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Ieško J. V. Kooperavimo
Fašistų blokas, kryzė Kinijoj ir prekyba 

reikalauja glaudesnių Britanijos ir 
.Jungtinių Valstijų ryšių

LONDONAS, .Anglija, lap
kričio 10. — Sovietų Rusijos 
dienraštis“ “Pravda” trečiadie
nį išėjo su pareiškimu, kad Ja- 
ponijos-Vokietijos-Italijos su
tartis, atkreipta neva prieš ko
munizmą, tikrenybėje yra ruo
šimąsi naujam pasauliniam ka
rui, kuriame fašistinės valsty
bės tikisi gauti daugiau teri
torijos. “Pravda” ragina , Bri
taniją, Francuziją ir Jungtines 
Valstijas imtis kolektyvios ak
cijos prieš kolektyvią fašistų 
akciją.

Antrą vertus, Britanijos 
premjeras . Neville Chamber1 
lain, kalbėdamas Londono lor
do mero bankiete antradienio 
vakare, ypač pabrėžė Jungti
nių Valstijų ir Britanijos in
teresų glaudumą. Jisai dar kar
tą užtikrino pilniausią britų 
paramą Jungtinių Valstijų pa
stangoms Brussels konferenci
joj.

šitos kalbos ir raštai rodo 
pastangas įtraukti Jungtines 
Valstijas į artesnį kooperavi- 
mą su* demokratinėmis valsty
bėmis taip Tolimųjų Rytų, kaip 
ir kitais klausimais.

Jei Jungtinės Valstijos su
tiktų glaudesniam kooperavi- 
mui, tai, išvadas daroma, susi- 

demokratinių 
fašisti-

ypatln-

tvertų kaip ir 
valstybių blokas prieš 
nių valstybių bloką.

Veiksniai spiria’ntys
gai Angliją ieškoti glaudesnių 
ryšių su Amerika šiuo momen
tu yra stiprus. Esmėj jie at
rodo tokie: griežtesnė akcija 
japonams priversti kalbėtis su 
Brussels konferencija kinų-ja
ponų karo likvidavimo klausi
mais, Britanijos-Amerikos kal
bos apie atnaujinimą preky
bos sutarties, pagaliau ieškoji
mas atsparos japonų-vokiečių- 
italų blokui.

Iki Šiol Anglija kreipė sa
vo politika ta linkme, kad, ne
daryti blokų. Tačiau* jos inte
resai Azijoj, jos vargai Vidur
žemio juroj ir pagaliau pro
blemos centralinėje Europoje 
dėl Hitlerio, Mussolinio ir ja
ponų užmačių verčia Angliją 
ieškoti artesnių susitarimų, ne
gu tie, kuriuos ji turėjo iki 
šiol, ir ypač artesnio spsitari- 
mo su Jungt. Valstijomis.

Konferencija^staty- 
bos klausimais

Diktatūra Brazi
lijoje
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Chicago, III., Ketvirtadienis

Kinų likučiai dar lai 
kėši Nantao apie- 

1 ‘linkėję
SHANGHAI, Kinija, lapkri

čio 10. — Trečiadienį, lapkri
čio 10 d., likučiai kinų kariuo
menės dar tebesilaikė Shang- 
hajuje, Nantao apiėlinkėje, prie 
francuzų koncesijos.

Japonų lėktuvai mėtė į ki
nus tonus bombų, patrankos 
apšaudė juos. Tačiau iki pat 
vakaro japonai nepajėgė iš
mušti kinų iš jų vietovių.

Naciai kaltina len
kus laužant sutartį
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EXTRA Lietuvos Naujienos
K. STASYS NUTEI

STAS KALĖTI
K. štasys, Vilniaus krašto 

darbuotojas, nuteistas dėl nu
sikaltimo devizų įstatymui vie
niems metams kalėjimo ir 
šimčiai tinstančių zlotų 
baudos. ,, •

Jam ir kitiems Vilniaus 
1 * . X •

tuvių veikėjams keliama
kita byla, kurioje jie kaltina
mi valstybes išdavimu — kad 
norėjo atplėšti Vilnių ,nuo Len
kijos. Kada ši antroji byla bus 
svarstoma, dar. nėra žinoma.

de-
pa-

liė- 
dar

■ Plytų pramonė 
Lietuvoje

i ______________

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 10. — Prezidentas Roo- 
seveltas turėjo konferenciją 
su* keliais žymiais biznio va
dais ir federalės rezervų tary
bos nariais namų statybos 
klausimais.

Tartasi apie priemones sti
muliuoti investavimą privataus 
kapitalo statybos pramonėje. 
Pakviestieji keturi biznio va
dai buvo: gen. Robert E. Wood, 
Sears Roebuck Co. preziden- 
tas; Gerard Swope, General 
Electric prezidentas; Henry C. 
Turner, Turner Oonstruction 
Co. prezidentas, ir S. Sloane 
Colt, New Yorko bankininkas. 
Šie keturi biznieriai per tūlą 
laiką darė tyrinėjimus staty
bos klausimais prezidento pra
šymu.
-Konferencijoj, be to, dalyva

vo kai kurie darbininkų atsto
vai.

Ąrgenti-
Pirmosios

BUENOS AIRES 
na, lapkričio 10. — 
pastangos įgyvendinti korpO- 
ratyvioą sistemos ‘ valdžią 
Amerikos kontinente pradėta 
trečiadienį, lapkričio 10, pa
skelbus naują konstituciją 
Brazilijai.

Šidig šia konstitucija Bra
zilijos prezidentas Getulio 
Vargas įgijo teises, kurioms 
negali prilygti jokios kitos val
stybės prezidento teisės Pietų 
Amerikoj.

Laukta,, kad Vargas paaiš
kins konstituciją per radio tre
čiadienio vakare. Ankstyvieji 
pranešimai apie Brazilijos kon
stituciją sako ją esant pana
šią Portugalijos konstitucijai.

Britanija ir Jungt.
Valstijos imsis 

akcijos

Iš Fordo “taikos” 
laivo liejama 

kulkos
NEW YOHK, N. Y., lapkri

čio 10. — Laivas, kūrinti Di
džiojo karo pradžioje Fordas 

'vyko į Europą tikslu “išlais
vinti karius iš tranšėjų”, 
po parduotas amunicijos 
bėjams. šiandien iŠ Fordo 
kos laivo liejama kulkos.

:QRR

ta- 
dir- 
tai-

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

Bendrai giedra; šalčiau; vi
dutinio stiprumo 
šiaurės rytų vėjai;
6:34, leidžiasi 4:34

šiaurės ir 
saulė teka 
valandą.

BERLYNAS, Vokietija, lap- 
kričio 10. — Tiktai keturios 
dienos praėjo, kai lenkai ir vo
kiečiai pasirašė sutartį,' kuri 
liečia abiejų šalių mažumos 
gyventojus. Bet 'jau nacių 
spauda kaltina lenkus perse
kiojimu vokiečių Lenkijai pri
klausančioje Silezijoje.

Vienas iš kaltinimų lenkams 
yra, kad jie pavarė iš darbo 
be pagrindo septynioliką voj 
kiečių. Be to, vokiečiams ne
patinka kai kurių lenkų laik
raščių komentarai, kurie, taipgi 
yra priešingi sutarties dvasiai. 
Dar lenkų nusikaltimas mato
ma tame, kad jie nuteisė vie
ną mėnesį kalėti vokiečių laik
raščio redaktorių. Tą redakto
rių lenkai kaltino melagingų 
žinių platinimu.k

' J; 'Ht k' ■
StebėtojąiK betjgį... mpo, ; kąd 

Vokietija stengsis ‘ pĄaikyti 
gerus santykius su lenkais bent 
dabartiniu Jaiku. -

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 10. — 
Jungtinės 
Britanija 
japonus, 
Brussels 
ruodami ją.

Brussels konferencija tikisi 
gauti japonų atsakymą atei
nantį šeštadienį dėl pakvieti
mo pasidalinti pažiūromis ki- 
nų-japonų. karo likvidavimo 
klausimais. '

Gandai Čia eina, kad 
Valstijos irt Didžioji 
imsis akcijos prieš 
jėigu* šie y išardys 
konferenciją, igno-konferenciją, t

, į ■ 7.

Penki socialistai pa
bėgo iš Italijos* 

kalėjimo .
PARYŽIUS, Italija, lapkričio 

10. -r- Laikraštis “Ce Soir” 
praneša apie pabėgimą žymaus 
Italijos sqcialisto Giacomo Co- 
sta ir keturių jo draugų iš ita
lų kalėjimo, kuris randasi sa
loje Lampedusa, Viduržemio 
•juroje.

GKinSit

RAMSAY ■ MacDONADD, 
trįs sykius* buvęs Anglijos 
premjeru, staigiai mirė nuo 
širdies iigo$ plaukiant lai
vu į Pietinę Ameriką trijų 
mėnesių atostogoms. Jis bu
vo 71 m. afnžiauš.

" - < ' fe.. .

Dar devyniolikai 
mirties bausmė 

Rusijoje

Raudonasis Kryžius sa
vo monopolį gaminti ir 
- pardavinėti kortas 
"KAUNAS. — Finansų mini- 

steris spalių 18 d. paskelbė 
kortoms gaminti, pardavinėti 
ir vartoti taisykles.

Taisyklėse pasakyta, kad 
kortas gamiha ir pardavinėja 
Ęaud. kryžius kaladėmis po 32 
ir 53 kortas.

Be Raud. kryžiaus įstaigų 
kortas gali pardavinėti Lietu
vos bankas ir kt. įstaigos lais
vai susitarusios dėl pardavimo 
sąlygų su Raud. kryžiumi.

' Kortas gali pardavinėti pre
kybines vartotojų bendrovės ir 
kt. prekybinės įmonės, kurios 
turi I, II arba III rųšies pre
kybos liudijimus, išskyrus

KAUNAS. --- Surinktomis 
žiniomis šiuo metu1 Lietuvoje 
yra 256 kaimo plytinės (11 jų 
Klaipėdos krašte) ir pramoni
nių plytinių yra 22 (4 jų Kl. 
kr.). “ Didžiosios Lietuvos me
tinė plytų gamyba siekia apie 
04—50 mil. plytų. Iš to kiekio 
18 pramoninių plytinių paga
mina apie 30—35 mil. plytų 
ir 245 kaimo plytinės — apie 
15—17 mil.

Apskaičiuojama, kad kasmet 
kaimuose pastatoma apite 6,* 
000 gyv. namų, apie 6,000 
tvartų ir apie 6,000 kitų tro
besių. Tiktai tų trobesių sta
tybai kaimuose ' reikėtų apie
360 mil. plytų. Jei priskaitytifSmuklinio pobūdžio verslo įmo- 
dar kitų ūkio Trobesių staty
bą, o taip pat krosnims ir dūm
traukiams pamūryti, tai vien 
kaimo statybai butų reikalin
ga’ apie 400—450 mil. plytų. 
Be to, miestų mūrinei staty
bai, kaip apskaičiuojama, bu
tų reikalinga ne mažiau, kaip 
100 mil. plytų,. Todėl ateityje 
mūrinė statyba iš plytų 
monės- gali pareikalauti 
500—600 mil. plytų. ’

Rusij^MASKVA, Sovietų 
lapkričio 10. -r- Dar devynio
lika žymių sovietu-, Rusi jos vei
kėjų nuteista miAi ir jau su
šaudyta, pirm negu žinios apie 
teismo sprendimą pasiekė Mas
kva. ' ,
i .

Dešimt teisiamųjų rasta kal
tų mieste Suchum, Abchazijoj, 
prie Juodosios juros, o devy
niems mirties bausmė paskirta 

Azerbaidžiano 
Kaspijaus

pra- 
apie

Kinai žuvo visi 
. iki vieno

-

PEIPING, Kinija, - lapkričio 
10. — Kinų garnizonas, gynęs 
miestą Taiyuan, Shansi provin
cijos sostinę, vadovybėje gen. 
Fu Tso-yi žuvo visas, ažuot 
pasiduoti japonams arba pasi
traukti iš miesto, kaip pasi
traukė didžioji kinų armija.
• Taiyuan garnizono r kautynes 
skaitoma pavyzdžiu didžiausio 
herųjiškUmo, kokį parodė ki
nai šiame kare su japonais. ,

Ruošiasi ofenšyvui 
prieš Nankingą

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 10. — Japonai, paėmę mie
stą Shanghai, trečiadienį lei
do suprasti, kad jie ruošiasi 
dideliam ofenšyvui prieš Nan- 
kingą, Kinijos sostinę/

Dvidešimt tūkstančių japo
nų karių išlaipintą. Hangchow. 
įlankoje, pietuose' nuo > Shang- 
hajaus. įtf kariuomenė pradėjo 
žygiuoti linkui „f'Hahgchow, 
svarbiausio Chekiąng provin
cijos miesto. Japonai stengia
si nukirsti susisiekimo linijas 
tarp Shanghajaus ir Nankin* 
g°. ' U . ■. '■

Kaip įvadą į puolimą Nan-V 
kingo, japonų lėktuvai trečia
dienį metė bombas į Nankin- 
gą. Japonai jTu’ošeši laivais 
Yangtze upė prisiartinti prie 
Nankingo ir apšaudyti jį.

pa-
Pa- 
pin-

Prez. Rooseveltas 
-apie^Ramsay
MacDonaldą

- - - - _ --- , v

/ WAŠHINGTON, D. C." lap
kričio 10. r—-.Ryšium su Ram: 
say MacDdnaldo mirtimi pre
zidentas Rooseveltas išleido 
sekamą pareiškimą

‘‘Kadangi Ramsay MacDo- ‘ ” J ' .
nald darbavosi ilgai ir sėkmin
gai .žmonijos labui, jo liūdės 
visame pasaulyje tie, kurie va
dinasi liberalais. Man malonu, 
kad aš jį pažinojau kaip drau
gą, jr giliai liūdžiu dėl jo mir
ties.” , •

MacDonaldo kūnas bus 
imtas nuo laivo Reiną dėl 
cifico Bermudoj ateiųantį
madienį! ir parvežtas į Angli
ją laidotuVėmš.

MacDoiialdas gimė Škotijoj 
1866 metais, vargingoj šeimy
noj. Savomis pastangomis įgi
jo mokslo. Didžiojo karo , lai
kais gal būt buvo labiausia ne
kenčiamas Anglijoj- žriiogu‘3, 
kadangi rodė priešingumo ka

1924 metais jis Tapo darbo 
valdžios premjeras — 'pirmas 
Anglijos darbininkų premje
ras. 1931 metais jis. Sukėlė pa
sipiktinimo buvusių savo drau
gų) darbiečių tarpe, įeidamas į 
koalicinę konservatorių, 'kai 
kurių liberalų ir mažo skai
čiaus darbiečių ( valdžią, P>jm- 
jeru jis- buvo trijuose ^minis- 
terių kabinetuose.

mieste ABaku 
respublikoje, prie 
juros.

Vjsi’ nuteistieji ir 
ji buvo kaltinami

1.. . z ;.

nubaustie- 
užsimoji- 

mais išbirti respublikas, ku-•***-»*-• *v• •J’**.'** * '»■* ridse jie veikė, iš . sovietų są
jungos.-. •

______ _— j ,

Kova balsavimo. tei
sių klausimu

SPRINGFIELD, I1Į, lapkri
čio 10. — Illinois valstijos vy
riausias teismas yra išnešęs 
sprendimą,- kurs sako, jogei 
tam tikrais atvejais piliečiai 
gali balsuoti šioje valstijoje, 
nors- jų rezidencijos arba gy
venimo vietos butų kitoje val
stijoje.

Dabar Illinois valstijos rin
kimų komisionierių asociacija 
nutarė prašyti teismą pakei
sti šį sprendimą. t f

Illinois valstijos' vyriausias 
teismas leido balsuoti šioj, val
stijoj advokatui C. E. Pope, 
kurs turi ofisus East St. Louis, 

>111., liet gyvena St. Louis, Mo.

Nedarbo apdrauda 
Kanadoje

Gaisras žemėje, vir
šuj gyvena žmonės

nes.
Klubuose ar viešo lošimo vie- * •

tose kortos parduodamos su 
užrašu ‘klubams”. Kitokios 
kortos’ klubuose ir viešo loši
mo vietose draudžiama varto
ti.

Klubai ir viešo lošimo vie
tos, pirkdamos naujas kortas, 
visas vartotas kortas turi grą
žinti. Kortų įsigijimas ir grą
žinimas specialiose knygose re
gistruojamas.

Klubuose lošėjams kortos 
turi būt patiekiamos su sveika, 
neatplėšta banderolę., Sulošus 
vieną sutartą lęšimą,- pav., pro

SCRANTON
-40r —>- ~25Q^podų -šomeo gihi.« 
moję, anglies kasykloje,, šia u ' 
čia gaisras. O viršuje toj apie- 
linkėje gyvena apie 10,000 
Scrantono piliečių,. Gaisras ki
lo pora savaičių atgal Penn 
Čollieries kompanijos kasyklo
je. . .

Karo teismai 
lestinoje

Nepriėmė preziden
to rezignacijos

B . T fe į • i 
BARCELONA, >Ispąnįja, lap

kričio 10. KątąlonŽjus par
lament ui’'praėjusį antrącĮįęriį, 
lapkričio 9 dieną, įtęike Šios 
Ispanijos pr,pvincijos > fereziden- 
tas rezignaciją.,, Parlamentas 
prezidento Louis Compaiiys re
zignaci j os nepriėihe. Kataloni- 
joa vyriausybė eina išvien su 
MadridĮo-Barcelonos./ gynėjais 

Na, ir šitfo laiku, pas ją pra- prieš fašistus jr generolą frau

QTTAWA, Cąnada, lapkričio 
10. — Kanados ministeris. pir
mininkas Mackenzie King iš
siuntinėjo laiškus devynių ša
lies provincijų premjerams, 
klausdamas jų nuomonės apie 
įvedimą . Kanadoj apdraudos 
nuo nedarbo. , .

> . T

Apdraudos nuo nedarbo su
manymas planuojama patiekti 
Kanados parlamento busimai 
sesijai. Tačiau įvesti gyveni- 

’zman šitokį įstatymą, reikės pa
taisos prie Kanados konstitu- 
*•. r \ 1

93 metų, nauji dan
tys dygsta

t,,,,,,,,

GOLfONDA, III., lapkričio 
10. — P-nia Mary Berry jau 
susilaukė >93 metų amžiaus.

dėjo tretieji 'dantys dygti co.

LdiDh

Popiežius prašo 
taikos

VATIKANAS’,. lapkričių 10. 
— Buda irias silpnas kalbėti per 
radio, popiežius trečiadienį pa
siuntė laišką eucharistiniam 
kongresui susirinkusiam Tripo
li mieste. Popiežius ragino kon
gresą'prašyti iš Dievo taikos.

■ . u- ■ ' • ' *’ *•'. ■ •

Pa., lapkričio fefansą, pokerį ar kt., kortos 
laikomog.^ karintLunLs,. daugiau 
nebevartojamos, ir visa kortų 
kaladė Radd. kryžiaus žnyplė
mis peržnybiama ir bulvių tū
ze užrašoma kada tąja kala
dė buvo lošta.

Kortų lošimą klubuose ir 
viešose lošimo vietose prižiūri 
akcizo valdininkai, Raud. kry
žiaus revizoriai ir policija.

Nusižengėliams |aylos kelia
mos Akcizų ir finansinių mo
nopolių įstatymo nustatyta 
tvarka.

Pa

JERUZALĖ, Palestina, 
kričio 10. — Trečiadienį 
glijos vyriausybė paskelbė, 
ntA) lapkričio * 18 dienos 
pradės veikti karo teismai 
šium ^arabų riaušėmis prieš 
dus.

lap- 
An- 
kad 
čia 
ry
žy-

Konsulo užmušėjas 
pakartas

TAURAGĘ.—Tauragės mies
tas turi daugiau kaip 12,000 
gyventojų ir jo ribos gana pla
čios, o korespondencija išnešio
ja tik 3 laiškanešiai. .Todėl ko
respondencija gaunama gana 
vėlai, nes jie nesuspėja grei
tai jos pristatyti, kai kur laik
raščius gauna tik kitos dienos 
17—18 vai. '"Reiktų padidinti 
laiškanešių skaičių.

BEIRUT, Lebanon, lapkričio 
10. — Trečiadienio < rytą čia 
buvo pakartas Meguerdich Ka- 
rayan,- 29 metų armėnas, kurs 
nušovė Jungtinių Valstijų ge- 
neralį konsulą J. Theodore 
Marrinerį todėl, kad negavo 
vizos į Jūngt. Valstijas įva
žiuoti. ,

Naciai nužudė kaip 
šnipą

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 10. —: Vokietija nužu
dė praėjusį trečiadienį Bernar
dą Sandėrį, buvusj Francuzi- 
jos legionierių. Kaltino jį šni
pinėj us francuzams.

20 asmenų kaltina 
šnipinėjimu

NANCY, t'rančUziją, lapkri
čio 10. Čia. areštuota 20 as
menų. Jie yra kaltinami šnipi
nėjimu ir laukia teismo. Jie 
bus teisiami karo “teismo slap
tai A

O

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Paliųksminkit savo tėve
lis, sesutes, brolius ir gi- 

, njines. Pasiuskit jielns do- 
, lerj, kitą. Jus nepaliksit 

biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks dideli 

. - džiaugsią.
• *■

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini- 

‘ - gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 iki

1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chiėago, m
i i- ....... ............

Ketvirtadienis, lapt. 11, *37
„|..^n,jĮAą,' , I-

tiiųgai drąugijai priklauso pa- 
ąiŽ^meję artistą!, dainininkai 
fr mu^ąniąi; Atvyks taip pat 
fe štambųs veikė
jai. To&iu budu mtims bus tik- 
rąi malonu su chicagiečiais pa- 

k$ma4yti ir arčiau susipažinti. 
Toks tąlkiiųnkavimas mums 
tikrai į naudą išeis.'

Stanley Stotkevičia.
i, u-'t.'.-!"-.1:

Nespėję dar finansiškai' atsi- 

vartyt vargti. v
Caeė kompanijoje streikas tfu* 
ko apie aštuonioliką mėnesių. 
Kitose dirbtuvėse streikai grei
čiau btivo iikyiduoti, takiau ir 
ten susitaikymai neįvyko peij 
kelias dienas. .

Nėra reikalo, ir ąiskinti, kad 
,visa tai labai atsilfepe į vfętos 
darbininkus bei biznierius. Jię 
jaųjėsį suvargę, blogai ’ nusitei
kę; Apie bet kokį, rimtesni vei
kimą negalėjo būti ir kalbos. 

^Pąjš žmones buvo pranykęs vi- 
,šokis noras veikti. f

Visai kas kitą yrą dabar, 
žmonės dirba ir jaučiasi daug 
geriau, Na, o kai gyvenimas 
yra labiau užtikrintas, tai atį- 
^siranda ir noro daugiau veikti.

» » «
. Spalio 31 d. buvo surengtas 

Šaunus pokylis ponų Tarvidų 
dvidešimt penkių metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga. 

' Reikia pasakyti, jog ponai 
Tarvidai yra labai draugiški -ir 
puikus žmonės. Štai kodėl ir į 

:jų sidabrines vedybas susirinko 
per 200 žmonių. “ Jauni em-
šiems” buvo įteiktos labai gra
žios dovanos.

Prie pokylio surengimo dau
giausia prisidėjo ponios Čepie
ne ir Ona Dokšienė. Jos \tikrai 
daug darbo įdėjo tą šaunų po
kylį beruošdamos. žinoma1, tu
rėjo jos ir padėjėjų, bet vis 
dėlto joms teko viską prižiūrė
ti ir viskuo rūpintis.

Svečiai laiką x praleido tikrai 
linksmai, nes nieko netruko. 
Ponai Tarvidai tokiu jiems su- 

ir streikų banga užplūdo, rengtu pokyliu buvo labai pa-

KORESPONDENCIJOS griebti, ž^iopės ir yėlį gurėjo'1 Į. 
vąįgti. Paivy^džiui, T

j ■ i ■ m. 11 nj ■■

mm

Rockf ord, 111.
H-iD__ u4

Ratine, Wis
Vasarai praėjua^-rr Lapkričio 14 
d. turėsime didelį parengimą

F. Bulaw atsilankyhias. — 
7. Darbai: — Siurprizas po 

nams TarviHams. 
turos draugijos narių pa

Konsilinksfainimas. - 
ceriai.

ižui

puošiamos,

Praslinko -vasara. Dabar mes 
ją prisimename ir jos maloniais 
įspūdžiais gyvename. Kažkaip 
liūdna pažiurėjus į sodus/kurie 
paniurę stūkso. Nebesimato- nė 
vienmarškinių žmonių, kurie 
laisvai vaik»tinpjj^ gatvėse. Mie
sto parkai jau faktiškai užsida
rė,—nebėra kasmen veikti. Už-» 
tai paskubomisl^jau pradedama 
valyti salės; Ji
dekoruojamos Ir prirengiamos 
žiemos sezonui; Mat, nuo dabąr 
čia prasidės vi^as judėjimas, 
čia per kelis mėnesius žmonės 
rinksis, rengs pramogas, links
minsis.

Vietos lietuviai irgi jau pra
deda susirūpinti, žiemos veiku 
mu. Vasaros parengimus jie vis 
mažiau ir mažiau beprisimena. 
Kaip sakoma, praeitoji netrukus 
liks užmirštoji. Scenos mėgėjai 
jau yra susirtipinę tuo, ką jie 
vaidins per žiemą. Jie renkasi, 
diskusuoja, svarsto, o kai ku
rie jau pradėjo repeticijas. Žo
džiu, žiemos sezonas pradeda 
įeiti į savo vėžes. Visos organi
zacijos, o ypačiai kulturoš or
ganizacijos, stengiasi tinkamai 
prisiruošti savo parengimams.

Štai Bockfordo Lietuvių Kul
tūros Draugijos pirmas šio se
zono parengimas Įvyks lapkri
čio 14 d. Tai bus nepaprastas 
Įvykis. Dalykas toks, kad bus 
suvaidinta komiška operetė “Pi
ratai iš Penzanco”. Reikia pa
sakyti, jog tai yra labai grą
žus muzikalis kūrinys, kurį pa
rašė paskilbę Gilbert ir Sullj- 
van. Operetė amerikonų scenoje 
savo laiku turėjo nepaprastą 
pasisekimą: ji buvo vaidinta 
daug tūkstančių kantų. Operetė 
dar ir šiandien amerikonų "sce
noje tebėra labai populiari. : '7:

Vietos lietuviai operetę “Pi-’ 
ratai iš Penzanco” turės progos 
pirmą kartą pamatyti. Ją Su
vaidins “Naujosios Gadynės” 
choras, kuris specialiai pas mus 
atvyks iš Chicagos. Kaip jau 
minėjau, operetės vaidinimas 
įvyks lapkričio 14 d. Aragona 
salėje (320 Kent St.). Prasidės 
3 vai. popiet.

Sakyta operetė vaizduoja lais
vų piratų gyvenimą. O tas jų 
gyvenimas iš tiesų savotiškai 
romantiškas. Būrys v^rų, ku
riems nusibostą miesto gyveni? 
mas, išplaukia į jurą ir apsigy' 
vena salose. Kad galėtų gyvastį 
palaikyti ir iš bado nenumirti, 
tai jie priversti yra stvertis 
plėšikavimo. Kitaip sakant, jie 
virsta piratais, jurų plėšikais. 
Jie plėšia, kas tik pasitaiko ant 
kelio. Tačiau žmbniški jausmai 
nėra dar visai nuslopinti. Dėlei 
to ir prasideda savotiška kova. 
Sąlygos verčia plėšikauti, o są
žinė neleidžia tai daryti;

Kita bėda—tai ilgas nuo-žmo
nių atsiskyrimas. Jie pradeda 
ilgėtis žmonių, o ypačiai gra
žiosios lyties. Visai netikėtai jie 
susiduria’ su buriu ekskursan
čių. Nudžiunga piratai. Jie šo
ka ir dainuoja, manydami, kad 
tai paprastos merginos. Tačfcu 
pasirodo, jog tos ekskursantės 
yra’ galingo generolo^, globoja
mos. Tai didelis jiems smūgis.

Sakoma, jog viskas yra gerai, 
kas gerai baigiasi. Taip ir šiuo 
atveju.* Su piratais irgi viskas 
baigiasi gerąi. Tačiau apie tai 
nerašysiu: ateikite lapkričio 14 
d. ir pamatykite. Vienų tik ga- 

• liu pasakyti: operetė, yra tiktai 
graži, įdomi ir juokinga. Visi 
rockf ord iečiai būtinai esate 
kviečiami į kultūros draugijos 
parengimą atvykti ir tą gražią 
aperetę pamatyti.

—-Vofungis

Remkite tuos> kurie 
, garsinasi \ £ 
uNAWIENOSĘn -

- Kur-

- Drg. Krank Bulaw atsilanky
mas mus# kpk>nų^j«r pusėtinai 
išjudino vietos lietuvius. Ypa
čiai daug energijos atsirado pas 
Rąeine Lietuvių Kultūros Drau
gijos narius. Jie subruzdo, dirb- 
jti ir per vis^i trumpą laiką ga
ną nemažą skaičių draugijai ną-

gąVo. Tuą pa$u. mėtų Buvo ■ 
gaūįi keli »auii ‘ įkąitytojai 
^Nąiųięnoms-”. ■
"'Musų kolonijoje F. Bulaw- 

praleido apie savaitę laiko ir 
spėjo tikrai daUjr padaryti. 
Svarbiausias dalykas yra tas, 
kad jis sugebėjo išjudinti vie
tos veikėjus. . Kiek galima 
spręsti, musi^ kolonijoje veiki2 
fyąjs nuo dabar žymiai pagyvė^. 
'Refkįa tajp pat tikėtis, jog 
laikrašty je pasirodys daugiau 
žinučių apie taį ką mes vei
ktame ir kaip gyvename.

Galima sakyti, kad tik prieš 
metus laiko - žmones pradėjo, 
tikrai gerai dirbti. Prieš-tai re
tas tik kuris .galėjo pasigirti, 
jog jis turi pastovų* darbą. Ir 
•įdomus dalykas buvo tas: kai 
tik darbai- pradėjo geriau eiti, 
tai

. > 4 ’ .
’ ' ‘J • ■

PADEGIMAI. -« TaJkai , 
parodo vietas aštuonių na- 

; ftįttf ųo^ers 'Padcfe; dist^ikte, 
kuMuos Gervaze, Blake, 14 
metų ' vaikas, *, prisipažino 
padegęs vieų norėdamas 
matyti važiui)jaučius gaisrą 
gesinti ugniagesius.

• r* V• |- * • -a' • x.» . • 4w • ' r j • J ” '

tenkinti ir pareiškė1širdingą pa
dėką visiems dąlyviaths.

avė.
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Rąstą
Raktai

/ , , .. ..................-

Prie 31-mos- ir Union
buvo ’ atrasta grandinėlė raktų. 
;Asmuo, tu4aą raktus pametęs, 
gali juos atsiunti “Naujieno
je”.

z Racine Lietuvių Kultūros 
Draugija nutarė tupėti pasi- 
Hiiksiųibimą pu; Ąęguliariško su
sirinkimo. Pąąilinksminitue da
lyvaus vien tik draugijas na
riai. Bus muzikaliojprogramą, 
o taip pat i^ užkandžių. Vaidy
ba prašo visus narius susirinki
me dalyvauti. - 'Susirinkimas 
įvyks šio mėnesio dį Vėliau 
bus prariedą i rvieta.

Tuoj po Naujų Metų Kultū
ros draugija, pfahuoja įmigti 
didelį koncertą. Artistai ir dai
nininkai bus pakviesti iš -Chi
cagos. ' 7' i-[l|

Tačiau šią proga-reikia pri
durti) jog ątvyks -vien tik ęhi- 
cagos Lietuvių Draugijos na
riai. Tai rodo, jog musų gimi- ffąrsin1-' *
.......... ..................................... .. , ---------- - . —...........  , .V- ."t,.. ...... f! T T"

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomiČius, pianus ir 
i visokius rakandus bei Morus 

ąrti ar toli.
3406 SOUTH | 6921 SOUTH

WESTERN AVĖ.
I Hemlock 5040
^ ė.- t, „..g.;—y.z..
,.l I II F l'l.» .......... ■' ii II .

j BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
.! '• ' ' PAS.

Juozapas Ažukas
Bridgeporte apdegė keletas namų, 

:kpr žmonės' neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ąnt savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
dė ištiks — apsidrauskite tuo- 
įąus pas — k

; atstovauja ' ‘
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS A S SOČI A- 
TION OF BRIDGEPORT 
3303,^0. Lituanica Avenue 

Tel. Boulevard 3450
(Atdara nuo l.O rvto iki 9 vak.)

eaunennsi

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai:
Jį.—-Balzekaa Motor Sales DYĘAI pri

rengs j tisų khr'ul karboratorių ir ge- 
neratoviu žiemos važinėjimui.

f' *• ' * I *
2.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 

heaterį.■

BaliokasMote
1 ■ (<U will Likę’ t
; 4030 Archer Avenup

f A U

1515

---- ........ ..........į*--.) vy r

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAU^ IR. MDŽIAVSIĄ LAIPOJIMO IŠTAIGA

smfiSĖNA IR
Visi Tifonai YARDS 1741-1742 

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

- -'Efel. LAJ-4YETTE 0727
Iii..............p II II JI ................. . ......... ...................*

4- koplyčios visose
C'hicagos dalyse

Mrs. Anelia K. Jatrusz
Physical Therapy 

and Midvife
6630 So, Weriten» 
Avė., 2nd floor 
flemloek 9H1 

Pątarnąujų pri© 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massagojg^ SOUTH CLAREMONT A VE 
electjric. treat-‘ 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
> '■■■.. ■

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
________ / 8Utert‘-_____________________

JOŠEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So.( Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

• i , t i — Av* ' • • '

Ofise TeL Vfrginla 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 4157’ARCHER AVENUE \ 
‘ ; Ofiso valandos: <
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakar

Rezidencija:

Valandos—9—10 Al M. 
Nedalioj pagal sutarti.

DR. I. E MAKARAS
10758 S. Michigan Ąve 

ROSELANP—CHICAGO, JU* 
Tel. PULLMAN 1193-8277

: A. Montvid, M. D
West Town Stote Bunk Bldg. 

‘ 2400 WEST MADISON STREET 
>-Val. 1 ild 3 do pietų, 6 iki 8 vak 

TeL Seetey 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V«tf. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
’ ADVOKATAS \

7 So. Dearborn St
Room 1230 

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

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

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
v VALANDOS: 

Panedčlį, 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

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoi pagal sutarti.

7CAVALCADE?'
Kent tieky Botirbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklės supilstytą ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 mefafe.

YRA GERESNIOSE .TAVERNOSE

. OABiM,: Ine.
6005-7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILLINOIS 
... ...... .. ...................... —

m ■■ ji ji . mw ■- —
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Baimė ima, kad. po 
'■ poros mėnesių reikės 

' atmokėt savo, ~ • A *■ » •3.-- * ♦ I

Morgičių! ;
s

NĖRA KO BIJOT
. * r 'i ’ ■

. ■> - f

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

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.., ' 1

LITHUANIAN BUILDINft, LOAN & 
• SAVINGS ASSOCIATION
1736 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas CANAL 8500
. \ ‘ . • ■ f' . t ; i , *■ • • * .

į. ■' i ---------- ■'

--------- . ...........   . ...---------- ---—--------------------------------- r—

»l I .,111 i H 11Į ............................... imi .1 .......... ,imh .mi I II I ■ ■■

Klausykite Ihusų Lietuviu radijo programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai.- vakare iš W., H- JĮV Cr. ętoties (1420 K.) — Pranešėjas

‘ " $AtTlWRAS. ’
4? ><•> .■ j :•»{..j • 4 ' i-x . / .• - ■

t e ’..T e, >• ri ■ f . f. , . *■  ■■■Xm>I.I lF 1 r.  • >

Laidotuvių Direktorjai
NĄRIA|'.'

Chicago^L
Cicero 7;

Lietuviu^ ■ i

Direktorių
Asociacijos

U-ui

Ambulance 
L Patarnavi- 
k mas Dienų 
| ir Naktį

W7 TURIME
KOPLYČIAS

I ' VISOSE MIESTO
7 DALYSE.

i*.
P 3307 Lituuhicą Avenue . ■ Phdhe Boulevard 4139
I —4—^.-..,;;^------ ------.................. ....... ..... ............. . ... t---------------------- —

• „ A. PETKUS
1^10 South 4^th Court Cicero Phone Cicero 2109

■ -V

P, J. RIDIKAS
; 3354 So. Hal^įed Street Boulevard 4089

• * ,t '*■ . C/ • ■ \ ' y/ ’ *. * \ s ( • , • •. 1'

■ ' ■ ■ r. 'i.,j.rzoLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street ' Phone Boulevard 5566 

‘y , r—7-- ,--- -e-----
i - L S.M.SKUDAS

F 7X^.tWęat Mtr^.t N ' Fhonę Monroe 3377
' ir r.«*,-wn^i'.mu ui'm t,i'li.ii.l iii. . »'i i||'■' i ■ Į ■ , į i ,ii«i .h. , ,i «i l' | it; 11 »i|'l . 1 ■ i

■ L 4-S.l\ MAŽEIKA 7 Yards 1139

į •. lAchąwicz IR SUNVS 
mi West, 2 " ‘ "

; SKYRIUS: 4S-.
pi 

R

_ ’ Yards 1139
Phone Yards 1138

» i <in ,»1 r     <i,t

U Pisk* Thope Canal 2515
Rast- lOAth Street Tel, Pullman M70

-.......................................... ' '■■■'■ ...........................................er 1 '

JUOZAPAS EUDEIKIS ir tėvas
. 4704 So< Westerp ,Avė, >v »• Phone Virginia 0883

"N j. LĮULEVičlUS
4348 So. Californjfa Ąvenuė’ z phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. ' 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svąigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose' atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos ąkys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South'Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai pakUtgjri
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
. ■ t ■■UhU.4 rt *1' <'•''!>>■ *■ ' 1  -+*-' -• l I

”■' Dr. Margėrisr ‘ ' 
3325 Šo. tlalsted 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. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius

■ Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos Nariai.________

Phone Hemlock 2061 ■,
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutarti.

- - _ a - ' - - - -

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
į ...j i ■ yir»w 'R* w " nFr«w*T ■ * i

Į KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

' IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. »

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 
, Tel. Canal 3110

' Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8201 West 22nd Street 

’■ Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rezi §631 So, CaHfornia Avenue 
t ■ Telefoną® Repuhlic 7H6R

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
.756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted St».
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis. pagal% sutartį
Re®. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880
•, / .♦

Telefonas Yards 0994

< Dr. Maurice Kahn
ii 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso yalaudos;
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA £406

* : i i t
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SLA 136 kuopos susirinkimąs. — Kongreso komiteto 
konferenciją. — Pittsburghą aplankius. — Reiškia 
nepasitenkinimą. — Rinkimams praėjus. — Skal
byklų trustas. — ’ 
deralį kalėjimą. — Mirimai 
Pažadėsi,, tai patiešysi.

— Rinkimams praėjus
Banko plėšikai |iko pasiųsti-į fe*

i. *— Nusiskundž a. —

ti nei daugelio kitų kolonijų 
lietuviai. Taip rųanyti verčia 
p. Dargio surengtas šis paren
gimas, o taip pat vadinamasis 
radijo piknikas. Tiek Viename; 
tiek kitame parengime žmonių 
dalyvavo tiek daug, jog sunku 
bųyo prasimušti: visur didžiau
sia, spūstis, susigrudimap. Iš 
to aš ir sprendžiu, kad pitts- 
burghiėčiai moka vieningai 
dirbti.

Parengime turėjau progos 
susitikti su daugeliu* pittsbur- 
ghiečių, su kuriais jau seniai 
bebuvau matęsis, čia pasima
čiau ir su kai kuriais SLA vei
kėjais. Tik, viena man nebuvo 
linksma, kad mano senas ir 
geras draugas J. Mažukna ne- 

fMcaip tejaučia.

SLA Pildomosios Tarybos 
klausimu

Lapkričio 2 d. SLA 136 kuo
pa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Buvo aptarti labai 
svarbus klausimai, kurie yra 
susiję su organizacijos reika
lais. Tarp kitų dalykų, ’buvo 
kalbėta ir apie Pildomosios Ta
rybos nominavimą. Nariai pa
sisakė už rėmimą Rytų Komi
teto siūlomo sąrašo.

Nemažai kalbėta apie kuo
pos rengiamą balių, kuris įvyks 
vasario mėnesį. Nutarta tikie- 
tai pardavinėti po dešimt cen
tų. Vadinasi, ,u*ž dešimt centų 
bus galima ne tik gerą pro
gramą pamatyti, bet ir, jei lai
mė nusišypsos, gauti gražia 
dovaną.

Kaip žmones sako, tai bus 
pigiau nei grybai.

Svarbi konferencija
Spalio 31 d. L. D. salėje įvy

ko A. L. Kongreso komiteto 
svarbi konferencija, kurioje 
dalyvavo kelios dešimtys .dele
gatų. Delegatus prisiuntė įvai
rios Ohio valstijos ribose gy
vuojančios organizacijos. Atsi
lankė taip pat nemažas būrys 
ir pavienių veikėjų, kurie pri
taria Lietuvos liaudie^ išlais
vinimui/

Konferencija praėjo gyvai ir 
geroje nuotaikoje. Buvo pakeL 
ta ir aptarta daug svarbių 
klausimų, kurie paliečia Lietu
ves žmonių buitį. Visi pasisa
kė už tai, kad Amerikos de
mokratiškai nusistatę lietuviai 
turi visais budais padėti savo 
broliams, kurie tėvynėje kovo
ja dėl demokratiškos tvarkos 
atsteigimo.

Konferencija išsirinko val
dybą, kuri tvarkys Ohio val
stijos komiteto reikalus.

Komitetas nutarė gruodžio 
19 d. surengti dideles prakal
bas Lietuvių salėje. .Prakalbų 
tusias bus išaiškinti vietos 
lietuviams . dabartinę Lietuvos 
žmonių buitį. Vądinasi, kalbė
tojai nušvies fašistuojančios 
Smetonos valdžios darbus: kaip 
ta valdžia patrempė visokią 
laisvę po kojomis.

Kalbės Dr. P. • Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, ir F. 
Abekas, “Vilnies” red. narys, 
šia proga tenka pabrėžti, jog 
tos prakalbos yra rengiamos 
ne vienos kurios partijos ar 
organizacijos. Faktiškai pra
kalbas rengia visi Clevelando 
pažangieji lietuviai, kuriems 
rupi Lietuvos žmonių išlaisvi
nimas. Mat, prakalbų surengi
mu rūpinsis Kongreso komite
tas, kurį sudaro įvairių pažąn- 
giųjų organizacijų atstovai.

Beje, komitetas yra nutaręs 
ir vietos kleboną kviesti kal
bėti. Jei jam rupi Lietuvos 
žmonių gerovė, tai jis galės ta
tai įrodyti.

žodžiu, komitetas yra pasi
ryžęs daryti viską, kad pra
kalbos kaip galima geriat/ nu
sisektų.

Penkių metų sukaktis
t

Spalio 31 d. turėjau progos 
Pittsburghą aplankyti ir daly* 
vauti p. P. Dargio parengime. 
Dalykas tokis, kad jis suren
gė penkių metų radijo ' valan
dos sukakties paminėjimą. Iš 
to paminėjimo aš išsivežiau 
gražių įspūdžių. Ir iš viso grau
žų įspūdį paliko pittsburghie* 
čiai. Man rodosi, kad Pitts* 
burgho lietuviai kažkaip mo
ka šilčiau ir taikiau sugyven- Ląimėjo Kenneth J.« Sintis.

Žądėjo ir Clevelando 
/ neaplenkti

Bu*vęs -. Anglijos karalius nę-t 
butų aplenkęs ir Clevelando. 
Tačiau jo rengiamas maršru
tas bent šiuo metu susmilko. 
Mat, pasirodė, Uacl ex-kafaliųs 
yra labąi jautrus: pakako Bal- 
timore1 organizuotiems darbi
ninkams griežtesnį žodį pašą^ 
kytL. ir jis tiek įsižeidė, kąd 
atšaukė savo kelionę.

O tąi reiškia, kad clevelan- 
diečiai. neturės laimės romari- 

yra. pasiryžęs paklupdyti ant tiško ex-kąraliaus pamatyti. '

Skundžiasi
“Dirva” skundžiasi, kad kL 

to laikraščio leidėjai bando jos 
bizniui kenkti. Girdi, jie sklei
džiu gandus, kad “Dirva” esap- 
ti’ fašistiška ir ^nedav/g skai
tytoj ų teturinti. ,

Ką Čia žmogus besupaisysi: 
gal jie. ir žino, ką kalba.

Automobilių nelaimėse jau 
žuvo per 200 žmonių

Iki lapkričio 1 d. Clevelande 
žuvo, 201 žmogus automobilių 
nelaimėse; Nors ir yra deda
mos visos pastangos, vienok 
tos rųšies nelaimės ne tik nę- 
mažėja/ bet kaip tik priešin
gai, —• jos- metai iš metų 
didėja.

Majoras Ely buvo išgarsė
jęs tuo, kad varė visokį bi/nį 
su raketieriais. Ypačiai jls^i 
nesidrovėjo susidėti su tam
sios rfepu*tacijos žmonėmis prę- 
hibicijos metais. • ■ ; r

■' <:.l

Per šiuos 'rinkimus visi- tie 
dalykai buvo iškelti į aikštę, 
ir majoras Ely neteko savo 
vietos.

> ■' **. • '• t -,

Susiorganizavo skalbyklos
Clevelando skalbyklos sukū

rė savo rųšies trustą, kuris

Kur Gauti Old 
Gold Konkurso

VL. ■ y. •' u

Linkiu p. Dargiui ištvermės 
vadovauti tai radijo programai 
dar daug daug metų.

Svečias iš Chicagos
Prieš kiek laiko Clevelandą 

aplankė F. Abekas, “Vilnies” 
redakcijos narys. Atvykęs jis 
buvo savo spaudos ir organi
zacijos reikalais. Dalyvavo taip 
pat ir A. L. Kongreso konfe
rencijoje, kuri įvyko spalio 31 
d.

Nariai nepatenkinti
< Daugelis SLA narių, su ku

riais man teko kalbėtis, reiš
kia nepasitenkinimą, kad iki 
šiol Pildomoji Taryba nepasi
rūpino išduoti apyskaitos iš 
auksinio ; jubiliejaus /vajaus. 
Jau ištisi metai praėjo, kaip 
vajus pasibaigė, o apie jo pa
sekmes nariai tikrų’ žinių ne
turi. i *

Miesto viršininkų rinkimai
Miesto valdybos rinkimai jati 

praėjo. Praūžė jie tarsi kokia 
audra. Majoru antram termi
nui liko išrinktas Harold H. 
Burton. Jis gavo 144,000 .bai
sus. Vadinasi, trisdešimt tūk
stančių daugiau nei jo oponen
tas, demokratų partijos kandi-, 
datas.

Miesto taryboje įvyko keli' 
pasikeitimai, — liko išrinkti 
keli nauji nariai. Dabar, kaip 
sakoma, bus “fifty-fifty” pro
pozicija : šešiolika republikonų 
ir šešiolika demokratų. Tikrų
jų demokratų faktiškai . bus 
penkiolika. Tačiau liko išrink
tas vienas nepriklausomas de
mokratas, kuris,, reikia many
ti, daugiausia rems demokra
tus.

Teisėjų rinkimuose taip pat 
šiokių tokių- permainų įvyko. 
Būtent, liko išrinkti keli nau
ji žmonės.

Dabar, kai rinkimai praėjo, 
tai visokie polįfikieriai turės 
progos “pailsėti” iki kitų rin
kimų: Tie, kurie laimėjo, žino
ma, stengsis pasinaudoti ir sa
vęs nenuskriausti. Apie duotus 
pažadus jie vargu turės laiko 
prisiminti. O be to, juk pa
prastai taip yra: pažada — 
patiešija, o neišpildo 
griešija. >

Apyskaitos rodo, jog politi
kieriai praleido 'pusėtinai pi
nigų šiems rinkimams. Burto- 
no kampanija atsiėjusi pem 
kiasdeŠimt * tūkstančių dolerių. 
Tokios sumos nesudarys majo
ro alga per dvejus metus. Bet 
jeigu tiek: pinigų leidžiama rin
kimams, taį, tur būt, apsimo
ka. / . ■. •,

Clevelando priemiestyje, Eu- 
clid, liko padaryta permaina. 
Majoras Ely rinkimus prakišo.

— nesu-
1 ■

kelių neprkilausomas įstaigas. 
Vadinasi, tas' skalbyklas, ku
rios trustųi nepriklauso ir ‘ ne
nori priklausyti. Skalbinių pri
ėmėjai irgi liko labai suvaržy
ti: jie turi biznį daryti tik su 
viena skalbykla. Jeigu* -bando 
skalbinius duoti kitai skalbyk
lai, tai paprastai susilaukia ne
malonumo. Kai kuriais atve
jais nukenčia langai.

Aišku, kad tai yra savo rų
šies raketas. Nieko tad nuo
stabaus, kad jau liko iškelta 
ir byla. Bus įdomu, koki spren
dimą teismas išnęš. *

. Pagavo pabėgusius banko 
plėšikus

i Banko plėšikai, kurie buvo 
pabėgę iš apskrities kalėjimo, 
liko pagauti ir išvežti į fede- 
ralį kalėjimą. Išvežtieji plėši
kai yra Bird, Widmar ir Schau- 
ver. Išvežę jitos visus tris su
rakinę, kad ’ negalėtų pabėg
ti. . -

Mirimai
šiomis dienomis pasimirė 

Teklė Ulienė (6703 Wade Park 
Avė.). Ji buvo tik 49 metų 
amžiaus. Palaidota liko su baž
nytinėmis apeigomis. Laidotu
vėse patarnavo laidotuvių di
rektore pella Jakubauskienė;

Mirė Silvestras Bartoševi
čius (19801 Tyronne Avė.). Jis 
buvo 52 (metųk amžiaus.

Velionis Bartoševičius v b&vo 
kun. Bernardo . Bartoševičiaus 
(Bartis) . tėvas. Laidojo N. 
Wilkelis. . ; ! /

L

VIS

Pažadai
lietuviams John 
yra gerai pažįstamas 
metus jis buvo ,mie

MVietos 
Su‘lzmann 
Per ilgus 
Sto tarybos narys. Vėliau ėjo
pavieto šerifo pareigas. Bet 
štai per paskutinius rinkimus 
jis ir vėl liko į miesto tarybą 
išrinktas. .

Prieš rinkimus p. Sulzmamf 
žadėjo kovoti u4ž tai, kad mie
sto tarybos nariai nusimažin- 
tų sau algas. Jis sakė^ kad nię- 
ku gyvu nega 
tąrybininkų, ku
nieko pusėtinai pasikėlė sąų' 
algas — nuo aštuoniolikos šim
tų iki trijų tūkstančių dole
rių. r \ ‘ /.

(• Dab&r i turėsime progos pa- 
matyti-,, ką: SulZĮfaąnn darys ąl- 
gų sumažinimo* klausimu.

‘ -r- Jonas Jarus.’

a pateisinti
be niekur

....... I *

ĘęilfU rąžyti New Y o r k a n, 
Lorillard Company, Varick

' gįątioą, N* Y.
-■•••• f—į. ”

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

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

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

Prašant blankos' reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei- 

(sp.)

Ar temdo jūsų gyvenimo 
numų džiaugsmus bjaurusis sil
pnumo jausmas? Ar jauties “nu
sidėvėjęs” ir pagiringas? Ar nuo
gąstauji? Ar apetitas menkas? 
Ar krinta svoris? Ar dingo vi- 

•; krūmas? Daug jau tokįų žmo
nių patyrė, kad MALVAZ turi • 
sustiprinimo, gaivinimo, elemen
tų turto šaltinį, kuris juos at
gaivino — padėjo atstatyti pa
jėgas' ir vikrumą maloniu, pa
tenkinančiu budu. '

MALVAZ veikla yrą geresnė 
už tūkstančius MĄLVAZ draugų 
garbinimo straipsnius. Tad jnes 

/■ kviečiame jus pamėginti ant mu
sų rizikos. Gei’k tą gardų, gaivi- 
nsntį. ^sveiką maisto-gėrimą, ku
ris yra, padarytas iš rinktiniau- 
sių grudų. Mes garantuojame, 
kad jus irgi busit pilnai paten
kinti. Jei tai nebus ko jus tiki
tės, mes grąžinsime viską ką jus 

įmokėsite. . ' ■
■ Užsišakykit kartoną šiandien. 

Pristatomą prie jūsų durų be 
ekstra mokesnio. .

MALVAZ Maro Monarch Beer aludariai

maloJ'

Gaivek
nuo

Kartonas ifi 24 $2.70 
50c už tuSčiua

Kartonas ifi 12 $1.40 
25e už tuščius

Mana/iclt Oa.
o2^/9-^-9 P/to-tte Ca/tal 6500

' ------ --------—-------------- -----------------------------------------
.. - J.;?’* •• :• : ‘

Joks kitas Cigaretas neduoda jums tos

ŠVIEŽUMO APSAUGOS!

Ne vien tik tas 
paprastas vienas 

užvalkalas, atsidarantis 
iŠ viršaus

. .. bet taipgi
EKSTRA užvalkalas 

atsidarantis iš apačios

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

SHAKNIS
Tai ypatingai pul
kus lietuvių kąr 
tusis gėrimus.

Supilstytas b u te* 
liuose su . žolėmis 
ir Šaknimis.

_____Z_„ ‘.J 80 Proof
National Cordial Co., Ine.

CHICAGO. ILL.

A Product of

Pristato i Valgyklas Vįsokibs rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi* 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

P. J. V. GARAGE
P. J. VAIČIS, Sav.

Taisom visokius automobilius ir 
, trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTK A20L

f

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių malevų, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Tel. LAFAYKTTĘ 4089

= Tel. Calumet Residence =
4258. Yards 5034

Banis Studio
Pirmos’ Rųšies Photo Studio | 

| Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei- | 
i rriynos ir pavieniai tai musų spe-1 

cialybe.
1 3200 So. Halsted St. I

■’t F. KUZMARSKIS
t Kriaučius—Tailor
Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

Tai yra tas EKSTRA Užvalkalas, 
kuris tai daro!

ASIŽIURĖKITE ant viršaus 
paprasto cigareto pakelio, ku

ris turi tik vieną Cellophane už
valkalą.

Pastebėkite atvirus užlenkimus 
ir siūles.

Dabar išegzaminuokit Old Gold 
pakelį. Pastebėkite tą EKSTRA 
Cellophane užvalkalą. Patėmykite, 
kaip jis dubeĮtavai užpildo pakelio > 
viršų ... ir dubeĮtavai užlipdo apa
čią. Dėka tiem DVIEM Cellophane 
užvalkalam, vietoj vieno, Old Gold 
pakelis neįleidžia oro ir apsaugoja 
nuo klimato.

Kada cigaretai išdžiūsta, jie ir 
apmiršta.. Sudrėkę cigaretai nie
kam nėra pąsitenkinimu. Iš abiej ų 
atžvilgių pranyksta kvapas. Pra
nyksta švelnumas. Pranyksta pa
sitenkinimas.

Dvigubai - švelnus Old Golds 
duoda jums ne tik prizinio der
liaus tabakus, geriausius kokius 
pinigais galima pirkt, bet duoda 
šviežumu gatahtuotus cigaretus 
nepaisant, kur jus juos pirksite.

JUS GALIT LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S

naujame $250,000 PieSinii; Konteste. Gaukite įstojimo Manką ir visus detališkumus bile cigaretų krautuvėje

Copyright, 1937, by P. Lorillard Co

WEST SIDE 
EXPRESS

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

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

APDRAUDA
(INSURANCE) x

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudas 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
< nuo Langų išdaužymol

OERB. NMji«s>q įkaityto- 
Jm ir akaitytojal prašomi

<rautuvM, korio* *Wbi««i
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted Št., Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.

f ' t

Uiaakyaio kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ______ ._________ $8.00
* Pusei metų ---------------------- 4.00

Trims mėnesiams__ ________2.00
Dviejn mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .......______ .75

Chičagdj per išnešiotojus:
Viena kopija -----------------------8c
Savaitei 1---------------------------- 18c
Mėnesiui —------------------------ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
' paštu:

Metams .....—...........   $5.00
Pusei mėtų ............___ ______ 2.75
Trims mėnesiams ___ .___ .... 1.50
Dviem mėnesiams ___ ;_____ 1.00
Vienam mėnesiui ^,..w—.75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos#

Apžvalga

, * (Atpiginta)
Metams* _ _ $8.00
Pusei, meti] ....—-----------1 4.00
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
„ I • , -------------u—*.------- ------ .

MacDonaldas
- kaip jau vakar “Naujienose” buvo pranešta) mirė 

tris kartus buvęs Britanijos prejnjeru James Ramsay 
MacDonald. x

Tai buvo vienas stambiausiųjų ašmenų šiame am
žiuje, ne tik Britanijoje, bet ir visame pasaulyje. Atsi
minus, kad jisai, gimęs beturčių šeimoje ir negavęs 
baigti nė vidurinės mokyklos, savo nepailstamu darbu 
pasiekė aukščiausią vietą milžiniškoje britų imperijojė 
ir atsistojo prie jos vairo, kaipo darbininkų vadas, tei
kia stebėtis žmogaus ištverme ir gabumais.

Buvo didele tragedija ne tik pačiam MacDonaldui, 
bet ir visai Anglijos darbininkų klasei, kai jisai 1931 m. 
atsimetė nuo Darbo .Partijos ir sudarė su konservato
riais ir liberalais “nacionalią valdžią”. Buvusieji jo 
draugai apšaukė jį “išdaviku”, o naujųjų savo talkinin
kų tarpe jisai hetado nuoširdaus draugiškumo. Kon'ser- 
vatdriai jį toleravo premjero vietoje politiniais sumeti
mais, bet valdžios,vadeles jie pasiėmės į savo rankas, ir 
jas laiko iki šiol. t > t

Daugelis laiko tą MacDonaldo žinksnį sunkiu nusi
dėjimu, bet, gal būt, teisingiau bus pasakyti, kad tai 
buvo sunki klaida. Politikoje,beje, klaida kartais būna 
blogesnis dalykas, negu nusidėjimas. MacDonaldas pa
darė klaidą, nepasiduodamas valiai partijos, kurios dė
ka jisai buvo iškilęs. Ne tai buvo bloga, kad krizio va
landoje jo nuomonė nesutiko šii didelės jo draugų dau
gumos nusistatymų;..bet buvo. nelaimė, kad jisai, užuot 
rezignavęs, kai jo draugai atsisakė jam pritarti, susidė
jo su priešais.

Šiandie, studijuojant to križio priežastis, tenka pa
sakyti, kad jos buvo didesnės, negu kad viena kuri nors 
partija butų galėjusi jas įveikti. Tai buvo defliacijos 
(pinigų brangumo) krizis. Jį sulaikyti tebuvo galima, 
tik nupiginus valiutą. Tokį dalyką galėjo pravesti tik
tai valdžia, turinti tvirtą pasitikėjimą krašte, kaip pa
rodė Belgijos, Francuzijoš ir kitų kraštų pavyzdys. Dar
bo Partijai, kuri neturėjo parlamente net absoliučios 
daugumos, toks uždavinys butų buvęs per sunkus.. Bet 
Anglijos politinės tradicijos neleido valdančiai partijai 
kviesti talkon opoziciją. Todėl antrojo MacDonaldo ka
bineto kritimas buvo neišvengiamas.

Tačiau, jeigu MacDonaldas nebūtų s^skąldęs" Darbo 
Partijos, tai ji, kad ir pasitraukusi iš valdžios, butų pa- 
silikusi stipri ir, kriziui praėjus, butų galėjusi vėl lai
mėti. Tuo gi tarpu skilimas* darbiečių jėgas laikinai vi
sai sUparaližiavo ir konservatoriai pasidarė beveik ne
kontroliuojami krašto valdovai. Dėl jų atžagareiviškos 
politikos, ypač tarptautinėje dirvoje, šiandie kenčia vi
sas pasaulis. , •;. v

Bet atsimindami didžiąją MacDonaldo klaidą, ne
privalome užmiršti, kiek drąsos ir pasišventimo jisai pa
rodė pasaulio karo metų,L kai ji visi ujo ir niekino dėl 
jo nusistatymo prieš karą. Jisai suprato, kad iš tos žmo
nijos skerdynės nieko gero nebus nė vienai tautai, ir ji-, 
sai šito savo įsitikinimo neslėpė, nors tai padare jam 
milionus priešų. Šiandie, kai minima to kdro paliaubų 
sukaktis, yra kaip tik tinkama proga atiduoti MacDo
naldui pagarbą už tą jo drąsią kovą prieš katą.

Nežiūrint, ka<į jisai paskutinius savo gyvenimo me
tus buvo pasitraukęs iš darbininkų judėjimo, bet istori
joje jo vardas paliks, kaip asmens, kurio vadovybėje 
darbo žmonės pirmą kartą paėmė į savo rankas didžiau
sios valstybės vairą —- ne pilietinio karo keliu, nė per 
kraują ir sunaikintas gyvastis, bet ramiu gyventojų va
lios pareiškimu.

VISI SUKRUTO SUSIVIENIJl-1 
MĄ “GELBeTP 

' : į,..-'
SLA. nariai it nenanaisu

kruto tą . organizaciją, gelbėti. 
Zeikus-Jugelevičius-JurgėĮaf (ku
ris niekuomet ^ųsi vienijimui 
nepriklausė) sumanė išgelbėti 
SLA. nuo radikalų ir nuo seno
sios kartoj. Todėl jisai siūlo 
“Vienybėje” rinkti į SLA..vir
šininkus' tūlą “trafiko teisėją” 
ir dar. porą “jaunuolių”, ku
riems '‘radikhlizma's yra tik pa
šaipos objektas”,

Nekokia rekomendaciją. Tie, 
kurie tik šaipytis moka, vargiai 
gali norėti, kad kiti, žmonės 
juos gerbtų, — ypač tuomet, 
kai jie šaiposi patys iŠ savęs. 
Pavyzdžiui, tas “trafiko/ teisė
jas”, kai jisai dar tikrai buvo 
jaunuolis) pats buvo radikalas, 
bolševikų Sėbras.

Yrū ir daugiau “gelbėtojų”.
Vienas eks-socialistas, eks-

/ 

komunistas ir eks-sklokininkas 
nori išgelbėti SLA. nuoi “kapi
tuliacijos”. z.

Jisai mano, kad tie Susivie
nijimo nariai, kurie siūlo rink
ti visą senąją Pildomąją Tary
bą, esą svajotojai ir kapįtu- 
liantai: jie svajoja “galėsią nu
raminti tautininkus”. Girdi:

“Tokia strategija’ yra ka
pituliacija.” v.
šis “gelbėtojas” irgi niekuo

met nepriklausė Susivienijimui. 
Jisai anąmet ėjo su tais, kurie 
SLA. suskaldė. Bet po skilimo, 
kai tas strategas atsipeikėjo, 
tai jisai pasaite, kad tai buvo 
“arklinė taktika”. t

/ Ar žmogus, kuris sėdėjo arkL 
linėš taktikos vežime (ir kuris 
dabar į. jį vėl atsisėdo), yfa 
kompetentiškas davinėti patari
mus SLA. nariams, kaip jie 
privalo savo organizacijos rei
kalus tvarkyti-?-Labai abejoti
ną. . . ’ / ' 1

Atsirado* pagalios, dū it kito
kių “gelbėtojų”. Viena moteris 
SLA. darbuotoja siūlo išgelbėti 
organizaciją nuo vyrų. ’ 

, Ji rekomenduoja rinkti į SLA 
dildomąją Tarybą tiktai mote
ris (žr. šios dienos Moterų Sky
rių “Naujienose”). .a/-. W 

šiam sumanymui reikia bent 
tiek pripažinti svarbos, kad jį 
dūoda asmūo, kuris ne tik yra 
SLA. narys, bet ir per ilgus me
tus organizacijoje Uoliai darba
vosi. •

• Antra, šis sumanymas k yra 
teisėta ręąkeija prieš tautinin
kų pasikėsinimą' visai pašalinti 
moteris iš viršininkų, vietų or
ganizacijoje. Į savo “šleifą” jie 
neįdėjo nė. vienos moteries. Ne
nuostabūs kad moters pradėjo 
agituoti, kad nebūtų renkami j 
Pildomąją Tarybą vyrai!

Tokiu budū dabar prasidėjo’ 
kova ne tik tarpe partijų, bet 
ir tarpe lyčių ir gentkarčių. ./ 

Kai Susivienijimas šitaip ban
doma iš višų pusių “gelbėti”, 
tai aišku, kad jisai — nepra
žus. .

<»■ >

ma dar labiąu pražydo, nes at
sirado daug naujos medžiagos 
scenai ir/ miliopai"'naujų te
atro lankytojų. Apie 1928 me
tus Rusijos teatras pasiekė 
aukščiausią tobulumo laipsnį. 
Vienoje tik Maskvoje buvo' 40 
įvairiausių rųšių teatrų, ir pa
saulis atsidėjęs sekė jų veiki
mą. • ' ■

Bet, sako “The Manchestėr 
Guardian” korespondentas, po 
1928 m. prasidėjo teatro nyki
mas. Valdžia ėmė reikalauti fš 
teatrų < politiškos propagandos. 
Skaudžiausią smūgį teajtruį su
davė Stalinas: jisai nuėjo pa
klausyti šestakbvičio operos 
“Ekaterina Izmailova”, kufri 
jau daug kartų buvo statoma 
scenoje; opera jarti nepatiko ir 
jisai liepė ją sustabdyti.

“Paskui antras smūgis 
prieš teatrą. Antras Maskvos 
Teatras buvo tiesiog uždary
tas. Prasidėjo kampanija 
prieš Tairovą, kai kurie jo 
'veikalai buvo uždrausti,, ir 
pagalios jisai buvo pašalin
tas iš teatro direktoriaus 
vietos, jam palikta tik pata
rėjo balsas. Ėjo kampanija 
taip pat ir,prieš Meyerhol- 
dą...” < .
Korespondentas sako, kad jau 

ir Stanislavskis (garsiojo Me
no Teatro steigėjas), pasirodęs 
su savo trupe Paryžiuje, susi
laukė nepalankių atsiliepimų 
spaudoje — tai pirmas toks at
sitikimas jo 25 metų darbuotė
je.

Kodėl gi Rusijos teatras ėmė 
nykti? f Anglų korespondento 
nuomone, svarbiausia priežastis 
ta, kad dabar teatras ėmė tai
kytis prie 'Skonio naujos publi
kos, kurios išsilavinimas yra 
neaukštas. 4

Jisai mano, kad dėl tos pa
čios priežasties sumenkėjo ir 
Rusijos literatūra. Kitąsyk Ru

 

sijosJ^letrlštįka žavėdavo visą 
kultūringąjį, pasaulį. Bet dabar, 
per 20 me^i sovietų gyvavimo 
nepasiroą 
tikrai dį

VAA-ŽIUO-JAM!
- — ■     ..

(Musų specialaus korespondento) 
...................

pat nenori sudrausti Japoni
ją

štai dėlko Visos tos impe
rialistinės fašizmo valdomos 
valstybės, kaip Japonija, Vo
kietija, Italija taip aukštai gal
vą pakėlė! 7 \

Bėne du metai atgal Nau
jienose rašiau, kur karo pa
švaistė pirmiausia gali pasiro
dyti. Kaip 
ną iš tokių 
Rytus. Štai 
mus, x jokio

(Tęsinys)

Tolimųjų Rytų dramos 
pradžia

Pigu įsitikinti kas butų Vir
tę, jei Anglįja šitokią kovą bū
tų prakįšusi. Tai butų buvę 
lygu šį vandens kelią amžiams 
prarasti.

O šiokį kelią prarasti veik 
lygų Britų imperiją paktikdy- 
ti!

štai ’• dėlko Britų imperija
delsia, štai dėlko Britų impe- nąS karas. Tiesa, tasai karas

tik nurodžiau vie- 
taškų Tolimuosius 
tenais eina nuož- 
pasigailėjimo neži-

----- ---------Ua--------------------

SUNYKO KtJSIJOS TEATRAS

Sftusijoje nė vieno 
®d*7kurinio.

Auna Kaskas-Kat- 
kauskaitė Vakar 
Apleido Chicago
Antradienį dainavo Žydų Mdl 

dtjklos Koncerte

IŠ LIETUVOS
. ’ . f

-—I—•

Taiso gatves >
_ f • s

KAUNAS. — Kauno miesto 
savivaldybės statybos skyrius 
dabar pergrimižia arba tvar
do Iš viso 32 gatves*

Paprastu grindiniu^ dabar 
jau nė viena gatvė negrindžia

ma: daroma arba lygus grin
dinys arba grindžiama bitulp 
plytelėmis. Iš viso šiepwVKąu- 
no miesto savivaldybes sąma
toje gatvėms grįsti paskirta 
apie vieną milijoną litų.

Prie įvairių miesto savivale 
dybės statybos darbų ir gat
vių grindimo ir tvarkymo dar
bų dirba apie 1,500 darbinin
kų.

Bešališkas Anglijos liberalų 
laikraštis “The Manchester 
Guardian” įdėjo ilgą s,aVo< ko
respondento straipsnį apie, tb* 
atro padėtį Sovietų Rusijoje. 
Jisai sako, kid per keletą pa
skutinių metų >atras Rusijoje 
labai nukrito.

Rusija da iš senų laikę buvo 
pasižymėjusi savo scenos tnė- 
nu. Rusų tautoje yra daug te
atro talentų. Jos operos žvaigž
dės — pay. šaliapinas — būvo 
pagarsėjusios visame pasaulyje, 
o dramoje ypatingai didelį var
dą buvo įgijęs vadinamas Me
no Teatras Maskvoje, kutiaih 
vadovavo Štanislavski ir Nemi- 
rovič-Dančenko (Petrapilyj e pa
našų teatrą buvo įsteigusi Ko-

• 5 a v .1. _ j / \ £/

Po revoliucijos Rusijos dTa-
misarževskaja) /

riją deraąi ir kartu dabar gal
vatrūkčiais ginkluojasi!.

Ginkluojasi todėl, > kad jūs 
rausiami gyvybiniai interesai, 
kad jos pašonėje išaugo Itali
jos tiek vandens, tiek oro lai
vynas.
ju’ros ir Tolimųjų Rytų dra
mos pradžia! Japonija gerai 
Europos visas pakrantes iš- 
uOstinėjo, gerai pažino Europos 
valstybių situaciją- ir drįsp 
pulti Kiniją. Kitaip tarus, pa
siryžo Britų imperijos liūtui 
stoti ant uodegos, ■ nes tashi 
liūtas pasitikėdamas dideliu 
savo pajėgumu ir gyvendamas 
daugiau galinga savo praeiti
mi paliko ne toksai budrus.

Anglija negali jokiu* budu 
.šiuo metu savo karo laivyno 
pajėgų Viduržemio juroje su
mažinti, negali juos pasiųsti į 
Japonijos pakrantes, O esa
mieji Ramiame vandenyne lai
vai daugiau skirti prekybos 
laivynui kelius nuo 
tikėtinumų saugoti, 
į akį priešui šokti.

Šiaurės Amerika 
liavusi save nito Europos di
džiosios politikos? dabar taip 
pat staiga negali susiorientuo
ji ir vienu ypų savo užsienių 
politikos gaires pakeisti, šita 
padėtimi apsukrus japonai ge
rai pasinaud.ojo ir dabar Britų 
imperijos galingam liūtui vai
kšto ant uodegos.

Nėra kam 'sudrausti
SSSR lyg tyčia šiuo metu 

veik pradėjo savo vidaus ka
rą su tariamais priešais. Kaip 
tenais nebūtų, bet sušaudžius 
visų 
štabų 
kitus 
dabar 
SSSR

čia, šiose Viduržemio

juros

visokių ne- 
negu akis

visai ižo-

nėra paskelbtas ir jo forma
liai garbingos žmonijos insti
tucijos, kaip štai Tautų Sąjun
ga/ nėra pripažinusi. Kaip ly
giai nėra pasisakiusi,, kad in- 
terventai pavidale Italijos ir 
Vokietijos generolu Franku 
prisidengdami puola Ispaniją!

Skaudi ironija
Tai skaudi pasaulio gyveni

mo ifonija!
Tai šlykštus imperialistinės 

politikos cinizmas!
Ramus Viduržemio

vandens! Pakrantėje vasaroto
jai krykščia. Tyliai stūkso di
džiulės palmos!

Kas galėtų sakyti, kad, štai 
už kelių šimtų kilometrų “ne
žinomi” piratai skandina be
ginkliuos prekybos laivus ir dar 
kieno laivus? Britų imperi
jos!

čia pat šiuose ramiuose Vi- 
durženiio juros vandenyse 
maudosi ir anglai. Jie džiūgau
ja, tarytum nieko nebūtų bu
vę.

čia sieną peržengę slankioja 
judrus italai ir čiauška ame
rikiečiai janki, čia tikras tau
tų įhišinys. čia'* visi atvyko ne 
tik pasilsėti, 
ma daugiau 
bių patirti. 
' Karas, dar 
tėse vyksta,
Pirėnų pusiau*salio 
ir Ramaiis vandenyno slėny- 
se. •

Čia dar galima linksmintis 
ir ilsėtis!

’ Dėlto rambus tasai gamtos 
sutvėrimas žmogus!

Apleidžiu gražius Viduržemio 
juros krantus ir perku- gelž- 
kelio bilietą tiesiog į Versalį!

Aštuoniolika valandų išilgai 
Prancūzijos ir -aš Versalyje!

Para Bellum.

bet ir kaip gali- 
visokių linksmy-

ne šiose pakran- 
jisai eina tenais 

krantuose

savo armijų 
viršininkus • 
pasitikėjimą 
Visi paliko 
viena savo

prarado pas 
ir su SSSR 
atsargus. O 
rizika taip

Garsioji lietuvaitė daininin
ke Ona Katkauskęitė-Anna 
Kaskas vakar po pietų išvyko 
New Yorkan. Gkięagoįe ji dai
navo du kartu. Sekmadienį, 
Givic .Teatre, o antradienio 
vakare, The Temple Isaiah 
Israel žydų maldykloje, kur 
jai buvo surengtas specialis 
koncertas.

Dalyvavo.,beveik išimtinai 
rinktinė Chicagos žydų publi
ka. Buvo kelidlikas lietuvių. 
Viso — apie tūkstantis žmo
nių; / ; • '

Painininke publikoje pali
ko tokį gerą įspuejį, kad ren
gėjai tuojau ją angažavo kon
certui ateinantiems metams; 
Pastatydami lietuvaitę ant ly
gios papėdės su Tito Schipa 
ir kitais garsiais daininihifcais, 
kurie beveik kasmet dainuoja 
maldyklos koncertuose. ■ 

‘ Ona Katkauskaitė /išpildė 
16 dainų pngramąir apie 
dešimts ‘tbis’’/numerių.

Prieš išvažiuojant,, daininin
ke dalyvavo vaišėse* kurias 
jai surengė Chicagos Motetų 
Kliubaš, po vadovybe p-les 
Mary Brenzaite. Vaišės įvy- .
ko Congress viešbutyje, kur; ^32 m. O 192fo m. Domagk jau 
sūsirinkb. grhžus būrys Kliu- darė bandymus su laboratorijos 
bo narių ir veikliųjų Chica- gyvūnėliais, pavyzdžiui, su pe- 
gos lietuvių moterų. Parengi- l®mis., Jis apkrėtė peles strep- 
mėlis buvo gyvas ir gražus/ R. tokokkais (apskntaus pavidalo Dees ir Colston, rodos, patys

Sulfanilamide
(Bereikalingai tJjantas Vaistas)

II
Amerikos Gydytojų Draugi

jos žurnalo Nr. 13-me tilpo apie 
šitą vaistą net 8 štraipsniai. 
Štrąipsnių autoriai pasakė, ko
kiems ir kokiam skaičiui ligonių 
jie' šitą vaistą davė ir kokių re
zultatų gavo. Kai kurie šitų 
straipsnių buVo skaityti šių me
tų Amerikos Gydytojų Draugi
jos suvažiavime^ taigi, kartu ir 
išdiskusuoti. Tokiu budu, gali
ma sakyti/ jog šitas paistas jau 
nebęra visai jaūnutėlis, moks
lui nežinomas, kaip spaudoje 
dabar apį^jj labai daug rašo
ma. Jis jau tėra gana daug tyj 
ribėtas Ir mokslui pažįstamas, 
kaip tubjaūs pamatysime. Bet 
■pradėkime iš pat pradžių.

šitam vaistui pradžią davė 
tyrinėtojai Meitzsch ir Klater

bakterijos), q kai jos susirgo, 
tai davė joms sulfanilamide. 
Pasirodė, kad šisai chemikalas 
puikiai veikia, atseit, strepto- 
kokkus nepaprastai smarkia nai 
kiną. Paskui ir kiti mokslinin
kai darė bandymus, žmonėms 
duoti šitą vaistą, rodos, pir
miausia pradėjo Colebrook ir 
Kenny. Juodu davė šito vaisto 
trisdešimt aštuonioms mote
rims, kurios sunkiai sirgo in
fekcija (jos buvo apsikrėtę ir 
užsinuodiję streptokokkais), ir 
trisdešimt penkios pasveiko.

Paskui pradėta šito ^vaisto 
duoti ligoniams nuo plaučių, 
tonsilų, ausų ir kitų kūno orga
nų bei vietų uždegimo, žinoma, 
ypačiai, kada tas uždegimas bu
vo sukeltas streptokkokų. Duo
ta jo net ir prezidento Roose- 
velto sunui, Franklin D. Roose- 
velt, Jr., kai ji? sunkiai sirgo 
skruostakaujių ląstų uždegimu. 
Davinių gauta nepaprastai gerų, 
—tokių gerų, kad kai kurie,gy
dytojai per daug entuziazmu už
sidegė ir šitą naują vaistą liau
dies spaudoje paskelbė, tarytu
mei kokią panacėją.

Pagaliau nemenko užsidegi- 
rėjos gydyme. Mat, gydytojai’

pirmutiniai išmėgino šitą vaistą 
gonorėjai gydyti, na, ir gavo 
visai netikėtų davinių. Kai ku
rie jų ligoniai pilnai pasveiko 
per trejetą ar penketą dienų, 
kai kurie per septynp'.ą ar de
vynetą, bet—reikia’ pasakyti tei
sybę—kad kai kurie visai ne
pasveiko. Tokių pat davinių ga
vo ir kiti gydytojai.

O todėl, ve, ir reikia pasaky
ti, jog. šitas vaistas nėra jokia 
panacėja, jog jis yra kaip ir vi
si vaistai, vadinasi, 
ligoniams puikiai ; 
tiems vidutiniai, o 
nė.

Dabar, ar šitas 
žmogaus sveikatai 
pavojingas, kaip 
mėčiuose daug rašoma? Pasa
kau trumpai ir storai: Ne! Jo 
yra gavę jau šimtai tūkstančių 
ligonių, ir iš jų nė vienas dar 
huo jo nemirė. Tiesa, jį turi pri
iminėti ligonis didelėmis dožo- H 
mis, nes mažomis jis neveikia, 
vis dėlto negalima sakyti, kad 
jis butų pavojingesnis už kitus 
vaistus. Ne. Vaistai yra visi pa
vojingi, jeigu jie nėra prirašyti 
ligoniui kaip reikiant, ir jeigu 
ligonis juos nepriiminėja, kaip 
reikia, šitą dėsnį, man ijfegis, 
visi turėtų galvoje turėti, (‘štai 
kodėl kiekvienas ligonis turi 
imti tiktai gydytojo prirašytus 
vaistus. Be to, šitą vaistą pakol 
kas tegalima priiminėti tiktai 
piliulėmis arba plyskeliais, an
aiptol * ne skystimo pavidale!
Taigi, nepirkite jo sutaisyto 
skystime, eliksire ar tam pana
šiai! žodžiu, nepirkite be gydy
tojo recepto.

&et čia lengvai galiman bile 
kas užmetimą padaryti, būtent 
tą, kad nuo šito vaisto kartais 
ligonis suserga, atseit, jam gal
vą ima skaudėti, jaučiasi labai 
silpnas, temperatūra pakyla, lu
pos pamėlynuoja. Tai yra labai 
paprastas dalykas. Mat, dauge
lis žmonių turi nepaprastą jau
trumą svetimoms medžiagoms, 
ir tokį jautrumą medicinos mok 
sle vadiname alergija. Pavyz
džiui, ir vienas ir kitas vaikas 
gauna' to pačio antitoksino nuo 
difterijos, bet vienas už keletos 
dienų negaluoja, o kitas jaučia
si puikiai. Kodėl? Aišku, pas
tarasis turi nepaprastą antitok
sinui jautrumą. Arta imkime 
šieno šiltinę., Juk ne visi ja serga, 
vadinasi, ne-visų kraujas prie
šinasi vienai ar kitai žolei, ar 
tam panašiai. Pagaliau, imkime 
vaistus, kuriais gydome sifilį. 
Pasitaiko ligonių, kurie smar
kiai nuo Šitų vaįstų suserga, 
atseit, jų organizmas pasiprie
šina. Bet ar tai reiškia, kad 
vaistai yna’ pavojingi ir nevar
totini? Niekados! Jie milijo
nus sifilitikų išgelbsti nuo pa
mišimo ir mirties.

Taigi, galų gale, tas nhujasai 
vaistas—sulfanilamide, kurį lai
kraščiai padarė baisiausiu siau
bu, nėra nė truputėlį pavojin
gesnis už kitus.

O jeigu, kaip jau pirmame 
straipsnyj . sakiau, 60 žmonių 
mirė nuo Elixir of Sulfanila
mide—Massengill, tai čia patsai 
sulfanilamidas nėra kaltas, o 
tiktai eliksiras, kuris turi net 
72 nuošimčių diethylene glycol.

Tai prašau turėti galvoje, -ir 
naudingo vaisto nemaišyti su 
kokiu ten pelnagaudų išleistu 
eliksiru.

Neiškentęs, pagaliau, pasisa
kysiu, kad man pačiam teko ke- 
letai tuzinų ligonių sulfanila- 
mido duoti po 40 arba ir 60 
granų per dieną, ir tie ligoniai 
nė vienas nesiskundė jokiais 
nesmagumais.

Dar žodis. Jei ligonis kartais 
pradeda jausti kokių nors, ne
smagumų šitą vaistą imdamas, 
tai užtenka tuoj sustabdyti ir 
jtie visi nesmagumai dingsta, 
kaip niekur, nieko.

—-Dr. šeštokas-Margeris

vieniems 
gelbsti, ki- 

kitiems visai

vaistas yra 
ir gyvybei 

nūdien laik-

GERB. Naujienų skaityto
jai Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių rūkalais eiti i taa 
krautuves, kurio# skelbiasi 

ienoje.
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Gimdymo Kontrolė I
Rašo Dr. A. šliupaitė

CftHIIMl

(Tęsinys)
Yra trys budai kontroliuoti 

. gimdymus. '
1. Abortas—reiškia prašali- 

nimas vaisiau^ dirbtiniu budii. 
Vaisius yra gyvas nuo pirmos 
dienos išsivystymo. Kad neda- 
nešiot vaisiaus iki galo — daro
ma abortas dirbtiniu budu, pa
prastai iki dviejų mėnesių nėš
tumo^ Prašalinimas vaisiaus 
tokiu budu yra užmušimas gy
vybės. Abortas grąsina taipb- 
gi moters gyvybei. Daug mok 
terų žuvo, žūsta ir žus, o dar 
daugiau netenka sveikatos. Nė
ra paslaptis, kad daug nelai
mingų atsitikimų vyksta.

2. Sterilizacija, šitokia gim
dymo kontrolė kitaip daroma. 
Vokietijoje ir keliose valsty
bėse Suvienytose Valstijoje yra 
pravesta įstatymai,' kur sterili
zuoja kriminalistus, bepročius, 
silpnapročius, • epiletikus tuo 
tikslu, kad tokie negeistini ele
mentai nesusilauktų vaikų. 
Sterilizacija reiškia padarymą 
nevaisingu operacijos keliu. 
Sunkiau vykdyti sterilizacija 
moteriai, kadangi reikia ati- 
dengt pilvą, perpiaut ir surišt 
kiaušintakius ir reikalinga pa
gulėt 10 dienų po operacijos. 
Tokiu budu kįaušintakiai ne
praleidžia kiaušinėlį užvaisini- 
mui. Operacija nekenkia svei
katai. Moteris gali gyventi lai
mingai, bet daugiau nepastos. 
Pas vyrus tas lengviau^ daro
ma, oda, kirkšnyje, Seklų ta
keliai yra perpjaunami, perri
šami ir ligonis tuoj po opera
cijos gali keltis. Tokiu budu 
parišti takeliai nepraleidžia 
sėklas vaisinimui. Operacija 
nekenkia vyro sveikatai, vyriš
kumas pilnai pasilieka, bet 
toks vyras, nesusilauks šeimy
nos. x

Kad pagerinti žmonijos vei
slę, sterilizacija yra geras bū
das, kad žemos rųšies žmonės 
negalėtų susilaukt šeimos. Ste
rilizacija nedaleidžia jiems vai
šintis. Yra įrodyta, kad silp
napročiai daugėja 3 
greičiau nei sveikieji, 
nepakanka įstaigose 
čiams, kriminalistams, 
tikams, silpnapročiams,
laikymas yra didelė našta vi- 

negeistinas 
sveikąjį vi- 
Reikalinga 

imtis prie-

ries kiaušinėlis nėra užvaisin- 
tas — ti'Žūofnazgos nėr — vai
siaus nėr — nieko gyvaus no- 
susitVėrė Ir todėl niekas ne
naikinama, neužmušama, kaip 
prie aborto, žinojimas budo 
nepastoti turėtų būti po gydy
tojaus kontrole ir duodama pa
tarimas beturčiams, suvargu
sioms šeimoms, kurioms pasi
darytų didelė našta sulaukti 
daugiau' vaikų. Jei gimdymas 
kenkia 
geriau 
abortų 
mėm.

moteriai, tai jai yra 
nepastoti, o negriebtis 
su nelaimingom pasek-

(GALAS)

kartus 
Vietos 
bepro- 
epilep- 
Jų iš-

gilinti lininy

I KINĄ TEATRAI Į 
(MOVIES) I
~Adele

S
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Šią savaitę vidurmiesčio ki
no teatrai nėrę perdaug tur
tingi įvairumu kurinių. Did
žiumoje, turi komedijas. Ta- 
čiaus yra- keletas vertų ma
tyti.

"Dotible Weddin”. Labai 
juokinga komedija, su Myrna 
Loy ir William PoWell» Rinki
nys visokių nesąmoningų in
cidentų, neblogai isiįtvarkyta 
ir visai gerai suvaidinta. Kas 
mėgsta skaniai pasijuokti ir 
užmiršti laikinai visus rūpes
čius, būtinai gjnatykit.

Dabar rodoma United Art
is t s teatre.

"Į) r. Lyn' su garsiu scenos 
ir kino artistu George Arliss. 
Pasakos turinys labai įdomus 
ir nepaprastas, turi daug juo- 
ginkai pavojingų incidentų. 
Sąstatas geras, visi dalyviai 
yra anglai. Filmą išleista 
Gaumont-British Co.

“Wild. and Wooty”. Smagi 
komedija, daugiau mažiems. 
Su jaunute artiste Jane With- 
ers. Pasaka remiasi maždaug 
ant mažo miestelio politikie
rių intrigų. Gerai suvaidinta. 
Rodoma State and Lake teat
re.

“Victoria The Great”. Isto
rinė drama, vaizduojanti gy
venimą karalienės Viktorijos. 
Labai gražiai ^dramatizuotas 
kūrinys, nors vietom perdaug 
ištęstas tačiaus visai nenuo
bodus. Turi keletą labai gra
žiai fotografuotų spalvotų 
scenų. Vaidinimas pirmos 
rųšies. Su Anna Neagle ir 
Anton Walbreck. Verta maty
ti. Rodoma Palace teatre.

Visus šiuos kurinius gali 
matyti ir vaikučiai. Daigiau 
pasikalbėsim z kitą ketvirta-

KINO TEATRAS
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I Bukim Gražios I 
| Rašo MADAM E « į 

........................................ ..

Miegas
Gudrus žmonės per amžius 

kartoja, kad miegas yra ge
riausias gydytojas. Kad labai 
tankiai jis pagydo nors ir rim*' 
Čiausiai sergantį ligonį. Iki šiol 
niekas to negalėjo užginčyti.

Grožio ekspertai' nuolat kar
toja, jei norit pasilikti jaunos 
ir gražios, miegokit mažiausia 
8 valandas. Miegas prašalins 
raukšles nuo veido Ir suraftiins 
nervus.

Nemiga padarys daug ža
los. Akys pasidarys pilkos ik 
neaiškios, skruostai įdubs, vei
do oda liks geltona ir t.t. Be 
to, ir sveikata su laiku suirs, 
nes nervams susilpnėjus ir vir
škinimas pablogės ir širdis 
pradės mušti.

Nemiga ( pasendins, ir brah-. 
ginusias grožio ekspertas ne
įstengs jau pagrąžinti. Todėl 
turit pakankamai miegoti.

Jei ląikas pavelija, prisnųš2- 
kit ir kokį pus “^dį popiet. 
Bet vakare būtinai atsigulkit 
prieš 12 valandą. Jei negalė
sit užmigti, pradėkit skaitliu'o- 
ti. Jei neturit dolerių banke, 
tai skaitliuokit aveles. Pana
šiai: vienas, du, trys, keturi 
iki 100 ir nepamatysit kai už
migsiu Kai atsigulsit, .atsigul
kit ant nugaros ir pasitampy- 
kit, ištieskit kojas ant kiek 
galit, taipgi rankas. Apsivers- 
kit keletą sykių, paskui ramiai

■: r

Į Kada Amerikoniška Rože Lietuvoje 
Pražydi

ir ...Atsiminimai Lankant Lietuvą
. ....... .

Rašė STASĖ G.Į 
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(Tęšinyš)
Juzytė sU< tėveliais Palangos 

pajūry maudosi. Jura tarsi links 
ma, no^s bangos jos šaltos Ju
zytę vilioja savo glėbin, bet ją 
nesužąvi. Savu gražių liemenė
lių paraduoja pra ministerius, 
sukasi; Akys mėlynos, kaip žy- 
buokles šaudo praeivius. , Švie
siai geltonį, kaip linas plaukais 
nuo saulės spindulių blizga, lu
pos raudonos, rodos, viskas dai
lu. Maudynės kostiumas, pritai
kintas prie jos auksinių plaukų, 
dar dailesnę, ją padarę. Tėveliai 
džiaugiasi Juzytės grožiu* net 
miegot nė valgyt nenori; Jaukią 
kada pamatys savo dukrelę 
Lietuvos ministeriene. ' ■

* ■' ' ■ ■ . i

Vasaros metu ministeriai ir 
kiti dideli pohai, beveik visi Pa- 
langofe. pajūry gamtos supiltom 
smėlių kopoms grožisi, saulės 
spinduliais “maudosi” gėrisi ju
ros bangų ošimo, bei žaliuojan
čių ptišių kvepėjimu, Stebi gra
žiąsias moterų figūras, moder
niškus kostiumus ir kalbąs! 
apie moterų plažą, kur visos Je- 
vos kostiume, kai nynlfos, pa
jūrio kopos’/smėlį nuklojusios 
išdrykusios vartosi. Daugelis: 
smalsuolių nbrėtų tenais užsukt, 

____ ___ .... bet... kaip kam pasiseka su ką.
atsigulkit’ir apie pleką nesva-1 merą pagaut kbkioš Venerini . _ m
jokit.... Labanakt! ; nuotrauką. •;■ . J<o “!liudyt”. Nesulaukdami,
1 p • ■ H..................r 
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Tėveliai galvoja, tarsi perib 
gai Južyte savo laimės neatran 
da. Kodėl? juokia gražuolė! Net 
visi Palangos vasarotojai jau 
dėmešį kreipia ir vienas kitą 
klausia; “ar tnfcltei Amerikon^ 
su nudažytais šviesiai auksiniais 
plaukais it labai raudonom lu
pom?” Pagalios šv. Petras it 
Povilas atėjo ‘pagalbon Juzytės 
tėveliams, kai juodu abudu su
siglaudę saldžiai miegojo ir sap 
navp apie ateinančią laimę. Pa
budo linksmų kad nprą kartą 
jų svajonės gal išsipildys. Tar
si naujas pasaulis jiems atsivė
rė. Tuojaus gandai pasipylė po 
Palangą, kad Juzytė “milijo
nierių” duktė. Oh! Kokia lai
mė ! ’

Lietuvos pagarsėję aviatoriai, 
kariškiai/su gražiom uniformo
mis, tiekus kaip ąžuolai vyrai. 
Ne vienoš panelės širdį sužavėk 
ja ir šiaip visokių romantiškų 
aferų tvėrėjai, Jie gražiai Ju- 
zylei komplimentus kaip perlus 
beria jau Palangos gražioje 
Kurhauzo saloje, Južytė kaip 
žvaigždutė su aviatoriais suka
si kada Orkestrą užgroja faks- 
ttotą Tėveliai už stalo sėdi ir 
džiaugiasi laimėjimu, Jaukia ka
da pp. •aviatoriai, pabaigę šok
ti, pradės kaip amerikonai sa-

nepagei- 
sumeti- 

nesisau- 
datfgiau’

suome-nei. Toks 
pertekliuj grūmoja 
suomenės daliai, 
būtinai nedelsiant t
monių. Verčiau, kad butų ma
žiau sveikųjų, negu daug tų 
visai nepageidaujamų ir žemos 
rųšies žmonių.

3. “Contraception” — reiš
kia apsisaugojimas nuo pasto
jimo. šitas būdas yra išmin
tingiausias ir nepavojingas mo
terims, kada gimdymas ken
kia arba vaikai yra 
daujami ekonominiais 
mais.' Moterys, kurios 
goja' nuo pastojimo,
šia daro abortus. Pagal statis
tikų davinius, kur 4 vaikai ge
ma gyvi, — daroma " vienas 
abortas. Abortas daug kainuo
ja, yra pavojingas ne tik svei
katai, bet ir daugel moterų žū
sta. Tėvai, kurie negali duoti 
savo vaikams sveikatos, gero 
išlaikymo, išauklėjimo — žiu
ri į nėštumą su baime ir rū
pesčiu. Abortas 
kuris yra gyva 
dienos, 
reiškia 
Toks 
nėliui- 
sėklų narveliu iš vyro.

Abortas užmina vaisių, 
yra gyvas nuo pirmos 

Budas nepastoti — 
neįvyksta užuomazga, 

būdas narveliui kiauši-

Mote

Nepraleiskit 
Gerievieve 
Giedraitienės 
Koncerto

Gene vi e ve yra musų mer
gaitė. Ji išaugo Chičagojc, to
dėl mes' turėtumėm ją 
remti. Neužmirškit, - kad 
pasidarė įžymi dainininkė 
stipendijų bei 
ma, bet savo*
darbu. Mes marięme, 
kiekviena šio skyriaus 
loja ir pritarėja turėtų „ 
lankyti J jos koncertą ir

remta

kad

atsi ■No.

rodyti jai savo pritarimą. Jei 
norit išgirsti tikrai gerą dai
nininkę ir shiagiai praleisti 
keletą valandų* atsilankykit ir 
kitoms patarkit atsilankyti j 
Gehėvieve koncertą, sekma* 
dfenį, lapkričio 14 d.Chlcago 
Lietuviiį AhditoHjoje. M J.

1251—Tos* kurios nori I “ T ■*” ** ""
' » . NAUJIENOS DEPT,,
gražią, nebrangią ir I juisted St., Chka^o, III. . .

suknelę tegul bando |
Čia i<įedu 10 centų ir ptašau atsiusti man

įsigyti gražią, nebrangią ir i s
praktišką suknelę tegul bando | “ ■ • '

< . t. r, • -i-,.-. čia !4edu 10 c<ją nusimegsti. Pasižiūrėkit į Į
Pavyzdys' p Vardas ir pavardėšį šaunų modelį. ? J 

kainuos j mus tikini 10 centųJ
16-18 ir 38-40 mie-

Adresas

i No

thano sau, kažin kodėl tie Lie
tuvos ponai tokie nemandagus? 
O pp. aviatoriai laukia, kada 
Juzytės “milijonierės” tėvai pra 
dės fundyti. Juk, tikrenybėje, 
jiems priderėtų, nes jie ieško 
gražiai dukrytei vyro—žento. 
Nesulaukdami, pradeda užsaki
nėti valgius, gėrimus ir stalas 
greitai prisipildo kupinas viso
kiais brangiais gardumynais. 
Tėveliai Juzytės lyg varžosi, 
nežino katrą valgį pirmą pra
dėtu ar gal užsigert iš pradžių? 
Galvoja ir niekaip negal sugal
vot, galų gale pradeda savot š- 
kai... pp. aviatoriai geros kle
boniškos išsitraukę, dar links
mesni, dar daugiaus gražiai Ju- 
zytei komplimentų nesigaili. Lai 
mė neapsakoma! Pavalgę ant 
valandėlės atsiprašo, tuo tarpu 
kelneris pakišą sąskaitą $25.00. 
Mamytė Juzytės išsitraukia iš 
po juostos pinigų pundą, užsi- 
mokas paima tėvą ir Juzytę už 
rankų išsiveda ir visi gerokai 
išvargę, keiksnodami ponus už
miega. 

x ’ I

Greitai Juzytė iš Palangos 
dingo. Jau nieks daugiau apie 
ją nekalbėjo. Didžiuma vasaro
tojų tikri buvo, kad tokia gra
žuolė jau seniai p. ministėrienė. 
Amerikiečiai “didžiavosi”, kad 
galės reikalui prisiėjus apgint 
Lietuvos piliečių interesus per 
p. “ministerienę.”

Kaunąs. Nors negalima pri- 
skaityti prie didmiesčio, bet 
bendras daro gerą įspūdį ir la
bai sumodernėjęs, kaip gražiais 
naujesniais namais, viešbučiais, 
gražiu Lietuvos banku, Univer
siteto rūmais, etc. Naujasis Vy
tauto Didžiojo muzėjus sudaro 
jaukų vaizdą ir puoš a Kaun^‘ 
įsivaizduokite, kad tai nesu
griaunama Lietuvos tvirtovė, stytais pipirais. Wpiau”stykit" keletą 
Laisvės varpas aukštai bokšte, pridėkit prie jau
_ 1 a •< ,• . • i onv Į/uoi it laouuunų aa pnvnn.iv nu-dovanotas Amerikos lietuvių, pūtį. Ant galo pridėkit druskos ir 
skambina Lietuvai, gindamas I makaronų, sumaišykit 
nuo žiauraus priešo, šaukdamas 
visus vieningon kovon. Garsu
sis Mickevičiaus slėnis,^papuoš
tas gražioms, kvepenČioms pu
šims. Rašytojas Mickevičius 
mėgdavo tenais rašyt. Netolies, 
Vilija, musų motina upelių, ap
dainuota Lietuvos dainių, susi
giminiuoja su Nemunu. Laisvės 
alėja. Miešto sodas su valstybi
nio teatro ‘rūmais. Neužmirški
te, visa' tai Lietuvos savastis.

Vakaras. Velstybės teatras 
gražiai apšviestas. Renkasi ci- 
linderiuoti pp. dekoltuotos po
nios, panelės, studentai, valdi
ninkai ir žemesnysis luomas. 
Pasaulinio smuikoria'us koncer
tas. Teatras kupinas publikos. 
Lietuviai kultūringi, moka į- 
vertinti meną ir gausiai jį re
mia. Pertrauka. Visur girdima 
linksmos kalbos, juokas, flirtas. 
Studentės akimis šaudo savo 
profesorių. Dainininkas p. Bu
tėnas seka kokia tai gražią, bet 
storoką operos artistę, p. Bab- 
ry$ tarsi prie sienos prilipęs, 
gražiuolė Juzytė globojama p. 
majoro Ž. nulfudus, išbalus. A- 
kys netaip gražiai spindį. Ir lu
pos neraudonos. Gražusis lie
muo, taTsi kitą išvaizdą gavęs 
.. > Keištai pridengusi abiem 
rankom veidą, lyg bijodama, 
kad kas ją nepamatytų. Ne to
kia linksmutė ir žavinga’, ko-

* kia Palangos pajūry buvo. P. 
majoras ž. mažo ūgio, gotiško 
stiliaus nose, rodos prie žemės 
dar labiau prislėgtas bailiai dai
rosi. Kaš atsitiko?

1 Praeina pro juodu būrys avi- 
I atorių jttokatidanu:“Oho! Tai 
| ji! Palangos gražuolė! Kuri'vai- 
I dino milijoniere ir ministerio 
’ ieškdjb. Ha! Ha! Pagalios ko

mediją vaidinti baigia p. ma
joras Ž.” Lėtais žingsniais ženg
dami eina senyvas ponas ir gra^ 
ii elegantiška dama. Dama nu-

e ■* ■
X

iMaistas
| 'Veda Dora Vilkiene

Aprikosų ir duonos 
Pudingas

Yz puoduko džiovintų aprikosų 
1% puoduko baltos džiovintos 

duonos trupinių.
2 kiaušiniai
Yz puoduko cukraus
Yz šaukštuko druskos
2 šaukštai tarpyto sviesto
2 puodukai karšto pieno.
Suvirkit aprikosus ir pridėkit 

prie duonos trupintų. Sųinafšykit 
ir sudekit į atskirus mažus, taip 
vadinamus “custard cups’\ arba i 
vieną indą. Išplakit kiaušinius, pri
dėkit cukrų, druską, pieną, sviestą. 
Indą su mišiniu įdėkit j kitą indą 
su vandeniu. Kepkit vidutiniškai 
karštame pečiuje 45 iki 50 minučių. 
Pirm negu išimsit iš pečiaus, api- 
berkit duonos trupniais, tegul vir- • 
šus pąrusta. Kai paduostt stalan, 
apkrapinkit citrinos sunka.

Pineapple ir duonos 
Pudingas

baltos sausos duonos

cukraus 
druskos

1 puodukas susmulkinto pineapple
1 puodukas 

šmotukų.
2 kiaušiniai
Yz puoduko
Yz puoduko
2 puodukai karšto pieno.
Užvirkit pineapple, pridėkit duo

nos šmotukus. Sudekit į kokį molinį 
indą. Išplakit kiaušinius, pridėkit 
cukrų, druską ir pieną. Gerai iŠ- 
maišykit ir supilkit prie pineapple. 
Indą įdėkit j kitą indą su vandeniu 
ir kepkit pečiuje vieną valandą.

Makaronai su 
lašiniukais

Išvirkit kiek norit makaronų. Nu- 
surfttit ir perpilki! vandeniu. J’ake- 
pinkit suraikytų lašiniukų bu svogū
nais ir jeigu tinka su žaliais supiau-

iškepusių lašiniukų ir pavirkit tru- 

; ir sudėjus j 
kitą indą kepkit pečiuje vieną va
landą laiko. Galit paduoti 
kuotu amerikonišku suriu. 
berkit ant makaronų kai 
stalan.

Šeimininkėms

su txr- 
kurį už- 
paduosit

Chicagos Mėsos Taryba re
komenduoja šeimininkėms šią 
savaitę pirkti “pot roast of 
beef” ir “found steak”. Tai 
ekonomiškiausi savaitės pirki
niai. Taryba praneša, kad 
kiauliena taipgi parsiduoda 
prieinamai ir rekomenduoja 
šeimininkėms “roast loin of

Prašom Priduoti 
Savo Adresą

Kiek laiko atgal gavome už
sakymą rankdarbių pavyzdžių 
iš Chicago Stock Yardų apie- 
linkės. Užsakyme nebuvo pa
duota nei vardo, nei adreso. 
Jei pasigendat, atsišaukit.

sišypso p, majorui Ž. ir stebi 
Juzytę. Tuojaus paskui juos bū
rys karininkų slenka tarsi no
rėdami ką pesekt ir kalbasi: 
“žingeidu, kaip jaučiasi p. ma
joras Ž. šioj valandoj? Ha! Ha! 
Aišku, buvo tikras, kad p-a ma- 
joriene šjvakarą namie rengia
si prie naujos operos”. Antras 
skambutis. Juzytė su p. majo
ru eina užimti savo vietas. Bet 
taip išbalę, be ūpo, tarsi ne jie 
bet jų šešėliai slenka' suvilti gy
venimu ...

Taip yra, kada iš mažo Ame
rikoniško darželio rožė Lietu
voje pražydi ir ... Man gailėjo 
Juzytės tėvelių tų didelių pas
tangų ir josios jaunų dienų gra
žių svajonių, kurias žavėjančiat . 
gražusis Palangos pajurys ir 
p. majoro malonė išsklaidė.

GALAS
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Mae

Jua

Neseniai tur

SUSIRINKIMAI

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Naudokitės Proga!
Turinys

dvasios

HOSPITAL
Biblijęs

RESTAURANTAIpasi

SIGNS—IŠKABOS

CHICAGO,. ILL.

BIBLIJOS
PASKAITA

Avenue
5727.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

4505

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Jubiliejus, Sidabri 
uis Jubiliejus!

Atėjo
KULTŪRA No. 9

tiktai pa
jus ; galit

FRANK VIZGARD, Sav.
461,1 $o. Ashland Avė, 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

ORTU 
■RMAN

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Stanley Toleikus, 40, su
Rybicki, 33

Peter Cyronek, 24, su
phanie Ryza, 20

Stanley Johnson, 28, su
nitą Kendrick, 28

W. Groins, 25, su Antoinette 
Wilimavick, 22

Peter Lukauskis, 53,. su Ma- 
rie Minks, 30

A. Vilčinskas
perializmas ir jo 

Danas Pumputis— Five

—K. P- Deveikis, 
Draugijos sekretorius

redaktorius Gerhard H. Seger.
Mildos svetainėje, 

Rengia LSS Chicagos

Ketvirtadienį, lapkričio 
(Nov.) 11 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
lygiai 7:30 vai. vakare įvyks 
BIBLIJOS PASKAITA.

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

Chicago, Illinois.

Kalbės S. BENECKAS, te
moje:
“IŠPRANAŠAUTA < PENKTA 
VISA SVIĖTINĖ, viešpaty
stė;, : ;
kuri pasiliks amžinai

Rengia ir kviečią 
Tyrinėtojai.

Įžanga veltui.
Rinkliavos nėra.

Naujas pirties \ savininkas 
Juozas, Biknius yra simpatin
gas ir linksmo budo žmogus.

\ ' • * * ,S. •

Koštumėris

Siuvame įvairiausias sukneles pagal užsakymą ir viso 
kiuose styliuose ir mierose.

• « * . ~ " *

Turim dideli pasirinkimą jau pasiutų suknelių: šliu 
bintų, vakarinių ir išeiginių, žemiausiomis kainomis

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory' M70

ANGLYS — COAL

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 
Įvyks penktadienio vakare, spalio 12 d 
3142 S. Halsted St. Pradžia 8 vai 
Centralė kuopa. —Komisija.

4505 — Mergaitei mokyklon eiti 
suknele, šiltas flanelis arba koks ki
tas ši1,tas materiolas pritiks šiai su
knelei. Sukirptos mieros 4. 6, 8, 10. 
12 ir 14 amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vdrdą 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, 111.

Japonijos 
tikslai, 
o’cloc

MILDOS SVETAINĖJE 
PRADŽIA 8 VAU VAKARE “

ŠLIUBINES sukneles 
nuo $10’95 ir aukšč.

VELIONAI
nuo $5-°° ir aukšč. '

Pamergėms Suknelės 
nuo $6-95 ir aukšč.
Išeiginės Suknelės

. jauo $6-99 ir aukšč.

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su
maišyta dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar lohdais.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

ACE ERECTORS, Ine.
Įsteigta 1921 m.

Mes pastatome visų rūšių saines 
344-346 East 29th St.

J, J. TOLASH, Sav.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Tonas ...............   -
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

“Moveris” Fabionas 
Nusipirko Aliejinį 
Troką . \ ;

Wešt< Side—Gerai žinomas 
“moveris” S. T. Fabionas, 2146 
So. Hoyne Avė., šiomis dieno
mis nusipirko didelį, naujj tro- 
ką su kuriuo dabar kostume- 
riams pristatys aliejų. O kiti 
jo trokai bus užimti anglių 
statymu ir rakandų perkrausty- 
mu. Vadinas, biznierius Fabio- 
nas prisitaiko prie dabarties 
laikų. ' Rep. B. P.

NAUJIENOS -Pattern Dept.
1739 S. Halsted ^t., Chicago, Ilk

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros __ ______ per krutinę

Pagerino Pirtį
Town of Lake

kiško metodo pirtis adresu 4625 
So.'Paulina St.,^ perėjo į jauną 
biznieriaus Juozo Bikniaus ran- 
kas, kurs tą .pačią pirtį gero
kai pagerino ..., taip kad dabar 
prilygsta pirmaeilėms pirtims.

Maudymosi dienos prasideda 
ketvirtadieniais ir tęsiasi iki 
sekmadienio popiet. Per tas 
dienas čia maudosi Vyrai ir 
moterys • atskirtuose kamba
riuose. ’ , ' '

nierių. Tarp jų matės F. Vai- 
dat, pp. Paulauskai, pp. Vins- 
lovai, Albert Kratose ir kiti, ku
rtų neteko pažinti.

Parė buvo puiki ir gyva ir 
pas dalyvius matėsi geras ūpas. 
Parengimas užsitęsė net iki 3 
vai. ryto, ir tik tada svečiai ne
noromis skirstėsi kas sau, lin
kėdami ponams Kampikąms il
gų metų ir sulaukti auksinių 
vestuvių. —-Dan Blozis.

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res 
tauracija su visais patogumais. Vai 
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

Kriaučių Lokalo 269- A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, lapkričio 12 d., 333 S. Ashland blvd. Amalgamated 
Centro name, 7:30 vai, vak.- Bus nominavimas lokalo val
dybos 1938 metams, taipgi specialis susirinkimas dėl no- 
minavimo Joint Board valdybos ir biznio agento. Tad visų 
nartų yra pareiga imti dalyvumą šiame susirinkime.

Valdyba.
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Draugijos susirinkimas 

įvyks penktadienį, lapkričio 12 d., 7:30 v. v., Juškos sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai yra kviečiami atsilan
kyti į susirinkimą. Kviečia Valdyba.

Taipgi nepamirškite 
klausyti Radio prrigramo šeš
tadienį, 7:30 vakare, iš Cicero 
stoties 1420 kilocycles. Kalbės 
F. Zavistas. '' ' ’ . '

nustatyti tokią temperatūrą 
kokia bus reikalinga maistui. 
Mėsą jame galit laikyti 6 die
nas. Ji bus tokia gera, kaip 
dieną kada jus ją įdėjote. Yra 
tam tikri prietaisai “ice cu- 
bes” išimti. Jums, nebereikės 
vargtų—pasuksit tam tikrą 
prietaisą ir ledo šmotukai len
gvai išsiims. Beto yra indai 
atliekamo maisto sudėjimui, 
taipgi daržovėms, pienui, alui 
ir tt. Jei pirksite naują refri- 
geratorių, nepraleiskit nepa
matę 1938 Westinghouse.

Praėjusią savaitę buvo iš
statytas Naujas Westinghouse 
modelis. Ištikro, tai gražiau
sias , ir moderniškiausias re- 
frigeratorius. Jis paprastas ir 
patogus. Nežiūrint ar jūsų 
butas yra moderniškas, ar se
noviškas - 1938 refrigerato- 
rius ’ išrodys gražiai ir pada
rys įražų esamblį prię jūsų 
rakandų.

Refpgeratorius įrengtas su 
specialiai pritaikyta tempera
tūrą.’ Jlims reikia 
spausti - guzikėlį i

NAUJIENOS, Į^jeago, M.___________ _____
1938 WESTINGHOUSE ~ 
PRITIKS KIEKVIENOS RŲŠIES 

■NAMUI ■

XTauji nariai, kurie dabar * įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

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

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vaL popiet.

žmogaus
drama,
—. Nendre

A. F. CZESNA BATUS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

. vTelefonas BOULEVARD 4552
’eleHrikihius^hr*karštus ir garo kambarius; suteikiam 
e lėk trikimus n švedų masažus r Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET

S;eJ Vani0”- iainOS
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

CICERO. — Draugystė Lie
tuvos Kareivių pasipuoš si
dabro rūbais šį, šeštadienį, 
Lietuvių Liuosybės Svetainėje 
įvyks. iškilmės. 22 draugai 
gaus dovanas už heėinimą pa
šalpos. Taippat, bus progra
mas išpildytas Jaunos Birutės. 
Po programo balkis,šokiai 
prie Henry Peters orkestros. 
Tad nėra abejonės, kad susi
rinks skaitlingai publika. At
silankys kaip pavieni, taip ir 
organizacijos, nes Kareiviai 
visur dalyvauja,^,ypatingai jų 
uniformos skyrius. Ir šiame 
vakare jis dalyvaus pasipuo
šęs uniformomis. Girdėti, kad 
tame vakare Raudonos Rožės 
Kliubas įteiks dovaną, sidab
ro kardą. Argi taip bus iŠti’k-

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE ,
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių 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.

RUMMAGE IŠPARDAVIMAS
Penktadienį, Lapkričio 12 d. 9:30 A.M.—9:30 P.M 
šeštadienį, Lapkričio 13 d. 9:30 A.M.—9:30 B M

2314 LELAND AVĖ.
•(1700 North, tarp VVestern ir Lincoln Avės.)

Moterų Balsuotojų Lygos Vadovystė

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 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

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

....................... .. , I III.M . ............. .....

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —■
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu? 
viŠką, Krupniką su 
karšta ąrbata. paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tiki 
tavernųs. Tęn ir rei
kalaukit.
į kitus miestus ta* 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pąstebėkit 

. musii-labelj

z INTERNATIONAL

A. Gučas 
gyvenimo

K, Baranauskas
Žuvis prieš vandenį. 

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

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga, 
į ■---- --------- ---

Kaina 45 Centai
GALIMA GAUTI

Martha’s Britlal Shoppe
5012 South Ashland Avė., ■ Chicago, III. 3142 So. Halsted'Street,

ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAI

Wilfred James, 26, su Mar 
garet Sargis, 19
Nikodemas Auškalnis, 27, si

i uėruv a ’

EUROPA • ‘ . Gruodžio *
YORK • ; juodžio

1 * Gruodžio .1
į EUROPA • •• ..vo europa. 
| Greiti UauUimai patogią

11. iš Hamburgo. . {ormacijų V 
: '-vietini

?KT“ gbbman lloyd 130 W. Ęąndolph St., Chicąp-o UI.

Suprize Parė 
P. Kampilęams 
' Kadangi pp. Kampikatois, 

3213 S. Parnell Avė., suėjo dvi
dešimts penki metai kaip yra 
vedę, tai ta proga buvo sureng
ta jiems “surprise” Hollywcod 
svetainėje šeštą dieną šio. mė
nesio, 9:30 vai. vakare. Kalti
ninkės parės buvo Kampikų 
dvi dukterys, Stefanija ir An- 
na, sūnūs Miltonas ir Dr. Grai- 
čunas.

Kadangi pp. Kampikai yra 
draugiški žmonės, tai ir | parę 
prisirinko kupina Hollywood 
svetainė, taip kad net visi sve
čiai sykiu nesutilpo prie sta
lų ir turėjo laukti eilės. Stalai 
buvo nukrauti visokiais skanu
mynais, o alučio net ir perdaug 
buvo. Programas buvo išimti
nai iš kalbų, kurtas pasakė Dr. 
Graičunas ir p. Šidlauskas (Vi- 
suomis). Buvo nemažai ir biz- Sophie Kilbusz

Diena Iš Dienos

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...__

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ... .. .L—

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndąle

m PAVOJUS “
Kalbės: GERHARD H s ±
■... , . buvfci Ręichstago narys ir N. redaktorius DR. P. GRIGAITIS
n ’ u j> . la L-s-sv Chicagos čentralinė Kuopa

'"'f ik' ' £

• FOTOGRAFAS
CONRAD m 

FOTOGRAFAS
Studija įrengtą pi r- ■■ 
mos rųšies su moder- M 
niškomis užlaidomis iri 
Hollyvvood Šviesomis. I 
Darbas garantuotas.

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

pr
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HAYMARKET “RIAUŠES” IR PENKIŲ 
ANARCHISTŲ PAKORIMAS

Šiandie sukanka 50 metų nuo pakorimų Chica 
goję penkių anarchistą neva dėl mestos 

. Haymarket aikštėje bombos
šiandie sukanka lygia 50 me

tų nuo pakorimo Chicogaje pen
kių anarehistų, kuriuos pakarta 
dėl pačios policijos provokaci
jos.

Chicagos policija niekad ne
buvo palanki darbininkams ir 
niekad nedvejojo panaudoti 
prieš darbininkus kulkas ir buo
žes. Tų vaizdžiai parodo ir įvy
kiai šių metų gegužės 30 d., 
kad pohcija South Chieago be 
mažiausios priežasties puolė 
streikuojančius Republic liejyk
los darbininkus ir dešimtį jų nu
šovė, o arti šimto streikierių 
sužeidė.

Taip Chicagos policija elgėsi 
dabar, kada darbininkai turi 
pilnų teisę organizuotis, strei
kuoti ir pikietuoti streiko pa
liestų dirbtuvę. Dar nuožmesnė 
j L buvo 50 Metų atgal, kada 
darbininkai dar neturėjo teisės 
organizuotis ir kada streikieriai 
visoje šalyje buvo nuožmiai per
sekiojami.

1886, m. prasidėjo, kova už su
trumpinimų darbo valandų. Chi
eago buvo centras šio didelio 

< judėjimo. International Harves- 
/ ter, McCormick dirbtuvėse kilo 

streikas, kurį policija kaip į- 
manydama stengėsi sulaužyti. 
Gegužės 3 d. policija puolė strei 
kierius ir kelis streikierių^ per
šovė , o daugelį nuožmai su
mušė.

Protestui pfieš policijos nuož
mumų ant rytojaus, gegužės 4 
d., buvo šaukiamas Haymarket 
aikštėje viešas susirinkimas. 
Atžagareiviški Chicagos laik
raščiai dūko ir reikalavo, kad 
meras Carter Harrison tų su- 

■ sirinkimų uždraustų. ‘ ‘Mėras 
Harrison betgi atsisakė tų pa- 
daryti aiškindamas, kad susi
rinkimas yra pilnai teisėtas. Jis 
pats prižadėjo būti tame susi- 
Tinkime ir nesikišti į jį, jei ne
bus jokių sumišimų.

Susirinkimus įvyko kaip nu
matyta ir jame dalyvavo apie 
5,000 darbininkų, kuriems per 
kelias • valandas, kalbėjo įvairus 
kalbėtojai. Susirinkimui baigian 
ties pradėjo lyti ir žmonės pra
dėjo skirstytis.

nėra mažiausios baimės sumi
šimų. •

Bet tuo pačiu laiku, visai be 
mėro žinios policijos kapitonas 
John Bonfield slapta sutraukė į 
policijos stotį didelius policijos 
burius, kuriuos jis tuojaus ir 
pasiuntė į Haymarket aikštę 
kaip tik meras apleido policijos 
stotį ir išvažiavo namo. Ta po
licija tuojaus puolė baigiančius 
skirstytis žmę>nes/ir apyko mo
teris, vyrus ir vaikus nuožmiai 
mušti buožėmis. Taip policijai 
puolant žmones, urnai pačios po
licijos eilėsę pasigirdo smarkus 
sprogimas ir 8. policistai krito 
negyvi ir daugiau kaip 50 poli- 
cistų liko sužeisti, taipjau su
žeista' ir daug susirinkusių žmo
nių. Policija stačiai pamišo, ji 
išsitraukė revolverius ir pradė
jo šaudyti ne tik žmones,, bet, 
ir kitus policistus. Į kelias mi
nutes visa Haymarket aikštė 
buvo nuklota užmuštais ir su
žeistais.

Yra aišku, jei kapt. Bonfield 
butų paklausęs mero Harrison 
įsakymų ir nebūtų siuntęs po- 
licijos, tai riaušių tikrai nebū
tų įvykę.

Taipjau yra nuožiūra, kad 
mestoji bomba pačios policijos 
provokacija', tik bongba prieš lai
kų sprogo pačios policijos eilė
se. ■

Gubernatorius Atgeld^ kuris 
daug vėliau tyrinėjo tų įvykį ir 
suteikė pardonų sėdintiems ka
lėjime anarchistam^ s^vo pa
reiškime sakė: “Kapitonas Bęn- 
field ir yra tikrasis kaltininkas 
žuvimo tų poiieistų.”

Po tų policijos sukeltų Hay
market riaušių tuojaus prasidė
jo masiniai ųreštai rir ilgainiui 
aštuoni anarchistai—-August 
Spies, Albert R. Parsons, Louls 
Lingg, Michael Schwab, Samu- 
ei Fielden, George Engei. A- 
dolph Fischer ir Osear Neebe li
ko apkaltinti už metimų bom
bos ir užmušimų vieno, polięis- 
to, Mathias Degan. •

Goveda reikalavo .daugiau 
kraujo. Laikraščiai triukšmingai 
reikalavo pakarti kaltinaimuo-

Išvažiavo ir L sius. Policija irgi dėjo visas pa- 
mėra& Harrison, kuris dar už-^stangas nuteisti kaltinamuosius 
suko į Dės Plaines policijos sto- ir vis “surasdavo” nauįų bom- 
tį pranešti kapitonui, kad susi- bų. Prie tokių aplinkybių ir 
rinkimas yra visai tvarkus ir įvyko bylos nagrinėjimas. Teis-

mąs tyuvo aiškiai pilnus neapiy- 
kųntos prįęš tęsiamuosius, ju- 
ry irgi buvo Savaip parinktas.

Prokuroras teisme prisipažino 
kad jis neturi jokių įrodymų 
prieš kaltinamuosius, ir aiškiai 
sakė, kad kaltinamieji yra tei
siami ne už nusikaltimų, o už 
jų idėjas. Ir kiekvienai teisia
mųjų drųsiai pareiškė, kad ka
dangi jie yra teisiami ne už nu- 
sikajitimų; o tik už idėjas, t^ai 
jei reikės mirti už tas idėjas, jie 
yra pasiryžę užmokėti UŽ jas 
savb gyvastimis. t .d.

Po ilgo' bylos' nagrinėjimo 
Osear Neebe buvo nuteistas 15 
metų kalėjimam o visi kiti bu
vo pasmerkti mirčiai.

Byla atsidūrė Illinois augš- 
čiausiame teisme, kuris dėl 
techniškmpų 1887 m. rudenį pa
tvirtino žemesniojo teismo nuo
sprendį. Gubernatorius Oglesby 
dviems pasmerktiesiems, Field- 
en ir Sehwab mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gyvos, gai
vos, o likę penki anarchistai—-- 
Pųrsons, Fischer, Lingg, Engei 
ir Spies liko pakarti lapkričio 
11 d., 1887 m. '

Albert Spies budeliui neriant 
ant jo kaklo kilpų, pareiškė: 
‘‘Ateis laikas, kada musų ffla 
bus daug galingęsrie, negu tie 
musų*, balsai, kuriuos jus šian
die užsmaugsite.”

Daug vėliau užėmęs guber
natoriaus vietų pažangus At- 
getd padare plačius tyrinėjimus 

’ir liepos 26, 1893, suteikę pilnų 
pardonų Fielden, Sčhwab ir Nee 
be ir išteisino pakartuosius 
žmones. Jis savo paaiškinime 
tarp kitko sako:

“Prokuroras negalėjo surasti 
kas metė bombų ir negalėjo pa
traukti teisman tikrųjų kalti
ninkų, nes niekurie apkaltintų
jų žmonių visai nebuvo Hay
market susirinkime ir nieko 
bendra su juo. neturėjo, tad pro
kuroras laikėsi teorijos, kad- 
apkaltintieji žmonės yra kalti 
vien todėl, kad jie buk kada 
nors praeityje jie yra sakę kur-, 
stančias kalbas,' 'ar ’ spausdinę* 
kurstančius .raštus... ir kad■ T • . .. * į
todėl jie yra kalŲ dėl užmušimo 
Mathias Degan.” 

«■ . / < t tI • " ’<■ . '
šiąn^ Paminėjimo Susirinki

mai .mas ■ 'į.Ą

šiandie vakare* Amalgamated* 
Center svetainėje, 333 S., Ash
land Blvd., įvyks di^ęlis yiešas 
-susirinkimas paminėjimui šių

Koncertas

sulipti, kad Liet.
Pašelpos Kliubas tfr-

I CLASSIFIED ADS.

Miscellaneous 
įyhlrų0

' Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. “*

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

For Rent

uu«w*a»«uu

------------- ----- ,———---------------- ---- ,—
ĮDOMIAI NUMEGSTA LOVAI KAPA

CROCHETEDJSTRIPS MAiitKrr 19^1

No. 1601 — šių kapų ne ekspertui gal sunku bus nusime- 
gsti, bet kai atidžiai seksite nurodymus, mezginys išeis griį^ 
žus. - ■ .

NAUJIENOS NEEDLECRAFt DEPT, 
1739 So. Halsted SL, Chkago, IH.

j čia įdedu 10 centų i» prašau atsiųsti man Pavyzdį No. .

IYardaa ir pavardė
■ ■ ” ■ .

| Adresas »<«•••••«••••••• ••••M«***^**»a«*»*« •••«••<•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••«

I Miestas U vetetjjp.
Lm “*** T* ■"* T** ’

KONSTANTAS STANCIKAS 
Gyveno. 994? S. Vincennes Av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 10 d.» 1:25 vai. popiet, 
1.937 m., sulaukęs pusžs' amž.. 
ghnes Panevėžio apskr., Ku
piškio pUV., šnipališkių kaime.

Amerikoj išgyveno' 35 metus 
Paliko dideliame nuliūdint 

brdį’; Povilų; pusbrolį P'šfyrį 
Stankų iv jo šefrnyną d&ug 
kitu ''' ‘ ‘ v

Priklausė prie Chicagos Lie
tu^1 DraUgijosfi C"-’ '

PI._ Laidotu veš įvyks
lapkriėk). 1'5 d»^ 8':QO vaK ryto 

kopt/ buš atlydėtas 'į Vilsų 
šventu pąrap. bažnyčią, kuiso
te gedulingos pai&al’
dos už' veliojaio sielą, o i&ten 
bus nulydėtai į, ŠV.
kaUijfies;

VM' a, a. Konstanto Stanci- 
I ko giminės, draugai iv 'ya- 

žįstąmi esat nuoširdžiai kvfe- 
čiawi dalyvauk iįt
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Pusbrolis ir gimines.

Laidotuvėse, patarnauja lųi- 
dotuVių ‘ direktorius Lachavi- 
čiųs V. sūnūs, tpĮ. ęanal 2515,1

i n k j8E. U V LI n I V visas taaul io 
.... _ . Dalis.

t EfVIETKJNlNRAS . *■

3316 So., Halsted Street
1 W BOUtTiVARn titi

1 »’

* iJrBa Jrower Sho^pe I
’ GėlėR ^yKnti^ma—Vestuvėms |

—Bankietamy—Ląidotuvėins— H

Teka
Keistučio
rėš savo m^įiiį ■■ koncertų atei
nantį sekniųdienį, lapkričio 14 
dienų, Sokol S-Vętainėj, 2343 S. 
Kedzie Avė. Koncertas prasi
dės 5 vai. vakare.

Bu$ pirmos rųšies muzjka- 
lisi programas. Dalyvaus Helen 
D., Bartush, Chieago Civie Ope
ros; solistė, kuri, netik liotu- 
yių, bet ir svetimtaučių publi
kų yra daug sykių linksminu
si savo gražiu ir maloniu4 bal
su,

Programe dalyvavę taipgi 
Stasys Rimkus, Kas iš Chica-

gos lietuvių nepažįsta jo? Ir 
sykį išgirdęs jį dainuojant, no
risi ir vėl jo dainų pasiklau
syti. 

i '•

Taipgi turėsite progų išgir
sti Jadvygos Ggicaitės Švelnų 
balsų, jei nęturėjot progos da
lyvauti pereitų sekmadienį jos 
koncerte.

Štame programe irgi daly
vaus gerai žinomas L.K.M. 
choras.

Kaip matote, programas bus 
įvairus ir gražus. Verta kiek
vienam atsilankyti.

— ZEE.<

PUIKUS — ŠVIESUS 5 kamba
riai naujai dekoruoti — $11.00 — 
reikalaujama refęrenco. 945 West 
18th Street.

5 KAMBARIŲ FLATAS, 3 bed- 
rufrniai. Naujai išdekoruOti, šviesus, 
—p|giai. 931 West 34th Place.

f ----------------

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA ar MOTERIS namų 
darbui ir patarnavimui prie kaun- 
tdrio, 1009 Waukegan Road, Glen- 
view, UI. Tel. Glenview 622.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY- 
Real Estatę, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos sur J. J. Grish

PATYRUSĮ MERGINA ar mote
ris bendram namų darbui būti — 
prižiūrėti kūdikį — $8.00.

Dorchester 1248.

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, fumasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talman Avė----- ------------- $3800.00

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

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

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

Tuos budinkus galima nupirkti su 
mažu įniokesniu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais. . /

J. A. SHULMISTRAS 
Home Ovvners Realty M art 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

PATYRUSI MERGINA ar mote
ris bendram .namų darbui —būti - ar 
eiti — suaugusių šeima —$6.00.

Van Buren 4552. 1

5 KAMBARIŲ PLYTINIS BUN- 
GALOW — modernas — naujai iš- 
dekoruotas vidus — naujai malevo- 
tas išlauko — $1,050 įmokėti kita 
kaip renda. Pilna kaina $3,850. Pa
matyti Brensley Zintak’s ofise, 4358 
Archer Avenue.

PATYRUSI viduramžiaus MOTE
RIS namų darbui — virti— 2 moky
kliniai vaikai 10 ir 13; pora bizny 
—gera alga. ColumbUs 6169,

PATYRUSI patikima MERGINA 
namų darbui r— būti — $10.00. 

Hyde Park 7687.

kaips sukaktuvių—$6 metų su- ?Vokietija, Klaipėda 
ir Lietuvos 
Nepriklausomybė

taip, sVarbių Chicagos. darbiniu

■kaktuvių pakorimo penkių an
archistų, kurie buvo pakarti 
vien už tai, kad jie kovojo ir 
dirbo dėl darbininkų labo. Ga
lima su jų idėjomis nesutikti, 
bęt visgi reikia pripažinti, kad 
jie šavo gyvastis paaukojo dėl 
darbininkų ■ klasės.

Šusirinkimč tarp kitų, kalbės 
ir Gerhard Seger, buvęs Vokie
tijos reichstago narys, nesenai 
pabėgęs i'š. V^įcį.etijos nacių kon
centracijos stovyklo'šV '” ' ‘’ * ” ’': *

Ant ryto/aiišj penktadieny, 
drg, Seger kalbės .Mildos sve- 

' tainėj apie j lietuviams opius 
klausimus—Vokietijų ir jos san 

‘tykius su Liethva, taipjau apie 
Jnaeių kėsinimųsi į Klaipėdų. • 
- Lietuviai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti abiejose šiose 
svarbiose prakalbose.

Svarbiose lietuviams prakalbose 
į kalbės buvęs Vokietijos1 rei

chstago narys apie Vokietijos 
ir Lietuvos santykius.

Aprūpiną
Vestąviniai^ Rubafe

Marthų’s Bridalx' Shoppe, 
prie 5^12 South Ashland aye., 
yra įstaiga parūpinanti vedy
binius Puišius j;aunavedems ir 
pamergėj Turi nepaprastai 
didelį pį$irJhkimų? įvairių; ru
siu . prieinamas kai
nas. y

Ma^th^%, Bridal Sho.ppė kvie
čia bU'sha^ią^ jaunavedės t-os- 
įstaigą? nepaminti ir jų ap
lankyti. A > > 11 . t ■ i ' r <■ .

(ApgG
* i .

UmU JtANK^ICH, 
po tėvafe Osipovičiut®

PęrsiąkyrS, su- Šiuo pąąauiity 
pkr. $ 3-50i yją xytbk,i.W'

sujaugus“ nusės amž'., gi- 
Vasiuni^ kaime. Tvėrėm 

... Švenčionių
Amerikoj' išgyve

* PkW didbi 
vyra ?
Gruzdį ir' gfrųines 
seseris ir daug, t

Kūnas pašarvotas 706. Ed?t; 
91 st Ptacę,“‘Laidotuvės įvyks 
penktądlėnį, lįįW. 1^, A, 9:30 
vai. ryto iš namų į St. Patrick 
parap. bažnyčią, 91 St. ir Lan- 
gley Avė., kprioję atsibus ge
dulines pamaldoms už velionės 
sielų:, o iŠ tėti bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visį a., a. Uršulės Jankevi- 
čiertėš ^hninės,’ draugai' ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jai; paskutihjL patar
navimą ir atsisveikinimą.
r Nulinį

Vyras, Pusbrolis ir Gimines. 
r .

Patarnauja laid. dir. T. Zim- 
mermąnn, Tel. Triangle ^221

lapkr. 9 <į.,- 3:50/yųį ^ytb, 3lW 
•m.,1 sujauta“ pusės amž., gi- 
mus Vasiunų kaime, Tverečių 
parap.. Švenčionių apskr.

* i’:.', gyveąo metue
iliko dideliame nuliudhtae 

vyrą Mikolą, Pusbrolį Lpujs.
.. ......... ■

kitų 
tas 706 EasČ

Chicagoje dabar lankosi bu
vęs -Vokietijos reichstago narys 
ir" žy mus^- '^dcialistų • <rašy to j aš 
įGerhard Segėr, kuriam pasise
kė pabėgti iš Vokietijos kon
centracijos stovyklos ir atvyk
ti į Jungt. Valstijas.

Pasinaudodama ta proga LŠS 
centralinė Chicagos kuopa ruor 
šia jam- prakalbas, kuriose jis 
kalbės labai svarbiais visiems 
lietuviams klausimais, būtent 
apie Vokietijos nacių ir Lietu

-vos santykius, kaip naciai žiuri 
į Klaipėdų ir išviso į Lietuvę 
ir ar negręsia pavojus Lietu
vos nepriklausomybei iš Vokie
ti jos nacių, pusės.

Gerhard Seger gerai pažysta 
:Vokietijos naeių siekius ir jų 
politikų it jis geriausia gali at
isakyti į Šiuoš lietuviams taip 
opius klausimus. '• / 

į . Be to, šiose prakalbose kal- 
jbės ir Naujienų Redaktorius

P- Grigaitis.
f Prakalbos įvyks šį penktadie
nį, lapkr. 12, d., Mildos. svetai- 
'n<je, 3142 S. Halsted St 
f ’ ' ' X'. <
i Kitos drg. Seger prakalbos

Dienų, prieš tai, būtent ket- 
• virtad'ieny, lapkr. 11 d„ drg. 
Gerhard Seger kalbės kitose 
svarbiose Chicagos darbinin
kams prakalbose. Jis kalbės ta 
dienų įvykstančia'me paminėji
me 50 metų- sukaktuvių ‘ pako- 
itiUi^ Chicagoje penkių anar
chistų neva dėl mestos. Hay
market aikštėje bombos, kuri 

; utauŠė aštuonis pokcistus. 
5Wkaibos • įvyks rubsinvįų 
įAmalgamated Ceuter syetaihė-

Ąsitlia^ įlv<, ^ va'l. 
;vafc. ■ x

------ - , ‘■'V

Parengimų 
Kalendorėlis

I ' . k z

Į t Sekmadienį, lapkr. 14
GENOVAITĖS . GIEDRAITIS

! (Šidiškititfey, žymios' Chicagos 
lietuvių dainininkės koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street. 7 v. v. 
50 č. fr Y5 fBtlietus galima 

, gauti
it»<•«* i ik < ♦». < i v'i*»t • »i t *'»V> ti ♦ i j i t• • • • ' .

Z-

“Naujienose”)

Help Wanted—Malė-Fe malė 
__ Darbininkų Reikia_______

IEŠKANT GERIAUSIO * NAMŲ ar 
hotelio. darbo su geriausiu atlygi- 
ginimų, kreipkitės į mus—męs pade
dam išsilavinti A Rite.

Domestic Employment Service, 
1133 East 63rd St., Plaza 4644

Kampinė krautuvė ir 12 Se
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? MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

NEPAPRASTAS BARGENAS 2 
fletų mūrinis namas, po 6 kamb. 
—2 karų garažas, pečiais apšildo
mas — 2 lotai, randasi ant 47th 
netoli Kedzie. Kaina $7500. Mainy
siu ant bungalovv Brighton Parke 
arba Marųuette Parke arba Mar- 
quette Manor. Atsišaukite, 
4642 So. Al baily nuo 12 iki 3 P. M.

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

REIKALINGAS pusamžis darbi- 

namų darbo. Valgis, guolfc ir mo
kestis. 1439 So. Savvyer Avė. 1-mos 
lubos iš užpakalio.

ninkas' nevedęs,— riegirtuoklis pWF Zurink, Illinois;

Furniturę & Fixtures
Rakanda’-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
faksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirnv negu pirksi- 

kitur.
S. Ė; SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

^e

Automobiles
‘ 1937 PLYMOUTH 5 keleivių de 
luxe sedan ... ............................. $525

1937 CHEVROLET 5 keleivių de
luxe trunk sedan ........   $545

1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe
sedan ........................’...........  ..... $395

1936 DODGE .Touring sedan, ek
stras, $495; mainais ar išmokesčiui.

Klauskit Mr. PUPKA
4628. West Washington Blvd.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastis patirsite. Naujienos 
1739 So. Halsted St. Box 721.

PARDAVIMUI BŲČERNĖ IR 
GROSERNĖ pigiai iš priežasties 
ligos. Listas ilgas. 3401 Lituanica 
Avenue. y :

PARSIDUODA TAVERNA priei
namai — gera vieta — maža renda 
—biznis gerai išdirbtas.

4624 Sd, Western Avė.
-----„... .. _

PARSIDUODA TAVERNA. Labai 
gera vieta. Išdirbta per» daug metų. 
Greitam phrdavimui. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

6818 So. Ashland.

VYTAUTO BELIAJAUS šo- 
kių koncertas, CMcago Wo- 
men’s Club salėje, 62 E. llth 
streetr 3:30 pp. 83 ir $140. 
(Galima gauti “Naujienose“).

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

Daugiau kaip 450 darbinin
kų Chieago H?ardware Foųird- 
ry Co., North,’ Ęlpcago, siįstrpL 
kavo, įvedus paskubos siste
mų iv kompanijai atsisakius 
tartis su darbininkų CIO. uni
ja- i '

40

Farms for Sale 
dkiei Pardavimui

PARDAVIMUI ar mainymui 150 
akrų gerai veikianti farma
mylių į žiemių vakarus rtuOr Chica- 
gos — su ar be šlako, -mašinos, 
jrenkiai. Mainys į North Shore na
mą. •' Ė; C. DESCHAUER. Lake

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitli^yi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

. stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

• 3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial 
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

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

i

-------CGm.---------
\ Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .................. ...........
MINE RUN ....... ......
EGG .... ..... ........... .  .........
NUT ......................... ........
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABARH
KAINOS EINA AUKŠTYN “ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

$6.00
5.75 
6001 
6.00 
5.00

1 •

■ ’
i;:

KĄ PARDUOT
PAGARSINKI!
NAUJIENOSE '

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau I

< CANAL 8500 • '
i Apgęrsinimų kainos pri- 

einamos. Už pakartojL
: mus gausit nuolaidų.
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Pabėgo Iš Hitlerio ;
Katargos

. -----------X.---------- •- . .J.*,

Reichstago narys, Gerhart Seger
į Vokietijos 

respublikos reichstagą iš Des- 
sau distrikto kaipo socialde
mokratų atstovas. Iš profesijos 
jisai yra rašytojas,' dar gana 
jaunas vyras, tik apie 35 me
tų amžiaus. ; Jo nepaprastai 
drąsus pabėgimas iš žiauriau
sios koncentracijos stovyklos 
buvo didelė sensacija taip Vo
kietijoje, kaip ir kitose Eu
ropos šalyse.

'?V v . v

Prakalbos įvyks rytoj vaka
re, Mildos svetainėje, 3142 .So. 
.Halsted St. Svečias kalbės an
glų kalba, kurią jisai gerai 
vartoja. '

Rytoj Chicagos lietuvių , VE kartus išrinktas 
suomenė turės progos pamaty
ti vieną žymiausiųjų Vokieti
jos laisvės kovotojų — reich
stago narį Gerhartą Segerį.

Jisai atvyko į Ameriką iŠ 
Čekoslovakijos^ pabėgęs iš bai- 
biausios Hitlerio koncentraci
jos stovyklos Oranienburgo. 
Savo ' knygoje “Oranienburg” 
Gerhart Seger aprašo pasibai
sėtinus dalykus, patirtus toje 
nacių katorgoje. Knygai įžan- 
gą paraše garsusis Hęinrich i 
Mann, kurį daugelis laiko di
džiausiu pasaulyje šių dienų 
rašytoju.

Gerhart Seger rytoj vakare 
kalbės lietuvių socialistų su
rengtose prakalbose apie nacių 
terorą Vokietijoje ir apie ka
ro pavojų, grasinantį Europai 
iš Hitlerio puses. 
bu'3 
girsti 
lamento 
apie 
cių planus prieš Lietuvą ir Če
koslovakiją.

Segeriui būnant koncentra
cijos stovykloje Oranienburge, 
buvo iki mirties nukankinti du 
kaliniai darbininkai ir dauge
lis kitų kalinių buvo taip bai-. 
šiai sumušti, kad juos išgabe
no į ligoninę ir jie, veikiausia, 
niekuomet nebeatgaus savo 
sveikatos. Jo kpyga apie kan
kinimus Oranienburge buvo 
pirmas autentiškas pranešimas

Lietuviams 
ypatingai svarbu iš- 

to Vokietijos par- 
nario • nuomonę 

imperialistinius na-

Besiruošiant Prie 
Laisvamanių 
konferencijos
Maži pakeitimai konferencijos 
tvarkoje. Kun. Mockaus šelpi

mas ir kitos žinios iš 
laisvamanių, veikimo

ROSELAND—Kaip jau buvo 
pranešta, gruodžio 5 d., Darbi
ninkų svetainėj, 10413 Micbi- 
gan Avė., įvyks Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos Am. konferencija (seimas) 
kurioj bus priimta draugijos 
konstitucijos (įstatai), bus ren
kamas centro komitetas ' ir bus 
svarstomi kiti svarbus liečian
tys visą draugiją ir jos dar-

spaudoje apie baisenybes, ku-puo^
rios dedasi Hitlerio žvalgybos Kai kurios kuopos pageidavo, 
urvuose. Vokietijos valdžia taip kad; konferencija įvyktų šešita- 
susirupino, pasirodžius tani ra- dieny ir 'sekmadieny, gruodžio 
štui spaudoje, kad jos propa- ir 5 d, d. Bet to negalima pa- 
gandos ministerija, išleidę* spe- daryti, įlės svetainė Šeštadieny 
cialį veikalą, užginčydama Se- yra ,ki(ų užimta; Taipjau buvo 
gėrio paskelbtus, faktus, ir ‘ skelbiama, kad po konferencijos 
kiek galėdama stengėsi jį pa- vakare įvyks bankietas.
skleisti užsieniuose. dėl susidėjusių aplinkybių ban-

Gerhart Seger buvo keturis kieto nebus, o tik pertraukoj

Bet

bus pateikti delegatams geri pię 
tųs.

Tad prašoipe delegatų nesivė- 
luoti,. kad bintii . galima, konfe
renciją pradėti numatytu* laiku 
—10 vai. ryto. Laiku pradėjus 
bus galima daugiau darbo nu
veikti. 

■ ■ • . ■ .
Kun. Mockaus šelpimo reikalu 

“ * \ 
\ Visiems lietuviams gerai ži

nomas kun. M. X. Mockus da
bar randasi senelių prieglaudoj 
Oak Forest, Ward 45 ir yra 
reikalingas nors retkartinės pa- 
šelpos. Tik jo draugai kažkodėl 
pradeda jį užmiršti. Į jd šelpi
mo fondą muo rugp. 1 d. iki 
spalių 25 d. nieko neįplaukė.' Tik 
jį ypatiškai aplankę įteikė jam, 
kelis dol., būtent M. Šimkus 25 c 
G. Pranskus $1, F. Paildųs 2$C; 
čižauskas $1 ir viena motefis 
$1, viso $3.50* Tai visai maža 
suma, nes dėl senatvės ir ligos 
pats negali nė drapanų išsiplau
ti, nė lovos pasikloti ir jam bū
tinai reikia apie $3 į savaitę pa- 
šelpos. šelpimo fondas gi jau 
yra^ išsibaigęs, o palikti sergan
tį senelį be jokios pagelbos bu
tų negražu. Vertėtų visų kolo
nijų veikėjams parinkti Aukų ir 
pasiųsti jas .šelpimo fondo se
kretoriui adresu: Antanas Jo
cius, 135 E. 114th PI, Chicago.

Fondo iždininkas Steponas 
Dambrauskas, gyvenęs 31 E. 
101 St., dabar išsikėlė į naują 
butą—56 E. lOlst 
reikalais kreipkitės 
ju adresu.

Serga
Jau kuris laikas 

mo veikėjo S. Dambrausko pus
brolis Antanas Dambrauskas. 
Ilgą laiką gulėjo ligoninėj, pas
kui gydėsi namie, o dabar ran
dasi senelių prieglaudoj Oak 
Forest, Ward 40. Giminės, drau 
gai^ir pažystami prašomi jį 
aplankyti.

Ruošiasi Vakarui
. Liet. Laisvamanių Etinės Kul 
turos dr-jos j kp. rengia ša’unų 
vakarą sū geru įhdŽhUtnu sek
madieny, lapkr. 14 d., Darbinin
ku svetainėj, 10413 Michigan 
Avė., Vyrų choras dainuos dar 
niekur negirdėtas dainas, o Sce
nos Mylėtojų Ratelis suvaidins

St. Visais 
j jį naujuo-

serga žino-

NAUJIENOS. Chicago, III.
• ■ . .. ---------—.................................................. ..

Kampo; Neužmiršo 
Nei Upytiečiai

Nusiuntė Lietuvon 4,567.24 .
• litus

Kaip Žagariečiai, kupiškėnai 
ir kitos “pafapijinės” organi
zacijos, taip ir ChiėA'gos Upy
tiečiai .nėužmiršta savo gimto
jo kampelio. Dabar Upytiečiai 
turi Kliubą, bet pirm negu jis 
Susiorganizavo,, daugiausiai ' dir
bo p. D. Dovidauskienė, nuo 
4316 S. Antesian'avende.

Neseniai ji gavo laišką iš 
Upytės, "kuriame Vietok parapi
jos kunigas A. Ignatavičius pa
kvituoja pinigus ir praneša, kad 
juos sunaudojo kapinėms, — 
tvorai ■ ir kitokiems remonto 
darbams. Jis taipgi dėkoja' vi
siems amerikiečiams už pagal
bą.

Pinigus jis gavo d vi ėjai s at
vejais, 1935 metais -— ‘ 3,617.50 
litų, ir 36 metais, 943.74. Viso 
4,567.24 litus. ■ :

. Remonto darbams išleido
4480.57. Paliko 86.^ litai.

Upytės kraštą porą metų 'at
gal aplankė p. J. Ytiška, Ame
rikos Sportininkų Vadas, kuris 
su jais lankėsi Lietuvoje. Jis 
sutvarkė amerikiečiams reika
lus tenai, aplankė jų gimtines, 
Panevėžį ir parvažiavęs papasa
kojo visą glėbį įspūdžių ir nau
jienų. Upytiečiai jam ’ už tai 
širdingai dėkingi.

šiuomi Chicagos < Upytiečiai 
taria širdingą padėką visiems 
biznieriams ir kitiems lietu
viams, kurie prisidėjo prie dar
bo aukomis, programų garsini
mais ir kitais budais. Ačiū p. 
Krukui už paramą ir programo 
vedimą, -kalbėtojams už gražius 
linkėjimus, Upytiėčių "„-vaiku
čiams už pagerbimą mirusių 
genčių, Panevėžio Moterų cho
rui už giesmes ptie musų tėvų
,Jliu..!’

kapų; Brighton jarko^Vaikų [g žmOnėS UŽmUŠti
Automobilių

Draugijos vedėjai A. Zabukie- 
nei ir nariams UŽ'šoklus ir dai
nas ir visoms gaspadinėms už 
pasidarbavimą vakarienėse.
x Taipgi padėka priklauso 
Peoples Furniture bendrovei už 
garsinimus per radio, o “Nau
jienoms” už rėkliamą spaudoje.

Chicagos Upytiečiai taipgi ta
ria ačiū Upytės klebonui ir vi
siems kitiems, kurie gražiai 
pagerbė mirusių Upytiečių at
mintį ir prisidėjo prie darbo 
kitokiais budais. Baigiant, rei
kia paminėti, kad D. Dovidaus- 
kienė savo pastangomis pasirū
pino atatinkamai pagerbti at
mintį visų Upytės kapinėse pa
laidotų žmonių. —Upytietis.

Nelaime Ištiko 
Praną Kvedaitį

Ar Lauki Kitos 
Laimės Progos?

Kurią 61d Gold jums duoda
; Praeitą mėnesį Old Gold Ci- 

garetai paskelbė viso krašto rū
kytojams kitą laimėjimų kon- 
testą.' Bet šis kontestas skiria
si nuo pirmojo savo laimėjimų 
suma, būtent: $250,000 vietoj 
$200,000. Ta žinia visą kraštą 
kaip žaibas lėkte aplėkė ir da
bar jau iš visų kampų pareiški
mai ėmė plaukte plaukti:

Gi naujojo kontesto savybės 
tokios, kad reikalinga komiškų 
paveikslų pasikalbėjimų tuščia- 
sįa's vietas užpildyti tinkamais 
pąsikalbėjimais. Jokių mįslių 
spręsti nėra reikalo. O tą jau 
kiekvienas gali padaryti, nežiū
rint kas jis butų: paprastas 
darbininkas ar kolegijos profe
sorius.

Tačiau žmonių susidomėji
mas kai tik dabar tepasireiškė. 
Ir juo tolyn, juo didyn ima 
kontestu įdomautis, paveikslai 
darosi Juokingdsni ir nuosta
besni. Tad, jei dar neįstojote į 
šį kontestą, galite tai padaryti 
dar dąbar. Nueikite pas savo 
artimiausi ■. cigaretų krautuv- 
ninką ir, paprašykite oficialų 
Old Gold komiškų paveikslų šti 
jų taisyklėmis , ir nurodymais 
ir perskaitykite. O jei jūsų 
krautu vninkas jums negalėtų 

r jų parūpinti, tai atsikreipkite 
AntanūSl Jocius, seki4. į Naujienas.

. ■ ■ ■ .i
•A. . ■

šį savaitgalį nelaimėse su 
automobiliais Chicagoję ir jos 
apielinkėse žuvo mažiausia šė- 
ši* žmonės.

John Zuver, 34 m., iš South 
Bend, Ind., manažeris Mirręr 
Press, liko užmuštas ir šeši 
žmonės sužeisti automobiliams 
susidūrus prie 159 ir Halsted. 
gatvių. -> : ■

Mrs. Morstatter iš Decatur, 
lll., liko užmušta ir jos vyras 
ir jų draugas liko sužeisti jų 
automobiliui apvirtus griovyje 
prie 196 ir Cicero gatvių.

Lipant iš gatvekario liko už
muštas Saul Sugar, savininkas 
Goebel Co. Taipjau pabėgusio 
automobilisto užmuštas bedar- • *
bis John Bozick. Oscar Ritter, 
69 m-, liko užmuštas Chicago 
Heights taksikabo.

Negras porteris liko užmuš
tas, du žmonės gal mirtinai su
žeisti ir 22 pasažieriai liko su
trenkti, Greyhound busui 
Hammonde susidūrus su auto
mobiliu4. .

Vakar ištiko didelė nelaimė 
Praną Kvedaitį, gyv. prię 17 ir 
Halsted gatvių. Nelaimė jį išti
ko darbe — kur, nežinia kaip, 
pateko po vagono tekiniais ir 
suvažinėtas; Sako, nešant ledus 
nukrito.

Buvo dar nuvežtas j ligoninę, 
bet ten neilgai trukus ir pasi
mirė. Kūnas bus pašarvotas 
laid. direkt. S. M. Skudo koply
čioj, 7IŠ West 18 g. —Rep. J.

Šiltų Drabužių 
Išpardavimas

N * r J — •

Illinois ir Cook apskričio Mo
terų Balsuotojų .Lyga paskelbė 
kitą didžiulį drabužių išparda- > 
vimą. Išpardavimui skiriama 
daugybė šiltų vyriškų drabužių 
eilių ir paltų bei šiaip įvairiau
sių šiltų drabužių.

Išpardavimas įvyks penkta
dienį ir šeštadienį, lapkričio 12 
ir 13 d. d., .2314 Leland Avė., 
arti Lincoln ir Westem avė. 
Pradžia 9 vab ryto. (Skelb.)

..... ar---------- .------------------ -
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GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

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

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

labai juokingį komediją “Khar 
kia paliepus”. Pci programų gi 
bus šokiai7 ptfie* (gėros lietuviš
kos muzikos. Įžanga tik 25c. Vi
si kviečiami atsilankyti ir pa
remti kuopos darbuotę.

25
50
75

100

kortelės 
kortelių 
kortelės 
kortelių

Koifeles tinka privati škiems 
asmenims įr biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centą. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.

$3.00
5.00 ‘
6.50 , Prisiųąkit, moncy orderį arba
8.50 čekį su užsakymu.

1739 South Halsted Street
Chicago, Illinois

Lucille Buehler, ka-

i-<
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PASMERKTA MIRČIAI

riai, kurie prisipažino nužudę Grant parke Evanstono
/ •' • •' ■■■ / ■ z1, -v < • ■'

. ' .’ " ■ ■ ' . ■

biznierių Herbert Lee. Už tą Sapienza gavo 99 rtjetus, o
■ * i » '', . t r ■

Minella 30 metų kalėjimo. v \ b

V • <r. • y.- v ' -

KALĖJIMAS Už ŽMOGŽUDYSTĘ. — Anthony Sa- 

pienza (kairėj) 4r Albert Minella, prostitucijos Takėtie

Mrs. Marie Porter, 37 m., 
*St. Loūis, Mo., našlė, kurią 

• • ’ * ’ ’ . 7 ? '
Belleville; Ilk, teismas pas
merkė mirčiai už nužudy

mą savo brolio William, 
Kappen jo sutuoktuvių > iš-1 

vakarėse.^ Savo brolį ji nu
žudė dėl apdraudos. Du jos, 
padėj ėj ai žmogžudystėj. Ii- 
ko nuteįsti po 99 metus ka- 
lęjimo, o trečias, padėjėjas 
irgi susilaukė mirties baus- . 
mės.

JOS DRAUGAI KALĖJIME 
baretų mergina, klausosi kaip du jos draugai, Antho- 
ny Sapienza ir Albert Minella, liko nuteisti kalėjiman 
už užmušimą Grant Parke Evanstono biznieriaus Lee, 
prie kurio ji taikėsi ir kuris buvo kartu su ja. Trečias 
užmušėjas, jbs meilužis Leonard Doxey gavo 14 metų 
kalėjimo* . . ' 5

PRISIPAŽINO PRIE VAGILIAVIMO IR PADEGI- 
; MŲ. -— 14 metų vaikas Gervase Blake, 2125 Devon Avė., 

kuris prisipažino policijai apvogęs 50 namų ir aštuonis 
namus padegęs Rogers Park distrikte.




