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Kinai Iškelia Valdžią
įHankovą

Išsikels ir svetimų šalių atstovybės. Kinų 
karo vadovybė pasiliks Nankinge.

Civiliai gyventojai bėga iš Nankingo. Japonai 
jau išžudę 750,000 kinų.

NANKINGi, Kinija, lapkričio 
16. — Kinijos valdžia nutarė 
išsikelti iš Nankingo į Hakow 
miestą, kurs randasi prie upės 
Yangtze, 300 mylių tolumoje į 
vakartis. Kėlimosi priežastis 
tai gręsiantis pavojus, kad ja
ponai gali prisiartinti Nankin- 
ga-

Iškelti į Hankową bus civi
liai valdžios departamentai. 
Armijos vadovybė pasiliks 
Nankinge, ir generolas Chiang 
Kai-shek, Kinijos premjeras ir 
vyriausias kariuomenės koman- 
du’otojas, pasiliks Nankinge ir 
asmeniškai vadovaus kinų ka
ro jėgoms.

“Jei japonai prasimuš per 
musų' liniją, tai musų armija 
pasitrauks kariaudama’*, pa
reiškė aukštas kinų atstovas, 
“nes kinai yra pasiryžę nepa
siduoti ir nedaryti kompromi
sų.”

nesi laiko iki japonai prisiar
tins Nankingą.

Kinų valdžiai išsikėlus į Han- 
koxvą, išsikels ten ir svetimų 
šalių ambasados.

Dabar gi Nankinge didžiau
sias sąjūdis. Bėga iš miesto 
turčiai, bėga ir vargšai. Gabe
na su savim kas ką pajėgia. 
Geležinkelių stotys prisigrūdu
sios, keliai užsikimšę automo
biliais, trekais, arklių traukia
mais vežimais ir rankomis stu
miamais vežimėliais. Visi bėga 
į vakarus, toliau nuo mūšių, 
nuo japonų pavojaus, į šalies 
gilumą.

Japonai skelbia, kad jie jau 
užmušę apie 750,000 tūkstan
čių kinų.

šiaurės Kinijoj iš miesto 
Tsinan, Shantung provincijos 
sostinės,' taipgi bėga kinai, čia 
jiems grūmoja kita kinų ar
mija, užsimojusi paimti Tsi
nan miestą ir visą Shantun-

Manoma, kad truks apie mė- go provinciją.

TEISIA KUNIGĄ Už NUŽUDYMĄ (MOTERIES.— 
Baptistų kunigas C. Ellsworth Newtoiį 51 m., (kai
rėj), kuris IPittsfield, III., yra teisiamas* už nužudymą 
savo parapijonės Maybelle Kelly, su kuria jis norėjo 
pabėgti, bet vėliau kitaip nusisprendėi Ją nušovė ir 
jos kūną įmetė į Mississippi upę. Prokuroras reika
lausiąs mirties bausmės. Vaizdelyje šęrifas Wendcll 
Johnston veda kunigą į teismą. į

Vienuolika asmenų 
žuvo aeroplano 

nelaimėje

Meksikos fašistai 
pranašauja Car- 
denas puolimą

OSTEND, Belgija, lapkričio 
16. — Astuoni asmenys žuvo 
šiame mieste Belgijos pasažie- 
riniam 
mėn ir 
žieriai 
Hesse
Anglijos karaliaus 
buvusio Vokietijos kaiserio šei

Lėktuvas migloje .atsimušė 
į fabriko kaminą.

IŠ LIETUVOS
Baudžia Už Vaka 

ruškas

VILNIUS. — “Vilniaus žo
dis” rašo, koks yra sunktfs gy
venimas jaunimui tų vietų, ku
rios yra įtrauktos * į adminis
tracijos linijos zoną, štai rug
sėjo 29' d. Mergažerįo kaimo 
jaunimas buvo surengęs vaka
ruškas (kuokinę), kur -susirin
ko jaunimas iš apylinkės pa
silinksminti, pašokti. Bešokant 
atėjo šeši pasienio sargybos 
policininkai ir įsakė susirinku
siems išsiskirstyti. Keletas 
žmonių, būtent: Vincas Kašė
ta, Adolfas Kašėta, M. Kašė
ta, Jonas Lenkavičiite, Tomas 
Lenkavičius, Adomas Lenkavi- 
čius, D. Zapolskas, J. Miškinis, 
J, Kartonas ir B. Vainalevi- 
čius visi buvo suimti ir nuva
ryti į Moliadi/gnį, o kitą die
ną į Varėną, iš kur vakare pa- 
eisti. Pirmiesiems šešiems
vo surašyti protokolai už tai, 
<ad jų namuose/ be leidimo bu
vo surengti šokiai, o Zapols- 
kiui, Miškiniui, J. Kartonui ir 
Vainalevičiui buvo surašyti 
protokolai už pasipriešinimą.

bu-

Japonai atsakė Brus- 
sels konferencijai

Japonų grūmojimas 
sulaikė-Francuzi ją

lėktuvui nukritus že- 
užsidegus. Penki pasa- 
priklausė hercogo von 
šeimynai, gimininga^ 

šeimai ir

Japonija pripažins 
, Ispanijos suki

lėlius

REIKALAUJA RE
FERENDUMO KA

RO KLAUSIMU
IRUN, Ispanija, lapkričio 16 

— Ispanijos fašistų vadas gen. 
Franco paskelbė antradienį, jo
gei Japonijos vyriausybe su
teiks pripažinimą sukilėliams 
lapkričio 25, dieną, būtent me
tinėse sukaktuvėse nuo pasira
šymo vokieČių-japonų 
prieš' “komunistus”.

pakto

Bandęs užmušti 
Staliną

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 16. — Senatorius. Ro- 
bert La Follette antradienį 
įnešė senatan rezoliuciją, kū
pi reikalauja pataisos Jungti
nių Valstijų konstitucijoj ta 
prasme, kad norint karą pa
skelbti, reikia pirmiau leisti 
piliečiams nubalsuoti klausimą 
referendumu. Išimtis daroma 
tais atvejais, kad šią šalį ar 
kurią kitą šiaurės Amerikos 
valstybę užpuls svetimšaliai.

VARŠUVA, Lenkija, lapkri
čio 16. — Varšuvos laikraštis 
“Express Poranny” patalpino 
antradienį gautą iš Suomijos 
žinią, jogei naujas pasikėsini
mas Stalinui nužudyti buvęs 
padarytas. Ryšium su tuo pa
sikėsinimu areštuotas tūlas 
Niessen, fotografas, kuris ren
gėsi Staliną nufotografuoti. Jo 
aparate surasta bomba.

Ši žinia betgi, nepatvirtin
ta.

Eksportavo dau 
giausia kviečių

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkričio 16. — Statistikos duo
menys nuo 1 dienos rugpiučio
1936 metų iki 1 d. birželio
1937 m. rodo, kad šalis eks
portavusi sakytu laikotarpiu 
daugiausia kviečių buvo Kana
da. Paskui sekė Argentina, 
Australija, Rumanija, Vengrija 
ir Jugoslavija.

BRUSSELS, Bėlgija, lapkri
čio 16. — Esantys Belgijoj ja
ponų atstovai išleido rustų pa
reiškimą rezoliucijai, kurią pri
ėmė taikos konferencijos daly
viai ir pasmerkė Japoniją dėl 
jos atsisakymo dalyvauti kon
ferencijoj ir dėl užpuolimo Ki
nijos. Japonijos ambasados pa
reiškimas nurodo, kad konfe
rencijoj dalyvauti buvo pa
kviesti rusai, kurie nepasirašė 
9 valstybių sutarties. Be to, 
jis nurodo, kad kitos valsty
bės atsisakė mokėti karo sko
las Jungtinėms Valstijoms 
bendrai, jos balsuoja tai, 
vėliau neprisilaiko.

PARYžIUS, Francuzija, lap
kričio 16. — Prieš keletą die-- 
nų japonai pasiuntė Francuzi- 
jai slaptą ultimatumą, reika
laudami, kad ji liautųsi gabe
nusi kinams karo pabūklus per 
franeuzišką Indo-Kiniją ir per 
Kantoną. Japonai pagrūmojo 
franeuzams užgriebti jų kon
troliuojamą salą, jei ultimatu
mas nebus išpildytas. Prancū
zai nusilenkė japonams.

%

Mėgina prezidento 
programą užblo

kuoti

ir, 
ko

Žemės slenkimas 
grąso Los Ange

les gatvei

Lojalistai skaudžiai 
supliekė fašistus

lap- 
šlai-

EL PASO, Texas, lapkričio 
16. — Meksikos fašistų vadas 
Nicolas Rodriguez, išguitas iš 
tos šalies 1936 metais, pirma
dienį pareišJjė, jogei Meksiko
je esama peę 500,000 jo sekė
jų. Rodrigųezo pranašavimu, 
dabartinės ^leksikos valdžios 
dienos esančios suskaitytos. 
Pręzidęjita ^.y^ldžiA
SUgriu<sianti į ipprą męnesių.

Kinų vizitas nepa
keitė Italijos nusi

statymo

Nori suaugusiems 
gimnazijos

Ragina atsisakyti 
sutarties

Kubos prezidentas 
rezignavo

HENDAYE, lapkričio 16. — 
Ispanijos sukilėliai skaudžiai 
nukentėjo antradienį, lapkričio 
,16. Jtj atakas prie Batanero 
lojalistai atmušė visas.

Čia* lojalistai keletą dienų at
gal atėmė iš fašistų vietoves ir 
sutvirtino jas. Fašistai antra- 

« dienį mėgino jas atsiimti, bet 
visos jų pastangos nuėjo nie
kais. Jie tik pražudė/daug savo 
karių.

Teruel fronte lojalistų artile
rija apšaudė fašistus ir sunai
kino keletą fašistų patrulių, 
pristatančių reikmenas mūšių

LOS ANGELES, Cal., 
kričio 16. — Miliono tonų 
tas Los Angeles mieste skila 
nuo pagrindo ir slenka žemyn 
vieno colio per 24 valandas 
greitumu. Didžiulis žemės slen- 
kimas suskaldė jau svarbų 
vandens tunelį ir grąso sustab
dyti važiavimą Riverside ke
liu.

Paskelbta apsaugos 
pądėtis dėl unijų 

kovos

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 16. — Tas pats kongre-r 
so republikonų ir demokratų 
blokas, kuris praėjusioje sesi
joje sutrukdė prez. Roosevelto 
pastangas perorganizuoti Vy
riausiąjį šalies teismą, dabar
tinėje specialioje sesijoje pra
dėjo naują vajų.

Vajaus tikslas yra atidėti į 
šalį svarstymą programos, ku
rią patiekė vyriausybė, būtent 
algų-darbo valandų klausimą, 
javų kontrolę etc., ir imtis 
svarstyti taksų bizniui sutaia- 
žinimą, vyriausybės paliktą 
kiek tolesniam laikui svarsty
ti. . . , '

Į keletą dienų paaiškės, kaip 
yra nusiteikę kongresmanai — 
ar dauguma jų palaiko prezi
dentą, ar yra nusistačiusi prieš 
jj-

ROMA, Italija, lapkričio 16. 
i— Kinų atstovas atlankė Ita
lijos užsienio reikalų ministe- 
rį tikslu pakeisti Italijos nu
siteikimą kinų-japonų karo 
klausimais. Jo misija nedave 
teigiamų kinams pasėkų.

Japonai šeiminin 
kauja Shangha- 

jaus srityje
SHANGHAI, Kinija,-lapkri

čio 16. — Japonai paskyrė nau
ju Shanghajaus meru Chen 
Chosengą ir policijos viršinin
ku' Chu? Yao-soh. Abu vyrai 
yra japonų šalininkai.

Neišpildys mero 
Kelly prašymo

Kur Galima 
Išpildyti Bedarbių 
Cenzo Korteles

PORTLAND, Ore., lapkričio 
16. — Miesto vyriausybė antra
dienį paskelbė apsaugos padėtį, 
šios priemonės griebtis priver- 
tusios ją riaušės, kilusios dėl 
Amerikos 'Darbe Federacijos ir 
Industrinio Orgaiiizavimo Ko
miteto kovos. Buvę * šaudymų ir 
langų daužymų.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 16. — VVashingtono vy
riausybė 
Chicagos 
federalių 
keliui ir
cagoj * pastatyti.

atsisakė patenkinti 
mėroz Kelly prašymą 

fondų požeminiam 
aviacijos aikštei Chi-

Rusai priėmė britų 
planą

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

Apsiniaukę; 
vę; vidutinio 
vakarų vėjai; 
leidžiasi 4:28.

šalta kaip bu- 
stiprumo šiaurės 
saule teka 6:41,

LONDONAS, Anglija, lap- 
kričio 16. — Sovietų Rusija 
antradienį priėmė anglų planą 
svetimšaliams kariams iŠ Ispa
nijos pašalinti ir pripažinti ka
riaujančiųjų teises taip loja- 
listams, kaip ir fašistams.

Pavarė iš darbo mo
terį komisarą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio. 16. — Vyriausybė pa
tvirtino žinią, kad1'pašalinta bu
vo iš finansų vicekomisaro vie* 
tos Barbara Jakovleva, sena 
bolševikų veikėja, įstojusi f 
Rusijos revoliucinį judėjimą 
dar 1904 metais.

i

ŠIAULIAI. — Grupė šiav> 
liečių visuomenininkų pradėjo 
rinkti mieste parašus po me
morandumu švietimo ministė- 
riui,?kurio prašoma, kad šiau- 
4iuose^butų* popieti^
nė suaugusiems gimnazija. Da
bar daugelyje įstaigų tarnąu- 
ja nemaža “pusiaucenztfotų” 
valdininkų bei tarnautųjų, kų? 
rie norėtų laisvu popiečio lai
ku mokytis, kad įsigytų pilną 
cenzą, ir tokios gimnazijos 
įsteigimas, kaip teko patirti, 
daugelio yra laukiamas. Prieš 
beveik 10 metų Šiauliuose su
augusiems gimnazija buvo ir 
atliko didelį švietimo darbą su
augusių visuomenėje, tačiau ji 
buvo uždaryta, kadangi mokes
tis už mokslą buvo per daug 
didelis, dėl to sumažėjo lanky
tojų skaičius, o, be to, anuo 
laiku pas mus buvo kilusi ne
sveika inteligentijos pertek
liaus baimė.

KAUNAS. — Lapkričio 1 d. 
baigiasi miesto ligonių kasos 
sutarčių terminas su medici
nos gydytojais; bus sudaromos 
naujoj sutartys arba pratęsia
mos senos.

HAVANA, Cuba, lapkričio 
16. — Pirmadienio vakare Ku
bos senatas 18 balsų prieš C 
priėmė prezidento Lucilo De ia 
Peną rezignaciją. La Peną re- 
fcigaavo nežiūrint* to fakto, 
kad pirmiau jam buvo išreik-

TOKIO, Japonija, lapkričio 
16. — Japonijos atstovų buto 
nariai priėmė manifestą antra- 
diepį, lapkričio 16, kurs ragi
na šalies vyriausybę, išsižadė
ti devynių valstybių ' ‘sutarties- 
arba- pąkto .Kinijos nepuoli- w 
mui. ' rTolS? pįsak nm;ūfž8to, Stas n^Hik«iraas ba,savJl"'i'- 
turėtų būti Japonijos atsaky
mas į Brussels konferencijos 
rezoliuciją pasmerkusią japo
nus kinų-japonų taikos reika
lu.

Francuzijos parla
mentas susirinko 

sesijai

Išvarė franeuzų žur
nalistą iš Vokietijos

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 16. — Naciai įsakė iš
važiuoti iš Vokietijos į 24 va
landas Paul Ravoux’ui, Fran
cuzijos žinių agentūros Vokie
tijoj (Kavas) viršininkui. Pa- 
sak nacių, Ravoux kart kar- 
tėmis sukėlęs nesusipratimų 
velsiečių 'ir franeuzų žurnaliz- 
mo srityje.

*

Baigė 12 valandų sė 
dėjimo streiką

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
16 — Antradienį, lapkričio 16 
dieną, susirinko specialiai sesi
jai Francuzijos parlamentas po 
keturių mėnesių pertraukos.

Trys žmogvagiai pabė
go iš kalėjimo

SYRACUSE, N. Y., lapkričio 
16. — Trys nariai gaujos, ku
ri buvo pavogusi 1933 metais 
John J. O’Gonnell Jr., Albany 
mieste, New Yorko valstijoje, 
pabėgo iš kalėjimo antradienį, 
lapkričio 16. Pabėgusieji yra 
Percy Geary, John Oley ir Ha- 
rold Crowley.

Lietuviai bedarb i a i, 
kurie nevartoja anglį 
kalbės, yra raginami 
kreiptis j Hull House su 
bedarbių cenzo kortelė
mis. Toji įstaiga apsi
ima tas korteles išpil
dyti. Hull House randa
si ties 800 South Hafe- 
ted Street.

Cicero bedarbiams 
apsiima pagelbėti A. F. 
Pocius, laikrodininkas, 
4930 West 14th Street.

Kortelės buvo išda
lintos vakar. Jas reikia 
išpildyti ir grąžinti val
džiai nevėliau lapkričio 
20

/Medicinos pagalba aprūpinti 
narius ir jų šeimų narius yra 
keli variantai, o , daugiausia 
pritarimo randąs sumanymas 
— įvesti rajoninius gydytojus; 
t. y. panaikinti laisvą gydyto
jų pasirinkimą, kasos nariai 
galėtų kreiptis tik į savo rajo
no medicinos gydytoją. Tačiau 
sumanymai nevisiškai randama 
pritarimo Darbo ir Soc. apsau
gos departamente.

Be ko kitat, ligonių klišai 
esą paduota apie 30 prašymų, 
kad priimtų kasos gydytojais.

PONTIAC, Mich., lapkričio 
Automobilių darbininkų 

viršininkų įsakymu 
Body korporacijos dirb- 
sėdėj imo J streikas buvo

PASIUSKIT y !
GIMINĖMS 1 j
LIETUVOJ 0

Užpilia 1,000 metu 
kanalą

PHOENIX, Arįzona, lapkrk 
čio 16, —- Salt (Druskos) upės 
klęnį vanduo iki šiol pasiek
davo Maricppa kanalu, kurio 
senumas skaityta apie 1,000 
mėtų. Dabar kanalas užpiliama, 
o vanduo Salt klonį pasie 
moderniu konkryto tuneliu.

16. — 
unijos 
Fisher 
tumėje
likviduotas antradienį, lapkri
čio 16 d. 8 valandą ryto/ Sė
dėjimo streikas prasidėjo pir
madienio vakare 8:30 valandą. 
Unijos viršininkai mėgins ne
susipratimą su korporacija iš
lyginti ' derybęmis.' Išsėdėjo 
dirbtuvėje per naktį apie 2,000 
darbininkų.

Rusai gabena avis 
lėktuvais

Turkmėnija, 
Dešimt tuk-

AšKABADAS 
lapkričio 16. - 
stančių avių išgabenta lėktu
vais per tyrlaukius iš Aškaba- 
do, Turkmėnijoj, į Tadžigista- 
ną, sovietų Rusijos dalį cen- 
tralinėje Azijoje. Kelionę lėk
tuvais avys atliks 350 mylių 
ilgio. Avys buvo supirktos Per
sijoj Jos yra specialios veis-

/ I

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIET UVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.

'.‘J 1 U. a



2 NAUJIENOS, rChicago, III

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DR-JA
(Trumpa jos praeities 

peržvalga)
Draugija įsikūrė birželio 9 

1912 metais.
(Tęsinys) 

»

Jau be tolesnių aiškinimų ga
lima lengvai matyti, kokiu ke
liu draugija eina ir kokioje lin
kmėje yra nutiestos josios dar
bų gairės. Dabar grįžkime prie 
šio rašinio tikslo, peržvalgos.

Nors Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija gyvuoja nuo 1912 
metų, tačiau tik 1914 metų 
pradžioje renka sali valdybą su 

A. K. Rutkausku pirminin- 
šeštame tų metų susirinki- 
rugsėjo mėn. 12 d., nega- 
draugijos mandato į kun.

Dr. 
ku. 
me, 
vęs
F. Kemėšio organizuojamą Kr. 
Dem. politinį seimą Chicagoje, 
Dr. Rutkauskas įsižeidė ir dau
giau susirinkimų nešaukė. Se
kamą draugijos susirinkimą, 
jau po septynių mėnesių, kovo 
9 d., 1915 m. sušaukė D-rai'K. 
Draugelis ir J. Kulis, o mėnesį 
ir pusę vėliau, gegužės 1 d. su
sirinkime liko draugijos pirmi
ninku išrinktas D-ras Adomas 
L. Yuška. 1915 ir 1916 m. lai
kyta šeši susirinkimai.

1917-tiems metams draugijos 
pirmininku buvo išrinktas Dr. 
Jonas Jonikaitis (Dr. Juozo Jo- 
nikaičio, Detroite, brolis), kuris 
greitu laiku iškeliavo Lietuvon 
ir kiek vėliau, bestudijuodamas 
Berlyne, mirė. Jo pirmininkavi
mo laikų turime tik dviejų su
sirinkimų užrašus, sausio ir ba
landžio mėnesių. Tačiau gruo 
džio mėn. 17-tos dienos data 

' randame sekretoriaus Dr. K. 
Drangelio rašyto The Chicago 
Daily Journal, Editor, laiško ko
piją dėkojant už gražų straips
nį, tilpusi gruodžio 14 d. ant
rašte: “The case of Lithuania.”

Po 21-mo mėnesio (nuo pas
kutinio T7-tų metų prot.) 1919 
m. vasario 26 d. dėl D-ro A. 
Montvido žmonos mirties laiky
ta nepaprastas susirinkimas ,£)r, 
A. Yuškai pirmininkaujant, šis 
susirinkimas pasirodo draugiją 
vėl pastatė į darbo vagą, nes 
tais metais laikyta 8 mėnesi
niai ir 3 nepaprasti susirinki
mai, ir gan daug gražių darbų 
padaryta.

Vienu iš svarbiausių ne tik 
1919 metų, bet ir Dr, A. L. 
YuŠkos viso penkių metų pirmi
ninkavimo įvykių, buvo Lietu
vai Gelbėti Draugijos įsteigi
mas. Didžiausia to darbo našta 
teko šios naujos Jr labdaringos 
organizacijos komitetui ir, ypač 
jos pirmininkui Dr. S; Rėžiui, 
šiai įstaigai formuojantis ir 
pradedant dirbti buvo laikyta 
keli nepaprasti susirinkimai, 
daug kalbėta keliuose mėnesi
niuose susirinkimuose, bet pats 
didžiausias darbas ėjo paties 
komiteto narių pasitarimuose. 
(Apie Liet. Gelb, Į>-jos veiklą 
gal teks atskirai pakalbėti.) 
šios draugijos steigiamam bir
želio 9 d. posėdy, Dr. A. Mont- 
vldui pakvietus, “dėdės” L. šer
no reikalams nariai sudėjo 33 
dol. Du mėn. anksčiau, bal. 8 
d. posėdy, Liet. D-rų Dr-jos na
riai užsidėjo po $5.00 metinių 
duoklių ir išrinko Dr. J. Kulį 
iždininku. Liet. Gelb. Draugijos 
darbams padidėjus taipgi vis 
didesnėm ir skaitlingesnžm su
mom pinigams pradėjus plaukti, 
Daktarų Dr-ja ėmė didesnę at
sakomybę. Todėl kilo reikalas 
pačią draugiją inkorporuoti. Tac 
padaryta greit. Daktarams A. 
L, Graičiunui, S. Biežiui, J. W. 
Sarpaliui (jis šiemet mirė), J. 
Kuliui, P. M. žilvičiui, A. J. Zi- 
montui ir draugijos pirm. A. 
L, Yuškai aplikaciją pasirašius, 
Illinois valstijos sekretorius 
Louis L. Emmerson, gruodžio 3 
d. (1919 m.) išdavė čarterį. In
korporavimo lėšų $15.00 išmo
kėta adv. K. Gugiui.

Rugsėjo 24 d. nepaprastame 
susirinkime pranešta, kad 5 vai. 
popiet, Pullman ligoninėj, mirė 
narys Dr. Dominikas J. Bago- 
čius. Laidotuvėmis rūpintis pa
skiri Dr, S. B’ežis, Dr, A. L. 
Yuška ir Dr. A, Montvidas.

Dr. Yuškos pirmininkavimas 
draugijai baigėsi, kuomet bal. 
23 dt, 1920 m. susirinkime, ren
kant/ naują valdybą, į' jo .'vietą 
pateko Dr. A. v Montvidas.

A.L.D.D. Sid. Jub. Kom.
Dr. K, Draugelis.

(Bus daugiau)
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Kur Gauti Old | 
Gold Konkurso ■ S

? ' ■■ 1;
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ŠALČIO

ASPIRIN table- 
stiklu vandens.

Blankas
Reikia rašyti New Y o r k a n, 

Lorillard Company, Varick 
Station, N. Y.

Kolegija, Kitos 
įstaigos Kviečia Be 
liajų į Mokytojus
Šokių koncerte dalyvavo sve
čiai iš Windsor, Canada, Ter

pe Haute, Ind., ir kitur.

Beliajaus koncertas 
pasekmingas, galima 
ir iš to, kad tame va

kare jis gavo pakvietimą mo
kyti ar parengti 
keliose vietose 
Koncerte buvo

Kad 
buvo

programus 
ir įstaigose.1 
atsilankiusi 

ir mokytojų 
Ind., State

Viena tų
iš Terre Haute, 
Teachers College. 
viršininkių kvietė Beliajų ap
lankyti Terre Haute mokyti 
toj kolegijoj. Pakvietimą davė 
ir jau tapo priimtas ir North- 
western University Settlement 
House, mokymui 'lenkų liau
dies šokių. Dabar toj Settlc- 
ment House ruošiamasi Javų 
Užderėjimo šventei, kurią 
Beliajus prįruoš.. Pakvietimą 
programą paruošti gavo ir iš 
St. Paul, Minn., Aaron Temp
le. <

Paimk 2 BAYER 
tęs ir nugerk su 
Gydymasj pakartok už 2 valandų.

Jei gerkle skauda nuo šalčio, su
trink 3 BAYED ASPIRIN tabletes 
ir sumaišęs 1/3 stiklo vandeny ir 
išgargaliuok du kartu. Palengvins 
užkimimą ir skausmą veik urnai.

Kad pasigelbėt nuo šalčio paprastai 
išviso kainuoja — nuo 3 iki 5c.—pa- 
gelba visam jūsų šalčio laikui 15c iki 
25c Tad nei vienas neturi apsileišt 
net mažam galvos šalčiui.

Štai ką daryti: Imk dvi BAYER 
tabletes, kai jauti artinantis šaltį— 
su stikline vandens. Paskui, jei rei
kia, pakartok, sulig nurodymu, kurie 
yra kiekvienam pakely. Tuoj padės.

Bayer šalčio gydymo būdas tas, 
kurį daugumą gydytojų užgyrė Imk 
Bayer Aspirin norėdamas pagelbos. 
Jei nesulauksi greitos pagelbos, eik 
pas savo gydytoją.

‘'Naujienos” kasdien 
paklausimų apie tai, 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

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

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

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company; Vąrick 
St. Station, New ■ York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. (sp.)

gauna 
kur ir

Koronerio jury atidavė John 
Kabos, 24 m., grand jury už 
žmogžudystę. Jis yra kaltina
mas nujovęs Mrs. Bernice 
Standarovvski, 25 m. našlę, mo
tinų 5 metų vaiko, prie kurios 
jis piršosi, bet kuri jį atstu
me. Taipjau peršovė ir jos pa
lydovą Edward Zulkey, 28 m. 
Našlė ir jos palydovas liko per
šauti prie jos namų 3327 So. 
May St., sekmadienio rytą.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Virginia 0916 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

893$
Rezidencija:

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

ADVOKATAI

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Michi^an Avė. 

ROSELAND—CHICAGO; ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277

| uu Už 12
■ W TABLEČIŲ

2 Pilni Tuzinai 25c 

tikrumoje 1 centas tiablatė

Plėšikai Nušovė
John T. Parker, 60 m., gy

venęs 3618 W. 65 PI., liko nu
šautas plėšikų savo gasolino 
stotyje 523 S. Oakley Avė. Plė
šikai pabėgo nieko nepešę.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrąustom forničius, piapus ir 
visokius rakandus bei storus. V^- 
žam į farmas ir kitus nliėstus. 
Žemą kaina. Musų Darbas ga
rantuotas, Taipgi pristatėm an- 
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) ............ tonas
SMULKESNĖS i $7.25
Tonas ............ ......... ..............

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Garsinkitės “Nnose

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES, ELASTIC 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Je,i turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Speciąlistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEDIG CO.
183 W. Lake St.
Arti prie Wells Street

■■■■...................................... ... 1 < ■ ■ ■ " ....................

biznio reikAlu užeikit 
pas

Juozapas Ažukas
Brldgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue
Tel. Boulevard 3450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
; ■ ji DIENĄ IR NAKTf

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4Ž47 South Fairfield Avenue

y. ic Tel. LAFAYETTE 0727

t - • - i __ • koplyčios visose
JL—^ ^5* l x^ <11 Chicagos dalyse

— ■ . ■ . ■ ■ ■■ ■............... .. ...

K. P. G U G1S
advokatas 

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

x pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

2510

st.
1824
3395

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

VeA. 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 80l6

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki R 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Te).: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė..
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietu viai Daktarai
Tel. JBoulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

■ Dr. Margeris ,
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
erumparėgystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromks 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone. Boulevard 7589.

Res. Phone: 
Laf. 7383

Dr.
Office Phone: 

Pros. 1012

S. Jakubs
DENTIST
Western Avė.
ryto iki 8:30 popiet

6322 S.
VAL.: 9:00 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

!į Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

TURIME

DALYSE.

Phone Boulevard 4139

Cicero141U South 4‘Jlh Court Phone Cicero 210y

Boulevard 4089

S, M. SKUDAS
718 West 18U1 Street

Yards 1139

Phone Ganai 2515

Iš užmiesčio buvo gana 
daug žmonių. Vienas, Major 
Gervais Barton, atsilankė net 
iš VVindsor, Kanados, kurs 
tarnauja muitinėj, prie tilto iš 
Detroito į Windsorą.

Daug šokių buvo prirengta 
tik vien lietuviams, bet lietu
vių pasirodymas buvo labai 
mažas, gal 20 žmonių iš viso. 
Visi svečiai buvo svetimtau
čiai ir pirko savo tikietusbox- 
office. —V.

TCAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais,

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLd CASTLE, Ine
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,
Cicero

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

Tel. Office Wentworth 6330
v Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

A

Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

1348 So, California Avenue
J. LIULEVIČIUS

3307 Lituanica Avenue
» • .»

Naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS

A. PETKUS
6834 So. Weštern Avė. Phone Grovehill 0142

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

1646 Wėst 46th Street
L J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boulevard £566

Phone Monroe 3377

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
,2314 We3t 23rd Place
SKYRIUS* 4Ž44 East 108th Streęt T«L Pullman H70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So? Western Ąve. Phone Virginia 0883

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarą 
_______ Draugijos NąriaL ;

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.
- Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj nasrai sutarti

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomįs ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefoną* Republic 7H6R

Ofiso Tel. Boulevard- 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:86

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvood 5107

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN,

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 pOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 itei 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24M

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
GERIAUSIA LEMPU SHAKNISPO KENOSHA KOLONIJĄ PASIDAIRIUS

80 Proof

■F. Bulaw

1515TeJ.. Virginia

Saturday: A Sočiai

GRAŽI DOVANA KALĖDOMS

nėra ko bijot

ThisNthaT

PATTF.RN 1532

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavarde GARSINKITES “NAUJIENOSE
Adresas

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

miesto 
KLKD 
ir p-ia

KADA PANORĖSI KARTAUS 
gėrimo, pareikalauk

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

Nusišovė 
Medžiojant

Tai ypatingai pui
kus lietuvių Rar 
tusis gėrimas.

Suėmė 7 Žmones 
Geležinkelio 
Byloje

Chicagos Draugijų 
Kliubu Valdybos 

1937 metams

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

IEŠKOK I.E.S.
RAŠTELIO

—Tai jūsų garari 
tija, kad lempa 
išbandyta ir pa
liudyta sutinkant 
su Iliuminacijos 
Inžinerijos Drau
gystes tvarka.

members a 
to become 
everybody 
the sočiai 

announced a

No. 1532—Tai bus labai graži dovana Kalėdoms. Jei 
jaus pradėsit—tai dar suspėsit iki Kalėdų numegsti.

Miss 
skalbinių 
St. ir iš- 
skalbinių

Baime ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

' atmokėt savo 
. Morgičių!

Byron Poe, 26 m., iš Wood- 
stock, netyčiomis nusišovė me
džiodamas fazanus apielinkės 
ūkiuose. Jis paslydo ir parkri
to ant savo draugo šautuvo, 
kuris išsišovė ir šūvis pataikė 
Poe į galvų.

ją pa- 
Bet vistiek 

nuosprendis liko atmai-

dailyde, elektrikininku, 
ir gau- 

mė- 
i ^turėdavo 

aip tik pa-

To give our new 
better opportunity 
acąuainted with 
else in the chorus 
committee has 
party for Saturday nite. En- 
tertainment, dancing, refresh- 
ments and an air of conviviali- 
ty is promised to all. Birutė 
members and friends arre in- 
vited to spend the evening in 
th friendly Birutė atmosphere. 
Admission will be only 35c, 
payable ąt the door. No tiek- 
ets have been printed. The fun 
will begin at eight.

NAUJOS 1938
I. E. S. “BETTER SIGHT 

GRINDINĖS LEMPOS

Supilstytas b u te- 
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos šaunus pokylis 
Svečiai iš kitų kolonijų

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

maršalka; Dr. J. P. Poška.

Hemlock 
Ofiso Victory 3687. Drau- 

susirinkimai įvyksta kas

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Franas Vienokus, 2713 
lig. apiekunas —B.

68— DEKLAMATOK1 U S.
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 7R0
puslapių knygą .... ■
69— EILĖS IR PROZA.
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- OCč 
lapių knyga ..........vv

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 Cflč 
pusi, knyga .......

sis į didžiulę kultūros ir meno 
organizaciją. ;

Chicagos kaibė ojams 1 ko tik 
pasidžiaugti, kad Kenosha mies
te siekiamas! daryti didele pa

juk tai reiškia; kad lie
tuvių kultūrinių darbų ribos 

Dau- 
Įgiau ir jaunuoliai • pasitarnaus 
lietuvybei, šiais klausimais ga
na .vaizdžiai dalykus nušvietė 
Dr. A. Moptvidas, Dominikas 
Kuraitis, C. Kairia, p-lė E. ML 
kužiutė ir inž. K. Augustas.

Šios kalbos įvyko, kai kala
kutai ir kiti skanėsiai buvo su
valgyti. Vakarienė t-krai buvo 
rūpestingai . pagaminta. Ir tai 
daugiausia tuo rūpinosi Tillie 
Pabarškienė ir Kastancija’ Vel- 
vikienė. Rodos, joms talkinin
kavo p-nų Radavičių duktė 
Vanda ir kiti. Be užkandžių 
užtektinai buvo parūpinta alaus 
ir kitokių gėrimų. Kadangi Čia 
dalyvavo viki gerieji daininin
kai, tai neapsieita ir be muzi
kali© programo. žodžiu sakant, 
šiam pokylyj buvo graži nuo
taika ir pasitenkinimas.

Į šį pokylį buvo atvykę ir iš 
Racine Kultūros Draugijos pir
mininkas Stasys Statkevičius ir 
jo ' žmona bei iždininkas St. 
Mockus. Iš Waukegano dalyva
vo p-ai Malela’s. Beje, reikia pa
dėkoti ponams Malelams už py
ragaičius ir duoną, kuriuos jie 
parūpino šios draugijos vaka
rienei. f Taipgi ačiū ir ponams 
Pateliunams, ir Bertąsias už 
gėrimus

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

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

PALACE GARAGE 
724-26 W. 19th St. 

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

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

JIFFV CROCHET

A Product of
National Cordial Co., Ine

CHICAGO. ILL.

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

Ukockis 
Pirm. 
6522 So. Rockvvell St. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; IŽd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kdntr. rašt.—Karolis Ci- 

x bulskis. 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob 
W. 43rd St.
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—.Tustinas Yuškėnas. 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We^t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

Pirmininkas — Petras 
, 4444 So. Whipple St.; 
pagelb.—Stasys Stoskos,

nut. rašt.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS'VALDYBA 1937 METAMS: 

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt, 3534 
So. Lowe Avė.; J, Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius
Draugystės Daktaras^ 3133 South 
Halsted St., rez.
2374—1 
gystės 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai 
dieną.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

111. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J". Švitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2848 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibųna treti (3) sek
madieni kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

• Vagiliai įsilaužė. 
Hazel Hoff moterų 
sankrovą 1641 E. 55 
nešė už $200 įvairių 
ir už $300 kojinių.

Prieš porą metų netoli Mi- 
chigan City, Ind., įvyko nelai
me, kurioj važiuojantis skersai 
gelžkelio bėgius automob'lis už
gavo ir sužeidė dabar 9 metų 
mergaitę Rosemary Keiffer, ku
ri nelaimėj prarado akį.

Teisman liko patrauktas ge
ležinkelis už netikusiai sutvar
kytą kėlią, delei ko įvykusi ir 
nelaimė. Vyriausia liudytoja, 
netolimos ga’solino stoties ir 
standos savininkė Miss Hanief, 
34 m., liudijo, kad automobilis 
pasisuko ir nuvažiavo nuo ke
lio vengdamas išardytų pabėgių 
ir užgavo mergaitę. Mergaitė 
laimėjo $50,000.

Geležinkelis apeliavo ir nau
joj byloj Miss • Hanief diudijo 
jau visai’ kitaip. Ji prisipažino 
melavusi pirmoj byloj, tikėda
mosi atlyginimo už pielagingą 
liudijimą. Bet mergaitės advo
katas sako, ka>l prie jos prisi- 

I plakė geležinkelio agentai ir 
prižadėdami ją vėsti ir visaip 
vaišindami prikalbino 
keisti liudijimą, 
teismo : 
ny tas. .

Dabar gi delei tos bylos l’kd 
areštuoti septyni žmonės, jų 
tarpę sužeistoji mergaitė, jos 
advokatas,’ jos giminės ir liu
dytojai. Visi jie kaltinami dėl 
sąmokslo prieš geležinkelį. Lau* 
kia bausmės už teismo panieki
nimą ir atmainiusi

MASTO WINDDW SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4566

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS ... MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

* Mes tikrai dirbome, kad atnešt jums šias naujo sty- 
lįaus I. E S. Reflector denipas už tokią mažą kainą... 
apibėgiota marketai, išbandyta, lyginta ... ir štai jos 
čia, gatavos nešti jums Geresnę šviesą su taupa... 
Puikios modamos Reflector Grindinės Lempos su Sun- 
Glow Onyx Inlay base iš ivory — auksines arba 
bronzo-auksinės ... rankomis siūti vien šilko šeidai, 
beige, banana, champagne ir ivory.

Šios Geresnes šviesos - Geresnio Re
gėjimo Bruožai Globoja Jūsų Akis:
A. Užgirdąs I.E.S. reflektor bliudas
B. žvakių skydai.
C. šešių būdų šviesa, leidžianti užsi
degi bile kuriai iš visų žvakių ir trys 
nuolatinės lemputės.

Didis pasirinkimas iš kitų Better Sight Lempų už? 15 
$13.95 $17.50 $22.95 111
Palūkanoms it kitoms išlaidoms padengti priskaitysime kiek daugiau 

už lempas perkamas išmokėtinai

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Because Gėnevieve Giedrai
tis is regarded by Birutės Cho
rus as one of her best friends 
and helpers; ‘Birutė is jubilant 
that Genevievę’s &st, concert, 
at the Auditorium Sunday, 
was. such a grand success.

Mrs. Giedraitis directed and 
sang the principai role in Birti-| 
tės “Sveikam ligTį ~'heįkalbėsi/ 
and has. already promised to 
direct our next operetta. In- 
cidentally, “Sveikam Ligą” will 
be presented in Springfield this 
Sunday. The remainder of the 
cast is composed of A. Kamins
kas, Mr. Miller and Bruno 
Brooks.

Pagaliau Kenosha mieste jau| z Vietos veikėjų kalbos buvo 
padaryta gera pradžia dideliems: gana įtikinančios. Jų p žadai 
kultūros darbams. Čia jau prieš bendromis jėgomis veikti dž- 
pusę metų įsikūrė Chic?*gcs Lie-! tikrina, kad ši draugija ir cho- 
tuvių Draugijos skyrius. Dabar’ras sėkmingai gyvuos ir vysty- 
iš šios draugijos narių pradėta 
organizuoti choras. Bus steigia
masis dramos skyrius. Taip at
rodo, kad vietos veikėjai suk
sis šią gražią koloniją padėti 
pirmoje vietoje ant lietuvių kul- žanga 
turinio žemėlapio

Man Kenosha mieste teko ^)l,s daugiau praplėstos 
praleisti dvi savaites. Rūpėjo 
man įtraukti daugiau jaunimo 
ir sujungti vęikėjų jėgas orga
nizacijoje'. Didesnį užtikrinimą, 
kad tikslas atsiektas/ teko pa
tirti praeitą sekmadienį Keno
sha Lietuvių Kultūros Draugi
jos narių ir veikėjų pagerbimo 
vakarienėje.

Į šį pokylį atsilankė kuone 
visi kalbamos draugijos nariai. 
Buvo kviesti visi žymesni meni
ninkai ir muzikai. Iš Chicagos 
buvo atvykę Dr. A. Montvidas, 
Dominikas ir Dela Kuraičiai, 
p-lė E. Mikužiutė, “Naujienų” 
štabo narys inž. K. Augustas ir 
jo žmona. Taipgi dalyvavo ir 
CL L. D. vice-pirmininkas p. C. 
Kairis su šeima.

šiame susirinkime buvo pla
čiai apkalbėta ir reiškiama pa
geidavimas, kad draugija ir 
choras ne tik Kenosha mieste, 
bet ir visoje Wisconsino vals
tijoje butų pažiba lietuvių kul
tūrinių darbų. j

Įdomiausiai šį faktą apibudi
no meno tėvas ir nenuilstantis 
veikėjas Juozas Macnorius, žy
mus muzikas Amanas Pūras, 
p-as Pabarška, Jonas Totilas ir 
p-as RašČius. • ’ . *• ♦ / •

Apie Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugijos užtikrintą gy
vavimą, jos naudingumą ir kul- 
turinius siekius trumpas kal
bas pasakė . sumanus “Naujie
nų” korespondentai C. K. Bra
ze ir H. Labanauskas.

Pravartu priminti, kad p.- H. 
Labanauskas yra šios draugi
jos narys. Jis gerai atrodo, ku
pinas energijos ir tikrai daug 
galima tikėtis iš p. H. Laba
nausko draugijos labui.

Daug gražių ir nuoširdžių lin
kėjimų, kad draugija ir choras 
gyvuotų, pareiškė šio 
konsolmonas J. Martin 
pirmininkas Pateliunas 
K. Velvikienė. x

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

’ i.
2. —Ir ųųos 20% nuolaidos kai pirksit

heaterį. : ‘ ' <
l ' •

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us1

4030 Archer Avenue

Jie reikalavo kyšių iš bedarbių 
už geriau apmokamus WPA. 
pašelpų darbus.
Federalinis grand jury ap

kaltino dešimtį WPA pašelpos 
darbų viršininkų Cook kaun- 
toj už ėmimą kyšių iš bedar
bių už suteikiamus geriau ap
mokamus pašelpų darbus. Vie
nuoliktas apkaltintasis yra 
William Claus, statybos inspek
torius Park Ridge, kuris irgi 
dalyvavęs tame sąmoksle.

Surinktomis žiniomis, apka
bintieji, tuos WPA darbinin
kus, kurie sutikdavo dalintis 
iu jais savo uždarbiu, priskir
davo į geriau apmokamą amat- 
ninku kategoriją ir kaip tik jie 
oaliaudavo mokėję savo du^k- 

.'ę viršininkams, tubja.Us vėl bii- 
iavo paskiriami paprastais dar
bininkais.

Kyšius jiems duodavę 17 jau 
žinorhų ir įvardytų žmonių, Jai- 
rie- gavę algą, dalį jos atskir
davo viršininkams ir sudėdavo 
i atskirus vokuš ir atiduodavo 
užveizdoms. Apskaičiuojama, 
kad bedarbiai tuo budu kyšiais 
jiems yra sumokėję nuo $4,000 
ki $5,000.

Teismas įsakė tuoj aus visus 
apkaltintuosius suimti.1 Jei jie 
bus rasti kalti, jiems gręsia ka
lėjimas iki dviejų metų ir $10,- 
)00 pabauda.

Visiems bedarbiams buvo 
duodamas paprastas darbas, už 
kurį jie gaudavo po $55 į mė
nesį. Bosai jiems tada pradė
davo siūlyti geriau apmokamus 
darbus, jei sutiks dalintis sa
vo uždarbiu. ‘ Jei sutikdavo da
lintis uždarbiu, tokis bedarbis 
buvo paskiriamas laiko prižiū
rėtoju 
ir kitokiu amatninku 
davo nuo $175 iki $20į0 į 
nesį,- bet dalį ,aląo3 
atiduoti bosams. K; ’ 
liaudavo dalintis uždarbiu, tuo- 
jaUs vėl būdavo paskiriamas 
paprastu darbininku, ar ir vi
sai iš darbo paleidžiamas.

Tarp apkaltintųjų yra keli 
projektų inžinieriai ir super- 
vaizoriai ir poras mažesnių vir
šininkėlių, kurie tarpininkavo 
suriųkirtie kyšių.

APKALTINO 11 
ŽMONIŲ UŽ KY
ŠIUS PRIE WP A
DARBŲ

TIK 99c ĮMOKĖTI

Net iki 12 menesių išmo
kėti su elektri.kos b i 1 a

The membership ' attended 
Sundays concert ahnost 100% 
... If the bass section continues 
growing at the present specta- 
cular rate, we’ll have to change 
our letter-heads to reacį: Biru
tės Bass Chorus . t . Tenors 
mušt be fickle people: they eir 
ther come in drove? or not at 
all... Adam Micevicz ov.ercamč 
a bad cold .and came over. . 
In ” case you’ve lošt Sandara’s 
address, its 836 West 33 St,.. 
A few surprises are promised 
for the entertainment at Sat
urday’s party m .. A play wąs 
originally planned, /būt because 
of the laek of ample time for 
preparation, had to be post- 

liudijimą poned ... Uiitil Fridąy,
Jacąues Grandmesnil
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Karo referendumo sumanymas
Senatorius Robert M. La Follette įteikė J. V. kon

gresui pataisos projektą prie konstitucijos, kad valdžią 
negalėtų skelbti karo, pirma negu nuspręs žmonės vi
suotinu balsavimu, .išimant tuos atsitikimus, kada Jung
tinės Valstijos bus užpultos arba svetimas priešas įsi
verš į kurios nors valstybės teritoriją Šiaurės Ameriko
je arba Karibejų juroje. '

La Follette’o projekto nemačius, sunku pasakyti, ar 
jisai yra tinkamai suredaguotas. Žinių agentūros prane
šime, pav. sakoma, kad be referepdump valdžia negali 
karo skelbti. Bet šiandie pasaulyje pradėjo įeiti į madą 
karai be formalio karo paskelbimo. Todėl sumanytoje 
konstitucijos pataisoje reikėtų pasakyti, kad valdžia ne
gali be referendumo skelbti karą arba pradėti karo 
veiksmus.

Toliau kyla klausimas, ar pats referendumas yra 
praktikoje įvykinamas dalykas. Visuotinam balsavimui 
pravesti ima gana daug laiko: žmonės turi susipažinti 
su klausimu, turi jį visapusiškai išdiskusuoti; taigi rei
kia duoti progos spaudai pasisakyti už ir prieš, reikia 
duoti laiko įvairioms visuomenės organizacijoms su
šaukti mitingus, ir t. t. O kare laikas labai svarbus da
lykas. Jeigu, viena šalis mobilizuos armiją, kuomet -kita 
diskusuos, tai antrajai šaliai gali būti prastai.
• Antra vertus, jeigu po tokios smarkios agitacijos 

, tik nedidelė dauguma pasisakys už karų, tai ar valdžia 
galės tą karą sėkmingai vesti, turėdama prieš save be
veik pusės gyventojų .opoziciją? ’ > <
/ < Pągal konstituciją karo skelbimo teisę dabar turi 

J. V. kongresas. Kodėl manoma, kąd žmpnįų išrinktieji 
atstovai nėra kompetentiški tokį klausimą išspręsti? 
Jeigu valdžia užsispirtų kariauti, tai su pagelba spau
dos ir radio ji, gal būt, lengviau galėtų suagituoti pub
liką, negu kongresmanus ir senatorius.

Šitokie argumentai gali būti iškelti prieš senato
riaus La Follette’o sumanymą. Tačiau yra gerai, kad 
toks dalykas bus svarstomas. Juo daugiau diskusijų, 
juo labiau žmonės apsišviečia. ’

Kartu, kai Amerikos kongresas tą. klausimų svars
tys, tai, gal būt, ims daugiau galvoti apie priemones ka
rui pašalinti ir tų šalių gyventojai, kuriose šiandie vieš
patauja* mUitarizmo dvasia.

balsai, kad jų priėmimas butų 
pragaištingas dalykas pasaulio 
darbininkų judėjimui. Komunis
tai tokiais protęsto balsais 'la
bai piktinasi.

Jie pirma susiriesdami keikė 
tuos darbininkų unijų veikėjus, 
kurie nenorėjo dėtis prie Mask
vos Profinterno. O dabar jau 
jie niekina tuos, kurie? nesisku
biną priimti atgal darbininkų 
unijų skald'ytoįusl

Bet tikrumoje čia yra gana 
paini problema. Suskaldyti vi
suomet yra lengviau, negu su
lipinti j daiktą tą, kąg yra su
skaldyta. Per eilę męitų, kai ko
munistų Profinternąs fanatiš
kai atakavo masines darbininkų 
organizacijas visąme pasaulyje, 
išsivystė daug antągpnizmo tar
pe dviejų profesinio judėjimo 
grupių, šitą antagonizmą paša
linti ne taip lengva.

Svarbesnis tačiau dalykas yra 
šis. Tos darbininkų unijos, ku
rios atsisakė. pasiduoti bolševiz
mo vadovybei, yra laisvas orga
nizacijos pilna šito žodžio pras
me. Jos nepriklauso nei nuo 
valdžių, *nei nuo darbdavių.’ O 
tuo tarpu profesinės sąjungos 
Rusijoje yra nelaisvos organi
zacijos.

Jas absoliučiai kontroliuoja 
sovietų valdžia, Kuri yra ne tik

..... I |l ■■II . ....  , 
valdžia, bet ir darbdavys. Be 
to, profesinėms sąjungoms Ru
sijoje vadovauja' valdančiosios 
partijos paskirti žmonės.

žodžiu, dabartinės prof-sąjup- 
gos Rusijoje yrą tikrumoje 
“kompanijų unijos”. Kaip to
kias organizacijas suderinti su 
laisvomis darbipinkų unijomis?

Čia yra visą’s keblumo bran
duolys.

Mes manome tačiau, kad vis- 
tiek butų naudinga Rusijos dar
bininkams, jeigu jų profesinės 
sąjupgos butų priimtos į Tarp
tautinę Unijų Federaciją. Per 
šitą tarptautinę organizaciją 
Rusijos darbininkąi pžmegstų 
šiokius-tokius ryšius sp Vaka
rų Europos darbininkų judėji
mu. Rpsijos darbininkai dabar 
yra visai atskirt; nuo pąsaulio:- 
jie nežino, kaip dąrbininkai dę- 
mųkratinėše šalyse gyvena ir 
kaip jie kpyoja už sątfp reika
lus. Rųsijos\ profesinėms sąjun
goms įstojus į Tarptautinę Uni
jų Federaciją, tie darbininkąi 
pradėtų išgirsti, kas pasaulyje 
dėdąsi, ir, gąl bųt, imtų atsi
peikėti nuo to hypnozo, kuria
me juos laiko bęlševikų propa
ganda.

O kol Rusijos darbininkų ma
sės nepabus, tol Rusija nema
tys laisvės.

| Apie Įvairius Dalykus, x y iv j
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Ką slepia vandenynų 
gelmės?

mikrobais, 
jie galima

ČEKOSLOVAKIJOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTUVĖMS

“PROFINTERNĄS’^ LIKVI
DUOJASI 
------------ Y

Po pasaulio karo Rusijos bol
ševikai suskaldė ne tik politinį 
darbininkų judėjimu įsteigdami 
Komunistų Internacionalą arba 
Komintemą, bet ir tarptautinį 
darbininkų unijų sąryšį. Jie įs
teigė “raudoną” profesinių są
jungų internacionalą ąrba Pro- 
finterną. (’

ši pastaroji Maskvos organi
zacija tačiau pasisekimo netu
rėjo, nes," išimant kelias šalis, 
dąrbininkų unijos nenorėjo dė
tis prie komunistų. Tasai Pro- 
finternas susidėjo faktinai tik- komunistai eina.prie likvidavi 
tai iš Rusijos profesinių sąjun
gų su keletu atskalų užsiemuo-. 
se.
Stambiąųsias Profinterno sky

rius Europoje buvo Francuzijos 
“raudonasis” upijų sąryšis. Bet 
ir Šis išnyko, kai komunistų 
kontroliuojamos unijos nutarė' 
sugrįžti į Francuzijos Genera- 
lią Darbo Konferenciją. Tokiu 
budu dabar iŠ viso Profinterno 
bepaliko tik profesinės sąjungos 
Sovietų Rusijoje.

Bet štai ką apie,jas rašo 
“Laisvė”-:

“Tarptautinės Darbo Unijų 
Federacijos Veikiantysis Ko
mitetas 
Sąjungos

tariasi > su Sovietų 
profesinių sąjungų 
Veik. Komitetu dėl

“N.” Red.).
kad

vienybės
“Manoma, kad neužilgo 

Sovietų unijos įstos į Tarp
tautinę Darbo Unijų Federa
ciją (sejiiau vadintą ‘Amster
damo Internacionalu’).

“Tai, iš tikrųjų, gražus žy-

Iš tiesų, “gražus žygis”, kad
.. , .. ..

mo to, ką jie per metų metus 
organizavo! Taip kalba patys 
komunistai, kurię pirmiaus 
Tarptautinę Unijų Fęderaciją 
(Amsterdavo Internacionalą) 
vadindavo “geltonuoju0 arba 
“išdavikų”. Internacionalu.

Bet dabar kyla . klausimas 
tarptautiniame darbinihkų ju
dėjime, ar bus ąerai, jeigu'tos 
Sovietų Sąjungos profesinės są
jungos bus priimtos į Tarptau- 
tinę Unijų Federaciją. Girdėt

Spalių 28 dieną suėjo devy- • 
niolika metų nuo Čekoslovakijos 
nepriklaUsomybęs paskelbimo 
ir valstybės atstatymo. Ta. 
džiaugsminga sukaktis buvo 
paminėta ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje,—laikraščiai įdėjo
straipsnių, apibudinančių tos 
dienos reikšmę čekoslovakams, 
įstaigos buvo iškėlusios vėlia
vas Čekoslovakijai pagerbti.

Čekoslovakija iki didžioj o^kar 
ro pabaigos buvo Austrų-Ven
grų imperijos dalis. Čekų ir 
slovakų išsilaisvinimui pasiruo
šimas buvo vykdomas dar toli 
prieš didįjį karą, tačiau tiktai 
tasai karas sukėlė .vilčių ir 
pagaliau sudarė sąlygas Čeko
slovakijos valstybės atstaty
mui. čekoslovakai, prasidėjus’ 
pasauliniam karui, tuojau \nusi- 
statė, kad jų kraštas galės Ne
priklausomybę "atgauti tiktai 
Austro-Vengrijai, jų pavergė
jai, karą pralaimėjus, šitokiu 
nusistatymu ir buvo paremtas 
čekoslovakų veikimas karo me
tu. Reikia pripažinti, kad če
koslovakai aiškiausiai ir drą
siausiai siekė savo laisvės ir 
tam tikslui nevengė ir kraujo 
aukų. Jie nesitenkino vien ne
pasisekimų linkėjimais austrų- 
vengrų ginklui, jie patys ga
mino ir kur galėjo pavartojo 
ginklą Hapsburgų - imperijai 
sužlugdyti, čekoslovakai iš ka
ro aiškiai stojo santvarininkų 
pusėje ir ėmė organizuoti sa
vo legionus kovoti Santarvės 
kariuomenėse prieš Austro- 
Vengriją. čia buvo trągiškų 
momentų, kai čekofilovaji. kor 
vų laukose .dažnai teidavo nu
sitikti tėvui sų* sųnumi, Bro
liui su broliu, nes čekoslovakai 
buvo mobilizuojami į austrų- 
vengrų kariuomenę, kuriai tek
davo, ypač austrų-rusų fron
tuose, kautis su ček. legion
ais. Rusijoje buyo suorgani
zuota 50,000 vyrų čekoslovakų 
kariuomenė. Ta kariuomenė ne
laukė, kada jai ateis laikas sto
ti į kovą už Čekoslovakijos lai
svę, bef ėjo į kovass prieš ąu- 
str.us-vokieČius dar 1916-1917; 
metais. Kilus Rusijoje revoliu
cijai—bęjševikams paėmus val
džią, čekoslovakai pareikalavo 
juos išleisti į Prancūziją, kad 
iš ten galėtų tęsti kovą. Bol
ševikai, būdami silpni, daVė 
savo sutikimą praleisti čekoslo- 
vakų pulkus per Sibirą ir To
limuosius Rytn*s, į Prancūziją, 
čekoslovakų kariuomenės trau
kiniai pradėjo slinkti į rytųsė 
Vokiečiai, padarę ' Lietuvos 
Brastoje

pareikąlayo, kad Sovietų Rusi
ja neišleistų čekoslovakus iš 
Rusijos o zjuos nuginkluotų ir 
atiduotų Austrijai, nes čeko
slovakų kariuomenė Rusijoje 
bu*vo suorganizuota / daugiausia 
iš austrų-vengrų kariuonlenės 
belaisvių. Aišku, kad čekoslp- 
vakus ląukė, kąip valstybės iš
davikus, jeigu jie butų buvę 
grąžinti į yĄustro-Vengri ją. To
dėl, kaip tiktai bolševikai ėmė 
daryti kliųčių "čekoslovakų ka
riškų traukiniu slinkimui į ry
tus, čekoslovakai, būdami Ru
sijos gilusioje,; drąsiai pakėlę 
ginklą prięš tos šalies naujuo
sius šęimininkus—bolševikų
valdžią. Čekoslovakai ginklų 
sau kelią prasimušė iki Sibiro, 
o Sibire yį^ai nuvertė bolševi
kų valdžią.,, Tačiau,K kai susi
organizavo Sibire rusų prieš- 
bolševikiška valdžia, čekoslovar 
kai, santarvininkų pageidavi
mų, paliko Sibire net iki 1920 
metų pradžios. Bolševikams vėl 
užėmus Sibirą, čekoslovakų 
pulkai per Tolimuosius Rytus, 
vandenynais grįžo jau į išsi
laisvinusią savo Tėvynę, nes 
tuo ' tarpu pasibaigė pasaulinis 
kąrąs, žlugo Austro-Vengrijos 
imperija ir 1918 metų spąlįų 
28 dieną Čekoslovąkija 
skelbė Nepriklausoma 
lika.

čekoslovakai davė 
ir kitoms, pavergtoms 
kaip reikia kovoti ir siekti lais
vės. Daugelis tautų tuo pavyz
džiu ir pasinaudojo. Ir Lietu- 
vęs tąuta maždaug tuo pačiu 
keliu ėjo į Nepriklausomybę. 
Svarbiausius skirtumąs čia bus 
tas, kąd Lietuva buvo anksčiau 
Rusijos dalimi, o kgro metu 
buvo vokiečių okupuota. Lietu-i 
viams buvo sunkiau nusistaty-i 
ti, kokiomis aplinkybėmis jie 
tikjriausiaf. galėtų Laisvę at
gauti: ar pralaimėjus rusams, 
ar vokiečiams, nes nei vieni, 
nei antri, nerodė Lietuvos Ne-i 
priklausomybei palankumo. Ge-j 
riausia sąlyga Lietuvos valsty-; 
bei susidarė tada, kai abudu! 
susipešę galiūnai, vokiečiai ir> 
rusai, karą pralaimėjo ...

Iš visų po karo susikurUsiųs 
valstybių, Čekoslovakija gąl ge*i 
riausiai buvo pasiruošusi nepri- 
plausomam gyvenimui kurti ir 
tvarkyti. Neseniai miręs <5ekp^.' 
slovąkijos prezidentas išlaisvin-r 
tojas T. Masąrykąs, dabartinis 
prezidentas Dr. E. Benešąs ir 
kiti veikėją!* buvo karo metu 
sudarę palankių čekoslovakų

pasi- 
Respub-

pavyzdi 
tautoms,

Vandenynai žmonių kultūrai 
ir civilizacijai yra daug pasi
tarnavę. Jau pirmykštis žmo
gus naudojosi vandenynais im
damas iš jų sąu mąistą. Laikui 
bėgant įvairus vandenynai vis 
plačiau ir plačiau raižomi žmo
gaus laivais,—ar tai susisie
kimo, ar žuvininkystės tikslais. 
Ir štai, iš anų laikų iki šios 
dienos yra užsilikę baisios le
gendos apie vandenynų gyven
tojus. Tų laikų žmdgus nesp- 
gebėdąniąs giliau pažvelgti į 
vandenynų plotą bei gelmes, 
tačiau* nujausdamas, kad čia 
taip pat vyksta gyvenimas, ku
re įvairias legendas.

Gamtininką; dar ilgai tvir
tino, kad' vandenynų gelmėse 
negali gyventi joks gyvis, nęs 
ten vanduo yra labai suspaus
tas. Tačiau žmogaus protas iš
rado tokius prietaisus, kurie 
pagelbėjo lengviau pasiekti 
vandenynų dugną ir arčiau iš
tirti gelmių augaliją bei gyve
liją. Tie prietaisai padėjo žmp- 
gui nustatyti, kad gelmėse vyk
sta toks pat gyvenimas, kaip 
ir vandenų paviršuje, nežiū
rint kitoniškų apystovų bei gy
ventojų. ’ '

Tačiau patys pirmieji stebė
jimai atrodė neįtikėtini; Rei
kėjo ieškoti kelių ir priemonių; 
kuriomis pasiremiant butų ga
lima daryti metodiški tyrinėji
mai ir gauti neginčijamai tikri 
daviniai. Tokiu budu buvo pą- 
d.ėtąs pamatąs naujam Uioks- 
(ui okeapografijai, kurios už
davinys yra tirti yapdenynus. 
šis mokslas fizikąms ir gam
tininkams atidarė platų darbo 
lauką. Gamtininkų atradimai 
supažindino mus su* daugybe 
nauju gyvių ir su geologinių 
laikų Vandenynų gyvūniją (fau
na), kurios krūvos dar ir šian
dien tebelaukia mokslininko 
akies.

Dabar truputį pažvelkime į 
vandenynų gyvių gyvenimą. 
Netobula musų akis neduoda 
galimybės tiesiog stebėti van
denyno dugne vykstančio gy
venimo. Mes tiesiogįniąį 1 gali
me tirti tik pačius viršutiniu^ 
vandens sluoksnius, čia mums 
į pagalbą ateiną žmogaus pa
dirbti prietaisai. Tačiau to dar 
maža: nors ip tohųb prietąisąi, 
bet daro klaidų ir tyrimai ten
ka pakartoti daug kartų ir į- 
yairipse vietose, kad galima 
butų ką nors tikra pasakyti. 
Tačiau čia tenka pastebėti, kąd 
okeanografija nors turi ir' pla
čius darbo akiračius, tačiau 
gana sunkiai užėmė sau* 
deramą vietą kitų mokslų 
pe..

ro) viena prie antros prisitai
ko. Tačiau kuo giliau į gelmes, 
tuo mažiau jaučiamas bangų 
judėjimas, saulės švįesą, metų 
laikų įtaka. Temperatūra van- 
denynų gelmėse niekad nesi
keičia. šviesa yra sąryšyje su 
yandens storiu (gilumu). Spin
duliai pirmiausia keičia savo 
spalvą, o paskiau visiškai iš- 
nyksta, taip, kad gelmėse vieš
patauja tamsa. Violetiniai spin
duliai tik tiek prasiskverbia, 
kiek jų reikia augalams, kad 
Šie išliktų gyvi. Jau 200 metrų 
gilumoje nebegalima rasti jo
kios jurps žolės, kurios spalva 
bptų šviesi, kaip 
Vendenynų gelmėse 
ri blizgančią spalvą 
organų, reikalingų 
bangomis, nes čia
jaučiamos. Vandenyno dugnas, 
atsižvelgiant į gilumą, yra pa
dengtas smiltimis, gelsvu žvy- 
rium, purvu. Augalų grudai la
bai maži. Kubiniame milimetre 
tejpa apie 20 tukst. grūdelių. 
Temperatūra, einant nuo pa- 

.. viršiąus, mažėja. Gelmėse vieš- 

. patauja beveik ledo tempera- 

. turą. Tačiau ji visuomet pa
stovi. Kaip atrodo žmogui gel
mių peisažas (vaizdas) ? Gel- 
rpęse—amžina tamsa, šaltis ir 
tyla. Toks vaizdas žmogui ke
lią tik nuobodulio ir liūdesio 
jausmą.

paviršuje. 
gyviai tu- 
ir nebeturi 
kovoti su 

bangos ne-

pri- 
tar-

Gelmių Vaizdas* 
i 

Vandenynų gelmių gyvių 
venimo sąlygos gana skirtin
gos, negu/ gyvių, gyvenančių 
paviršiuje. Bangų, judėjimas, 
potvyniai, atoslūgiai, sąulės 
šviesa, metų laikų įtaka keičia 
jų gyvenimo sąlygas: (gyvūni
ja (fauna) ir ąųgmeųįja (flo-

gy-

paskelbimo metu čekoslovakai 
jau tupėjo nemažą kariuomenės, 
taip pat turėjo' jau beveik ga
lutinai, sudarytą vyriausybę. 
To^ėl .'rtejąjslpyakija greitai su
sitvarkė yidu/e ir tuojau už
ėmė svarbią vietą tarptautinė
je politikoje. Per kelioliką mp- 
tų 'Čekoslovakija yra labai daug 
nuveikusi savo k^uros, eko
nomijos ir politikos srityse, ar 
ji gali tąsiai ir ramiai žiūrėti 
į savo ateitį. •. ? .

Pažymėtina, kad Nepriklauso
moji JLietuva su Čekoslovakija 
visą laiką tyri labai glaudžius 
jr nuoširdžius santykius zjr. nuo
lat Vis surandama naujų sričių

valstybei atstatyti tarptautinę šių dviejų draugingų kraštų 
su bolševikais taiką, nuomonę, nepriklausomybės bendradarbiavimui Teb.

jt/K I

Fauna)
gilumoje

(fauna), 
jau 7,000

kitaip, 
šie gy- 
vande-
per sa- 
palieka

Jie

vande- 
šviesą. 
uždegti 
tarnau-

grobio su-

Kilmė

dengtas šviečiančiai 
nes laboratorijose 
padėti į tokias sąlygas,’ kuriose 
šviečia.

Gelmėse yra krūmelių, kurių 
šakelės apdengtos blizgančia 
žieve. Ant šių medžių kabinasi 
vadinamos rožės. Aplinkui ro
pinėja švy trupančiom akim 
mikrobai, plaukioja žuvys su 
bronziniais ar sidabriniais žvy
nais, raitosi besikeičiančios 
spalvos polipai. Ramiam van
denyje supas permatomos me
dūzos, sifonoforai su mėlynom 
ir violetinėm girlandom, raudo
ni ežiai su blizgančiais perlais. 
Kuo giliau tuo šviesa mažesnė 
ir visiškai ten išnyksta, kur 
baigiasi gyviai.

Sui;ku įsivaizduoti šią gyvių 
šviesą. Visa jos paslaptis tame, 
kad ji, susiliesdama su 
niu, betarpiškai duoda 
Gyvis gali užgesinti ar 
žibintus savo noru, 
ja jarn daugiausia 
gavimui.

Gelmių Gyvių
Ilgai manyta, kad dėl dide

lio vandens spaudimo vandeny
nų gelmėse niekas’ gyventi ne- 
gąli. Tačiau tyrinėjimai parodė, 
kad vanduo gyvių viduriuose 
tiek pat juos spaudžia, kiek ir 
iš oro pusės. Todėl ir spaudi
mas išsilygina ir gyviai gali 
laisvai gyventi ir judėti. Fauna 
dugną dengia labai dideliu plo
tu, tik gyviai vieni vienur dau
giau išsiplatinę, kiti kitur. Ta
čiau kokią yra šios faunos kil
mė? Gamtininkai dažnai nemo
ka gerai išaiškinti šių daugy
bės faktų ir per daug vietos 
duoda spėjimams. Faunos kil
mės klausimas yra labai pai
nus. Reikia manyti, kad pra
džią davė pakraščių paviršiaus 
fauna, bet šiuo klausimu dar 
yra daug neaiškumų. Manoma, 
kad didjelė gyvių grupė yra ki
lusi Didžiajame vandenyne ir 
paskiau išsiplėtusi po viso pa
saulio juras.

Tačiau labai neatsargu dary
ti drąsių išvadų apie gelmių 
gyvių kilmę. To, kas patirta 
okeano dugne, per maža išaiš
kinti tam, kas dar lieka neži
noma. Reikia laukti dar dau
giau šiuos klosimus liečiančių 
rezultatų. < “L. ž.”

Gelmių Gyvūnija (
Dar 3,000 metrų 

yra gausi gyvūnija 
giliau ji mažėja ir
metrų gilumoje visai išnyksta. 
Su augalais, kurie auga dau
giau paviršiuj, kartu gelmėse 
dingsta ir gyviai žolėdžiai, pa
lieka tik mėsėdžiai. Jau apie 
200 metrų gilumoj gyvūnija 
staiga pasikeičia. Joje budi gy
viai medžiotojai, tykodami gro
bio. Tačiau’’ yra ir tokių kurie 
maitinasi praplaukiančiais la
vonais. Jie turi labai tobulus 
organus, pritaikytus sugauti 
grobiui. Kiti gyviai tokių orga
nų neturi ir maitinasi 
Juos vadina purvarijais. 
viai palengva ropinėja 
nyno dugne, perleisdami 
vo kūną vandenį, kuris
menkutę dalelytę maisto. Didė
jant gilumui, mažėja maistas, 
dėl to retėja ir gyviai. 7,000 
metrų gilumoje manoma, kad 
gyviai visiškai išnyksta. Nauji 
matavimai pasiekė 10 tuksi, 
metrų gilumo, bet ar ten yra 
gyvių, tikrai nežinia.

Iš Kur Ęįpa šviesa

Apie 1,00,0 metrų ^gilumoje 
dingsta paskutinieji saulės spin 
dūliai. Juos sugeria vandens 
sluoksnis. Tik ultravioletiniai 
spinduliai pasiekia < apie 2,000 
metrų gilumą. ŽmogaUs akis; 
šių spindulių nepąstębi, bet, 
tai nereiškia, kąd ir gyviai jų 
nepastebi. Spėjama, kad yra 
gyvių, kųrię šįuos spindulius 
net sugertą. Ar gelmėse yra 
visiška, absoliuti 'tamsą ąr ne? 
Tenka pastebėti, kad žuvys, 
gyvenančios gana giliai, turi 
gana tobulas akis. Tad kam 
jos reikalingos? Mes' žinome, 
kad organas, kuriam kliudoma 
veikti, atrofuojasi, nyksta, to
dėl jei akys butų šioms Žu
vims pereikalingos, jos butų 
išnykusio^. Taigi, vendenypo 
gelmių gyvių negalima laikyti 
aklais. Tenka pabrėžti, kad mi
nėti gelmių gyviai turi fiet la
bai puikjai įtaisytus regėjimo 
organus. Iš čia tenka padaryti 
išvada, • kad gelmėse yra kito
kios, ne saulės, šviesos vers
mės. ši problema šiandien* yra 
labai aktuali. Mokslininkai iš
tyrė/ kad gyyiai, kurię gyvena 
gelmėse, leidžia iš savęs dau
giaspalvę nuostabią šviesą. Ta
čiau ši nuomonė daugelio dar 
nepripažįstama. Reikia manyti, 
kad vandenynų dugnas yrą ap-

K LIETUVOS
Siaučia difterito epide

mija ,
MARIJAMPOLĖ. — Pasku

tiniu laiku daug nerimo Ma
rijampolėje kelia difterito epi
demija, įsimetusi daugiau į ne
turtingas šeimas. Yra daug 
šeimų kur difteritas suguldęs 
į lovas po 3—4 vaikus. Dauge
lis susirgimų baigiasi mirtimi. 
Šiai vaikų pabaisai užkirsti ke
lią imtasi visų priemonių, ta
čiau kovą su difteritu yra la
bai sunki, nes daugelio šeimų 
neturtas sudaro geras sąlygas 
ligai plėstis. Sąryšy su gau
siais susirgimais difteritu Ma
rijampolėje pradžios mokyklų 
darbas laikinai sustabdytas.
Cukraus fabrikas jau įpusėjęs 

kampaniją.

Šiemet Marijampolės cuk
raus fabrike ypatingai spartus 
cukrinių runkelių apdirbimas. 
Tikimasi, kad kampanija il
giau, kaip 60—70 dienų neiš
trūks. e Iki Šiol fabrikan jau 
pristatyta bemaž visi cukriniai 
runkeliai ir nuo cukrinių run
kelių priėmimo darbų atleista 
bent 80 darbininkų. Viso šie
met cukraus fabrike dirbo apie 
850 darbininkų, kurių žymi da
lis priiminėjo runkelius iš au
gintojų.

• William Hutchinson, 76 
m., ir Mrs. Annie Hutchinson, 
72 m., kurie persiskyrė 15 me
tų atgal, dabar išnaujo susi
tuokė.



• Tre&adįenis, lapkr. 17, 1937 NAUJIENOS, Chicago, IB.

*iTRUMPAI APIE VISKĄ Paliaubų Diena Toronte
Po Ilgos Pertraukos
TORONTO Jąu praėjo kelę- 

tąs menesių nuo to laiko, kada 
nustojau rašinėti į Kanados 
Žinių Skyrių ir tas nustojimąs 
iš dalies biivo pamatuotas. Są
lygom* pasikeitus, aš vėl 
tu prie savo pareigos, ir pro
tarpiais pasirodysiu Kanados 
žinių Skyriui su trumpomis ži
nutėmis.

Nepagydomo's Ligos 
f Auka 

f Į >

Lapkričio 12 dieną, nąkties 
laiku iš Toronto ligoninės tre
čio aukšto per langą iššoko A. 
Grumbinąs, mirtinai prisitren- 
kč ir po ne kurio laiko mirė. 
Kaip jau žinoma, tai A. Grum- 
Rinas senai serga, ir mažai vil
ties buvo jam pasveikti, kas 
ir privertė greičiau1 nutraukti 
gyvybės siūlą.

Laukiama Detroitiečių
Toronto socialistų kuopa yra 

pžkietus Detroito Dailės chęrą 
palinksminti Toronto lietuvius. 
Tas linksmas vakaras įvyks 
lapkričio 27 dieną, 8 v. v., uni
jos svetainėje. Tad aš nuo sa
vęs kviečiu visus Toronto ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti 
į minimą vakarą, kitaip sakant 
į koncertą, kurį išpildys Det
roito lietuvių Dailės choras.

Teisingas žmogus
Toronto Įlady • Star rašo, 

kai} i Vanęupverio gelžkelių 
stoją užėjo žinogus ir pasisakė, 
kad norįs atsilygiptį gelžkelių
kampanijai, u<ž tai, kad jis va
žinėjo prekiniais traukiniais 
dįirbo j ieškoti. Stoties kasinin
kas iš sykio nenorėjo tikėti 
tam žmogui, bet kada jis padė
jo 70 dolerių ant stąlo ir pa- 
reikaląvo kvjto, tai tik tada 
kasininkas patikėjo, kad tas 
žmogus nejųękąuja, o tikrai 
nori atsilyginti, Splig to žmo
gaus apskąičiąvipiu, tąi gelž
kelių kompanija priklauso ne 
70 dol. bet visas gimtas ir dėl 
to jis vėl pąsižadęjd užeiti ir 
likusią dąlį ąpsųnokėti.

Kasininkas, rąžydamas kvi
tą už gautuą pinigus, norėjo 
pažymėti nuo ko gauti pinigai, 
bet tas žmogus griežtąi atsisa
kė pasakyti savo pavardę, pri
durdamas—kam jums reika
lingą žinoti m s nu pavardė, jei 
aš apsimoku už padarytas ke
lionės išlaidas jūsų traukiniais?

Kaip begalvosi, visvien tas 
žmogus ar per daug teisingas 
ar kvailas. Jei jam reikėjo va
žinėti traukiniais sykiu su kar
vėmis ir dar rizikuoti gyvybę, 
tai to žmogaus ekonominės są
lygos buvo blogos. Ir jef jis 
užsidirbo kelius dolerius ir tuos 
atiduoda gelžkelių kompanijai, 
tai jau tikrai kvaila. —. A. K.

Japonijos aristokrates mokinasi kaip pasigaminti ir pančioti dujokaukes.

Lapkr. 11 d. Susirinki-Aa\frontas ,jau Toronto'eg-

K§|

BUVAU, MACIAU, GIRDĖJAU
Pereitam Kanados žinių sky

riuj “Frances” praneša šio sky
riaus skaitytojams, kad jos 
skiltį tegalėsime sulaukti nebe 
kas savaitę, ,bet kas antrą, dė
lei pertvarkymo rašymų eigos, 
korespondentams pasitarus.

Aš papuoliau į antros savai
tės korespondentų skyrių ir man 
prisieis stoti į “Frances” pė
das ir vesti panašų jai skyrių, 
tik iš kalno prisipažinsiu, kad 
jai prilygti nemanau* pajėgti, 
bent stengsiuos ir ją ir skaity
tojus patenkinti. Aš tikra, kad 
skaitytojai “Frances*’ su dar 
didesniu išsiilgimu lauks, nors 
kas antrą savaitę, nes nuo dau
gelio ir ne Torontiečių teko iš
girsti, kaip skubinasi ketvjrtą- 
dieny namo iš darbo pažiūrėti 
ką “Frances” šioj savaitėje pa
rašė. Nuo savęs linkiu “Fran
ces” daug ištvermės, nprs jai 
nestigo jos įki šiol! Tad, iki 
ateinančios savaitės!

ronto mpterys. Jps pąskel^ė 
boikotą. Tpdėl ir lietuvės mo
terys pakėlė tą klausimą, no
rėdamos irgi kovai pagelbėti. 
Todėl susiripkimąs išrinko ko
misiją. ir U. Kęyėžięnės ir M. 
Paužienės, kurioms pavesta su
kviesti greičiausioj ateity ben
drą Toronto lietuvių moterų 
susirinkimą, kad išfjiskusuoti 
reikalo svarbą ir kaip prisidėti 
prie pradėtosios kovos. Susirin
kimo 'data nustatyta 11 d. 
kričio.

mas
, z

a. Pieno Klausymas.
Susirinko gražus būrys net 

ąpip 50 lietuvių motęrų įvairių 
pažiūrų, susirūpinusių pieno 
reikalu. Visos parodė pasiryži
mą stoti į šią svarbią kovą. 
Bravo, lietuvės.

U. Kevežienė išdavė rapor
tą su nurodymais, kuriuos jai 
įteikė Mrs. Bertha Lamb, ką 
mes turime daryti ir pasižadė
jo, jai pačiai negalint, prisiųs
ti ką nors kitą, .kad geriau 
mums reikalą apibudinti. Be- 
laukįąpt kalbėtojos atvykstant 
nutarta išrinkti lietuvių moterų 
komitetą iš 5 narių. Kandidata
vo sekančios: U. Kevežienė, d. 
Frenzelienė, Linartienė, M. Paų- 
žienė, Požerienė, Ylienė, O. 
Endrelienė įr S. Butkienė.. ■ Su
lig dauguma , Įtaisų išrinkta: 
U. Ke vėžieną- ■ L. iFrenzelienė, 
M. Paužienė, O., Endrelienė ir 
S. Batkienė. Šis komitetas 
rinko ten buvusių moterų 
rašus, nes visos t nutarė 
skelbti pieno boikotą. Kiek
liau atvyko kalbėtoja Mrs. Bell, 
narė centralinio komiteto, ir 
apibudinusi reikalą, su didžiau
sių pasitenkinimu musų rūpes
tingu kooperavimU apleido su
sirinkimą. Tuomi ir. baigėsi, 
piepo reikalas ir moterys nu
tarė vesti susirinkimą prie 
kančio punkto, būtent:

sis to ja ir su jais galima dirbti j SLA 236 Kuopa 
esant norui; bet moterys norė
jo savp fronto, žinoma taip ir 
turėjo pasilikti. Jos išsirinko- 
komitetą iš'- 11 narių ir nei- 
kiek ateities planų neapkalbė
ję uždare susirinkimą. Man pa
siūlius užvesti narių 
moterys nematė jo reikąlipgu- 
mo, nes “jos veiksiančios už 
bendrą Moterų frontą ir nerei
kalinga žinoti skaičius ar as
menys.” Na, nieko kito nelieka Į 
kai palinkėti ištvermes ir pasi
sekimo.

Viniką,Gugį
1 Nominavo dabartinius SLA 

sąrašas I viršininkus naujam terminui 
Pildomo j Taryboj

lap

Pieno Rova
Pakėlimas pieno kainos 

kėlė Toronto moterų tarpe dide
lį pasipiktinimą, todėl jos ėmėsi 
kupgreičįausiai organizuotis 
koVai. Pienas jau ir taip labai 
brangus. Kaina keliama ne far- 
merių, kurie vos 4c kvortai 
gauna, bet biznierių pieninin
kų.

su

su- 
pa- 
pa- 
ve-

se-

Daily Clarion Šokiai
Vykstant iš 11 d. lapkr. su

sirinkimo,- t. y. nulipus vienp 
aukšto laiptus užsinorėjo pasi
šokti dar prieš enant į pamuš, 
bet musų nelaimei gavome apip 
gerą pusvalkndį laukti kolei iš
girdome akfordiano ir baraba- 
no “aistrugAš”' balsus. Mat, per
trauka ' buv3 paskelbta ir dali
no “medalius” u<ž pasidarba
vimą “Dąil^ Clarion” laikraš
čiui. Manau virš pustuzinį ir 
lietuvių likB apdovanuoti. Vie
nam iš apdbvanuotų medalis 
net prakaitą išspaudė. Pasišokę, 
namo į šiltą lovelę.

Chicagietė Toronte
Atvyko p. Skeberiutė susi

pažinti su Toronto lietuvių mo
terimis bei jų veikimais.

Susipažinimui ALDLD mote
rys sušaukė susirinkimą, pa- 
kviesdamos ir svečių, kad iš- 
ką “Chicaga” peri mums pa
sakyti. Atsilankiau ir aš. Pa
sivėlinau, nes atradau p. Ske- 
beriutę kalbančią. Pasirodė iš 
jos kalbos, kad ji tikėjosi muš 
rasti, kai žęmaitįs sąko “lum- 
zes”, bet pati prisipažino, kad 
klydus, kąs žinoma mds pa
tenkino nes daug maloniau kai 
pasimatymas įspūdį teigiamon 
pusėn pakeičia.

Ji nupiešė Chicagos -moterų 
veikimą nors nepiačiai, bet 
beųdrą įspūdį 4ayč ir pagei
davo kad Toronto moterys su
sitvertų kokį noro bendrą kniu
bą, draugiją ar panašiai, 
tariančių radosi daug .

Svarbiausias to vakaro 
kįs buvo, iškeliaus pieno 
nų klausimo. Mat, šiuo laiku 
Toronte pakilo pieno kaina ir 
mokame net 13c kvortai. > Ši
tuo reikalu jau rūpinasi To-

šitos kovos inicijatorū yra 
jaunutė, vos 23 metų moteris 
Mrs. B. Įjamb.'Ji šitą žūt bu
tinę kovą užsimojo ir veda ne
atsižvelgiant jai atsiusto grą- 
sinančio jos kūdikio pavogimu 
laiško.

šituo reikalu lapkr. 8 d. da
bar Temple salėje buvo sušauk
tas moterų susirinkimas pasi- 
tarimuk kaip greičiau butų ga
lima suorganizuoti visas To? 
ronto moteris. Nutarė išskirs
tyti miestą wardais kaip., bal
savimams ir imtį parašus sutin
kančių pieną boikuoti iki kai
nos sugrįš į normalumą. Be to, 
užvesta kaip ir ’ nąrių . kortelės 
su numeriais nuo | iki 12 ku
riose bus kas mėnesį per išti-, 
sus metus pažymimas duoklių 
užsimokėjimas. Dupklės ųu^tą-. 
tyta 10c mėnesiui, padegimui 
išlaidų k. t. Salių ąųprpayiinas, 
įvairus susirašinėjipiąi ir 
šita organizacija porėtų 
laikyti ilgesniam laikui, 
iškovoti mažesnes kainas 
rioms maisto prekėm. Sįtaą 
reikalas mane labai suį^pmĮno 
ir matau jo vertę, todėl Icvkh 
Čiu visas Toronto lietuves mo
teris prisidėti ir pasigerinti 
sau ekonominį būvį.

b. Moterų Bendro 
Fronto

Matomai p. Skeberiutė sukėlė 
ūpą dąugelyj moterų dirbti or
ganizacinį darbą, nes didžiu
ma būtinai nori ne bet kokioj 
organizacijos bet: Moterų Ben
dro Fronto. Na, ir leido tą rei
kalą diskusijoms, žinoma toks 
dalykas butų labai geras, bet 
sąlygos, tos sąlygos begalo 
sunkios. Mums Torontietiems 
dirbti ir veikti yra nepalygi
namai didesnė komplikacija ne
gu amėrikietiems iš daugelio 
pusių. Viena: Torontietės mo
terys išimtinai beveik visos 
dirba dirbtuvėse. Jom išdirbus 
8 vai. ak* dadugiau dirbtuvėje 
ir pasigaminus maistą vaka
rienei, apsitvarkius namus, lai
kas ir jėgos išsieikyoją. Taip ir 
bėga įį,epą po dienai, kuiros 
virsta .savaitėmis, mėpesiais, 
metais ir dingsta pati nežinai^ 
kur,- Antras dalykas: svetaine^' 
nėra, o be. jos koks veikimas?! 
Chorvedžiu nuo seniai nesigir
di, jąu beveik užmiršopi k^s 
yrą if dainą, o trečia, daugu<- 
m^ motery ir šiaip priklausą 
įvairioms organizacijoms ir nu- 
vągdąnios savo poilsio, ar vai
ko ląvįnimo. valandą tpn dirba.

GIMIMAI

Toronto SLĄ 236 kuopos pa- 
rė Eipilija Ęeinąrtįenč susilau
kė sūnelio šio mėn. 9 d. Lin
kiu jąį ir .šuneliui kuo geriau
sios sveikatos. Jums skaitant 
šįą žinią, ligonė bus namuose, 
446 Ęimington St., kur 'galėsi
te, ją atlankyti. (

SERGA
Jugasė Guobienė, 

kuopos .narė, serga
St. Michaels ligoninėje. Kvies
čiau pažįstoms atlankyti, jos 
kambarys 460—aukštas 4.

Stella

irgi 
ir randasi

SLA

Atsišaukimos Į To
ronto Lietuves

Po įvykusio susirinkimo
šaukto 11 d. lapkr. 6 Denison 
avė. svetainėje, apkalbėjimui
pieno kainų pakėlimą reikalą, 
išrinktasis komitetas susidedąs 
iš 5 moterų, kviečia • vis&s • To
ronto lietuves paskelbt/ pienui 
bpikotą ir priduoti savo antrą-, 
Šą bet kuriai komisijos narei. 
Jos yra sekančius: ĮJ. Kevę- 
Žienė, 157 Gore Vale Ąye., M. 
Paužįeųė, 15 Montrose; L. Fren-' 
zelienė, 8|6 Bellwood' «tr? O. 
Endrelienė, 26 Palmcrstan avC, 
i/* S. Batkienė, ^77 Queen str.' 
W. Reikalo svarbą jau nerei
kalinga aiškiai, jis liečia mus 
vįsas vienodai skaudžiai. Esant 

Vienok dąugelis moterų tą yąr ktydikri^s pienas visiškai su
kąrą visą šitą užmiršo, nutarė stabdyti neįmanoma, bet jūsų 
balsuptį jr nubalsavo už “Mote- pasižadėjimas ir parašas pa
rų bendrą frontą”. Beje, vieną gelbės kpVą vesti ir laimėti, 

nurodė, kad- bein

TORONTO.. — Lapkričio 14 
d. įvyko SLA. 236 susirin
kimas, kuriame, be kitų kuo
pos reikalų, buvo nominacijos 
į centro ir kuopos valdybą. Į 
centro valdybą^ dauguma bal- / 
sų liko nominuota sekami as
meny*: į pirm- Ragučius, į 
vjpę pirm. Mažukną, į se^r. 
Vinikas, į ižd. Qugis, į iž(|o 
globėjus Mikužiutė ir Mockus, 
į daktarus kvotėjus Stanislo- 
vaitis. žodžiu sakant, Toronto 
kuopoj laimėjo pažangieji, ką 
turėtų ir kitos ’SLA kuopos 
Padarytį,/ (l... .

Priėjus prie atsišaukimų, 
buvo pakeltas klausimas mi
rusio lietuvio A. Grumbino, 
Kuopos nariai atjausdami 
sųpkią ekonominę padėtį, ku
rioje randasi mirusio Grumbi
no žmona iš iždo paaukavo 5 
dol. ir kitus 5 dol. surinko 
aukomis. Pinigai bus priduoti 
Simų ir Dukterų dr-jns valdy
bai, kuri rūpinas /laidotuvių 
išlaidų padengimu. Yra blo
gas dalykas, 'kad žmogus, bū
damas sveikas ir geresnėj fi
nansinėj padėty mažai krei-j 
pia atydos į pašalpines drau
gijas, viską leidžia tos dienos 
reikalams, o apie ateitį pa
miršta. Panašiai atsitiko ir su 
A. prumbinu. Kada' buvo svei
kas, tai nematė reikalo pri
klausyti prie pašalpinių dr- 
jų, bet kada jį patiko nelai
mė, tai prisėjo rinkti ’ aukas, 
kad palaidojus. Kiekvieno ge
ro lietuvio paręigą ppkląusy- 
ti prie Toronto pašalpinių dr- 
jų, kaip tai: Sūnų ir Dukterų 
ar SLA 236 kuopos. Jei kada 
kurį iš musų patiks nelaime, 
tai minimos draugijos ir rū
pinsis, kad tinkamai palaido
jus ąr ■sušelpus nelaimės va
landoje. —A. K.

TORONTO — Paliaubų die- 
ąg, t. y. lapkričio U <ų Toroų-? 
to buvo Išminėtą beveik taip- 
»at kaįp ir kiekvienais metais. 
Be žymesnių pakeitimų. Nors 
ceremonijos visiem* žinomos, 
bet žįųrovų į jas s$sirępka kas
met keliolikos tųkstančių mi
nią, Mat, tą dieną visos val
diški8 M* kai kurios didžiosios 
prįvatiškos įstaigos būna iki 
pietų uždaryto*.

Prie paminklo žuvusieps bu
vo padėta keletas vainikų ir 
šiaip gyvų gėlių, kuriuos pri
siuntė organizacijos ir šiaip at
skiri asmenys.

Prie pąt paminklo . kąsmet 
yra paruošta vieta didžiajam 
kąre žuvusiųjų motinoms ir 
ųašlęms. Kas yra matęs tas, 
motinas ir našles du ar trys 
metai atgal, ir kas jau matė 
šį metą, tas lengvai pastebėjo, 
kad jų eilės retėja, o ypač re
tėja motinų eilės .. . Priežas
tis visiems žinoma, . .

Kai mačiau jas apie 7 metai 
ątgal, tai motinų ir našlių, prie 
to pat paminklo, matėsi Rent 
keli šimtai, p šiais metais vie
tų joms buvo paruosta 
lėtas desėtkų ir tos 
buvo užimtos.

Kas gali užtikrinti,
keletą metų neprisieis statyti 
kitas paminklas kitiems karžy
giams.
< Ras gąli užtikrinti, kad už 
keletą metų; minint kitos ka
tastrofos užbaigą, prie kito pa
minklo . pesusirinks tūkstan
čiai kitų motinų ir našlių savp 
mylimuosius prisiminti.,.

Taip, tas gali lengvai įvyk
ti. . . . . '

štai ir paskutiniojo paminė
jimo rengėjai pasitenkino vien 
tik maldomis, kurios buvo įsu-L 
kalbėtos už žuyuisiupsius kare? 
už taiką, už karalių ir už tuos, 
kurie nukentėjo dėl karo.

Tie ponai gerai supranta, 
kad malda taikos pasauly ne
įvesi, kad malda toms mote
rims jų mylimų jų niekas ne
sugrąžins. Tą jau patyrė tūk
stančiai Italijos, Vokietijos ir' 
Ispanijos moterų.

vos ke- 
nevisps

kad už

Kodėl ponai nesvarsto, 
kaip panašių katastrofų iŠ-' 
vengti? Kodėl jie neatsišaukia 
į Kanados gyveųtojus. kad jie 
pąreikalautų savo valdovo An
glijos, kad ji nepataikautų, bet 
sudraustų tų fašistinį demoną,1 
kuris kelia nerimą Europoje 
ir grąso visp pasaulio civiliza
cijai? Jeigu Anglija išeitų; 
griežčiau prieš Mussolinį ir 
Hitlerį, prie jos prisidėtų Fran- 
cija ir Spv. Rusija, kurios be 
Anglijos pritarimo yrą bejėgės, 
o visos trys lengvai galėtų fa
šistus sudrausti be ginklų pa- 
gelbos, kas įvestų taiką ne tik 
Europoje, bet ir visame pąsau- 
lyję.

Tai štąi kur tie ppąąi tų pa- 
Ulin^jįmų rpngėjai gąlėtų žmo
nėms ir tąikai pasitarnauti, 
jeigu jie iš nupširdutno patar 

.nąųtį norptų.
KOMITETO PARENGIMAS

Lapkričio mėn. 4 d. Komi
tetas Demokratijai Lietuvoje 
Atą^tį SUROŠČ šqkįus su ųž- 
kandžiąįs ir ąlumi rMrs. M. 
Guoberlo namuose, 217 Niagara 
St.

Parengimo tikslas buvo su
kelti nors kiek pinigų, kad nu
pirkti kalėdų dovanų lietu
viams, kovojantiems Ispanijos 
vyriausybininkų eilėse.

Publikos, palyginus su patal
pa, prisirinko, galima sakyti, 
net perdaug, bet užkandžių ir 
alaus užteko visiems ir be to, 
manau, kad rengėjų triūsas ne- 

> nueis niekais, t. y. dar atliks 
vienas kitąs doleris tam, ku
riuo tikslu tas vakaras buvo 
rengiamas. Rep. X

(.om

PAI N-EXPtLLER
Trjn jentkartė* UbandS ir 

užryrė i| aeną k»lpo
patikimą vaktą.

Skaudėjim*s muskplų bent kuripj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

MODERNAS
KLAJOJĄS
VAIHAS

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkeles? besidairant — 
J Laužikas.

komunizmo ir Fašįzmo perspekty
vos Anglijoje — p. Slavėnas.

Eilėraštis — j. Krumipąs.
1917 m. pavasario revoliuciją Rusi

joj — J. Ratecfcis.
Žuvys surijo — J. Šijnkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.
; Adalas.
Kas buvo Vladimire $ čęrtkovas —■; 

Edv. Levipskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 (CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET

Telefonas yra jūsų modernas “klajo- 
jąs vaikas”. Ypatingai patogu yra tu
rėti ekstenciją ir virtuvėje, kur jums 
tenka tiek daug laiko praloti. Tele
fonas tenai ne tik kad sutaupo daug 
bereikalingo vaikščiojimo, bet padės 

’ išvengti ir “pietų prisvilinimo”, nes 
tada jus galėsite atsakyti į visus gau
namus pašaukimus vietoje ir kartu 
akimi prižiūrėti ir virtuvu. Musų ar
timiausias Biznio Ofisas 
maloniai sutiks jums paša- 
kyti kaip nedaug tai tek^t- 
nuoja.

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPINY

Pajukti OFFICIAL 9100. . * • y

Pri-

’3.

iš moterų KondteUs

pasi- 
kad 

įvai-
jvy- 
kai-

MUM and l^OlFia Jog
Projnotę q£lean,Htalihy
Dėl Akiu ^įerzintu ouo Saulfig, Vijo, 
arba Dulkiu, vartokite keletą lasų Mu- 
riąe. Jjs AUrririna, Surąmins.Paaiuąįnpa.

SafefoUManter Adujf. ĄtaUDrų|giMB- |UR
Vrifefar Fret fye fiook pept. H. S., Chlc«<o



temis, kuris buvo viduryj sta

DIRECTORY

Jadvyga Gricaitė

GRAŽIOS DOVANOS SU
Tas Pats KOžNU PIRKINIU

INCORPORATED

Tel. Boulevard 7010

FOTOGRAFAS

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

AUTOMOBILISTAI

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

Naudokitės Proga!
HOSPITAL

• RESTAURANTAI

PETER PEN

SIGNS—IŠKABOS

ArtVb /

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

Avenue
5727.

Cicero 
:‘Strielčiai

• LIGONINES— 
HOSPITALS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Staigiai Mirė 
Lietuviams Artimas

Ias”L 
IMG have

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chičagoje)
Frank Novak, 25, su Lou Mi 

lasius, 21 Reikalauja
Perskirų

Vera Waitkus nuo Anthony
Waitkus ,f

INTERNATIONAL 
Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav. 
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CONRAD
FOTOGRAFAS

nuo !
nuo 9 ry

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ____

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ........... .

EKZAMINAVIMAS
OFISE -----------------
DOUGLAS PARK

John Tiffany, 22, su Floren 
ce Jucewic, 20

Emil Pech, 31, su Emma Lo- 
match, 31 (abu iš Hillside

mos rų&iės su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Almira Simons svet., 1640 N 
Valdyba.

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

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

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

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

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

Didelis sutaupymas ant gasi- 
nių, anglinių pečių, parlor setų.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No—-------

Mieros ___________  per krutinę

ROXEE GARAGE
Automobilius taisome, pentinams 

ir abelnai duodame visą patarnavi
mų už prieinamų kainų. Atdara die
nų ir naktį. '

Į>ETER» OKSAS
8417-25 DIYKRSEY AVENUE 

TeL Belmont 1531

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 3Iat Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

Iš Medžioklės 
Parsivežė Gražų 
Fazaną

BRIGHTON PARK. — An- 
dai, realestatininkas A. Grigas, 
4018 Archer Avė., buvo nuvy
kęs į Indianą valse, medžiok
lėn, iš kurios grįžo ' su4 riebiu, 
gražių plunksnų fazanu. Mat, 
tuokart buvo valia šaudyti fa
zanus, tad p. Grigas ta proga 
naudojosi. , .

Apart linkėjimų, jaunutė 
Dolores Lucille gavo daug gra
žių dovanų, net ir iš Washing- 
ton, Conn.

DAILY .
BUSINESS

Lithuanian Building Loan and Savings Ass’n (žinomos kaipo 
Naujienų spulkos) direktorių susirinkimas įvyks, ketvir
tadienį, lapkričio 18 d., 7 vai. vak., Naujienų name.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
lapkričio 18 d., 8 v. vak 
Hancock st., Chicago.

Valgomuosius Produk
tus Pristatinėja Nau
jais Trokais .

TOWN OF LAKE—Jau ku- 
ris laikas, kai biznierius Wm. 
J. Kareiva, 4644 S. Paulina St., 
įsigijo naujus trokus, su ku
riais dabar savo kostumeriams 
pristatinėja valgomuosius pro
duktus, būtent, kiaušinius, 
sviestą ir kitką.

Tenka pasakyti, kad nors p. 
Kareiva yra užsiėmęs biznio 
reikalais, bei; vis dėlto suranda 
laiką ir visuomenei pasidarbuo
ti. Rep. B. P.

Pristatom bile kur Chičagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1* tonų ar dau

giau. Pristatymas garantuotas.
Šaukit Vakare po 6 ' 
LAFAYETTE 8986.

< JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE 

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

LEGION TAVERN 
GrovehilI 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ., 
Chicago, Illinois

“Jubiliejinis” 1938 metų Plymouth’o modelis. Didesnis, erdvingesnis, ištaigiu 
gesnis DeLuxe'keturių durų turing sedanas. - z > .

strielčiai ir vėl sujudo. P. Pa
liulis jau parsivežė vieną gra
žų fazaną, o apie zuikius sa
ko, “Iš jų nauda maža”. Šią 
savaitę P. Paliulis su draugais 
jau toli nuo Chicagos, apie 500 
mylių, Michigan valstijoje, 
šaudo stirnas, o gal ir mešką 
parvež. Pamatysim. •

‘A. Linge taipgi buvo išva
žiavęs ir parsivežė šešis zui
kius. Apie kitų laimėjimus pra
nešiu vėliau.

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

Širdingas 
Ačiū

Noriu tarti širdingą ačiū vi
suomenei, kuri susirinko taip 
skaitlingai paremti mano de
biuto koncertą ir lošimo vaka
rą, sekmadienį, lapk. 7 d., Lie
tuvių Audftorfjoy. Ypatingai 
buvo garbė ir malonumas tu
rėti mysų tarpe konsulą ir po
nią Daužvardžius. Nuoširdžiai 
ačiū “Naujienoms” ir laikraš
čiams, kurie prisidėjo prie ap
garsinimo, taipgi radio valan
dų leidėjams, Muzikos žinioms, 
ir visiems, kurie prisidėjo prie 
Šio mano pirmo parengimo. 
Ačiū programo dalyviams. Bu
siu visuomet dėkinga ir neuž
miršiu tų profesijonalų ir biz
nierių, kurie taip širdingai su
teikė apgarsinimuos mano pro
gramo knygelei ir tuomi pri
davė man daug įkvėpimo ir en
ergijos toliaus darbuotis lietu
vių tarpe. Ačiū Kl. Jurgelioniui 
už suteiktus reikalingus pata
rimus.

Sakinys turi skambėti seka
mai: “Bet dalis programo, ku
ri susilaukė didžiausio įvertini
mo ir karščiausių .ąpjodismen- 
tų, buvo jos arijbTuĖsti Titą- 
nia’ iš Thomas operos ‘Mig- 
non’, ir, dar labiau1, jos rendi 
ei ją tos labai sunkios kolara 
turinės arijos ‘Ramus šešėli’ ii 
Meyerbeer’o operos ‘Dinorah’.

Jūsų sena radio yra verta ikį 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 gal. 
aHejaus) •■■■........ *29.50

kai at- 
medžioti. Neseniai 
buvo Kanadoje ir 
parvyko su dide-

Klaidos.
Atitaisymas

Vakar dienos “Naujienose” 
žinioje apie p. Genovaitės Gied
raitis koncertą, įvyko nemalo 
ni klaida. Penkto paragrafo 
antrame sakinyje, vietoje žod 
žio “Rendicija” — (išpildy
mas) įsibrovė žodis “rezidenci-

ACE ERECTORS, Ine.
Įsteigta 1921 m.

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

J. J. TOLASH, Sav. 
TeL VTCTORY 5155

Buvo Vedantai Draugijos 
viršininku

CICERO. — Medžioklė—tai 
savo rųšies sportas. Kai kam 
tai ir galva pramušta ant jo. 
štai, pilietis Joe Shametas — 
tai viską metą į šal 
eina laikas 
du kartus 
abu kartu 
liu grobiu.

Dutklhcrine Dutka nuo ,ohn Garsinkite “N-nose”

4571—Dvi gražios bliuzkos, Ypa
tingai patogios dėvėti su tamsiu 
kostiumu. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 30. 32, 34, 36, 38 
ir 40 colių- per krutinę.

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

AL. MASIULIS 
TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seėley 9224.

prirengė 
Ypatingai 
“Birthday 

žibančiomis žvaku-

Jo laimikiu paskatinti, ir ki
ti buvo suskatę medžioti. Kaip 
jau bu'vo rašyta, P. Paliulis ir 
keletas chicagiečių tarėsi va
žiuoti, bet kompanija laikinai 
pairo. •

Pereitą savaitę prasidėjo. fa
zanų ir zuikių sezonas. Musų Pasiklausykite gražaus programo 

nedėlioję iš stoties WCFL, 970 
k. 7.30 iki 8 vai. vakare.

Pagarsėjęs hindų filozofas 
ir gerai žinomas daugeliui 
lietuvių, Swami (mokytojas 
hindusų filozofijos) Gnanes- 
warananda, pasimirė sekma
dienį, pusę po trijų popiet. 
Swamis buvo vedėjas filozofi- 
škos draugijos “Vedantą So- 
ciety”,-kuri buvo suorganizuo
ta šimtą metų atgal, Indijoj 
pas Šventąjį Šri Rama Kriš
na. Amerikoje Vedantą vedė
jų randasi dešimt. Vakar jie 
visi suvažiavo Chicagon laido
tuvėms, kurios įvyko trečią 
valandą popiet. Kūnas buvo 
pašarvotas 120 Ęast Delaware 
PI., Swamįo namuose. Swa- 
mis sulaukė 44 metų amžiaus.

>OU 
«2ib-jaess o-jce. 
JPS VOU JUST -

. *=OQ. UJS JS
BUT, DEAO.

CET SC
L. - J

aoafttl i
rauti rerą daati 
ae Tootb Pa«U. 

parsiduoda 
• , daa-

to raute' autanplatt 
•,* kuriuo* rallte •vriolrk- 

piritlaaitea ar k' tlta. 
PharvaeaJ Oo

LISTER3NE 
TOOTH PAŠTE

Gimimo Sukaktuvės 
pas pp. Krikščiūnus

Lapkr. 7 d. Povilas ir Leo
kadija Krikščiūnas, 6601 So. 
Richmond Avė. surengė savo 
dukrelei, Dolores Lucille,. 6 me
tų gimimo sukaktuvių puotą.

Susirinko daug svečių, tarp 
kurių daugiausia buvo Mar- 
ųuette Parko biznieriai. Kaip 
žinoma, pp. Krikščiūnai daug 
metų buvo plačiai žinomi biz
nieriai.

P-a Krikščiūnienė 
turtingą vakarienę, 
akį traukė didžiulis 
Cake

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

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVTČTŲ 
galite gauti' apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
viškų Krupniką su 
karšta arbata, paša
li n šit slogas;)

Mes parduodam tikį 
tavernos. Ten ir rei
kalaukit.
į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 
W musų tabelį

O-l! MEOBfc

IX—IE>
p^ikjcess/

APDRAUDA
(INSURANCE)

Buy gloves with whot 
it savęs 

ier» reikalo 
lankiau kad 
Koiela LJ»U 
MdeUn tnua* 
5c Ji valo ir apMOffo

■ ■■

• • •

■i

* .•i Ą JsbO?
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Trfečiadienig, lapkr. 17, 1937

KALĖDINIAI PINIGAI LIETUVON IR KA 
LEDINIAI SVEIKINIMAI-

Lietuviški Kalėdiniai Pasveikinimai 
— Kortelės Pinigų Siuntėjams.

Jau artinasi Kalėdos, iki ir turi ypatingai gražias, Kale- 
šventės paliko tik 38 dienos. 
Jei kas rengiasi siųsti pinigų 
Kalėdoms savo giminėms Lie* 
tavoje, dabar yra laikas tą pa
daryti.

“Naujienos”, kaip visiems 
yra žinoma, turi pinigų siunti
mo agentūrą, kuri visuomet vi
siems teikė kuo geriausią pa
tarnavimą. “Naujienos” 'dabar 
kviečia visus lietuvius to sky
riaus patarnavimu pasinaudoti. 
Kaip visuomet, Lietuvon išsiųs
ti Kalėdiniai pinigai bus pri
duoti adresantams greitai, tvar
kiai ir prieš šventes.

Kad paskatinti lietuvius to 
skyriaus 'patarnavimu pasinau-

fdoti, “Naujienos” padovanos 
kiekvienam siuntėjui po gražų 
Kalėdinį pasveikinimą-kortelę, 
atspausdintą lietuvių kalboje. 
Tos kortelės yra labai gražios

doms pritaikintas eiles.
Tų kortelių taipgi galima pa- 

sipirkti “Naujienose”. Jų kaina 
yra po 10 centų arba aukščiau. 
Perkant didesniais kiekiais, 
“Naujienos” duos nuolaidą. 
Tiems, kurie to pageidaus, 
įspausdins į korteles ir vardą 
ir pavardę.

Kortelių pavyzdžius galima 
pamatyti “Naujienose”. Jei ne
patogu atvykti ofisan, tereikia' 
pašaukti telefonu Canal 8500 
ir Juozas J. Žukas, kortelių pla
tintojas, atvyks i namus su pa
vyzdžiais ir užsakymą priims.

Taigi, kam reikia' kortelių, ar
ba kas nori pasiųsti Kalėdinių 
pinigų Lietuvon, kreipkitės į 
“Naujienas”.

Ofiso valandos nuo 8-tos ry
to iki 8-tos vakaro paprasto
mis dienomis, ir nuo 9-tos iki 
1-mos po pietų sekmadieniais.

IEŠKO PERSKIRŲ—Mrs. 
Evangelinę Stokowski, žmo
na garsaus orkestrų vedėjo. 
Leopold Stokowski, kuri at
vyko į Beno, Nęv., ieškoti 
perskirų nuo savo vyro.

Veikalas Apie 
Lietuvos Studentų 
Vargus Northsideje

Stato SLA 226 kuopa ši 
sekmadienį

SLA 226 kuopa rengia popu- 
liarišką lošimą “Diplomuota 
Gimnazistė”. Veikalas yra apie 
Lietuvos studentų gyvenimą ir 
jų vargus ir bėdas. Parodys 
kaip vienas studentas papuolė į 
didelę nelaimę ir kaip jis iš jos 
ištrūksta.

Lošikai 
mininkas 
(Marcelė)
tistai tarp Northsidės žmonių.

Faiza J^aim’ngas 
studentas) irgi yra gerai žino
mas lošėjas. ’ '

Veikalas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 21 dieną, Grigaičio 
svetainėj, kuri randasi prie 
3804 W. Armitage gatvės. Pra
džia 6 valandą vakare. A. V. F.

federalinio teismo nuteisti nuo 
trijų iki 8 metų kalėjimam

Tarp nuteistųjų yra ir spau
stuvininkas John Russo, 44 m., 
2249 W. 13 St., kuris išspaus
dino netikrus čekius. ,

Dvi moterys ir vienas vyras 
liko atiduoti policijos priežiū
rai trims metams.

Vyras Susirgo 
Žmona Mirė

P. Radišauskas (šei- 
ir p-ia Rad>šauskas 
yrą gerai žinomi ar-

Spaustuvininkas R. Cairns, 
60 m., 2439 Drummond St., 
vaigščiodamas su žmona Jessie, 
55 m., Illinois ir Rush .gatvių 
apylinkėje, staigiai stvėrėsi už 
širdies 'ir susmuko. Nugabenus 
j j ligoninėn gydytojai išsitarė, 
kad jis veikiausią neišliks gy- 
vas. Tai nugirdo žmona, kuri 

kad

m

vas. Tai nugirdo žmona, 
delei to tiek susijaudino, 
vietoj krito negyva.

Nušovė Žmoną, 
Pats Nusišovė

MILŽINAS VAIKAS. — 
šis vaikas Lawrence J. Bu
dy Jr. iš Kansas City, Mo., 
yra.. tik^Jiiietų-amžiaus, bet 
sveria 110 svarų ir nešioja 
paaugusio vyro drabužius. 
Jis lanko vaikų darželį, kur 
jam yra didelis vargas su 
vaikų rakandais. Bet šiaip, 
sako mokytojai, jis yra ga
bus ir sąmojus vaikas. 1

Kalėjimas Už Netik
rus WPA Čekiusz

Septyni žmonės, kurie sklei
dė netikrus WPi\ čekius, liko

m.,Thomas Olkiewicz, 34
1607 W. 63 St., užbaigė prieš 
tris metus prasidėjusius vaidus 
su savo žmona Tillie 38 m., ją 
vietoj nušaudamas savo bute ir 
paskui pats nusišaudamas.

Gražus Cicero 
“Kareivių” Jubilie 
jaus Vakaras

LĖLĖS KALĖDOMS
Iškilmingai šventė 25 metų 

sukaktuves

■

CUDDLE TOYS PATTERM 16181
No. 1618—Geriau namie pasidaryti dovanas savo vaikams 

arba kitiems, negu pirkti. Bus smagiau ir pigiau.

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. .
c . • r Vardas ir pavardė .

j Adresas ------------- -

I Miestas ir valstija 
■>*■»

—..r-lnul.ii i 1|| 'i J' i'.',1 ».<■« r hiu m;i m—■■iw. mm. g—■

Mirimai — Nauji ir Seni Bizniai — Didelis 
“Šuruni-Burum U-toje Apielinkėje

Įvairios Žinios iŠ 18-tos Lietuvių Gyvenimo
' ’ ' . ■» i ( r • • r-

Neseniai musų vietos gra- 
borius p. Simonas M. Skudas 
palaidojo net trys žmones į 
teturias dienas. Po to žmones 
apsistojo mirę, ir jau manyta, 
<ad mirtis “gavo vakacijas.” 
Bet kur tau, ji sugįžs? vėl. Jos 
aivka krito p-a Zofija Minaus- 
kienė, 717 W. 21 PI. Pašarvota 
namuose. Laidoja graborius p. 
Skudas. Mirtis buvo staigi. Gil
tinė ’papibvė stiprią, ir, rodos, 
sveiką moteriškę, palikdama 
ašarose sūnų ir dukterį

Antra auka tai Vincas Ry
mas, visiems gerai pažįstamas 
dekoratorius ir popieruotojas 
gyvenamų kambarių. Jis mirė 
kiek pasirgęs. Džiova pagreiti
no' jo mirtį. Laidotuvėmis rū
pinasi graborius Juozapas F. 
Badžius. Velionis yra pašarvo
tas p. Radžiaus koplyčioje, 668 
W. 18th Str. Laidotuvės tre
čiadienį, 
kapinėse.

18 APIELINKĖ—Vietos di
džiausia draugija “Susivieniji
mas Brolių. ir< Seserų Lietuvių,” 
rengia7' savo ^metinį balių su 
programų ateinantį sekmadie
nį. Vakaras bus didelis, nes 
komitetais iš anksto rengiasi 
atatinkamai prįimti svečius* 
Apart to, dar bus duotas pub
likai ir linksmas programas. 
Scenoj e stato Juozo Uktverto 
farsą .“Artistai”, šiame veika
le dalyvauja vietos jaunuoliai. 
Viskas įvyksta ateinantį sek
madieni, lapkričio 21 d., 6:30 
vai. vakare; Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje. Įžanga ba
liui ir programui tik 25c.

Ba-Musų “Blondinė” Onutė 
nikaitė,' niekados neatsisako 
kur nors dalyvauti programe. 
Turėdama dailų “sopranuką” 
ji nešykšti padainuoti ir palink
sminti musų publiką. Ji yra 
tikra “patriotė 18 kolonijos.” 
Kas kur ir kaip, ji sako: “Aš 
visuomet gatava pagelbėti 18 
kolonijai”. Ji dalyvauja “Ma
riutės” rolėje farsoje “Artis
tai.”

O “Brunetė” Estella Rimkai- 
tė turi gražų altą, be jos tai 
kaip kiti sako, “kaip maistas 
be druskos”, negalima apsieiti. 
Ji yra ir dainininkė ir pianis
te ir lošėja, kupina neišsemiamos 
energijos jaunuolė. Ji lošia 
“Narsutės” rolę “Artistiiose*”— 
lapkr. 21 d. 18 kolonijoje.’, ‘

17 lapkr., Tautiškose
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Miscellaneous 
įvairus

TeL.Victoiy 4965 
STOGDENGYST®

Meą dengiame Ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blžtiea 
darbus. Lengvos išlygos, Jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted Street

Furnished Rooms Wanted
REIKALINGAS KAMBARYS pa

vieniam - vyrui — garu arba šiltu 
vandeniu šildomas—Northsidėje.

- Naujienos. Box 742.

RENDON 4 KAMBARIAI šviesus 
f rentinis f lėtas maudynė — mū
rinis- namas. $20 j mėnesj. 824 West 
34th PI., pirmos lubos užpakaly.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ— 
žinau visą šeimininkės darbą, paty
rusi. Kalbu angliškai ir lietuviškai 
—turiu automobiliu — moku drai- 
vyti. Anna Dunauskienė, 111 Lo- 
oust St<, Batavia, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGA KRIAUČIAUS, — 
geistina, kad butų patyręs ir nepi- 
, okas. AtsiŠaukit greitai 1857 West 
47th Street.

Partners Wanted
Partnerystės Reikia

PAIEŠKAU PUSININKO eiti i 
tavem — turiu patyrimą — nėra 
skirtumo ar ženotai porai ar pa
vieniui. 1807 W. 46th St. antros 
lubos, Anna Beach.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisaj

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir slnkom. Taipgi Štarų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915' SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

CICERO. — Lapkričio 13 d. 
Liuosybės salėje įvyko Lietuvos 
Kareivių Draugystes 25 metų 
jubiliejinis vakaras. Programą 
pildė Jaunoji Birutė. Publika 
buvo patenkinta, žmonių buvo 
daug, Beveik visos vietinės or
ganizacijos dalyvavo iškilmėse.

Laike programo buvo išdalin
tos dovanos 21 nariui, kurie ne
ėmė pašalpos per 10 arba 20 
metų. Po programo grojo šau
nus šokių orkestras.

Nuo savęs linkiu Kareiviams 
laimingai gyvuoti ateityje*.

Buvęs. /

Na, o ką jau ir besakyti apie 
vyruli Kas jie? Visų viršuje 
stovi jaunuolis, kuriam reko
mendacijas- nereikia. Kas ka 
neveiktų, ir ^kur tai nebūtų, 
jis visuomet su tjkr-u pasiryži
mu sten^iąSj pagelbėti, bile1 tik 
butų dailės dalykas.^ Jis Jošįa, 
jis dainuoją|rt$i Vyras “ir prie 
tanciaus ir prie ražančiaus.” 
O tuo vyru yra niekas kitas 
kaip p. Jonas Rukštala. Jis lo
šia. “Hipnotisto^ rolę “Artistuo
se”; lapkr, 21 d. Dievo 
parap. svetainėje. - ‘ 

» » »
Mergina Be Kaulų

Mes irgi galime pasididžiuoti, 
kad turime merginą be kaulų. 
Mat, pas žmones yra įprasta 
sakyti, jeigu kas moka gerai 
ir lankiai lankstytis tai tokia 
ypata. yra “be kaulų” ir toks 
vardas pritinka musų koloni
jos • jaunuolei Julei' Sakalaitei- 
Barauskaitei (po patėviu). Ji 
šoks ir lankštysis “Akrobates” 
rolėje. Jai asistuos jos motulė 
Barauskienė. Joms yra speciąliai 
pai Si^yta rolė. Jas matysime 
veikale “Artistai” lapkr. 21 d. 
18 kolonijoje Draugystės Su- 
siv* Brolių ir Seserų draugijos 
vakare..

Apv

» » »
KRAUJO SPAUDIMO 

AUKOS i
Kraujas muša žmones gana 

skaudžiai. Nesenai kraujas pa
guldė du diktus vyrus. Dakta
rai ir kiek nusimanantieji apie 
sveikatą, aiškina ir persergsti 
žmones, kad riebumas ir aug- 
štas kraujo spaudimas yra 
žmogui pavojingas.. Lemia mir
tį. Bet. musų žmones nenori 
klausyti tokių pareiškimų, 
.jiems- būti storais su “taukine” 
ant ju'osmenio atrodo sveikata 
ir “unoras”. Bet praktika pa
rodo visai ką kito. Jokia in- 
surance-apdraudos kompanija 
storo žmogaus-daug sverian
čio, nepriima, štai pavyzdys:

Baltrus Jonaitis—Augštas 
spaudimas kraujo paguldė jį į 
lovą. Nors apskričio ligoninėje 
jam' nulindo daug kraujo, bet 
mažai ka gelbėjo.

Pranas Zuipa, 1705 So. Canal 
Str., plačiai 18-toj žinomas. 
Kadaise Buvo ledų ršvežioto- 
ja.s; guli Chicago ligoninėje, 
811 E. 49 Str., kambarys 316. 
Augštas spaudimas kraujo jį 
ten, paguldė, suparaližuodamas 
pusę kūno ir atimdamas žmo
gaus kalbą. Gręsia pavojus gy
vybei.

AUKŠTO

» » »
NAUJA GROSERNĖ

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

REIKALINGA VIRĖJOS — namų 
ruoša—šeima iš 4 — privačias kam
barys,—liudymas. $10—$12.

Superior 0983.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, savas kambarys — be 
sunkaus skalbimo — mėgti vaikus— 
$8. Drexcl 5270.

I rtifriiilfl oi unciam GėlesLOVEIKIS
Daba, 

KVIETKININKAS
Gėlės zVestuvėms. Bankietums 

ir ragrabama
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7.314

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 58««

AFIŠOS 
» .

Žmonės klausinėja, kas spaus
dino afišas i: Draugystės Susiv. 
Brolių ir Seserų Lietuviu va
karui, kuris įvyksta ateinant 
sekmadienį, Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje, nes darbas 
padarytas t dailus ir naujoviška 
kompozicija. Verta ir reika
linga yra pranešti, kad tą dai
lų darbą atliko niekas kitas, 
kaip tik “Naujienos”, |r drau
gystė tai įvertindama, savo 
spaudos darbus duoda “Nau
jienoms”, nes taip yra nutarta 
pačios draugijos—dupti darbus 
tiems musų laikraščiams, kurie 
mus remia.

su

| GERB. Naujienų skaityto- 
jot U |kMtytQj«4 prašonu 
pirkinių reikalaiė «iU j tau 

<rautuvea, kurinę [
,.\aaj!euo»*e .. . „ j

' u. i»wi>hįhf 'w iwwr ’

j MIRTYS
Pas* mus kai kada mirimai 

yra retas dalykas, bet kai ko
kiu atvėju, tai beradus, kąd ta 
negailestingoji mirtis netur 
pei gaileš^kį,Jnei saiko, nei ne-•• - -- — — —- z ------

pavargsta šyaistytis savo < mir- tinaimažai.
t ' i . * » z r/ J*

ties dalgiu.

šiomis dienomis atsidarė nauja 
grosernė, 1825 Canalport Avė., 
pp. Valaičių name. Savininkė 
yra jų duktė. Užlaiko “gatavą- 
rukytą mėsą, ir smulkmenas, 
reikalingas kasdieniniam gyve
nimui. O pats. Pranas M. Va
laitis su savo posūniu Kudirliu--

PRAMONĖJE
Priduoda naujas spalvas, ir 

nudailina—“pališina” pastato
moms kambarių lempoms kojas. 
Jie dirba savo “šapo j e” 1834 
Caųalport Avė.

» » »
RADIO DIRBTUVĖ

Radio taisymo patai pas
gerais instrumentais turi įren
gęs musų kolonijos jaunuolis 
p. Jonas Gudas, 1816 So. Ruble 
gatvė, savo tėvuko p. Antano 
Gudo tfžpakaliniajam name. 
Darbas pagal mano patyrimą 
yra rūpestingas, nes matyt, 
kad jaunuolis mano geri įsL 
dirbti toje šakoje. Sūnūs pa
gal savo tėvą. Tėvas p. Anta
nas Gudąs užlaiko savo groser- 
nę po tuo pačiu antrašu, 1816 
So. Ruble. Nors žmogus ne- 
sveikuoja; bet dirba ir stengia
si* kiek išgali,, sau pragyveni
mą daryti. Sūnūs ir tėvas abu 
sumanus darbininkai ir biznie
riai. Verta paimti pavyzdį iš 
tokių' jaunuolių ir tėvų, kaip 
Gudai, Valaičiai ir keletas ki
tų, žinoma; kurių yra apgailė-

r* 'v-'f

IŠVYKSTANT Į FLORIDĄ paau
kuos gražius 8 kambarių rakandus. 
Gyvenimo kambario, valgomo kam
bario, miegkambario setai, French 
sofa, krėslai, komodės. lempos, 
veidrodžiai: 10x14 — 9x12 kauras 
$10.00. Hudson Furkautis $35.00. 
Viskas turi būti parduoti šią savai
tę. 4616 N. Clarendon Avenue, Ard- 
more 0277.

PAŠVENTINO KAPĄ
Pereitą sekmadienį šv. Ka

zimiero kapinyne tapo pašven
tintas antkapis-paminklas ant 
A. A. Mortos Banikaitienes ka
po. Dalyvavo skaitlingas būrys 
žmonių. Po ceremonijų Walteris 
(vyras) Antanas (sūnūs) ir 
Onutė (du.ktė-dainininkė) par- 
sikvietę svečius į savo namus 
2133 So. t Halsted St. 
pavaišino. 

-r ~ ~

Du Užmušti, 
10 Sužeista 
Eksplozijoj 
Dirbtuvėj

ir gerai
Bynsas

Du darbininkai liko 
trys sunkiai sužeisti, o 7 sužeis
ti kiek lengviau eksplozijoj 
Carnegie-Illinois Steel Corp. lie
jykloje, South Chicago. Eksplo
zija ištiko vakar 11:30 vai. ry
te.

užmušti,

Užmušti darbininkai yra 
Mike Rutkowski, 8232 Manistee 
Avė., ir negras džianitorius 
James S. Griffin.

Sužeistas lietuvis 
darbininkas

Tarp sunkiai sužeistų yra du 
skyrių viršininkai ir darbinin
kas Simon Piras, 10643 Avė. 
M.

Eksplozija ištiko rolling mill 
prausykloj ir butų buvę gal 
šimtai sužeistų, jei eksplozija 
butų ištikusi pusvalandžiu vė
liau, pietų laiku, kada darbinin
kai susirenka apsiprausti ir pa
siimti iš lakerių atsineš»tus pie
tus.

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

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

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

1935 BLYMOUTH 4 durų deluxe
sedan ......     $395

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

Klauskit Mr. įPUPkA *’•"
4628 West Washington Blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KOTELIS 40 
geras budinkas — 
— didelis biznis— 
tarpe Indianapolis

dau-

Patvirtino WPA 
Darbus

—----
Washingtonas patvirtino

■gumą Chicagos pasiūlytų WPA 
darbų projektų, kurių bendra 
suma siekia $20,000,000 ir ku
rie1 duos laikinį darbą dėl 7,400 
bedarbių. Tie darbai bus vyki
nami tik tikslu nors kiek su
mažinti nedarbą Ch.icagoje, nes 
miestas noturys pinigų bedate 
bių šelpimui.
4.

Skelbimą! Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
yra • naudingos.

PARSIDUODA 
KAMBARIŲ — 
puikus rakandai 
geriausis hotelis 
ir St Louis; Route 40—Main Street 
of the United States. Kaina $45,000 
cash. Kili and McHeąry, 116—No. 
21st St., Matfoon, Illinois.
jį ....... -įg. .■.Į.m........ ■—

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITE and bOMPANY 
Real Estate, Loans and* Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Gri&h

PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIO.

10 akepių geros žemės su budinkais 
arti Willow Springs, parsiduoda už 
$3500.—5 kambarių medinis namu
kas su dideliu lotu. Kaina $2500.— 
Ir šiaip kitų bargenų.

Z. S. MICKEV1CE AND CO.
6816 So. Westem Avenue. 

Hemlock 0800.

COAL 
Ansriya

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

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00 ;
6.00
5.00

'■tiuiuHiutmHiumiuiiuumiiuiuiHMititniimmiuuu'oMj

I JEI TURIT
KA PARDUOTv

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

‘Pašaukit «mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos -pri- 

j einamos, Už pakartoji- 
F miis gausit nuolaidų.
Iiri.......r‘‘‘irrmiii‘‘nTritiMiiiTririifrrrT**"-iTiiiniMHMtf



NAUJIENOS, Chicago, Ilk
..................... , ......... .. ... 1 II......

Trečiadienis, lapkr. 17, 1987

p J JSPUDŽIAI IŠ rekl*am°9 aPie ligoni- gelio amerikiečių gyvenamup^

s KELIONĖS PO EUROm^
binosi atgal Amerikon, kad į

Vokiečiai Hitlerio Labai Nekančią — Didelis 
Rengimasis j Karą — Nusivylęs Ligoninėmis 

—Europa Atsilikusi Medicinoje
Garsus Chicagos chirurgas,į domis, kaip daromos operaci-

jos ir kaip įrengtojTTigoninės 
Dr. Ashmenckas nutarė 
lankyti Europą.

Anglijoje.
. Jis pirmiausiai sustojo 

glijoje, Edinborough ligoninė
je. Ši ligoninė yra neturtin- 
giemsiems. Priežiūra yra la

ibai bloga. Amerikos ligoninė
se patarnavimas daug ^geres
nis.

Išbuvęs ten dvi savaites, Dr. 
Ashmenckas nuvyko į Londo
ną ir susipažino su garsia 
London ligonine. Ši įstaiga pa
sirodė kiek geresnė už pirmą
ją ligoninę, bet ir tai Ameri
kos ligoninėms ^negalėjo pri
lygti. Operaciniai instrumen
tai, tvarka ir įrengimai 
viški.
Panašios nuomonės Dr. 

menckas buvo ir apie

lietuvis Dr. P. JwAshmenckas 
neseniai važinėjo po Europą 
ir aplankė, beveik visas žy
mesnes šalis. Jo kelionės tik
slas buvo susipažinti su Euro
pos ligoninėmis.

Įspūdžiai, kuriuos Dr. Ash
menckas parsivežė, buvo ne
kokie.

Dr. Ashmenckas paeina iš 
Du Bois, Pcnnsylvania. Per 
keletą metų praktikavo savo 
profesijoje Pearl City, Ilk, o 
vėliau operacijomis pagarsėjo 
ligoninėse, Freeport, III.

Daktaro sesuo, Dr. Natalie 
, Ashmenckaite, taipgi chirur

gė, kuri turi pasekmingą prak
tiką Chicagoje. Ji yra vyriau
sia gydytoja Grant ligoninėje, 
kur padaro apie 20 operacijų 
į savaitę. Laikui bėgant, jos 
praktika taip padidėjo, kad 
viena negalėjo apsidirbti ligo
ninėje ir ofise, tad pakvietė kitas ligonines, kurias aplan- 
ir brolį Dr. Ashmencką persi- kė Europoje. Berlyno ligoninė 
kelti Chicagon ir praktiką ves- , maža, blogai įrengta. Tokia 
ti kartu. Brolis kvietimą pri-’pat ir garsioji ligoninė Vien- 
ėme ir Chicagon atvyko. Abu noje. Budapešte, Vengrijoje, 
Dr. Dr. Ashmenckai dabar! ligonių priežiūra geresnė, ne
gyvena Northsidėje ir ofisą gu Viennoje ar Berlyne, bet 
užlaiko prie Wilson ir Sheri-! atsilikusi nuo Anglijos. Bcnd- 
dan gatvių. Praktiką turi iš- rai, 
imtinai tarp anglų. .

Norėdamas

ap-

An-

seno-

Ash- 
visas

nių gerumą, Dr. Ashmenckufc se kambariuose. „ 
tekę labai nusivilti. Tiek esą Olandai linksmi, gyvenimu 
gerai, kad dabar žinos, jog patenkinti žmonės. Mėgsta ge- 
Europos medicinos mokslas ir rai ^psirengti, yra malonus, 
ligonių priežiūra yra išpusti nuoširdus ir labai atviri, 
dalykai, ir kad Europa, toli Uniiimp

nuo Amerikos kaip ligonių J J ’
tvarka, taip ir gydymu.- i J Austrijoje tipas geresnis ne

gu Vokietijoje, bet žmonės 
nušepę, triobos, kaip miestuo
se, taip ir kaime —- apleistos, 
prastos. '■

Vokietijoje.

Bet sukdamas per Europos 
kontinentą, Dr. Asmenckas 
matė nevien ligonines ir ligo
nis. Matė kaip žmonės gyvena, 
koks jų ūpas, sentimentas. 
Pastebėjoj kad vienur, kaip 
Belgijoje, Brussels mieste> 
žmonės gerar apsirengę, link
sni!, patenkinti gyvenimu. Nįi- 
mai gražus, pavyzdingi. Vo
kietijoje, priešingai, žmones 
labai suvargę, prastai apsiren
gę, išrodo nedavalgę, nusimi
nę. Ūpas labai nupuolęs. Hit
lerio labai nekenčia, bet turi 
tylėti. Matosi didelis rengima
sis į karą. Vieši keliai platus, 
gali važiuoti greta šeši autp- 
mobiliai. Tie keliai įrengti 
greitam pervežimui amunici
jos ir kareivių laike karo. 
Miškuose įtaisytos milžiniškos 
orlaivių bazės. Nors šalis ren
giasi karui, vienok Vokietijos 
žmonės karo nenori, bet pasi
priešinti negali.

/

Aplankė Dr. Ashmenckas ir, 
Olandiją. šalis labai grąži, 
triobos, kaip ūkiuose, taip ir 
miestuose — gražios. Ypatin
gai įspūdį jis gavo užėjęs pas

Grįžęs New Yorkan, dakta
ras apsistojo New York Post- 
gradutate ligoninėje. Labai 
gerai įrengta. Po Europos li
goninių, New Yorko įstaiga, 
techniškais įrengimais, pato
gumais atrodė kaip stebuklų 

i pasaulis.

Vakar Išdalino 
Bedarbių Regis
travimo Korteles

rą kortelę. Korteles turi pildy
ti ir tik dalį laiko dirbantys 
žmonės, jei jie pageidauja dau
giau darbo ar ieškosi pastoves
nio darbo.

Vakar reguliarus ir extra 
tam darbui pasamdyti laiška
nešiai paliko visuose namuose 

į bedarbių registracijos korteles 
Įsu 14 klausimų, kurias turi iš- 

Po vizjto New Yorko, jis,pildyk visi bedarbiai ir jas pa- 
sustojo trumpam laikui Mayo štuj sugrąžinti iki šio žešta- 

Iš Austrijos Dr. Ashmenc-■Br.olll?!'ii Ho*pl.tal;_ Roclicstc- ,(lienjo (subatos). Kiekvienas 
kas nuvyko į-Vengrijon, o iš' Mmnesotoje. Tai yra pa- bedarbis, net ir toje pačioje 
ten - lialijon. Vidurinės kle-i:aulln,al. pa?arseJusl >Tn,ne.šeimynoje, tuvi išpildyti atski-

- - . J - - (tumorų ir. vežto operacijomis.'
T”! Kitokiose operacijose Mayo 

Brothers įstaiga yra lygi ki
toms ligoninėms.

ten — Italijon. Vidurinės ’kle-U 
sos italai, su kuriais teko su-' 
sidurti,> yrą' dideli Mussolinio 
patriotai. Bet* ūkininkai, dar
bininkai labai suvargę, pras
tai apsirengę. Su, jais neteko 
pasikalbėti, viena, kadangi 
Dr. Ashmenckas nemokėjo 
italų kalbos, o, ^antra,—labai 
saugojama, kad f Juristai ne
gautų progos šfleįti su žmonė
mis. Kaip vdkjeŽiai, taip ir 
italai nekenčia amerikiečių. 
Net Amerikos’ gamybos kru- 
tainieji paveikslai yra perdir
bami, kad “kalbėtų” Itališkai. 
Austrijoje ir Vokietijoje Ame
rikos filmų kalba palikta, 
tiktai parašai yra vokiški.

Šveicarija . laibai graži ša
lis. Geri namai, žmonės gerai 
apsirengę, viskas brangu, bet 
išrodo kad gyventojai turi pi-,Du Bois> pa. jį j

Ashmenckų šeima.

Ashmenckai,. Seniorai, dak
tarų tėvai, kaip ir visi kiti lie-( 
tuviai, atvyko Amerikon lais-i 
vės ieškoti. Ilgą laiką gyveno 
Du Bois, Pennsylvanijoje, kur, 
daug dirbo socialistų naudai.' 
Jie patys, savo lėšomis parsi-1 
kviesdavo kalbėtojus aiškinti 
socializmą ir kovoti prieš Ry-' 
mo Trusto agentus.

Nors dabar pp. Ashmenckai 
nedalyvauja darbininkiškam^( 
judėjime, tačiau jį remia. Pa^ 
Ashmenckienė užrašė “Nau
jienas” savo broliui Stačiokui,' 

ir p. Ash-( 
menckas taipgi perka kitą so-( 
cialistų ir laisvamanių litera-' 

į turą ir ją platina nemoka
mai.

Dr. Dr. Ashmenckai gražiai 
Apvažinėjęs tas,, šalis, ir kalba lietuviškai ir nesidrovi 

akyvaizdoje didelio karo pa-, savo ofise lietuvių kalbą nau^ 
vojatis, Dr. Ashmenckas

nigų.

mi. Gražiai apsirengę. Didelis 
įtempimas politikoje. Kairio
sios partijos turi žmonių pri
tarimų.

Apvažinėjęs

Kurie patys negali išpildyti 
šių kortelių, paštas mielai jas 
tiems bedarbiams išpildys ir 
tam tikslui yra pastatęs žmo
nes. <

Bedarbiai yra surašinėjami 
tikslu sužinoti tikrąjį bedarbių 
skaičių ir tuo budu tiksliau 
kovoti nedarbą.

šalis,
butas ir karvių tvartas buvo 
po vienu stogu. Tačiau karvių 
tvartas, grindys taip švarios, 
kad tokios švaros nerasi dau-

Dr. Ashmenckas sako, 
kad negavo nieko patirti, kad 

susipažinti su ir geriausiose Europos ligoni- 
kitų šalių chirurginėmis meto-'nėse. Nebuvo ko pasimokinti.
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KĄ PADARĖ AU.TOMOBILIS. —- Gryštantis iš futbolo žaidimo 200 Beloit kolegijos studentų Milvvaukee traukinys Morton Grove prie
miesty užvažiavo ant sustojusio kryžkelėj automobilio su, kaip matome, labai liūdnomis traukiniui pasėkomis. Garvežys išardė bėgius ir ap
virto, nušoko nuo bėgių ir keli vagonai. Traukinio pečkurys liko mirtinai sužeistas, bet inžinierius laiku iššoko iš traukinio. Pasažicriai liko 
tik smarkia^sutrenkti. Automobiliu važiavę žmonės irgi laiku iššoko iš automobilio. j

• ...•J . ..V,

POLICISTAI APSIRENGĖ ŽIEMAI. — Chicagos po- 
licistų paradas Grant parke parodymui savo viršinin
kams žiemos uniformų.
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KALAKUTŲ KARALIE
NĖ. — Miss Artelia Turley, 
iš San Francisco, Gal., kuri 
bus kąįakutų 'karaliene kOn- 
teste Salt Lake City, Utah. 
Laimėjęs pirmąjį prizą ka
lakutas bus pasiųstas į Bal
tąjį Namą, VVashingtone, 
prezidento Dėkos dienos 
pietums. ;/
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ALIEJAUS IŠTEKLIAI — Baltos vietos parodo 
tas dalis Jungt. Valstijų, kur galima tikėtis rasti didesnį 
kiekį aliejaus. Juodi taškučiai rodo dabartinius aliejaus 

šulinius. Pasak žinovų, aliejaus Jungt. Valstijose, nežiū

rint didelio jo sunaudojifno, užteks dar keliems šimt

mečiams
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Vaikai bėga nuo ateinančios iš juros didelės bangos laike siautusių pietinėj




