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Pasmerks Japonus šiandie, pirmadie

prieš

Kratosi fašizmu

Europo-

22 žuvo laivui pasken

J. Valstijų ir Siamo 
paktas pasirašytas

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Franco prisirengęs 
pulti lojalistus

..Anglija, lap 
šių ..savaitę, Bri

WASHINGTON 
kričio 14

ROMA, Italija, lapkričio 14 
— šeštadienį vėl pašaukta tar
nybai 40,000 italų. ' •

Nemuno vagai tvarkyti 
šiemet išleidžiama apie 

pusę milijono litų. .

Nustatytas Kaminams 
Statyti Taisyklės

■ SHANGHAI 
čib, 14

Rengiamais antras pi 
lietybės įstatymo 

projektas

Lojalistai puola 
sukilėlius

susitarimo dėl su 
finimo;- '- r 'S-

Entered aš second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, III 
undėr the -Act\of March 3, 1879 . * ' ,

General Motors ne 
sutinka unijos rei

kalavimams

Komerciniams lai 
vams reikia pa

galbos

Rezoliucijai, parašytai Amerikos, Anglijos 
ir Frąncuzijos delegacijų, pritaria kitų 

valstybių delegacijos

Hitlerio pasiūlymas
Anglijai

Bombų byla Illinois 
' ’ valstijoj

ŠIANDIE SUSIRENKA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ KONGRESAS

GIMINĖMS 
LIETUVOJ

Bandys pagelbėti 
Ispanijai

įdomi žydų gyvenimo 
' ■■■ smulkmena

Teisėjui Brandeis 81 
metai

40,000 italų vėl mobi 
. lizuota.

pradėti /•; ■ ofensyvą

Japonai vėl puola 
kinus

WASHINGTON, D. G., lap
kričio 14. Jerry O’CbnneU, at
stovų ! buto, narys iš Montana; 
pareiškė šeštadienį, kad<’ kon
greso specialioj sesijoj : bus 
pradėtas vajus tikslu pagelbė
ti Ispanijos ir Kinijos vald- 

vienos kovoje prieš 
fašistus, kitos prieš japonus. ,

Belgija, ’lapkri- 
Japonija antrą kar- 

dalyvauti taikos 
Jungtinių Val- 
ir Frąncuzijos 

Šeštadienį pasiūlė 
rezoliuciją, ku-

HENDAYE, lapkričio 14. — 
Ispanijos valdžios komunikatas 
iš Madrido skelbė, kad lojalis- 
tų kariuomenė paėmė fašistų 
pozicijas ties Campo Corono ir 
Cuesta dėl Eatanęro,. aukšto
joj Aragono dalyje, čia loja
listai užtiko didelį fašistų su
kilėlių sukoncentravimą.

Chicago, III'., Pirmadienis/Lapkričio-November 15 d., 1937

Dėl viesulo žuvo 22
; žmones
1 MANILA, lapkričio -."14; ii 

Dėl sia.utusio čia viesulo'1 žuvo1 
22 įmonės, 100 pasigendamfe, 
o apie 40,000. ’ \ neteko . pasto-

C., Jap- 
Pr nėjusį Šešta-r 

dienį pasirašyta Jungtinių Val
stijų ir Siamoj sutartis. Jung
tinės Valstijos pripažino pilną 
Siamo nepriklausomybę, ir sa
vistovumą. Tarp kitko sutar
ties pasirašymo, tikslas yra su
stiprinti Siamo nacionalizmą 
prieš japonų politinius užsimo
jimus. “ \

HENDAYE, ; lapkričio> 14. — 
Ispanijos fašistų armijos, kari
ninkai skelbia; kad Francio va- 
dovaujami sukilėliai esą, pilnai 
prisirengę 
prieš lojalistus nedelsdami

. SPRING.FIELD, III., lapkri
čio 14, — Šiandie čia praside
da byla a iškelta 41 asmeniui- 
Viši yra kaitinami ryšium., su 
Sprogdinimų, bombų geležinke
liuose ir kasyklose. . .

/ KAUNAS. Vidaus . Reika
lų Ministerijos vyriausioji sta
tybos inspekcija miestų ir ap
skričių statybų komisijoms .iš
siuntinėjo ąplinkrąštjnes taisy
kles su braižiniais, kaip turi 
būti krosnių kaminai statom 
ir įrengiami. Nurodoma, kad 
tikslingėšniam patalpą apšil- 
dympi krosnimis,. krosnys tu
ri . b,uti statomos atitrauktos 
nuo sienų ir dūmtraukių per 
15 cm.". Tarpai tarp krosnių 
ir sienų neturi ’ būti užtaiso

mam bizniui, mėgins iškelti tak
sų klausimą. Bet atrodo, kad 
Šioje, sesijoje taksų klausimas 
nebus svarstomas, ba sakyti 
keturi valdžios projektai yrą 
painus ir dėl jų laukiama kar
štų ir ilgų ginčų bei obstruk
cijų. Ir nors daugumą kongre
se sudarys demokratai, tačiau 
stebėtojai sako, jogei šioje se
sijoje pasireikš aiškesnio skir
tumo ir kovos tarp atžagarei
vių ir pažangiųjų kongresma- 
nų (o ne tarp “demokratų” ir 
“republikonų”), negu paskuti- 
nioje. •

r Kongresui susirinkus, prezi
dentas Rooseveltas pasiųs jam 
laišką, ažuot pats dalyvavęs.

Indžionkšenas draudžia 
i, raginti,1 vadovauti,

Laikraštininkams 
uždrausta strei

kuoti

Neramumai Bra 
zilijoj

Prašo svetimšaliams 
sudaryti saugumo 

' zoną
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SHANGHAI, Kinija, lapkri
čiu 14. — Kinų .armija pasi
traukė į vietoves žinomas kai
po . “Hindenburgo linija”. ; Ta
čiau ir čia, nors linija yra su
stiprinta, nors kinų armija pri
skaito 400,000 vyrų, japonų 
200,000 armija puola kinus — 
tai vienoj 50 mylių Unijos da
lyje, tai kitoj, tai vėl keliose 
vietose kartu. Japonų atakos 
grūmoja sulaužymu1 kinų' lini-

FrancuzijoA • užsienio 
ministeris Delbos ir 
užsienio reikalų sek- 

Eden.

Tvarko New Yorko 
įstatymus

BRAZILIJOS ATSTOVAS 
.—Osvaldo ^Ąraitiha, Brazili
jos ministeris Jungt. Valsti
jose, kuris; atstovaus pirmą 
konstitucinę diktatūrą Ame
rikoje. Daugely kitų .Pieiij 
Amerikos 'Valstybių yra įsi
kūrusios diktatūros, bet ten 
diktatūros yra įsikūrusios 
laužant tų šalių demokra4 
tinęs 'konstitucijas. /

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
prieš ' trejetą metų buvo pa
rengtas pilietybės įstatymo 
projektas ir įneštas Ministerių 
kabinetan, 'bet kabinetas pro- 
iekt^penjayč gry
bai. kfcl pataisytų. Teko.' su- 
žinoti, kad tas projektas ne 
tiek pertaisomas, kiek visai iš 
naujo perdirbamas.

Nauju projektu bus numa
toma tvarka atimti pilietybę, 
mokestis už piliečio įpilietinimą 
ir t. t. Taip bu'sią numatyta, 
kaip tvarkyti teisinius reika
lus tų piliečių, kurie Lietuvo
je gyvena be pilietybės, o da- 
bar tokių : ■ žmonių Lietuvoje 
esą apie 5^000. •

Kinija, lapkri- 
Jungtinių Valstijų 

generalis konsulas Clarerice E. 
Glaus kreipėsi j japonų vyriau
sybę prašymu* sudaryti^ vadi
namą saugumo 'zoną svetimša
liams mieste iSoochow, į vaka
rus nuo Shanghajaus. šiAm ki
nų miestui grūmoja i'japonų 
bombardavimas, taigi europie
čiai norėtų šusiftiėsti tokioje 
jo dalyje, kuri butų atokiau 
nuo. tiesios japonų atakos li
nijos ir kurią apšaudyti veng
tų taip japonai, kaip kinai.- /

reikalavimus 
praėjusį še- 

Bus dedamos kitos

NEW YORK, 3- Y.,lapkri
čio -14. _ Graikų laivas Jenny 
Chandris paskendo prie Cape 
Rateras, viesului < užėjųg. 22 
asmenys 1 aivd įgulos žuvo. Še
šis išgelbėjo atvykęs pagalbon 
kitas laivas.

KAUNAS. — Pagal pareng
tą projektą Nemuno vaga nu
matoma sutvarkyti per dešimt 
metų. To projekto tėra įvyk
dyta dar vos 8%, nors darbas 
pradėtas prieš 8-tą metų/ 
Tiems darbams pinigų ligi 1937 
m. išleista apie 190 tukst. lt. 
Iš viso Nemuno vagai tvarky
ti išleista apie 1 mil. 700 tukst. 
lt. šiemet išleista apie pusę 
mil. lt.-, o 1938 m. numatomą 
išleisti apie 1 mil. lt. Visai Ne
muno vagai sutvarkyti esą rei
kalinga apie 14—15 mil. lt. 
/. Nemuno va gą . tvarkant bu
tų esą pastatyta apie 20 tukst. 
(šiemet pastatyta 1,200 bunų), 
o visb reikią per 200 tukst. 
bunų, / / ; . . ■ ' .

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, lapkričio 14. — Brazilijos 
diktatorius Getulio Vargas va
kar pareiškė, kad jo režimas 
pildys- visas esamas sutartis. 
O kai dėl naujosios ‘ konstitu
cijos, tai, sako, ji nesanti nė 
fašistinė, nė integralistinė 
(Brazilijos fašistų organizaci
jos vardas). Ji esanti “brazi
liška”.

WASHINGTON, D. C., lap 
kričio 14.’ — Liberalus Vy
riausiojo šalies teismo1 narys 
teisėjas Louis Dembitz. Bran
deis, praėjusį šeštadienį minė
jo savo 81 metų sukaktuves.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio >14. — Anglija' siunčia 
lordą Halifaxą , konferencijai 
su Hitleriu. <• Hitlerio : pašildy
mas šiose derybose busiąs 
toks: Vokietija^per dešimtį me
tų nekels kolonijų klausimo, 
jei Anglija sutiks leisti vokie
čiams šeimininkauti kaip tin
kamiems ceniralinėj

WASHINGTON, D. C., lap
kričio.14. — Ne tik farmeriams 
ir bedarbiams reikalinga val
džios pagalba, bet ir komerci
nių šalies laivų kompanijoms.

Jungtinių Valstijų laivų ko
misijos raportas vaizduoja lai
vų kompanijas kaip sunkiai 
“sergančias”.' Joms pagelbėti, 
komisijos /apskaičiavimu, -rei
kia valdžios Subsidijos po $30,- 
000,000 kas metai. Ir kongre
so bus prašoma asignuoti rei
kiamą sumą. , .

BUENOS AIRES, Argentina, • • > 
lapkričio 14. Santa Ana do 
Li varam ento (Brazilijos) gar-, 
nizono kąrihįpkai ir ' kariai 
areštuoti. Vargaso vyriausybė 
uždraudė / bet kam Brazilijoj 
važinėti geležinkeliais, negavus 
specialaus policijos leidimo. 
Pasiekiančios Argentiną žinios 
sako, kad Vargaso diktatūra 
žus į keletą savaičių. • , ;l< ’

- Vargas užsienio spaudos at
stovams pasakė,. j ogei bus pa
darytas plebescitas, t.y.‘ žmo
nių atsiklausimas, naujai kon
stitucijai izžgirti. Bet kada jis 
atsiklaus žmonių, tai neprdne:

Johm Lewis> - angliakasių uni
jos prezidentas. ir C.I.O. pir
mininkas/ poi konferencijos su 
kasyklų \ kompanijų atstovais 
pareiškė, kadi tąrp darbininkų 
ir samdytojų visi- skirtumai 
sutarties reikalu išlyginta.
/Angliakasįų sutartis su sam

dytojais : išsibaigia balandžio 
mėnesį 1938 metų. :

mi jokiomis . * sienutėmis nei 
grotelėmis. Gaisro saugumo 
sumetimais kaminai turi būti 
iš viršaus tinkuojami ir me
dinės dalys, .turi būti būtinai 
atitrauktos1 nuo- dūmo/ t.y. nuo 
vidujinės kamino sienelės per 
0,25 metro, šios taisyklės tu
ri būti taikomos visuose tiek 
privačiuose tiek ir savivaldy
bių pastatuose.

Japonų ^kova komunizmui” Kinijoj nepatėi
/ J •' sinama. 7

NEW JERSEY, N. J., lap- 
kričio 14, —- Penktadienį, lap
kričio 12, Čia sustreikavo as
tuoni vietos dienraščio rėdak- 
cijos darbininkai. O jau šešta
dienį . teismas davė dienraščio 
savininkams indžionkšėną 
streikininkus.

BRAZILIJOS DIKTATO
RIUS. — Brazilijos prezi
dentas Getulio Vargas,, ku
ris savavaliai paskelbė nau
ją grynai fašistinę konstitu
ciją, o save gi paskelbė vi
sagaliu diktatorium, paleis
damas parlamentą ir visas 
provincijų legi s i a t u r a s. 
Taipjau paskelbė ne bemo
kėsiąs skolų užsieniui.

.LONDONAS 
kričio ,14. — 
tanij os? diplomūths lordas Ha- 
lifax pasimatys su Hitleriu. 
MalifasĮO tikslas; kaip hužiuri- 
ina, yra pasiūlyti sumanymą 
Vokietijos, Italijos';jr Frąnėiį- 
zijos paktui.’ •

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 14. — 40 advokatų per pas
kutinius du metus darbuojasi 
nusenusitems New Yorko įsta
tymams pašalinti ir kitiems 
įstatymams sutvarkyti, sude
rinti. New Yorko įstatymų 
naujas kodas bus paruoštas 
1938 metų pradžioje.

skel- 
daly- 

vauti bet kuriuo budu bet ko
kiame streike prieš sakyto 
dienraščio savininkus.
streikuojantiems laikrašti

ninkams, . kurie yra . rašytoj ų 
"fttfljos ^i&ri&i/ draudžiama at
kalbinėti asmenis,* kurie norė
tų eiti dirbti jų vietose, taip
jau draudžiama reikalauti sam
dytojus pasirašyti sutartį su 
jų unija. Pagalios streikuoto
jams uždrausta vartoti trokas 
su* garsiakalbiu ir pikietuoti.

Tai yra vienas aršiausių in- 
džionkšenų, kurie buvo bet ku
riuo laiku išleisti šioje šaly-

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

Gal snigs; šalta; šiaurės va- šioms 
karų vėjai,

jos, Meksika priėmė su rezer
vacijomis, Norvegija sutiko su 
ja principe. Kai kurios mažes
nės delegacijos pranešė, kad 
jos atsiklaus savo vyriausybių 
pirm negu balsuos. :

Tarp kitko rezoliucija pa
reiškia,. kad Japonijos suprą- 
timas interesų, įveltų kinų-ja- 
ponų kare, visiškai skiriasi nuo 
supratimo jų daugumos pasau
lio šalių ir valdžių. . , .

Kai dėl japonų aiškinimo, 
jogei jie kovoja plitimą Kini
joj komunizmo, tai rezoliucija 
sako, tam nėra pateisinimo.' Ir 
jeigu4 kitos • valstybės priimtų 
šitokį principą, tai pasaulyje 
kiltų tarptautinė anarchija.

Norman Davis, Jungtinių 
Valstijų delegatas konferenci
jai pabrėžė, kad valstybių pri
silaikymas tarptautinių 'sutar
čių yra vienintelis pagrindas 
tiksliam, pastoviam išrišimui 
kinų-japonų konflikto.

Daviso pareiškimams pilnai 
pritarė 
reikalų 
Anglijos 
retorius

Japonija kaip tik ir yra nu
sikaltusi 9 valstybių sutarčiai 
Kinijos apgynimo reikalu, ku
rią ji pati pasirašė.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
. . Skyrius pasiųs jūsų pini

gus su. užtikrinimu pilno 
ir greito ifimokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.

KAUNAS, —r Kaune jau nuo 
seniau gyvena anglikonų baž
nyčios ' žydų misionierius' EI. 
La.znikas. Jis ir jo žmona' yra 
kilę nuo Panevėžio, abu žydai, 
bet Anglijoje apsikrikštijo , ir 
anglų misijų siunčiami atvyko 
į Lietuvą krikščionybės platin
ti'pas žydūs.’

Nesenai mirė Laznikų kūdi
kis. Laznikas kreipėsi į Kau
no žydų bendru'omeninę laido
jimo draugiją, kad mirusį jo 
kūdikį priimtų į žydų kapus* 
žydų ląidojimo draugija nesu
tiko žydų t krikščionio misionier 
riaus prašymo patenkinti. Rei
kalas atsidūrė pagaliau pas 
vyr. rabiną Šąpirą, kuris rei
kalą išrišo teigiamai, nes ėsą 

I pagal žydų atitinkamus ritu
alinius nuostatus negalima”at
sisakyti bet ko priimti į ka
pus. Ląznįko kūdikio kūnas. bu
vo palaidotas žydų kapuose.

Tas įvykis .-Kauno žydų tar
pe sukėlė didelę sansaciją,

/ WASHINGTON, D 
kričio 15 
nį, susirenka Jungtinių Valsti
jų kongresas specialiai sesijai. 
Kongresas posėdžiauk iki Kalė
dų. Po to jis susirinks regu
liariai • sesijai sausio 3 dieną 
1938 metų. , .

Svarbiausieji klausimai da
bartinėje nepaprastoje sesijoje 
•yra nužiūrėti keturi, būtent 
javų derliaus kontrolė, algų- 
darbo valandų bilius, valdžios 
departamentų perorganizavi
mas ir apskričių planavimas 
(regionai planning).

Kai kurie kongresmanai, tai
kydami pasigerinti stambia-

lahdas i,darbo dienoje 
pataisos; ff;$'rinosibs. 
kurioj nusakoma 
seniau dirbančių 
darbininkų.

Visus šiuo®
kompanija atmetė
štadienįi
pastangos susitaikyti. Jeigu ne
pavyktų susitaikyti, tai kuriam 
laikui pasiliks senoji • sutar-

BRUSSELS 
čiO 14. — 
tą atsisakė 
konferencijoj.^ 
stijų, Anglijos 
delegacijos 
konferencijai 
rioje stipriais žodžiais pasmer
kiama Japonija. Rezoliucijoje 
taipgi galima įžiūrėti įspėji
mas, kad valstybės rasi pavar
tos ir griežtesnių priemonių 
prieš. Japoniją — gal būt tei
kimą tiesiogės paramos Kini
jai — jeigu Japonija nesiliaus 
ignoravusi konferenciją.

Italijos delegatas, kuris visą 
laiką konferencijoj vaidino Ja
ponijos gynėjo rolę, pareiškė 
protestą ‘ rezoliucijai. Jis siūlė 
dar kartą kreiptis į Japoniją. 
Bet konferencija atmetė italo 
pasiūlymą.

šeštadienio vakare rezoliuci
jai esmėje išreiškė pritarimo 
daugumą iŠ, L§ dalyvaujančiu 
konferencijoj^ valdybių/ Pirma
dienį popiet, rkai konferencija 
vėl susirinks, rezoliucija bus 
priimta, jei per tą laiką daly
kų padėtis nepakitęs.

Ju^tinių Valstijų, Britani
jos ir Ficir.juzijos parašytą re
zoliuciją užgyrė tuojau Portu
galijos ir Australijos delegaci-

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

DETROIT, Mich., lapkričio 
14. —čia susirinko 300 dele
gatų iš visų General . Motors 
darbininkų unijos lokalų. Kon
ferencijos tikslas yra atnaujin
ti ir pagerinti sutartį, pada
rytą praėjusią žiemą po 43 
dienų streiko.

Tarp darbininkų reikalavi
mų iš karto buvo šie: algų pa
kėlimas. 10 nuošimčių visiems 
darbininkams; apmokamos ato
stogos kartą ,į metus; - 35 va
landų darbo savaitė . po 7 va- 

s; taipjau 
sutartfes? 

privilegijos 
kompanijai

Angliakasiai ir kom- 
panijos susitarė

JNEW YORK, N. Y., lapkri 
čio 14. — Kietosios anglies ka 
sėjai ir anglies kompanijų at 
stovai i.priėj 
tarties atm
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Taikos Konferencija 
Pasmerks Japonus

Rezoliucijai, parašytai Amerikos, Anglijos 
ir Francuzijos delegacijų, pritaria kitų 

u i valstybių delegacijos
Japonų “kova komunizmui” Kinijoj nepatei

sinama.

BRUSSELS, Belgija, ,’lapkri- 
. čio 14

tą atsisakė dalyvauti taikos 
konferencijoj. 'Jungtinių Val
stijų, Anglijos ir Francuzijos 
delegacijos Šeštadienį pasiūlė 
konferencijai rezoliuciją, ku
rioje stipriais žodžiais pasmer
kiama Japonija. Rezoliucijoje 
taipgi galima įžiūrėti įspėji
mas, kad valstybės rasi pavar
tos ir griežtesnių priemonių 
prieš. Japoniją — gal būt tei
kimą tiesiogės paramos Kini
jai — jeigu Japonija nesiliaus 
ignoravusi konferenciją.

Italijos delegatas, kuris visą 
laiką konferencijoj vaidino Ja
ponijos gynėjo rolę, pareiškė 

, protestą ‘ rezoliucijai. Jis siūlė 
dar kartą kreiptis į Japoniją. 
Bet konferencija atmetė italo 
pasiūlymą.

šeštadienio vakare rezoliuci
jai esmėje išreiškė pritarimo 
daugumą iŠ; IĮ) , dalyvaųįąnčių 
konferencijoj vąjrtybių/ Pirma
dienį popiet, rkai konferencija 
vėl susirinks, rezoliucija bus 
priimta, jei per tą laiką daly
kų padėtis nepakitęs.

Jungtinių Valstijų, Britani
jos ir Francuzijos parašytą re
zoliuciją užgyrė tuojau Portu
galijos ir Airstralijos delegaci-

Japonija antrą kar-
jos, Meksika priėmė su rezer 
vaęijomis, Norvegija sutiko su 
ja principe. Kai kurios mažes
nes delegacijos pranešė, kad 
jos atsiklaus savo vyriausybių 
pirm negu balsuos.

Tarp kitko' rezoliucija pa
reiškia,. kad Japonijos suprą- 
timas interesų, įveltų kinų-ja- 
ponų kare*, visiškai skiriasi nuo 
supratimo jų daugumos pasau
lio, šalių ir valdžių. ; .

Kai dėl japonų aiškinimo, 
jogei jie kovoja plitimą Kini
joj komunizmo, tai rezoliucija 
sako, tam nėra pateisinimo. Ir 
jeigu4 kitos valstybės priimtų 
šitokį principą, tai pasaulyje 
kiltų tarptautinė anarchija.

Norman Davis, Jungtinių 
Valstijų delegatas konferenci
jai pabrėžė, kad valstybių pri
silaikymas tarptautinių sutar
čių yra vienintelis' pagrindas 
tiksliam, pastoviam išrišimui 
kinų-japonų konflikto. .

Daviso pareiškimams pilnai 
pritarė Prancūzijos’ ' užsienio- 
reikalų ministeris Delbos ir 
Anglijos užsienio reikalų sek
retorius r Eden.

Japonija kaip tik ir yra nu-' 
sikaltusi 9 valstybių sutarčiai 
Kinijos apgynimo, reikalu, ku
rią ji pati pasirašė.

-• * ’ ■*•*'***
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Įdomi žydų gyvenimo 
smulkmena

ŠIANDIE SUSIRENKA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ KONGRESAS

Lojalistai puola 
sukilėlius

Japonai vėl puola 
kinus

HENDAYE, lapkričio 14. — 
Ispanijos valdžios komunikatas 
iš Madrido skelbė, kad lojalis- 
tų kariuomenė paėmė fašistų 
pozicijas ties Campo Corono h* 
Cuesta dėl Batanero,. aukšto
joj . Aragono dalyje, čia loja
listai užtiko didelį fašistų su
kilėlių sukoncentravimą.

Hitlerio pasiūlymas 
Anglijai

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 14. — Kinų .armija pasi
traukė į vietoves žinomas kai
po . “Hindenburgo linija”. ; Ta
čiau ir čia, nors linija yra su
stiprinta, nors kinų armija pri
skaito 400,000 vyrų, japonų 
200,000 armija puola, kinus 
tai vienoj 50 mylių linijos da
lyje, tai kitoj, tai vėl keliose 
vietose kartu. Japonų atakos 
grūmoja sulaužymu kinų' lini
jos.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio • 14. -- Anglija’ siunčia 
lordą . Halifaxą , konferencijai 
su Hitleriu. < Hitlerio : pašildy
mas šiose derybose busiąs 
toks: Vokietija-per dešimtį tae- 

• tų nekels kolonijų klausimo, 
jei Anglija sutiks leisti vokie
čiams šeimininkauti kaip tin- 

' kamiems cen|ralinėje "Europo- 
< je. ‘ \ v

40,000 italų vėl mobi 
lizuota.

BRAZILIJOS > DIKTATO- 
RIUS. — Brazilijos prezi
dentas Getulio Vargas,, ku
ris savavaliai paskelbė nau
ją grynai fašistinę konstitu
ciją, o save gi paskelbė vi- rikoje. Daugely kitų' Pietų 
sagaliu diktatorium, paleis- Amerikos 'valstybių yra įsi- 
damas parlamentą ir visas kurusios diktatūros, bet ten 
provincijų legi s Į a t u r a s. diktatūros yra įsikūrusios 
Taipjau paskelbė ne berno- laužant tų šalių demokra4 
kėsiąs skolų užsieniui. tinęs 'konstitucijas.

BRAZILIJOS ATSTOVAS 
—Osvaldo Ąranha, Brazili

jos ministeris Jungt. Valąti-^ 
jose, -kuris atstovaus pirmą 
konstitucinę diktatūrą Ame-.

KAUNAS.—r- Kaune jau nuo 
seniau gyvena anglikonų baž
nyčios žydų misionierius' EI. 
Laznikas. Jis ir jo žmona/yra 
kilę nuo Panevėžio, abu žydai, 
bet Anglijoje ^apsikrikštijo ir 
anglų misijų siunčiami atvyko 
į Lietuvą krikščionybės platin
ti pas žydiis.’

Nesenai mirė Laznikų kūdi
kis. Laznikas kreipėsi į Kau
no žydų bendruomeninę laido
jimo draugiją, kad mirusį jo 
kūdikį priimtų į žydų kapus* 
Žydų ląidojimo draugija nesu
tiko žydų t krikščionio, misionisr 
riaus prašymo patenkinti. Rei
kalas atsidūrė pagaliau pas 
vyr. rabiną šąpirą, kuris rei
kalą išrišo teigiamai, nes ėsą 
pagal žydų atitinkamus ritu
alinius nuostatus negalima "at
sisakyti ; bet kopriimti į ka
pus. Lazniko kūdikio kūnas , bu
vo palaidotas žydų kapuose.

Tas įvykis -Kauno žydų tar
pe sukėlė didelę sansaciją,

/ WASHINGTON, D. C., lap^ 
kričio 15. šiandie, pirmadie
nį, susirenka Jungtinių Valsti
jų kongresas specialiai sesijai. 
Kongresas posėdžiaus iki Kalė
dų. Po to jis susirinks regu
liariai sesijai sausio 3 dieną 
1938 metų.

Svarbiausieji klausimai da
bartinėje nepaprastoje sesijoje 
•yra nužiūrėti keturi, būtent 
javų derliaus kontrolė, algų- 
darbo valandų bilius, valdžios 
departamentų perorganizavi
mas 'ir apskričių planavimas 
.(regionai planning).

Kai kurie kongresmanai, tai
kydami pasigerinti stambia-

General Motors ne
sutinka unijos rei

kalavimams

Neramumai Bra
zilijoj

BUENOS AIRES, Argentiną, ’ » I
lapkričio 14. — Santa Ana dd 
Livaramento (Brazilijos) gar-, 
nizono karininkai ir kariai 
areštuoti-yVargąso, vyriausybe 
uždraudė / bet kam Brazilijoj 
važinėti 'geležinkeliais, negavus 
specialaus policijos leidimo. 
Pasiekiančios Argentiną žinios 
sako, kad Vargaso diktatūra 
žus į keletą savaičių. •; /-il; ‘ *

J. Valstijų ir Siamo 
paktas pasirašytas

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 14. — Praėjusį ŠeštaT 
dienį pasirašyta Jungtinių Val
stijų ir Siamoj sutartis. Jung
tinės Valstijos pripažino pilną 
Siamo nepriklausomybę, ir sa
vistovumą. Tarp kitko sutar
ties pasirašymo, tikslas yra su
stiprinti Siamo nacionalizmą 
prieš japonų politinius užsimo
jimus. ” Y N

ROMA, Italija, lapkričio 14. 
— šeštadienį vėl pašaukta tar- 
nybai 40,000 italų.

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

Gal snigs; šalta; šiaurės va
karų vėjai.

Bandys pagelbėti 
Ispanijai ■

.

WĄSHINGTQN,' D. G., lap
kričio 14. Jerry O’<X>nne)l, at
stovų ! buto, narys iš Montana; 
pareiškė šeštadienį, kad / kon
greso specialioj sesijoj bus 
pradėtas vajus tikslu pagelbė
ti Ispanijos ir Kinijos vald
žioms —r

Rengiamais antras pi
lietybės įstatymo 

projektas

jam bizniui, mėgins iškelti tak
sų klausimą. Bet atrodo, kad 
Šioje, sesijoje taksų klausimas 
nebus svarstomas, ba sakyti 
keturi valdžios projektai yrą 
painus ir dėl jų laukiama kar
štų ir ilgų ginčų bei obstruk
cijų. Ir nors daugumą kongre
se sudarys demokratai, tačiau 
stebėtojai sako, jogei šioje se
sijoje pasireikš aiškesnio skir
tumo ir kovos tarp. atžagarei
vių ir pažangiųjų kongresma* 
nų (o ne tarp “demokratų” ir 
“republikonų”), negu paskuti- 
nioje. * * , .

Kongresui susirinkus, prezi- • 
dentas Roose veltas pasiųs jam 
laišką, ažuot pats dalyvavęs.

Laikraštininkams 
uždrausta strei

kuoti
NEW JERSEY, N. J., lap

kričio 14, —. Penktadienį, lap-

Komerciniams lai
vams reikia pa-« 

galbos
• WASHINGTON, D. C., lap
kričio. .14. — Ne tik farmeriams 
ir bedarbiams reikalinga val
džiospagalba, bet ir komerci
nių šalies laivų kompanijoms.

Jungtinių Valstijų laivų ko
misijos raportas vaizduoja lai
vų kompanijas kaip sunkiai 
‘'sergančias”/ Joms pagelbėti, 
komisijos /apskaičiavimu, rei
kia valdžios Subsidijos po $30,- 
000,000 kas metai; Ir kongre
so bus prašoma asignuoti reb 
ikiamą sumą. , •

Bombų byla Illinois 
' valstijoj

SPRINGFIELD, III:, lapkri- 
čio 14, —ų šiandie čia praside
da byla a iškelta 41 asmeniui. 
Viši yra kaltinami ryšium, su 

'r ’’ ' , «♦ ' .

spfogdinimų. boųibų geležinke
liuose ir kasyklose./
/ / , ..............f |/' -T*

Franco prisirengęs 
pulti lojalistus

•/ • • . . • r- ’ * \ •
Y • . . ... ..... . K.

HENDAYE, lapkričio* 14. —■ 
Ispanijos fašistų artai jos kąri- 
ninįaf skelbiaį kad Franco va
dovaujami sukilėliai ešą . pilnai 
prisirengę į. pradėti / ofensyvą 
prieš /lojalistus nedelsdami.

Dėl viesulo žuvo 22 
žmonės

‘ MANILA, lapkričio 14.
Dėl siautusio čia viesulo žuvo' 
22 įtaonės, 100 pasigendamą, 
o apie 40,000.’ • neteko .pasto
ges.

Angliakasiai ir kom
panijos susitarė

NEW YORK, N. Y., lapkri- 
čio 14. — Kietosios anglies ka
sėjai ir anglies /kompanijų at
stovai (priėję/ susitarimo dėl. su/ 
tarties atf

John<Lewis> ahgliakasių Uni
jos prezidentas, ir C.I.O. pir
mininkas,! poi konferencijos su 
kasyklų ; kompanijų atstovais 
pareiškė, kadi tąrp darbininkų 
ir samdytojų visi skirtumai 
sutarties reikalu išlyginta.

'Apgjiakašįų sutartis su sam
dytojais.: išsibaigia balandžio 
mėnesį 1938 metų. •

Prašo svetimšaliams 
sudaryti saugumo
// zorią

KAUNAS.- Kaip žinoma, 
prieš ’ trejetą metų buvo pa
rengtas pilietybės įstatymo 
projektas ir įneštas Ministerių 
kabinetan,/bet kabinetas pro- 

bai, kad pataisytų. Teko su- 
žinoti, kad tas projektas ne 
tiek pertaisomas, kiek visai iš 
naujo perdirbamas. •

Nauju projektu bus numa
toma tvarka atimti pilietybę, 
mokestis už piliečio įpilietinjmą 
ir t. t. Taip busią numatyta, 
kaip tvarkyti teisinius reika
lus tų piliečių, kurie Lietuvo
je gyvena b.e pilietybės, o da
bar tokių < ’ žmonių Lietuvoj e 
esą apie 5;000. - ( 'z

SHĄNGHAI, Kinija, lapkri
čio.- 14. — Jungtinių Valstijų 
generalis konsulas Clarence E. 
Claus kreipėsi j j aponų vyriau* 
sybę prašymu* sudaryti į vadi
namą saugumo 'zoną svetimša
liams mieste $oochow, į vaka
rus nuo Shąnjghajaūs. šidm ki
nų miestui grūmoja ; japęnų 
bombardavimas, taigi europie
čiai norėtų Susimesti tokioje 
jo dalyje, kuri ^butų atokiau 
nuo. tiesios japonų » atakos li
nijos ir kurią apšaudyti veng
tų taip japonai, kaip kinai. /

Anglija vėl peršasi
■ .■* ,i,i,■ i Ų* i Ąa—♦ 

LONDONAS, Anglija, lap
kričio ,14. — šią .savaitę, Bri
tanijos' diplomatas lordas . Ka
lifai pasimatys su ’ HitieritL. 
rialifaijb tikslas; kaip nužiūri- 
ma> yrą pasiūlyti sumanymą 
V okieti j.os, Įtali j os' ir F rančų* 
zijos paktui.’ '• ■ •* ’■

1 « ’< ; ■‘‘ /*l I" lWllĮ .«•/ « •

22 žuvo laivui pasken-
dus

lap

M........

i

V

vienos kovoja prieš 
fašistus, kitos prieš japonus. ,

DETROIT, Mich., lapkričio 
14. — čia susirinko 300 dele
gatų iš visų General .Motors kričio 12, čia sustreikavo aš- 
darbininkų unijos lokalų. Kon
ferencijos tikslas yra atnaujin
ti . ir pagerinti sutartį, pada-: 
rytą praėjusią žiemą po 43 
dienų streiko.

Tarp darbininkų reikalavi
mų iš karto buvo šie: algų pa
kėlimas. 10 nuošimčių visiems 
darbininkams; apmokamos ato
stogos kartą ,į metus; 35 va
landų darbo savaitė . po va* 
landas ,/Urbo dienoje; taipjau ninkama,., kurie yra ,raš> 

sutąrtWF^5/^^ ^rūudžiama 
kurioj nusakoma privilegijos 
seniau dirbančių 
darbininkų.

Visus šiuos 
kompanija atmetė 
štadienįi Bus dedamos kitos 
pastangos susitaikyti. Jeigu ne
pavyktų susitaikyti, tai kuriam 
laikui pasiliks senoji ' sutar
tis. ’ ■ ' . ’ ' .

prieš

skel- 
daly-

K .

kompanijai

reikalavimus 
praėjusį še*

tuoni vietos dienraščio rėdak- 
cijos darbininkai. O jau šešta
dienį . teismas davė dienraščio 
savininkams indžionkšėną 
streikininkus.

Indžionkšenas draudžia 
bti, raginti,* vadovauti,
vauti bet kuriuo budu bet ko
kiame streike prieš sakyto 
dienraščio savininkus.
streikuojantiems laikrašti-

yra rašytojų 
r at-‘" 

kalbinėti asmenis, kurie norė
jų eiti dirbti jų vietose, taip
jau draudžiama reikalauti sam
dytojus pasirašyti sutartį su 
jų ’ unija. Pagalios streikuoto
jams uždrausta vartoti trokas 
su garsiakalbiu ir pikietuoti.

Tai yra vienas aršiausių in- 
džionkšenų, kurie buvo bet ku
riuo laiku išleisti šioje šaly
je.

Nemuno vagai tvarkyti 
šiemet išleidžiama apie 

pusę milijono litų. . 
..r . ■ %

KAUNAS. — Pagal pareng
tą projektą Nemuno vaga nu
matoma sutvarkyti per dešimt 
metų. To projekto tėra įvyk
dyta dar vos 8%, nors darbas 
pradėtas prieš 8-tą metų. 
.Tiems darbams pinigų ligi 1937 
m. išleista apie 190 tukst. lt. 
Iš viso Nemuno vagai tvarky
ti išleista apie 1 mil. 700 tukst. 
;lt. Šiemet išleista apie pusę 
mil; lt.-, o 1938 m. numatomą 
išleisti apie 1 mil. lt. Visai Ne
muno vagai sutvarkyti esą rei
kalinga apie 14—15 mil. lt.

. Nemuno vagą . tvarkant bu
tų esą pastatyta apie 2Q tu'kst. 
(šiemet pastatyta 1,200 bunų), 
o viso reikią per 200 tukst. 
bunų. / " / ' ' .

NEW YORK, M. * Y.,: lapkri* 
Čio 44. Graikų laivas Jenny 
Chandris paskendo prie Cape 
Hatėras,1 viesului < užėjųą. 
asmenys laivo* įgulos Še* 
šis išgelbėjo atvykęs pagalbon 
kifąs laivaš.

Nustatytoj Kaminams 
Statyti Taisyklės

■ KAUNĄS. — Vidaus ; Reika
lų Ministerijos vyriausioji sta
tybos inspekcija miestų ir ap
skričių .stątybų komisijoms iš
siuntinėjo ąplmkraštines taisy
kles su braižiniais, kaip tūri 
.būti krosnių . kaminai statomi 
it įrengiami. Nurodoma, kad 
tikslingėsniam patalpą apšil
dymui krosnimis,, krosnys tu
ri. būti statomos atitrauktos 
nuo sienų ir dūmtraukių per 
15 eta/ . Tarpai tarp -krosnių 
ir sienų nęiuri būti' užtaiso-

v .
i/'.-

Kratosi fašizmu
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, lapkričio 14. — Brazilijos 
diktatorius Getulio Vargas va
kar pareiškė, ,kad jo režimas 
pildys’ visas esamas sutartis. 
O kai dėl naujosios ’ konstitu
cijos, tai, sako, ji nesanti nė 
fašistinė, nė integralistinū 
(Brazilijos fašistų organizaci
jos vardas). Ji esanti “brazi
liška”.

Vargas užsienio spaudos at
stovams pasakė, jogei bus pa
darytas plebescitas, t.y.’ žmo
nių atsiklausimas, naujai kon
stitucijai užgirti. Bet kada jis 
atsiklaus žmonių, tai neprdneT 
še. '• ' ; • .

Teisėjui Brandeis 81 
metai ■"

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 14. — Liberalus Vy
riausiojo šalies teismo' narys, 
teisėjas Louis Detabitz, Bran
deis, praėjusį šeštadienį minė
jo savo 81 metų sukaktuvės.
... . . ..V-- ------- J---- ----------- t;.. ,.4-T----- —T---- ——----- —
mi jokiomis . *. sienutėmis : nei 
grotelėmis. Gaisro saugumo 
sumetimais kaminai turi būti 
iš viršaus/tinkuojami ir mė- 
dinėš dalys turi būti būtinai 
atitrauktos nuo durnoj t.y. nuo, 
vidujinės kamino sienelės per 
0,25 metro, šios taisyklės tu
ri būti taikomos visuose tiek 
privačiuose tiek ir savivaldy
bių pastatuose. , .

• ' . J .

visuose tiek
* i

Tvarko New Yorko 
įstatymus

NEW YORK, N. Y, lapkri
čio 14. — 40 advokatų per pas
kutinius du metus darbuojasi 
nusenusfems New Yorko įsta
tymams pašalinti ir kitiems 
įstatymams sutvarkyti, sude
rinti. New Yorko įstatymų 
naujas kodas bus paruoštas 
1938 metų pradžioje.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ
KALĖDOMS

. Palinksminldt savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
minės. Pasiuskit jiems do
lerį, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jpsų 

, dovana ..suteiks didelį 
. džiaugsmą.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
. Skyrius pasiųs jūsų pini

gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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Lietuvos Naujienos
. * ’ / • ' A \

LIETUVOJE IABAI MTA KNYGOS
Visur ir visur yra pripažintą, pikminkaį* skaito ir galina lai- 

kad spausdintas žodis—knyga 
ir laikraštis—yra tinkamiausia- 
ir prieinamiausią priemonė žmo
nėms šviestis, lavintis, kulturėt. 
Sunkų įsivaizdinti; dabantiAiiį 
kultūringų kraštų visuomenę be* 
spaudos—be 
laikraščių.

Lietuvos' 
šai, spaudos 
mi, visokiomis 
trukdė lietuviams spausdintuoju 
žodžiu naudotis. Po 1863 metų 
sukilimo, rusų, valdžia buvo nu
sistačiusi galutinai lietuvių tau
tą numarinti, išnaikinti. Ir tą 
marinimą pradėjo spaudos už
draudimu; nuo< 1984 iki 1904 
metų lietuviams buvusioje rusų 
imperijoje buvo draudžiama 
spausdinti ir platinti Lietuviš
kas knygas, laikraščius ir kitus 
raštus.. Nuo 1904 iki 1914- me
tų lietuvių spauda šiek tiek at
sigavo, ėmė -augti, plisti. 1915 
metais Lietuvą okupavę, vokie
čiai paūgėjusią lietuvių spaudą 
sunaikino ir lietuviams ėmę lei
sti savo laikraštį “DAJ^-ARTĮ” 
kuris turėjo skiepyti v.okisku- 
mo dvasią. Prūsų, Lietuvoje (ir 
Klaipėdos Krašte) vokiečiai lie
tuviams leido lietuvių kalba, 
bet vokiečių dvasios, laikraš
čius ir knygeles. Tiesa, ir rusai 
po 1864 metų buvo pradėjį lie
tuviams laisti spausdinius lietu
viu kalba, bet rusų- dvasioje ir 
net rusiškomis (kirlica) raidė
mis. Taigi, matome,, kati lietuvių 
dvasiai užmigdyti ir pavergti 
atėjūnai, musų tautos migdy
tojai, ne tiktai lietuviams drau
dė spaudą, bet ją net naudojo 
kaip priemonę, musų tautai de
moralizuoti. Lietuviai kaip įmai
nydami kratėsi per svetimųjų 
spaudą jai peršamų dvasios nuo
dų. Rusų spausdinimas ir net 
dovanai dalinimas knygas žmo^ 
nes stamiai draskė, degino’, o. 
iš Prūsų (Tilžės) slapta atgabe
namus tikrai lietuviškus laikraš
čius ir knygas gaudė ir už jas 
brangiai mokėjo. Rusams savus 
spaudos leidinius (lietuvių kal
ba) lietuviams įpiršti, net ir 
dovanai, nepavyko. Gal čia 
svarbiausia kliūtis buvo ta, kad 
rusai lietuviškas knygas spaus
dino ne tiktai persunktas mums 
svetima dvasia, bet ir lietur 
viams neįprastomis vadinamom^ 
is kirlicos raidėms. Vokie. lior 
tuvių dvasios pavergimą vykdė 
daug gudriau, užtat daugiau ir 
pasiekė, nors ir vokiečiai lietur 
vius išmokino ir pripratino 
skaityti vokiškomis (gotiko) 
raidėmis. Klaipėdos v krašte ir 
Rytprūsiuose lietuviai ir dabar 
savo spausdiniams gotiko rair 
dės tebevartoja, nors jau patys 
vokiškai Vokietijoje palaipsniui* 
pereina prie lotiniškų raidžių;

Spaudos draudimu, rusiškų ir 
vokiškų rastų lietuviams bru
kimu, lietuvių tautai yra pada
ryta neapskaičiuojama skriau
da,—ilgam laikui, buvo sutruk
dytas Lietuvos kultūrinis kili
mas. Lietuviškam* laikraščiui ir 
knygai visai nauja, šviesi gady
nė atėjo tiktai Nepriklausomy
bę atgavus. rfačiau dar ilgą lai
ką nebuvo išnaudojami visi ga
limumai.
Nepriklausomoje Lietuvoje iki 

1927 metų laikraščiai nepadarė 
didesnės pažangos,, nes iki to 
laiko jie buvva siaurai partiški 
ir brangus. 1927 metais lietuviš
kam laikraščiui naujus plačius 
kelius į sodžių praskynė Antano 
Bružo įsteigtas “MUSŲ RYTO
JUS”. Savo prieinamu neparti
niu turiniu ir nebrangia pre
numerata šis savaitraštis tuojau 
susilaukė visuotino pripažinimo 
ir per trejetą motų susirinko 
net 100,000 skaitytojų. “MU
SU RYTOJAUS” pėdomis pase
kė kiti ukininkijai skiriamieji 
laikraščiai ir taip pat susilau
kė didelio pasisekimo. Apskai
čiuojama, kad dabar Lietuvos

knygų, žurnalų-,

pavergėjai ir prie- 
reikšmę suprasda- 

priemonėmis

kraŠČių apie septyni* kartus 
daugiau, negu, iki “MUSŲ RY
TOJAUS” pasirodymo. Tiesa, 
dar iki Šiol Lietuvos kaimas te-, 
feeąkaitch sąvafi tižius* hiįkiiaščius; 
'domesnei* spaudą! įeiti j kaimą 
trukdo* netobulas* Lietuvos paš
tų sutvarkymas, nėr sodžiuose 
korespondencijos išnešiojimo į 
namus. Dažnesnės spaudos ūki
ninkuose įsigalėjimas yra dar 
ateities dalykas. DiąnraštinŪ 
spaudų. Lietuvoje skaito dau
giausia. tiktai mieščionys. Dar
bininkams eina laikraštis “DAR 
BAS” tris kartus per savaitę.

Keleriaįs, metais? ilgiau, negu 
laikraščiai, merdėjo ir lietuviš-: 
koji knyga. Tuojau? po-karo, kny 
gos. badui, numarinti,- leidėjai 
sparčiai pradėjo leisti knygas, 
mažai, žiūrėdami jų, turiųip ir. iš 
virpinės išvaizdos, Q(kajnąs sta
tė gana aukštas. Aukštos kai
nas knygų leidėjai pateisino tuo’ 
kad.,mažai- knygųt išperkama. Ir 
tikraiy išleistas knygas tuojau 
išpirkdavo.po 5,000-8,000 ekzem 
pliorių. O kiti ėk^emplioriai 
rųetais ar dešimtmečiais, gulėjo 
sandeliuose ar; knygynų, lenty
nose, nesulaukdami pirkėjų. 
Leidėjai skundėsi, kad visuo
menė knygai yra abejinga, o 
visuomenė skundėsi,? kad kny
gos brangios ir neįdomios ... 
Ir taip" slinko metai po metų. 
Tiktai prieš trejetą, metų ir lie
tuviškai knygai atėjo atkutimo 
laikotarpis. Knygai visuomenė
je plačiau paplisti pradžia .pa
darė Antanas Kniukšta, “SA
KALO*’ knygų leidyklos vyriau
sias dalininkas ir vedėjas. Tos 
bendrovės sandėliuose gulėjo 
daugybę neparduotų knygų: ma 
ža vilties buvo jas nustatyta, 
kaina parduoti. Ir štai. “SAKA- 
LAS° sumano paleisti savo, kny
gas iš loterijos-—po 50 centų už 
bet kurią knygą. Knygų, lote
rija turėjo didelį' pasisekimą. 
Buvo parduota po 50 centų apie 
100,000 knygų. Ant. Kniukštos

— T
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leidėjai, paleisdami savo, kny
gas i$ lotjeri-jųv Tokiu-, bildu; buh 
vo. paleistą> h žmones, daugybe 
kn^ųt. Knygųt per loteriją. įsi
gijo ir tokie įmonės, kurie ank 
ščiau niekad jų nepirkdavo. At
sirado; gana daug naujų* kny
gų pirkėjų ir skaitytojų. Po tų 
loterijų jau ir naujai' išleidžia
mų knygų parduodama dvigu
bai daugiau: knygų leidimas 
-pradėjo geriau ir greičiau apsL 
mokėti; knygų leidyklai, nors ir 
pigia, kaina ištuštinusios, savoj 
sandėlius, susirado daugiau lė* 
ŠU( naujoms knygoms leisti, Lei
dėjai pradėjo labiau žiūrėti kny
gų turinio ir jų ' išviršinės iš
vaizdos. Šiek tiek knygos ir at
pigintos,
; Tuo, pačiu metu, susiorgani
zavo rašytojai, į Lietuvos rašy
tojų draugiją, ėmė leisti savo 
jlaikraštį “LIT;ERĄrGUROS NAU 
.J’ŲDNOS”, pradėjo vienai? kitą 
skatinti j< uolesnį, ir rūpestin
gesni darbą. Rašytojams dide
lį paskatinimą davė ir švietimo 
Ministerija, kasmet, skirdama 
po 5,000 litų premiją už* geriau
sią knygą. Mažesnes premijąš 
paskyrė ir kai kurios knygų 
leidyklos’. Tuojau pasirodė šių 
visų pastangų gražių- vaisių ir 

*ėmė rastis d'aUg ir vertingų mu- 
’sų rašytojų kurinių; greta to> 
^verčiamos į lietuvių- kalbą ir lei
džiamos kitų tautų rašytojų 
vertingiausios knygos;

»

Kad knygos butų, prieinamos 
t

ir, tiems, kurie negali jų nusi
pirkti,, pradėta visam krašte 
steigti, bibliotekas-ąkaityklas. It 
.taip Lietuvoje knyga, padariuą 
pastangų jos tobulinimui ir pla
tinimui, pradeda visuomenėje 
užimti jai prideramą vietą ir 
vaidinti svambų kultutin-j, vaid*- 
menį. Tsb.

i Vietos Bagdonas 
2 Ofisai

Pąrkraustom forųičiUs, pianuH ir 
' visokius rakandus’ bei' štorus 
t arti- ar tolis
, 3406 SOUTH
HALSTED ST. 

? Yards 3408
JVE, 

rftflffiock 5040; r-

Pirmadienis, lapkr. 15, 1937

; *i
pavyzdžiu pasekė ir kiti knygų

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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j

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

^pirito v.aryklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 mętais. .

YRA GERESNIOSEi TAVERNOSE

ėA$TI>E, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime j;usų giminėms ir 
draugams LIETUVON; musų gražų, 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai •

UŽ 10 CENTŲ. ' A .
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

I

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

ChicagOy Illinois

fc Gauti Iii

Blankas’Ii W.

( ’ 7T-* .

Reikia rašyti1 Yotkair,
Lorillardi Conipšny; VAtoidu

StatioK/ Y./ ,

i

’ “Nau j ienos” |
pakląusimų apie . tai, kur ir 
k^įp* gailini Uold
cig^«etų: in-
S^u&oi^^ hei > kontascr pa
veiksiu pąvyzdŽ|Us<

Tų: blankųHUsfeuft0įjUi ciga- 
rotų^ krWųyės$ • b$- Vatinėse 
da-ba«- npbegąKm^ gąyith Bian- 
kp& kraiUtuvė-
se tik kpnkursoi ųi^dŽioje..

j^or^ kbn^s^. jau; įpusė- 
j^SL įstb® dą« geilim^, W Wan- i 
lįųj gautai reikia kreiptis lesiai' 
įį 01d Goi d-eigarėtų liend ro
vę. i r t

Pfcaįąp# Tieifcįį siųs
ti; mw. - «Mest,

N«W\ W’IU Jokių 
pinigu ųfe blankai, siųs^ hęrei- 
įią* (sp.)

«•

JUOKAI
—  ———. .

į
■Plaukius švenčia savo sidabrinį 
sve(^bų jubiliejų.
? ‘fDvidešimt penkerius, metus 
mes, išgyvenome ramiai ir tai
kingai!”—sako Plaukius sujau- 
dįntas..........
j “Taip”; taria Plaukienė,
'kam tų už tai turi būti dėkiri- 
įgąs?”; '

Mrs. Anelia K. Jarusz f
Physical Therapy 

and Midvūfe 
6630 So, Weateraii 
Aye., 2nd fhoor
Her^lpck 92^y 

Patarnauju, prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninis*), 
duodu massage 
electric t r ę A f- 
mOnt ir magn**- 
tie *bl anketa ir DU 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tek Virgiui* 0036.Besidence Tel. BE^ERLY 8244 

įDR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4157 AHGHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

SOUTH. CLAREMDNT AVĖ 
Valandos—9—10 A., M> 
Nędėlioj pagąl sutartį.

t

ė

'nuo

Plaukius sušnibžda: “Be abe-
jo, savo, nuolaidumui!*’

' ," k< ■ -

_ PATRIKĘ? ?
; |$aįW3 visoms pątrukįmo pušims 

į BODY BRAGEŠl Ę Ę A s 11C 
JST^CKmGS^gątavai, padaryti,ar
pą pą^įrbsim\ tamprias pančiąkas 
ĮjU^ųt mįerąi. Mps esąm specialistai 
^pląnąyiipą ir padirbime dirbtinų 
' dalių, ir visų kįt^ mokslinių, kupui 
įprjeMąųv JejvtMt- bet? kurją, ydą, 
! kjreipkitės į. įpup— specialistus mo- 
ikslifliųose. prietaisuose per. tris 
teentkartn^

KAINOS: PRIEINAMOS, 
i Vyraą ir moterie, prižiūrėtojai 

į esm immb co.
m ■< lotas st.

! Artį, nr>, Wellą Street

imiiwu'>i** i t.»mjiu«n ■ ■

.'. COAL, COMPANY
533? $0. Avė..

Tel. IGųiublic 8402 _ 
i’OCAHON'RAS Mitie- Ruį $7.40 
cgcreąned); tonas;
^mulkęšNj^ . &Z45

Tonan’ ................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

karštokiW *Bao$e’
—:-rv— iiJU.^į » t-fL. ..

lADVOKATAI

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 N, Dearborn 
Kapib. 1431-1434—Tel. Central 44U-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
; ValUndOsL vakarais duo^ 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevąrd LĘIO,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį;

St.

I

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevąrd 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE’ 
> Res. 651fr So. Rockwell S t

Telephope;. Rępublic 9728;

j BWim REIKALU UŽEIKIT

. luožąpaė Ažskas
J Bridgeporte išdegė keletas namų, 
Kur žmones neturėjo apdraudos

• nū(L ughies-T-ant gąvp? rakandų. 
^Nelaukite pakol, jus tokia nelai- 
*ipė ištiks -7- apsidrauskite tuo- 
(jaus« pą8' •
j ątstpvąują,
i Juozapas. Ažukas .

3»Q3 So. Litudniča Avenue
3 Tėl: Boulevai’dį 3450 
(Atdarą UUPį Ub ryto> ijd' 9. vąkj

f" 1 " j.,.'.—
•j—7 ; ■ t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Eutfetkis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA tAJDOJIMO ĮSTAIGA

AMĘULANCE
II DIENA IR NAKTĮ'

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hermitage Avė. 
444?’“SduM Fairfield Avenue

LiM AYKTTE 0727
j „ūd i 

* T ?• koplyčios, visose
- Chieagos dalyse

Klausykite musų Lietuyįų radicT programų, Pirmadienio- vakarais, 
10:00 v»l» vakaro: iš W. H* F. C. stoties (142Q K;)—Pranešėjas 

L. P. ŠALTlMIĖRAS.

Laidfotuvit| Direktoriai

. TUKIME 
lįOPLYCIAS 

VISOSE MIEStOi 
DALYSE.

r . . / A. MASALSKIS
3307 Lituanica' Avenue Phone Boulevąrd 4139

Į) .....   *.........      I .III ...........irfiu » X.. ■ . . .................... ,,,...... ...... .............. .. . ....................... . ... ..

Cicero 
Lietuvių; 

Laidotuvių. 
Direktorių 
Asociacijos

' .. /■ • J. >

Ambtilance 
Patarnavi
mas Dieną ■ 

ir Naktį

A. PETKUS
1,410 South 49111, Cpurt Cjcero 1 Phone Cipero 2W9 

*'■■■  "1 .... ...............■'■■■- <|J . .. » "V" >" f

P. J. RIDIKAS 7
3354- So. Halsted' Street Boulevąrd' 4089'
.......   1 ''i' 1 ’  —    .............. ............. . ...i, || " ... ..............

, LJ.Z0LP Phone Boul. 5203 
1646' West- 46th Street Phpns Boulevąrd* 5566

!l "j. -''J'“!1* * 1t? .—y'tL ■ ■ . .................U...,..i. C-~..

f • S; M; SKUDAS- " ' ; ■
718 West 18th Street Phone Monroc 3377

• ■ ^.2..'»%,<*■ i ■' i 'J. J ...i'—i—'“t.

S. P. MAŽEIKA Yards 1139 
3319 Lituaniča, Avenue Phone Yards 1138’

•jr»įrr ■* r*!1.1*1 ———?r-r>.-u^=fe?.-T,'ry — -i“. 1 ..........

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 Węst, 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman H70
.............................................. .....i į ,ii 1 .... ............................ 1 ................ .. , 1 1 ...  —.......   .

JUOZAPAS ĘUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westęrn Ąve. ? Phone Virginia 0883 r 1 ■ ■■■■ !|.,>IU .1.1 i R.jn.tlil, I.-UI ’ |l. , I. V"l Įj 1 'J.’.'l!" į" I* ."■! ■ 1 . ■ f '■ 1 " I ' "IA

4348 Sfch Galifornia* Avenue ... Phone Eafayette 3572

KL. JURGELIONIS
A D. V O K A ZT A S 

Š407 Lowe Ąveu Tek Y arda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tek CENTRAL 1824
Narpu Tek—Hyde Park 3395

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utaminke 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

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių. įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skąudėjįmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
inc, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyštę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
kląidąs. Speciaįė atyda atkreipiama 
j. mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki & vai. 
Nędėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių; Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

„ Phone Boulevąrd 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tol. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
-Į^g/LįjMįi.- Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 Wefit 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo Ip1 iki 4^ nuo 6 iki 8 
‘ Nedaliomis pagal sutartį.
1 ■>«*■! I.H ............ ......................................... I . ■ ■ ■!■■ ■

LIETUVIAI
,1 GYDYTOJAI ir DENTISTĄI 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Vąlandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pastai sutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ir, chirurgas 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1*—3 ir 7—8 

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

Telefonam R/apuhlic 7868

Ofiso Tel; Boulevąrd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis nagak. sutarti
Rez. 4914) SO. M-ICHIGAN BLVD 

TeL Kenvood 5107

------ --- - ----------- -".’MV1*

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL, 
Tel,. PULLMiAN 1193-827T

A< MeutvickMED 
Weet Tov«a Bank Bldg.

2409- WEŠT M’AMSON STREET 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330 
Namų; telefonas Brunewick< 0597

Df. A J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vjfl. 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

DR. STRIKOL B 
Gydytojas ir Chirurgas 

> Ofisas. 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuą £ iki 8 

vak. Nędėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: Boulevąrd 7820 

f Namų. Teh: Prospect 1930

Phone Boulevąrd 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 /vakaro

Seredoj pagal, sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
. Tel. Boulevąrd 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, 1LL.
... , UlCi. jrf.. ,j. ..     •

, Dr. Margeris
> 3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVĄRD 8483

iRes. Phone: Office Phone:
{ Lat 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3895

Dr; Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatoinis

KITATAUČIAI

) DR. HERZMAN
IS- RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaįpo patyręs gydytojas chi- 
■rtirgas 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 
f nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454; ar* Central- 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAjGO; ILL. .
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880 /
H ' ■—' '     

Telefonas Yards 0994

Dr._ Manrice Kahri
4631- SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 igi 8 vąl. Nedėk nuo 10. iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”

U
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Norwood, Mass
Rusijos dvidešimt metų revo

liucijos sukakties paminė
jimas.

Lapkričio 7 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko Rusijos dvide
šimt metų revoliucijos sukak
ties paminėjimas. Apie 8 vai. 
vakaro prasidėjo pinigiškas 
biznis: tarpduryje stovėjo dvi 
moterys, kurios segė kiekvie
nam įeinančiam raudoną kas
pinėlį ir prašė aukų. Girdi, 
aukokite, kiek kas galite- 

4

Kai publika suėjo į vidų, tai 
suomių tautybės vyrukas pas
kelbė, jog netrukus prasidė
sianti labai gera koncertinė 
programa. Esą, tik truputį pa
laukite. Kaip tik tuo laiku 
keli vyrukai leidosi per sve
tainę pardavinėti “demokrati
jos” organą “Sunday Work- 
er”. Tos ceremonijos truko 
apie penkiolika minučių.

Pirmininkas, kiek pagarbi
nęs Stalino karalystės tvarką 
(sakė, jog sovietų šalyje pi
liečiai gali nemokamai nau
dotis sociale apdrauda, o mo
kslas ten esąs visiems laisvai 
prieinamas), pakvietė Lietu
vių Lavinimosi Ratelio Cho
rą dainuoti. Labai tenka ste
bėtis, kad pastaruoju laiku 
tasai choras (jis tarnauja tik- 
riemsiems stalincams) nebe
dainuoja “Internacionalo”, 
“Sveika Rusija”, “Komuniz
mas jau gyvuoja” ir kitų la
bai karingų dainų apie komu- 

- nizmą. šiuo atveju Ratelio 
choras dainavo apie obuolius, 
slyvas ir kitus gardžius vai
sius, kurie kai kuriuose kraš
tuose tik buržujams 
einami.

pat daro ir fašistiškos valsty
bės, pavyzdžiui, Vokietija ir 
Italija. Girdi, Lenino-Stalinc 
vadovybė įsteigusi Rusijoje so
cializmą, o dabar kovojanti už 
demokratiją.

Išgarbinusi Staliną, Ress pa
galiau nukeliavo į New Yorka 
ir surado, jog LaGvardija iš
rinkimas majoru esąs * didelis 
laimėjimas. , ’•

Dėlei to nesiginčysiu. Vienoh 
dėl LaGuardijos išrinkimo bol' 
ševikams kreditas tikrai nepri
klauso. Taigi šiuo atvejų never
tėtų jiems svetimomis plunks
nomis puoštis. Ir iš viso ko
munistams vargu dera prieŽ 
LaGuardia tūpčioti. Galim drą
siai sakyti, jog New Yorkc 
majoras nėra bolševikiškos de
magogijos šalininkas.

—Marksistas.

East Chicago, Ind
SMAGUS PARENGIMAS

tėra pri-

Suomių moterų 
septynių sudainavo 
suomišką dainą. Siidmis. Nur- 
dstum dainavo solo. Balsą jis 
turi pusėtinai didelį, bet visai 
menkai lavintą. Tad ir įspū
dis išėjo nekokis. Jo dukrelė 
sudainavo apie “shoe shine.’’ 

So. Bostono plumberis, Ig
nas Kubiliūnas, pasirodė su 
savo “komiškomis” dainomis. 
Šiuo sykiu visai nekaip išėjo: 
dainavo jis kelias dainas, bet 
melodija skambėjo vis ta pa- 

• ti. Tikrai keistai jis savo dai
nas publikai skelbė: girdi, žo
džiai židžiuno, o muzika Ku
biliūno.

Na, jau, na jau! Nuo kurio 
laiko plumberis Kubiliūnas 
išgarsėjo kaip kompozitorius? 
Vis dėlto kai kurių žmonių 
akys yra labai geros ir jokių 
durnų nebijo. Vienas jo “ko
miškos” dainos posmas skam
bėjo maždaug taip: “Juo bol
ševikų bus daugiau, tuo šluo
ta šluos geriau.”

Kubiliimas pamiršo prisimin
ti Stalino “šluotą”, kuri pasta
ruoju laiku tikrai gerai “šluo- 
ja”.O ta šluota visus išgarsėju
sius bolševikų vadus šluoja 
lauk iš šio pasaulio. Tas nepa
prastas faktas tavorščiui Ku- 
bilinui tikrai turėjo priduoti 
daug įkvėpimo. Labai gaila, 
kad jis pražiopsojo apdainuoti 
stalinišką šluotą.

Vienas jaunas rusas iš So. 
Bostono labai gerai išpildė ke
lis dalykus armonika. Išpildė 
jis taip pat ir kelis liaudies šo
kius (“GreČaniki”, “Kozačiok”), 
kuriuos labai gerai pašoko gru
pė iš keturių. Paskui buvo pri
statyti kalbėti kažkokia Mary 
Ress. Jos iškalba gana gera, 
bet išsilavinimas visai menkas. 
Išsilaikyti vienos temos ribose 
ji nieku gyvu negali; šokinėja 
po visą pasaulį. Išeina tad kaž
koks kinietiškas “čapsujtfs,” 
apie kurio sudėtį tiesiog sun
ku spręsti. Nuosekliai apie vie
ną kokį dalyką kalbėti ji visai 
negali. Didžiavosi jie, kad Mas
kvos 
nios 
savo

grupė iš 
kažkokią

Šv. Onos Draugijos šeimyniš 
ka vakarienė įvyko Polish Na 
tional Hali patalpoje . 'Svečių 
susirinko pilnutė svetainė, tad 
ir pelno liks nemažai. Kiek te
ko patirti, visi buvo patenkin
ti gardžia vakariene. Susirin
kusiųjų nusiteikimas buvo itin 
geras. Didelis kreditas dėl pa
sisekimo priklauso šeiminin
kėms ir bendrai draugijos na
rėms, kurios sugebėjo daug ti- 
kietų išplatinti iš anksto.

Tenka tarti ačiū ponams Sa
kams, valgomų daiktų krautu
vės savininkams, kurie suteikt 
nepaprastai gerą patarnavimą 
Jau keliais atvejais teko su jais 
bizniškus reikalus turėti, ir nie
kuomet nereikėjo skųstis. Jie 
ne tik pristato geriausius pro 
duktus, bet dažnai net padeda 
viską prirengti. Pavyzdžiu^ pa
gaminti lietuviškus dešras, ku
geli ir t. t. Ir visa tai daro ne 
mokamai. Be to, ir šiaip ponai 
Sakai yra labai draugiški ii 
malonus žmonės.

Šia proga bus ne pro šalį pa
minėti ir ponus Jasaičius, ku
rie laiko taverną. Jie yra laba! 
malonus žmonės ir jų patarna
vimu visada galima pasitikėti, 
šiuo atveju jie aprūpino muši 
parengimą visokiais gėrimais.

Ponai Schultz yra tavernos 
savininkai. Pati ponia yra A 
merikoje gimusi ir augusi, vie
nok lietuvių dvasioje išauklėta. 
Ji labai mėgsta lietuvių paren
gimus.

P-as Juozas Matukas yra am 
glių sandėlio savin. Tai tik” 
rai veiklus žmogus. Rodosi, be 
jo negali nė vienas lietuvių pa
rengimas apsieiti: kur tik pa
sisuksi, visur jį rasi. O kadangi 
jis nuoširdžiai remia musų pa
rengimus, tai ir mes turime jo 
neužmiršti. Vadinasi, turime 
laikytis Šukio “savas pas savo.”

Ačiū taip pat vietos ir iš ki
tų kolonijų svečiams, kurie da* 
lyvavo musų vakarienėje,

—Rengimo Komitetas

IADIO

AURORA, ILL
Ponai Stankai Įsigijo Gražią 

Farmą

Prieš kiek laiko ponai Stan
kai, stambus vietos biznieriai, 
nusipirko gana didelę fąrmą. 
Kadangi tai bus pienininkystės 
farma tai reikėjo statyti mo
dernišką daržinę (barn). Tas 
darbas jau baigtas ir, kaip sa
koma, apvainikuotas.

Ponų Stankų farmoje dabar 
/ra didelė daržinė su visais 
moderniškais įrengimais. Bu‘- 
:ent, elektra, tekančiu vander 
liu ir t. t. Kai statybos darbai 
liko baigti, tai ponai Stankai 
sukvietė visus savo draugus ir 
pažįstamus naujosios daržinės 
“šventimo” proga. Visos cere
monijos įvyko užpereito šešta
dienio vakare.

*

Vakaras buvo labai linksmas. 
Bešokdami ir bedainuodami, 
svečiai smagiai laiką leido. Vė
liau šeimininkės paprašė visus 
svečius užkandžių ir alučio iš
sigerti.

Svečių buvo susirinkę apie 
500. Jų tarpe buvo ir chicagie- 
čių. —Dalyvavęs

Wilkes Barre, Pa.

GARY, IND.

BUDflIKŪ

Išpardavimas

Rinkimams Praėjus.—Demo
kratų Laimėjimas

“NEVER AGAIN”. —An- 
thony Kircher, 61 m., bu
vęs New Yorko laiškanešis 
išėjo ~ su Walk-for-Health 
kliubu į 67 mylių kelionę 
po New Jersey dykumas. 
Pradėjo kelionę daug žmo
nių, bet pabaigė tik du — 
Kircher ir buvęs duonke
pys George Paine, 54 m. 
Tačiaus nuvykę pažymėton 
vieton nerado prižadėtų au
tomobilių sugryžti namo. 
Tad ir gryžti Jiems teko 
daugiausia pėstiems. Sugry- 
žęs namo ir maudydamas 
savo skaudančias kojas Kir
cher užsižadėjo daugiau 
nedalyvauti tokiose kelio
nėse.

i' SLA 284 kuopos susirinkimas
Lapkričio 7 d. SLA 284 kuo

pa turėjo susirinkimą lietuvių 
bažnytinėj Svetainėj, kur da
lyvavo apie 40 narių. Be kitų 
nutarimų, išrinkta komisija iš 
trijų pastudijuoti įvairių komi
tetų siūlomus kandidatus į SLA 
viršininkus ir rekomenduoti 
tinkamiausius busimam susirin
kimui.

- . i

Mitingui pasibaigus sekė vai
šės ir programas. Dvi jaunutės 
mergaitės paskambino pianu. 
Apie SLA naudingumą ir rei
kalingumą labai vykusiai išdės
tė adv. K. Gugis, centralinis 
iždininkas. SLA iždo globėja E. 
Mikužiutė, nors Amerikoj gi
musi ir augusi, gryna ir taisyk
linga lietuvių kalba supažindino 
klausytojus su Amerikos pionie
rių gyvenimą ir priežastimis, 
kurios masino ir lietuvius į šią 
šalį atkeliauti ir į draugijas or
ganizuotis. Nekalbant apie vy
rus, kurie kalbėtojai plojo, mu
sų, kuopos narės tiesiog iškė'.ė 
jai ovacijas. 

/

Buvo ir kalbėjo ir 6-to apskri 
čio pirmininkas, bet jis liepė jo 
ųe nominuoti, nes jo atsilanky
mas nesanti naujiena, o pareiga 
su kuopomis draugauti ir su 
jomis tartis.

Įsigykite gerų naują radio dabar. 
Pamatykite naujas: RCA. Victor, 
Philco, Zenith Radios.

Jūsų sena radio yra verta iki 
$50.00 .mainais.
, Aliejiniai pečiai (su 100 gal. 
aliejaus) .................. $gg gQ

Gražus 5 šmotų valgomo kam
bario setai po ....... k $24 50

Didelis sutaupymas* ant gali
nių, anglinių pečių, parlor setų.

GRAŽIOS DOVANOS SU

raudonojoje- aikštėje mi- 
žmonių marš iro j a ir rodo 
karišką jėgą. Bet juk tą

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
UMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO- 
TIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
ETĄMS: K. Walskis—pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
JETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr —finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 8159 Emerald
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank . Sherpetis—kasos globėjas,

4 Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

- 11 — —j—
IETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
ATELIO VALDYBA 1937 METAM: 
Pirmininkas—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituanica 'Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 
8204’ So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Al? Butkus, 
3500 S. Union Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna, 3427 So. Litu- 
anięų Avenue; Tvarkdarys — 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą penktadienį po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 7:30 v. v. trečiam 
aukšte, Chicago, III.

Pirmą kartą Li?zerne kaun- 
tės istorijoje ateivių kilmės 
žmones iš vadovaujančios de
mokratų partijos gavo pripa
žinimą ir liko išrinkti itin svar
bioms pareigoms eiti. Lapkri
čio 2 d. liko išrinkti du nauji 
teisėjai į “Common Pleas” teis
mą. Būtent, adv. John J. Apo- 
tiick (lenkų kilmės iš Nanti- 
cox) ir adv. Thos F. Farrell. 
Taip pat buvo išrinktas Petras 
M. Margis, lietuvis iš Pittstono, 
Prothonory urėdui. '

Rinkiniuose smarkiai darba
vosi vadinamosios tautinės or
ganizacijos: lietuvių, rusų, len
kų, italų slavokų, ukrainiečių 
ir kitų. Na, o kai vieningai 
veikė, tai ir laimėjo. , ‘

Republikonai, kurie Luzerne 
kauntę kontroliavo per 26 me- 
tu's, liko visiškai išluoti. De
mokratai juos supliekė. Štai 
kiek balsų surinko 
tai į teisėjus: 
Aponick (D.) 
Farell (D.) ........
Fine (R.) ............
Coughlin (R.) .....

Tokiu budu abu republiko- 
nų kandidatai prakišo.

Kandidatai į Prothonotary 
buvo du; už juos balsavo taip: 
P. Margis (D.) ............ 4 81,648
Brewer (R.) ...................74,072

Žinoma, laimėjo lietuvis
Margis. _

Be to, demokratai laimėjo 
Pittstone ir Hazeltone, kur jų 
žmonės liko išrinkti majorais 
ir kitais valdininkais.

Ypač skaudų smūgį repub
likonai gavo Hazeltone, kurį 
jie kontroliavo per dvidešimt 
penkerius metus* Tame mieste 
iš visų valdiškų vietų jie liko 
išluoti. —S t. Žukauskas

Pirkite savo apielinkės '. ' 
krautuvėse

KOŽNU PIRKINIU

•kandida-
J

.....86,103 
..1.81,366 
....78,956 
. . 74,444

KLAUSYKITES
ĮDOMAUS

GOLDBERGO RADIO PROGRAMO
* - ' . * s

Pirmadienį, Lapkričio-November 15 d 
nuo 7 iki 8 valandos vakare 

iš Stoties W. G. E. S., 1360 Kilocycles
Girdėsite Orchestrą, kuris grieš 

' # juokdariai ir
Pats p. BARNEY GOLDBERGAS bus

gramo mylėtojams už
GOLDBERGO CREDIT

RŪBŲ — SUTEIKS JUMS

Buslietuviškus šokius ir dainas, 
r dainininkai.
bus Ridio Stoty ir padėkuos pro- 

už prisiųstus laiškus.
VfiS—-VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
KREDITĄ Į DVI' MINUTES.

So. Ashland Avenue

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI *

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

rengs jūsų kaiętui karboratorių ir ge
neratorių žie irios važinėjimui.u****2i—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
heaterj.

Balzakas Motor Sales
U will Likę Us” £

4030 Archer Avenue 1515

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS ■ F . ‘ \
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

FEDERAL H

USB Nigbt and Morning I
E Proniote a Clean, tiealthy Condition 
ji Dėl Aklų suerzinti! nuo Saulės, Vėjo, 
pfe' arba Dulkite vartokite keletą lašų Mu- 

rine,

*** Sale for Infant or Adult At all Druggists. •

tų nuo Saulės, Vėjo, 
mokite keletą lašų Mu- 

Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.
TOUR

WriteforFreeEyeSook Murinę Company, Dept. JI. S., Chicago, ■

GERbT Naujienų įkaityto! 
joa ir skaitytojai prašomi Į 
Dirbiniu reikalai* eiti 1 taX
terautu ves kurini

/>-.................... ..........
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lietu
viai įgyja naudingą 
žinių tr ereru namo-

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St
3409-11 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

Pasiklausykite gražaus programo 
nedėlioję iš stoties WCFL, ;970 
k. 7.30 iki 8 vai. vakare.

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

—perfect 
for cookingl

# Kraft American ha* a mellow, 
full-flavored richness that makes. 
it perfect for sandvvichee. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheeee to mėlt

. . .

iaiĮiT, i n r u imf

TAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. KuneviČia — nut. 
raštininkas, 8220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowb Avė.; W. Dulevi- 
Čia — kontrolės
West 33rd St.: J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku
neviČia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesi 
pirma penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

raštininkas. 812

LIETUVIŲ’ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas—* 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS: 
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank
W. Chernauckas.
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BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 8120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. KuneviČia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt, 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 8400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka^ 3130 So. Halstėd 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
si pirmą trečiadieni, 7:80 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 8133 So. Halsted St.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1.937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 . So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 

’pagelb.. 2713 Wėst 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas. 8118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1538 So. 49th Avė.. Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West* 46th 
Place, Chicago. III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos jr'nhėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago. III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 4507 So. Paulina St (Tel. 
Boulevard 4552), ChlcagoA HL
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Naujienos eina kąsdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia .Naujienų Bem 
clrovč, 1739 S. Hal^ted St», Chicago, 
m. Telefonas Qap«l 8500.

Užsakymo kvfnai
Chicagoje paštu:

Metams     $8^0
Pusei meW ^^i,--------------- 4,00
Trims mėnesiams 2((įo
Dvięm mėnesiams  1&0, 
Vienam mėnesiui  ,____ ^75

Chicagoj per išnešiotojus: j
Viena kopija-8,c
Savaitei —T—„ 18c
Mėnesiui 7j5ę

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, i 
paštu: >

Metams $5(00
Pusei -meta 2.*75 Į
Trims mėnesiams L50
Dviem mėnesiams 1J)O
Vienam mėnesiui J$ ■ ■ ■ ;75

Lietąvąje |r kitur južsimuose

...... I————   nuimi II  

sitraukę Jš kišemąųs užrašų* 
knygelę ir, atsivertęs vieną 
puslapį, sako: \ ’ )

'“Kaip matau, tamsta dar tu
ri dėdę Maniiheime (Vokietijo
je). Kaip tamstai patiktų, jei
gu tamstos .dėdė butų pasiųs
tas į koncentracijos stovyk
lą?,.” V

Rasak.e
šitame hitlerininko elgesyje 

(Jaugiau

$8l.Q0
Rusei paetų 4)00]
Trims mėnesiams ^•••**r**»*  ̂ji •>•••• 2.50]
Pinigus rCriKU riesti pftšto Moąey

Orderiu kartų au užsakymu.

, Amerikos biznis serga
■ ■. IMI ■■■■■>■ —■■ !■

Pramonė Amerikoje pastaruoju laiku ėmė žymiai 
Lėčiau eiti. Bedarbių skaičius pradėjo. v§l didėti. Biržo
je jau kilo dvejetą kartų tsumišimas, panašus beveik į

c
I

■
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įjuos žodžius ir išėjo.

brutališkumo, negu 
taktikoje kai kurių lietuviškų 
parapijų klebonų, kurie iškelia 
biznieriams ir profesionalams 
•boikotą, jeigu jie skaito •“be
dievišką1* laikraštį arba nepri
sirašo prie parapijos. Bet prin
cipas pas vienus ir pas kitus 
tas pats: fanatiška netoleranci
ja.

DĖL TO BĘ PRASMES 
PAMOKSLO,

Iš Pietų Amerikos
|MtHitųpUŲPfųiilUli||llllHI,ilM,*MMH»HilHMi«UH<9*iiųiiiiiiiiiiii<uiiiiiliiiiiiiliil|ŲtŲ|iMHiH,iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitf  A '
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UsMo nelaimi Urugvajaus teisme
. 1 ■! * i" ....... 1

(Musų Urugvajaus korespondento)
■ ■>!' 1 . ............ m ■ ■ ■■■
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KĄ ŽMONES MANO
BLUSAS

Prie ko priveda sunkios ekonominės gyvenimo są<lyg-<>s: 
musų tautiečius ‘

■wnt 1 Į ■>

Brieš P metus jš Lietuvos į

žodžiu, biznas Amerikoje vėl “serga”. Jo liga veH’ 
kilusia nėra tokia sunki, kaip kad buvo didžiosios de
presijos metais, bet jisai nėra sveikas. Kas gi jam trūks
ta? ' ‘ ‘ . i

Daug visokių x-gydytojų” siūlo saVo vaistus ligoniui 
pagydyti. Bet jų receptai dažniausia susideda iš pasiū
lymų sumažinti “naštą” kapitalui: sumažinti pelnų tak
sus, panaikinti specialius taksus neišdalintiems kompa
nijų pelnams; nešelpti valdžios lėšomis bedarbių, kad 
jie butų priversti už pusdykę dirbti kapitalistų fabri
kuose, ir tt t.

Bet kaip su darbo žmonėmis? Juk iš jų susideda 
gyventojų masės. Jeigu masės neturės kuo pirkti, tai 
kur dirbtuvės dės savo prekes?

Biznio gydytojai turėtų apie tai pagalvoti pirmiau
sia.

v

<

<

M RRim fili iiurr

DB. A. L. GBAIčUNUI SKI
RIAMA PENSIJA.

Senam Amerikos lietuvių 
darbuotojui Dr. A. L. Grąiču- 
nui, kaip girdėt, Lietuva duo
sianti pensiją. Nemažas skai-: 

‘ Čius žmonių, kurie veikė ma-; 
žiau, negu jisai, pensijos gau
na seniai. Iš amerikiečių labiau
siai žinomas veikėjas, kuriam' 
duodama pensija, yra Dr. J 
Šliupas. !

i i !»■» > -r 7WF - ■. u f

BRAZILIJOS VARGAS.

Brazilijos prezidentas Getulio 
Vargas paskelbė diktatūrą — 
paleido parlamentą ir “davė” 
kraštui naują konstituciją su 
“korporatyve” (a la Mussolini) 
valstybės forma.

To ,diktatoriaus vardas pasa
ko, ką šitas valstybės pervers-; 
roas reiškia: vargas Brazilijai! ;

BOLŠEVIZMAS — SU SPĮ- 
-r TUNU.

Vienos tai po speudonimais, 
tai po inicialais besislapstąs: 
bolševizmo garbintojas pasako
jasi komunistų organe, kad ji-! 
sąi, kai užeina laikraštyje žinią? 
apie blogumus Rusijoje, tąi 
“metu laikraštį ir spiaunu”.

Jam, .vargšui* šiais laikais, 
tur būt, tenka labai dažnai 
spiaudytis, nes tų blogų žinių, 
deja, spauda praneša kasdien. 
Jisai turėtų įsitaisyti didelį 
“spityną”,.

* ».“***

TEKGKIZAVIMA8 KiTAIF 
MANANČIŲ ŽMONIŲ,. ?
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Jarpe įvairių pastabų laikr 
raščiuose radome šiokią:

“Vienos tikybinės organB 
zaeįjps vaąai Chicagoj prak
tikoj a labai nertini ir ne
krikščionišką paprotį. Jeigu 
kuris musų biznierius ar pro- 
fesionalas nenueina sekma* 

' dieny į bažnyčią, neprisirašo 
prie parapijos ir nešeria de
šimkių įvairiems > dievotai*

mingiems reikalams, tai tam,' 
paskelbia tikrą boikotą ii* ra-' 
gina lietuvius, . kad niekas- 
neitų ten daryti biznio.

“Įsikarščiavusios moterėles 
siuntinėjamos po ofisus pa
klausti, kas į ką tiki ir ko
kius laikraščius Skaito. Ne
gavusios tinkamo (joms) at
sakymo, jos ima grąsinti: 
‘Tikintieji pas tamstą negali 
ateiti’.

“Toks terorizavimas savo 
tautiečių yra didesnė nuodė
mė, negu pavogimas dolerio 
ar šimto...

“Pagaliau, tokia taktika 
neatneša nei garbes, nei nau
dos ir patiems vykintojams. 
Kaip sakoma, arklį gali pri
vesti prie vandenio, bet ne
priversi jo gerti.. Taip ir čia. 
Jei norite išpopuliarizuoti ti
kėjimą, tai naudokite geres
nes priemones.”

' Tikra tiesa, kas čia pasaky
ta. Tik, deja, tą nekultūringą 
kovos būdą su kitokių įsitikini
mų žmonėmis vartoja ne tiktai 
tikybinių organizacijų -vadai ir 
ne tiktai lietuviai. Įdomų pana
šaus teroro, pavyzdį papasakojo 
privatiniame pasikalbėjime buv. 
Vokietijos .reichstago narys so
cialdemokratas Gerhart, kuris 
pereitą penktadienį kalbėjo 
LSS. prakalbose.

NACIŲ TERORAS AME
RIKOJE.

■IRU I»■ III 11 ,

prg. G. Sęger dabąr j.edąguo- 
ja soęiąbst$ savaitpaštį New 
Yorke,’ “Neue Volkszeitung”.

Vienas vokietis biznierius; 
New Yąrkę davė tarų laikraš- 

pąsąkoja re- 
d «ke}bjmąs pąsį-

Čiui ąk4himų, JUT 
flaktorlųą. w,_ .
rodė socialistų ąąvaitra'štyję, 
ųž keleto dienų pas tą biznierių 
ątąįlftnkči -nacių žmogus- Atėjęs, 
jisai

“Ar tai tamstos skelbimas 
įdėtas ‘N. VotksseRunge* ?” 
— Taip — ;

n# ■
Tuomet tas hitlerininkas iš-

atsako bizpie-

“Tėvynės” redakcija* randą, 
kad “Naujienų” apžvalgoje iš
reikšta nuomonė apie jos “pą- 
mokslą” vienam musų kores
pondentui esanti “visiškai ne
teisinga”. Jei taip, tai kyla 
klausimas, kaip “Tėvynės” re
dakcija supranta teisingumą. Ji 
.sako, kad iš musų pastabų iš
eina ve kas:

“Vadinasi, ‘Naujienų* ben
dradarbiai gali niekinti Ame
rikos lietuvių visuomeninį 
veikimą, gali skelbti Susivie
nijimui boikatą (? — “N.” 
Red.), o jei kas drįsta jiems 
pastabą (musų pabraukta. 
“N.” Red.) padaryti tai re
daktorius paskelbia, kad tai 
mažai senso turintieji pa- 
moksląį.4* ' •
Pirmiausia, apie tą tariamą 

boikoto skelbimu “Naujienų” 
apžvalgoje nebuvo visai minėta' 
(toje .kito asmens rašytoje ži-: 
nioje, >iš, tiesų, jokio boikoto*: 
nebuvo — ke geikalo “Tėvynė” 
išpučia dalykus). Raą mus ėjo 
kalba tiktai ąpie tą korespon
denciją, kurioje buvo aprašytos* 
tam tikros prakalbos. Jeigu' 
“T.” redakcija polemizuoja su 
musų apžvaĮgimųku, tai ji tu-; 
jsėtų ir laikytis to dalyko, ku-j 
ris apžvalgoje buvo diskusuo- 
jamas.

Ji sako, kad musų korespon
dentas niekinęs “Amerikos lie
tuvių 'visuomeninį veikimą”, bet 
kame tas “niekinimas” pasireiš
kė, ji nenurodo,

Pirmame savo “pamoksle” ji 
tiesiog isteriškai plūdosi, va
dindama korespondentą “nesu- 
sivaldančiu kerštinčium”, be 
jokios gėdos “žmogeliu”.ir t. t. 
Jos “pastaba” skambėjo taip:

■ J , j

“...‘Naujienų” koresponden_, 
tas Brooklyne sumuša viso
kius nesusivialdančių partinių 
fanaŲkų kerštavimus. Tas 
nelaimingas žmogelis rašo...* 
Nors nekaltas ir visiems .Uje- 
tuviams bendras bei svarbus 
reikalas,, bet ,ir tokių reikalu 
nesusivaldantis kerštinčius 
negali apseiti' be apvęrtimo 
aukštyn kojomis viso susi
rinkimo. To k to visiem^ lietu* 
viamš svarbus susirinkimas 

, apdergta®, tiesiog melagystes 
skelbiamos...”
Šitaip draskėsi ir plūdosi 

“Tėvynės” redakcija savp, kaip, 
ji sako, “pastaboje”. Bet ji ne
parodė, ką jps atakU9.jam.as ko
respondentas “apvertė .aukštyn 
kojomis”, kąme jisai “pąmela-, 
vo” arba kąme pasireiškė jo. 
“fanatizmas” ir “kertšingu*. 
mas”. Dabar ji to irgi pepato*. 
do.

Tai koks gi tų jos rašymų 
sensas? Tuščiąs pamokslas,' 

1 daugiaus nieko.
Įr dągi prastos rųšies pa

mokslas. Nes “T.” redakcija’ 
kaltina korespondentą , visokio
mis nemoralybėmis -(kerštingu
mu, fanatizmu, melavimu), p 
tuo pačiu laiku ji elgiasi daug 
blogiau už jį. Korespondentas; 
yiįse tiktai pavaitojo truputi; 

: ironijos (ne visuomeniniam 
darbui, bet kai kuriems “dar- 
buotojams”), tuo tarpu kai 
“Tėvynė” > atsakė plūdimu, as-

„stiprus vyras, Kazys Baranaus
kas. Kaipo ^ęmės ūkio darbi-’ 
pinkas tikėjosi atvažiavęs pra-' 
dėri .ųkimkaųtį, bet wfeRėda- 
mąs 4ėšų nųripWti ifeent mažą 
žemės sklypelį* savo pląną pą»-' 
keitė. Nenorėdamas eiti pąs 
dvarininkus dirbti nuo ‘tamsos 
jki tąmsąi už 110—12 pesų mė-;- 
neminės algos negaunant darbi-, 
irių drabužių nė .apavų, K. Bą-į 
ranauskas pasiryžo laimę su
rasti fabrike; pasukdamas prie- 
gyvulių Skerdyklos vartų. §avo 
plačiąja pečiais ir aukštu ųgiu 
daugeliui iš stovėjusių prie' 
Skerdyklos vąrty buvo ripitū' 
konkurentu. (Gyvulių .skexdyk-' 
Jos “Sjyift” tarnautojas, darbi
ninkų ėmėjas, pastebėjęs K. Ba
ranauskų iš kūno .sudėties, pa
mojo jį ranka, Baranauskas la
bai .apsidžiaugė, peš gavo dar
bą mėsos šaldykloję^ .su pustre
čio peso dieninės algos, kas at-€ 
eiviui darbininkui skaitoma ge
ru uždarbiu. Galvojo padirbęs 
kurį laiką ir susitaupęs keletą 
Šimtų pesų, įsikurti savistoviai. 
Bet štai, per keletą metų sun
kaus darbo drėgnuose frigori- 
fiko skiepuose,* k. Baranauską 
Jaukė sunki liga. Jis jps iškart 
neskaitė pavojingu <sau priešu, 
tik vėliau -pastebėjo, kad jį iš
tiko galingas sveikatos priešas 
— reumatizmas.

Iš jauno ir sveiko vyro liko 
amžinąs invalidas ir 

j bedarbis
K. Baranauskas kelis kartus' 

kompanijos buvo pasiųstas gyJ. 
dytis jos lėšorhis; Tikėjosi greit 
pasveikti, kąd Vėl galėjus siek
ti realįzudti \savo ūkiškas sva-. 
jones. Bet, deja, frigorifiko ad-, 
ministracija pastebėjusi šio mu- 
s> tautiečio, sunkįąį pagydomą? 
ligą, jj išmetė ‘dš darbo, kad’ 
jai nereiktų gydyti ir mokėti 
pusę mokamos algos darbiniu-, 
kui, kuris .prarado sveikatą 
kraudamas • kąpitąljstams mili-» 
jomis. K. Barąnausko j^nętimą, 
iš darbo frigorifiko ^dminįstra- 
£įjįą ‘įmotyvąvp”: pripažino jį 
sveiku ir galinčiu jau dirbti,, 
nors jis visiškai buvo prilenk-- 
tas prie žemės, reumatizmo iš
kraipytais kaulais ir ėjo lazdą 
pasiremdamas. • j

KąpitaUstinė “moralė”
Nežiūrint į tai, K. Baranąp-- 

skas, prisiminęs frigorifiko ąd-i 
ministracijos “motyvus” — pri
pažinimą ąveikų ir galinčiu 
bti, nutarė eiti prašyti darbo.; 
Pasuko vėl prie frigorifiko vąr-' 
tų, tik šį kartą jau lazda pąsi-; 
ramščipdamas. 'Darbininkų ėmė-* 
jas ranka moja tik sveikus d$r*i 
bininikus, /kokiu prieš 3—4 rėp
tus bu’vo musų Baranausku 
b.et dąbąr į jį nė pažiūrėti pp-j 
norėjo tas ponas. Baranauskui; 
kitokios išeities nebuvo, kaip,; 
rankove nubraukus nuo veido, 
kruvinas ašaras, repečkomis ei
ti į valstybinę ligoninę Maice).? 
'Čia jam padaro keliąs sunkias' 
operacijas, bet sveikatos neiš-* 
gelbsti, o tik išskuta kaulus ir' 
dar labiau įšdžtovmą gyslas.

' ../'I. ■ • Į

Vargas butį lietuviu šiais | 
laikais

Kas daryti nelaimės ištiktum 
lietuviui? Dirbti nėra sveika-.

■i

tos. Pro votis peru pinigų, nes

visas sutaupąs iščiulpė ligą.: 
Gal K. Baranauskas butų j’ą*u 
kreipęsis į Draugiją Ųžsiento' 
Lietuviams Ręmti, prašydamas 
jos mečįžiaignės pągcjbos. Bet 
jo draugai jį iš anksto perspė
jo, kad iš tų šiaudų nebus gru
dų,;. Nes1 DŲLR invalidų nera
mia, numirėlių nelaidoja, 'lietų-, 
viškoms mokykloms ir prifc-; 
glaųfkw puosa'vtų romų nestą-» 
to., žemių neperka ir išeivių 
kolonizuoją. Viri jos -“nuopri- 
nąj”, kuriups surinktais iš sjh 
vargusių musų Lietuvoj: 
centais atliko, tai —. jeido įrt 
leidžia’ laikraščius, kurie griau
na pažangiąsias musų orgąnį-; 
žacijąs, ^‘konkuruoja” pačių iš
eivių pasišventimu išlaikomą 
spaudą, proVokUoja jos veikė
jus, organtouoja toutininku$, 
kurie skunde policijai savo taų-į 
[tiečiųg ir skandalingai kompro
mituoja Jjetuvjų vąrdą kitatau
čiu spaudoje; išlaiko burius po-į 
litinių .avantiūristų įr keliau
ninku, kurie švenčia jerbos ne
šimo sukaktis., į ją kišdami mų-' 
sų išeivijos kulturinį, .ekonomi
nį progresą, vienybę, etc.

I

Bet Vis dėlto, K- Raranaus^ 
kas nutarė ginti save pats vie
nas. Nutarė užvesti bylą sU 
darbadviu, kuriam atidavė savo 
.sveikatą. Bet štai, nė vienas acb- 
vokatas nenori paimti .be piniz- 
gų tos bylos, kurios nesitiki išr 
laimėti. Mat, bylinėtis tenka sų 
turtinga kapitalistine įmone r-+- 
frigorifiko administracija, ku- . 
rios juriskpųsultu yrą prezid.en* 
to zDr. G. Tęrros — valdiškos 
Urugvajaus politikos “alfos ir 
omegos”—sūnūs.

K. Baranauskas, atradęs žmor 
gų, kuris jį padrąsino .belsti | 
“uždarytas duris,” užveda by
lą. Dėka trijų metų beldimosi, 
vargo jr Išlaidų — į frigorifiko 
vąrtus, šiandien pradėjo jąų 
belsti ir Urugvajaus teisingu
mo ^organai. Atvažiavęs .taikos 
jeisėjąs ištirti tas -darbo .sąly
gas., . kuriose palūžo K. ,Bąrą^- 
naųsko sveikatą, išnešė sprendi
mo rezoliuciją, kad musų taur 
tietis tikrai yna netekęs sy/eto 
kątoą,' /bet., tyk pusę. Tąi jau 
geriau pęg.u nieko! Bet Ir «dl 
smūgis- Frigoririkp administrar- 
ciją, 'norėdama kąįp nors dąĮy>. 
ką nusukti, teismo ^prpndimą 
“ant pusės” apskundė Vyriau
siam Trihunalųį.

Tikimasi, kad frigorifiko ad- 
miniistoacijai tos pusės nepasi
seks nusukti. Nes kaip ’ligoni- 
nės Mąriel, *tąip 4r keli žymus 
privatiškl -gydytojai savo įteik
tais teismui liudijimais stipriai 
palaiko nelaimes -ištiktą K. Ba
ranauską. ;

Pasikąlbej.us su šiuo musų 
'tautiečiu teko patirti, kąd tą 
bylą yra apsiėmęs išvesti p. Ig- 
snas Stungevjčiųs, kuris včią .tu- 
?ri plačią pažintį -žymių juristų 
.tarpe. Abu į što.s bylos išlošimą 
įžiūri optimistiškai, tikėdamiesi 
nugalėti daug gąliagęsnius .už 
jsave. Tąį busiąs pirmas smūgis 
{frigorifui Swift nuo pat jo jsi- 
ku.rimp .dienos Uwvąjuję, nes 
jki šiol nė vienas ton dirbęs 
darbininkas pąpąšios bylos dar. 
nėra išlošęs.

(Bus daugiau)
> 1-rA. ■t*-’F•’r-,'

■ ;. ! ' . —- - - .. • :

mens niekinimu ir isteriką.
Todėl bus vietoje baigti šį;

iš-1?ginčą posakiu: “Gydytojau, 
sigydyk pirma pats save!”

1
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išėjo, kad Gediminas Vilnių 
įsteigė 1600 m. Lietuvos istori
ja nusako kitokią datą. Bet dė
lei to “Naujienų” koresponden
tas nėra kaltas. Ir jau nieku 
budu nėra šmeižtas pasakyti, 
kad jponui advokatui datos su* 
rimais.

JO kur daigiau šmeižtų?
Korespondencijoje buvo pasa

kyta, jpg p. Vitalis Buk^naitis 
kalbėjo angliškai, nors daugu-

Bwklyn, N. Y.—Kažkoks 
blųdąs ištiko vietos fašistų lai
kraštį. Jo bendradarbiai nesi
tveria kailyje ijn lyg už liežuvio 
pakabinti rėkia, .kad “Naujie
nų” korespondentais labai jau 
apšmeižęs ir aukštyn kojomis, 
■apvertęs Vilniaus minėjimą. Ne
atsiliko ir “Tėvynė**. Matyti, po < 
nas redaktorius iš Strųmbagal-j mas publikos plojimu pasisakė 
yįų kaimo tiek susijaudino, jogluž tai kad kalbėtų lietuviškai, 
tiesiog isterišką edjtorjalą išrč-JjTąi nejaugi ir to fąkto suftnine- 

jimas -yra šmeižtas ?
Korespondentas su pašaipa 

pažymėjo tą faktą, kad kalbė
tojai stengėsi įteikti nenupelny
tus laurus tiems, kuriems tie 
laurai nepriklauso. Kada buvo 
bandoma užkrauti vainikai Stri
maičiui, Vitaičiui ir kitiems 
kaip Amerikos lietuvybės pio- 
nieriamSj o nieko neprisiminta 
ąpie Dr. Šliupą ir jo talkininkus 
tai' Amerikos lietuvių gyvenimą 
žinančiam žmogui teko tik nusi- 
.šypąotj.

, Pesą, niekas negali uždrausti, 
kad vieni kitus gintų. Bet tuo 
pačių metu niekas negali už
drausti korespondentui paabejo
ti tpkiy Strimaičių ir Vitaičių 
“milžiniškais lietuvybei nuveik
tais dari)asi.” ir jokiu Budu, 
manau, nebus “šmeižtas” -pasa
kyti, kad Dr. šliupas yra ne
palyginti daugiau nusipelnęs lie
tuvybei nekaip teks Strimaitis 
ąrba -Vįtaitis.

Atsakinėti į šjčyrųjų tautinin
kų laikraščio atakas prieš mane 
vįgai nematau reikalų. Juo la
biau, kad visai nė nebandoma 
nurodyti, kur mano buvo su tie

sa prasilenkta., .0 tik labai sma
giai ir “poetiškai” išsiplūsta.

—F. Lavinskas

gaidria jis, kad koreąpopden- 
tas kažką apšmeižęs., kažką auk
štyn kojomis apvertęs. Tačiau1 
j^opaą jsedaktorius ničnieko ne-1 \ 
pąsako, ką korespondentas “auk' 
štyp kojomis ąpverte” ir ką ap
šmeižė-

Labai galimas daiktas, kad’ 
pavadipimąs žmogaus tokia pa-' 
varde, kokia jis buvo žinomas* 
Lietuvoje, gali -kai kuriems ne-? 
-patikti. Tačiau tai dar niekiu) 
budu nėra šmeižtas, nėra' auk-, 
štyn kojomis faktų vertimas.-1 
Maža kas mums nepatinka. Vie-. 
nok patinka ar nepatinka, o jer 
■faktai yra tikri, tai isteriškas' 
šukavimas čia nieko nepadės.

Be to, ponas redaktorius ga
ilėjo būti bent sąžiningas, bu-; 
-tent, pasakyti nevyniodamas į 
vatą Ralykų, jog svarbiausias 
korespondento nusikaltimas yra 
suminėjimas nebevartojamos 
pavardės. Jei tas butų buvę pa
daryta, tai bent viskas butų 
buvę aišku.

Kur čia kitas šmeižtas?
‘Vienybės” Nr. 230 tas Vii-, 

maus minėjimas aprašytas be
veik taip pat, kaip ir “Naujie
nose.” Nepasakyta tik, kąd po
nas advokatas Rastenis susipai- 
niojo Lietuvos istorijoje. Bu-, 
tent, pagal rastenišką istorija*

i

t

Laisvamanių Konfer 
rencija Įvyks Gruo
džio 4 ir 5 d. d. '

/

Nayji pakeitimai koijferenci-’ 
jos tvarkoje. Konferencija 
.bus laikoma dvi dienas. Bus 
4r bankietas delęgatąms ir- 
svečiams.
šiuomi pranešame visoms* 

L.'L/E.K. Draugijos.,kuopoms ir 
kitoms organizacijoms, kurios 
siųs į suvažiavimą savo dele
gatus, kad suvažiavimo laika# 
■Ūko pakeistas ir laisvamanių’ 
konferencija vyks dvi dienas* 
— šeštadienį Į
gruodžio 4 ir 5 d.dv Darbiniu-* 
kų svetainėje, 10418 Michigan 
Avė., Boseland-Chicago, kaip 
to pageidavo daugelis kuopų.

Pirma sesija prasidės šešta
dieny, gr. 4 d., 4 vai. po piet. 
Po sesijos gi bus bankietas su
važiavimo delegatams ir sve
čiams.

Antra sesija ir užbaįgimas 
suvažiavimo įvyks sekmadieny,' 
gr. 5 d.

Nors suvažiavimo rengimo, 
komitetui teko nugalėti daug 
kliūčių, bet vistiek jąm Rasi-’ 
sekė išpildyti tolimesnių kuo
pų pageidavimą ir suvažiavimą 
laikyti dvi dienas.

Iš tpjiau atvažiavusiems de
legatams bus parūpintos nemp-‘ 
karnos nakvynės.

— Suvažiavimo Rengimo 
Komitetas:
Antanas Jocius,
A, SĮą^iliauskas,

f. Grigaičio Prakal
bą Maršrutas

* .1 v —•
Žinioje, kuri buvo paskelbta 

šeštadienį apie “Naujienų” re
daktoriaus prakalbų maršrutą 
rytinėse kąlpnijose, kaj kas bu- 

1 vo ne visai tiksliai paduota. 
Brg. J. Glaveckas (135 Miiford 
St.; Rrookjyn, N. ¥.), kuiis 
daugiausia rūpinasi maršiuo. 
tvarkymų, praneša^ kad dvęjps 
prakalbos planuojamą Nurengti 
Connecticut valstijoje
gepprtp ir Wta£erbūryje; be to, 
Petersope ir Ne:warke, .N, J.; 
PMladelphijoto Jr Baklmorėje. 
jBjooklyne bus ne lik prakalbos 

ir sekmadienį,. Japkrįįio 2$ LSS. 19 *SP.
vakarienė gruodžio < 4 k, gal 
buL dar prieš .tai kitos prakal
bos.

Tokiu Ūudu mar&mto jrianas 
dabar atrodo

Lapkričio 20 d. Norwood, 
Mass.

Lapkričio 21 4. popiet Gam- 
bridge, Mass.

Lapkričio 21 d. vakare So.
Boston, Mass.

Lapkričio 22 arba 23 d. (dar 
tikrai nesusitarto) Jjavvrcnce,

Lapkričio 24 d.
Conn.

Lapkričio 25 d.
COnn. .(galutinos žinios dar ne
gauta).

Lapkričio 26 d. Broųklyn, N.

Wąterbury,

Bridgeport,

Lapkričio 21 4. Pateisiu, N.

Nubaudė Už žinių 
Neteikimą

■ yii#Aviskis, >.
kyje gyvenantį radijo firmų 
agentą V. Kitą už oeteikimą 
pašto įstaigai žinių apie radi
jo aparatų pardavimą apylin
kės a teismas nubaudė 25 lity 
bauda arba B-mis paromis areš
to.

Lapkričio 28 4. Phdadelphia, 
Pa,

Lapkričio 20 d. BaR mere, 
M<L

Gruodžio 3 d, RropkĮyn, N.

; VilfoviŠ- Gruodžio 4 d. (LSS. 19 kp. 
vakarienė) Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 5 d. Newąrk, N. J* 
Viena kita data ritame pro- 

grame dar gali Uut pakeikta. 
Grįždamas Chjcagvn, P. Grigai
tis veikiausia dar sustos (gal 
būt, gruodžio 7 d.) Pittsbuighe.

i - . • - .
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i PITTSBURGH’O NAUJIENO

Vardas ir pavardė

Adresas
S. Bakanaš

| Miestas ir valstija

I Iš Draugijų Veikimo |

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

DYKAI

105

prisiųskite

GARSINKITE® “NAUJIENOSE

r c

mokestis
Common

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

AU J IENOS
1739 S^<
I Itted St 

•C*GO

piliečiai 
ponas

Siųskit money orde
rį arba čekį —

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Staigiai Pasimirė 
Geras Naujienietis 
P. Jankauskas

Cia ideSu 1P centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

■NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
>1739 *So. Halsted St., Chicago, Iii.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
T o k į termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ....  $8.00
Kitur Su v. Valstijo
se ir Kanadoj. nupi
ginta kaina .... $5.00

Muskulų skaudėjimasr^gšSS; 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BOŪKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

$LA. 3-čas apskritys ruošia- 
si prie metinio kuopų suvažia 
vimo, kuris įvyks gruodžio 19 j 
d. N. S. Pittsburgh, Pa 
tuvos Sūnų svetainėje.

Posėdžiai prasidės 1 vai. po 
pietų. Suvažiavimui 
gus, toje pačioje 
vietinė SLA 86 kp. rengia va
karienę pagerbimui delegatų 
ir svečių.

Pittsburgh1 ir apylinkės Dr- 
jų ’ Sąryšis '$>rdnutaręs Draų? 

nuo gijų • MstO^ųdsuvažiavimą šau
kti po Naujų Metų sausio 30 

ne d 
už-, vimo

KAIP PIHSBURGHO B APYLINKĖS 
PILIEČIAI BALSAVO

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

vėja greitai, pavartojus raginančią, 
šildančią Musteroie. Musterole NĖ
RA tik mosfis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
si. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptjekose.

NAUJIENOS
1739 Ša. Halsted. St.

CHlČAfib, fLL."

su Pjtts- 
liptuviškū veikimu.

vaka- 
Senųjų 
Trum- 

Bakanas, pai sakant, tai bus kaip ir pa- 
visų senųjų Pitts- 
apylinkės veteranų. 

Bus bandojna sutraukti vi
sus senuosius Draugijų dar- 

nežiūrint kokių kat
ras įsitikinimų. Bus proga vi
siems pasidaflinti mintim apie 
praeitį ii* ateitį. —Reporteris.

68— DEKLAMATOK 1 U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ **

69— EILĖS IR PROZA.
I Gražus rinkinys dainų ir 
• monologų, 83pus-

lapių knyga ........... ViJ
70— GLUDI-LIŲDI. LyriS- 
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori prasirąo- 
kin.ti eiliavimo, tąs neat
sigerės šia 
pusk knyga NAUJIENOS

1739 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

SLA. 3-čias apskritis buvo 
surengęs vakaj’je^ię lapkr. 10 
d; LMD^pyet^ipėje pąminėji- 
rriui 19 nie ’ ‘
pasibaigimo pasaulinio karo

Svečių buvo atsilankę ne d., LMD. svetainėje. Suvažia 
perdaugiausia. Prie skanių už- vimo dieųoje^ posėdžiams pa 
kandžių buvo ir prakalbų pro- sibaigus, surengi 
gramelis. Prakalbų tvarką rienė pagerbimui 
vedė Dr. Baltrušaitienė. Kai- Draugijų darbu'otojų. 
betojais > buvo: S. T' 
Pittsburgho ■ Miesto Tarybos gerbimas 
narys Walter Demmler, P. burgho i 
Dargis, Florant Rodžižus, Mrs 
F. Sadulienė, J. Rūkas, J 
Baltrušaitis ir J. Norris. Vaka- buotoj 
rėlio nuotaika buvo draūgiš 
ka ir maloni.

Jikonai, bei Pennsylyanijps ijr 
net Nęw YorJko. Bet repuhli- 
konai vistįek rinkimus praki
šo netik Pittsburgho mieste, 
bet ir visam AJlegheny aps
krity. tepavyko atgauti nė 
vienos pranašus pozicijos, bet 
prarado ir senąsias savo tvir
toves. Iki šių rinkimų republi- 
konų rankose buvo Sherifo 
urėdas^ Gorąnerip raštinė ir 4 
.Common Pleas .Court teisėjai, 
kurių 10 metų terminas jau 
buvo pasibaigęs.’ Jie vėl kan
didatavo r^publikornų sąraše.

šiuose rinkimuose visi de
mokratų kandidatai laimėjo, 
tik kol kas nėra galutinai bal
sai suskaityti Gommon Pleas 
teisėjų rinkime. Kaip išrodo 
gaj kartais vienas republiko- 
nas laimės tik keletas balsų 
didžiuma.

Tačiau, .reikia neužmiršti, 
kad republikonai teisėjai {lai
ku linkimų kampanijos piršo
si balsuotojams kaipo bepar- 
tyviai, ieškodami demokratų 
baisų. Pasirodo, kad ir bepar- 
tyviškas arkliukas mažai ką 
gelbėjo repubiikonams. šiuose 
rinkimuose didžiuma nusve
riančia jėga buvo darbininkų 
unijos. .Jos rėmė demokratų 
tikietą ir demokratų tikietas 
laimėjo.

Bals<avimo pasekmės’
Majoro u»rėdan demokratų 

kandidatas ‘Corpelius D,. $cul- 
,1 

republikonų 
bert K Waddejl—92,386.

Reiškia majoras SeuĘy bu
vo išrinktas 30,932 balsų did
žiuma.

Taippat laimėjo rinkimus ir 
visi miesto tarybos nariai 
(Councilmanai) būtent-: Tho- 
mas J. Gallagher, Walter De
mmler, James L. O’Toole ir

PITTSBURGH, PA. -JPitts- 
burgho Miesto munieipaliai 
balsavimai ir <v<& parodė, kad 
prezidento Roosevelto senti^ 
mentas dar tebeveikia .tarpe 
balsuotojų ir kad darbininkų 
unijos politikoje yra nusve- 
riančioji jėga.

Netik Pittsburgho, bet visos 
Pennsyivanįos republikonai 
dėjo didžiausias pastangas* 
kad laimėjus Pittsburgho mie
sto rinkimus. Buvo varoma 
atkakliausia rinkimų agitaci
ja, buvo leidžiamos didžiau
sios sumos pinigų.

Nebuvo taip svarbu Penn- 
sylvanijos repubiikonams Pitt
sburgho miesto tvarka kiek 
jiems buvo svarbu, kad re
publikonai laimėtų Pittsburg- 
he ir pasirodytų Amerikos 
publikai, kad ir vėl pradeda 
šalis grįžti prie republikoniš- 
kos senoviškos “gerosios” 
tvarkos, ir, kad tas grįžimas 
prasideda nuo Pittsburgho- 

šiuose miesto rinkimuose 
repubhkonai bandė paslėpti 
tikruosius savo tikslus, teisin
damiesi, kad miesto rinkimai 
nieko neturi su visos šalies 
reikalais ir, kad Pittsburgho 
miesto rinkimai, tai tik loka
liai reikalai. Republikonų agi
tatoriai ir kalbėtojai savo kal
bose vengė atakų prieš prezi
dentą Rooseveltą ir' bandė 
dankstyCis ŠĮiokiomis-tokiomis 
liberališkomis plunksnelėmis, 
skelbdami obalsį, kad jie tik 

K ž J Jinori “gdfefe* >Vaidžfes ^Pittšbtii*-

Kaip pasirodė, tai republi- heny apskrity organizuoti dar
iomis .teisėjus labai gausiai bininkai rėmė demokratus, 6, 
finansiškai rėmė rinkimų lietuvių dauguma sudaro dar- 
kampwij°j plieno magnatai bininkai ir tas, turbut, yra, 
ir kitos didžiosios korporaci- svarbiausia priežastis kodėl 

j lietuviai rėmė - demokratus.
Mokyklų vaikai irgi pasisakė 

už demokratus.
x Rinkimų dienoje lapkr. 2 
d. balsavimams pasibaigus, 
Mokyklų Taryba paskelbė 
mokyklų vaikų balsavimo pa
sekmes.

Pasirodo, kad mokyklų vai
kai didžiuma balsų buyo .Iš
rinkę demokratų kandidatus 

urė-

LMD. rengia koncertą Lie
tuvos Operos dainin'kei Mari- 
onai Rakauskaitei lapkričio 

Lie- 27 d. savoje svetainėje, 142 
'I Orr St-, Pittsburgh, Pa. g,

Pittsburghiečiai turės ,pro- 
pasibai- gą Lietuvos operos daininin- 

svetainėje kę girdėti Pittsburghe, todėl 
nepraleiskim progos, bukime 
visi. PiltsLurghe yra' gana 
skaitlingas būrys dainų mylė
toju. »:mxi U? ., ■

koks žymesnis lietuviškas pa
rengimas, visados Pranas da
lyvaudavo, netik šu visa šei-l 
myna, bet dhžnai jisai" atsL 
veždavo ir kitus savo drau-7

gus—tos kolonijos lietuvius.'
Negailestingoji mirtis išplė

šė iš musų tarpo dar jauną* 
gerą ir nuoširdų lietuvį, šei
mos tėvų jr duondavį. Lai 
jam bus lengva šios šalies že
melė ir linkime ištvermės ve
lionio žmpnai Onai ir jos 
dukrelėms; šioje liūdno likimo 
valandoje. 3 —5. Bakanas.

.Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
tVith th6 boet tp ębooae fram tbeae daya, «m- 
ployera favor tpe pe.rson whc is moat attrae- 
{ive. In bvsįnesg lito ąa in the Bočiai .worįd, 
halitpaia (unpleasant breath) 18 conaideręd the 
worpt of faulta.

Unfortunately everybod/ nuffers from thlrf 
oflensivo conclition at soi 
rpany more.regularly than _ _ __  , _
tation of food pąrhcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cąseš. 
teeth and poor digestion also cąuse odors.

The quick, pleasant way to improve yout 
breath is to ūse Li^terjne, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerlne h a’ta fermentutlon, a major>cau8e 
of odprs, and ov.ercopies the odors thepuelves. 
Your breath becomes sy/eet and agreeable. It 
-^l| not pffepd others.

If you value your job and your friends, ūse » 
Liftcrine, the safe antiseptlc. regularlv. Lam- 
bert Phar macai Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others • Checl 
halitosis witb LISTERINE

Užsisakydami 
money orderi

NAUJIENOS 
1739 SQ. HALSTED ŠT 

CHICAGO, ĮLL.

PITTSBURGH, PA. —Lap
kričio 10 d. teko pastebėti The; 
Pittsburgh Press pranešimą, ’ 
kad Hutchison anglių kasyk
lose 7:45 vai. jš ryto staigiai 
pasimirė Pranas Jankauskas, 
42 metų amžiaus. Trumpame i 
laikraščio pranešime nepasa
koma ar velionis Pranas Jan
kauskas kasyklose mirė nuo 
nelaimės darbe ar taip stai
gios .mirties buvo ištiktas.

Tik vienas dalykas yra aiš
ku, kad Pranas Jankauskas, 
jau yra miręs ir paliko did
žiausiam nuliūdime žmoną 
Oną Bagpčįuniutę ir 2 dukre^- 
les: Heleną ir. Onutę. /

Laidotuvės (turėjo įvykti 
šeštadienį, lapkričio 13 d. 
West Newton, Pa.

Velionis Pranas Jankauskus 
per daugelį metų dirbo anglių 
kasyklose ir buvo ilgametis 
“Keleivio” ir “Naujienų” s’kai-i 
tytojas. Nors velionis gyveno 
apie 30 mylių nuo Pittsburgh^ 
ir tokioje angliakasių kolioni-, 
joj, Jcųr labai mąžąi lietuvių 
Josiradp, bet jis visados buvo 
artimam kontakte

i ...................
Kada f ik Pittsburghe būdavo

Republikonai nieko rimto 
negalėjo primesti ' demokra
tams apie blogumą valdžios 
Pittsburghe. .Didžiausias jų. 
argumentas buvo ir su kurio 
pagelba jie tikėjosi laimėti' 
rinkimus, buyo gąsdinimas 
Pittsburgho piliečių demokra
tiškais “bosais”. Jie žadėjo* 
kad jęi jų peršamas Waddell 
bus išrinktas, tai jis neturė
siąs jokių “bosų.’’

Bet Pittsburgho 
tuojau pamate, ki 
Waddell tik “blqfia;a” bal
suotojus “bosyste”, nes jis 
pats netik kad yra “bosauja- 
mas” didžiųjų republikonų 
dėdžių, bet jo rinkimams yra 
leidžiama didžiausios krūvos 
pinigų. Repubiikonams kašta-' 
vo vien tik jų majoro kąndi-' 
dato nomįnacijos daugiau 
kaįp $92*000 arba kiekvienas; 
balsas už WaddelĮ kainavo* 
daugiau kaip $2. Tačiau reir' 
kia neužmiršti, kad republi- 
konų kandidatas laike nomi-. 
nacijų turėjo,visai mažų opo-< 
zicijų ir jiems nebuvo reika
lo tiek daug pinigų Jeisti. , s

Kiek repubiikonams kaina
vo šie generaliai rinkimai, tai 
koj kas tikrų žinių nęra, bet 
yra manoma, kad turėjo 
nuoti nemažiau kaip $5Q0/)0O. 
Kandidatas tesurinko tik 92,- 
386 baisus, tad generaJipose 
rinkimuose republikp n a m s 
balsas už WaddeU kainavo 
daugiau kaip po $5.

Pasirodo, kad ir xiž pinigus 
šiais laikais negalimą balsa
vimus nupirkti.

Ląi^e .rihknuų kmwanijo& 
pasirodė, kad į ĮPittsburghp 
republikonų rinkimai Fondų 
pinigai plaukė netik iš visos 
Pennsylyanijos, bet ir iš New 
Yorko miesto.

Rinkimų Pusekmėt
. Kaip jau esu aukščiau iąi- 
Uėjęs, kad PiUąburgbo |W 
to rinkimais buvo suintere-

^ENNSYLVANJA.;-
Lietuvių Balsuotojų Lyga

Pitlshurgh $58.14
Ą.L.T. ,Sandarą, Pitts’gh 25.00 
Pittsburgho Dpaugįjos 8.30 
Liet.' Studentų tjlntercol-

Jęgiatej D-ja Piittsburgh 50.00 
Ed. A. Scbofįeld, Pit'ts’gh 5.00

ILLINOIS?
D;r. Juozas K ala, Ghicago

Al. Mikalojunas, Ballimore
ORIO;

A. Svetkaųskas., Clevetod 
UETU.VA:..

M. G emžaitė., D Tnuyos
U. Akademija - $13.00

V.. Alantas-Juškevičįus,
Kaunas ................. $10.00

Vyt. Augustauskas
Kaunas....... ......... .........104)0

A. Gelvydis, Kaunas ... 204)0 
A. Kviklys., Kaunas ......  15.00

Gerbiamieji aukautojai, išra
šykite money orderius arba če
kius vardu: Lithuanian Memo- 
rial Room Fund., o adresuokite 
finansų sekretoriui: W. Zam- 
blauskas, 31 Minooka St., Pitts
burgh (10), Pa.

Musų iždininko A. Marčiulai- 
čio raportas rodo, kad Liet. 
Kambario Fonde Universiteto 
rankose yra $4,411.83. Taigi dar 
trūksta maždaug šešių šimtų 
dolerių, šitų sumą mes tikimės 
sudės Amerikos lietuviai per 
keletą menesių. Tokiu budu L. 
Kambario darbas galės būt pra
dėtas ateinančiais metais. • ir

Norint kokių informacijų 
gauti, arba patarimų mums duo 

htį, rašykite L- K. Fondo Komi
teto sekretoriui J. Baltrušaičiui.

—J. Baltrušaitis, 
L. K. F. K. Sekr.

205 Seneca St., 1
Pittsburgh, Pa.

Korporacijų paramą repub- 
Jikonų kandidatams į "teisėjus 
.deųipkratai mokėjo gerai iš-J 
naudoti ir tas turbut jiems 
daugiausiai pakenkė.
Lietuviai rėmė demokartus.

šiuose rinkimuose lietuviai 
piliečiai irgi aktyviškai daly
vavo. Turbūt neklystu, kad 
lietuviu balsuotojų 90 nuo
šimčių buvo su demokratais. į visus miesto apskrities 
Lietuviai balsuotojai rėmė de- dus. Vaikų balsavimo pasek- 
mokratus ne dėlto, kad jiems mes nebuvo skelbiamos iki pi- 
dęmokratai kaipo tokie, butų liečiai nebūVo baigę savo bal- 
getesni negu republikonai.1 savimų bAlsavimo vietose, kad 
Bet kol kas Pittsburgho demo-Į nepakenkus vienai ar antrai 
kratai yra įtakoje prezidento pusei ir kad išvenguš agitaci- 
Roosevelta ir jie turi daug pa- jos.
žangesnius kandidatus, gėrės-1 Pasirodo, kad mokyklų vai-, 
nį programą negu republiko- kai tai yra geriausias baro
nai. O už vis svarbiausia, tai metras balsuotojų sentimento. 
Pittsburghe jr visame Alleg

13-TAS 'S 
AUKA V U 
LIETUVIU

BARIO B

Valgiu Gaminimo Knyga
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

nuilsus,: c 
atas. Ro

Siu&rifo ur.ėdan*: demokratų 
kandidatas John Heinz gavo 
196,098 balsus, jepuldikonų 
kandidatas B. V. Ttaffey tik 
100^37.

Koronerio urėdan i demo
kratų kandidatas Dr. P. J. 
Henney 186J.87, cepųbHkppHs 
Dr. W. McGregoT tik 168,732.

Teisėju įtunėjo '-būti išrink-' 
4a 4 Gommon Pleas teismo' 
teisėjai, 4 republikonų tepėjų 
terminai buvo pasibaigę. Jie 
kandidatavo iš naujo, butenl; 
Frank P. Patterson. Elder W. 
Marsball James H. Gray Jr 
George V. Moore.

Demokratai buy.o įstatę: 
kongresmoną Henry Ellenbo- 
gen, County teismo teisėją 
G. M. McDonald, Pittsburgho 
miesto advokatų Jobo J. Ken- 
nedy ir Pittsburgho universi
teto teisių mokytoją A. Maršk
ai! Thomson,

Dėl teisėjų vietų buvo did
žiausios imtynės, nes teisėjai 
yra renkami 10 metų termi
nui ir metinė tei 
$14,700. (Prie t 
Pleas teismas turi didelę .galią 
netik išleistų įstatymų inter
pretavimu, bet ir drausmių 
(indžionkšenų) išdavime strei 
kų atsitikimuose ir krUir.
Republikonų kaųdidaląį nu

jautė, kad iš po jų kojų slys
ta žemė. Bandė lęįti beparty- 
vę rolę, aiškindami’visur* ;kąd 
nereikia politikos maišyti į 
teismo reikalus. Bandė ^ėry
tis prie darbininkų, prie a.tei** 
vių, kad laimėjus jų simpati
jas. Žinoma, nes^gąjlęjo 
pinigų savo rinkųninei lam-

ie time or ptnerr- 
hey thi J«. Fqrmen'

ocaying

to improve yout

DON’T
NEGLECT 
ACOLD
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Diena Iš Dienos
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dai parodė, kad Lipnikas ga
vo perskiras nuo teisėjo R. E. 
Posanski, birželyj, 1936 me
tais. Teismo nuosprendis 
No. 3080c387. •

Laimėtojas šio keisto ginčo 
gavo “Naujienas*? pusmečiui 
nuo pralaimėjusio lažybinin- 
ko. —A. A.

Užsidarė Nepapras
tai Pasekminga 1938 
Automobilių Paroda

šiomis 
Stdhley 
sūnumi

šeštadienį naktį . užsid&rė 
nepaprastai pasekminga 1938 
metų Automobilių Paroda, Ji i 
įvyko Tarptautiniame Amfi
teatre, prie 42-ros ir Halsted 
gatvių, kur lapkričio. 27 d., 
atsidarys metinė Ūkio Paroda.! 

j Automobilių paroda tęsėsi 
per septynias dienas ir su
traukė apie 350,000 žmonių. 

Šiandien vakare . Coliseum Tai buvo rekordinė skaitlinė 
ir 15) automobilių parodų istorijoje, 
pasaulio!Pereitais metais žmonių atsi-

SPORTAS
R1STYNES DEL ČEMPIO

NATO.

Mechanikas Kurauskas 
Buvo Išsinarinęs 
Ranką

PiRibGEPORT. — 
dienomis mechanikas 
Kurayskas, 'kurs su
Frankiu užlaiko pagarsėjusių 
baterių taisytuvę,/po vardu 
Frank’s Battery Statįon, 650 
West 35th St., buvo išsinari
nęs rankų, bet nuvykus paš, ; , . . r - ■
daktarų A. J- Bertash, 756 w. PatalP°Je ,<Wabash

St., tasai bematant iššo-^ks nstynes ;dėl 
kusį iš peties kaulų į vietų at- čempionato, čempionas, kaip lanke apie 31o,000.
varė...

Dabar mechanikas Kuraus- 
kas jaučiasi gerai ir vėl gali 
automobilių ar trokų “miru
sias” baterijas atgaivinti,

—* Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Stephen Glon, 39, su 

phine Madieza, 21.
Frank Yeager, 50, su 

Gidas, 24,

„i, ... .1. < yi .^1-.,... ..Ori

manys, kad iš nuiiu^imo pa- 
kvaišau. . Tad, tylėjau. Vėliau 
pašaukiau savo uošvį ir abudu 
tyčia nuėjome seno palto ieš
koti; Nugi, žiūrim, stebuklas! 
— policy pajto kišepiuje! Da
bar ir netikėk sapnams, jei no- 
ril”

ZEE
—--------- —

North Sidės ŠLA 
226 kp. Ruošiasi 
Savo Vakarui
Jos vakaras įvyks lapkričioi 21 
dienų, - J. Grigaičio svetainėje

' Pirmadienis, lapkr. 15, 1937
A. M. Metelionis iš Detroit, 13 d^ Darbininkų svetainėje, 

10413 , Michigan Avė. Įžangų į 
jankietų 75c ypatai.

U n tanas.
■ • ■. . • - t

Mich. $4 ir moteris iš Los An
geles, Gal. 50c. Viso aukų su
plaukė $11.50.

Varde senelio M. X. Moc
kaus visiems aukavusiems ta
riu širdingų ačiū.

Suplaukus; daugiau aukų, 
Mockaus šelpimo fondas žy- ; 
miai padidėjo, betj. jis yrą rei
kalingas nuolatinio papildymo, 
nes senelis Mockus yra reika
lingas nuolatinės pašelpos. Fon
das yra po kontrole L. L. Ę. 
K. Dr-jos 1 kp. ir j jį plaukian
tys pinigai negali būti sunau
dojami jokiam kitam tikslui. 
Apie sausio mėn. kontrolės ko
misija peržiūrės knygas ir pa
skelbs pilna atskaitų. •

Vardu M. X. Mockaus .pra
šau aukas siųsti fondo sekre
toriui: Antanas Jociui, 135 E. 
114 PI., Chicago, ar iždininkui 
S. Dambrauskas, 56 E. lOlst 
St., Chicago,^ III. <■'

Kurie lankote Oak Forest 
senelių prieglaudą, malonėkite 
aplankyti ir Antanų. Dambrau
skų, Ward 63. /Visų žmonių 
prievolė yra lankyti ligonius 
ir senelius.

Antanas Jocius, sek r.

Apiplėšė Merginą
m.,

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai garduš gėri
mas. Gerkit Lietu
viškų Krupnikų su 
karšta/ arbata, paša
liu šit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernos, Ten ir rei
kalaukit.
i kitus miestus ta* 
Vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit

musų tabelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

PRANE V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Pho'nė Boulevard 0470 
CHICAGO, 1LL.

Irenė ^Wroblewski, 25
5001 MelVille Avė., East. Chi
cago, kurios motina užlaiko 
grosernę, • nuvyko kartu stf 
smuklininku Joseph Bobin, 42 
m., 4950 Kennedy Avė., į vie
tos bankų, kur ji išmainė če- 
kių $1,200, /o Bobin — už $1,- 
000.
k Gryštant į grosernę trys 
plėšikai užpuolė Bobin auto
mobilių prie 151 gt. ir Pond 
Avė. ir grūmodami revolveriais 
atėmė iš Irene Wroblęwski 
tuos $1,200 ir pabėgo paleidę 
šūvį į automobilį. Bobin ve
žamų $1,000 jie nekliudė. .

' Užsibaigus išvažiavimams į 
Į laukus, northsidiėčiai daug ne
laukę ėmėsi rengtis prie žie
mos sezono pramogų — mat, 

Naujienų’ suren- &a jau tokie žmbhęs, kad be 
gtame gražuolių^ konkurse, vejkįmo negali nurimti. Pirmą 
Girdėtis, kad viena filmų ben-Lg žymesnių parengimų turėsi- 
drovė duos jai progų pasiro-lejau4 ateinantf i sekmadienį, 
dyti filmose, jei bandomieji* 4 uauiivii nvuaiuiiRAiįv. t/xv oa"! • Y i i

ko, kad čempionas Mareliai! Paverksim parodys, kad ji tm- 
savo oponentų visai neleisti-r<a 1 mams* 
nomis priemonėmis nugalėjęs.

Jose* Būtent, išmetęs iš ringo ir 
skaudžiai. pritrenkęs. Jų ma- 

Anna nymu, jis tatai padaręs todėl, 
jog negalėjęs savo oponento

žinia, yra Evetėtt MąrshaĮl. Iš Lietuvius šių met. iškilmėse 
jo titulų bandys paveržti atstovavo p-lė Julia Kazlauš- 
Bobby Bruną, kuris iš visų kis, kuri buvo išrinkta “Miss 
jaunesniųjų ; ristikų, tur but,| Lithuania” “ 
yra geriausias.

Tai .bus jau antras tarp jų 
susirėmimas. Pirmos ristynės 
daugelį nepatenkino. Jie sa-

Roland Dundis, 23, su Am įveikti. 
ioinette Noeling, 21.

DAILY
BUSINESS
D1RECTORY

būtent. lapkričio 21 d., J/ Gri
gaičio svetainėje, kur bus su
vaidinta labai juokinga kome
dija “Diplomuota Gimnazistė”. 
Pastatymu rūpinasi SLA 226 
kuopa po vadovyste panelės 
Zuzanos Viliutės. Apart vaidi
nimo dar bus ir koncertinė 
dalis, kurių išpildys “Bijūnė
lio” choras, vadovaujamas 
p-lės Onutės Skeveriutės, * ir 
kiti dar neskelbiami artistai; 
Kadangi kuopa per laiškus 
siunčia visiems savo nariams 
tikietus, tad publikos “šiur” 
bus daug ir vakaras turės bū
ti įdomus.

Teko patirti, kad ir “Bijū
nėlio” choras rengiasi pateikti 
northsidiečiams vakara su pro- 

Promoteris Fred Kohler|^a^ kalbėjosi apie apdraudų ir Į gramu apie Kalėdas, o “Bijū
nėlio” parengimai visuomet

Kuris Išsipildė - 
Davė “Policy”

Suminėtų faktų akivaizdoje! _______
George Kettman, 24, su B e r- ngra mažiausios abejonės,kad

nice Tashauski, 25.
John Mellquist, 45,. su Da

rot hy Urba, 29..

Laimėjo “Lažybas” 
Ir “Naujienas” 
Pusmečiui

Du draugai Bridgėporte

Pereitą antradienį šv. Kaži- 
šis jų antras susirėmimas buslmjero Kapinėse buvo palaido- 
nejmanomai įdomus. Įįag Augustas Vitartas, kuris

buvo užmuštas automobilio ne- 
KITOS RIŠT} NES laimėje. Velionis buvo nevedęs 

TREČlADIENĮ ■ įr paskutiniais metais gyveno 
Rainbo Fronton arenoje, ku-Pas ,seser*> P* Sophi{* Kelta’ 

ri yra šiaurinėje miesto daly- dentisto J. Kelia namuose, 674- 
je (Broadway ir Lawrence), South Artesian avenue.
šį trečiadienį ir vėl bus risty-l P.or^ savaičių atgal namiš- 
nės.

IšRoselando 
Kultūros Draugijos 
Veikimo

Rengia vakarą, sausio 23 d.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS— ALFABETO

TVARKOJE •
Sis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 

kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir hėpaprastų daiktų, intaisų 
r 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. *

padarė “betų”.; Susiginčijo jie yra pasiryžęs pristatyti publi- P- Kelia tarė savo broliui: . v. .
apie Bridgeportiečio Stanley kai' įžymiausius ristikus. Ir “Beje, Gus, kur tu laikai) esti žingeidus ir gražus. Kas
Lipniko vedybinį stovį. Vie" reikia pasakyti, jog tuO a t- savo policy, ar ji saugioj vie-Lipniko vedybinį stovį. V i e- reikia pasakyti, jog tuO at-|savo policy, ar ji saugioj vie- Į “next” ? Organizacijos yra ke- 
nas sakė, kad divorsuotas, ki- žvilgiu jis niekuomet pubii- toj? Jeigu ne, tai atiduok man lios, tad ir vakarų netruks, 
tas,'kad ne. Tasai, kuris tvirti- kos nėra suvylęs. Vadinasi, jisįir aš padėsiu su savo doku<-[ Beje, “Bijūnėlio” pamokos 
no, kad diyorsuotas laimėjo, ne tik žada, bet ir savo pasi- 
Teismo (Circuit Court) rekor- žadėjimus pildo.

■MMMmMMMMMMMMMMHaMMMUKK

SUSIRINKIMAI
’■• -1 '.'

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, lapkričio 16 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 S’ Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl būtinai jirivalote pribūti. Kurie esate užsilikę su 
mokesčiais, būtinai nepamirškite apsimokėti. —P. K., sek.

Naudokitės Proga!
. ’fcTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gauš nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos hankletą, kuris jvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. • . *

Kurie esate nusitarę rąžytis Chicagoa Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas, atdaras ketvirtadieni nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadieni—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet. ?' .♦ . ’ į'.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted S t. (2-ros lubos)

i‘c PETER PEN
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Beje, “BijunStfo”
mentais. latsibuna J. Grigbii’čio svetainė-

“Gerai, aš suieškosiu ir tau j e kiekvieno ' sekmądienio ry- 
atiduosiu, dabar „..pę^ųrįu. lai; tais, nito 10 ikifn12 Vai.1 Jau
ko,” atsakė brolis.* Dalykas nuoliai turėtų ^ nepraleisti pro- 
taip ir paliko. gos prisirašyti 11* datbuotis-la-

Penkladienio vakare, aplan-| vintis su “Bijūnėliu”. • •
.('•isboi Vietinis.kęs savo' dvi seseris, Eleną 

Sauiįas ir Stelių Balčiūnienę, 
ėjb skersai Western avenue, 
prie 23-čios, paimti gatviaka- 
rio ir žuvo po automobiliu. ’

Po nelaimės, p. Kelia su ki
tais giminėmis ieškojo policy 
kur tik įmanydami, bet jokio 
dokumento surasti negalėjo.

Bet, štai, ketvirtadienio ry-| 
tų, ji šaukia telefonu savo vy
resniųjų seserį, Petronėlę Pron- 
skuriienę, 7204 So. Campbell 
avenue, ir pasakoja, kad policy 
jau surado. Sako:

“Sapne brolis sugrįžo namo. 
Aš žinojau, kad brolis, bet jo 
veido nemačiau. Užklausiau jo, 
Gustelio, kodėl man tiek rū
pesčio duodį, kodėl nepasakai 
kur laikai policy? Neduok Die
ve, kiek nesmagumų, jeigu 
kas atsitiktų.

“žinojau, kad jis miręs, vie
nok kalbėjau kaip su gyvu.

“ ‘Kai valysi mano rubus, 
gerai peržiūrėk mano seno pal
to vidurinius kišenius,’ atsakė 
brolis ir sapnas pasibaigė.

^Pabudusi pradėjau mųstyti 
kokio tai kėisto butą sapno. I

a 1 • h.Aukos
kun. M. X. Mockui
\ Kun. M. X. Mockui 
randasi Oak Forest 
prieglaudoj, Ward 45, 
sį aukojo:
• Per “Keleivį” >— J. 
nas $1 ir J. V. Mikei

Per “Naujienas” — 
ka 50ę.

Kun. Mockų aplankę asme
niškai įdavė:\A. Romanas $1, 
O.. Petronis $1, -C. Morozas $1, 
Kuliešienė $1, A. Vasilieiiė 50 
centų. ’

kuris 
senelių 

į mene-

Jukeliu- 
$1. •

Ramoš-

ROSELAND. — Lapkričio 5 
dienų Darbininkų svetainėje 
įvyko Roselando Lietuvių Kul
tūros Draugijos mėnesinis susi
rinkimas. , Susirinkimui vakaro 
surengimo komisija raportavo, 
kad jau paėmusi svetainę sau
sio 23 d. ir kad mano tame va
kare perstatyti kokių juokingų 
komedijų. Komisija taipgi pra
nešė, .kad ji pasikvietus sau į 
pagelbą vakarui surengti St. 
Dylių, J. Griškėną, J. Pučkorių,. 
kaipo gėrki apšipažiriūsius teat
rų lošėjus ir vakarų rengėjus. 
Susirinkimas komisijos raportų 
priėmė labai dėkingai.

Antradienio 'vakare, lapkr. 9 
dienų, komisija' su savo pagel- 
bininkais turėjo susirinkimų. 
Tarną susirinkime S. Dylius pa
siūlė komisijai suvaidinti trum
pų, bet juokingų komedijų “Dai
na be Galo”. Komisija S. Dy- 
liaus pasiūlytų komedijų priė
mė ir pakvietė S. Dylių vado
vauti lošimui.

Komisija taipgi nusitarė at
sikreipti prie Aido choro . už
kviesti dainuoti tame parengi
me.

Vytauto No. 2 Draugija ir 
Kliubų-Draugijų Susivienijimo 
bendrai, rengiamas bankiętas 
įvyks šeštadienio vakare, lapk.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ
M..................................... i. II '........ .1 l .1 ................................ ~l | ' Ih , » .................... ....

RAIHO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— ' — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— — 7:00 VAL. VAK.

<EEP THE P’FUKJCBSS' 
=OSSESlON OF* TME 

kAAP> OP TV-re UiNJey^uORBO 
COU^TRV, >AkJO. RETuRm TE> 
T^B <3^0 UA,b4C> -TO CBUr ' 
&3Qxxra twe weDDiMC op 
OGtlb-JCe PCKUB xXN4O 
< ,P»ca.iKjCE?S‘s •

Mik:

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 tonų ar dau

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE 

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

cflch
4460

Augesnei moterei išėjimui4460 — Augesnei moterei išėjimui 
suknelė su ilgom arba trumpom ran
kovėm. Naujoviškas pusvilnonis, bet 
šiltas materiolas \pritiks šiai gražiai 
suknelei. Sukirptos miero^ 34, 36, 38, 
.40, 42, 44, 46 ir 48 coliai per krutinę

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti rhierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. 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 
Sq. Halsted St., Chicago, III.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies 8u moder
niškomis užlaidomis 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGUI PAGELBA SKA

LIGONINĖJE ...... . ...........
PALAGO PAGELBA $Oft

NAMIE už ____ _________
EKZAMINAVIMAS

OFISE ___________
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Laundale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros___________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Garsinkitės “N-nose”

lirttle

vos

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

AL. MASIULIS 
, TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN
GrovehilI 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ., 
Chicago, Illinois

SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m. 
Mes pastatome visę rūšių gailies 

344-346 East 29th St.
J. J. TOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 5165

ROXEE GARAGE
Automobilius taisome, pentiname 

ir abelnai duodame visą patamavi- 
- mą už prieinamą kainą. Atdara die

ną ir naktį.
PETER OKSAS

3417-25 DIVERSEY AVENUE 
Tek Belmont 1531



. .... . A14l!.4PiW>ĮĮĮĮĮPfĮgRW 1̂ w '"P1 ^W^RWWRRWT
z ' • •

SVARBIOJ P. GRIGAIČIO IR G. SEGER
PRAKALBOS
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Abu kalbėtojai nurodė į gręsiantį Lietu
vai iš Vokietijos pusės pavoją. Susirinki- 
mas užprotestavo; ir prieš lenką persekio

jimą lietuvių Vilniaus krašte
Pereitą penktadienį Mildos giau pritaria fašistam# 

svetainėj įvyko svarbios ir įdo
mios prakalbos, kurias suruošė 
LSS Centaralinė Ghicagos kuopa 
ir kuriose kalbėjo “Naujienų” 
Redaktorius P. Grigaitis ir bur. 
vęs Vokietijps reichstago narys 
Gerhard H. Seger. Abu kalbė
tojai kalbėjo apie svarbius lie
tuviams klausimu# — apie pa
vojų, kokis grasia' Klaipėdai ir 
visai Lietuvai iš Vokietijos nar 
cių pusės.

Pirmas kalbėjo Dr. P. Grigai
tis. Jis. nurodė, kad nors pačio
je Amerikoje vyksta labai svar
bių dalykų, ir kasdie iškyla, vi
siems Amerikos gyventojams 
svarbių klausimų, tečlaus nega
lima užmiršti ir tarptautinių 
santykių, nes nuo tarptautinės 
padėties daug priklauso padėtis 
ir pačioje Amerikoje. Jeigu Eu
ropoje ■ vėl kiltų katas, tai ir 
Amerikai butų sunku- išsisau
goti neįsivėlus į tą karą. O be 
to ir pergyventoji depresija yra 
pasėka paįrusių tarptautinių 
santykių, nes negali būti gero
vės viename krašte, kuomet'vi
sur kitur viešpatauja skurdas, 
pramones pakrikimas ir tarp
tautinės prekybos apsistojimas.

negb

de-
nos

Kova demokratijos ir farzm»
Kada Rusijoje įsigalėjo ko

munizmas, sakė d r g. Grigaiti®-* 
tai buvo skelbiama* kad. prasi
deda kova tarp komunizmo ir 
kapitalizmo. Vėliau, fašizmui- 
įsigalėjus keliose valstybėse, 
buvo skelbiama, kad eina kova 
tarp komunizmo, ir fašizmo. IŠ- 
tikrųjų gi- eina kovą tik tarp 
demokratijos ir fašizmo. Kuo- 
mąt didžiosios faštetinS# 'Valsty
bes Itųlija, Vokietija ir Ja
poniją dabar pasirašė sutarti 
neva prieš komunizmą, tai visi, 
suprato ją esanb atkreiptą tik 
prieš demokratines valstybes; 
Net ir Rusijos komunistai da- 
bar skelbia reikalą, remti demo 
kratiją, ir patą Rusija/dedasi su- 
demokratinėmis valstybėm-s. ir 
palieka1 joms vadovybę tarptau
tinėje politikoje. Jei. d^mokra-. 
tija ikišiol nepralaimčjo svar
bių pergalių, tai daugiausia dėl*. 
Anglijos kaltės, nes' ji yra. stip
riausia iš demokratinių valsty
bių bloko, fečiaus ji yra. valdo
ma konservatorių, kurie dau-

demokratijai.
Pavojus Klaipėdai

Betgi pergalė priklauso 
mokratinėms valstybėms,
jos yra' geriau ekonominiai su
sitvarkiusios. Fašistinės gi val
stybės yra veik visai subank
rutavusios. Kad nukreipti gy
ventojų, domę nuo vis blogėjan
čios- ekonominės padėties, jįs, 
sparčiai ginkluojasi ir siekiasi 
naujų: užkariavimų;

Jau- seniai1 yra žinoma* kad. 
Vokietija yra pasiryžusi pulti 
Austriją, tada. Čechoslovaki-jų, 
ir po* to Klaipėdą, kad Hitleris 
galėtų žavėti.savo išbadėjusius 
gyventojus vis naujomis perga
lėmis.

Vokietiją nuo tokio žingsniu 
gali sulaikyti tik demokratinės 
valstybės. Todėl nerimtas yra 
ir kai kurių musų tautinin
kų ir klerikalų pritarimas Vo
kietijos ir Italijos padedamiems 
Ispanijos fašistams, nes jei ten 
fašistai laimėtų pergalę, tai 
Vokietija' tikrai atsidrąsintų 
ieškoti- naujų, laimėjimų ir už
kariavimų rytų pasienyje.

Rezoliucija prieš lenkus
P. Grigaitis trumpai užsimi

nė' ir apie lenkų persekiojimą 
lietuvių' Vilniaus' krašte, užda
rinėjimą, lietuvių, mokyklų, laik
raščių- ir- skaityklų, suomineiis 
mus lietuvių5, darbuotojų. Užsi
minė ir apie Eiėfcųtyftp Komiteto 
■pirmininko K, Stasio- bylą, ku
rioj jis buvo nuteistą#, vieniems 
metams ir sumokėti; bOįOOOi zlp- 

’tų pabaudos.. Taipjau apie Ifc. 
Stasio ir Įritu Vilniaus lidiųviųi 
darbuotojų, laukiamu kitą bylą 
deb valstybės ‘išdavimo’’, ku
rioj; jiems- gręrią gaF te mirtie# 

‘bausmė: \ ::
Susirinkimo pimfipįnkui- A\. 

Žymontui' pasiūlius^ vtenfeąteia*! 
buvo, priimta rezoliuciją* kuri* 
-griežtai- pasmerkiu lenKą ųerse- 
.kiojimą, lietuvių. Vilniau# krašte 
ir nuteisimą K.(StąšiO te- ku
rioj atsišaukiama f tarptautinį* 
teisingumą, tą. persekiojimą- sur 
stabdyti. (Rezoliuciją, telpa, ki-- 
'toj vietoj

» G. Seger kialbą

Po P. Grigaičio kalbos ir pri-

ėmiųjo ręzolįucijos seką tiek 
’pat turininga ir tiek pat lubai 
rimta Vokietijos tremtinio G'ėn- 
hard' H. Seger kalbą.
, Jis daugiąusią kalbgjo, apie 
dabartinę padėtį Vokietijoje ir 
kpdė.lj Vokietijoje įsigal'ejp Hii^ 
leris. Pasak- jo, Hitleris įsigąlė- 
jp tik dėka depresijos, kapita
listų, armijos ir dagi koniuni^ 
,tų paramos,. Bet jjs niekad neį- 
laimejo. daugumos, gyventoją 
pritarimo, dar maŽesmo pritar 
rimo jis turi, dabar. Bet jis lair 

4kosi. pagalba, bajsąus, teroro,, kur 
•rip, baisiausias yra. taip vadina
mas. “apsaugos areštas”. Ei
nant juo, kiekvienas Vokietijos* 
gyventojas gali būti areštuotas

"ŽE3S2KSB2KB.---------------- ;
į CLASSlrEDs

(Priimta vienbalsiai)'
Nųų t<y< Tąikby; kai Lenki jos 

.armija pagrobė Vilniaus kraš*- 
’tą^ tenai ppasidėjo' okupantų 
valdžios represijos^ prieš lie
tuvius laikraščių ųždąrinėį- 
"jimas, organižaeijfų slopini
mas- it* lietųvliį yėi'kėjų arešta
vimai ir trėmiinafc Bet pąsta- 
ruojU' laika ši1 Jebkų valdžios 
priespauda pasiekė tok j aštru
mų, kad ja turi pasipiktinti 
visasi kultūringas pasaulis. 

j Okupuotojokrašto valdžią 
ir be jpkio kaltjnimoi ar /teisi-Mstemačiaic uždarinėja lietu- 

1 ’ 1 1 ’ vių. mokyklas^ daro: kratąs1 pas
lietuvius mokytojus, ir lietu
vių orgauižacijų centruose, 
sunaikino; kuone' visų lietuvių 
.spaudų- Vilniujė) ir dabar atė
jo: žinią, kąd jii nuteisė vie
niems metams kalėti ir uždė
jo 10;000 zlotų piniginę: pa
baudą, Vilniaus Lietuvių Ko
miteto pirminiąkui,, p» K. Šta

mo kalinamas ir kankinamas 
kpncentracijos stovyklose, ne i * •'
už papildytą nusik'aTtimą-,. o vien, 
tik jei šnipas ar kokis, nacių 
viršininkas nužiūri tą žmogų 
;gąlint: nusikalsti ateityje* Kiek
vienas: Vokietijos- gyventojas 
vakare nežino, ar jią nebus 
nąkfį išgabentas į; kalėjimų, *a’r 
rytą, išėjęs, į darbą vakare su- 
gryš. namo. Tas teroras, tą bai
mė yrą taip, sūkauščiusi: Vokiė- 
tijos. žmones,:, kad: jįė nedrysta 
iVeikfi* ir' pasipriešinti engė
jams.

“Didžioji Vokietija”

Segei' priminė lietuviams: ir 
apie pačiai Lietuvai gręsiantį 
iš Vokietijos nacių pavojų. Pa
sak jo, visose Vokietijos mo
kyklose yrą iškabinėti “Didžio
sios Vokietijos” žemėlapiai, kur 
prie Vokietijos yra priskirtos 
Austrija’, veik visa ČJechoslova- 
kija, vakarine Lenkiją, veik vi
sos Pabaltijo valstybės (Lietu
va, Latvija ir Estija) ir pieti
nė' dalis Danijos. Tas v‘ATsty-f 
be& Hitleris yrą. pasiryžęs ųžr- 
katiauĮti ir prijungti prie Vo
kietijos.

Bet, Segei* mano, kad Hitjer. 
rib valdžią ilgainiui grius, nes. 
ji sųsidedą išimtihai iš. krimir- 
inalfetų^ jų^ .tai^ę (paties T®tc

Mi
!e su: kiekviena diena vis labinu 
blbgftj:ą ir Vokietijos gyvenfor 
•jai bus priversti: ieškotis kito- 
jiUpą išeities i& savo vargų.

■ Baigdamas; ji& ragino ir ame
rikiečius: bud§Mi demokratija# 

kadi ir Jungt. Vate* 
■tająą, neištiktų tpkis pat likit 
mas, kokią išHfe Vokietiją.

Klausytojį|į’ buvo artipilnė? 
Mildos svetainė ir visi liko ga
liai. sudominti: k*a’betoj ų išk.el- 
bomis mintimis:

Butų gerai, jei'; kuopa ir dai
giau 'tokių turiningų ir svarbių 
prakalbų1, suruoštu; —K., B.

ė-frr i iiiht'i'j.tfi'jĮ. »,■„ / /,,

į“valsfybės išdavimo.”'
Akivaizdoje šitųi faktų, Chip 

įcągos; lietuvių masinis susirin
kimas, sušauktas Lietuvių: So
cialistų Sąjungos centralįnės 
kuopos, Mildos svetainėj^ 
13142 So. Halsted- Stueet, lapt 
kriČio mėn. 12 d- 1937 m., €hir 
įcagp, III. reiškia- griežčiausių 
■protestų prieš lenkų terorų 
.Vilniaus krašte ir reikalauja^ 
<kad didžiosios valstybes, ku
rios po pasaulio karo pripaži
no Lenkijai politinę nepri
klausomybę, darytų spaudimų 
į jos valdžių ir verstų jų pa- 
jgerbti lietuvių'Tautines teises 
•Vilniaus krašte.

Pagalios, šis susirinkimas 
pUTeiškia, kąd tie nežmoniški 
iVilniątiš krašto okupantu žy
giai prieš lietuvius aiškiau
siai įrodo, jbgei to krašto gy
ventojai tiktai tuomet galės 
,laisvai vystyti savo kultūrų*

2TZ3!

Įvairus.

M«» dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blšties 
daraus- Lengvos, išlygos, jei., pagei
daujama;

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halated Sti eet

’■ ---------------- ---------------i ■ " ■ i

\ For Reni
PUIKUS — ŠVIESUS 5 kamba

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

RENDON 2 keturių kambarių 
FLATAI su vanomis — pečium Šib- 
domi—r 37-tos ir Lpwe apylinkė— 
pašaukti- Prospect 1297 susitarimui.

• ■ -r.’U ■ ■ - — ■■ ■■ ■■ ... ... ■. »W* > ■

j RENDON 4. KAMBARIAI šviesus 
f gontinis, fletas — maudynė — mu*- 
riftis namas. $20 j mėnesį. 824 West 
34th. PL, pirmos, lubos užpakaly.
. J ■ J...J1.UL.U. r ir ur.*

Šulių. Jam* ir kitiems^ lietuvių kai jisai nusikratys okupantų 
veikėjams^ Vilniaus, krašte ke- jungo, ir susivienys su Lietu- 
lįama. dą ir bylą dėl tariamo va. —A. Žymontas, pirm.

Paminėjimui dviejų 
mirusių draugų

Mes, Bart,. Sęhaffner & M'ą'rx 
lietuviai lįriaučiąi, pastaromis 
dienomis netekome dviejų ge
rų dtaugų. Ir abu mirė netikė
ta mintimi. Vienas jų, Rimkus ' 
;iš North Sidė’, liko* užmuštas ■ 
'automobilio, o kitas, Jurgis Pa- 
vilibnis iŠ; Cicero, pats-, nusižu- ’ 

‘dė:

Velionis Pavilionis, buvo apie 
50. metų amžiaus* kilęs iš Vaš
kų. Svęikąs būdamas^ būdavo 
linksimas ir jęgugiškas; Bet per 
ilgų; laiką jįs sįrguliąvo ir kar
tais po*; kelte, jęę^neSiuą aq kelias 
savaites nędįr|}įavo: Tokiais at
vejate jis ir. pugryžęs . įĮ darbą 

,bųday.o- husįmiųęs,., nekalbu^.. 
^Pastaruojui, (lail|.u visai šali
nusį žmpnįų, -Buvo aiškų* kad 
JO nervai’ yrą; pakrikę. O čia 
dar užėjo' nedarbas, pas; kriau
šiu^ dąfcbai visai sumažėjo^ tad 
jo rūpesniai dar. labiau padidė
ję . /

,. -, •> iV ■; :■

, Velįonią palikei gražių žmoną 
‘.ir. d y.i t diikreles.

Iteėkįą ramybėj'* palikęs yąr- 
gus,.- ’’ .

y Apleidęs pasaulį ir gerus 
draugus*. • ■ *'•

] Raitoji žemelė1 bus tąvo
: f draugu,; ' *

0; j uqdąąte-karštį; — ’tąvoi 
namu*. -M

Beržas bus kaimynas, ant 
kapo linguos,

šaltas akmenėlis prispaudęs 
paguos,

žvaigždutė sesutėlė j kapą 
žiūrės, ii

Teiktai tavo, akys nieko nebe- 
regčs;

Barbora Jaunaitė
Gurskienė.

■ • -X r............. ...T- -~
flęlp Wąnted—Female 

Darbininkių, Reikia
PATYRUSI MERGINA prie viri

mo— prižiūrėti vaikus— nėra skal
bimo—savas kambarys ir vana, $12, 

Rogers Park 6908

Apskričio Ligoninėje 
Mirė Vilteas Rymas
Sirgo apie metus laiko; lai

dojamas trečiadienį.

1 Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA —* vi
sas įrengimas — Brighton Patję su 
l aukštų budįnlču — gyvenimui 
Kambariai iš užpakalio—karšto van
dens šildymas — 8 furnišiuoti; kajn- 
bariai* renduojami. Gera proga at
sakančiam asmeniui. Kreiptis.

Naujienos, Box 741
—^1I >■* II 
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Business Chances 
Pardavimui Bįcniai

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai 
G-kambariai gyvenimui. Renda pigi 
—Priežastį patirsit ant vietos.

10353 JSo. Michigan Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žem& Pardavimui.

PAUL M. SMTTH and. COMPANY 
Real Estate, Loans and- Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farn>at;, ipiin- 
rfname namus, rakandus it auto
mobilius. Taipgi turime duutf gurų 
namu pardavimui arba, mainymui už 
gerus bargenus; greitais ir. teisingas 

>.patarnavimas. Reikalui priėjus krei« 
pkitėcK

• 4631 SO, ASHLAND AVK..
Ofisas 2-ros lubos su J. J, Grish

MERGINA bendram namų dar
bui — 3 kambarių apartmentas — 
malones namai — būti — nuolati
nis. darbas. Briargate 5580.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

SENUKAS, kuris gali apkituoti 
langus ir sudėti šniūrus — turiu 
įrankius, proga pasidaryti kelis do
lerius. Tel. Canal 9719, GEORGE.

Ftirniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ* FIKČE
KIU S. 1937,. visokio didžio su. Coi 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dęl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite- mus* pirm- negu- pirkai
te kitur, , .

S. R. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. ,

8 apartmentų- budinkas Marųuet- 
te Manor — po 4 kambarius — lo
tas 50x125 — štymu apšildomas — 
kampine vieta — pajamų $4080 — 
dabar tiktai .......   — $24,950

Turiu 6 akrų farmą arti U6-tos 
ir Crawford Avė. — 5 kambarių 
katedž — karštu vandeniu šildoma 
—barnes ir tt. — mainysiu L bun- 
galow ar 2-flatį Southsidėje.

Rendon 6 dideli kambariai —kar
štu-, vandeniu šildomi — B 
Parke — ....................    ^>oo.uv

J 5 kambariai karštu vandeniu šil
domi ... ..... .................. L $40.00

4 .

įton
;5.00

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette?, 630

iPAUKŠTUKAI...

CROSS STITCH BLUEBIRDS BATTERN
No. 1524 — šiuos paukštukus galit išsteiuti aut, staltiesėm 

mažesniam staliukui arba, ant užvalkalųk Vartoki t? tamsesnius* 
ir šviesesnius mėlynus siūlus*

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPTM
4739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No*

KAZIMIERAI STANKUS /
Persiskyrė sw Šiuo pasauliu 

karo paliaubų dienų* Lapkri- 
čip' 11 d;, 2:30’ vai', po pietų; 
1037 mv. sulaukęs- 4$ m. amž.*_, 
girnas Greičių- kaime* Jurbarko 
parapijoj.,

Amerikoj; išgjypno 30 metą
Paliko' dideliame nuliūdime 

moterį: Mąrijonąy po tėvais . 
-■ Meškųuskjvtę, purplį Leoną, 

Starką, hUg&aeto:. Nastaziją, 
jbS; vyrą. Franriškų Kuzmarskį, 

į ųųnsesėie. Petronėlę, jos vyrą 
Thomą Ręgaą,-. Švogerį Kazi
mierą MpškaųsM ir Juozapą 
ir jp moterį Gn& ir jų dukte
rį Julįą Meškauskus.-, o Lietu- 

į vojė mPtiną Re^onelę, brolį 
f ĄntąPą< ih’ 2Ž ąeseriš Oną ir 
j Marcele ir gimines.
į Kūnas pašarvotas, namuose 
j-4W>.Si Westprą. Ayė;

LąjdotuyėSs įyyks. pirmadieni, 
Lapkr. 15 <1., 2 vai. popieti}. 
Bus nulydėta^ į; Tautiškas ka- 
plhęs- ‘ ,

Visi1 a-., a, Kazimiero Stan
kaus giminės*, draugai ir pą'- 
žįstamL esat nuoširdžiai kvie
čiami; dalyvauti, laidotuvėse ir ■ ■ 
sutmitfcr jąm; paskutini pataiį- 
nayima i> atsijivėiknmą.

Nuliūdę liękame,
; Moteris, Pusbroliai, švogeriąi 

iri Giminės. Į
j Patarnauja laįJ; d|iy Ant, Pet> 

• kus, Tel. Grovehill 0142.

,.l, ,. I>r. I ||<<!»A| j*lį,l į II...I

r 
r

Vardas ir pavardė

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

I Miestas ir valstiją ...

kll'VEHOUx Visds Pasaulio 
. Dalis.

KVIETKININKAS
<Mįl& Bankiętnmš
i’SS’ Streeti ’

Tri. 7314 .

VlMASv .RYMA^
t Pferšiskyi’ė' sų'i šiuo pasauliu 

Lapkr. 13 d., 6:00 vai. vakare, 
1937 m., sufaukes pu^ės ąmž.^ 
gimęs Darbėnų miestely

Amerikoj • išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažystamus.1 ■ . ♦. - • ■
Paklausė prie Chicagos.

Lietuvių Draugijos,
kdnas pašarvotas Rądžiaus 

koplyčioje, 66š l;8th> ŠŪ, ;
Laidotuvėm įvyks Serėdpj^ , 

, Lapkr. 17 dį, 1:30^ vai. poptet j 
; iš koplyčios: bUs< nulydėtas į:;

Tautiškas kapifoes;
Visi a. a. Vinčo, Rymo gir 

minės, draugai' ir. pą^įstųrii' 
esat nuoširdžiai kviečiami dar 
lyvauti laidotuvėse ir suteikta
jam paskutinį, patarnavimą ir< 
atsisveikihimą.

Nuliudč liekame,
* . ' ‘ : ■: -. ■ ■ ■ Į

Drąugai te Pažystami.
Laidotuvėse patarnauja, direk
torius J. F. Radžiųs, TeV Cttr 
nal 0174. ;v .

, -U-' - .'.r. . - . A-'................... 2 . J

i 
t 
f

j.,į;w iįi.iį.'ijIIyr

Urba Flower Shoppe
■ Gėlės Mylintifems—-Vestuvėms 

—Bankietamą^Ląidiutuyėms^
1PaP11»0Šin'an1?-

* 4180 Arctteį' A.venu#

šeštadienio vakare apskri
čio ligoninėje mirė William- 

*Vfhca^,Rymąs, geriąs ChicRgiet 
tis Venteris.” Jis mirė Chica- 
gos apskričio ligoninėje, kur 
išgulėjo apie dvi savaites Tai
ko. Velionis sirgo apie metus 
laiko plaučių liga.

Rymas nepaliko jokių gi
minių. Buvo vedęs, bet su 
žmona, persiskyrė kelioliką 
metų atgaT. Vaikų neturėjo- 
Gyveno prie Madison Street.

Laidotuvėmis rūpinsis ir jas 
finansuos Chicagos Lietuvių 
Draugija* prie kurios velionis 
priklausė. Kūnas bus pašarvo
tas JT F. Radžiaus koplyčioje, 
668 West 18th St. Laidotuvės 
įvykA trečiadienį, Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Vienu, laiku V. Rymas buvo 
garsus penteris, remontavo 
didesnius Cliicagos lietuvių 
ramus ir turėjo, apie 20 darbi
ninkų. Paskutiniu laiku dėl 
ligos; darbu- mažai užsiėmė.

6 KAMBARIŲ NAUJI rakandai, 
kaurai — frigidaire, Philco radio 
A. B. G. skalbykla — parduos pi
giai—pilnumoje ar skyrium. Kreip 
kitės Haymarket 4531.

MARQUĖTTE PARK 2 FLATAI 
6 ir 6 dvylika metų- plytinis— # 

karų garažas apšildomas— Aliejaus 
šildymas — kampinis lotas — prieš 
parką — 4^% morgičius — kreip
tis HERZOG, Randolph 1187.

MINAUSKAS
13, 1937 m., 3; v.

ZOFIJA 
mirė Lapkr. 
'po pietų, sulaukus pusės artiž;,

Kilo iš Telšių, apskr., Alsie- 
i džių parap., Grumblių. kaimo. 

IAmerikojr išgyveno • 30 metu.
Paliko. dideliame nuliūdima 

dMktppp Zofiją,, sūnų, Kąrimie- 
i rĄk žentĄ Joną Cernauską, 
. marčią. Genovaitę, šesetf; Kar 

žirnienę ir švogeri BielskįUs te 
daug- kitų gįinjjiių, o Lietuvo
je du brpliai* Adomas r Juli-

Velioni priklausė prie Sv. 
Petronėlės Draugystes.

Kūnas, pašarvotas 717 West 
$lst platės Laidotuvėse įvyks

$ 1$ namą 8:30 val> ryto bus

• r&tfjjty8 bažnyčią, kurioj* įvyks 

liončs sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta’ j šv. Kazimiero kapL 
nes:

NUOširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažys- 
tariuk-aa. dalyvauti šiose lai? 
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, 
žęųtas. Marčia,. Sesuo ir švo* 

! gėris ir dhug kitų giminių;
Direktorius S. M._ Skudąs, Te- j 

J lėfonais MONroe 3377;
,v ..- ■. .: ......------------- <

> je au oronaij Aąpnias* 
•, jpriaS Aleksandravičiui.,
r

i ąist platės Laidotuvėse jvyks 
į Seredoj, Lapkričio 17 d., 1937 
f m Iš namą 8:30 vai? ryto bus 
į ątlydėta. p Dievo Ąpveizdos.pa* 

tįęduHngos Pamaldos už- Ve-;
( IfohėS siela. PO namaldu bus

t

Jšy.YK^TANT Į FLORIDA paaų 
kuos gražius 8 kambarių rakandus. 
Gyvenimo kambario, valgomo kam
bario, miegkambario setai, French 
sofa, krėslai, komodos, 
veidrodžiai.: 10x14 - 
$10.00. Hudson Furkautis « 
Viskas turi būti parduoti Šią

lempos, 
9x12 kauras 

$35.00. 
iių savai

tę. 4616 N. Glarendon Avenue, Ard- 
njore 0277.

■T.................   f'.'w ' !>-- '<! 11 '■

- PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
x GYVENSI BE RŪPESČIO.
- 10 akerių geros žemės su budinkais
- arti Wili6w Springs, parsiduoda ųž 

*$ŠW0r==5 kattibifrių Inedinis namu
kas su dideliu lotu. Kaina $2500.— 
Ir Šiaip ki-tą bargenų. +

Z; S, MICKBVICK AND CO. 
6816 So. Wėstem Avenue. 

Hemlock 0800.

Automobiles
1937 PLYM.OUTH 5 keleivių de 

luxe sedąn . ......................   $525
1987 CHEVROLET 5 keleivių de 

luxe trūnit sedan ............   $545
1935 PbYMOUTH 4 durų delųxe 

sedan  ............... $395
.1936 DODGE Touring sedan, ekr 

stiras, $495; mainais ar išmokesčiuį* 
glauskit Mr. PŲPKA,

4628; West- 'ty’aahįngtori Blvd,

1 $600 REIKALAUJAMA — likusi 
$40 į mėnesį įskaitant nuošimčius, 
nupirks kampinę krautuvę ~ ~ 
tus, atiką — beismentą • 
prie bizniavos gatvės, geroje lietu
vių vietoje. Frank Januta, 4257 
■West Cermak Rd., La\vndUle 4949.
, . ■-J’ 1 "18 'I. <■ J Ull! fllMII I • 11 !>■ ■l»'W^I«i ■■■,»» .

3 fla-
2 lotu

Farms for Sale 
dkilH Pardavimui

MA-ŽA FARMA arti Desplaines— 
$250 — išmokėjimais. Naujienos, 
Box 738.

SLAB Kuopa MAŽA, FARMA lt mylia nuo Nortft- 
brook stoties — 200 pėdų, prieša
kys — geras kelias^—$950—išmokė
jimai,. Kreiptis Naujienos, Box 739.
j W.l ............... I IĮ! » . 1,1 f

Tikš jos kalbėtojo, bet jo, 
nesulaukė ,

BUBNSIDE. — SLA 63 kp. 
mėnesinis susirinkimas buvo 4- 
dieną lapkričio Tuley Parko sve
tainėj v 90-. SU ir St. Lawrence 
ayę:

Narių, afcsilanltė neperdėti*- 
gįausiaK Bttyos gaufas VytąuKo* 
Bnliająus atsišaukimas, bet kA- 
dąngij angliškat spaušdintas, 
tai*; npbuvo -skaifcybąB.

Baliaus*. komikija> Ak. Snars'- 
kienė, Jv. Albxandwičią 1T Fi 

I Pivorunas pranešė, kad11 kuopos 
baliuii su programų, paithtąi J. 
Macukevičiaus svetaine, W36‘ 
K. 93’ St. šeštadieniui, 20’ lap
kričio, 6:80 v. vakare. Baliaus 
komisija darbuojasi, kad išpl«h 
tiųus dmigjau bilietų, o ypatin

gai- pasižymi' tame darbe kpmir 
sijos narė A. Snarskiene.

Ligonis J; Norvainis. pagveir 
Jto, pašaipą nutarta išmokėti. 

Į Iš SLAt šešto Apskričio buvo 
Ihuk'tas prelegentas, nes p. Mį- 
šeika prižadėjo, kad tris vaka
rus prieš susirinkimu garsins 
“Naujienose”, bet nei garsini
mų mitO^į nefi prelegento su^ 
laūkūmeč -^N#rysl - P

I

t

i

NORTHBRN!
ILLINOIS. ANGLYS
LUMIT -.....
MINE* RUN
EGG ...... .....
NUT __ _
SCREENING& (£ndfan»>

PIRKIT DABAR|f;

PRIftMIESCnųOSE

$6,00i 
5**7b: 
6.00
64)0

'f...... . ■!*.«!'» W<l-.  ...............................MII . .-'.""I

naujienose

Pašaukit mus hmjlNlf

f Apgarsfnimą kaPnps prL-
Į* eįtiamoš.. Už pakartojf- 

mus gausit nuolaidą.
fcunMHMMMM.. . W



GERIAUSIA

DOVANA
NAUJIENŲ

IŠPILI)YK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIENDIEN

kortelesKas turi pildyti dienos

Adresas

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

N. MEX

TEXAS’

FORT WORTi

*£££

IttM;

$8.00 
$5.00

• DENVER

COLO. , r

JRATCHb

DALINAI NEDIRBANTIEJI
(1) Asmenys, kurie tik da

lį laiko dirba prie reguliariškų 
darbų, kurie gali atlikti dau
giau darbo ir nori daugiau dar-

bedarbiams 
kad kortc- 
“kurie ga-

A-SS! 
G

Laiškanešiai kiekvienuose namuose, kur 
tik yra bedarbių, paliks tam tikras korte
les, kurias tie bedarbiai turės užpildyti

KANSAS ClTYį
KANS., J

V/ICH.ITA j
aD£j(T£R

Savo pranešime. 
prezidentas prašo, 
lės išpildytų tik tie 
Ii dirbti ir kurie darbo ieško”. 
Dirbantieji. asmenys neturi iš
pildyti korteles, tik jeigu dalį 
laiko dirba ir nori daugiau dar
bo. Administratorius Biggers

tams. Pradekit siuntinėti nuo 
šituo adresu:
Vardas ....... ,....................... '......

O 'A
|jf|

(2) Asmenys, samdomi; no 
pilnam laikui (dalinai) prie ne- 
reguliariško darbo (čia skaito
mi ir “progai pasirodžius” dar
bininkai), kurie gaji atlikti 
daugiau darbo, ir nori daugiau 
darbo.

Į OKLAHOMA CITY

: OKLA. A

' (1) Ašmenys, kurie dirbu 
už atlyginimą, kurie gali dirb
ti ir kurie, vis nori darbo.

(2) Asmenys, kurie pirmiau 
tdrejo savo biznį, savo ūkį ar
ba. profesįjonališką ■ praktiką, 
bet prie to dabar nedirba, ku- 
rie gali dirbti ir nori darbo.

(3) Asmenys, kurie pirmą 
karta ieško darbo.

I pasiuntė iniormaeijų praneši
mą kiekviėnam ' pašto viršinin
kui, k?tiris pranešimas pažymi 
sekančias ašmenių kliasas, ku
rios privalo užsiregistruoti.-
BEDARBIAI

Cenzas, kaip Kongreso nu
statyta suteiks reikalingų in
formacijų apie padalinimą ne
dirbančių pagal senumo, pagal 
geografiškų vietų, ir industria- 
liškų užsiėmimų. Kur žmogus 
tik dalį laiko dirba tai teisin
gas atsakymas visų klausimų, 
taipgi • pristatys informacijų 
apie šeimynų gyveninio padė
tį, , ir tos informacijos turėtų 
būti labai svarbios pašalpos 
tikslams ateityje.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Prinešimas nuo Sųv. Valsti
jų Prezidento * pasieks kiekvie
ną šeimyną Suv. Valstijose lap
kričio 16tą dieną, kada pašto 
nešiotojai kiekvienai šeimynai 
įteiks Bedarbio Raporto Kor
telę. Pranešimas yra asmeniš
kas prašymas nuo Prezidento 
kiekvienam bedarbiui, arba tik 
dalį laiko dirbančiam, išpildyt* 
ti šitas korteles ir atgal jas 
sugrąžinti.

Tik pašto nešiotoją! dirbs su 
kortelių išdalinimo ir jų surin
kimo. Kas tik pilnai nesupran
ta kortelės keturiolika klausi
mų, arba tikrai nežino kaip 
įrašyti atsakymus, tas gali nu
eiti į arčiausią paštą kur jam 
pagelbės atsakomingas asmuo.

ATIDUOTA TEISMUI. —- Miss Cora Mae Marsh, kų* 
rią koronerio jury atidavė teismui už žmogžudystę, n£š 
ji savo pavainikį kūdikį numetė dešimtį* augštų įKotelio 
incineratorių ir nužudė. ?

sakytį raportų kortelių klausi
mus. • _ ■ ?• • '• .

Ęeguliariškąą' pašto, nešioto
jas pristatys Bedarbės Cenzos 
Raporto Korteles kiekvienam 
namui lapkr. 16 d. su prašymu 
išpildyti įr atgal sugrąžinti tas 
korteles prieš penktadienį, lap
kričio 20 d. . Kortelės turi ke
turiolika klausimų. • Yra svarbu 
svetimtaučiams žinoti, kad ant 
tų kortelių nėra jokių klausi
mų' apie piliety stę, kas . vestų 
prie kokių nors nesusipratimų. 
Gautos informacijos nebus var
tojamos kokiems . nagrinėji
mams, taksavimo reikalams, 
susekimui pilietystės arba ko
kiam kitam tikslui, kuris blė- 
dį darytų bedarbiui svetimtau
čiai. Nebus jokio viešo paskel
bimo tų atsakymų. Tie atsa
kymai bus vartojami vien tik 
bedarbės cenzo tikslui.

ŠEŠIOS GENTKARTRS. — Į šeimos suvažiavimą Hindsboro, III., suvažiavo 
net šešios gentkartės, kurių bendras amžius sudarė 297 metus. Iš kairės į dešinę: 
Mrs. Virginia Hanlin, 18 m., laiko Clayton Ford Hahri, 2 savaičių, iš Hindsboro 
Clayton Van Voorhis, 41 m. iš Hindsboro; “Aunt” Saray Coffcy, 99 m., iš Newman, 
III.; Mrs. Amanda Taylor, 78 ,m., iš Indianapolis, Ind. ir Mrs. Frank Van Voorhis, 
61 m., iš Hindsboro.

cenzo j e, ir j i e j a u įsteigia “Me
rų įi Komitetas,” svarbiausiose 
šios šalies vietose. Cenzos 
ministratoriaųs ofisas jau' ga
vo . šimtus . laiškų -ir*, telegramų 
riUo merų ir kasdien jų skai
čius vis auga. “Merų Komite
tai’* teiks pagelbą. Administra- 
ci j ai ■' gavime . įnf drmaci j ų apie 
bedarbės cenzą. | j,

Administratorius Biggers sa
ko,; kad tikrąją padėtį bus ga
lima suprasti. ;tikį Jei visi ne
dirbantieji įmonės, ir visi, ku
rie tik dalį laiko dirba pilnai 
ir teisingai atsakys valdžios 
klausimus. Kadangi, musų šaly
je yra milijdnąiį svetimkalbių 
grupių; ir yrą- žinomas faktas, 
kad. jų tarpe *yržfc daug bedar
bių,: p.: Biggers, Sako, jog yra 
labai svarbu,' UsuO svėtimkalbiai 
suprastų Cenzo tikrą tikslą, ir 
jiems nereik bijoti arba abejo
ti apie išpildijimą Raporto Kor
telės ir. jos sugrąžinimą vieti
niam pašto ofisui? .

Cenzo Administratorius Big
gers'prašo kiekvieno mero ko
miteto paskirti prie jo. komi
teto atstovą svetimkalbių gru
pių jo apielinkėje, ir kur yra 
didelis. skaičius svetimtaučių: 
gyventojų,’ taipgi organizuoti 
“Foreign Language Sub-com- 
rriittee”: su atstovais kiekvienos 
svarbios . svetimtaučių grupės 
jo apielinkėje. Nuo- šitų sve
timkalbių grupių komitetų pra
šoma pristatyti vertėjus, ku- 

>• L •,

rie teiks • reikalingą pagelbą 
s vetimtaučiams-bedarbiams at-

.. ....................................................................  HM.

i. • NAUJIENOS, į
Ė 1739 So. Halsted Street, 
s Chicago, Illinois.

Aš čia. prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me- |

Merai miestų • visose Suv. 
Valstijų jad atsiliepia į prašy
mą administratoriaus John D. 
Biggers išvien veikti bedarbės

NUSAVINS HE L I U M0 
ŠALTINIUS. — Federalinė 
valdžia, kuri pasistatė he- 
liumo dirbtuvę Fort Worth, 
Tex. (3), dabar siekiasi’ iš
pirkti ir privatines helidmo 
dirbtuves Thatcher, Cplo. 
(2) ir Dęiter, Kas. (1) Jun
gtinės Valstijos yra vienin
telis heliumo dujų šaltinis; 
Heliumd- dujos yra naudo
jamos dirižablių, nes jos 
nedega. Visos gi. nelaimės 
su dirižabliais ištiko todėl, 
kad jie naudojo degančias 
deguohio dūjas. Betgi hę- 
liumo šaltiniai yra aprybo- 
ti/i todėl jis naudojamas la
bai atsargiai ir neleidžia
ma ji išgabenti į užsienį.

šiomis dienomis Belgijos multimilionierius baronas Jean Empain, kurio metinės pajamos siekia $10,000,* 
000, susituokė su Rosezell Rowland, kurią jis pamatė prieš kelis metus, nuogą pozuojant New. Yorko' burles 
kėse už $3 į savaitę. Nuotraukoje juos matyti medžiojant Kenya kolonijoje, Afrikoje, dar prieš sutuoktuves 
Prie turtuolio taikėsi ir kita mergina, kuri sumokėjo burtininkams net $75,000 už visokius “meilės lašus”, be 
vis tiek nieko nepešė*

Vyriausias prezidento sūnūs James R^osevelt, kuris kartu eina ir prezidento 
sekretoriaus pareigas, sveikina kardinolą Mundelein. Jaunasis Rooseveltas buvo 
atvykęs Chicagon . kalbėti didelėse iškilmėse, katalikų jaunimo organizacijos (C. Y 
O.—Catholic Youth Organization), minint septynių metų sukaktuves tos organi
zacijos jsikurimo* . -

; APGYNĖ.— Mrs. Ruby L.
*’• ’ '■ * ■' • L

Geę, turtinga hiašlė iš Whi-
< tehal, Mich.; kurios svečią 

' • , »< .

" Floyd Peterson nušovė jos 
15 metų posūnis, kada gir
tas Peterson pradėjo gink
lu grūmoti jo pamotei,

Rytoj Prasideda Bedarbių 
Surašinėjimas

c ♦A-r

PAŠALPINI0 DARBO \ 
DARBlNiNKĄI : •’

(f) Asmeiiys* dirbantieji prie 
Darbų': Progreso Administraci
jos (WPA) projektų, arba prie 
kitų “emergency” projektų*"

(2); 'Asmenys, dirbantieji 
prie. GČC stovyklų.

• (3) Asmenys, sanidomi prie 
NYA darbo projektų; '

(4) . Asmenys, kurie gauna 
NYA studentu pašalpos. '

(5) Asmenys, ? "kurie dirba 
pfie “emergency'’\ darbo pro
jektų, kuriuos projektus veda 
valstijų arba vietinės valdžioš 
kaipo dalis darbo pašalpos proj- 
gramų.

Valdžia užtikrina tuos, ku
rie s pasirašo po kortelių, jog 
informacijos paduotos ant kor
telių nepūs vartoj amos .kokiems 
nagrinėjimamš, susekimams pi- 
liėtystes, arba kokiam kitam 
tikslui bedarbio nena>udai. “Yra 
tik pastangos .'sužinoti tikrus 
faktui apie bedarbį”;

Administratorius Biggers sa* 
ko — “Amerika turi rastį kaip 
pristatyti darbo norinčius' dir
bti, bet pirm negu ji gali pra
dėti kokį platų pataisomą pla
ną < pašalinimui z bedarbės, pilni 
faktai turi būti, žinomi.”
Svetimtaučiai kviečiami prisi- 
, dėti prie bedarbės cenzos

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

Naujienos metams Chicagoje .................... ?..........
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje ...... . ..
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PRENUMERATA
Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.




