta konferencijon, ka
dangi ji ttfri daug interesų To
limuose Rytuose. Litvinovas 
ypatingai įsižeidė tuo, kad 
konferencija ruošiasi , parinkti 
taikymo pakomisei tarp kitų 
Italija jQj^;
šanib" .dalyvaifti. Litvinovas pa
liko rusų interesams atsto
vauti Vladimirą Potemkiną, 
sovietų ambasadorių Francuzi- 
jai. -

I ’ ' •. *<•

Lokautas 11,000 
darbininkų

DETROIT, Mich., lapkričio 
9. —- Antradienį, lapkričio 9, 
čia, buvo uždarytos . Hudson 
Motor Car Company dirbtuvės, 
kurios samdo 11,000 darbinin
kų. '

Nesusipratimas tarp . darbi
ninkų ir samdytojų kilo ma
donų' skyriuje, kadangi kom
panija paleido iš darbo šio sky
riaus kai kuriuos samdinius. 
Malioriai užprotestavo kompa
nijai. Jų protestą parėmė kitų 
skyrių darbininkai, taigi kom
panija uždarė duris •. visiems 
11,000 darbininkp.

Kompanijos viršilos pareiš
kė, kad dirbtuvės tur būt grei
tai vėl atsidarys, 

t 

. . • f

Mato audrų prieš- 
komunistinėje su

tartyje
'PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio- 9. — Francuzijoje ben
dra nuotaika yra tokia, kad 
Japonijos, Vokietijos ir Itali
jos; sutartis, pasirašyta praėju
sią savaitę, lemia Europai dau
giau audrų. Nužiūrima, jogei 
ši trejyba toliau mėgins kovo
ti “komunizmą” Čekoslovaki
joj, Austrijoj, o gal ir Lenki
joje. Kitaip sakant, kad ji ga
li' užsimoti intervencijai šiose 
šalyse, vadovaudamasi Ispani
jos pavyzdžiu.

Pirmadienio vakare paskeib- 
ta, kad Francuzijos užsienio 
reikalų ministęrių Delbos gruo
džio mėnesį atlankys mažosios 
antantės sostines, o taipgi Var
šuvą, žinoma, diplomatiniais 
sumetimais.

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 9. — Antradienį, lapkri
čio 9, Amerikos Darbo Fede
racijos ir Industrinio Organi
zavimo Komiteto konferencijos 
reikalai stovėjo esmėje šitaip: 
pasitarimai ėjo klausimu, ko
kiose pramonėse jurisdikcija 
turėtų priklausyti C.LO. ir ko
kios Amerikos Darbo Federa- 

« • • Icijai.
Dėl jurisdikcijos .šešiolikoje 

pramonių konferencija priėjo 
arti sutarimą, tiksliau pasa
kius, supratimą.

Supratimas yra pavesti ju
risdikciją tai organizacijai, ku
rį dominuoja pramonėje. Pa
vyzdžiui, galima numanyti, 
kad angliakasių unija turėtų 
pasilikti C.I.O.* jurisdikcijoj. 
Tačiau sunkiau yra išspręsti 
klausimas, kurios organizacijos 
jurisdikcijoj turėtų būti tek
stilės pramonės darbininkų 
unija arba unijos, nes čia ir 
C.LO. ir A.D.F. turi narių.

Pramonių, kuriose unijų ju

risdikciją ypatingai sunku pa
skirti, esama nuo keturių iki 
devynių. C.LO. atstovai pasiū
lė sumanymą paskirti kiekvie
nai tokių pramonių po vieną 
pakomisę. Pakomisės turėtų 
išanalizuoti kiekviena savo sri
ties padėtį ir patiekti rekomen
dacijas dabartinei konferenci
jai, kuri nutrauktų savo dar
buotę ir susirinktų vėl pasita
rimams, kai pakomisės paruoš 
reikiamą medžiagą tolesniam 
darbui. *

Tas faktas, kad konferenci
ja neiširo; vėl faktas, kad at
siekta supratimo dėl jurisdik
cijos šešioli|<oj pramonių; pa
galios ir tas faktas, kad kon
ferencija svarstė, kaip išrišti 
Jdausimus jurisdikcijos, kurie 
liečia dar keletą pramonių, — 
liudijo, jogei taika tarp Ame
rikos Darbo Federacijos ir In
dustrinio Organizavimo Komi
teto nebetoli. Taikos galimumas 
antradienį atrodė kur kas stip
resnis nei kuriuo kitu laiku 
nuo konferencijos pradžios.

Lietuvos Naujienos
■ ' 11 .........T*—.. ............ i ■>

Nubaudė 
mą kepyklos iMvyko

KAUNAS. — Šančiuose pil. 
Taftas turi kepyklą ir duonos 
parduotuvę/ Vienas Tafto klien
tas, pil. Petruševičius, jau apie 
metus laiko, kai pradėjo nusi
skųsti, kad jis iš Tafto pirk
toje duonoje vis randąs viso-
kių šiukšlių: vabalų, siūlų, žvy
ro, kalkių ir kt. ir vis prašy
davo atlyginti už “nuostolius”, 
o priešingai, jis eisiąs skųstis 
policijai. Taftas, vengdamas 
skundų, Petruševičiui vis mo
kėdavęs, bet paskutiniuoju me-
tu Petruševičius pradėjęs vis 
daugiau reikalauti, tai Taftas 
įgaliojo adv. Maizelį Petruše
vičiui iškelti baudž. bylą už 
šantažavimą pagal B. St. 615 
str.

Vakar Kauno apylinkės teis
me Petruševičiaus byla buvo 
sprendžiama. Petruševičius pri
pažintas kaltu ir nubaustas 
trimis mėn. paprasto kalėji-
mo.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis švietimo ministerija iš
siuntinėjo visoms gimnazijoms 
aplinkraštį, kuriuo nu‘o šių 
mokslo metų leidžiama gimna
zistams ir gimnazistėms jų 
gimnazijose suruoštuose vaka
rėliuose bei pasilinksminimuo
se, šokti moderniškuosius šo
kius, k. p:, tango, fokstrotą ir 
t.t. Tuo pačiu aplinkraščiu 
įspėjami pedagogai žiūrėti ir 
kontroliuoti, kad tie šokiai bu
tų padoriai ir gražiai* šokami.

Minos Viduržemio 
juroje Ispanijos pa

krančiais
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 9. — Francuzijos laivy
no ministerija įspėjo visus lai
vus, kad Ispanijos sukilėliai 
pasėjo minų Viduržemio juro
je Ispanijos pakrančiais 
mylių ilgio plotų.

300

New York. Lapkričio 3 d. 
Ponas Owen J. C. Norem su 
Ponia, dviem dukrelėm ir sū
numi, pakelyje į Lietuvą bu
vo apsistoję New Yorke Vik
torijos viešbutyje. Lapkr. 1 d. 
ponai Norem padarė Lietuvos
Generaliniam Konsului vizitą 
if buvo ponų Budrių pakviesti 
arbatai. Lapkr. 3 d. laivu “Man 
ha.ttan” išplaukė į Lietuvą. Gen. 
Konsulas ir ponia Budrienė pa
lydėjo juos į laivą ir palinkėjo 
laimingos kelionės.

TAUPMENOS NUOLAT AUGA

Kaunas. Lapkričio 2 
se kredito įstaigose 
nos šiemet išaugo iki 
000 litų.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

d. Viso-
taupme-
276,700,

DOVANŲ 
KALĖDOMS

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

1%

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

NAUJIENOS
1T39 &>. 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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Trečiadienis, lapkr. 10, 1937

ta*’ apšviestų jų protų ir jie

KO RESPON DENGI J
ra|jijai priklauso ir kai kurie 
sapdanėČiaL Tokiu bądu^ ir 
jiems tą sekmadienį tej<o at
siklaupti ir melstis, kad jų 
“paklydųąipą 4pšios” grįžtų į 
teisinu kęli^. Vadinasi, jiems 
teko save nusilakti. —

1 \ • * v- L

- Girdėjau, kad viena Jevpte 
nepap^aątai ščyrąi ir pahjąžąąi 
meldėąi.., —AJ^kąistąą
-4 i-,---- ----------------

. ------------- 'i>. ' >!■

Norwood, /
Kąlbęs Dp P, Rrį^aįtis.—Smar
kus Susikirtimas-—Turėję m?l- 
stis, Rad dvasia šventa protą 
apšviestų.

I I

I

BIRUTIS
(Ivertunos

7 vąl. va|<ąrq, y^tųvių svai
nėje kalbės Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius iš £hi- 
cago. Prakalbas jam tingią ĮJe* 
tuvių Socialistų Sąjųpgpą 
ki.’opa. Bus ir koncertinė pro
grama. Iš So. Bostonų drg. Gri
gaitį atveš keleiviečiai su sayo 
mašina. —

Patartina vjąiems yįetqs lie
tuviams kuogausingiausiąi tose 
prakalbose fįąlyv^ųti. Dalyku 
toks, kad drg. Grigąįtis 
mus yra retas svečias,—tik Ret
karčiais mus aplanko. Q tpp 
tarpų visi žino, kąd jįs yra vie
nas geriausių ir nųQse|diąųsių 
kalbėtojų tarp. Amerikos lietu
viu. Ąląža to: jis tvįrtąi laiko
si sayo įsitikinirpų i? nesibląš- 
ko taip, kąip kitį vadai, šią 
proga, gal būt, ne pro šalį bus 
pridurti, Rad socializmo moks
lų jis gal geriau1 pažįsta i(ei bi- 
le kuris kitas Amerikos lietu
vis. Todėl kiekvienam bus nau
dinga jo kalbą išgirsti.

----- o——
Kun. Steponas Knęižis, . šv. 

.Jurgio parapijos klebonas, iš
leido biuletenį, kuris yrą. spe
cialiai atkreiptas į bolševikus. 
Ten jis niekais išdęjo bolševi
kus. Tąčiau operavo ne faktais, 
o taip sau storais žodžiais ir 
tuščiais prasimanymais.

Kad bolševizmas (tokis, ko
kis jis yra praktikuojamas So
vietų Sąjungoje) nėra darbi
ninkams priimtinas, tatai mes 
visi gerai žinome. Tačiau ru
siško bolševizmo kritikai, yįs 
dėlto rii.Todo rinitus faktus. 
Visai kas kita yra su kun. Knei- 
žiu. kuris perša lietuviams dar
bininkams katalikų tikėjimą, 
lyg tai butų panacėją nuo vi
sų negerovių.

Vietos liefuyįų 
frakcijos distrikto 
parašę i “Laisvę”

Jubiliejų
• • ————r

Ateinančiais metais

411 Fe' t fi
attend this Ęrjto’s 
without fail. There are sėveral 
topies to be discussed, among 
them the proppsąl tų’ chąngę 
thė rėheArsal' day.’ The "sočiai 
comndttpe wjll hąve spmethin^ 
on then, and wjlį
wąnt yopr ąpproval įefe^e 
they go £heąd with fųrther ąr- 
rapgęmepts. Mąfce if ą ppint to 
bę Sąpdara Hali, ąpd be ąs 
pnųmpt >ąs ppssĮble.

» ■. * y •» . . .y • 4 --------, • •

Km tat' 014 
flo)d Katarso 
Blankas 
j" ; Trr-I.'.ri ■■■-■-:■ ■ .

Reikia rašyti W :Y o rkah,

Dovanus Mrs.

0

Teisy-
Mylėtojų Dfąųgijąi sifkan- 

tor nąętų įsiąteigįinp- 
Sukaktiiviu proga draugija 
yeiĮgia išfcilųjįiRgų vą^arų, \ sęfc- 

.,paąqi^nĮr sąųsip 2 d., CDicągp^ 
Sėtuvių Auditorijoje. Spenoje 
bus pąstątytap mų^ikališkąs, 
vejkąląg “Naštųtė”

Nepaprastas 
Suknelių 
Nypigipipiąs

Ą fęty nęw piembers ąr$ 
joį^įpg tjie ęhorus every weęk. 
Thę Įątęat nuvicęs ąre Ld 
Potey Ęąhąą, tenop, and J9hn 
Syįtpfįs, bass. Apd #
fe|low bass, John -sii^s frorp 
’wąy d^D ĮĮĮ the CėHąr. Ma
rianą PązęrsĮ^į^ W9UĮd dsp lįRe 
to aftepd rehąarsaįs ^ągųiąrly, 
būt since she lives in West 
PųĮl|na.p, transppytątįęn , is ą 
projjjem. Vfę bpp,p jifr. 
ki$ it W 
apd Ęirųtp.

' “JNaujieuas 
nftkfefflUmų * arte tM. ’ W w 
Uip gpM $4 
ęigjų-etų in"
strųkpijas bei konkurso pa- 
Yęįksta pavyzdžius. ; '

.Tų bląnięg-instrųkęyu eiga-, 
retų krairtuvėse bei vaistinėse 
dab’ąr ųeąpąąiiriia ga<rfi. Įikm- 
ifoą buvo dalinąmos Hrautuve-^ 
se tik konkurso pradžioje..

k^ųięu^ta jau ipųsė- 
jęs, įstoti tfgiitną, fcet blan

kų gauti reikią kreiptis tiesiai
į oid ęiw$U te^r°-

Weisherg ir Co. krautuvė, 
^p. Ęąlsted gąt. šjąjs me- 

tflįę ijįiy savo trisdešimties 
Įpety' sukaktį. Ta,
tat, proga ji yra paskelbusi di
delį prekių išpardavimą, o kad 
yjsps ąayo piyl^jus patenkin
ti, ji- pasirtfpipo ir atsakančiu 
^takų. Be to, kie^yięnam pir- 
Miųi w dmą? — 
Hj9 pąšHvs-

Pyftųtųvf rniijn^si pagalvių 
ir plunksnų prekyba. Visuo
met turi gatavų pagalvių, bet, 
je| ųorį ji padaro užsisa
kius iš tos medžiagos, kokią 
pirkėjas čią. pąt išsirinka, par- 
bą padaro beĮauHi^^t-

’ . (Skelb.)

slia K. Jarusz
Ph^sical Therapy 

and
6630 So. Western
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prią 
gimdymo namuo
se ar ligonlnfcfee, 
duodp mąssągę 
electpic f r ę a t • 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Mpterims ir mer
ginoms patari- 

— mai dovanai. •

ADVOKATAI

ii laišku, ę«ntest,
Lorillard Company, Varick 
St. Stąiion, Nęw York. Jokių 
pinigų už blankas siusti nerei
kia. • v-' (sp.)

Vietom Ragdonąs 
, 2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
yiąpkiuą ta^ąęlą^ bei itprąg

8406 SOUT$ f’Wr 'SOUTH 

HALStED ST. WE^RNąve.
Yaęda ą4($ £046

ADVOKATAS
1

Mie0p ofisas—-127 N.1 Dearborn St.
Kami. 1431-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos yąkaraįs nuo 6 ikf 8:$0

Telefonas Boulevard 13ip
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J, GRISK
" Lietuvis advokatas

Tęlephonę; Boulevard 2800 
1631 ’ SOUTH AŠHĖAND AVENUE

Re*. 6515 So. Rockwell St.
Tęlpphone: Repąblįc 9723

Ofise TeL Virgin!* 0036 
Reaidence Tel. BEVERLY 8244 

DR, T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE” 
Ofiso yalapdos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
-Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVR-

DR. LE. MAKARAS
10758 S. Michigan Ava.

. RpSELAND—CHICAGO, ILU
Tel. PULLMĄN 1193-8271

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

2400 WEST M4DISON STREET 
Vąl. 1 iki 8 no pietų, 6 iki 8 vak 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597 

1 ? 1 111 ---- !----—-- ------- --------- ---

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Virt, nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vąk. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDERčĮJA 

4300 So. Fairfield Avė.
T$l. Lafayptte 8916 r. i, , ■ ) * j . • «

ThifiWT
An epidemic of colds hit fhe 

soprano and alto sections (tlie 
weaker sex) lašt week, and for 
the fiyst t|me jp any mįxę4 
chorus’ history therę węre 
men than girls at a rehearsal. 
Say, who was the gyy įn the 

pardavimą vedėjas p. H. F. P°ąt whp Įef£ 
Peterson yra instruktuotas 0ir!s ąftfiv
nepaisyti tikrosios vertės ir We rehearsal ?.. . Ędgar Firąnt 
kainos.

Ryloj Chicago Mail Order
Clpcągo Mail Order įstaiga 

gąvo pąrėdymą tuojau išpąr- 
cjuoti 5,000 sukpelių. Suknelės

čios vėliausios įšdįrbystės me
džiagos. O kad užtikrinti iš-

is quite popular with our fąįr 
v sęx ąįso, ąs proyę^ tfie jnfer- 

. i t i < ?U . j . UZ iPiission ąf Jąflvygą Qricaitės
8.2 centus! Juk tai juokinga concert. . . Whątever ;has Mp- 

l^enecl to Adąąi Mįcęvįęz? VVe 
‘ i Lope his illness wi|l npt keęp 

jiįrp ayvay from tenor sęię- 
tion much Jopgęp . ... Jpst \vhat 

' js thę spcial committęe - pląn- 
J ping? . . . Oh, qh,c'to * get >• tfie 

>r:'J • apswęr to that pnez itrf;wjll bę 
į peęęssary for ypų tp bę prę-

kaina. Turima puikiausios sa
tino ir krepo medžiagos su iš- 
siuvinėjimais, turima vakari
nių, popietinių, išeiginių suk
nelių ir iškilmingų. Bet visa 
kas svarbiau, kad ta taip pigi 
kaina bus tik per rytojaus 
dieną.

Mail Order krautuvė randa- genį Birutės next reheąrsąl 
si prie 511 So. Paulina gat.,
kampas Harrison. (... SO LET’S ALL BE THERE!

Skelb. Jacųues Grandmesnil

•Alinėj prie 2459 Milwaukee 
Avė., sukrito iv 'numirė Louis 
Newman, 38 nf., 2815 Logan 
Blvd. Spėjama, kad mirė nuo 
Širdies ligos. , . >

----------- ------------——.—.. .-r-.------ ,—.—--------- -—
r... • • , . ... , • i ■ f ■ \

(Skelbimai Naujienose 
duoda naudų -dėlto, 
kad pačios .Naujienos . 
'ra naų dingos..

BĮZ^Tip REIKALŲ UŽElĘĮT

J^fizapas Ažpkąs
Bridgeporte išdegė kelętąs namų, 
kur, žmonės neturėjo apdraudos 
nuo . ugnies—ant sąyo rakandų. 
Neląpk|te pakol jus tokia nelai- 
rįie išliką ąpsidraųskite tųo- 
jkūs Slpas —

9tĮ5tQyąpją

PROPEkTY OWNERS ASSOCIA. 
TION OF ĘRIDGEPORT

(Atdarą nuo 10 ryto iki 9 vak.)
TTT

LAIDOTUVJŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. ■ ■ . • ; ' ■ . ’• .••••■■ -r> ■ • »■ ■ .

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

8407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Bopm 1230 

Ofisp Tel. CENTRAL.
Namų Tel.—Hyde Park

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Of^os 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso yal.: Nųq 2 iki 4 ir puo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westęrn Avė.
' VALANDOS: , 

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

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

Tel. Prospect 1012

Phonę Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
' PĘNTĮSTAS

4645 So. Ashland Av£.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pągal sutartį.

---------------------   .rT.   .. ■■■ —— •— -r-- ■■ — <----------------------

Kiti Lietuviai Daktarai

komunistu 
sekretorius 
ilgą kores

pondenciją, kuri buvo nukreip
ta į kum Kneiži. T^l buvo ly£ 
ir atsakymas į biul'eteųyje iš
keltus kląusįmuą. Tuo dar np- 
pusįtenkino: vietos komunistai 
tą “Laisves” numerį pasirūpi
no smarkiai išplatįnti. “Laisve” 
su ta korespondencija buvo du* 
linima ir vietos katalikams. Sa
koma, kad vienas numeris bu
vęs pasiųstas ir į kleboniją.

Matyti, kunigui ta korespon
dencija labai nepatiko, nes jis 
ėmū smarkiai bolšeyikųs kriti
kuoti, darydamas, lyg ir ištrau
kas iš Rusijoje leidžiamų laik
raščių,—“Pravdos” ir kitų. Ta
čiau tenka paabejoti prikišąinų 
dalykų teisingumu. Jito labiau, 
kad kunigas visai nenurodo tų 
numerių, iš kurių jis medžia
gą ėmė. O ka^a tiksliai nenu
rodoma šaltiniai, tai ir skelbia
mais faktais negalima pasitikė
ti.

Tačiau įdomiausias dalykus 
buvo tas, kad netrukus “Day- 
bininke” pasirodė kažkokio Pa
rapijiečio atsakymas komunistų 
sekretoriui. Tas “Darbininko” 
numeris su atsakymu komunis
tams taip pąt Uk9 pusėtinai 
praplatintas, — išdalintas vi
siems parapijpnams. Vie-pas ge
ras parąpijopas teikėsi ir man 
tą “Darbininko” nr. atneštį. 
Ten rašoma, kad kunigas esąs 
tik Kristaus dąrbįpipKps. Ko
munistai, socialistai ir sandą- 
riečiai esą visi lygus. Daug 
ten ir kitokių niekų prirašytą.

Tačiau įdomiausias yra to 
susikirtimi finą&s: kun. Knei* 
žis paklupdė visus į bažnyčią 
susirinkusius žmones ir įsakė • 
kalbėti poteriui už visos Nor j 
woodo bedieviškų partijų narius 
ir šalininkus, kad “dvasia šven-

Kentucky Bonrlion 2 Metų Senumo 
įpinto vąryklė^ sup||sty|ą ir ^KJiupfą, kpri buvo įsteigta 

YRĄ GERESNIOS’e"1 TAVERNOSE

QJL.O CASTLE, Ine.
6005-7 West Raosevelt Road -
.CICERO, ILLINOIS

.. .<,.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AN C Ik
; ... . fl!. DIENA. IR.NAKTĮ . r. i
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitag'e Aye. 
4447 South pąirfięH

■ ;i j.: ,Tel. LAI-AYETTE: 072? .

Vi <J

T A-c-r4 koplyčios visoseJ J?PC? T Chicagos dalyse
“■ .................... ■ " ,Į 1 "■ .............. ... ..................

kląusytyte Ujetųvifl rpdipj, programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C/atoUęs (1430 K.) — Pranešėjas

' P. ŠALTmiĘfčĄS,

:—r \ ; -.v/j . . ’uIM    T"——   ———r

Laidotuvių Direktoriai
r L ’ r . _ ** __ - • . . • ■ . _ * *'

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

rr

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reįkės 

atmokei savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MŲSU SPULKA mąloniąi jums PAGELBĖS 
Atsilaikykite bile dieną nuo 8 iki 8. v. v. ir 

\ . 1 

musų sekretorius suteiks jums vįsas ' 
informacijas.

LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN & 
SAVINGS A^OCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
. - f • ' t * .* . • A • ■/ ‘ “

Telefonas CANAL 8500

(JJEMBER DERAL Į^OME LOAN ?ANKJ ’

^jį^JįjSSgfessspęs^s??

NARIAI
Chicagos, 

p Cicero
IMtvįy

Laidotpvm 
i. Direktorių 

Asociacijos

lancę

mąs Dieną 
ir Naktį ■
▼ !'• •? ’ • ** '* ’y

• ■ ♦ i

tur’ime

n OPLYČIAS 
)SE MIESTO 
DALYSE.

■ .i

A. MASALSKIS
3307 Mhiųniėa Avenue Rhonę Eįoulęy^rd 4139

A. PETKUS •
1410 South 49th Court Cįcerp Phone Cicero 2109

P. J^BipiĘASr ^’'
3354 So. LJąlsted SĮreet ’A Bpulęvard 4089

Phone Boųl. 5203
Į04fi Wę$t ^6th Stręęt Phonė Ęp^lęvąrd §566

^r... .............. —.......—.i —

’ 'į- s M skudAS .

71g West 181 U’ Street Phone Monroč 3377
' 'i-TO.TFS N -2 J- ' 'i

l ; * Š. p. MAŽEIKA
3319 Lituaiijca Avcuue

LACHĄWĮCZ IR SŪNUS
2314 ''jYęąt 23r<i PJųęę Phone Canai 2515
SĮKYRĮUS! 42-44 East Į98th TeĮ. Bullman H70

I JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. AVeutern Avė- PbPpe Virgįpia 0883

[ ’ .iiČi iii nA iii i i iiėįl'aa, — «'.aih< .,i" iiiiaįlia^ai^.iaiiy, l.ij į u an   thi i ,1 M ■ ■ iii ■ynafa^.aaiaii . •

’ « A- '■ '

Yards 1139 >■ 
Rhone Yards 1138

.■J

* • Plfione įafąyetfe 3572.

DR. VAITUSĘ, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jusų garantavimas.

Optometrięally Akiu Specialistas
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ii1 toliregystę. Priren
gtą teisingai akipiuš. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parpdančįa mažiausias 
kląidas. Specialė ątydą atkreipiama 
į' mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 ikį 8 vai. 
Nėdėlioj pagąl sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
fye ąkįpių. Kainos pigiau kaip pirmą 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulęvard 7589

DB. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Prjtaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinįų Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 

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

’ Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJĄ! JR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
.. .......... Prausis* .K»riąi-... . ..

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Yąlandos nuo 9 iki 8 vąkaro 
Soredoi pasra! sutarti.

Phone CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

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

•Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califorųlą Ayenue 

Telefoną^ RenubHc 7s6R

Ofipo TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valjmdos BUO 1-8 nuo 6:80-8:30 

Nedėlipmig pairai sutarti 
Re*. 4blO SO. MICHIGĄN B “ 

TeV Keuwood .
<■ i ■>

LDr^Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.
■ - - - — — i ■! I II I II ■■ M I . Il» I I II. .1 —•

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—8 v. va|c. 

išskyrus seredomis iy suba^omis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
• IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žiųomąs per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigiai įr chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ip kitokius ele- 
tros prietaisus.

‘ Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th St., netoli Morgan SU

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, (LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų
.7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone PLAŽA 2400

m va Garsinkitės^N-nose
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Trečiadienis, lapkr. 10, 1937
Ai

NAUJIENOS, Čhicago, 111. ,

Į KORESPONDENCIJOJ
KENOSHA MABCIMYNAI

žiemos parengimai.-—SLA 212 kuopa ruošiasi Naujy 
M et ųpar engimui.—Nelaimingai žuvo Petras Pužas.— 
Naujieniečiiis belankant.—Pakliuvo j bedą.—Nepagrj- 
sti gandai.

Gražios ir šiltos dienos pasi
baigė, todėl dabar stvlerianiąsi 
kitokių prašmatnumų, Vadina
si, visokie parengimai prasidės 
salėse. Numatoma, kad organi
zacijų veikimas pagyvės. Jos 
ne tik laikys susirinkimus bet 
taip pat rengs koncertus, šo
kius, prakalbas ir kitokias pra
mogas. Per visą tad žiemos se
zoną turėsime kur eiti ir ką 
veikti.

Lai jam buria'lengva šios ša
lies žemelė!

■ » » 
laiko 
vieną

Metus pa-

ne-didelė 
seniausių

Štai SLA 212 kuopa jau iš 
anksto ruošiasi Naujiems Me
tams. Tąja proga gruodžio 31 
d. German American patalpose 
įvyks kuopos specialus paren
gimas. Rengimo komisija, kuri 
susideda iš F. Povilansko ir H. 
Labanausko, turi nemažai rū
pesčio dėlei to parengimo. Mat, 
norima parengimą padaryti gy
vą ir patrauklų, kad dalyviai 
galėtų smagiai laiką praleisti 
ir tinkamai Naujus 
sitikti.

Prieš kiek 
laimė ištiko
Kenosha gyventojų ir per dau
gelį metų “Naujienų” skaityto
ją, Petrą Pužą. Eidamas į sa
vo namus, jis kažkaip netikėtai 
paslido ir nukrito nuo pakopų. 
Krisdamas labai susižeidė gal
vą ir neteko sąmonėj Per tris 
dienas, iki pat mirties, neatga
vo sąmones. Mirė rugsėjo 10 
d., o palaidotas liko su bažny
tinėmis apeigomis rugsėjo 13

Velionis Petras Pužas buvo 
kilęs iš Kvėdarnos ♦ 'parapijos. 
Alkupio kaimo. Atvyko į Ame
riką 1899 m. Pirmiausia jis ap
sigyveno Chicagoje. Po keturių 
metų persikėlė gyventi į Ke- 
noshą, kur ir baigė _ savo gy
venimo dienas. Prieš penkerius 
metus mirė velionies žmona. 
Iš Amerikoje gyvenančių gimi
nių liko sesuo Bukauskienė 
(Denver, Colo.), A. Jelenevs- 
kienė (sesers duktė) ir pusse
serė
sios yra kenoshietės 
yra ir daugiau giminių tačiau 
apie Juos neteko nieko patirti. 
Velionis priklausė 
Balso, šv. Petro bei 
dikto draugijoms.

Aš pažinau velionį
kokius dvidešimt penkerius me
tus. Tai buvo rimtas kitus ir 
save gerbiąs žmogus. Jis visa
da buvo pasirengęs naudingą 
visuomenei darbą paremti.

V. Miliauskienė. Pastaro-
Rodosi,

Lietuvos 
šv. Bene-

Petrą per

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies . .
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

Persikėlęs gyventi į gražiąją 
į\Vest Side apylinkę, vieną gra
žią dieną sumaniau pasivaikš 
čioti bei 52-j e gatvėje gyvenan
čius naujieniečiiis aplankyti 
Pakelyje negalėjau nesustot 
ipas ponus Basčius, kurie laik( 
valgomųjų daiktų krautuvę 
Patyriau, kad p-ios Basčius rar 
kai jau nebėra pavojaus: bai
gia gyti. Ten sutikau du f ar 
merius, būtent, Linkevičių ii 
Sprindį. Jie pareiškė, kad ūki
ninkauti jiems jau nusibodę 
tad jie eisią vėl į biznį. Linkę 
vičius jau ir vietą bizniui -ap 
sirinkęs, būtent, Tobin Boad 
Ten jis atsidarysiąs valgomi: 
daiktų krautuvę. Sprindis taip 
pat ieškąs tinkamos vietos biz
niui.

Užsukau pas savo parapijo
ną Bertašių. Mat, įdomu buvc 
pamatyti, kaip atrodo jo nau
jai atidaryta užeiga. Manau, jog 
ne vienas chicagietis (o ypa
čiai iš Brightori Park aplinkės) 
prisimena nepaprastai tvirtą 
žemaitį Bertašių, kuriam nešti 
200 svarų ledo gabalą buvo tik 
žaislas. Tačiau Juozui nusibodo 
tąsyti ledus, tad senatvei besi
artinant sumanė lengviau pa
gyventi. Kenosha mieste jis ap
sirinko tinkamą vietą ir atsi
darė biznį. Ir atrodo, kad klai
dos jis nepadarė! drauge su 
savo šauniomis dukrelėmis jis 
visai neblogai verčiasi savo biz
nyje- , • - - ■ , - M

Kai užsukau pas p. V. Ja
kutį, tai jis, kaip ir paprastai, 
tiek nuoširdžiai paspaudė ma
no ranką, kad net kaulai su
traškėjo. Neužmiršta jis nie
kuomet pavaišinti gardžiomis 
dešromis. Kalbėtis ilgai neteko, 
nes pradėjo rinktis pirkėjos, 
todėl turėjau biznio vietą ap
leisti. Vos spėjau išeiti į gat
vę, kaip pamačiau* p. K. Varnį, 
kuris netoliese laiko Mid-Town 
tav.erną. Užėjau į vidų. Mat, po 
užkandos visai ne pro šalį ir 
alučio išsigerti. Kazys pranešė, 
kad jo brolį Chicagoje sunkiai 
sužeidęs gatvekaris. Tačiau gy
vybei pavojaus riešą,—pasveik
siąs.

Aplenkti malonų ir vaišingą 
J. šimanauską, tą linksmą ku
piškėną, butų tiesiog griekas. 
žinoma, aš to grieko nepapil- 
džiau. Radau Joną labai gerai 
nusiteikusį. Mat, Hannan Bros, 
dirbtuvėje, streikas baigėsi dar
bininkų laimėjimu, tad ir Jo
nui dabar yra daug linksmiau, 
nes jo užeiga yra ties tąja 
dirbtuve.

Kai atsidūriau netoli upės, 
tai nusitariau aplankyti savo 
giminaitį M. Labanauską. Ka
dangi pasitaikė tą dieną pa
gauti žuvies, tai brolienė pa
vaišino gardžiai iškeptomis žu
vimis. O magaryčiomis dar ir 
grybų pridėjo. Reikia pasakyti, 
jog pas juos kiekvieną penkta
dienį kostumeriams yra įduo
dama kepta žuvis.

Pagaliau aplankiau p. P. Ku- 
lešį. Norėjau, patirti, kaip jam 
sekasi “bowling” biznis. Iš Po
vilo patyriau* kad M. Mačiulis 
supliekė J. Martiną Ir kitus 
čempionus. P-ia Kulešis dar te
bėra ligoninėje; tačiau kašdieh 
eina geryn.

Tenka jai palinkėti, kad grei
čiau pasveiktų. Tada ir Povilui 
bus linksmiau bei lengviau biz
nis prižiufėti.

Teko patirti, jog ir gerai 
vietos lietuviams žinoma p-ia 
R. RadžiiAiienė po truput} tai-

josi. Jau keli mėnesiai, kaip ji 
lesveikauja,—serga “artritiš” 
liga. Reikia tiVčtįs,. kad netru
kus ji visiškai pasveiks ir pra
dės dalyvauti lietuvių judėjime.

K. Braze dabar visai links- « . ■
mas ir gerai nusiteikęs. O tai 
todėl, kad šią žiemą jam nebe
teks našlauti ir vienam varge
lį vargti. Dalykas toks, kad pa
skutines pora žiemų p-ia Bra- 
:e praleido Floridoje. Ji išva
duodavo į šiltą kraštą, o savo 
Kazį palikdavo vieną. Šią žie-, 
ną p-ia Braze nusitarė Kenosha 
niesjte praleisti. Tur būt, ne- 
lori pamiršti, kaip tos žiemos 
įtrodo.

» » » ' (
Northwestern geležinkelio 

larbininkai, kurie dirba prie 
jėgių, dar tebestreikuoja. Nėra 
nažiausios abejones, k»ad jie 
aimes. Dalykas toks, kad pas 
nūs visi darbininkai yra or
ganizuoti. Todėl kompanija jo
du budu nepajėgs streiką su- 
aužyti. O tuo tarpu darbas iki 
^aujų Metų būtinai reikia baig- 
;i.

» » «
Viens jaunas vyras prieš kiek 

aiko išsiskyrė su savo žmona. 
Teismas priteisė mokėti ali- 
nentus. Ir kadangi alimentų 
(alimonijos) jis nemokėjo, tai 
iko pasiųstas nuo vienų iki tri
jų metų į kalėjimą. Vėliau bu
žo sąlyginiai paleistas. Vadina
si, ant “parole.” '

Bet tasai vyras našlauti, ma
nyti, nenorėjo: netekęs savo 
mionos, jis pradėjo lįsti pas 
svetimą. Vieną gražią naktį jis 
buvo užtiktas pas svetimą 
žmoną. Liko pasaukta policija, 
kuri ji areštavo ir pasodino į 
kalėjimą. Už netinkamą ėlgi- 
nąsį jis dabar turės sėdėti ka- 
ėjime, kadangi sąlyginis baus- 
nės dovanojimas liko atšauk
tas.

Šia proga reikia pažymėti, 
kad sakytas vyras yra lietuvis, 
priklausąs jaunajai kartai.

šiuo noriu pranešti visiems 
vietos lietuviams, kuriems jau 
reikia “Naujienų” prenumera
tą atnaujinti, kad mane galima 
zisada šiuo adresu rasti—4912-

Kažkieno buvo paleisti pas
kalai, kad mano dukrelė esanti 
Į prieglaudą atiduota. Turiu pa
sakyti, jog tai yra nepagrįsti 
prasimanymai: mano dukrelė 
gyvena , drauge su manim.

Brooklyn, N. Y.

raštinėje įvyko iš

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos, Ine. Suvažiavimas

---- 1-----#
Spalio 16 d. J. Ambraziejaus 

agentūros
eilės 1 O-tas metinis* Lietuvių 
Laivakorčių Agentų S-gos su
važiavimas. Pirm. J. Ambrazie
jui atidarius susirinkimą, per
skaityta suvažiavimo programa 
ir pranešta, jog būtinai buvo 
reikalinga sušaukti agentų su
važiavimą ir aptarti ateinančio 
sezono darbus. Pirmininkas, 
sekretorius ir iždininkas pra
nešu raportus iš visų metų dar
buotės ir pasirodė, jog Agentų 
S-gos narių pasistengimu visos 
rengtos ekskursijos 1937 m. 
pasisekė ir į Lietuvą išvažia
vo apie 700-800 lietuvių kelei
vių.

7

GALVOS 
SKAUSMO 
VAISTAS

PRADEDA VEIKT ! SEKUNDES

Jrne«k ’ Bayer Aspirin 
tabletą į stiklą van
dens.

Tuo laiku, kai Ji 
palies dugną, jau bus 
ištirpusi.

Tas tirpimo grei
tumas įgalinu tikro
jo BAYER Aspirin 
tal>l«tu> "sulaikyti” 
galvos skausmą ir 
panaikint skausmus 
I kėlės minutes.

Visi žmonės, kurie kenčia atsitiktinai 
galvos skausmą, turėtų žinoti šį ke
lią į skubią pagelbą.

Pirmam skaušrho ženklui pasiro
džius, imk dvi Bayer Aspirin taletes 
pusės stiklo vandeny. Kartais, esant 
pęrdideliam skausmui, yra reikalin
ga ir antra daza, anot taisyklių.

Jei galvos skausmai vis pasikar
toja, mes patariam pasimatyt su sa
vo gydytoju. Jis ištirs priežastį, kad 
ją atitaisyti. /

15cuž 12

■ W TABLETŲ 

tikrumoje 1 centas tabletas

Nutarta suruošti 1938 m. 
šias ekskursijas į Lietuvą:

1. Geg. 5 d. laivu “Bremen”’ 
per Vokietiją į Kauną.

2. Geg. 28 d. laivų “Gr’ps- 
holm” tiesiai į Klaipėdą.

3. Birželio vidjjpyje Cunard
White Star linijos^ laivu į Klai
pėdą. A?

4. Liepos 2 laivu “Gripsholm” 
per Švediją į Klaipėdą.

5. Liepos viduryje ar į Pa‘ 
baigą dutflardfMįhite 'Star lai
vu per Frakciją’, Vokietiją 
į Kauną. Bet jeigu lietu
vių važiavimas' pasirodys 
skaitlingesnis, tai valdybai pa
likta surengti daugiau ekskur
sijų geresniais laivais. Tam tik
slui agentai, prašo visus Ame
rikos lietuvius ir visas įstai
gas kooperuoti su- Lietuvių A- 
gentų S-gos valdyba ir visais 
nariais agentais.

Apie atskiras . lietuvių jau
nuolių ekskursijas', jei tik jų 
atsiras ir jaunuolių tėvai su-j 
sipras kuodaugiau jaunuolių pa
siųsti į Lietuvą, tai Agentų 
S-gos valdyba išdirbs
ir kuopigiausius turus (tours) 
pamatyti įžymesnes 
vietas, žinoma, ilgiausiai pasi
svečiuoti Lietuvoje.

Plačiai kalbėta apie menką 
ir negausingą lietuvių turizmo 
litęraturą. Ii* kad daugiau jos 
paruošus ir svarbiausia išpla
tinus, nutarta turėti artimes
nius ryšius sU veikiančia Lie
tuvoje DULB organizacija ir 
Lietuvos Turizmo Sąjunga. Taip 
pat kreipti dėmesį į New Yorko 
Lietuvių Spaudos kliubą, kad 
jis1 galėtų dąryti žygių ateF 
hančiais metais LiptuvoS nepri
klausomybės 20 m. sukaktu
vių proga išleisti gražų ir turi
ningą iliustruotą }leidinį, kurį 
susitarus su visų laikraščių 
___ :____ i------------ ------- -------- —

planus

Europos

idministraci jomis galima butų 
išsiuntinėti kiekvienam laikraš
čio skaitytoj ui-prenu m erąto- 
Hui, o jei jau nebūt’ -galima su
lpėti išleisti pradžioje 1938 m., 
tai būtinai prisirengti išleisti 
1941 m. Lietuvos d. Kunigaikš
čio' Gedimino 600 m. mirties 
sukaktuvių apvaikščiojimo pro
tą. Toks leidinys, žurnalo-ma- 
jazirib. formoje, turėtų žymiau
sią vietą suteikti turizmo į Lie
tuvą reikalais.

Pati agentų S-ga šių metų 
pradžioje savo lėšomis leis eks 
kursi jų ir rengimų Lietuvoje 
1988 m. sukaktuvių švenčių 
xp vaikščiojimų aprašymus ir 
savo Sąjungos agentams išda- 
ins, o agentai vietos lietuviams.

Taip pat dar pailgintas ter
minas įstoti į Agentų, S-gą vi
siems lietuvių agentams, kurie 
negalėjo iki šiol įsirašyti.

Suvažiavinpe dalyvavo nema
žas lietuvių agentų skaičius ir 
taipgi svarbesnių linijų atsto
vai, kurie drauge su agentais 
per pietus ir vakarienę užkan
džiavo ir mintimis dalinosi, 
kad turizmas į Lietuvą butų 
.š.platintas, išgarsintas ir kad 
kUodaugiau lietuvių važiuotų 
atlankyti Lietuvą vakacijų-a- 
tostogų metu ir ypač kad ga- 
.ėtų pabuvoti Klaipėdos krašto 
vasarvietėse. Agentai, kurie 
skaito “Lietuvos žinias”, labai 
gražiai atsinešė į Pov. Pakark? 
io straipsnius apie Klaipėdos 
krašto vasarojimo vietas. A- 
merikiečiams lietuviams būtinai 
bos vietos reikalinga pamatyti 
ir tuomi dar sustiprinti lietu
vių .dvasią ir svarbiausia pa
remti Klaipėdos krašto lietu
vius. ' ■ '

Taip kaip svetimtaučių (a- 
merikorių) labai daug važiuoja 
i Europą pradedant gegužio 
mėnesiu ir baigiant rugpiučio 
ir užimą goresniuose laivuose 
visas vietas, tai lietuviams bu- 
;ų labai svarbu vietas užsisa
kyti ankščiau, buteht gruodžio, 

f( sausio ar pradžioje vasario 
meii., neš ■ j^u r vėliau užsisaku- 
sieji gauna labai prastus kam
barius, o į geresnius laivus ir 
visai nebegauna vietos.

Kitas agentų suvažiavimas 
įvyks New Yorke rugsėjo ar 
spalio mėri., 1938 m. Kai ku
rie nariai-agentai parengs apie 
turizmą paskaitų ir jei Lie
tuvos. Turizmo. S-ga ar Draugi
ja Užsienio Lietuviams Rę/n- 
•ji išsigalės, tai, į Lietuvių A- 
gentų suvažiavimą prisius ir 
savo atstovus.

Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Amerikoje reika
lais kreipkitės į sekretorių Jo
ną Sekį, 433 Park $t., Hart
ford, Conn. i ■ —J. Sekys

KADA PANORĖSI KARTAUS 
gėrimo, pareikalauk

SHAKNIS
Tai ypatingai pui
kus lietuvių k ar
tasis gėrimas.
Supilstytas b u to
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.
A Product of 

80 /Proof
National C or d i ai Co., Ine

CHICAGO, ILL.

a

1

DMU
$100,000.09 LIKVIDACIJOS
IR STARO SUTVARKYMO

IŠPARDAVIMAS
RYTOJ

VIENĄ DIENĄ TIKTAI
Paprastos šių dresių kainos buvo ne že
mesnės kaip DVIGUBOS šių sensacinių 
išpardavimo kainų. Jūsų pasirinkimas 
daugiau kaip iš 5,000 garantuotas!

noi'it, 
iš

ATDARA 
9:30 

M.

PIRK Iš 
MUSŲ KA
TALOGO 
Jeigu jus 
nerandate 
krautuvėj ko 

. galit pasirinkti 
kataliogo ir neštis 
kautą, batelius, 'ar 
dresę tiesiai namon 
jei norit. Didi santaupa!

KETVIRTADIENI Į 
MOKYKLĄ NEIS! 

ATSIVESKIT VAIKUS

DYKAI pora mokyklinių kojinių 
(mieros § xiki 10%) su $1 pirki
niu, ar daugiau.

25% VILNŲ BLANKETAI — 
Cieli 70x80 colių, DVIGUBI, pui
kus languoti ir tvirtos pastel 
spalvos, pora .............. $ j

MOTERŲ $2.98 VIEN VILNŲ 
SIJONAI—mėgiamo styliaus, ru
dens spalvos, rinktina medžiaga, 
visos 'mieros, po ...... $ 1.43

MOTERŲ $1.49 SVEDERIAI—r

Puikaus styliaus! Visai pritaikomos! 
Didesnė vertė, negu betkada pirmiau! 
Vėliausi styliai, medžiaga ir spalva; 
daug tunikų ir nuostabių formalių. Vi- , 
sęs vienoj didžiulėj grupėj, už mažiau 
PUSĖS pirminės kainos.
• Svertas Krepas '

• žavus Satinas
• Žvilgąs Moires

• Puikus Acetates
• Užsiėmimo Dresės

• Gatvės Dresės
• Popietii/ės Dresės

• Metalinis, braid, lacc, 
išsiuvinėjimas ribinų, guzikų ir noveltų 
triniai.

Lace knit, rinktinos spalVos, ne 
visos mieros, po . 59c
MOTERŲ $1.49 TUNIKŲ BLUZ- 
KOS—Pastel spalvos, novelty gu
zikų trimai, visos mieros 
14 iki 20. po ..........  I»vb

DIDIS KAUTŲ LAIDOS SPE- 
CIALAS—Kailių trimuoti mote
rų žiemos kautai, padaryti kad 
parduoti už $6.99, ne visos mie
ros ir spalvos: pirmiems 100 kos- 
tumerių pasirinkimas

511 South PAULINA ST. . . . Corner HARRISOM ST

MASTER WIND0W SHADE C0.
■' S. J. Vondrak Tel; littfayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
heaterj.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

-J

nu|/ni Gero šateno.Pagalves fili|fQt 
U j lt U L Pr*e Kožno Pirkinio U J 11U |

dabar minint musų

30 m. Sukaktį
Turime. Pasirūpinę Net ir Specialų Staką šiam Įvykiui 

( * Tik Palyginkite Kainas z

užeikite ir pamatykite musų
RINKTINĄ STARĄ.

ar DAVnilIC 
YRA rAVUJUo
Kalbės: GERHARD H. SEGER, buvęs Reichstago narys ir N. redaktorius DR. P. GRIGAITIS

• Rengia L. S. S. Chicagos Centralinė Kuopa

Penktadienį, Lapkričio-Nnvember 12 d., 1937
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL.
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

n i 1 ‘j dirbanl jūsų pagalves ir„ - - .ramatykit ka«ias««<>» medžiagos Belaukiant 
kokią pasirinksite

SENA, PATIKIMA -

Weisberg Co.
1715 S. Halsted Street. Canal 6160

Ieškokite žąsies raudonoj klėtkoj
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■ MEŠKOS PATARNAVIMAS ‘ šuvoje (1937 m.). Baisiai di
deli įvykiai, ar ne?

O tuo tarpu, l$d Rusijoje 
1917 m. pabaigoje (jau bolševi- 
kams. valdant) įvyko rinkimai 
į St^igjąmąjĮ Seimą, apie .tąį 
Brooklyno komunistų ląikraščio 
“istoriją” neužsimena nė vįėnų 
žodžiu!

Kodėl ji apie tai .tyli? Dėl 
tos paprastos priežasties, kad 
tuose rinkimuose bolševikai bu
vo visiškai sumušti. Nors Leni-

Nežiūrint raginimų is SLA. 
darbuotoju pusės Chicagoj e, 
kad Susivienijimo viršininkų 
kampanijoje butų vengiamą 
srovinių peštynių, tautininkų 
laikraščiai 'vistiek varo atkak
lią partyvišką agitaciją ir kurs
to organizacijos narius “šluoti 
lauk”, iš Su-mo vadovybės “kai
riuosius”. Kartu jie bando iš
šaukti nesutikimą ir tarpe tų,

Befląrbin sMrašinėjtaias
j u. kv *

kurie tautininkų politikos' ne-1 ^as tuomet \ jau Rusiją vą'ldė^ 
remia. bet jo partiją laimėjo tik apie

Vienas tų laikraščių nudžiu- irečdaJį vietį^ Steigiamam Sei- 
go, išgirdęs, kad sumanė “ru- rne\, aiškiai pasirodė, kad 
nyti” dabartiniuose rinkimuose milžiniška dauguipą , Rusijos 
ir adv. Kl. Jurgelionis. Nevą ty'ahdies bolševikišką perversmą

go, išgirdęs, kad sumanė “ru-

J.ųngtlTO Vąlątijy valdžia daro pįrmą bandymą su-;
kięk tiarai yra bedarbių krašte — koks bedarbių 

skaičius kiękvienoje praiuouės šakoje, kokio amžiaus 
dauguma bedarbių ir t. t. Tokie faktai apie bedarbius 
šus labai svarbi ipędžjaga nedarbo kiaušiniui studijuoji 
ir kovai su nędarbu.

Surinkti tąs žinias, pravesti bedarbių cenzusą (su
rašymą) pavesta pašto departamentu Taigi šio- mėne
sio 16 ir 1? dd- SQ,QOO ląiškanęsiy ‘ išdalins visuose na
muose blankas, kuriose turės būt pažymėta, kas šeimo
je neturi darbo arba dirba tik dalį laiko, ir; taip pat ki
ti faktai, kurie blankoje nyrodyti.

uNąujienos,, ragina vįsųe: lietuvius, bedarbius tas 
b^kąs išpildyti, nes, kaįp sakėnję, yra labai svarby, 
kad valdžia turėtų kaip galint tikresnias žinias apie nę- 
dąrbo stovi,.

Ąijierika šituo atžvilgiu, yra atsilikusi nuo kitų pra- 
męųęs kraštų. Visi atsimename, kaip buvo sunku patir
ti, kiek Jungtinėse Valstijose buvo, bedarbių, kada Ame
riką užkįupo didžioji depresija, Niekas negalėjo tikrai 
pasakyti, ar jų yra dešimts, ’ dvylika ar penkjolika mi- 
lionų. O nežinant bent apytikriai bedarbių skaičiaus, 
kaip kongresas gali spręsti, kiek pagelbės reikia bedar
biams ir jų šeimoms? '

Po šito bedarbių surašymo, gal būt, bus pradėta 
vesti tiksli nedarbo statistika. Reikia betgi pastebėti, 
kad surašinęjimo planas nėra tinkamai apgalvotas, Kon
gresas autorizavo valdžią surašinėti tiktai bedarbius, 
tuo tarpu kai pilnas nedarbo vaizdas butų matomas -tik
tai tuoipet, kai' butų surašyti, taip pat ir visi dirbantieji 
— nes tuomet butų aišku, kokia dalis darbininkų turi 
darbą,' o kokia ne. Svarbu žinoti ne tiktai bedarbių skai
čių,, kęt W proppręiją tarpe dirbančiųjų skaičiaus ir nę- 
djr^nęiųjų. 1 >

Tąęiaų. vistiek tų bedarbių surašinėjimo darbą rei
kią kiek gąlįnt paremti, nes jisai yra atliekamas pačių 
będarl?iiĮ bąudaj,

• . A . • f

Imąsis teroras Vokietijoje

ir
• » -r • • ■ - i —- ' ' ’ ’ ♦ ,

jam pritardamas, tas laikraštis 
sako: '
\ * , * •

“Taigi, kaip matome, ‘pa
žangieji’ visai pakrikę šiojp 
SLA. rinkimų kampanijoje.

■ Tiesa, ady. Jurgelionis, kaip 
rašytojas ir intelektualas, 
niekados nėra buvęs siauras 
partijos pakalikas. Ir jo kan
didatūra SLA. prezidento' pa
reigoms statoma ne kurios, 
nors politinės grupėš, bet 
‘SLĄ. patriotų’ vardu.”
Labai klysta tautininkai, jei

gu jie mano, kad šitokia rekla
ma jie padės adv. Jųrgelioniui 
suskaldyti demokratiniai nusi
stačiusių SLA. narių balsus. Sa
vo meškiškais komplimentais, 
tautininkai jo kandidatūrai 
■greičiau pakenks. ,

!
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Vokiętįjoą Socialdemokratų Partijos vykdomasis 
komitetas Vuvein® Prahoje, Čekoslovakijo
je paskelbę Eųpępos spaudoje šitokių faktų apie nacių 
terorą prieš reichstago (parlamenta) narius^

“Nuo to laiko, kai Adolf Hitler pasigrobė val
džią, šie parlamento nariai buvo nužudyti: Eggers- 
(edt, Ferkel, Gerdes, Goetz,' Hepk, llusemann, Ja- 
ę.obs, Kasteų, Langh.orst, Į^andgraį, Maeder, Mr. 
Marum, Putz, Reith, Dr. Sachs, Scheer, Schul(z, 
Schuetz, Stelling, Steinfvrth, Stentzer. Viso 21. Nė 
vięnamę atsitikime žmogžudžiai, kurie juos nužu
dė, nebuvo nubausti.

“Paųgęlis parlamęųtų ųarių buvo ilgą laiką lai
komi kalėjime be teismo, ir kai kurie buvo žiauriai 
kąnkinąnii. Tafp jų paminėsime šiuos: Bęįmler, 
Brandes, Ebert, Faust, D.obbert, Encfemann, Felder, 
Fleisjner, Freįtag, Froehlich, Gerlach, Graef, 
Hartsch, Hermanų, Hirtsįęfęr, Juergensen, Kunąt- 
ler, Kuhnt, Kupfer, Dr. Leber,, Liebmann, Litke, 
Loebe4 Luedemann, Meier-Badėn, Metz, Poeschke, 
Ęęmmęlę, Reuter, Rossmąnn, Sęger, Schirmer, gol^r 
manri, Bf. Staų^p^ęv/ Ah^eiįeinann, Unterleitner.

“Daug, parlamento narių dar tebėra kalėjime, ir 
: šiandie, beveik visi bę tęismo sprendimo.; Tarp jų 

paminėsime šiuos: Geschke, Graupe, Heilmann, D<r. 
Jasper* Maddalęną, pr. ^ieręųdorff, Dr. ^ęųbauer, 
Puchta, OverlacK, Dr .Schumacher, ScHUmann, 
Stamm, Stoecker, Thaeljįpąnn* 5

,“Kai 'ku^ litų p^riąmęnto parių laikomi kalė
jime be teismo dąųgiaų kaip ketverius mętus.”
Tokiu budu 71 parlamento narys nukentėjo arba 

dar tebekęnčįa dėl nąęiiį' tęroęa Įš jų 21 tapo nužudyti! 
Šitaip rudoji diktatūra Vokietijoje užtikrino ąau “tau
tos pritarimą”.

“Laisve” įdėjo ilgą sąrašą 
“žymesniųjų nuotykių Soviėtii 
Sąjungos dvidešimties metų gy
venime”. Chronologija praside
da su 1917 metų kovo 12 d. 
(Vasario 27-ta pa’gal senąjį ka
lendorių), kai Rusijos caras bu
vo nuverstas nuo sosto.

Visi žino, kad šitame istori
jos įvykyje bolševikai nevaidi
no jokios rolės. Tuo laiku, kai 
Petrogrądo darbininkai sukilo 
prieš carą, Leninas ir jo drau
gai sėdėjo užsienyje. Tik jau 
susidarius Laikinajai Revoliuci
nei Vyriausybei, Leninas i atke
liavo į Rusiją, gavęs specialį 
traukinį iš kaizerio valdžios 
pervažiuoti per Vokietiją (tuo
met, mat, ėjo karas tarp Rusi
jos ir Vokietijos).

Petrograde buvo susidariu
sios Darbininkų Atstovų Tary
bos (“sovietai”), kurių prieša
kyje stoyėjo soęialdemokrataą 
čchejdze. Paskui įsikūrė' vals
tiečių' tarybos, kurioms vadova
vo social-revoliucionįeriai (liau- 
:dinįnkai). Tos ,darbininkų ir 
(valstiečių tarybos kooperavo su 
Laikinąja Vyriausybe, o bolše
vikai darė obstrukcijas ir ruo- 

įšė sukilimus.
! Tačiau “Laisvės” litanijoje ir 
caro* nuvęrtimas, ir yisąs 8 mė
nesių Laikinosios Revoliucinės 

; Vyriausybės gyvavimo laiko- 
jtąrpįą yra įtraukti į “Sovietų, 

į ‘Sąjungos” gyvavimo nuotykius,!
■ Steigiamasis Seimas — 

dingo 
‘ t

i Tarpe ‘.‘žymesniųjų” įvykių 
Sovietu Sąjungos 'gyvavime su
minėti tokie “svarbus” atsitiki- 

’mąi, kaip: Stąl.ino pąsikąibėji- 
rpąs su anglų, rašytoju Weįlsu 

i >3^. a ‘ v' a . . A • ■

mas ąu; Amerikos laikraštinin-

pasmerkė.
Sausio mėri. pirmoje dalyje 

1918 m. Steigiamasis Seimas 
susirinko — beį “Laisvės” lita
nijoje apie tai taip pat herą nė 
vieno žodžio. Kodėl? Nu-gi to
dėl, kad čia dar kartą buvo de
monstruotas Rusijos žmonių 
nusistatymas prieš bolševizmą 1

Leninas grūmojo St. Seimui, . 
ginkluota jėga, reikalaudamas, 
kad St. -Seimo vadovybė butų’ 
pavesta jo partijai. Bet jo rei
kalavimas. buvo atmestas. Tuo
met Leninas pavartojo gudry
bę: pasiūlė į Steigiamojo Seimo 
pirmininko vietą ‘‘kairiųjų” so- 
cial-revoliucionierių lyderką Ma
riją Spiridonovą, norėdamas ši
tuo budu suskaldyti priešingų, 
partijų balsus. Tačiau Steigia
mojo Seimo dauguma pasiprie
šino ir šitam Lenino “triksui”.

St- Seimo pirmininku z buvo 
išrinktas Viktoras černovas.

Tuomet ^Leninas pamatę,, kad. 
nei grasinimais, nei gudrybėmis 
jisai nepak/ęips Busijos liau
dies atstovų savo pusėn. Bet 
valdžios paleisti iš savo rankų 
jisai nenorėjo — todėl jisai lie
pė ginkluotiems matrosams at
stovus išvaikyti!

Apie. šitą. įvykį Brooklyno ko
munistų “istorijoje” irgi nėra 
nė žodžio. Tur būt. tas įvykis 
buvo daug mažesnės reikšmės, 
negu skambinimas ant piano 
Varšuvoje.

Ginklais išvaikę Steigiamąjį 
Seimą, bolševikai išleido mani
festą, prižadėdami paskelbti 
naujus visuotinus rinkimus i 
Steigiamąjį Seimą, — kai tik 
Rusijos darbininkai ir valstie
čiai “susipras” ir išmoks at
skirti “tikruosius revoliucionie
rius”, kurie ėjo paskui Mariją. 
Spiridonovą, nuo “dešiniųjų”, 
socialistų revoliucionierių, rė
musių Viktorą Černovą. Bet to, 
manifesto prižadai taip ir pasiv 
liko popieroje.

O kas. atsitiko su “kairiai
siais” es-erais? Netrukus po! 
Steigiamo Seimo išvaikymo jie 
buvo išspirti iš valdžios, o Ma
rija Spiridoriova buvo pasodih- 
ta į beprotndmį (tenai ji ir da
bar tebesėdi^ jeigu dar gyva!).

Bet “LaisVės”' “istorija” apie- 
tai kukliai tyli. Tokie dalykai, 
jiems yra* daug menkesnės ver
tės, negu Amerikos laikrašti
ninko pasikalbėjimas su Stali
nu. •’ ’ ‘ ;

“Nępf’ irgi dingo
Tarpe reikšmingiausių jų įvy- 

ikių Sovietų Rusijos istorijoje' 
buvo Lenino paskelbta 1921 m., 
po didelių dąrbįuinkų streikų 
Petrograde įr Maskvoje ir po.
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ninas padarė galą garsiajai^’ 
“kariniam komunizmui”. Bet' 
ar “Laisvės” žymesniųjų Sovie
tų Sąjungos' gyvenimo Įvykią 
sąraše jus rasite nurodymą, ka
da tas istoriškas dokumentas 
pasirodė? Nerasite! i

Jiems daug svarbesnis “isto
riškas” faktas yra tas, kad per
nai rudęnį į Maskvą nuvažiavo 
milionierius Joseph E. Daviesj 
eiti Amerikos ambasadoriaus 
pareigas, arba kad “sovietų la
kūnas Kokinaki” pakilo lėktu
vu 12,101 metrų nuo žemės!

Be to, tas “nesvarbus” Leni
no dekretas apie “naują ekono-į 
minę politiką” prieštarauja Sta-t 
lino kolektyvizacijos planams. 
Kas netinka į stalinizmo evan
geliją, tam iš viso nėra vietos 
Šių dienų “komunizmo” istori
joje.
Visą “senoji bolševizmo gvar

dija” išbraukta iš istorijos
“Laisvės” žymesniųjų įvykių 

sąraše pažymėta, kada Litvino-’ 
vas patapo užsienių reikalų ko
misaru vietoje čičerino ir ka
da maisto komisaras Mikojan^ 
pradėjo “studijuoti masinę 
maisto gamybą”, sbet jus galiteį 
žiburį užsižibinę ieškoti jos “is
torijoje” tokių faktų: kad Leo
nas Trockis vadovavo bolševikų( 
sukilimui spalių-lapkričio mėn. 
1917 m. ir paskui buvo per ke
letą metų sovietų karo komisa
ras; kad ZinOvjevas buvo Pet- 

a, , • l ’ k

rogrado (paskui Leningrado) 
sovieto pirmininkas ir “trečio
jo” Komunistų Internacionalo, 
prezidentas; kad Kamenevas 
buvo Maskvos sovieto pirminin
kas ir liaudies komisarų tary
bos pavaduotojas, ir t. t. Jų te
nai nerasite, j ' • • X , ’

Šitokiems “menkniekiams”, 
komunistų istorijoje vietos nė
ra. Visi senieji bolševizmo va
dai toje istorijoje išnyko — 
taip, kaip Cicero parapijos kle
bono “literatūroje” parapijonai, 
kurie neaukoja bažnyčiai!1 ’ * t * • . 1 t

Kas kita Stalinas. Apie Sta
liną Mizaros istorija'pilna “fak
tų”. Stalinas davė raportą ko
mitetui — istorijos įvykis. Sta
linas pasakė kalbą — kitas is
torijos įvykis. Stalinas parašė 
straipsnį — trečias istorijos 
įvykis. Stalinas pasikalbėjo su 
anglų rašytoju — vėl istorijos 
įvykis... < ’

Kodėl musų komunistai dąęo. 
šitokias “štukas” su istorija?, 
Argi jiems ne sarmata dumti 
akis savo skaitytojams, ku
riuos jie vadina “susipratusiais 
darbininkais” ?

Deja, tiesą rašyti apie vadi
namos “sovietų” valdžios isto
riją jie nedali. Jie yra privers
ti rašyti — “pagal užsakymą”.

VAA-ZIUO-JAM!
(Musų specialaus korespondento)

(1934 m,), Stalino pasikalbėji- įtrpnštadto sukilimo, “Naujoji

kų Hovardu (19,3$ ųv) ir so-l; Šįta politika dalinai grąžino 
vietų pianistų laimėjimas trijų Rusijos valstiečiams prekybos 
dovanų Chopjnp konteste Var- laisvę. Įvesdamas “Nep’ą”, Le-

r ’. .J''-;“ f . ' ' ■ ' •• • '

PAMINKLAS EDISONUI. 
—Milžinišką elektros J,eną- 
pa, kuri bus pastatytą ąnt 
Thomas Ąlva Edison pa
minklo bokšto Menlo Park, 
N. J., ątniinčiai elektros 

?-*-jui« Lempa 
augščio ir 

svers 6 tonus. Ji yra pada-

B Vokietijos pąrl^ept^. narių, ku
ris buvo kanKinaųi^s nacių kalėjimeSegi 
-y šįomis dienomis Jankysis( Chicagoje. Lapkričio __ 
jisai kalbės (anglų kalba, kurią jisai gerai vartoja) ) , .v .... . . v.
Amalgameitų svetainėje Haymarket tragedijos paminė-' ry a 1S 51 0 ir ge ezies‘

. - -J , f J J 7 —f ----- ’-------■-----------

-rGeitat Segęr lemputės . išradej
■Lapkričio 11 d. bus 14. pėdų

j^no pravaitoję. O lapkričio 12 d., RęjiKtadięnj, j/ąai
Užtikrinimui, kad ji niekad 
ųęųžges. elektra prie jos
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Viduržemio jura
Tai štai tos Viduržemio ju

ros, kurios dąbar visarąe pa 
šaulyje tiek daug sėja neri 
mo!

Jų 
kelis 
mas. 
kas minutę kinta. Štai saulės 
spindulių nudažytas gelsvu 
ktikŠtdlu blizgąs, o pakrantė
je žalsvas, purpurinis lyg ak
somas telško. Padangėje slen
kąs debesėlis melsvai dažo 
juros paviršių. Kokia puiki 
mozaika! Akį veria, širdį ra* 
mina! Bet protui, protui visai 
ką kitą sako.

Viduržemio jura skalauna 
neramius Ispanijos krantus- 
Tie patys vandenys plauna iš
didžiai pasipūtusios Italijos 
krantus ir tų vandenų ban
gos atsiduria Egipto pakran
tėn, kur susiduria Britų im
perijos ir Prancūzijos respub
likos interesai ir skersai tuos 
interesus skrodžia Italijos im
perialistinės užgaidos ir užsi
mojimai.

Čia kryžiuojasi vandens ke
liai keturių . didžiųjų valsty
bių, būtent, Britų imperijos, 
Prancūzijos respublikos, Ita
lijos monarchijos ir SSSR 
naujoviškos respublikos. Vi
sos tos keturios valstybės tu
ri kiekviena jų savo skirtin
gus interesus. Tiems savo in
teresams apsaugoti kiekviena 
jų turi čia savo stiprias tvir
toves, oro susisiekimo bazes 
ir savų kariuomenių galingas 
įgulas.

štai Gibraltaro, Sucso są- 
smąugos stipraus Britų impe
rijos liūto valdomos, kuris, 
berods, pastaruoju laiku yra 
praradęs jam reikiamą bud
rumą.
' ČiA’1 taip pat Jugoslavija, 
Graikija, Turkija, Palestina 
tuno, žiuri, budi ir laukia, ka
da išmuš valanda jų likimą 
sprendžianti.

Anglija ir Italija
Egipto kelių šimtų milijo

nų kitų valdomos tautos ne
ramiai jaučias ir laukia, ka
da kitų griuvėsiuose jos sa
vo likimą savarankiai galės 
spręsti. ,

Šio Viduržemio pakrantėse 
jau viena drama įvyko — 
Abisinija nepriklausomybę 
prarado ir dabar vyksta Is
panijos tragedija.

Viduržemio juros vandens 
keliais kas savaitę vien tik 
Britų prekybos laivynas per
veža 20, milijonų tonų maisto 
produktų į įvairius Britų im
perijos uostus, o be to, apie 
30 milijonų tonų tasai pats 
laivynas išgabena Persijos, In
dijos naftos visam pasauliui!

Pro Sueso kanąląi kuris tu
ri ilgio vos 160 kilometrų, kas
dien gąli praplaukti anglų 
kontroliuojamų 24 laivai. Lai
vai beveik viso pasaulio, ku
rie turi Britų imperijai ati
duoti tam tikrą duoklę!

Šiais visais keliais Britų 
imperija susisiekia su savo 
Indijos, Centralinės Azijos, 
Australijos, Rytų Kanados, 
Naujos '^Zelandijos kolonijo
mis. Ir ne veltui šiūos visus 
kėlius saugo Britų karo lai
vynas, kuris Šiuo metu susi
deda iš 15 karo laivų, 15 krei- 
sarių, sunkių, 40 — lengvųjų, 
154 minosvaidžių, 54 -— po
vandeninių laivų ir 241 ka
ro orlaivių. Tai didžiulė karo 
laivyno galybė. Bet šalia šios 
didžiulės karo galybės pašo
nėje visai netikėtai išaugo Ita
lų karo laivynas, kuris šiuo 
pietų, kaip apskaičiuojama, 
turi: 4 lengvus karo laivus, 
10 sunkiųjų kreisarią, 17 — 
greitųjų kreisarių, 1ĮĮ0 — mi-

sūrūs vanduo giedras, 
metrus gelmėn permato- 
Jurų paviršiaus varsa

Jei karas kiltų
Štai šitie karo italų orlair 

vįai ir nulėmė Etiopijos liki
mą! '

Britų imperija iš pradžių 
užsimojusi italus sulaikyti ir 
Tąųtų Sąjungos lupomis pa
skelbė Italijai, pradėjus karą 
su Etiopija, kaip kurių prekių 
boikotą vis dėlto iki galo ne
tesėjo ir nedrįso Italijai atvi
rai pasipriešinti Abisinija nu- 
niokti.

O ji nepadarė tik todėl, kad 
tasai oro laivynas pranešė Bri
tų pajėgas.

Tiesa, anglai galėjo pa
skelbti Italijos pakrančių blo
kadą, 
to?

Visi 
laivai
rūkuose paskendusius kran
tus, bet dėka geografinės pa
dėties Italų 'karo oro laivynas 
visai vykusiai butų galėjęs an-

bet kas butų buvę iš

Britų imperijos karo 
butų sugužėjai Italijos

Du kartu anglų mažesnis oro 
laivynas nieku budu butų ne
galėjęs apsiginti, nes iki tol 
jis čia neturėjo savo oro lai
vyno bazių.

O be to, Italams butų buvę 
lengva iš rūkų netikėtai or
laiviais pakilti ir sėkmingai 
anglų laivyną bombarduoti. 
Nors ir anglų aeroplanai taip 
pat butų galėję pulti italų 
aeroplanus, bet jie butų tu
rėję atsidurti rūkais padeng
toje svetimoje vietoje,- ir to
kia kova butų buvusi nesėk
minga. O juk anglai nėra lin
kę rizikuoti.

įlus daugiau)

Lietuvos Pasiunti
nybes Žinios

Ą. .Val^tybm Nepaprastas 
Pasiuntinys ir Įgaliotas Minis
teris Lietuvai ponas Owen J. 
C. Norem su šeima (žmona ir 
trys jauni avikai) spalių mėn. 
gale apleido Vašingtoną ir iš
vyko Nėw Yorkan. Padaręs 
Hyde Park’e atsisveikinimo vi- 
iztą ponui Prezidentui, laivu 
“Manhattan” lapkričio mėn. 3 
d. išvyko Lietuvon per Pary
žių, kame tarptautinėje paro
doje pamatys Baltijos valstybių 
payilijoną.’

Beesant ponui Norem’ui Va
šingtone, Lietuvos Pąsiuntinys 
ir pone Žadeikienė spalių mėn. 
27d. suruošė Amerikos Minis- 
terio pagerbimui oficialius pie
tus, kuriuose be garbės svečių 
ir šeimininkų dar dalyvavo: Dr. 
Bilmanis, Latvijos Ministeris, 
su žmoną, State Departmento 
aukšti valdininkai p. Nielsen 
su žmona ir p. Gufler, Vokieti
jos ambasados sekretorius, taip
gi Vašingtono . Lietuvių 
gijos Pirmininkas Dr. 
Brazinskis su žmona, 
malonėjo susirinkusiems
čiams pademonstruoti naujai iš 
Lietuvos gautą filmą “Lietu
va. Toje filmoje atvaizduotas 
Lietuvos progresas. Filmą sve
čiavus* labai patiko. Šis priėmi
mas pas Lietuvos Pasiuntinį 
Vašingtone buvo aprašytas ir 
vietos spaudoje. 
“VVashington Post’ 
minėjo ir tą, kad
Norem vaikai svečiavosi Lie
tuvos 
Mirga 
young

Drair'-
Jonas 
kuris 
sve-

Laikraštis 
taipgi pa- 
Ministerio

Pasiuntinybėje: “Little 
žadeikis was hostess to 
Norems.”

Trijuose miesteliuose, 
įvesta mėsos prie

žiūra
KAUNAS. — Žemės ūkio 

ministeris, pasirėmęs skerdyk-

kąlbęs MĮ’ldos svętąiųėjc (3142 So. Halsted St.) lietuvių bys. Ręiv^t^ iš ketiųtyjds;
sopialistiį rungiamose/prabaltose. klri šaltini,i- T

mu, įsakė mėsos priežiūrą įve
sti Varėnoj, Alytaus apskr., 

nosyaidž.ių, 74 — povąndeni- Aukštadvaryje, Trakų apskr.» 
nius laivus ir 420 —•' karo or-lir Nemakščiuose, Raseinių ap- 

skr- ■—* * •
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TORONTO, Ont.—Lap^ijįčię 

7 d., 3 Y, P., 1^., betuvių, syętąk 
nėję, 6 Dęniaon, įvyko ievų sir- 
sįrinkimas tikslu aptarti Lie
tuvių Kalbos mokyklėlės reika
lus. Kaip, jau ankščiau buvej 
minėja, komitetas JJętųvos 
Demokratijai Atsteigtį, pasi? 
ėmė sau ųž pareigą rūpintis 
minėta mokyklėle. Buvo atsK 
šauktą per spaudą, dėl moky^ 
tojo ir štai vienas atsirado. Tai 
p. Mačys, kuris atvyko tuo tik
slu į Toronto ir sutiko moky
tojauti. L. Kalbos mokyklėlės 
komitetas, susidedantis iš pp. 
Frenzelio, Brogos ir mokytojo 
Mačio, paruošė mokyklėlei pla
ną ir pateikė jį tėvų susirinki
mui, kuris kad ir buvo disku- 
suotas, bet galima sakyti pri
imtas be pakeitimų. Pravesti 
šie nutarimai: a) Mokyklėlės 
dienos: antradieniais ir penkta
dieniais, 6į y. vakarę punktua- 

' liai. pradedant su 9 d. lapkr.
b) Mokestis, vienas doleris į 
mėnesį, nežiūrint kiek vaikų iš 
šeimynos eis. Išląidų nedateklįų 
nutarta papildyti kitais šalti
niais; k. t. vail^.ų parepgiipais 
ir t. t. Daug bųvb kalbėta dėl 
disciplinos ir nutarta turėti 
laipsnių knygeles, kuriose, ipo- 
kytojas sužymės pamokų įy 
vaikų elgesio laipsnius, kuriais 
vadauj antis tėvai ne tik matys 
savo vaikų mokslo našumą ir 
elgesį, bet taipgi turės paveik
ti savo vaikus, kad jie gerai 
mokintų.si ir butų paklusnus.

Nors susirinkimas nebuvo
* * f jf.» • I

skaitljngas, bet daugelis užsi
mokėjo savo mėnesines duok
les.

MASKARADAS •
Lapkričio 6 d., 8 v. vakare, 

lietuvių parapijos svetainėje, 
įvyko SLĄ 236 kp. maskaradas. 
Nors publikos buvo nepęrdau- 
giausiai, bet nuotaika labai ge
ra. Visi malonus, linksmi. Kau
kių buvo nemažai, tik gaila, 
kad ne visos išteisėjo iki galo— 
nusirėdė. Trys geriausios kau
kės gavo prizus. Pirmą prizą 
laimėjo E. Kidžienė, ji vaizda
vo vyro naštą moterei. 'Buvo 
pasidirbuei ko nę žmogaus di
dumo “balvoną” vyriškos ly
ties ir visą laiką vilko jį ant 
savo pečių. Antrą prizą laimė
jo M. Jokubynienė, vaizdavusi 
rudens karalienę. Jos vakarinėj 
suknia buvo pasiūdinta iš bul
vėms pilti maišų, su ilga uode
ga ir ant plačios ir ilgos juos
tos, kurią buvo prisijuosusi, 
buvo įvairių vaisių ir daržo
vių rinkinys—suderintas į puok
štę. Ant galvos dėvėjo karū
ną, nupinta iš vielos ir prisag
styta spalgenom. Taipgi dėvė
jo raudonus karolius ir bron- 
zjalįetus pagamintus iš spal
genų. Vėtuoklę pavadavo ketu
ri salero kambliai, sunerti ant 
virvelės. Trečią prizą laimėjo 
Pažerienė, vaizdavusi čigonę. 
Gana- tipinga, čigone įr buvo.

SLA SUSIRINKĄS
Lapkričio 14 d., 2 v. p. p. 

949 Dundas Str. W., įvyks 
prieš-metinis SLA 23.6 kp. su
sirinkimas. Visų narių būtinas 
atsilankymas, nes bus net dve
jos nominacijos; į Pildomą Ta
rybą ir į kuopos yaldybą.

KORĘSPONDĘNTV SUSI
SKIRSTYMAS.

taip dažnai pąsikalbėti, kaip 
kalbęjomęs per pastaruosius 
metus ir įrią haėnęs.ius ...

—Jus Gerbianti Frances

MęlĘądftis Nyks
ta žnieni^ fasiry-

V* i 14**

TORįOJį^O -i Susitinku sąvo 
gerą draugą ir pradedu jį bar
ti, kodėl jią neatsilaikę ' susi
rinkime, kurią bųjyo sušauktas 
apsvarstyipui įv^ii[įu . ęolįtinių 
bei visuoine^inių. r^ąlų.,‘l

Į mano pąklaysimą pasigir
do atsakymais:

“Baloney...
—Ką tąi reiškią, pąkląusiau 

vėl ir tik tada pažįstama^ pra
dėjo man ^iškin.tį:'

- žiūrėj kas dąbar dedasi
ismB’ •
Juk tai baisu ir pagalvoti. ‘ Ir 
tamstą tur-i nęųžmįrsti, kad tas 
viskas yra daroma prieš mu
sų— darbininkų norą. ’ Juk męę 
įau ne kartą tokias žudynes 
esame pasmerkę, bet kas gi 
musų klauso? Ar kąs nors mu
sų išreikštoms mintims pri
duoda svarbos?, Aiškų/ kad ne!

šipti su. visokiais susirinkimais 
ir tam panašiai.

Maųo pažįatąnms pąžypjiėip., 
kąd jis yrą nustojęs, ūpo ką 
nors veikti visuomenės labui. 
Kad tas asmuo' įeipybę kalbė
jo, tai visiškai neprisieina gin
čytis, ‘bet kad npes dę'lto ’turi
me rankas nuleidę sėdėti ir 
laukti kokių nors gerybių, tai 
jau labai klaidingą įpintist J.ęy- 

i gu visi žmonės taip gąĮyo^ų, 
tai pasauly jokio progreso ne
būtų atsiekta! VienuJ žodžių, 
žmonija stovėtų ' merdėjimo 
stadijoj! O kad šiandiena žmo
nės važinėja automobiliais, 
skraido padangėmis, tą pačią 
minutę gali girdėti prakalbąs 
ar muzikos programus net už 
kelių tūkstančių mylių, tai tik 
dėka tiems žmonėms,’ kurie 
turėjo energijos ir dirbo! Įdir
bo ne tik sau, bet visos žmo
nijos labui. Jų darbo vaisiais 
ir mes šiandiena naudojamės!

Pesimizmas buvo ir yrą žą- 
rlingas, ir tą kiekviępąs' tūrėtų 
gerai įsidėmėti. Gyvenimas yra 
kova ir mes norim ar nenorim 
—tos kovos dalyviais ‘ turime 

rbut!—‘ ’ -m .... i j

Keletas Minėją 
B. Alksąįą 
Gedulo Vaįaję

nui

Įspūdingiausias Parengimas 
Torontą

Vi ■

Didelė rudoji meška važinėjasi dviračiu Berlyno 
cirke. ' ' ‘ /

viams, 
aprašinėjimus apie Kanados 
fcr spoi"..................
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Toronto lietuviai, leiskime Vaite l 
Lietuvių Mokyklėlę!

-

tuviais, ieškoprogų tarpe sve
timtaučių ir j;u4 W9 
Viau ‘nuprastą i^uę, ^ę^viiįį. W 
^es paprastai ’įVp-
met, kuomet O 
To visko bytų. gąlimĄ 
^vengti, jei da^«AW

tiuų. Heli, ęw to. nėr»> <fewu- 
;ma P9$os j,W. &ą$e-
(fe iiutvUi, i.i;. uęt ąiį sayo. vai-

-^1-

> W M W-
ik\Wr—
W WXOw?’ ar 

toli iię su juo. eįsž Kiti, jęj ir

pęn.M R

Toronto
Nežiūrint, kad mes savo ma

lonumams kai kada, išmėtome 
be r ei k ai o gana daug, vienok 
ųiąža dalelį mokytojui ‘ atlygin- 
ti—gąigmėš. hįbrs nesmagu
taip atvirai' prisipažinti, bet
tai' skaudį teisybę, ko neųžgin- 
čyšim.' Taigi, gerosios šių dįęnų 
mokinos, meskime šalin šiuos 
blogus įsitikiniųius—pratinki
me savo, vaifcuą prie lietuviškų- 

nei vieno ne-

išleidę į liet, mokyklėlę, kurią 
iį^R tat' .ųi^esjįūigąi
įsteigę PM$vęMtę lie-
tuviai, kurie ir mokytoją gavo 
pįlnaį darbui.
V9 i^ojk. vadęyysįe vai-

ir į^įuiirtęųi Ra- 
ąiypdyiųui pąrengiųiuęse. Mes 
tu^įiąę grąžąųs jąųuimo, su 
įVąiijįąią gąbųmąis, iš kurio gą- 
lįlPA sudaryti vįs-ai naudingą 
jaunelių, draugiją ky^į besi- 
ląvįndaiKji, ateityje nustebėtų 
,įr mus savų įabiynais. Kaip 
hųįų inaibną d&augtis netik 

ir visiems lietu
viams, kuomet skaįtytumęm 

‘ i Kanados 
nką,. nugalėjy- 
ką, ar talėntiri- 
kitrią meą taip 

į pat malofiiai ir nuoširdžiai su*.- 
t^tuęięin, r kaip ir Amerikie- 
ciąį.,? itad’ pąųąšios laimės su- 
!sjįau^.us, ir įkvėpus ' atšalusi 

lą vaikams, eikime 
į i. tajlką moky tojui. įtikinkime 
•šąYQr vaikus, kąd jų pastangos, 
'bus pasekmingos, jei tik jie 
goriai i^pkii^is, to ko juos mo- 
kins mokytojas.

, ' Kfeątsįlikime nuo anų dienų 
.gerųjų motinų, kurios gyveno 
daug sunkesnėse apliiikybčse, 
ir daujg daugiau Rūpinosi sayo 

• vaikus įkvėpti, būti tikrais lie 
'tuviais, kurie šiandiena stebina, 
i pasaulį ir kelia Lietuvos var
dą. Rūta

JUOKAI
'Filmos Tikrovė

. 4 • ’ • • - ’ * • • * * *

Fiknuotojas kreipiasi į reži
sierių ir sako:

—Pone režisieriau, dvaro dar 
bininkas sako, kad vyšnios ir 
vynuogės ne kartu skinamos.

Režisierius pasipiktinęs atsa
ko:
.. —Matyt, jis nėra skaitęs mu
sų scenerįjaus.

PAIN-EXPEUER '

J Tūkstančiai pasiekė paienffvi* 
Į nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluos* su keliais 

ii si trynimais.
' PAIN-EXPELLERIS
su “Inakro” valsbažankliu yra

• .w o « it> r? m o u s
Ll N I M E N T

TORONTO, Ont.—Kiek mes, 
Kanados lietuviai, esame nu
skriausti, neturėdami žymaus 
lietuvio, tiek mes gėrimės ir 
džiąugiamės savo tąutiečių pa
sisekimais kur jie nebūtų, by 
tik jie yra užsipelnę pagarbos 
ir nesibaido esą lietuviais. Kaip 
smagu yra girdėt, kuomet vie
nur ar kitur skaitai kuogražiau-i 
sius atsiliepimus apie lietuvių 
atliktus neišdildomus -nuopel
nus!

TOKOfJTO, Ont.—Buvo jau 
Torontę ^rąžjų parengi
mų, bi^vo. įr įvairių beųdrų^ mi
nėjimų, ^urįuios lįęįpyiai gau
siai lankydavo ir dauguma lik
davo visai patenkinti. Bet 31 
d. spalių mėn. greitomis su
ruoštas draugų panynėjinįįs Is
panijos kovose žuvusiam’ liet* 
Bol. Alksniui, be abejonės bu
vo gražiausias ir įspūdingiau
sias. (Tai, kaip girdėti, pąstę^ 
bėjau ne aš viena). K^ip-gj įįę- 

į bus gražiausias, kuomet ant 
kukliai ir gedulingą! pąruo$tęs 
scenos, matai sėdant įvairių

Kanados Lietuvių žinhį ko- srovių ir įsitikinimų žmonefĮ, 
respondentui turėjo pasitarimą kurie atvyko nuo įyairjų drąu- 
ir nutarė persiskirti į dvi da- gijų bei organizacijų atiduoti 
Ii. Vieni rašys vieną savaitę, paskutinį pagarbą garbingai už

- - - -............................ - ■ - • ''jyyriUH "
Malonu buvo gi^d^ti, kaip 

karto, pasirodys tik kas antrą Į kiekvienas delegatįas pasąkę 
savaitę. Taigi,: brangus “N-nų’*«po trumpą, bet nuoširdžią pra- 
skaiiytojai, nebeteks mums kalbėlę, įvertindami žuvusiu-

šiaurinėj Amerikoj
Tokių atsižymėjusių lietuvių 

šiandiena bene bus daugiausia 
Šiaur.' Amerikoj. Jiems garbę! 
reikia atiduoti. Kodėl ten taip 
daug jų yra, ir kas galėjo į- 
•kviepti jiems tą brangų lietu- 
Ivybįęs jausmą, kuri jie šiandie
nai, su pasididžiavimu kelia, pa
saulio akyse? Ypatingai daug 
'stebisi iš Ąmęrikoję gimusių', 
>kurię daug yrą pasidąrbavę if 
darbuojasi' lietuvybės naudai, 
■net visai. Lietuvos nemačiusių: 
Jų tėvai, daugumoje atvykę į 
;šįą šąlį prieš, kelias dešimt me- 
:tų, dar tais laikais, kuomet; 
Lietuvą buvo po svetimą prie
spauda, nętųęęjp neį savo mo
kyklos, nei laisvos lietuviškos

Ii. Vieni rašys vieną savaitę, paskutinį pagarbą g; 
kiti kitą. Tokiu budu, jūsų ko- laisvę žuvusiam dičį 
respondente “Frančes" nuo šio 7“

jo nuopelnus. Malonu ir nau
dinga butų matyti ir toliau4 tuos 
pačius žmones kartu veikiant 
bendrai visus liečiančiuose rei- r.'-1-, -v.-'- — .kainose. Jie yisi yra šiam dar
bui labai' tiųkąmi ir visiems 
veliant—niekam netrukdant,
butų gąlimą dąug dąugiau nu
veikti naudingų ' darbų. Todėl 
-gerbiamieji, šąbn seųas sąskai
tas ir Varykime bendrą darbą 
iš vien! Išvien laikydami vi£u 

fnybę, Ateityje -dąr labiau su(- 
(štmrinsimę savo jėgas ir pasi- 
■ ryjimą išjąikyti iki paskutinio 
priešfašjstiąiąįię kovos fronte, 

įąi Aja iiąt B. Alksųio ž^ 
!Vimp paminėjimąs. suartiųa mus 
vi^t' ’kąipo lietuvius, į vieųą 
šeimų, o darbas musų bus pa- 
sėkmingas ir džiaugsiu visi To- 
.ronto lietuviai? ?

spaudos. Tais, laikais musų lie
tuvis težinojo, tik esąs vyžuo
tas mužikas,'1 velkantis sunkų • 
gyvenimo jungą. O apje kokį 
nors vaikų auklėj img nebuvo 
galima nei manyti. x

Bet, nors jr vyžuočių-sernie; 
gių šiaudinėj pastogėj gimę 
dukterys ir suirus, daugumai 
pamatę, jog skriaudžiami ne- i 
teisingai, pasipiktino nepakę- 1 
lįama priespauda savoj šaly. ' ‘ . ' • į , t , ♦ • . s . .
Ir susiradę galimybę, nešdinosi 
i svetimą, 'nežinomą, bet laisvą 
šalį, kaip Ameriką, Čia ątvy- 

;kus ir suktinis savo šeimas, 
! prasidėjo ir nuoširdus, visą 
• širdimi lietuviškas veikimas. 
Tokiems žmonėms, o ypatingai 
anų dienų “motinoms”, reikią 
dėkoti už tai, kad mes šiąn- 
dieųa, išgirdę apie lietuvių pa
sižymėjimus, iš džiaugsmo sų- 
vilgom blakstienas. Kas ma
tęs gerb. skulptoriaus P. Rim
šos kurinį “Vargo mokyklą” 
tąs atsimins ir įvertins nuopel
ną anų laikų motinos, kuri 
sėdėdama prie ratelio iš mal
daknygės mokė lietuviškai savo 
dukterį ar sūnų. <

Tokios tai dukros čia ątvy 
kę ir tapę plotinomis nepamir 
šo ir sayo vaikams įkviepti to 
grdžąųs obąlsio “.visuomet ir 
visur buk Ijetųvįs,.” Joips į tąį 
ką atėjo jų vaikus auklėti lie
tuviais, gabus ir talentingi 
žmonės, sutverdami mokyklas, 
įvairias draųg. bei chorus, ąu- 
lodarrti tam daug nuovargio ir 
triūso. Bet už tai šiandiena, 
matome į dausas iškilusių vai
sių. J,ų darbai irr vargas benu
ėjo veltui, jie tinkamai išauk
lėjo savo įpėdinius, ir <iąndjęną 
jiems tenka auklėti kitą jau
nuolių kartą^

. V v-'l- -r-

Kanadoj

Męsgi, Kanados lietuviai, at
vykome į šią šalį, dąugum’a, 
tik vos virš dešimts metų, bet 
ją^uolių turime grąžu būrį, 
tik gailia,; kad męs jo baigiam

Ruta
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NAUJIENŲ

1938
KALENDORIUS

' Mes pasiųąiijtie jūsų giminėms ir 
' draų^ąm^ rimVVON musų gražų

. S.U n pąv.ęilęslai,3 Kųlųndorių
tiktąf ■ ; ' i

UŽ 10 CENTŲ.
Ęr^jųslęit sųvę užsakymus tuo- 

įaųs. Ę-ąs užprašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HĄLSĮ’EĮ) STREET
\ ClĘįięągo, Illinois 
■" ’* į "

T •

T-
ilirtiii j—i i u, ,, ------- .

.Į ĮlAL'l'IĮlj II ! II ! - . . ■

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą

Valgią Gaminimo Knygą
' < ■ : ~ S •

Kainą su persiuntimu tiktai S 1.10

MMMiENhOS 

173$ So. Hal^ęd St.
CHICAGO, ILL 
.yf ir K ' ' \

and 'Męrnthg

neturėdama progos veikti rsu lie-

arba Dulkių, vartokite kelete lašų Mu
rinę. Jie Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

j Sąfe fpr Įnfant or Adųlu At all Druggists. j
turite/or Free Eye Book Miirine ęompąny, Dffit* R‘ S., Chicaųo

S1C.20 ŽĘMIAUSIS VIENOSX n ‘ ~ PUSES" COAČH 
MOKESTIS

New YorK
$5.85 CLEVEbAND

Iš Chicago 9:40 A. M. 11:20 P. M.
I Cleveland 5:50 P. M. 7:59 A. M. 
Į Ncw York 8:12 M- 5:42 A. M.

Kiek daugiau Pullmans
AIR CONDITIONED EQlhPMENT
Bagažas gali būt paimtas iš namų ir 
pristatytas i New York ‘ prieplaiiką. 
Pasitarkit su savo laivų agentu ar
• pašaukit WABASH 2780. '

NICKEL PLATE
ROAD

mm , a.

Buy gloves with whcrt 
. ? it savęs

toiHe '?oOV> I
adnJi* tau** earaidaods

A s •.*><>* u- »p«»nr> du
-i, .«■ raute nit»..p’aV 

t •> kūrino* <allt« *• •*©<»*
*rw«v*»

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25’

i by milhotis
to mayonnaise..

f) Choice ingred i-
whippcd to 

atnazing creami- 
ness i n the x-" 
Kraft Mir- 
atle W hip 
machine.

DON’T
NEGLECT 
ACOLD

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

ritarit”, padedanti skausmą ištrauk
ei. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

’ daugelio daktarų ir liursių. Visose 
aptiekose. ’ .

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos benki

4
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Diena Iš Dienos Artinasi Genovaitės 
Giedraitienės Pir
mas Koncertas

Lietuvių 
‘no Draugijos

MADOS
iii* ,,f,l|...

Biznieriai Czesnai Mi
nėjo Gedulio Diena

*

Town cf Lake—Praėjusią są- 
vaitę, Antanas ir Agota Czes
nai, 4501 So. Paulina St, gavo 
iš Lietuvos liūdną žinią, kad 
tenai pasimirusi p. Czesnienes 
pamotė Aglinienė. * .

Už velionės sielą, šv. Kry
žiaus bažnyčioj buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos. Po 
pamaldų giminės susirinko Į 
Czesnų namus, kur turėta ge
dulingi piętus. ' Kaimynas

•» į

Įvyks } šį sekmądienį Chic 
Lietuvių 'Auditorijoje

’' Sekmadienį,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Willtyim Kuncevich,
Eveline Pawlak, 21

Vincent Raslavicz,
Bernice Karabinas, 21

Edward Vish, 22, su
Pronekaitis, 23

Peter Martinkus, 23,
etta DuBrod, 23

James Howard, 21, su Sophie
Shimkus, 19

Frank Kondrys, 26, su An- 
na Varak, 23

30,

r 
sii

su

Adeline

su Lor-

rijoje įvyksta ilgai lauktas 
Genovaitės Giedraitienės (ši- 
diškiutės) Koncertas. Tai yrc 
pirmas dainininkės parengi
mas, kuriame ji pasirodys sa
varankiai, kaipo 7 pirmaeile 
Chicagos lietuvių solistė.

Koncertas prasidės 7 valan
dą vakare. P-nai Giedraitienei 
asistuos garsus Sasnausko Vy
rų choras, kuriam vadovauja 
kbmp. Antanas Pocius.

iP-nia Giedraitienė paren
gimui prirengė nepaprastai į 
domų programą, 'kuriame 
kiekvienas lietuvis atras heni 
keletą savo mylimų dainų 
Didžiuma dainų yra lietuviš
kos liaudies meliodijos arba 
lietuvių kompozitorių kuri
niai. Dalį programo sudaro 
ištraukos iš operų ir keletas 
numerių bus pasaulinių kom
pozitorių dainos.

P-ia Giedraitienė yra “Chi
cagos Duktė“. Chicagoje gimė,

' •

' S
:<; .- . ', . <' '

■ *: . < ’ . * ■>
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GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ

P-nios Giedraitienės Koncer

SUSIRINKIMAI
Pranešama visiems namų salininkams, kad Marąuette Home 

Owners Association rengia viešą namų savininkų susirin
kimą trečiadienį, lapkričio 10 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje, prie 68 ir S. Washtenaw gatvių. Susirinki
mas bus įdomus ir kiekvienam namų 
kykite. /■

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietuvos
lapkričio 10 d., 8 vai. vak., Lietuvių
nėkite pribūti laiku, nes bus renkami darbininkai į dr-jos 
rengiamą vakarą, kuris atsibus lapkričio 21 d. Lietuvių 
Auditorijoje. —Valdyba.

savininkui. Atsilan-

susirinkimas įvyks
Auditorijoje. Malo-

PARENGIMAI
X • v 1

Prakalbos apie gręsiantį pavojų Klaipėdai ir dabartinius nera
mumus Europoje. Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Gri
gaitis ir buvęs Vokietijos reichstago atstovas, rašytojas ir 
“Neue Volks-Zeitung“ redaktorius Gerhard H. Seger: 
Įvyks penktadienio vakare, spalio 12 d., Mildos svetainėje, 
8142 S. Halsted St. Pradžia 8 vai. Rengia LSS Chicagos 
Centralė kuopa. —Komisija.

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 vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris |vykš gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

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

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

Chicagoje augo, Chicagoje la
vinosi,. Chicagoje visą laiką tas yra parengimas, kurio nei 
darbavosi. Ji lavinosi, sunkiai vienas Chicagos lietuvis netu- 
studijavo dirbdama tyliai, be 
didelės rekliamos, be šukavi
mo, be triukšmo. Jausdama, 
kad ji dar nepribrendo kon
certui, p. Giedraitienė neatlai- 
džiai mokinosi, be pertraukos 
studijavo pas pirmaeilius mo
kytojus perTtelerius metus iki 
išsivystė į bene geriausią Chi
cagos lietuvių solistę. Būda
ma nepaprastai kukli, ji dar 
ir šiandien tvirtina, kad jai 
nedera koncerte dainuoti, bet 
sutiko su koncerto įrengimu be 
pertraukos draugų ir pritarė
jų spiriama.

P-ia Giedraitis pradėjo la
vinti balsą, būdama tik 10 me
tų amžiaus. Pirmoji jos mo
kytoja buvo velionė Ona Po
cienė. Užbaigusi Lindblom au
kštesniąją mokyklą, ji pradė
jo lankyti American Conser- 
vatory of Music, 'Lewis Insti
tutą ir Y. M. C. A. kolegijos 
dramos skyrių. Vėliau įstojo į 
Sacerdoti operos grupę (iš 
kurios išėjo Barbara Darlys 
ir Helen Bartush) ir pradėjo 
imti pamokas pas garsią balso 
mokytoją E. De Šalim.

Ji tebelavįna balsą ir dabar
tiniu laiku, pasiryžusi ateity
je žengti toliau, ir nepasiten
kina viėn tuo pasisekimu, ku
rį turi dabar. Tie, kurie dai- 
ninkę pažįsta žino, kad, kartą 
užsibrėžusi tikslą, ji žengs 
prie- jo,> nugalėdama kliūtis 
ir\sunkumus, kurių visuomet 

1 yra' daugybė.

Pereitą sekmadienį paneles 
Salickaitės namuose įvyko su
sirinkimas Lietuvių Meno 
Draugijos. ' Susirinkime daly
davo ne vien artistai, bet ir 
ių žmonos ir keletas pašalinių 
įmonių ir svetimtaučių. Nariai 
buvo labai sujudę ir beveik 
disas popietis praleista disku- 
suojant nepalankų aprašymą, 
kurį vienas p. J. parašė “Nau
jienose“. Buvo nutarta rašyti 
atsakymą autoriui. .'

Nusiraminimui, panelė Ba- 
lickaitė parengė gražią vaka
rienę su nepaprastai skaniais 
valgiais ir brąngiais gėrimais, 
taip pat įspūdingų programų. 
Trys vengriškos panelės sudai
navo Vengrų tautinių dainų ir 
skambino pianu Vengrijos 
liaudies kompozicijas. Dar du 
svetimtaučiai jaunuoliai, vie
nas su akordionu, o antras su 
gitara, taip pat išpildė dalį pro
gramo. Jaunesnė khrta iš da
lyvių';
“Barn 
šokyj 
kaitė, 
Pralle,
Poškienė, Juozas Poška, Alfas 
Baldas ir Vytautas Beliajus. 
Vakaras buvo labai linksmai 
praleistas. Gražus būrys 
lankė.

pramoko amerikonišką 
dance“ ir jie tą pašoko, 
dalyvavo Bernice Balic- 
p-lė Megedėszy, Onyte 

Ona Stoleriutė, Ona

—Drauge.

Apsivedė Stasys 
Jokubauskas it 
M. Budrevičiiitė

atsi-

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

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

P-nia Giedraitienė daug 
skolinga Chicagai, bet Chica
go jai taipgi daug skolinga, ir 
reikia • manyti, kad lietuviai 
skaitlingai susirinks daininin
kę išgirsti šį sekmadienį. 
Koncertas • prasidės septintą 
valandą vakare, ir įvyks did
žiojoje Chicagos Lietuvių Au
ditorijos salėje. Bilietai yra 
nuo 50 iki 75 centų. Po pro
gramo, kuriame be p. Giedrai-/ 
tienės dalyvaus ir Sasnausko

peter PEN

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką su
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Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša- 
tinsit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernas. Tėn ir rei
kalaukit.
[ kituš miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ėkspresu<
Pirkdami pastebėki! 

musų labelj '

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

cM
4570

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

TeL Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) .............. .. tonas
SMULKESNĖS ‘ $7.15

Tonas ............... ......... .........■ 4 r 

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Abu Veiklus Ncrthsidiečiai 
«

Praeitą šeštadienį, lapkričio 
6 d., apsivedė Northsidiečiams 
gerai žinomi da'rbuotojai St. 
Jokubauskas ir M. Budrevi- 
čiute. Vestuvių , dienoje jauna
vedžiai susilaukė >‘daug sveiki
nime? telegramų nuo savo drau
gų.; ;

Jaunosios motina,' p-ia Bud- 
revičienė pagamino gardžią va
karienę, gurioje vieną kalaku
tą sudarskėm.

Veliju ’ jaunavedžiam ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Rengia Vakarą
SLA 226 Kp. rengia gra- 
parengimą su perstatymu, 
mėnesio 21 d. p. J. Grigaičio

svetainėj, 3802 Armitage avė. 
Prasidės kaip 6 vai. vakare. 
Kiek girdėjau iš komiteto, tai, 
sako, bus gražus parengimas 
tarp northsidiečių. Bus suvai
dinta komedija dviejų aktų 
“Diplamuota Gimnazystė“. Vai
dybos artistai jau mokinasi ir 
sako gerai einasi. Režiseriauja 
p-lė S. Viliutė. Lauksime tos 
dienos. , A. V.

Iš Tolimų Vietų 
Atvyksta į V. Bie- 
liajaus Vakara
' I

Mokytojai įdomaujasi jo 
koncertu

šokių

4570 — Naujai moterei namie dė
vėti suknelė. Bile koks perkelis ar
ba batistas tiks šiai gražiai sukne
lei. Sukirptos mieros 14, 16. 18, 20, 
taipgi Š2, 34, 36, 38, 40 ir 42 coliai 
per krutinę.

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

Garsinkitės “N-nose

DAILY
BCSl^ESS
DIRECTORY

zy 
šio

Iš Terre Haute, Indiana, V. 
Beliajus gavo laišką, kad gru
pė mokytojų, kurie mokinasi 
“State Teachers College“ atsi
lankys į jo koncertą. Taip pat 
laiškas atėjo ir iš Hinsdale, III. 
ir kitokių mokslo įstaigų, ku
rios įdomaujasi tautiniais šo
kiais. Beliajus yra atfboritętas 
toje srityje. Tarnauja su Chi
cagos Parko Distriktu ir mo
kina tautiškus šokius įvairias 
grupes* vaikų. Dėlto mokslo 
vietos įdomaujasi jo šokių kon
certu ir rengiasi dalyvauti. 
Koncertas įvyks sekmadienį po 
pietų Chicago Women’s Club 
salėje.

Įsigykite bilietus “Naujienų“ 
ofise.

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE 
724-26 W. 19th St. 

turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystes karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kuiną. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktj.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

Vyrų Choras, įvyks šokiai. kac^prie jų nepriėitų šunys.

• WP A pra dė j o .. kampani j a 
išnaikiniipui žiurkių ir višur, 
kur tik nužiūrima, kad slepia--- 
si žiurkes, deliojama nuodui. 
Dar nežinoma kiek žiurkių pa
stipo, bet ją<u yra žinonjia, kad 
^iis nuodais nusinuodijo ne
maža ir Šunų.. Delęi to šunų sa
vininkai protestuoja ir reika
lauja tą kampaniją sustabdyti,

b“ ””d“ Garsinkitės “N-nose”
• ... t

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, 111.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd; No-----------

Mieros _______ :___  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Turinys

im-aponijos 
tikslai.
o’cloc-

dvasios

A- Vilčinskas 
perializmas ir jo 

Danas Pumputis— Five 
ke.

A. Gučas — Žmogaus 
gyvenimo drama.

K. Baranauskas — Nendrė — 
Žuvis /prieš vandenį.

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

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas. 

Naujų Knygų Apžvalga.

Kaina 45 Centai
GALIMA GAUTI .

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Illinois.

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. „

- J<,4 v -* r- V- ' VJt

ANGLYS —COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau- 
• giau. Pristatymas garantuotas.

Šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

-y-ĮJ-LT ~ —~ -------- U—~ ~ ~ ~ ~

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $10
UŽ ____ A...... ............................  ■ “

PALAGUI PAGELBA CCH
LIGONINĖJE ___ ______

PALAGO PAGELBA $9fi
NAMIE už ............ ...............

EKZAMINAVIMAS
OFISE ____ ______
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzle
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727. '

• RESTAURANTAI

• SIGNS—IŠKABOS

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tet Victory M70

fTMiS* «
coooKje^s

\A/BL-U> IT* |_ Įp|j 
S i yJS

KZSA.KJS ~n-4A.T

K4OSS-

-TMXXT<S 
u./

UlTTfeB

«S OOiKJC
“V? C&T

OOOO
TMje? V=>FX.ll-JC.ESS 

iŠ

tonam.

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res
tauracija su visais patogumais. Val
gius gamina Mt*. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

s^e?-

ACE ERECTORS, Ine. 
Įsteigta 1921 m. 

Mes pastatome visų rūšių saines 
344-346 East Ž9th St 

J. X TOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 5165
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KALBĖS APIE TAMSŲ RYTOJŲ GROSIAN
TI LIETUVAI

Svarbios ir įdomios Vokietijos Reichstago 
Nario ir P. Grigaičio Prakalbos

• ' ™ A

Mes galime turėti skirtingus dos 
nusistatymus politikoje; gali-, 
ine turėti įvairų supratimą
kaip šalis turėtų būti tvarko
ma; galime reikšti nepasiten
kinimus ir pet protestus prieš 
diktatorišku įiąudįes suvaržy
mą. Taį yrą pąysų teise ir pa
reiga rūpintis kaip musų gim
toji šąljs Lieįuva gyvena ir 
tvarkosi. Tęn musų artimieji 
paliko: broliąi, seąerys, tė
vai, gimines, draugai. Mums 
rupi Lietuvos gerovė ir sten
giamės jai pagąl geriausį ręu- 
sų supratimą pagelbėti atsiek
ti tobulumo ir ląimės.

Bet kuomet Lietuvai gręsia 
pavojus iš lauko pusės, kuo
met kęsinamąsi jos/teritoriją 
užpulti ir nepriklausomybę 
sunaikinti — tuomet visiems 
vienodai rupi tos nepriklau
somybės išlaikymas ir apgyni-1 
rpas! šiandien Lietuvos paru- 
bežiais tamsus debesis renka
si, nuožmi hitlerizmo ranka 
tiesiama, kad atplėšti Lietu
vai brangiausią dalį Klaipėdą.

svetainėje, 3142 South 
Halsted st, 'kad plačiau susi- 
pažindinti publiką su dabarti
ne padėtimi Europoje ir ypač 
naziskąja Hitlerio politika- 
Pakvįesta žymus vokiečių po
litikos žinovas, prakalbininiąs 
ir rašytojas Gerbard H. Seger, 
New Yorko vokiečių socialistų 
“Neue Volkszeįtung” redakto
rius. Jis yra neseniai pabėgęs 
iš hitleriškos koncentracijos 
stovyklos ir ąnt sąvo kailio 
patyręs naziškąją. “kultūrą”. 
Kalbės angliškai. .

Lietuviškai kalbės Naujienų 
redaktorius Dr. P. Grigaitis 
apie bendrą šių Įaikų padętj. 
Į šias prakalbąs turėtu atvyk
ti kiekvienas, kam tik laikas 
pavėlina ir pąįįytį koks ryto
jus laukia Lietuvos.

Bus imama maža įžaųgą 
kaštų padengimui. Rengia p. 
S. S. Chicagos Centralinė kup- 
pa. —Kvieslys.

Panaikino Darbus 
Už PašalpąGal ir to neužteks, gal vėliau 

bus užsimota visą šalį pasi
glemžti. Dabar yra laikas, kol. Miesto šelpimo adrninistrąci- 
dar ne vėlu, visiems susiru- ja panaikino savo sumanymą 
pinti, daryti, kokius galima,' pristatyti bedarbius kelias die- 
žingsnius, kad apsaugoti Lic- nas į mėnesį valyti gatves ir 
tuvą nuo galimų įvykių. eles atsilyginimui už galipamą

Tupmi tikslu, lapkričio •42 pašelpą, nes administracija ti
ri., penktadienį, 8 vai. vakare, kiši greitu laiku tuos bedarbius 
yra rengiamos prakalbos Mil- pristatyti prie WPA darbų.

PADĖKAVONE

PRANCIŠKUS DAUNIS
kurfs mirė 4 dieną Lapkričio ir palaidotas tapę Lapkrįčįo 8, 19,37 
m., o dąbąr ilsis Šy. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, kurię suteikę iaių paskutįnį patar
navimą ir palydėjo jj j tą neišvengi^ųną ąipžįnybęs vietą.

Męs ątmindanąi ir apgailėdami ip prasišaliųimą iš įpusų tąp 
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams.' Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui, kuų. Šiaųjinskui šy. yjykoĮo parapijos klebonui, 
kurs atlaikė įspūdingas papialdas ųž įp s|ę|ą;' djjkąvpjąme grąbo- 
riui J. F. Eudeikiui, kuris -savu geru ir mandagiu pątarnaviipu 
garbingai nulydėjo jį j amžinastį, o muiįis palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rupesnius, dėkavojamę gelįų ąukaiUojamą, giišių Šy.. 
aukautojams; dekavojame Chicagos Lietuviu Draugijai už grab- 
ųėšius ir visiems giminėms, pažįstamiems ir ' biznieriams, kurie 
parodė tokią didelę užuojautą. Ir pągalips, dėkavojame visiems 
dąlyyavuęiems laįdoŲivęse žmonėms; o |aų. mųšų mylimas broli 
Pranciškau sakome: ilsėkis šaltoj žemėje ir lauk mus ateinant

“Reikia Žiūrėti ne 
Partijų, bet Asmenų 
Sąžiningumo”

- J-1 --------- -- - ------- ----------- - /

Patarimai nuo ciceriecio Cicerą 
balsuotojams

CipEpO. — Cicero lietuviai 
|ąbąi interęsąvosį peępi|o apt- 
radiąpįę rinkimais rytinėse val
ktį j q§e. Y patingą! intereąąvosį 
namų sayinįpkąi, kurie yrą ąp- 
krąųti sunkiais nąokęsčiąis. Jie 
jau gąlyoja apie sekančių pa
vasarių rinkinius sayo mieste
lyj ę. Įsfepiažąi yra di^kusįju 
apie polįtinęs pąrtįją^. Vieni 
agituoją ųž dejųpkratųs, kiti 
už rępųblikonus.

Mano supratimu musų demo
kratai ir rępublikonai, tai vię- 
pas ir tas pats “gerumas”. Re- 
publikonų |ąikąis bųyęme yąl- 
doipi rąketięrių ir gę.pgstęrių, 
o nuo demokratų gavome dau
gybę mokesčiu ir bpnų ląicĮv-

Kalti yra patys mokesčių mo
kėtojai, kaip savininkai, tąip 
ir puomininkai. Atsirandą tę- 
kių asmenų, kurie įsibriauną į 
organizacijų viršūnes, statosi 
veikliais visuomenės darbuoto
jais, o kai ateina rinkimai, — 
tai parsiduoda politikieriams 
u^ prižadus gauti politinį dar
belį.

Tokie “veikėjai” ne tik par
siduoda, pet ir pačias organiza
cijas sugriauna. Taip buvo ne 
vien pas lietuvius, bet ir pas 
kitataučius. Taip buvo su Im- 
pręvement Kliubu, kuris politi
koje lošė, lapai svarbią rolę. 
Parsidavę viršininkai kliubą pa- 
krikdė ir net i teismą patrau
kė, kur dapąr tebęgųli neiš
spręsta byla.

Patariu lietuviams iki seka
mų rinkimų nesusipratimus lik
viduoti ir sueiti į tvirtesnę or
ganizaciją ir dirbti sutartinai. 
Patariu nuosavybių sąyipįn- 
kams stoti j Namų Sąyįnįų|ių 
Politikos KĮiupą, kųrįs laiko su- 

fe
nį, Liuosyfcįęs' syetainėjp, 8 yal. 
vakare. Neturintiems nuosa
vybių patartina sųurganizųotį. 
nepriklausom^’ tvirtą politiką 
kliupą. AbįejomS orgąpi^aęį- 
joms sutartinai veikiant butų 
galima daug kas gero atsiekti. 
Tą aiškiai pąrodė ląpkričĮp 2 d. 
rinkimai. Jau daugelis miestų

ir piestelių uębęžįpri I Pa^r 
juą, W j ąsnrniSb 
ką.’ fiįįrį ąr
^ipinp^. ‘ turimu įpiti pą- 
yyzdi ir pasirinkti ąįęityje ą^r 
menįs, o nę pąftįjas, pąiąrįų 
pagalvoti ąpie šitų pątąrimą įr 
Pradėti organizuotis, kądiM 
sękąmn Tinkinai butumę prįsb 
pengę. -r;Pįnę^

Pasisekė “Naujos
. ‘ _ L ' _ ■

T

BROLIS IZIDORIUS DAUNIS. 
t I . i * i • J * ' l

Prašmatnus Mezginys Stalui Padengti

CROCHETED SOUARE ■ PATTERN 1542

No. 1542 — šis mezginys išrodo daug keb|espjs, negu jis ištikpujU 
yrą. Pabandykit jį ir pamatysit, kaip greitai ir lengvai jj nųsimegsite. 
|--------~ ~ — — — — — —

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

į Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ».................. j

■ Vardas ir pavardė .................... ......... ....................................    i

JONAS SAMOSKA
Pęrąi$kyyą šiup pąsąulįu 

lapkr. 8 d., 9:55 yal. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj’ Mąžomį k^imd,’ 
Pagraių^ngio pąr., Tąprągps 
apskrity.

Aiherikoj išgyvencį 35 metus
Pąlikų dįdeĮiame pųjiųdimę 

2 seseris: Julijoną, žem^c^įe7 
nę it jds šeĮmyną ir Marijo
ną ir švogečį Antaną Bartkui 
ir jų šeimyną; 2 brolius: An
taną ir brojiepę tjosęphine ir 
jų šęįmypą‘ įr Vincentą 
ir dąug kitu giminių ir drau
gų. bištnvfų—3 šąąprią: Petro- 
itfls,' AkpWJf Hm- ,Kunąa pąšąryotąs J. Liule- 
vičiąUš koplyčioj, 4348 South 
CalifOfpia Ąye'. typdotuvės 
įvyks fetviętąflįęnį, tapk. 11 
d., 8:00 vąl. ryto |š kopi. į 
Gimipio £ąįj. SV. pąrąp. baž
nyčią, kHppje ątsjbus gedu
lingos pamąlflpsį ųs velionio 
sielą, o įs tę^ bus nulydėtas 
j sv. jęąžfipiiero kapįiįes.

Viši a. ą. Jono 'Šąmoškos gi- 
iflinęs. fhąugąi jr pąžįstanu 
ęsąt puq|jr(j$W kyjęėjam da- 
jyvąųti lą$<4HY$sę ir suteikti 
km pąškūtjhl pątl

Gimiųfo įšap 
nyžia. Km ’ 
bngps pąm«l

it 7^17^* 7” F”17j sy. Žęa2fi{nįero kapines.

įpi 
ęsą

ąįšlsyeį
imą ir

Adresas

I Miestas ir valstiją 
’ «■»' MM■ M"

Operetė
-----—- ---.

Jadvyga Gricąitė padariusi 
dapg pažangoj

Sękmądięnį po pįętų ir va
kare Chįcągojp įyyk<> kęlį 
stambus paręngiipąį, kurie su- 
trąukę, vl^Of porą tųkstaučius 
pųblikęs.

stambiausi trys vąkąrai bu
vo Onos ĮCątkąuskąitės-Amia 
Ką$ką$, Ępnęprtąs Civįc Thea- 
trę; “Nąujps Gadynės” Chp,rę 
operete “Piratai Penzanco” ir 
ėfądvygęs Grięaitęs Kęncęr- 
tąiŠ. <' ■ ■ *

“Pįrataį” buvo suvaidinti 
Chicagos ^okojų salėje, 2434 
South Kędzie’ ąyęiįuę. VąįtĮipi- 
mo prirengirm? ir p.astaįymui 
vadovąyo “gaujos Gądynės*’ 
cho|’Q vędėjąs Jurgis Stepona
vičius. Operetė yrą 2 aktų, 
komišką ir gana §ųnki pąptą- 
tyti.

Sąstatą sudarė reguliariai 
“Naujos Gadynės” choro so
listai ir ‘Vaidinto j ai są gabios 
p. Adelės ZavistąĮtės-Naiįsčdie- 
nės talka komiškoje Rutos-pi~ 
ratų tarnaitės rolėje. Vaidino 
Jonas Virbickas, Frąpk 
Florence Balsytę, Jępąs $ąp 
ceyičius, Juo^ąs An~
toinette Stęp^nąvįčiųtė, Ąlgit- 
das Puką$, ,$psfmhW 
tė, Valepa įąįygiųtė.

Jadvygos (siricąįtęs koncerto 
publikos, ątsiĮąpkę ąpię 4QQ-500 
šimtai. , KląųiSytpjai, kųKieins 
teko dąįnįnįnkę girioti pirv 
miau, šj> k^tą pąstępęj'0 jęą 
dainavime pažangą. F-
lei Gricaį|eĮ zą§įstąvę 4R4pipįn- 
kai Vytąuta^ į’ąrųtįs įr Ką^yss 
Pažarskąs. K.

. ....u.u i---------

Žudėsi užkluptus 
policijoj

1 ‘ ------ -------------- s

, Prieš du mptH Węs|ęy 
Johns Jį*., pąbėgo i| Ęąy City, 
Mich., kąįpjįipo įr yįsą tą lai
ką slapstė^. įįęt pojįcįją jį su
sekė. ir ątčję jį Stipti nąmųę- 
$e 1041 PeĮęĮęh Aye. Ppiipįjąi 
įsilaužius į jo bųfą,. ji rp<jp 
Johns pęį:sįš^vųs| įr sųpkįąį st|- 
sižeidusį. įiąntų > hHV9 W 
ris, su kurįą jįs' ^yvepę.

Pabėgu įš ką^jįmp 
yra papįj^g pąąg 
kai jis pęri.ktek aWąus nuę 
žaizdų, ^ap atgaus sąmonę, bus 
kvočiamas ir t dėl Ross pagro
bimo. < \ 1 <.

Šiandien po Pietų 
“Mis Lithuania” 
Vėl Auto Parodoje

Pasirodys dar vieną kartą, 
penktądiepį vakare

Paųelę Jų|įa Kazląuskis, 
“Ąiigs Lithuąnją 1937” šian
dien pp pietų pasirodys trečiu 
kąrtu’ Automobilių Parodoje, 
kuri vyksta Tarptautiniame 
Amfiteatre, prie 42-tros ir Hal
sted gatvių.

Kartu su p. Kazlauskis, pro- 
granąe dalyvaus Suomijos, Vo
kietijos, Austrijos, Vengrijos 
įr Amerikos gražuolės. įrengi
niai < Parodos prpgramuLiškil- 
jnpms yra nopąpr^tąį puošnus 
ir gražus ir vięp <|el to apsi- 
pipką ten atplaukyti.

Miąs Lithuania pasirodys 
Parodoje tik vien^ kartą po 
šibs dienps. Tai bus penkta
dienį vakare, apie 9:00 P.M. 
Paroda užsidarys šeštadienį, 
lapkričio 13 d.

Įžanga yra 55 centai. Nuo 
kai kurių “dylerių” galima 
gauti nemokamas bilietus, ku
riais galima įeiti parodon, pri
mokėjus 15 centų taksų ir ap
tarnavimo mokesčių.

CLASSIFIED ADS.
Miscellaneous 
 Įvairąs' 

Tek Vidury 4965 
STOGDENGY8T®

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame klėties 
darbūs. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BpIDGEPOĘT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Business Chančes 
' Pardavimui Bizniai

ŲRŠVbE JĄNKĘVICH, 
pp fčyąią OsįpąYjčįątę

Hęrsįskyrė są šiuo pasaulių 
lapįr. d-, 3;50 vai. yyįę, 1937 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Vasmąų kaline, Tverečių 
parap.4 įyėąĮhęn4-" •

Amerikoj Įtol
Paliko didm 

vyrą M|kęią,< 
Gruzdį ■ jy g(pĮįąęst' ę 
seseris ir dąųg kitą giąūhįą.

Kūnas pafąrvotąą Eąst 
91 st “Place. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, tapki\ d., Q:3q 
vai. ryto is namų i 8t. Patnck

gley Avė., kąrioję atsibus ge- 
duiihgoš' pamaldos už veliones 
sie.hhX>iš fiųlydėtą ; ŠVVife^E^„kevĮ:

kyie- 
se"ir.- 
atar- •
* ■ >

Seserys, Wpliąį įr kitos 
gimW

patąrąąjjjp ląĮd; 4įr. j. Liuię- 
vįčiųs, Tęl. Ląfayptte 3572.

iOVilKlfl=5

•» ]
ą, pąąktetama ■

Street S
Tri. ppnLEYARtL7«i4 B

VralHrikni 
Ji

į t -... .r
I Urbą FJow ShPPPe

Gėlės Mylintiems--Vestuvėms
—Bąnkiętnlhe—taidotųyėms^-

PapuoŠimams>
4180 Archer Avenue

UK4■ YETTE -5800
HIIĮ 1 .

pietus

žystamĮ esąt nuoširdžiai 
čiąiųi daiyvuutj laidotiiyps 
suteikti jai paškhtinj p;

ir atš^vcikinjmg.
NUltytfe Hękąme

Patarnatiia Jaid. dįr. t. ;

For Rent
PUIKUS — ŠVIESUS 5 kamba

riai naujai dekoruoti — $11.00 — 
rpikąląująmą referenco. 945 West 
18th Street.

RENDON 6 KAMBARIŲ flatas, 
karštu vandeniu šildomas — gera 
transportacija — labai įmanomai.

2436 W. 45th St. 2-ras aukštas.

5 KAMBARIŲ FLATAS, 3 bed- 
ruimiai. Naujai išdekoruoti, šviesus, 
—-pigiąi. 031 AVest 34th Place.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA namų darbui patyrusį 
plovi- 
Ard-

—suaugę — nėra virimo — 
mąs—$7. 5625 Keųmore,
more 4509.

ra; Indiana Barter 
Chjcagiečiu Vakare 

\ II l» I. n. » .i.... . ■ . .. i 

Suvaidintos dvi k:medijas
-• f * - ....... , ... ,-.A . << O » t

jaunuolių pastangomis
Žąg^yięęįų su vąįdi-

mu visais ątžvįigiaįs nųsįsokę,
Byąeitą lęštadiepį pųošpįoj p. 

Grįčių sveląįųoj, vadinamoj 
West Sieję Haįb į žagaTiečįų 
ĮCĮiųbo pąrengirpą suvažiavo įš 
visų Chicągos karppų gražios 
publikos, apie keturi šimtai 
žpronių. Xpąč čĮąųg buvo jąų- 
nipiQr‘’<> oho •' '

žagąriečių jąunųpliąį sų dę- 
de Vaitekųpų vąįdino dvi juo* 
Įaugąs .kęmędijąs: “Netikėtą!” 
įr “Nepaprasta ligą”. Pirmam 
veikale dalyviai buvę šie: Ęąlt- 
kųvięnę — Ffąnces Aipbrozaę; 
Oną, jos duktė — Spfjją Am- 
bpp^ąįtę; .lopąs, jų tarąąs — 
4ęĮo|fą8 Ędpiąšąii^kąs; Agotą’, 
jų tarnaite Ona U žk u raitė; 
P-ę^ė Juozas, įtąjįpynaę — ^ę- 
nedik-tas Vaitekūnas; Kurna ži- 
bųtįęnė — Ąldnpą' Njprįkąįtę; 
Mauša, žydas — Alex Niprikas. 
Vj^kąs įyykp LiętU¥Qs bąžpyt- 
kiepiy.

ĄųtRip pęr^tatyipę dąjyyąyp 
^rųųipįkieR^ Aipbrozienė, Rįl- 
Yjękjęąę — p-jp iiiprįkąitę; Jq- 
kųbąs — Ph- Gnspąrąitjęj

— p- MfeHMĮj

Lošimas visiems labai patiko. 
Iš §Įp nek'ųpp tikrai
tup gąbųipųą, ir, jeigu jie tan
kiau imtų vaidinti, išeitų labai 
geri lošėjai. ,

Muzikos dalį programo pildė 
dainininkes A. Dočkienė ir K. 
Abekięnč. r Jos labai sutartinai 
ir jausmingai dainavo Miko 
Petrauskp kompozicijas. Klau
sytoj am s taip patiko, kąd Rei
kalavo daugiau ir daugiau dai
nų. Jaunos pįęygąįtės • Jąųię, 
Burkąuskas ir Ęernicę Mąsals- 
kaitč šoko. A^isieįųs akoinpąna- 
vo Aldona Briędytą- ^okiaųis 
grojo Paul Eįtiųaut orkestrą. 
Muzika tikrai buvo ggrą. ir di
delis ' kreditas ppk]ąu$o šięųis 
jauniems muzi|cąątąpįs. Ūpas įr 
nuotaika malopį įp draugiška. 
Prie užkandžių ir bufętp vieš
patavę syečių 
dainos. Kur tik pažvelgi — vi
si smagus, tie$pg ^įugįpąitfjs 
vaizdas.

Žagąrięčiai p, že
mutiniuose kąųipąfįųęBę viso
kios Dievo ddyąnos nukrautais, 
stalais yųišino idšejus-dąininin- 
kus. Tame didelįąmp būry teko 
matyti “Vilnies” rędaktorių F. 
Ąbęką, p. Bulęvus, Seųą 'Pdįrą, 
jpniškįetį V. Briedį, žagariėfų

PARDUODU Kampinę BuČernę ir 
Grosernę. pigiai. Turiu du bizniu, 
vieną priverstas parduęti. 5159 So. 
Racine Avė.

Real Ėfitąte Eėr Sale 
hjaąiai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPAUfY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, bizpius ir f urmas; inšiu- 
rihame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainynįui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND ĄV&
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

MERGINA ar MOTERIS namų 
darbui ir patarnavimui prie kaun- 
terio, 1009 \Vaukegan Road, Glen- 
view, III. Tel. Glenview 622.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA SEILSMANŲ pa
geidaujamiems veikiančių bravon 
Stakams pardavinėti tavernams ant 
komisijos — nurodykit amžų ir pa
tyrimą. Atsakyti Box 732, Naujie
nos. )

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisaj

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, fąrnasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talman Avė............... ..... — $3800.00

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

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

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

Tuos budinkus galimą nupirkti su 
mažu įmokeshiu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

5 KAMBARIŲ PLYTINIS BUN- 
GAL0W 
dekoruotas vidus — naujai malevo- 
tas išlaiiko — $1,050 įmokėti kita 
kąip renda. Pilna kaina $3,850. Pa
matyti Brensley Zintak’s ofise, 4353 
Archer Avenue.

modernas — naujai iš-

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
faksais ir’ sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriųs ir ice 
baksius. Cash arba ąnt iŠrąokėjiino 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.kitur.

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

GALumet 5269
........................ ........— ------------------------------ ---------- -vr......—---------—

_____ Automobiles______
1957 PLYMOUTH ' 5 keleivių de 

luxe sedan ............. ............-......- $525
1937 CHEVROLET 5 keleivių de 

lūxe trunlf sedąn $545
1935 PLYMOŲTH 4, durų c|eluxe

sedan ......................... . $395
1936 DQDGE Touring sedan, ek

stras, $495; mainais' ar išmokesčiui.
Klauskit Mr. PŲPKA 

4628 West Washington Blvd.
------------------ .. . t.,e ■■■-■.y-

Busiiięss CĮiajices
Pardavimųį Rįzniai

PARSIDUODA RUČĘRNfi ir Gro- 
sernč. Biznis' išdirbtus per daug 
metų. Priežastįs pabirsite''. Naujienos 
1739 So. Halsted StX Box 721.

KAMPINĖ KRĄU’Į’ŲY^ U Vi fl4- 
tų, po 2, 3. ir 4 kambarius. 9 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Street. Mainysim ant ma
žesnio. 2 flatų muro namas su 2 
furnasais parsiduoda tik už $6000. 

Z. S. MlCKEVįC^ ĄNp, QQ, 
6816 Šo. \Vestern Avenue.

Remlock 080U.

PARSIDUODA Marąuette Parko 
apielinkčj dufletis medinis, konkretu 
fundamentas biesmentąs 4 ir 5 kam
bariai flitas, arti gatvekarių, 50 pė
dų lotas, kaina $2800.00. Labai ma
žai pinigų tereikia įnešti, likusi su
ma rendos išmokės. Rašykit 1739 S. 
Halsted St., Box 735.

x

Parengimų 
Kalendorelis
Sekmadienį, ląpkr. 14

GENOVĄJTeS GIEĮIRAITIS 
(šidiškiutęs), žymios Chicagos 
lietuvių (jąjįųniųRęs kępęęĮ'tąs, 
Chicagos Lietuvių ĄąditQfypje? 
3133 S. Hą|s|ed stręet. 7 y. y. 
50 c. ir 7ą ę. gąĮinią
gauti “Naujienose”).

VYTAUTO BELIAJAUS šę- 
kių koncertas, Chicago Wo- 
nien’s Club salėje, 62 E. llth 
Street. ,3:3Q yal. rr. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienose”).

Keistučio Kliubo metinis va- 
Įcąrąs, Sokęl svetainėje, 5 v. v.

NĄUDOKITĖS. Musų įstąigęjc 
randasi pigiai aht pardavimo keli 
.ŠLmtaL„visokį# nąpių:.„ Rezidencijų. 
Apartmentų, Biznių ir Lotų, kuriuos 
apturėjome, niio bankų, resyvėrių ir 
Insurance kompanijų. Galite atsi
lankyti dienomis — patogiau pane- 
dėlio, ketverge ir subatos vąkarais.

ERNEST GEJSSLĘR, 
2749 W. 63rd St. ir California Ąve. 

Chicago, III.

Financial

morgičiai
Jeigu nori atnaujinti morgičiuą 

ąrba gauti pąskplą ąnt savo ąąmp 
pataisymo, kreipkitės į Lįthuąniaą 
Ruildiog, Loap and §ąv|ngs Ąssp- 
ęįation, kup randasi Nauliepų na
me, 1789 Sp. Halsted Št., gkusitę 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Ęąštinfi atdarą hpo 
8 ryto iki 8 vaĮ. vakaro.

■1.1111 ■
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NORTHERN
ILLINOIS ANGLV$
LUMP ............................. $6.0Q
MINIS įWN ...................... M5
EGG ...........   6.00 ;
NUT .......... ..„r............  6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00 

” PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR
• PRIEMIESČIUOSE

Tel. ĄRDMORE 6975
NORTHERN ILLINOIS Equator 

anglys, lump and egg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Čompaoy, Te- 
lephone Merrįmac 8079.

Advokatas Joseph G. Kylą, 
6|QQ N. Tąlman Ąve., prteipą- 
lįąę teismui, kąd jis išeikvoję 
sąvo klįeųtp pinigus ir liko nu
teistas nuo 1 jki 10 metų kąle- 
jįinąą';Jis . pąts geruvjų sugrą
žino yąįstijos • augščiąpsiam 
teismų! advokąto laįspį.

Ą. Ęąęąąšąuąkiepę, Rųdausko 
hypjj, p-ią Vąitekųmpnę ir daug

®žbįet^ Bųduuskiene sų pa- 
geĮblninke p-ią Qasper $ąvp 
nuosirdnųių yįąųs ųiylejo. $aga: 
rįęČių na riai savo pąręįgąs pųi* 
kiąi atliko* tame v^kąre dirb
dami. Prie prpgos pasakysiu, 
kad* buvo atvykusių žagąriečių

Auroros l^Įrs. Butus ir 
fc iį* Mrs. Kųippikaį, jš 1^4^ 
na H’^bor Ą. Prąuys.

• 77; < j - r; gniukas.
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JEI IEŠKOT 
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NAUJIENOS, Chieago, Ui.
kurios

v Trečiadienis, lapkr. 10, 1937

Valparaiso Virsta Kaltina Policiją 
Vedybų Malūnų

Teismui uždarius vedybų' 
malūną Crovvn Point, kur su
situokdavo girtos chicagiečių 
poros, dabar tokiu vedybų ma-| 
Įtinu virsta Valparaiso.

Valparaiso yra kitoje kaun- 
tėje ir todėl Lake kauntės tei
smo nuosprendžiai nėra jam 
privalomi. Tad dabar Valpa
raiso ir bando pasiimti visą tą 
milžinišką biznį iš vedybų, ku
rį prarado Crown Point. Vedy
bų laisnių biuras yra atdaras 
ir naktį, o ir taikos teisėjai su 
kunigais yra pasiruošę patar
nauti norintiems susituokti bi
te laiku. Bet Valparaifeo pada
rė vieną koncesiją padorumui: 
atsisako išduoti vedybų leidi
mus ir 
poras.

Vien 
paraiso 
čių poros.

Crovvn Point vedybų malū
nas liko uždarytas pasiremiant 
1852 m. įstatymais, kurie drau
džia išdavinėti vedybų leidi
mus kitose kauntėse gyvenan
čioms poroms. Lake kaUntes 
teisinas tą įstatymą parėmė. 
Bet jo nusprendis nėra priva
lomas Porter kauntei, kuri yra 
nusisprendusi pasipelnyti iki 
valstijos ■ augščiausias teismas 
išneš galutiną nuosprendį.

sutuokti visai girtas

pereitą savaitgali Val- 
susituokė 125 chicagie-

Daugelis . Chicagos pdlicistų 
yra palinkę greitai panaudoti 
revolverį. Juk Chicagos polick 
ja visai bereikalingai gegužės 

*'30 d. puolė streikierius prie 
Republic liejyklos ir 10 strei- 
kierių nušovė, o apie 100 su
žeidė. . s. ..

Dabar kaltinama, kad Engle- 
wood policijos stoties policis- 
tas Lawrence Ellerback tiek 
pat bereikalingai nušovė 18 
metų jaunuolį George Bress, pojimą. 
kuris neteisingai pasisuko su 
automobiliu prie 63 ir 
gatvių.

Policistas teisinasi, kad jau
nuolis buk bandęs pabėgti ir 
užsikabinęs kelis kitus automo
bilius. Bet jaunuolis prieš mir
tį pareiškęs, kad jis ir neturė
jęs progos bėgti. Policistas gi 
jį peršovė sėdint automobily.

Koroneris įsakė tą dalyką iš
tirti ir įsakė policijos viršinin
kams pristatyti kaltinamąjį 
licistą koronerio teismui.

Kalakutai Bus 
Brangesni

Mokytojai 
Pralaimėjo

Einana 1929 m. • pasenę Chi- 
cagos mokytojai tikėdavo gau
ti nuo $1,000 iki $1,500 meti* 
nes pensijos. Tečiaus 1935 m. 
tos pensijos liko nukapotos iki 
$500 į metus. 945 Chicagos 
mokytojai užvedė prieš tai by
lą, kuri pasiekę ir visos šalies 
augščiausįjį teismą. Bet ir ten 
mokytojai pralaimėjo, nes tei
smas patvirtino pensijų nuka-

ti balsavimo tpąšinas 
automatiškai pačios suskaitytų 
bttlsu’s. Dabar gi tie patys tei
sėjai turi per visą dieną pri
žiūrėti balsavirhą, o paskui per 
visą naktį skaityti balsus.

Išteisintieji teisėjai yra Mrs. 
Elizabeth Sockel, 28 m., 940 
Maxwell St. ir negrai Wm. 
Wheeler, 919 Maxwell St. ir 
Ąnderson Williams, 1307 South 
Morgan St.

Nuteisė Grant Parko 
Užmušėjus

—■ *■■■T*—■

Nustatė Mažiausią 
Pensiją

Illinois valstija nustatė $5 
į mėnesį kaipo mažiausią se
natvės pensiją. Todėl bus su
stabdyta mokėjimas pensijų 
tiems žmonėms, kurie yra ne
reikalingą didesnės 
p&šėlpos į' mėnesį.

Nusižudė Iššokda
mas iš Traukinio

Chicagietis pianistas Williapi 
F. Erlandson, 30 m., 3324 Bei- 
den Avė., nusižudė iššokdamas 
iš greitai einančio Michigąn 
Central traukinio ties Gales- 
burg.

Kaip matyt, jis išlipo t per 
traukinio langą. Bet išlipęs jis 
bandė vėl į traukinį įkopti. Tą 
matė važiuojantys paraleliai 
einančiu U .S J 2 keliu automo
bilistai ir ėmė traukinį vytis, 

Į bandydami atkreipti kitų pa- 
•sažierių domę. Bet pasažieriai 
to nepastebėjo, o ir pianistas 
nebeįstengė ilgiau laikytis įsi
kabinęs traukinio Ihngo ir nu
sirito negyvas šalę traukinio. 
Traukinio pasažieriai sužinojo 
apie įvykusią saužudystę tik 
gavus telegramą traukiniui at
ėjus į Michigan City.

Pianistas Erlandson, kuris 
su’ dideliu atsidėjimu siekėsi 
muzikos karjeros, dalyvavo 
pianistų konteste New Yorke, 
kuris butų suteikęs jam pro
gą pasirodyti viešai, bet kon- 
testą pralaimėjo. Dėlei to jis 
buvo labai nusiminęs ir tas, 
manoma, paskatino jį žudytis 
gryštant iš kontesto atgal į 
Chieago.

Bet likimo ironija yra ir ta
me, kad namuose Chicagoje jį

Užsimušė Nukritęs 
Nuo Pakopų

Henry A. Hansen, 54 m. 
2004 Potomac Avė., kuris dir
bo prie statymo Albert Schwill 
Malting Co. grudų svirno S04 
Chicagoje, nukrito 160 pėdų 
sugriuvus pakopoms ir vietoj

Pakopas gi nuvertėkaip $4.5(^ užsimušė.
smarkus vėjas.

Haisted: Išteisino rinkimų 
teisėjus

Trys rinkimų teišėjai 
precinkte 20 varde, buvo 
teisti vieniems metams kalėji
man už papildytas suktybes 
skaitant balsus balandžio, 1936, 
nominacijų.

v Tečiaus ’ apeliacijų teisinas 
dabar jų bausmę panaikino ir 
juos išteisino.

Apeliacijų teismas’1 rėmėsi 
tuo, kad teisiamieji turėjo dir
bti be paliovos 23 valandas ir 
kad dėlei nuovargio lengvai ga
lėjo įvykti klaidos skaitant bal
sus. Kiti teisėjai siūlė arba 
įvesti teisėjų pamainas, taip: 
kad vieni prižiūrėtų balsavimą, 
o kiti skaitytų balsus; arba jei 
to nenorima daryti dėlei per
daug didelių išlaidų, tai į^isy-

37 
nu-?

po-

šiemetPranašaujama, kad 
kalakutai bus kiek brangesni, 
nes jų užauginta kiek mažiau. 
Manoma, kad kalakutų kaina 
bus nuj 33c iki 42c svaras.

Leonard Doxey, kuris su
manė apiplėšti ? šayp meilužės 
Lucille Buehler, kabaretų mer
ginos “vaikiną” i ir su kitais 
dviem plėšikais pasekė porą į 
Grant parką, iMir Eyanstono 
biznierius7 Lee pasipriešino plė
šikams ir už t^ li^o jų nušau
tas, teisėjo Dune liko nuteis
tas 14 metų kalėjimam

Kiti du plėšimo ir užmušė- 
jystcs dalyviai, jau’ pirmiau 
prisipažino prie kąĮtės ir An- 
thony Sapienza liko nuteistas 
99 metams kalėjiman, o Albert 
Minella gavo 30 metų kalėjimo.

Visi trys buvo rajęetieriai ir 
gyveno iš prosti’tūčių.

•Chiciagos prieglaudose1 jau
čiamas yra didėlis ^trukumas , ___  _ __ o_(_
kūdikių nes yrav daug daugiau laukė telegrama iš kontesto ve- 
šeimynų/norinčių įyąiipti auklė- dejų, siūlanti kontraktą su ge- 
ti kūdikius ir jups įsuninti. ru atlyginimu.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
‘ . ■ ' " ' t A'<• ' . l.-i . ' ./
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už kiekvieną 
tik ji daly- 

nėpilnametės, 
turėjo patvirtinti

nati 
kėdėj Mrs. Anna Hahn, kaltinamą masiniu žudymu senų vokiečių tikslu pa 
sisavinti jų turtą.

|||f *

a paliuosavo kaipo ne 
ebegąsdinti žmonių.

John, 
kuris gavo 99 metus

IŠNEŠĖ MIRTIES SPRENDIMĄ
O., skirstosi išnešę mirties nuosprendį ir pasmerkęs mirčiai elektros

MIRTIS IR KALĖJIMAS 
—Du broliai, Anegelo Gia- 
ncola, 22 m., kuris liko pa
smerktas mirčiai 
20 m 
kalėjimo už padėjimą naš
lei Mrs. Mary Porter iš St. 
Louis, - Mo., nužudyti dėl 
apdraudos jos brolį Wil- 
liam Kappen. žmogžudystė 
įvyko: ties fielleville, 111., 
tad .ten jie ir buvo teisiami. 
Našlė irgi susilaukė mirties 
bausmės* \ ,

NAUJAS “TARZANAS”. — Cleveland, O., parke 
liko sugautas krykštaujantis ir po medžius besikarstan
tis pusnuogis žmogus. Pasirodė, kad juo yra Kąri Metz, 
kuris nori važiuoti į Hollywoodą ir ten vaidinti “Tarza
ną”. Naująjį “Tarzaną’’ policij 

daugiau n

DIDVYRĖ. — Jean Gib- 
son, 16 metų ir penkiems 
kitiems vyrams važiuojant 
kalnų keliu, automobilis 
ties Stockton, Cal., nuvažia
vo nuo kelio ir nusirito 1,- 
000 pėdų į Stanislaus upės 
kenioną. Kada ji atgavo są
monę ji rado du vyrus už
muštus, o tris negalinčius 
pasijudinti. Nors ir ji pati 
buvo sunkiai sužeista ir jos, 
koja sulaužyta, ji per 12 va
landų kopė gana stačiu šlai
tu iki pasiekė kelią ir pa
šaukė pagelbą kitiems su
žeistiesiems*

PASMERKTOJI MIRČIAI. — Mrs. Anna Marie 
Hahn, 31 m., Cincinnati, O., vedama į kamerą, teis
mui pasmerkus ją mirčiai už masinį žudymą senų vo
kiečių tikslu pasisavinti jų turtą. Įtariama, kad ji bus 
nunuodijusi gal apie 10 žmonių.

MUNŠAINO* DIRBTUVĖ. 
— Kertelė didelės munšai- 
no dirbtuvės, kurią federa- 
liniai agentai užtiko gara
že 1540 W. 17 St. Gabenant 
iš jos munšainą liko suim
tas ir vienas policistas Tho- 
inas J. Nolan iš Maxwell 
policijos stoties, gyvenęs 
6452 S. Washtenaw/ Avė.

BMMr' ’ x > JI

14 metų Dėanna Durbin 
operos, radio ir mūviu žvai 
gždė,, kuri iš Universal Pic 
turės ■ laimėj o nauj ą kon tr a 
ktą, sulig kurio ji gaus $1, 
250 į savaitįr vieton buvu
sių $300. Be to ji, gaus $10,- 
000 bonusais 
filmą, kurioj 
vaus. Ki 
kontraktą 
teismas.
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