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DARO OBSTRAKCIJA BILIUI PRIEŠ 
L1NČIAVIMUS

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

Biliui priešingi pietinių valstijų senatoriai
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 17.
kričio 15 dieną, susirinko J. 
Valstijų kongresas «specialiai 
sesijai. O jau antradienį pra
sidėjo obstrukcijos debatai 
(filbuster) senate, kurie truk
dė konstruktyvį kongreso dar-

Pirmadieni, lap-

Kadangi farmų produktų 
kontrolės bilius dar nebuvo vi
siškai priruoštas, tai senatoriai 
Wagner ir Van Nuys pareika
lavo senatą svarstyti jų įneš
tą bilių prieš linčiavimus.

Dėl to biliaus' pietinių val
stijų senatoriai ir pradėjo ob
strukciją, 
senatorius 
minučių, 
senatorius
valstijos. Jisai naudojosi bal-

so teisėmis iki 5 valandos po 
pietų, kai sėnatas posėdį nu
traukė.

Pietinių valstijų senatoriai 
atrodo nusiteikę obstruktuoti 
bilių prieš linčiavimą iki bus 
patiektas svarstymui ūkių pro
duktų kontrolės bilius. Ob
strukcijos biliams prieš linčia- 
vimus jiems yra ne naujiena. 
Jie jau vartoja jas nuo 1890 
metų, kai kova prieš linčiavi- 
mus pradėta 
jų kongrese.

Senatoriai 
Nuys, biliaus
turi senato daugumos 
mą biliui, bet pietinių 
senatoriai trukdo jo priėmimą 
— kad užėjus skubesniam rei
kalui bilius butų atidėtas arba 
ir visai, kaip sakoma, palaido-, 
tas. .

Jungtinių Valsti-

Wagner 
autoriai,

ir Van 
tur būt 
pritari- 
valstijų

•:*:*‘*S:*:*: IŠ LIETUVOS
Pasvalio Kurorte Šie

met Gydėsi apie 500 
, Žmonių

FRANCUZIJOS ATŽAGAREIVIAI PEŠASI

Fašistų vadas, švarios valdžios gynėjas, 
. pasirodė kaip kyšių ėmėjas

Kentucky valstijos 
Byrnes kalbėjo 90 

Po jo balsų paėmė 
Connally iš Texas.

Rusai ir šiaurės ašy 
galyje pavojingi 

naciams

PASVALYS. — Spalių 23 d. 
Pasvalio kurortas baigė savo 
šių metų sezoną, per visą se
zoną kurorte gydėsi 500 ligo
nių. Ligonių sergančių reuma
tu, nervų, odos ir panašiomis 
ligomis buvo iš visų Lietuvos 
kampų.

Šią vasarą liepos mėn. ku
rorto apžiūrėti iš Kauno bu
vo atvažiavusi gydytojų komi
sija, su gyd. pulk. Matulioniu 
priešakyje. Komisija tyrė, ana
lizavo Pasvalio kurorto sieros 
šaltinio vandenį, kuriame, 
apart kitų įvairių mineralinių 
dalių,, rasta didelis sieros pro
centas. •

PARYžIUS, Francuzija, lap
kričio 17. — Trys savaitės at
gal Lyons mieste buvo nagri
nėjama byla, kurią iškėlė 
Francuzijos fašistų vadui, pul
kininkui de La Rocųue, grafas 
Pozzo de Borgo už šmeižimą, 
šioje byloje liudijo buvęs’Fran
cuzijos konservatorių premje
ras Tardieu. Jis rodė, kad de 
La Rocųue ėmęs kyšių iš jo, 
Tardieu, kai jis buvo šalies 
premjeru.

Lyonse de La Rocųue pra
kišo bylą, 
kaštai.

Praėjusį 
vadas vėl.
ryžiu j e. šiame teisme de La 
Rocųue skundė įvairius laikraš
čius jį apšmeižus. čia ir Vėl 
Tardieu liudijo. Jis ir vėl kal
tino fašistų vadą kyšių ėmi
mu*.

Jam teko padengti

pirmadienį fašistų 
atsidūrė teisme Pu-

Japonai grūmoja 
taikos konferen
cijos dalyviams 

/

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 17. — Japonų 
reiškė trečiadienį,

KUR ŽUVO DU DARBININKAI. / Ekspliozijos 
sugriauta Carnegie-Illinois liejyklos, South Chicago j, 
prausykla, kurios griuvėsiuose žuvo du darbininkai, 3 
darbininkai, jų tarpe lietuvis Simonas Pipiras, liko 
sunkiai sužeisti ir 7 darbininkai sužeisti lengviau. 
Ekspliozija išliko sprogus vandens šildyįtojui. ’ > Į ,

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 17.t — .Trečiadienį dien
raštis “Berliner^ Boersen-Zei- 
tung”, vokiečių generalio šta^riausybė skaitys 
bo nuomonių reiškėjas, išėjo 
su ilgu ir alarmuojančiu straip
sniu apie pavojų rusų ekspe
dicijos į šiaurės ašigalį.

Pasak djenraščio, -šiaurės 
ašigalio ekspedicijį sudaro ne 
mokslininkai oro ir šiaurės ap
linkumos tyrinėtojai, bet mas
kuoti bolševikų agentai, čia, 
tarp ledų ir sniego, jie daro 
planus . civilizacijai sugriauti.

Taip kalba ne juokų lapas, 
bet Hitlerio armijos generalio 
štabo nuomonių reiškėjas.

atstovas pa- 
kad jo vy- 
nedraugingU 
elgesiu, jeiesant Japonijai 

Brussels konferencijos dalyviai 
sutiks užgirti kinų prašymą 
karo medžiagos karui prieš ja
ponus. . ,. , ,

'Japortai— gali? -"'Yemdamieši 
tarptautiniais įstatymais, pa
reiškė tas pats atstovas, pa
skelbti blokadą Kinijos pakraš
čiais visiems laivams, kurie ga
bens kinams karo reikmenas, 
o tai reiškia pavojų labai rim
tų pasėkų.

LENKIJAI GRŪMOJA SAVITARPIS 
KARAS

VARŠUVA, Lenkija, lapkri
čio 17. — Antradienį, lapkri
čio 16, dienraštyje “Illustro- 
wany Kurjer Codzieny’?, leid
žiamam Krokuvoje, tilpo sen- 
sacinis straipsnis, kuriame kal
tinama, jogei \rėmėjai Naciona- 

^yięnybfe^v^ii^^teuo;-: 
ja išžudyti apie 300 žymių ša
lies x asmenų — buvusių kabi
neto narių, senatorių, kariuo
menės vadų, atstovų buto na-' 
rių. / ...

Nacidnalią Vienybės partiją 
šiemet suorganizavo pulk. 
Adam Koc, padedamas maršalo

Smigly-Rydz. / Dabar ji suski
lusi į frakcijas ir įvairios gru
pės kovbjančįos dėl galios val
džioje.

Praėjusį sekmadienį buvo 
pasikėsinimas i nužudyti pulk.. 
SĮąwęk^. jCįįąs.-

Po šios gydytojų komisijos 
padarytų tyrinėjimų, liepos 20 
d. Ministerių kabinetas oficia
liai pripažino Pasvalio kuror
tą ir jam suteiktos visos ku
rortų . teisės ir privilegijos.

Visais geležinkeliais važiuo
jant Pasvalio kurortan tarifas 
bus 50% sumažintas. Tik vie
tos savivaldybė žada uždėtį ne
didelį kurortinį mokesnį, kaip 
rinkliavą miesto reikalams.

Pasvalys turi apie 5,000 gy
ventojų, statosi, plečiasi, gra
žėja ir didėja.

' Kad Tardieu, kaip Francu 
zijos premjeras, teikė fašistui 
kyšių, franeuzai mažai tepai- 
so. Juos kur kas labiau domi
na faktas, kad de La Rocųue, 
kurs skelbėsi norįs panaikinti 
supuvimą franeuzų valdžios si
stemoj, pasirodė pats esąs ky
šių ėmėjas. Kitą dalyką kon
statuoja stebėtojai tai tą, 
kad Francuzijos atžagareivių 
padėtis pasidarė taip sunki, jo
gei jie vienas kitą ima už ger
klės.

Dabar dar laukiama trečios 
bylos. Paskutinėmis dviemis 
dienomis policija areštavo pen
kis asmenis, turėjusius ryšių • 
su slapta* fašistų organizacija 
“Les Cagoulards”, ir užgriebė 
organizacijos dokumentų bei 
ginklų. Laukiama, kad tyrinė
jimas iškels viešumon daugiau 
purvinos fašistų veiklos.

Šalies merai patieks 
žinių kongresui apie 

pašalpos reikalus

Dalino organizacinę 
literatūrą prie Fon

do dirbtuvių
Sėdėjimo streikas 
Cadillac dirbtu

vėje

padaryta prieš:.; gyvastį Rui- 
kowskiop kurs’ .yra jaunuome
nės organizacijos vadas.

Įvairios klikos, pasak prane
šimų, mėgina ^paveržti kontro
lę iš dabartinės valdžios, ku
rios prezidentu* yra Ignac Mos
čioki.

Pataria statyti 
transatlantinius 

lėktuvus

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 17. — Jungtinių Valsti
jų merų konferencija trečia
dienį nurodė, jogei skaičius 
žmonių reikalingų pašalpos, pa
skutiniuoju* laiku x padidėjo. 
Konferencija įpareigojo savo 
pildomąjį komitetą ištirti pa
dėtį ir patiekti rekomendaci
jas kongresui, kai prasidės jo 
reguliari sesija sausio mėnesį 
1938 metais.

Mich., lapkričio 
automobi- 
nariai da-

Viesulas vėl užgavo 
v ' Filipinų salas

DETROIT, 
17. — Trečiadienį 
lių darbininkų unijos 
lino’ unijos leidžiamo laikraš
čio specialią laidą, pašvęstą 
Fordo darbininkų organizavi
mui. x

Laikraštis dalinta prie Fordo 
dirbtuvės River Rouge. 35 da
lintojai susirinko prie dirbtu
vės vartų No- 4, kur mušeikos 
užpuolė unijistūs, kai jie 
lino panašius atsišaukimus 
metų gegužės 26 dieną.

Dalinimas atsišaukimų 
čiadienį yra dalią vajaus,
ris dabar varoma . tikslu suor
ganizuoti Fordo darbininkus ir 
priversti Fordą pripažinti uni
te-

da
gių

tre- 
ku-

MANILA, Filipinų salos, lap
kričio 17. — Viesulas vėl šu
kė Filipinų archipelage į va
karus nuo Luzono. Pirmosios 
žinios sakė, kad ’ daug žalos 
turtui padaryta. Nutraukta te
legrafo ir telefono susisieki
mas su visomis Salomis į pie
tus.

7 italai pabėgėliai 
užmušti

NAIROBI, Kenya kolonija, 
Afrikoje, lapkričio 
cialųs Britanijos 
sako, kad septyni
geliai užmušti, o 27 sužeisti 
riaušėse prie Camp Isolio.

17. — Ofi- 
pranešimai 

italai pabė-

apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs niaukimasi; povui 
kjlanti temperatūra; vakare 
sniegas; saulė teka 6:42, lei
džiasi 4:28 valandą.

DETROIT, Mich., lapkričio 
17. — Cadillac automobiliu 
dirbtuvių vedėjai* trečiadienį 
uždarė jas ir paleido. iš dąrbo 
apie 4,000 darbininkų. Dirbtu
vės uždarytos dėl to, kad 75 
faUndrės skyriaus darbininkai 
paskelbė sėdėjimo streiką.

Automobilių unijos dirbtu
vių komitetas atšaukė streiką. 
Kompanijosr vedėjai pareiškė, 
kad vakare naktinė pakaita 
vėl pradės dirbti.

Vyriausia karo taryba 
' Japonijai

TOKIO, Japonija, lapkričio 
17, — Japonijos imperatorių® 
Hirohito trečiadienį užgyrė 
įsteigimą vyriausios tarybos 
karui ir kitiems svarbiems rei
kalams vadovauti.

Chiang Kai-shek re
zignavo iš preziden 

to vietos

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 17. — Jungtinių Valsti
jų laivininkystės komisija pra
ėjusį trečiadienį rekomendavo 
kongresui išleisti įstatymus, 
kurie pagelbėtų laivų kompa
nijoms išvystyti patogų kelio
nei per Atlantą oro laivyną 
vietoje dabartinių puošniųjų 
laivų- plaukiančių vandeniu*. 
Komisija teikė pirmenybę ae
roplanams, o ne dirižabliams. 
Jos manymu, ateityje milžiniš
ki lėktuvai, pajėgią gabenti po 
150 pasažierių,'; užims vietą to
kių laivų,? ;kšipj;Queen Mary, 
Normandie ir George Washing- 
ton.

.SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 17. — Chiang Kai-shek re
zignavo iš prezidento vietos Ki
nijos v valdžios pildomo jo j tary
boj. Jisai pašvęs visą laiką'ki
nų armijoms prieš japonus va
dovauti. • . /

Vyriausybė įspėjo civilius 
Nankingo gyventojus, kad mie
stui grūmoja japonų pavojus. 
Kinai, kurie pajėgia, bėga iš 
miesto. -n (

Didelės liūtys sulaikė japo
nų briovįmasi Soochow miesto 
linkui.

Antrą vertus, generolo Chang 
Fahk-Wei' vadovaujama kinų 
kariuomenė išvystė netikėtą 
kpntrofensyvą prįeš japonus.

skelbę

Paskyrė atstovą
fašistams *

LONDONAS, Anglija, lap- 
Anglijos vyriau-kričių 17. — Anglijos vyriau

sybė trečiadienį paskyrę savo 
komerciniu atstovu Ispanijos 
sukilėlių valdomoms provinci
joms Sir Robert Hodgsoną, ku
rio patalpos bus Salamankb- 
je. ■

nuožmų
pranešimai 

mūšį.

Naujas Literatūros 
Žurnalas “Ariniai”

KAUNAS. — Pereit:) šešta-
dienį buvo pranešta, kad ra
šytojų kolektyvas pasiūlė Sa
kalui leisti naują literatūros 
žurnalą “Pašvaistė”. Dabar pa
aiškėjo; kad analoginiu vardu 
(Prošvaistė) šiomis dienomis 
išeina literatūros almanachas. 
Todėl minėtasis rašytojų kolek
tyvas savo naująjį žurnalą nu
tarė pavadinti “Arimai”. Šio 
žurnalo redakcinę kolegiją su
darom prof. Mykolaitis-Putinas, 
A. Vaičiulaitis, B. Brazdžionis, 
P. Cvirka ir J. Šimkus. Redak
torius — prof. Mykolaitis-Pu
tinas.

Yra -sumanymas prie 
Jonavos užtvenkti Nerį 
ir atidaryti laivų susi
siekimų tarp Kauno ir 

Ukmergės.
KAUNAS. — Svarstant Ne

ries užtvenkime galimumus hi
droelektros reikalams vis dau
giai? įgyja šalininkų sumany
mas Nerį užtvenkti prie .Jona
vos aukščiau šventosios. Toje 
vietoje užtvenkus Nerį švento
sios vanduo pakiltų ligi Anyk
ščių ir x visi Kauno garlaiviai 
galėtų Nerim, o paskui šven
tąja nuplaukti ligi pat Ukmer
gės. Ateinančiais metais busiu 
pradėti tyrinėjimai.

Paliko $22,000,000 
22,000 giminių

Prez. Rooseveltas serga
•’ 't ,C'' ’ / •įįy s-

WASHING(TON, D. C., lap
kričio 17,---- Dėl/danties už
krėtimo daktaras įsakė prez.

‘Roose veltui gulėti lovoje

Prašo arabus ir žy
dus baigti terorą
JERUZALĖ, Palestina, lap

kričio 17. — Arabų ir žydų ta
rybos nariai Jeruzalėje išleido 
bendrą atsišaukimą į arabus 
ir žydus, prašydami juos susi
laikyti nuo teroro aktų, dėl ku
rių paskutinėmis dešimčia die
nų 26 asmenys žuvo.

Britų vyriausybė mano, kad 
suirutė ir riaušių karštis" Pa-

.„stelusSlL./.'

Tarėsi nužudyti Ku- 
* bos diktatorių

HAVANA, Cuba., lapkričio 
17. — Slaptoji Kubos policija 
paskelbė trečiadienį, kad ji su
sekusi suokalbį Kubos dikta
toriui, armijos vyriausiam va
dui Fulgencio Batistą nužudy
ti. Ryšium su suokalbiu areš
tuoti Carlos Perezrir Antonio 
Domiguež, nariai slaptos orga
nizacijos vadinamos Revoliu- 
cinM Legionu. /

Keliauja 400 mylių 
plaukiančiu ledu

MASKVA, Sovietų / Rusija, 
lapkričio 17. — Keturi, rusai, 
keliaujantys plaukiančiu ledu 
nuo šiaurės poliaus, pranešė 
per radio, kad jie randasi apie 
125 mylias nuo Grenlandijos. 
Ledas atnešė juos apie 400 
mylių, šie keturi rusai yra tie, 
kurie įsikūrė buveinę 13 
lių atstumoje nuo šiaurės 
liaus šeši mėnesiai laiko 
gal.

my- 
po- 
at-

Vėl nurodė svarbą 
pagalbos farme- 

riams
MT. VERNON, Va., lapkričio 

17. — Agrikultūros departa
mento sekretorius Wallace per
skaitė prezidento Roosevelto 
kalbą, paruoštą 75 metų su
kaktuvėms nuo įsteigimo šaly
je žemdirbystės departamento 
paminėti, šioje kalboje prez. 
Rooaeveltas' dar- kartą pabrėžė 
būtiną reikalą Jungt. Valstijų 
ūkininkams pagalbos.

Britanija atsiklausė 
Ispanijos

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 17. — Slaptuose pasita
rimuose tarp Anglijos, Pran
cūzijos ir Rusijos atstovų pri
eita sutarimo kai dėl svetim
šalių kariaujančių Ispanijoj. 
Sutikta esmėje pašalinti iš Is
panijos svarbų kiekį svetimša
lių karių, pirm negu bus pri
pažintos kariaujančiųjų teisės 
taip lojalistams, kaip sukilė
liams.

Britanijos vyriausybė pasiun
tė Ispanijon sakytu reikalu at- 
siklausinius.-.»

PASIUSKIT <! 
GIMINĖMS I i 
LIETUVOJ

PHILADELPHIA, Pa 
kričio 17. - 
E, Harrett 
$22,000,000 turtą, bet neįvar
dijo giminių, kurioms norėtų 
turtą pavesti. Valdžia davė gi
minėms 7 metus laikę atsi
šaukti. Trečiadienį tas laikas 
išsibaigė. Per septynis metus 
22/000 su viršum asmenų uŽ- 
rękordavo savo reikalavimus 
mirusios moterš palikimui, -kaip 
jos giminės.' Betty Grable.

lap-
Tula Henrietta 

mirdama paliko

minems 7 metus

Kvintukių turtas' 
$500,000

NEW YORK, N. Y., lapkri- 
čio 17. — Dr. Dafoe, garsių
jų Dionne kvintukių sveikatos 
prižiūrėtojas, atvykęs į New 
Yorką atostogų, tarp kitko pa
aiškino, kad mergaičių turtas 
dabar siekia $500,000. Jos jau 
yra 3 metų ir 5 mėnesių se
numo. Iš jų turto kitai Dionne 
Šeimos daliai skiriama kas mė
nuo po $100.

HOLLYWOOD, ’ Cal., lapkri
čio 17.
mėgiamiausių Amerikos publi-i 
kos .aktorių judžiuose buvo vai-( 
kas Jackie Coogan., Dabar jis 
yra užaugęs ir ateinantį šešta
dienį rengiasi vesti aktorę

Per eilę metų vienas.

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

Naujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 

, ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 r. iki 
1 vai. popiet.

Siuntimo
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DARBO ŽINIOS
Nustatė Minimum 
Algas Siuvėjoms

menki chiniecių
GINKLAI.

Nuotraukųs Chinijos ka
reivių, kurios pąrpdo, kad 
jie yra menkai ginkluoti 
moderniniam karui.

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas■* ■■

Teisia 41 Illinois 
Angliakasį

Federaliniame teisme ’ Spring-
field, III., prasidėjo nagrinėjb 
mas masinės bylos 41 pietipio 
Illinois angliakasio, kurie yra 
kaltjpami dėl sąmokslo 
bombas kasyklose ir prie ka
syklas aptarnaujančių geležiu-, 
kelių. Prokurorą^ sąkp, 
tas dėliojimas bombų butyo pa
sėka savitarpinės kovos tąrp 
senosios United Mine Workers 
ir naujosios Progressive Mi- 
ners of Ąp). Unijų.

Jury, kuri šią bylą nagrinės, 
susideda iš 7 ūkininkų, opto- 
metristo, dvieju pardavėjų, te
atro, manažieriaus ir biznie
riaus.

savaitę skalbiamųjų 
Illinoissiuyėjpms

patvarkymo 
atidėtas iki

vykini- 
gegų^ęą 
kongre-

Fordas Atidaro Kau
šas City Dirbtuvę

Fordas, kuris prieš porą mė
nesių buvo paskelbęs lokautą 
ir uždaręs savo dirbtuvę Kan- 
sas City, AIo., dabar ruošiasi 
ją atidaryti, miesto viršinin
kams raštiškai užtikrinus For- 
dą, kad jie suteiksią streiklau
žiams pilną apsaugą.

Dirbtuvė buvo uždaryta For
dui susikirtus su automobilių 
darbininkų unija.

Illinois valstijos darbo depart- 
jnęntas nustatė $14.80 kaipo 
minimum savaitinę algą už 40 
vai. darbo 
suknelių 
valstijoje.

Bet šio 
W lik9
| d., 1938 m„ laukiant 
so priėmimo uaęionalių min(- 
mtfm algų ir maximum darbo 
vąląpfių įstatymų, nes ir fab- 
yi^ąntai reįk-alayo naęionalęs 
algų skalės, kadangi Įęitaip, esą 
jig negalėtų atlaikyti konku
rencijos kitų valstijų, kurięs 
neturi minimum algų įstatymų.

Be to fąbrikąptai protestuo
ją ir delei to, įcąd darbo dę- 
partameutąs, nustatydamas mi
nimum algas visai pęątsižyelgė 
į skirtumą pragyvenimo pigu
me įvairiose valstijos viętosę.

Išrodo, vokiško darbo 
Luger revolveris-šąutuvas, 
kuris betgi karui netinka.

TARP MUSŲ

■ Chinijos kareivis su Ce
cilijos mažuoju kulkasvai- 
džiut panašiu į Amerikoj 
gangsterių vartojamus kul
kosvaidžius. Betgi jie netin
ka karui, nes netoli neša.

. > I
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Reikia rašyti New Y orka n,
Lorįllard ęopipany, VftRPk 

Station, N. Y.

"Naujienoj” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old (iold 
cigąretų blapkas, in
strukcijas bęi konkurso pą- 
veįkslų pąyyzijžiųą^

Tų blankų-inštrųkcijų ęiga- 
retų kTUt^ųvė^ vaiąŲpėse 
dabąr nębęgąĮi&a1 ‘ Mųti. Rip
kos buvo dalinamos krautuvė
se tU |$onkų^Q. ėdžioje.. '

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar JiUjhia, bet blan
kų ręiįią K^iptis tięsįąi 
į Old GqW bendro-

Pra^tĄ reikia siųs- 
ti Wi.
LoriUą^
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už fyąnkąi ' siųsti nęreL 
kial • ■■ ■ ' ■ ■ (ąp.)

......................................   ■ 1 .y r.i

PĄTRUĘĘ?
dspms pątyjikjmo rųšims 
BR40E3, gLASTIC 

^OpKINGg gfctaVąi padarytį, ar
ija nąųpbsijn tąippriąs pąnciakas 
jii?ųT mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbimę cįįfbtinų 
l^liiį' ir Visų kįtų mastinių kunui 
l^iefai^ų. Je; tutit bet kurią ydą, 
jreipkitės j inus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyrąs ię m°ter|s prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEDIG 00.

kąištys viepus 
body’ f

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwile
6630 So. Wę?tern 
Avė., 2nd floųr

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo 
se ar ligpitfpėse 
duodu massagt 
eleetrie t r e a t

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise Tek Virgiui# 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41$7 ARCHER AVENUĘ
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakąrt 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—0—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutarti*

183 W. Lake St.
Arti prie Wells Street

Į-.UHIIIĮRII i,|

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
•’1' • : pas
Juozapas Ažukas

Bridgeporte I§<ięg5 kelętas namų, 
kur žmoi)a§ ąpdraudo?
nųp ugnieą-r-ant ?ąyo rakandų. 
Nelaukite t<>kfo nel{»-

ištiks — apsidrauskite tuo- 
ląųs pas —

ątątOVUUlą
Juozapas Ažukas

(.Atdara nuo j d ryto fui p vak.)
■ »' <" "Į1 I !

ĄSSOC1A- 
iRORT

ue

ADVOKATĄ!
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearbern St. 
1431-1434—Tel. Central 44U-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kąmb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefoną? Boulevard 1310
• S- •» <• • • ■ ■ r -

Ketvirtadieniais ir Sekmanieniąis—
pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

163| SOUTH ASHLAND AVENUE 
Ree, 6515 $<b Roękwell SL

Telephope: Repu^lįc 9723

DR. I. E. MAKARAS
107.^8 S. Michigųn Ąve.

ROSELAND—CHICAGO, JLL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

• A. Montvid, M. D
Wesf Town State Ųank Ridą. 

2400 WEŠT MADISON STREET 
yąl. j iki 3 pp pietų, 6 iRį 8 vak

Tel. Sęeley 7330
Nąmų telefonas Brunawick 0591

Dr.-A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS/

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiądieniai? ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield A Ve.
Tel. lątfąyette 8016

Nauji Nesusipratimai 
su General Motors

General Motors vėl- parode 
griežtesnį nusistatymų prieš 
organizuotus darbininkus ir ne
benori su jais skaitytis.

Ji atmetė visus darbininkų 
reikulavimtAs dėl darbo valan
dų, algų pakėlimo ir pakeitimo 
kai kurių sutarties punktų.

Delei to darbininkai ketina

rinkimo.
kompanijos nesjfckaity- 
darbinįnkais jauj jįįą 
sėdėjimo streikas Che-

Svečiai Net Iš 
Waukegano x

J. Urbonas, žymus Marųuę- 
tte Parko lietuvis, neseniai 
atidarė alinę ties 2418 West 
Marquet|e Roąd- Netrukus po 
biznio įsteigimo, įvyko ir ofi-' 
cialis “Grand Opening”, į ku-' 
rį susirinko tiek daug žmo
nių, kad ne visi galėjo tilpti i 
vidun, ir, per . susigrūdimą, ’ 
ųęvisiems buvo galima gerai ( slovakijos gamybos, 
patarnauti. Pas Urbonas atsi-1________
prašo, kad su 
turėjo suklupti, 
miniai svečių susirinkus, ne- ; 
buvo galima suspėti.

Didelis būrys svečių į iš
kilmes atvyko iš Waukeganp. 
Visi labai linksmai praleido ; kaipo Mrs. Mason 
laiką i F’

CQALi'"bOMPĄNY 
'5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
P0CAH0NTA8 Mine. Ruą $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS r . $7.25
Tonas   ....... "-

Perkant 5 Tonus ar Daugiąu
-r-, ----- y—Į" '"į'ff '...i-------- ——'---------

Garsinkitės “N-nvse”

Variacija ’ autohiatinio 
šautuvo, kaip matyt,; Čecho-

patarnavimu •— „ 1 _ .
te. <u«J“M;Sudege Moteris

Moteris, kuri u

Pįpigų at"
lĮąrąįi W
įkį 8 yąį. yą|u NedeĮiomis 
nųp įi v rytq įkį 1 v p. p

Kaip žuvis be van
dens. h»’n g<*ras

p, f ‘ t f ? '» ’ ( j f

KL. JURGELIONIS
A D V 0 K A T A 3 
Lo.ve Ayę. Tęi. Yards1407 2510

santykių tarybos ir reikalauti 
atstovų

Del e i 
mo . su 
naujas
vrolet dirbtuvėse Pontiac, Mielu 
Darbininkai paskelbė sėdėjimo 
streiką ir užsidarė dirbtuvėj 
delei kompanijos nesiskaitymo 
su darbininkų reikalavimu ly
gesnio darbo padalinimo ir su
stabdymo atleidinėjimo darbi
ninkų. Bet už 12 valandų strei- 
kieriai apleido dirbtuvę .

žsį^gistravo
r_____

laiką .. savo ' kan: b.ii'y- Southtowa
sako nupširdiįaį aėiu už t atsi- hotėlyje, 546 68“'Št. Spėjį-
lankymą ir parodytų draugiš- ma, kad gaisras kilo jai valant 
kūmą. / ' __ JJZ. drabužius.

■ laidotuvių, „direktorius

John F. Eudeikis 
ŠENlĄttįli IR DIDŽIAUSIĄ LĄIDCUĮ1UO ĮTAIGĄ 

AMBULANCE
. DIENA IR NAKTĮ

Visi Telelonai YAP.DS 1711-1742
' t:Z46($^Įi7. Hermitage Avė. 

, 444L Sowth Fąirfield Avenue
Tp|. 1-.A1' Ą YFTTE 0727 ___

T ' \ 1 ' • koplyčios visose
J—-J czA 1 Chįcągos dalyse

' ■ 1 ■  . i - ■■ , ... ,     i .

Klausykite mufcų Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais.

Kaltina Miestų 
Administracijas

Nacionalės darbo 
tarybos pirmininkas 
Madden kalbėdamas 
ferencijoje kaltino, 
kurių miestų
trukdo vykinimą darbo santy 
kių 
nes 
stų 
yra 
Ijes

santykių 
J. Warren 
merų kom 

kad kai
administracijos

Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo
Spirito varyklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo jsteij 

»■ 1795 metaįs.
YRA GERESNIOSĘ TAVERNOSE

OLD CASTLE,
6005-7 Roosevelt Road

R. ŠALTIMIĘRAS

Lajdotuvių Direktoriai

akto ir įvedimą įndiVstri- 
demokratijos, nors tų mię- 
mėrai ir kiti viršininkai 
sudėję priesaiką pildyti š£- 
įstatymus.

Kai kuriuose miestuose įvy
ko grobimų, mušimų ir net žu
dymų unijos organizatorių. Pa
sak Madden, tie kaltininkai 
puolimų niekad nebūtų galėję 
pasprukti ir išsisukti nuo baus
mės,; jei policijai nebūtų buvę 
įsakyta* neliesti tų piktadarių.

Jis kvietė merus kpoperutoti 
su Industrine darbo santykių 
taryba ir pildyti šalies įstaty- 
musV netrukdant darbininkų 
organizavimosi.

Prailgino antracito 
Sutartį 

t , •

Antracito (kietųjų* anglių) 
kasyklų savininkų ir angliuką 
šių unija prailgino dabartinę 
sutarti iki balandžio 30 d., 1939. 
Prailginimas sųtąrtięs bus pa
duotas patvirtinti patiems an
gliakasiams.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CICERO, ILLINOIS
WiAr- 
Chkagos, , j 

Cicero J
Lietuvių I 

Eąįijolųviy 1 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ainbulance 
k Patarnavi- 
k mas Dienų 
A ir Naktį

TURIMĘ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

/ J. ■k'*' '
if H">'' ........................•*I»'»IUIW||" ■» J .

J. LIULEVIČIUS
1348 So;7Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572

1 •___ ?___________-k.'-'-____ • .■ ■________ ___ is_____ :__ ______ :___
NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais pąveikglais Kalendorių 
tiktai >

Už 10 CENTU-
Prigiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus.
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kąlendorių dykai.

NAUJIENOS
StreetSOUTH HA 

Chicago,

-j'į m . ■ ,xr » • h ■ ------- —————:—------------------------

A. MASALSKIS
3307 Liliu anie a Avenuev Phone Boulevard 4139

W : A. PETKUS
6834 Šo. We$ern Ąve. Phone Grovehill 0142
1410, bouth 49lh Court Cįcerp Pitone Cįcero 2109

* .V; , ' • ’• , ». ' ”■ •

; P. J. RIDIKAS
, 3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

164(j Weęt 46tU S|reel

7lb West 16111
m t t r.' y.TV'?. ■

Į. J. ZOLP Phone Boul. 5203
' Plioiiė Boulevard 5566

,...,^■■4 ' 'H 'T.T1 i '■■■■i. !■■■■ i     ■ .

S, M. SKUDAS
Street Phone Mouroe 3377

i *. -' ■.» < • •. •

■ ■ u .'■I'JR" J t TFT ■■ ». r* ■. F <■»*■■■"T"" • -sr > z

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phonę Yards 1138

L ACH A WICZ IR SŪNUS
2314 West 23ra Plače phone Capal 2515
SKYRIUK: 4Ž-44 East lO8th Streąt Te|. pulbhąn K70

|. .........            H1 1 " m »' "■ ėt •

JUOZAPAS ĖUDEIKĮS IR TĖVAS
4704 So. WesternrAve ’^ r * * Phone Virgihia 0883

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tek—Hyde Park 3395

KAI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

§lęredoj įy -Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitar|mą 

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vą^ro 

' Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulęvard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 y. Nedėk ųup |0 iRį a.m.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

VdlanSAfi I' nuo 16 rl Iki 2 po 1 pietų’ 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Manp 20 metų praktiRavima?, 
jūsų garantavimas. 

Optonietrically Akių Specialistas 
Pąlepgvinu akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
.rumparegystę ir toliregystę. Prireri- 
<įą įęisingųi akinius. Visuose atsi- 
dkįiUUQ.se egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mukiausias 
Klaidas. Speciali ąfyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos huo 10 iki 8 vai. i 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
Ve akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard ;7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 
, Kręivas Akis 

IštąiąO.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 

' 756 VV.vst 35th St. 
kampas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

PENTIŠTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal nutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vąlundps: nuo Ir—8 ir 7—-ą 

Seredomis ir hedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Tplufonan Repųh|ic 7«68

Ofiso Tel. Bųulevard 5913

DR. BEĘTASH 
756 West 35th St 

ępr. of 35th Hąlstad St?.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8

NedėlionMs nasrai sutarti 
Re* 80. MOIGAN BLVU

TeL Ken^ood 0107

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILt

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 » Prog. 1012

Dr. S. Jąkuhs
DENTĮST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel. Office yyentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaiky ligy gydytoja

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

išskyrus seredomįs ir jpbatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMĄN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žįnomąs per 31 

metus Įįąįpo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18tb St., netoli Morgan SL

Valandos ąuę 10—1$ pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vąkaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central. 7464

Dr. Charles Sega!
OFISĄŠ. ' ; 

4729 So. Ashląrįd, Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 1Q iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY 2880
— n" • .............. .. ..  * ■■■ " ■ i —

Telefoną? Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 1? dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkite “N-nose”

dk%25c4%25afiUUQ.se


Ketvirtadienis, lapk. 18

'W;iWT^Wlw

NAUJIENOS, Chicago, 111.

CLEVELANDO A ŽINIOS
navininkas dabar jau sako, jog 
jis; tur būt, klaidą^ padaręs: 
□sieką nes^s tas vyras, kuris 
i į apiplėšęs.

Tokiu bud u atrodo,, kad 
□sieką visai nekaltai turėjo

vienatinis t 
specialistas 
tarnauja jis

šiltas oras. — Mokiniai turės nukentėti. — Aštri kova.
Balsus jau su>*— Nepasisekė. — Nepatenkinti 

skaitė. — Nušoko nuo tilto. — Reikalauja persky
rų. — Guja arkliukų mėgėjus. — Paskelbė sėdėji
mo streikų. — Gembleriavimo klubai. — Klaida. — 
Mirė Gūželis. — Pavyzdingas profesionalas. — 
Svarbios prakalbos. 1

Vasariškas oris
Lapkričio 7 ir 8 d, Clevelan- 

de ir apylinkėse buvo tikrai 
vasariškas oras, šiluma buvo 
pasiekusi net 70 lapsnių. Tai 
buvo rekordas. Per dauį 
tuo laiku nebuvo buvę 
gražaus ir šilto oro.

. Atmetė paskolą
Crestline, Ohio.—Mokyklų ta

ryba pranešė, kad lapkričio 2 
d. piliečiai nubalsavo atmesti 
paskolą, kuri butų buvusi už
traukta' mokyklų išlaikymui. 
O kadnagi mokyklų vadovybe 
neturės pakankamai pinigų, tai 
iš mokinių bus atimtos kai ku
rios lengvatos. Dėlei paskolos 
atmetimo faktiškai nukentės 
mokiniai, o ypač neturtingų 
tėvų vaikai.

Skelbia kovą
Clevelando policij a- paskelbė 

tikrą kryžiaus karą' “bingo” lo
šimui. Tas lošimas čia pasidarė 
tiek populiariškas, jog beveik 
visur jis turi pasekėjų. Iš pra
džių žmonės lošdavo tik taip 
sau, kad galėtų atliekamą lai
ką praleisti. Vėliau prasidėjo 
lošimas iš pinigų. Kai kurie pa
sidarė tiek azartiški, jog pra- 
bingavo paskutinius savo cen
tus.

metų 
tokio Į-

tomą apie penkiadešimt tūk
stančių. Tai pusėtina jėga, su 
kuria politikieriams vis dėlto 
tėnka skaitytis.

Paskelbė balsavimu 
rezultatus

Kaip žinia, lapkričio 2 d.
vyko miesto rinkimai. Nors 
rinkimų rezultatai ir buvo ži
nomi tą pačią dieną (vadinasi, 
buvo patirta, kas rinkimus lai
mėjo), tačiau’ tiksliai visus 
balsus suskaitė tik dabar.

Balsų skaitymo komisija pa
skelbė jog majoras Burton ga
vo 144,741 balsą, o jo oponen
tas McWilliams—-110,310. To
kiu budu Burton surinko 34, 
431 balsą daugiau, negu jo opo
nentas demokratas.

Nusižudė
Arthur Stockwell atvyko į 

Clevelandą iš Marine City, 
Mich. Patelefonavo žmonai, jog 
jis esąs pasiryžęs nusižudyti.

Kuriam laikui praėjus Stock- 
well lavonas buvo surastas prie 
High Level tilto. Vadinasi, jis 
nušoko nuo tilto ir užsimušė.

SKIRIASI. — Garsioji 
“blues” dainininkė Ruth 
Etting, kuri šiomis dieno
mis užvedė Chicagojc bylą 
ir pareikalavo perskirų nuo 
savo vyro, buvusio biznio 
manažeriaus Marrin Sny- < 
der, tarp teatrininkų žino
mo kaipo pulk. Moe Sny- 
der. Jiedu susituokė Crown 
Point, Ind., 1922 m., bet \ 
metai atgal jis ją pametęs. 
Jos akompanistu per ilgą 
laiką buvo gabus chicagie- 
tis pianistas lietuvis Vikto
ras Briedis, kuris pernai 
staigiai mirė Hollywood, 
Cal. . •- .t

Pagaliau atsirado ir raketie- 
rių, kurie ėmė komisą imti. 
Tada jau* įsimaišė policija ir 
paskelbė kovą ne tik ra keti e- 
riams, bet ir pačiam lošimui. 
Policijos surinktais daviniais, 
žmonės labai daug pinigų pra
lošia. Dėlei to dabar ir kilo su
manymas, kad “bingo” lošimas 
butų visai uždraustas.

Nepasisekė pasipinigauti
Prieš miesto valdybos rinki

mus kažkoks Charles Mulhol- 
land sumanė pasipinigauti. Ap
simetęs republikonu, jis ap
lankė stambiuosius tos parti
jos rėmėjus vajaus tikslais. 
Per tru’mpą laiką jis susikolek- 
tavo apie du tūkstančius dole
rių. Pinigus, žinoma; jis įsi
dėjo sau į kišenę.

Per rinkimus ta apgavystė 
iškilo į aikštę. Mulholland tuoj 
liko suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą. Teismas nubaudė jį 
už tai, kad jis rinko pinigus 
prigavingais tikslais. ■

Mullholland, matyti,
kaip galima greičiau laisvę at
gauti, nes jis pasiryžęs yra 
surinktite pinigus grąžinti.

Jau žuvo 204 žmonės
Automobilių nelaimėse žuvo 

jau Clevelando gatvėse 204 
žmonės. Pernai per tą patį lai
kotarpį automobiliai užmušo 
162 žmones.

Kaip matote, nelaimių skai
čius pusėtinai padidėjo. 

*
Politikieriai daug žada, bet 

nieko neduoda ■
Prieš kiek laiko negrų laik-, 

raščio The Cleveland Eagle re
daktorius pasakė labai karštą 
kalbą apie politikierius, kurie 
negrus nuolat apgauna. Tie po
litikieriai, pareiškė redakto
rius, paprastai prieš rinkimus 
labai dau^g žada, bet po rinki
mų visiškai su balsuotojais ne
siskaito.

Redaktorius ragino negrus 
susirūpinti savo reikalais ir 
remti tik tuos kandidatus, ku
rie negrams yra palankus nę 
tik pažadais, bet ir darbais.

Clevelande negrų yra priskai-

nori

Reikalauja, kad dukters ve
dybos butų paskirtos 

neįvykusiomis
P-ia Bethel iš Lakewood 

kreipėsi į teismą reikalaudama, 
kad jos dukters vedybos butų 
paskelbtos neįvykusiomis.

Dalykas toks, kad duktė ište
kėjo už Wdod'o ’ bud^rnh tik 
penkiolikos metų amžiaus. Mo
tina sako, kad tokio amžiaus 
mergina negalėjo ištekėti.

Užklupo gemblerius
Majestic viešbutyje policija 

areštavo šešiasdešimt žmonių, 
kurie dėjo “betus” ant arkliu
kų. Visi areštuotieji turėjo po
licijos daboklėje praleisti dvi
dešimt keturias valandas.

Paskelbė sėdėjimo streiką
150 WPA darbininkų liko pa

leisti iš darbo. Vėliau tie dar
bininkai susirinko prie-., rašti
nės ir paskelbė sėdėjimo strei
ką. Pareikalavo, kad priimtų 
atgal į darbą.

Tvarkai palaikyti buvo pa
šaukta policija, tačiau ji atsi
sakė ką nors daryti. Juo la
biau, kad viskas ėjo gana tvar
kiai.

Gembleriavimo klubas
Clevelando priemiestyje yra 

didžiausias gembleriavimo khi-

----- ------- —------ ,-----------------
bas. Jis yra žinomas kaip Har- 
vard Club. Policija, visiškai ne
sikiša, nors gerai žino, kas ta
me klube darosi. Mat, klubo 
vadovybė žino, kur “prieiti.”

Tačiau šiomis dienomis ir po
licija turėjo klubą aplankyti. 
Dalykas toks, kad p-ia Don- 
nelly pareikalavo iš savo vyro 
perskyrų. Kadangi su1 vyru, ku; 
ris dirba tame klube, ji negy
vena, tai reikėjo policijai įteik
ei “pakvietimą”, kad atvyktų 
į teismą. Ir buvo-^ patirta, kad 
jisai klube dirba kaip “black- 
jack dealer”. Tačiau ir po tu 
su klubo nieko >blogor- jaeatsiti- 

' ■- -M Ji tr. i.(K

Tai bent klaida
Fred Osięka buvo nubaustas 

šešiais mėnesiais kalėjimo. 
Mat, vienas krautuvės savinin
kas tvirtino, kad Osicka iš jo 
atėmęs $160 plėšimo metu.

štai šiomis dienomis Osicka 
grįžo iš kalėjimo. Krautuvės • - / .

eisti.

Filmai is Lietuvos
• • • • 4

Teko patirti, kad netrukus 
CĮevelandą atvyks J. Januš

kevičius su naujais filmais iš 
Lietuvos, čia. jis parodysiąs 
įaujausiąs nuotraukas, kurias 
išdarė bebodamas Lietuvoje.

' Lietuvaitė automobilių 
parodoje

P-lė Genovaitė Liutkiutė at
stovavo lietuviams automobi
lių pąrodoje. Ji buvo išrinkta 
kaip viena gražiausių ir tipiš
kiausių lietuvaičių;

f

Jaunųjų talentų vakaras
, Tuoj po Naujų Metų bus su
rengtas Kultūros darželio nau
jai vakaras. Vakaras bus tuo 
domite, kad programą pildys 
jaunuoliai ir jaunuolės, štai 
kodėl jis ir bus žinomas kaip 
‘jaunųjų talentų vakaras.”

Nėra abejonės, kad musų ko- 
onijoje yra pakankamai talen
tingo jaunimo, kuris gali labai 
gražią programą išpildyti.

Moterų auka
Lietuvių Moterų Ratelis pa

aukojo L. K. Darželiui $20.00. 
Tai bus darželiui Kalėdų dova
na.

Tenka pasakyti, kad ir pra- 
sityje tas ratelis yra su auko
mis prisidėjęs.

Mirė Laurinas Gūželis
šiomis dienomis mirė Lauri- 

nas Gu’zelis, kuris J buvo sulau
kęs 64 metų amžiaus. Velionis 
liko palaidotas su,bažnytinėmis 
apeigomis.

Patarnavo laidotuvių direk
torė Jokubauskienė1

Nauj«j? Angliję 
Šiomis^ dien,oipis. . buvo y išvy 

kęs į Bostoną-; ir' kitAs Naujo
sios Anglijos vietas adv: Keršis. 
Išvykęs jis ten? buvo biznio rei
kalais.

Dr. Simans
Dr. J. Simans (Simanaus- 

kas) yra optomistras. Vadina
si, jo specialybė yra akys. Tai

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom. elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikmius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
utarninkais S'er°S Vaniom- Kainos labai Paeinamos; Moterų diena

1657 West 45th St, kampas S. Paulina St.
""" .....................

U"***

j

■■ M®

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA
Kultūros kryžkelėse Besidairant — 

J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

vos Anglijoje — P.. Slavėnas.
Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A. 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras Čertkovas ■— 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas Apžvalga

KAINA 45 CENTAI
{ GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

i: vį®

Gruodžio 2 1
Gruodao 9 | 
Gruodžio ib v

* A traukini kelionę V

| Hamburgo.

[^lNon?uR?^ERICAN
®erMAN LLOYD ti-----130 W- Ratt<Wh st.fr Chicąį” įjį «

ęUROP •,YORK 
Tambūro 
europi •

• Greiti -

Lapta^10

tos rųšies lietuvis 
musų mieste. Pa- 
visiems labai ge- 

Visi, kuriems 
«« akimis kreiptis į jį, 

patenkinti.
Dr. Simans ne tik yra. nuo

širdus profesionalas, bet taip 
pat ir veikėjas. Jis yra pažan
gus žmogus ir visada naudingą 
darbą yra. pasiryžęs remti. 
Štai prieš ; kiek Jaiko jo pa
stangomis liko suorganizuotas 
laisvamanių būrelis . • i

lik teko 
yra pate

land. Trust Bank trobesyje 
(East 79 St. ir St. Clair Avė.).

Didelės prakalbos
Jau aną kartą minėjau, kad 

gruodžio 19 d. A. L. Kongreso 
komitetas rengia dideles pra
kalbas, kurios įvyks 'Lietuvių 
salėje. Prakalbos prasidės 2 
vai. popiet. Kalbės Dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” 
rius, ir F. Abekas, 
redakcijos narys.
nušvies Lietuvos būklę ir koks 
pavojus grūmoja Klaipėdos 

Šia proga bus ne pro šalį pa- kraštui iš vokiečių puses.
žymėti, kad Dr. J. Simans da
bar persikėlė į naują vietą. Da-

redakto- 
“Vilnies” 

Kalbėtojai

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

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

* PALACE GARAGE
724-26 W. 19fh St.

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

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

Įžanga visiems nemokama.
—Jonas Jarus

M. B E R T A S H 
Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
Sies mėsas. Restaurantą aprūpi* 
nimas MUSU SPEClALYBfi. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

bąrtinis jo ofisas yra Clevo-’

žema.
regu-

MAL- 
garan- 
Pilna

24 Butelių $2’^’^ 
Kartonas .... >

50c už tuščiu*
• butelius

12 Butelių $į.4O 
Kartonas....

25c už tufičius 
butelius

Indijonų vasara gali būti jūsų 
metas — 

jei tik jūsų savijauta nėra nu
neša* 

te žemiau reikiamo svorio—nesto- 
negalitc miegoti 

kaip reiktų—arba nestoktiojat; gy-

MALVAZ daro
Monarch Beer 

Aludariai

gyvenimo maloniausias

silpusi—nenuogąstaujate 
t. --  .
kuoja apetito 
1 . 
vuino.

Vyrai ir 'moterys visokio am
žiaus mčgsta MALVAZ ir jis yra 
ypatingai populiarus valesnio am
žiaus /vyrų ir moterų tarpe, kurie 
randa kad energijų atstatantys 
maistai ir tonikai daugiausia yra 
sunkiai virškinami ir negardus. 
MALVAZ patiekia" sveikų, gaivi
nančių. tvirtumo priduodančių ver
tę, kas lengvai asimiliuoja, greitai 
virsta į energijų, jčgų ir gyvunių.

Ir skonis kai tik toks, koks vi
siems patinka, kaina tiek 
kad kiekvienas gali (stengti 
Mariai gerti MALVAZ.

Kodčl ne GAIVĖTI NUO
VAZ! Jnsų patenkinimas 
tuotas visais atžvilgiais. ____
pirkimo kaina grųžinama, jei pa
sekmės. išgėrus kelis butelius, ne
bus pilnai patenkinančios. Pašau
kit CANal 6500 šiandien. Tuzinų 
ar daugiau butelių pristatysim 
prie jūsų durų be extra mokesnio 

. už pristatymų.

2419-49 %>.21U St. Pitone Ganai 6500

Patenkinimą 
Užtikrina!

GAIVĖK- 
MALVAZ!

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI 1

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

A . ♦ • *

2. —-Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
heaterį.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel 1515

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

SPULKA maloniai jums PAGELBĖSMUSŲ
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v.- v. ir

musų sekretorius suteiks jums visas
■ Ą

‘ informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN& 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
' Telefonas CANAL 8500

1 ‘X. - ' > V':<" ■ ' ‘ ? ’

..................... .. .............................. ........................'.....................      .U.....................................  Į, . . I— ■ J

(MEMRĘR FEDERAL HOM^J LOĄN BANK)

P. J. V. GARAGE
P. J. VAICIS, Sav.

Taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 5251

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių malevą, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. RockweII St.
Tel. LAFAYETTE 4089

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

JUOZAS BIKNIUS, Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c ypat.

4625 SO PAULINA ST.

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią mad^ siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
. Tel LAFAYETTE 2358.

FRANK’S BATTERY 
STATION

ST. KURAUSKAS, Sav. 
Parduodam naujas bateris ir patai
som senas Taipgi atliekam visą au
tomobilių elektrikinj darbą. Turime 
15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Taipgi užlaikom visokios rūšies 
aliejų dėl automobilių, inžinų ir an- 
ti-freezerius dėl radiatorių.

650 West 35th Street
Tel. YARDS 6701

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

APDRAUDA
■ (INSURANCE) 

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVJČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

st.fr


Ketvirtadienis, lapk. 18,

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Ghicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Teiephone CANal 8500

Subscription Ratęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

UŽaakyino Mainai
Chicagoje —- paštu:

Metams —ri- rri, ..1tl,__ __ $8.00
Pusei meH __ ________
Trims mėnesiams_____

___ 4.00
----- 2.00

Dviem mėnesiams_____ ___ _ 1.50
Vienam mėnesiui _____ ----- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________ __ — 3c
Savaitei _____ i_____________ * 18c
Mėnesiui ...j__________ ____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams    $5.00
Pusei metų --- -------  2.75
Trims mėnesiams ________ - 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui ________   .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----     $8.00
Pusei metų -------   4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

eityje ji kontroliuos, ir parla
mentą.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Pietinių valstijų atžagareiviai
Pietinių valstijų senatoriai daro obstrukciją prieš 

įstatymo sumanymą, kuriuo norima panaikinti “Lynčo 
teismus”, t. y. įtartų nusikaltėlių žudymus be teismo 
sprendimo. Jįę laiko ilgas kalbas sėnate, trukdydami ne 
tik šito, bet ir kitų kongresui, patiektų sumanymų svars
tymą. Vakar obstrukcijos daryme dalyvavo senatorius 
Ellison D. Smirth (demokratas iš South Carolina), se
natorius Tom Connally (demokratas iš Texas) ir k.

Tie senatoriai yra Roosevelto partijos nariai. Pre
zidentas Rooseveltas yra pagarsėjęs visame pasaulyje, 
kaip pažangos, demokratybės ir žmoniškumo vadas. O 
tuo tarpu jo paties partijos šulai viešai priešinasi to
kiam sumanymui, kuriam, rodos, turėtų pritarti kiek
vienas padorus žmogus! Negrų lynčiavimai Amerikoje, 
daugiausia pietinėse valstijose, yra juoda dėmė 
krašto reputacijos.

Demokratų partijoje, kaip matome, yra dar 
atžagareiviškas elementas. Tikriems' progreso 
kams toje partijoje kartais būna labai nejaukti, 
vis labiau plinta mintis, kad visoje Amerikoje turi būt 
suorganizuota Darba Partija.

ant šio

stiprus 
šalinin-

Todėl

Francuzijos fašistai apsiskandalino
Byloje prieš kelis Paryžiaus ląikraščius, kuriuos 

Francuzijos fašistų vadas, pulk. De La Rocąue patrau
kė tieson dėl tariamo šmeižto, liudijo prieš skundėją bu
vęs ministeris pirmininkas, Andre Tardieu. Jisai pasa
kė, kad, stovėdamas valdžios priešakyje, jisai duodavęs 
pinigų to fašistų vado organizacijai “Croix de Feų” 
(Ugnies Kryžius) iš slapto valdžios fondo.

Tokiu budu išėjo aikštėn tas faktas, kad Francuzi
jos fašistai ėmė kyšius iš valdžios, — nors tuo pačiu lai
ku jie neva skelbė kovą “korupcijai” ir žadėjo apvalyti 
valstybės ^įstaigas nuo vagysčių ir papirkimų. JCai pulk. 
De La Rocųue ir jo “ugninio kryžiaus” riteriai tapo ši
taip viešai numaskuoti, tai jiems nebebus vilties savo 
pusėn patraukti kiek didesnį skaičių Francuzijos žmo
nių. , j f , į

Reikšminga yra ir tai, kad tas reyeliacijas padarė 
pats Tardieu, vienas stambiausiųjų reakcijos šulų Fran- 
euzijoje. Seniaus jisai fašistus šelpė, o dabar pats kelia 
aikštėn jų moralinį supuvimą! Iš to matyt, kąd Francu
zijos reakcija baigia bankrotuoti. K

ISTORIJOS TIESA IR 
KOMUNISTŲ “TIESA”

/ ----------- . T»!
Mums parodžius, kaip “Lais-i 

vė” rašo Rusijos revoliucijos 
istoriją, tas komunistų organas 
ryžosi “tą žmogų (t. y.. “Nau
jienų” redaktorių) pamokinti 
istorijos”. Ir ve, kaip jisai mo
kina.

Apie pradžią Rusijos revoliu
cijos (caro nuvertimą ir Laiki
nosios Revoliucinės Vyriausy
bės sudarymą) “Laisvė” rašo, 
kad, girdi, tuose įvykiuose so
cialdemokratai (“menševikai”) 
ir socialistai revoliucionieriai 
nevadovavo.

“Faktas yra, kad kruviną
jį caro sostą sudaužė Rusi
jos darbininkai ir kareiviai, 
p tos buržuazinės partijos už
bėgo jiems už akių (! — “N.” 
Red.) ir pavogė nuo jų lai
mėjimus.”
Visi žino, kad carą nuvertė 

Rusijos darbininkai ir karei
viai. Taip pat visi žino, kad tie 
darbininkai ir kareiviai susior
ganizavo į tarybas (sovietus), 
kurios ne tik gynė darbo žmo
nių reikalus valdžioje, bet lai
kui bėgant ėmė per savo atsto
vus kontroliuoti pačią valdžią.

Kas vadovavo tose tarybose ? 
Socialdemokratas čcheidze, so
cialdemokratas Geretelli, socia
listas revoliucionierius Kerens- 
kij ir k. O bolševikų nebuvo nė 
vieno vadovaujančiose tarybų 
vietose.'

Tai kodėl gi Rusijos darbi
ninkai, rinkdami savo atstovus 
į tarybas, rinkdavo milžiniško
je daugumoje atsitikimų social
demokratus ir socialistus revo
liucionierius, o ne bolševikus?

Pasak “Laisves”? taip buvo, 
dėl to, kad socialdemokratai ir 
socialistai revoliucionieriai “už
bėgo už akių” darbininkams ir 
“pavogė” jų laimėjimus! O kad 
komunistų organo skaitytojai 
geriau > patikėtų, jogei tokia 
“vagystė” tikrai buvo 'atlikta, 
tai jisai tAVdaife įmonių par- 
tijag vadina “buržuazinėmis”! 
Toliaus jisai jas garbina net 
“carberniais”. Esą, —

“...suskato
grobti galią į savo rankas ir 
iškėlė Kerenskį į valdžios va
dus!”
Kadangi yra visiems žinopias 

faktas, 'kad Kerenskis bu'vo de
legatas į ministeriųs darbinin-. 
ką tarybų, tai pagal “Laisvės” 
“istoriją” išeina, kad Rusijos 
darbininkų tarybos susidėjo iš 
carbernių!

Reiškia, carberniąi nuvertė 
Rusijos, carą. Paskui tie car-’ 
berniai susiorganizavo į “so
vietus” ir paskyrė ministerių 
Kerenskį. Tik laimė, kad, galų 
gale, atėjd bolševikai ir Rusiją 
“paliuosavo”.

Jie valdžios nepasigrobė. Jie 
Steigiamojo Seimo neišvaikė. 
Jie spaudos, žodžio, susirinki
mų ir organizacijos laišvės ne
panaikino'. Jie mirties bausmės 
neįvedė. Jie neatstęįgė to kru
vino despotizmo, kuris gyvavo 
prie caro.

Tokia yra komunistų “tiesa”. 
Viena jos yda yra ta, l;ad ji 
neturi nieko bendro sii istori
jos faktais. z

Taįgi ta “istorijos pamoka”, 
kurią mums davė komunistų or
ganas, yra' ne be nąudos. Ji ąiš- 
kiai įrodd, kad bolševikiškas 
“mokslas” komunistams taip 
susuko protą, jogei jie šiandie 
tiki į tai, ko niekuomet nebu
vo ir nėra, žodžiu,' jie pasiekė 
tą laipsnį, kuriame tinka teolo
gijos taisyklė: “Credo, quia ab- 
surdum” (tikiu — dėl to, ką'd 
tai nesąųionė).

carbemiai, pasi-

Tik niekam nesakyk
* >
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(Kauno piliečių naujienos)

ne-

In-

DIDELIS SOCIALISTŲ LAI
MĖJIMAS NORVEGIJOJE

prieš

Norvegijos savivaldybių rin
kimuose, kurie įvyko prieš dve
jetą savaičių,. puikiai pasisekė 
socialistinei Darbo Partijai. Ji 
pravedė į savivaldybes (miestų 
ir apskričių seimelius)- daugiau 
atstovų, negu -visos kitos parti
jos kartu, būtent 5,251 
4,256.

Kitas reikšmingas tų rinki
mų rezultatas yra tas, kad 
skaudžiai prakišo ąbi kraštuti
nes partijos, fašistai ir komu
nistai. Fašistai neteko daugiau 
kaip 80% savo atstovų, p ko
munistai -r- apie 20%.

“Lietuvos Žinios” padupda 
tokias skaitlines:

“Rinkimų pasekmės šios; 
konservatoriai gavo 854 vie
tas * (turėjo 749), koalicinis 
'buržuazinis sąrašas - 
(2,191), liberalai 
(1,345), socialistai- 
(4,717),, komunistai
(170), fašistai — 8 (58) ”

*2,148
1,881
5,251

- 185

Vadinasi, socialistai (Darbo 
Partija) jau turi absoliučią 
daugumą Norvegijos savivaldy
bėse.

Po pasaulio karo Norvegijos 
Darbo Partija buvo nuslydusi į 
bolševizmą. Ji buvo 'viena iš 
nedaugelio masinių darbininkų 
partįjų Europoje, kuri “in cor- 
pore” įstojo į Komunistų Inter
nacionalą (kita tokia partija 
buvo Italijos Socialistų Parti
ja). Bet laikui bėgant Norvegi
jos darbininkai patyrė, kas So
vietų Sąjungoje dedasi, ir nuo 
Kominterno atsimetė. Paskui ji 
susiliejo su Norvegijos Social
demokratų Partiją, ir nuo to 
laiko prasidėjo spartus Darbo 
Partijos augimas.

Dabar Norvegijos valdžia jau1 
yra socialistų rankose, — nors 
parlamente jie dar neturi pil
nos daugumos. Todėl socialistai 
yra’ priversti kooperuoti su li
beralais.

Tačiau, jeigu Darbo Partija 
laimėjo absoliučią daugumą sa
vivaldybėse, tai netolimoje at-

Ar teko kada nors jums būti 
JKaUne? Ar vaikščiojote Lais
ves Alėja? Prašau! Eisime kar
tu. čia gera proga susitikti su 
visais pažįstamaisiais.

štai, kaip tik ir atžygiuoja 
vienas mano pažįstamų. Prašąu 
susipažinti! Tai įdomus vyras. 
Jis minkštas minkštutis, kaip 
saliįli bulkutė. Visas apvalainis, 
slidus, kaip angai vijurkas. Jo 
ūsai ilgi, senoviški. Jis ir šne
ka į usųą.. Vieną akį primerkęs, 
visuomet pilnas visokių paslap
tybių ir žinių žinelių, jis mums 
tokių naujienų pripasakos, kad’ 
bus kas paklausyti.

—Turiu ką pasakyti, -
spėjęs pasisveikinti jau sako 
jisai. Jo viena akis primerkta, 
o kita gudriai tamsoje, lyg 
elektros lemputė, blizga. Ųsų 
galai baltuoja, o veidai lyg bu
rokas raudonuoja.

—Tiktai niekam nesakyk!
—Na, tai kas čia tokios per 

paslaptybės, — tariu aš jam. ,
—žinai, ministerių kabinę-, 

tas pakriko ?
—Šitaip, ha, tai pasaulio ga

las artinasi?
—Bus kitas ministerių kabi

netas! s
—O, tai jau ramiau!
—Taigi, sako pirmininkas pa

sitiksiąs tas pats. Zigmas To
liušis busiąs teisingumo, Vin
cas Kvieska — vidaus...

—Duosnus, sakau, liaudinin
kams ? 

)

—Kokie čia liaudininkai... 
Štai žemės ūkio skiriamas Tiš
kus, o švietimo Grėbliauskas...

—Bet, palaukie, toksai dos
nus, o mane tai pamiršai...

—Matai, patsai ne madoje... 
Bet girdėjau ir apie patį kal
bant.
tai gal pasiusią į Kiniją; ma
tai, tenais dabar politika ver
da...
' —Na, tąi ačiū ir už tai!
- —Tiktai niekam nesakyk! Ir 
musų ta^ai’’ pažįstamasis jau 
skuba, su savo naujienomis pas 
kitus. ’ v

Perdaug nesijaudinkite ir bu
kite tikras, kad iki ryt dienos 
jis jau ir-jų naujai sudarytą 
ministerių kabinetą kelis kartus 
sukrikdys ir vis kitiems vy
rams ministerių portfelius iš
dalins. Tai» geros- širdies vyras, 
kitaip jam butų labai nuobodu 
gyventi.

Bet štai pakelyje inudu su
tinkama naują pažįstamąjį vy
rą. Tai vyras kaip šviežias, tik 
ką nuskintas agurkas, Jo eilu
te naujutėlė, lygiai įšprosavo- 
ta. Kaklaraištis paskiausios ma
dos. Jis tik ką išęjo iš Palan
gos rūmų. Jų nuolatinis sve
čias ir akcininkas.

—Einam į kavinę, — links
mai sako jisai. — Turiu kaip 
ką svarbaus papasakoti, čia 
gatvėje ne visai , patogu.’

kur tą karūną pargebeno?
—Iš Indijos!
—Brolyti tu mano, net iš 

dijos!
•r—Taigi, iš tanais, įš kur lie

tuviai kilę. Matai praeitis sim
boliškai jungiama su ateitimi.

—Taigi, susimildamas, pasa
kyk, ant kieno galvos 
karūną? — jau smalsos 
ti teiraujavos abudu.

—Nugi ant karaliausi 
vą turės savo karalių!

—šitaip! Tai kas tasai kara
lius bus?
' —O tai klausimas, bet aš jau 
žinau.

—Žinai, tai ko taip ilgai tyli! 
Žiūrėk, ko gero at 
galvos neuždės?

—Buk ramus!
—Je, buk ramus,

dės tą 
pagau-

Lifttu-

nas, ale pas lenkus butų gėds 
namų sargu būti... Nusiminęs 
sako tasai švelnutis žmogus 
Na, aš jo nuraminimui tuoj jį 
pakeliu į policijos nuovados vir
šininkus. Lenkai jų bus labai 
reikalingi. Už tai namų sargas 
man dovanojo “dobranoc”.

Skubėkiva gulti, o tai ko ge
ro mudu akių nesumerkę atsi- 
dursiva Šanchajuje, arba tapsi- 
va nauju Abisinijos negusu 
Miegokiva. Pasaulis nesugrius 
o rytojaus dieną mudu Laisvėj 
Alėjoje vėl visokių naujienų iš 
girsiva.

—Labanakt!
—Tiktai niekam nesakyk! 

Vistaspats.

...

ant mano
i

vyruti, —- sakau aš 
turi gerą, sveiką galvą, 
problemą lengviau už

tinis 
nors 
bėti, 
lemų 
riau

rytų kalbas moki,

• Oak Lawn pašto viršinin
kas John J. Matejka, 42 na., 
kuris tai vietai liko paskirtas 
1984 m., liko atiduotas federą- 
liniam grapd jury, jam prisipa
žinus, kad jis išeikvojo $504 
pašto pinigų

f
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Suomijos medžiotojas jo
ja medžioti mažuosius' žvė
relius su prijaukintu saka 
lu.

m

c

Einam, negi atsisakysi. Ka-i 
vutės išgersi ir dar magaryčių 
naujieną išgirsim i

—žinote, štai kokios naujie
nos... Tiktai niekam nesakyk! 
Gudriai jisai mirktelėjo. Jo 
akys, kaip nekaltų asilelio kak
toje žvalgos, o lupose žaidžia 
švelnutė šypsena.

-r-Vyrai, greitai išmuš svar
bi gyvenimo valanda! .Tyliai ir 
paslaptingai sako jisai.
vai teks rišti sunki problema. 
Karas jau faktas, ir tasai ka
ras bus tarp ir Vokieti
jos. Vokiečiai Lietuvai už pa
galbą žada atiduoti Vilnių ir Vi
są Bielorusiją, p SSSR Lietu
vai už šįąme kare neitralumą 
duosianti visą Prūsiją, net su; 
Karaliaučiaus miestu. Ot ir buk 
dabar Saliamonas, kuriems čia 
padėtį ?

—Ei, 
jam, — 
šitokią
pamidorą perkąsti. Reikėtų tik 
patį paskirti užsienio reikalų, 
ministerių ir visos tos proble-; 
mos jau tuo pačiu išsirištų...

—O ką tu manai, sako ji
sai man. — Aš žinočiau, kąs 
reikia padaryti. Tikrai dabar- 

ministeris ne vietoje sėdi, 
man taip ir nederėtų kal
bėt svarbių Lietuvai prob- 
akivaizdoje leistina atvi- 

pasisakyti.
Bet musų pažįstamasai ma

tyti labai susijaudino mano pa
siūlymu, jau jis skuba. Skuba, 
reikia manyti, pas savo gerus 
bičiulius ir <$ia tas savo proble
mas toliau vystys. Atsisveikina 
ir, ir... primiršta už kavą su
mokėti. Bet mudu tokių naujie
nų prisotinti labai nepykstava, 
o reikalui esant, net 'jam kavos 
su krupniku pasiulytuva. Juk 
tokias / naujienas už dyką ne
pirksi. Ir mudviejų tasai jau
nas, šviežias agurkas dingsta. 
Bukiva.vramųs, karas dar tdip 
greit neištiks, nors tasai ajuna- 
sis vyras iki rytojaus ryto dau
geliui valstybių karu grūmos ir 
save didelio diplomato rolėje 
matys.-Palinkėkiva jam saldžių 
sapnų. Veriau lai sau sapnuoja 
ir save ministerių sapne mato, 
negu gyvenimo tikrumoje. Ma
tai gyvenimo tikrumoje dabar 
norinčių ministeriais tapti yra 
labai daug...,

Einava namo, bet pakelyje 
dar pasipainioja vienas pažįsta
mųjų. Tai jau labai rimtas vy
ras. Jo Veidas, kaip iš akmens 
kaltas, joks raumenėlis nekru
ta, net ir tuomet, kai jis kalba’. 
O kalba rimtai ir visai įtiki
nančiai.

—Ar matėte šiandien žanda
rus jojant į gelžkelio stotį?

—Ne, nematėme!
—Na, tai jus paskutinių nau

jienų nežinote?
—Neteko girdėti, — čia jau 

mudu aiškiai sumeluojava, nes 
paskutines naujienas esame gir
dėję, bet pagaliau kas gali pa
sakyti, kurios iš tų naujienų 
pąskutinės? Tad ir savo sąžinę 
gąliva visai nuraminti.

—Tiktai niekam nesakyk! — 
visu rimtumu mudu įspėja’ ta
sai pasipainiojęs pažįstamasis.

—Mudviem pasakyti, tai vis- 
tiek kaip' akmeniu į vandenį! 
Niekas nežinos.
. —žinai, kokie laikai, už tokių 
žipių skleidimą gali atsidurti 
kur Voldemaras sėdi.

—P tai jau blogiau, — riU- 
siminę sakome jam.

—Nėra Jco ėia labai nusimin
ti, tik reikia mokėti liežuvį už 
dantų laikyti. Gyventi galima. 
Ar žinote, kad respubliką laido
jame? Iš jo lupų išskrenda ši
tie baisus žodžiai!

•^-Ne, nežinome!
—Taigi, kad nežinote, tokie! 

rąmųs^nebuitųmėt. štai tie žan
darai šiandien nuvyko į stotį 
parvežti karpiui karūną!

Wštai kokie dalykai? O iš

kai uždės, 
tai ir nešiok, o žinai koksai tų 
karalių likimas?

—Na, paties galya vargu ir 
tą karūną išlaikytų. Ji sveria 
net šimtą dvylika kilogramų! .

—Brolyti mano, «tai jau net 
ją ir pasvėrei?

—O kam ją man sverti, pats 
kitu keliu sužinojau, juk žinai 
kokias plačias pažintis turiu.

-r-Nia', dėl šito aš neabejoju, 
patsai visur esi savas žmogus, 
durys visur atviros.

—Nagi, kad atviros ir tą ka
rūną veik savo akimis mačiau.. 
Kiek tenais blizgančių deimantų 
ir kitų brangenybių, tik visa' žė
ri, kad žėri...

—Na, buk geras, pasakyk, 
kas gi tasai karalius bus.

—Tiktai niekam nesakyk!
—Buk tikras!
—Vadas, vadui- bus,karūna 

uždėta!
..—Vadinasi, mes jau monar

chija!?
—Šiandien dar ne, bet kas 

bus rytoj, tai sunku numatyti! 
Musų pažįstamasai atsargiai ap
linkui apsidairo ir lyg pastebė
jęs, kad artimai nėra žmogaus, 
pašnabždomis sako:

—Tarp sunaus ir tėvo einą 
' varžytinės, tai dar viskas gali 
būti. Dėl to sūnūs net išvyko į 
užsienį. .

—Žinai, pačiam patarčiau bū
ti piršliu, greičiau reikalas 
įvyktų. O tai bus labai įkyru 
laukti...
< —Žinoma, jei mano patarimų 
tik paklausytų, tai viskas ge
ruoju išsirištų...

—Neabejoju!
—O ką manai, šitokia padė

tis jau įkyrėjo. Atmainos rei
kalingos. Jos būtinos ir, be to, 
valstybės prestižas tokių atmai
nų reikąlingas.

—Ot kad tie tavo žodžiai 
siog iš burnos į asilo ausį...

Paskutiniųjų žodžių musų 
vyras, tUr būt, negirdėjo, o gal 
tik diplomatiškai juos nutylė
jo ir 
dingo.

Tai
naują
rą ir monarchiją! Vienu vaka
ru, vienu ypu štai kiek ančių 
nudėjova!

štai jau mudu ir namie. Kie
me mudu pasitinka namų sar
gas. švelnus žmogus. Tylus, lie
sas. Bent kiek Varšuvos akcen
tu kalba, bet kalba išmintingai.

—Ar ponąs girdėjai naujie
ną? — sako jis man,

—Neteko...
—Mieste buyot ir neteko. Vi

sas miestas kalba!
—Apie ką ?
—Nugi apie Vilnių!
—Ą, apie Vilnių! Na, tai ką 

kalba?'.
—Sako, kaip Pilsudskio nu

nešė kelnes į muziejų, tai jose 
rado raštą, kuriame aiškiai bu
vo parašyta, kad jisai Vilnių 
lietuviams atiduoda, bet reikė
sią JKaųno išsižadėti...

—0 kad jisai prasmegtų! 
Kaune visuomet tiek dąug nau
jienų ir pia jo išsižadėk? Pa’ls 
tai, to būt, labąį patenkintas?

čia, ponas. Ot dabar 
galvoju, ką aš tuomet veiksiu?

—Tu gi, kaip buvai, taip ir 
pasilikti, namų sargu. Negi ši
tuos namus į Vilnių kels.

—Taip, ponas, aš tiek razum-

KORESPONDENCIJA
Waukegan, III

Koncertas ir balius

Waukegan Liuosybes Chorą: 
rengia įvairų koncertą ir balių 
kuris įvyks kitą sękmadienj 
lapkričio 21 (November 21) 
Liuosybes svetainėj (Liberty 
Hali), 8-tos ir Adams gatvių 
VVaukegan, Illinois. Programa 
prasidės 6:30 valandą vakaro 
Po Koncerto grieš šokiams pui 
ki muzika.

Liuosybes Choras po vado 
vyste Verną Dauderis darbš 
čiai ruošiasi šiam iškiimingan 
pasilinksminimo vakarui. Bu: 
dainuojami duetai, kvartetai i: 
pėnkbalsiai. Liuosybes Moterį 
Choras, kuris' yra gerai pasižy 
mejęs savo įvairiais vaidini 
mais, bus papuoštas su šokė 
jom, Dorothy Yumplot ir Dolo 
res Delkus. šios šokėjos pri 
tars dąinoms su savo vikriu 
gražiu šokiu.

Atvažiuos ir 
smarkus Lyros 
dovyste pono
Kenoshiečiai puikiai dainuoja 
Visiems bus linksma jų paklau 
syti.

Bet dar ne
iš Chicagos tie 
grenadieriai, 
gerai žinomi chicagiečiams kai 
po aukščiausio laipsnio daini 
ninkai.

Tikietai kainuoja tiktai 5( 
centų visam vakarui. Kviečia 
me visus. —-Heleri Gabris,

Choro korespondentė.

iš Kenosh;
Choras po va
Kenstavičiaus

viskas! Bus ne 
populiarišk 

kurie yra gan:

tie-

atsisveikinęs tamsoje jis

matai, jau mudu turi va 
ministerių kabinetą, kjh-

IHH

Šaukia Konferenciją 
Pilietybes 
Reikalais
Ieškos priemonių naturalizavi- 

nuli nepiliečių ateivių

Illinois valstijos suorganizuo
tas Pilietybes Komitetas šaukia 
svarbią konferenciją ketvirta
dienį, gruodžio 2 d. Konferenci
jos tikslas yra nuodugniai išdis- 
kusuoti pilietybes klausimą ir 
surasti praktiškų priemonių na- 
turalizavimui tų ateivių, kurie 
dar nėra piliečiais.

Rengimo komitetas kviečia 
tautinių grupių lyderius konfe
rencijoje dalyvauti. Ji susidės 
iš rytmetines ir popietinės sesi
jos ir įvyks La Šalie viešbuty
je, prie La Šalie ir Madison 
gatvių.

Konferencijoje dalyvaus ir 
kalbą pasakys James Lawrence 
Houghteling, Federalis Imigra
cijos ir Pilietybes Komisionie- 
rius.
—1 ■*‘|-*     .. .—■■■■ ■

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banl®

M



Ketvirtadienis, lapk. 18, ’37 NAUJIENOS, Chicago, m.
—------------ ;—-—:~;—j:------------------- ---------------- ---------- •.    , ,<

r

Lietuvių Moterį) Triumviratas

lai-

Bal-
Ba-

ten

siu-
v 

UZ-

1896 m. 
daktaro

M. Nor-

menės gyvenime laikėsi iki di
delis gaisras nušlavė želvių gas- 
padų su visa manta. Tai įvyko 
gruodžio nfeiesį. Išskirstė mu
sų būrelį, suardė nevienų gerų 
planų.

Šliūpienė valiau baigė aku-, 
šerijos kursus, o Normantienė 
sugrįžo į Chicagų. Aš jai esu 
dėkinga už draugiškumų tuo
met, kuomet visos atžagarei- 
vilkos spėkos mus labiausiai 
persekiojo. Ji šiandien tup iš
auginus tris dukreles, kurias 
išleido j aUgštus mokslus, ir 
bent viena rašinėja mums 
moksliškus raštus " Lietuvių 
kalba, o kitos dvi, be abejo ki
tur kur dailės srityje parodo 
savo talentus.

Trečioji to triumvirato na
rė—Dr. Želviene, dabar Dr. 
Baltrušaitienė, 1897 m. apsi
gyveno Plymouth, Pa., kur per 
13 m. buvo gydytoja, nuskriaus*- 
tos liaudies užtarytoja ir pa
tarėja, ‘'‘Vienybės Liet.”, rašy
toja, kalbėtoja, lietuvių organi- 
zuotoja. Ji ten suorganizavo 
pačių pirmutinę lietuvių mote
rų draugijų. Ji išaugino Dr. Al
bertų želvį, Edvardų Baltrušai
tį, inžinierių-geologą, ir vienų, 
dukterį Minervą.

Dr. želvis atsižymėjęs Balti- 
moręs lietuviškų skautų suor
ganizavime. Jis turi surinkęs) 
kompiliacijų apie lietuvius la
bai turtingo turinio.- \ 1

Taigi kiekviena iš musų tri
umvirato paliekame , bęnt. „po 
vienų veikėją, o gal ir daugiau, 
kurie 
žūt.

Dr. 
dabar
čia atvykus 
lietuvius labai atsilikusius, sun
ku buvo atkaklius politikierius 
apgalėti. Nepasiliks ši apygarda 
be josios darbo žymės, čia 
pradėta steigti lietuviškos mo
kyklėles suaugusiems lietu
viams.

čia kalbėtojų lavinimosi 
telis; čia gaspadinių unija, 
sufragizmo kova, čia jos

neleidžia lietuviams pra-

Johanna Baltrušaitienė 
gyvena Pittsburgh, Pa.

1909 m. atrado

IRaso Dr. A. Šliupaitė

KAIP REIKIA KŪDIKIUS MAITINTI
šias laikais 

ypač miestuose, yrą nusista
čiusius nežudyti savo kūdikius, 
arba dėlei menkiausios prieža
sties nežindo, neatsižvelgiant į 
tai, kiek tas gąli kenkti vaiko 
sveikatai. Karvės pienas buvo 
paskirta, 
pasigyrė motiną žindyti savo 
kūdikį krūtimi. Yra labai svar
bu vaikui gauti motinos pieną, 
ypač pirmų trijų mėnesių am
žiaus laiktotarpyj.

Tinkamai maitinti mažų kū
dikį, kiekvienai motinai reikia 
įdomautis ir žinoti šį bei L^ 
apie maitinimų ir iš ko mais
tas susideda.

Pienas iš motinos krūtų tai 
yra taip kaip valgis pagamin
tas virtuvėje. Toks pienas yra 
natūraliai paruoštas. Pienas 
bėga iš speno švarus, šiltas, 
šviežus, nesuteptas įvairiomis 
bakterijomis* Kaip tikr toks 
skystas maistas kūdikiui 
Kaip pienas pasieka 
skrandį, pienas dalinasi 
dalį: varškę ir išrūgų* 
varškė yra nepaprastai 
kios sudėties, minkštute, 
suvirškinama skrandžio 
ties.-

Motinos pienas yra 
maistingas. Toks pienas 
deda iš riebumų 4%, 
1.5%, pieniško

daug moterų, Kaip vaikas pradeda žįsti, pie- 
spalvos,

veršiukui, o gamta

na s yra šviesesnius spalvos, 
todėl kad pradžioje mažiau rie
bumų randasi piene. Bet bai
giant žindyhūą, pienas yra gel
tonesnis, atrodo kaip grietinė, 
todėl, kad prie galo žindymo 
pieną s turi' ‘ daugiau riebalų.

Pienas atsiranda tik apie 3 
čia ar 4-tą dieną po gimdymo. 
Skystimas1 gaminasi krūtyse 
dar antroje pusėj nėštumo iki 
atsiranda tikrasis pienas po 
gimdymo.' šitas skystimas va
dinasi krekenas. Naujagimiui 
prisieina žįst krekenas kelias 
dienas iki atsiranda pienas. 
Krekenos yra tirštesnės, gelto- 
nesnės už tikrąjį pienų* Kreke
nos turi 5 ar 6 kartus tiek bal- 

minerali- 
tiek cuk- 

motinos 
skystimą,!

tinka, 
vaiko 
į dvi

smul- 
greit 

siil-

pilnai 
susi-;

baltymo 
cukraus 7 %,

druskos mineralų 0.25%, van
dens 87.7%. ir vitaminų. Rie
balų gali būti nuo 2 iki 10%. 
Riebalai padaro griętįnę^ Jei 
-pienas fyastdvėš,'’ pietinė kyla 
į viršų, ikiėbalai duoda pienui 
spalvą. Kiekvienas motinos pie
nas bus šviesesnis ir daugiau* 
melsvas, negu karvės pienas.

tymo, dvigubai tiek 
nių druskų ir pusę 
raus ir riebalų kiek 
pienas. žindant šį
vaikui pasileidžia vidurėliai, pa
našiai kaip geriant riciną, kas 
išeina naudinga naujagimiui 
išsituštinus vidurius.

Motinos krūtis duodama kū
dikiui pirmą kartą po 6 iki 12 
valandų po gimdymo. Motinai 
atrodo, kad pieno nėra, bet kū
dikis prie krūtų išmoksta žįsti 
ir žindymas pagreitina pieno 
atsiradimą krūtyse. Vaikui 
duodama' jauties kas 2-3-4 va
landas—priklauso nuo to kaip 
sveikas ir stiprus. Reguliarus 
maitinimas ne taip svarbu pir
mas dyj s.ąvaites, kaip vėliau, 
firmas v% javaiti reikia da
boti, kad, f. j^udikis bebadautų. 
Krūtis .turi būti gerai ištuštin
tos prie kiekvieno žindymo, ki
taip, pįenasc mažėja.
\ ■ (Bus daigiau)
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MADŲ
Patarimai
( (T., . *» “į

Tai buvo 1893 metais.
Mariutė Normantienė atvyko 

į Baltimorę iš Chicagos ir ap
sigyveno pas želvius

Ęaltimorė tada buvo lietuvių 
mokslo ir kultūros centras, čio
nai gyveno daktaras J. šliu
pas, neseniai (1891 m.), baigęs 
medicinos mokslą Marylando

• Universitete, (tik buvo išvažia
vęs į Shenandoah, Pa.).

Juozas Andziulaitis, buvęs 
“Vienybės Liet*” redaktorius, 
tuomet lankė medikalę kolegi
ją—College o Physicians and 
Sr?rgeons, jau baigė paskutinius 
mokslo metus.

Tais metais atvyko pas žel
vius iš Lietuvos Juozas Mar- 
gaitis ir A. Kaziunas. Pirma
sis įstojo rudenį į medikalę ko
legiją—Baltimorę Medical Col
lege ir vėliau ten baigė medici
nos mokslą. Antrasis buvo įsto
jęs į aptiekininkų kolegiją—
bet patyręs, kad nemokant an
glų kalbos, sunku mokslų eiti 
ir nenaudinga atsivežtus pini
gus leisti, išvažiavo kitur 
mes ieškoti.

Apie tų laikų atvažiavo į 
timore A. Giraičunas ir A.
cevičius, padidindame kultūros 
ratelį. Graičunas, neilgai 
pagyvenęs, išvažiavo.

Bacevičius pradėjo dirbti 
vykioje, o po keleto metų,
sidirbęs pinigų, įstojo į medici
nos mokyklą.

L. Šliūpienė pradėjo mokytis 
akušerijos Moterų . niėdikaline- 
je kolegijoje. .Uv.a,

Johanna Želvienė ėjo medi
cinos mokslą—Women’s Medical 
College of Baltimorę, 
baigė, su medicinos 
laipsniu.

Taigi, matome, kad
mantienė, atvykus į Baltimorę, 
pateko į tą lietuvių būrelį ku
riam rūpėjo lavintis ir dirbti 
ne tik sau, bet ir gerovei visų 
lietuvių ir visos žmonijos. Ji 
buvo progresyviškų pažiūrų ge
raširdė moteris. Ji rašinėdavo 
į “Vienybę Lietuvninkų”, ir 
“Lietuva” žinias iš lietuvių gy
venimo, savo darbu gelbėjo 
mokslus einantiems ir pati ren
gėsi įstoti j atatinkamus kur
sus.

Tai buvo moterų triumvira
tas: Normantienė, Šliūpiene, ir 
želvierA' ,

Ten gyvenome šeši asmens: 
želvių šeimyna su šuneliu Al
bertu, Šliūpienė su dukrele Hi- 
patija ir Mariutė Normantienė* 
Dr. šliupas praktikavo Shenan
doah.

Tie metai (1^93) buvo dide
lio krizio metai. Mes visos bu
vom beturtės. Tai štai kaip gy
venome: želvių gaspa'dai Šliū
pienė mokėjo už kambarį, mai
stą ir priežiūrą du'* doleriu į 
savaitę o Normantienė be algos, 
už pragyvenimų aptarnaudavo

• visus šešis asminis; ypatingai 
auklėjo ,mažytę Hipatijų*

Mes dar anuos beturčius 
studentus, kiek išgalėdamos, 
pavaišindavome bent blynais 
ete ... '. . f.

Šliūpienė buvo visų vargdie
nių globėja, ji mokino juos. Ji 
pati mokinosi, rašė, prakalbas 
sake, išaugino dvi dukteris, ir 
sūnų, šiandien bent viena mums 
rašinėja mokslo • raštus—tai 
daktarė Aldona šliupaitė.

L. Šliūpienė -vėliau sugrįžo 
j Lietuvą; ten ir mirė. Hipatija 
tebegyvena.

• Musų triumviratas, pirmasis 
lietuvių moterų būrelis vįsuo-

ra- 
Čia 
su

manymu, netik šios apygardos,
bet^ ir* visos Amerikos lietu
viai, steigia lietuvių kambarį 
Pittsburgho universiteto mok
slo Katedroje. Čia suorgani
zuota lietuvių studentų orga
nizacija.

Čio josios pasirūpinimu mie
sto knygynuose įvestos lietu
viškos knygos.

1911 m. Jos rupestim liau
dies mokyklų taryba (Board 
of Education) 1910 m. atidarė 
pirmų lietuvių apgyventoje sri
tyje vakarinę mokyklų '(tįk žy
dų srityje tokia mokykla bu
vo kiek pirmiau ■ atidaryta).

Pagalios, šiandien yra orga
nizuojama lietuvių skautų bū
reliai.

Tai trumpa istorinė peržval
ga to pirmojo lietuvių . moterų 
būrelio. •

“Moterų 
Triumviratas”

KINO TEATRAS
(MOVIĘS) 

Adele
f : ' ‘ s
X ' . K ■ ■ 3

Vidurmiesčio kino teatruose' 
rodomi šie įdomesni kuriniai ' 

I ’

“THE LAŠT GANGSTER” j

Melodramatiškas vaizdas iš į 
gengsterių desperatiškos ko-; 
vos su policija ir tarp savęs. 
Kam patinka tokios dvasios 
kuriniai, verta matyt. Ąrtistai 
Edward G. Robinson ir James 
Stewart labai gerai vaidina. 
Visas sąstatas atsakantis.

Vaikams visai nepatartina? 
Dabar rodoma Oriental Teatre.

“ALCATRAZ ISLAND”

Dramatiškas kūrinys, vaiz-; 
duoj.antis Alcatraz Kalėjimo- 
įnamių gyvenimų. Verta matyt 
vien tik dėl kalėjimo scenų.

Rodoma Garrick Teatre.
Kuriniai rodomi apielinkių 

teatruose.
“LOŠT HORIZON”

. Su garsiu kino artistu
aid Oolman. Pasakos siužetas 

>• * . ** *

sukasi fantastiškoje atmosfe
roje^ kuris tiesiog hipnotizuo
ja žiLtfjėtojus, Vaidinimo ir sce
nišku atžvilgių viskas pjrmos 
rūšies. Nors šis kūrinys jau 
senai išleistas ir daugelis jį 
matė, tačiaus aš patarčiau vi
siems jį pamatyti, .peš tokie 
kuripįai labai retai pasirodo. 
Vaikučiams gal bus sunku su-

Ron*

i

Z os
Rašot Madame X.,

NAGŲ

Teko
KRAMTYMAS
* . f

pastebėti tarp 
moterų, kurios 
Pamaniau sau,

lietuvių 
kramtė 

gal yra

“J; B.” straipsnyje 
Triumviratas” minima 
pienė yra motina Dr. 
šliupaitės, šio skyriaus ben
dradarbės, kuri' rašo sveikatos
klausimais. P-a Normaptiene 
yra motina p. Loujse NarmoiU 
ta, kuri ‘ taipgi rašo 
Skyriuje apie vaikų 
nių

“Moterų

Aldopos

išleistas ir daugelis jį

<

prasti, bet vis viena turėtų pirštinaitės;
matyti. Adele

Moterų 
auklėji Pirkite savo apielinkėS|' 

krautuvėse

nagus, 
ir daugiau moterų turinčių tą 
blogą įprotį, tad neprošalį bus 
apie jį pakalbėti.

Nagų kramtymas yra. blogas 
įprotis. Jie paeina daugiausia 
nuo nerviškumo. Nagus kram
to nevien moterys, bet vyrai 
ir kūdikiai. Suaugusį žmogų 
sunkiau nuo to atpratinti negu 
kūdikį. Todėl motinos turėtų 
ypatinga duomę kreipti į savo 
kūdikius ir stengtis juos per
sergėti.

Viena iš^tą moterų, kram
čiusių nagus ypatingai intensy
viai, be jokio pasigailėjimo dan
timis trumpino savo rankų 
pirštų nagus. Ji net nekreipė 
jokios dudmės į lošimą, kurio 
buvome susirinkę' pamatyti. 
Man gaila jbuvo jos ir todėl su- 
maniau patyrinėti ir pranešti' 
kaip geriau nuo to įpročio nu
sikratyti, u i

Kai kurtė žmonės atsipratir.o 
tuo, kad ^nuvalė, pagražino ir 
nutepė na^Us, paskui jiems ngr 
smagu buvo tokius gražus na
gus kramtyti. Kai kurie užsi
ėmė darbd, taip kad rankos bu
vo visuomet, užimtos* Kūdikiams 
ant nakties .ištepdavo -nagus 
aliejum, o paskui . užmaudavo ta/ ' ' ■ . • ' '

Jeigu turit tą blogą įprbtį, 
pabandykit vien^ i tų sugestijų. 
Be to, atkreipki t atydą į sa

i-ir p

< a . v ** «

vo sveikatų. -Gerkit daugiau vai- pratinti nuo
t i ■ ■ I '■ • z z» i

šjai žiemai kailiai ir me
džiaginiai paltai skiriasi į dH 
stilių grupes. Į pirmą grupę 
įeina visi paltai pasiųti taip 
vadinamam princess stiliuje. 
•Į antrą grupę įeina visi pasiųti 
jswagger stiliuje.

Visi paltai turi mažesnius 
kalnierius ir žymiąi trumpesni, 
tiktai retas paltas matosi, ku
ris uždengia, suknios, apatinį 
rumbą. Rankovės plačios ir 
dažniausia kailinės* Kailis ben
drai yra naudojamas įvairiau
siais budais ir vis daugiau jo 
naudojama ant medžiaginių 
paltų, taip, kad nekurie i paltai 
beveik pusiau iš kailio.

Lapkričio, mėnesį geriausias 
laikas pirkti medžiaginį paltą. 
Dabar didžiausias pasirinkimas 
stylių. Aišku, l 
tu*s pirmiausia išperka, o krau
tuvių pirkėjai nedapildo savo 
pasirinkimo, kadangi 
sezone jau nebegali tų 
išparduoti.

Madų pranašautojai 
kad šia žiemų bus kailių 
nas ir norint apsirengti 
vėliausių madų, reikia būtinai 
turėti du kailinius paltus, viė- 
ną ilgą-—kitų trumpų (Box
coat arba Bolero) bet jeigu bų- 
džetas neleidžia šitokių liuk
susų, tai galima atrodyti taip- 
pat elegantiškai ir su* medžia
giniu paltu, ypatingai, jeigu 
tas paltas bus su kailinėmis 
rankovėmis.

Vienoj krautuvėj mieste tę- 
ko matyt jgiedžiaginių. paltą pa
rodą ir man iš visų modeliutb 
paltų tiko sekantieji (trys paltai: 
pirmas,^nepaprastai elegantiš
kas paltas buvo iš nelygios vil
nonės medžiagos (knubby 
wool), pasiutas tiesiomis lini
jomis (pencil slim swagger). 
Kailinis kalnerius nedidelis su 
neprisiutais galais, kurie su
sirišo (aseot styįe) priekyje 
po kaklu. Rankovės kailinės-^- 
spalva medžiagos “beige”, o 
kailis rudas iš beaver. Prie šio 
palto modelų dėvėjo kailinę 
skrybėlę iš to pačio kailio (bea- 
ver) pasiūta, rusiškam styliuje, 
vadinamą “shako”.

Antras paltas buvo iš juodos 
medžiagos pasiutas princess 
stiliuje. Kailinis kalnerius ap
skritas, susisega įabai aukštai 
Iš priekio. Iš po kalneriaus du 
platus rėžai kailio prisiųti iki 
apačios. Šis paltas dėvimas su 
diržu ir su juoda f eit skrybėlė 
sU kailiniais priedais* ši kom
binacija—“juodas su rudu”— 
yra madniausia šį sezoną, ypa
tingai jeigu kailis yra “MINK.”

Trečias paltas buvo juodas. 
Medžiaga “Knubby wool”, p 
kailis labai popiuliarus juodas 
Persian lamb. čia taippat nau
dojama tiesiąs linijos pasiuvi- 
me. Kailis ant palto prisiūtas 
siaurais rėžais, nuo pečių iki 
apatinio rumbo. Kailinis kal- 

j nierius nedidelis, Peter Pan sti
liuje. Prie šio palto modelis de- 
vėju Persian. lamb kailio skry
bėlę, kombinuotų su raudpnu 
ąksomu ir didžiule paplokščią, 
imi ve iš to paties kailio.

Galit įsivaizduoti kaip gra
žiai atrodė šie mędeliai su virš- 
minėtais paltais. Bet kas svar* 
biausia, patys pajtai nebuvo 
brangus, išskiriant tuos, ku
rie turėjo daug“ mink kailio 
----- ------------- - n- ■■!-,' -----------  
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,.;ėių sunkos, pieno ir miegokit 
. nemažiau 8 valandų. Sųstiprj- 
-j nųs .nervus, lengviau bus atsi- 

nagų kramtymo.

priedų. Skrybėlės kailinės, ži-( 
noma, nepigios, bet apsimoka 
sutaupyti ant ko nors kito ir 
įsigyti nors ir prie savo praeitų 
metų palto. Neveltui madų pra
našautojai sako, kad geros Li
nijos skrybėlė, o. ypatingai kai
linė, padaro visą kostiumą tik
rai elegantišku.

Pranašauja Trum
pus Plaukus žiemai

Moteris nebūtų moteris, jei
gu ji nepaisytų madų, nors tie 
madų įsakymai butų durniau-, 
si.

Naujausias pranašų išmistas 
yra’ įsakymas madų sekėjoms 
nešioti plaukus nukirptus trum
piau.

Per 
terys 
pečių,
■įtinai atšalo, 
— kad butų madniau.

Ę

I Maistas
Veda Do*a Vilkienė

visų karštų vasarų mo- 
nešiojo plaukus net iki 
bet dabar, kada 

tai reikia

įas pasirinkimas rp 'j 

gražiausius pal-; 10101110

vėliau 
paltų

sako, 
sezę- 
pagąl

pasė
ki r pt, 
VB.

Aniolų tortas
B kiaušinių baltiniai
1 šaukštukas cream of tartar 
U puoduko smulkaus cukraus 
% puoduko miltų
1 šaukštukas vanilijos ekstrakto.
Gerai išplakti kiaušinių kaitimus. 

Pridėti cream of tartar ir išlcngvo 
p.iaii j išplaktus kiaušinius, persi
jotą cukrų, o paskui pvrsijokit mil
žtus ir įdėkit prie misino. Lengvai 
įsmaišykit. Supilkit vdniliją ir vėl 
ifcfengvo sU šaukštu maišykit. Kep- 
kit dviejuose blė.ėse 45 minutes. 
Biėtes pirm ištepk it sviestu. Kai 
iškeps, pinąa atšaldykit. Atskirai 
išplakit x/i kvortos sa.džics grieti
nės, pridėkit 1 puoduką smulkiai 
supiaustytų saldžių migdolų, 4 
šaukštus smulkaus cukraus ir 1 
šaukštuką migdolų ekstrakto (pl- 
mond estraci). Išmaišykit ir užde
kit ant vienos pusės torio, apdeng- 
kit kitą puse ir ant viršaus vėl už
dekit likusį išplaktos grietinės mi
šinį.

Moterims
Kadangi komitetas Lietuvo

je demokratiją atsteigti į ga
ilavo mane, rūpintis gaunamo
mis aukomis Ispanijoj esan
tiems lietuviams—kovotojams, 
todėl šiu'o reikalu ir kreipiuo
si į visas moteris neatsisaky
ti paremti šį kilnų darbą, |aip 
kaip rėmėm iki šiol.
_Kaip jau žinote, daugiausiai 

yra pageidaujama šilti balti
niai, kojinės, pirštinės ir 
nigai, todėl kas kuo galite 
paremkite. Tikiu užjausime 
vo brolius, kovojančius ir 
nančius niekšų užpultą šalį, — 
nea.tidėliosime aukų, bet kaip 

įgalime greičiau išpildysim sa- _ U c»' Ji v? /■ •• • ?_‘ x x _

druskos
smulkiai sukapotų

sutarkuotų svogūnų 
saldžios grietinės

pi-

sa
r

vo pasižadėjimą.' Komitetas no- ‘ronus-1 J x < VU P,
ri tinkamai siuntinius sutvar
kyti, ir išsiųsti, kad -'Kalėdoms 
įpusų broliai galėtų pasidžiaug
ti musų gerais norais. Visas 
moteris, pasižadėjusias, ir no
rinčias ką nors paaukuoti, ku
rių dėl laiko stokos nesuspė
jau aplankyti, prašau kreiptis 
aukų reikalais, 26 Palmerston 
Avė., vakarais, ir sekmadie
niais visų dieną. Visų, kų nors 
aukavusių sąrašas, galutinai 
sutvarkius, bus paskelbtas 
spaudoj. Tikiuosi šiam reika
lui gausių aukų iš moterų, vi
suomet remiančių kilnius dar
bus. ’ O. Indrelienė.

ir perpilkit

Makaronų kepsnys
2 puodukai smulkių makaronų, 

sulaužykit į nedidelius šmotukus
1 šmotuką česnako
2 kiaušiniai
% šaukštuko
K puoduko 

petruškų
1 šaukštukas
1% puoduko

arba milko iš kcno •
Yi s v. American sūrio.

ii
Išvirkit makaronus sūdytame van

deny, pridėkit česnaką ir virkit iki 
suminkštės. Nusunkit
vandeniu. Sutarkuokit sūrį ir įdė
kit į dvigubą puodą, įjAlkit pieną 
iš keno arba grietinę, tegul įkais
ta. Išplakit kiaušinius. Sudekit prie 
pieno ir sūrio, paskui pridėkit 
druską, pctruškas ir išvirtus maka-

Viską kartu gerai išma Šy- 
kit.< Paimkit rendelį arba molinį in
dą, ištepkit sviestu arba taukais. 
Supilkit mišinį, ant viršaus uždekit 
keletą šmotukų sviesto arba taukų 
ir. apipilkit pasautintos baltos du )- 
nos trupiniais. Kepkit nekarštame 
pečiuje vieną valandą. Tai labai 
sveikas ir geras valgis kūdikiams.

Rekomenduoja 
Kiaulieną

Chicagos mėsos biuras re
komenduoja šeimininkėms šia 
savaitę pirkti kiaulieną, kaip 
“pork loins”, “Shoulders” ir 
kitas dalis. Prieinamai taipgi 
galima pirkti vidutinės koky
bės jautienos.

Iš SKUDURŲ PADARYTA KAČIUKĖ

CUDDLE TOY PATTERN IBIS
No. 1615 — Lengvai ją pasiusit ir galėsit kam nors pado

vanoti Kalėdoms*

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

I Adresas

Į Miestas ir valstija
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Ketvirta dienia, lapk. 18,

Diena Iš Dienos
S. Drangelis yra žinomo Dr. 

K. Drangelio brolis; populiarus 
ne tik tarpe savo draugų, bet 
ir tarpe šios kolonijos gyven
tojų.

P-ia S. čiužas yra gerai pa
tyrusi virėja žinomame Julia’s 
restorante, 4656 So. Western 
Avė.

Pamergėmis bus pp. Julia 
•Pocius, Kotrina Giedra ir Sta
sė Juška. Pajauniais: Benny

Iš Džiaugsmo 
Dalino Cigarus

MARQUETTE PARK.—An- 
tradienk) vakare, 
darbo nespėjau 
kai prie durų suskambėjo var-1 Pocius, Stasys Miknius ir Bru- 
pelis. žmona atidarė duris. Ogi, no Juška, 
įgriuva į vidų Jonas Dulksnis, 
7022 S. Maplewood avenue, su 
dėže cigarų.

žmona klausia, ką darai su* 
tais cigarais, o Dulksnis su pa
sididžiavimu atsako, “garnys 
lankėsi Mąrąuette Parke ir už
suko pas mus, palikdamas 10 
svarų sūnų”. Iš to džiaugsmo 
lankė savo gerus draugus ir 
dalino jiems cigarus.

Reiškia, Jonas Dulksnis pil
nas “unoro”, kad jo žmona- pa
gimdė sūnų. Linksmas ne jis 
vienas, bet ir p. Dulksnienė, 
motina, kuri labai gerai jau
čiasi. Ir kūdikis sveikas kaip 
ridikas.

Tas viskas įvyko praeitą sek
madienį, 8 vai. vakare, German 
Deaconess ligoninėje, kuri ran
dasi prie 54th ir Morgan St. 
Motina 
Galima 
2 iki 4

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —

Gold

pagrįžęs iš 
apsišvarinti.

guli kambaryje 
aplankyti kasdien, 
ir nuo 7 iki 8.

Reporteris P.

423. 
nuo

S. Drangelis Veda 
Sofiją Cinzas ♦

BRIGHTON PARK. — šešta- 
dienį, lapkričio 20 d., Marųuette 
Parke, lietuvių bažnyčioje, 
įvyks šaunios vedybos: susi
tuoks Stasys Drangelis su po
nia Sofija čiužas.

Vęstuvių "puota įvyks Vinge- 
liauskč’ svetį, 4500 S. 
Avė.

Jaunavedžiams linkiu 
laimingo šeimyniško 
mo.

Talman

ilgo ir 
gyveni-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Wayne Ketchum, 24, su Ruth 
Yates, 19

Adolph Chepul, 28K su Ann 
Baltuška, 27

Anthony Mellens, 25, su 
Stella Tankus, 20

Harry Heiser, 53, su Maude 
Ausnius, 53

Thomas Elwood, 31, su Alice 
Mackus, 26

1,200 Bedarbių 
Gaus WPA Darbus

SKIRIASI. — E 1 e a n o r 
Holm Jarrett, buvusi plau
kiojimo čempionė, laimėju
si Olympic čempionatą, ruo
šiausi greitu laiku persiskir
ti su savo vyru Art Jarrett, 
šokių orkestrų vedėju ir 
dainininku. Kaip tik-ji gaus 
pers’kiras, ji tuoj aus ištekė
sianti už aktoriaus Billy 
Bose. -

Šiandie dar 1,200 bedarbių 
gaus WPA darbus. Jie bus pa
statyti prie taisymo gatvių.

Kita proga $100,000 
laimėti n.. —— .

Be didelio mokslo 
i .

Labjau sušvelnintų Old
cigaretų gamintojai praeitą mė
nesį paskelbė kitą piniginį kon- 
testą, kurio bendrą suma šie- * 
kiasi $250,000 sumos. Tas nau
jas kontestas, reikia pasakyti, 
Amerikos publiką tiesiog suža
vėjo, — iš visų krašto kampų 
plaukte plaukia j kontestą įsto
jimo pareiškimai.

Tame konteste nėra jokių 
mįslių išsprendimui, nereikia 
žodyno nė enciklopedijos varto
ti. Paprasčiausias mechanikas 
kaip ir kolegijos profesorius 
gali laimėti aukščiausią dovaną.

■ .• • ■

‘ Taigi,’ Old Gold jums duoda 
kitą progą išlaimėti vieną iš 
1,000 laimikių. Daugelis musų 
skaitytojų tą progą pasinaudo
jo ir jie jau dirbą, kad išlaimė- 
ti. Jei jus dar neįstojote, pada- 
rykitę tai, nes dari nevėlu. Nu
eikite pas savo cigaretų krau- 
tuvninką ir iš jo įsigykite Old 
Gold komiškų paveikslų su tai? 
syklėmis, kaip juos išspręsti. 
Jei jis neturėtų, tai atsikreipki
te i Naujienas.

Be to, atsiminkite dar ir tai, 
kad po to, kai jus pabandysite 
pirmą Labiau - Sušvelnintą Old 
Gold cigaretų pakelį ir, jei jū
sų jie nenustebins, tai jus at
gausite savo pinigus dviguboj 
sumoj.

• Valandėlei palikta be prie
žiūros, šoko per langą ir užsi
mušė Mrs. Mary Behlen, 32 m., 
1456 Cornelia Avė. Ji sirgo ner
vų pakrikimu.

dainų

SUSIRINKIMAI
Mąrąuette Park Lietuvių Piliečių Kliubo pildomosios tarybos 

susirinkimas atsibus ^ėhktadienį, lapkričio 19 d., ,8 vai. 
vakare, parapijos svetainėje, 68 ir S. Washtenaw. Visi na
riai esate kviečiami būtinai atsilankyti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. —John D. Simans, K-to pirm.

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., Almira Simons svet., 1640 N. 
Hancock st., Chicago. —Valdyba.

Budriko
Programas

Skambių lietuviškų 
bei geros orkestros kiekvienam
yra malonu pasiklausyti, ypa
tingai sekmadienio vakarais. 
Taip, mes gėrėjomės pereitą 
sekmadienį puikiu radio pro
gramų*, kurį pateikė Jos. F. 
Budriko radių ir rakandų krąu- 
tuvės Chicagoje, 3409-3417 S. 
Halsted St., iš stoties WCFL 
nuo 7:30 iki 8 vai. vak. Gra
žus baritono dainayirųą s, kaip 
ir harmoninga Budriko radio 
orkestrą, visiems labai patiko. 
Primintina kiekvienai klausy
tis Budriko puikių radio pro
gramų, ne tik sekmadienį, bet 
ir kas ketvergą, nuo 
vai. vakaro iš stoties 
1420 kil.

BIBLIJOS
PASKAITOS

7 iki 8
WHFC,

eina di

Ketvirtadieni, lapkričio (iNov.) 
18 dieną Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.< lygiai 7:30 
vai. vakare, kalbės . Juozas Gra- 
mantas temoje: “Kas yra baž
nyčios?”

Rengia ir kviečią Biblijos Ty
rinėtojai.

Įžanga veltui, rinkliavos nėra. 
' Taipgi nepamirškite klausytis 
radio programų šeštadienį 7:30 
vakare iš Cicero stoties WHFC, 
1420 kilocycles. Kalbės S. Be- 
neckas.

(Skelb.)

No. 4530—Elegantiška sporto suknelė. Margas vilnonis materiolas 
kaip tik pritiks šiai suknelei. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38. 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.... ......—

Mieros ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

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

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį-Miuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet. • %

Dabar pas Budriką 
delis išpardavimas radių, skal
byklų ir namų rakandų. Duo
damos' dovanos su kiekvienu 
pirkiniu.

AUKŠTOS RŲŠIES 

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

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

$6.00
6.75
6.00
6.00
5.00

CHICAGOS LIETUVIŲ llRAUGIJOS OFISAS:

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

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tai 
krautuvei, kurio* •kalbinu 
Naujiena** 

_ __

r $ iPETER PEI<
1 ’ > J

ha? ■

siLion

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
f . • . *

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAOJOEHOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Y
VA/M.dsrr co ; t 

' ^Ou sz^y F
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$$ PO.ISJCBSS SME W'l—l— 
yxL KAZ^t2C2.V tPGlKJCer CPlOCL-B Soilį

Labai gardus gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus ta- 
vemams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland* Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Gerkit Lietu*

DAILY
BLSlhESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 

skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
r klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FO^TOG^AFAS 
Studija įrengta pir 
mos rųšles su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 68rd ST 
Tel ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HęSEITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...... -....... -.........

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA

EKZAMINAVIMAS 
OFISE ..................

DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

AL. MASIULIS 
TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ., 
Chicago, Illinois

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

* Įsteigta. 1921 m. 
Jfes pastatome visų rūšių saines 

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

ROXEE GARAGE
Automobilius taisome, pentiname 

ir abelnąi duodame visą patarnavi
mą už prieinamą kainą. Atdara die-^ 
ną ir naktĮ.

PETER OKSAS- 
' 8417*25 DIVERSEY, AVENUE

■ . TeL Belmont 1581
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“Pirmyn” Kelionės 
Fondas Smarkiai 
Varo Darba Pirmyn
Sęštądienį ^Pirmyn Ęięną” Ę. 

Kri&ium) 45th-Ashland Ali
nėje) Kalakutai Povanų.

Jis buvo suimtas už beverčių 
čekių mainyiųą, bet taipjąu bu
vo kaltinamas ir dėl automo
bilių vogimo. Vieną automobi
lį pavągęs ir iš Fort Sheridan 
karininko. Policijos jis buvo 
gaudomas vįspje šalyje. Iš ar
mijos jis pasitraukė me’ai at
gal, o šj pavasarį persiskyrė ir 
su savo žmona. Jį nupuldė ir 
visai pražudė gembleriavimas.

Apie Dainininkę 
Genovaitę Nidiškiu tę- 
Giedraitienę

Pri^iiĮiinimąį

Naujų 
Ma- 
64th 
yra 

pra-

Fondas Pirmyn Choro Kelio
nei . Lietuvon, kuris buvo, su
organizuotas “Pirmyn” Chorui 
sukelti ir globoti reikalingus 
pinigus važiavimui į Lietuvą 
atęinapėiąįs metalą, tyliai, bet 
smarkiai varo dąrbą pirmyn-

Fondo kasoje jau yra gero
ka suma pinigų, kas parodo, 
kad Fondo narių pastangos 
yra našios, ir kad pažangus 
.lietuviai “Pirmyn” važiavimui 
į Lietuvą pritaria.

Fondas ruošiasi keliems pa- 
: ęepgimams ateityje. Vienas iš 
jų bus bazaras, gruodžio 18 ir 

į 19 d.d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje; kitas bus
Metų Sutiktuvių Vakaras, 
sonic Temple salėje, prie 
ir Green gatvių; trečias 
piknikas, gegužės mėnesio 
džioje, Birutės darže.

Parengimas Fondo naudai 
įvyks ir šį šeštadienį, lapkričio 
20 d. Žymite Town of Lake biz
nierius p. K. Kriščiūnas savo 
alinėje, kuri randasi prie 45tr 
ir Ashland gatvių, rengia “Pir
myn Dieną”, paaukodamas vi
si} dienos pelną Pirmyn kelio
nės naudai.

Ta pačia proga, įvyks ir 
Pirmyn Choro rengiamas 
Thanksgiving Kalakutų dovanų 
dalinimas už bįlįetęlius, kuriuos 
choro nariai dabar platina. Tie 
bilietėliai' parsiduoda po 2 cen
tus ir suteikia kiekvienam pir
kėjui progą gąnti 
ląkutų.

Pirmyn Choras 
čiųpas nuoširdžiąi
sus. lietuvius tų bilietėlių pa
sipirkti ir dalyvauti Kalakutų 
dalinime, kuris įvyks šeštadie
nį, p. Kriščiūno ^alinėje, Jprię

. ? „ Fondų Narys.

net 12 ką:

ir K. Kriš- 
kvįečia vi-

Chicagietis Nusižu
dė Californijoj

armi-

Tai buvo Į5-ką metų ąr tru
putį daugiau laiko atgaį. Per tą 
laiką jau daug upeliais vandens 
nubėgo, daug miškuose audros 
medžių išlaužė, didelį vargų 
kalnai užgriuvo, šal’.'as žiaurus 
vejas daug visko, išblaškė ir iš
nešiojo, išskląidė po visas pu
ses.

štai, paveikslas, kuris tuo
met buvo nutrauktas prie vie
nos svetaines. Graži grupė jąu- 
pų vąikųčįų. Tai 'ateities žiedai- 
Tame atvaizdely matyti jauku
tė, į dvi kasas supintais švie
siais plaukučiais kukli mergai
te. Ta pati mergaitė, _ tų pačių 
jaunuolių koncerte dainuoja 
“Sopinsiu dainužę iš meilės bal
sų”.

Nuvykstu vieną vakarą į jos 
namus. P-ia šidiškięne sako — 
mano Genevieve šiandien pąrė; 
jus iš praktikų (tuomet ji lan
kė Lindblom high schopl ir 
rengėsi prie operetės Martha) 
tai buvo nuvargus, kad neval- 
gius nei vakarienės, tik krito į 
lovą ir tiek.

Jaunimo stygų orkestrą ren
gėsi prie savo vakarėlio. Geno
vaitę šidiškiutė tame būrelyje 
muzikantu dalyvavo kaįp smui
kininkė. Genovaitė tą valyvą i 
repeticiją atvyko vėlokai ir bu
vo pę tįk bę upp, bet nusimi
nus. Paklausį'Au, kąs *yra, kąd 
atrodai taip pulįudus. • ‘IMąpąą 
serga; skųbįndapia j darbą pęįT 
puolė įr ranką labai susižeidė- 
Viemn'tęlis pajamų šaltinis.”

Reikalų relkalė|ių yra užtek
tinai- O dukrelė žingsnis po 
Žįgsnio su daina žengė pirmyn. 
Kaįp kitiems, tmp ir Genovaitei 
Šįdiškiutei e-papt prie užbrėžto 
tikslo reikėjo daug daug pa
vargti, gal daugiausiai jos mo
čiutei, kuri užsitarnauja dide
lės pagarbos.

Praėjusį sekmadienį į šid š- 
kiutės-Giedraitienės daįpų švęp-

' • J r ' ' s 'L - A J

GANGSTERIO LIKIMAS. — James Dalhover, 
phskutinis narys garsios bankų plėšikų Al Brady 
šaikos, kuri buvo pasiryžusi pralenkti patį John Dil- 
linger, vedamas į teismą Hammond, Ind., kur jis tei
siamas už užmušimą policisto Paul Minneman laike 
plėšimo Goodląnd, Ind., banko. Nors jis ir prisipažino 
prie kaltės, tečiąus teismas pavedė jury nagrinėti jo 
bylą ir nustatyti jam bausmę, galbūt mirtį elektros 
Rėcįėj, peš pats teisėjas, be jury galėtų, skirti jam tik 
kalėjimą ikį gyvos galvos. Kiti du šąikos nariai yra 
nukauti federalinių agentų.

r-—" — 1 ,   ■' L'.-."- r . .

no jom .Genovaitę iš pat kūdi
kystės dienelių. Savo maloniu 
ir gražįu daipa'yimu pripildei 
mysų širdįs džiaugsmu, už'ką 
ačiū jums, Genovaite, ir jųsų 
gerajai mamytei/’—R. š.

q Apdriskęs plėšikas atkišo 
revolverį į sėdinčią savo .bude
lėj Garrick teatro kasierę Mrs. 
Dorothy Thompsori ir privertė 
ją atiduoti $30. Gatvė tuo lai
ku buvo pilna žjnopių.

ITT

Viskas Kupiškėnų 
Ir Kupiškėniškai

Chicągiečių Tarpe 
Pradeda Rodytis 
Naujų Veikalų
Nprthsįdėje statoma komedija 

“DigĮomuotą Gimnązįstę”
Smagu matyti, kad šį sezoną 

chicagiečių tarpę pradėjo rody
tis nauji sceniški vaidipimai; 
Seniau to truko. Būdavo stato
ma jau kelioliką kąrtų matytį 
veikalai ir dėl to gal pubįįką 
negausiai lankydavos. 

4

Vieną iš tų naujųjų veikalų 
turėsime progą matyti ateinan
tį sekmadienį J. Grigaičio Sve-. 
dainėje — tai “Diplomuota 
Gimnazistė”, komedija dviejų 
aktų. Scenoj stato SLA 226 
kuopa, o vaidinimui vadovauja 
ir režisuoja ir pati vaidina' pa
nelė Suzaną Viliutė. Ją, kaipo 
užaugusią ir išsilavinusią vai
dintoją, matysime pirmu kartu 
tarpe lietuvių, nors tarpe ame
rikiečių jau yra pasižymėjusi. 
Vienok Teikia' priminti, kad ji 
vaidinimą pamėgo ir pirmą pra
džią. gavo čia pat, Northsidėje, 
prie “Bijūnėlio”, kurio narė ji 
buvo per kelis metus. Antras 
įto 'veikalo dalyvių yra irgi “Bi
jūnėlio” auklėtinis, tai Feiza. 
Kiti to veikalo, dalyviai yra 
augesni ir seni vaidylos.

Apari vaidinimo, tamę 
re dalyvauja “Bijūnėlio” 
ras su dainomis ir dar
prise nymbęr” patieks daininin
kės p-ia Bepįkaitięnč ir p-lė 
Grįcaįtė, taipjau ir jaunutė 
Violet Benikaitytū. Kai nuvyk
sime — patirsime.

Po programo įvyks šokiai ir 
vaišės, sekmadienį, lapkričio 
(Nov.) 21 d. Pradžia' 6 vai. va
kare, 3804 W. Arimtage avę.

Kuopos narys.

vaka- 
ęho- 

“sur-

CLASSIFIED ADS
rr?y-!i ■

Miscellaneous
3 .1 .r.; j.-, i. .1

Tel. Vieton 4965 
STpGbĘNGYSTS

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtlęą 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
6 So, Ralstęd Shęet

Lpst and Found 
* Rasta Pamesta

PAMESTA
PAMESTI viršutiniai dirbtini dan

tys. Kas radote, meldžiu pranešti 
laišku, 1789 So. Halsteį St , Box 
743, duosiu atlygųnmą.

For Rent
RENDON GRAŽUS 4 KAMBA

RIŲ FLATAS. Visi parankamai — 
renda pigi. 3934 So. Rockwell St.

Parkers Wapted

PĄĮEŠRAU PUSININKO eiti į 
tąvęfn — tūrių patyrimą — nėrą 
skirtumo ar ženotai porai ar pa
vieniu;. 1807 W. 46th St. antros 
lubos, Anna Beach.

Sitų a t io n Wanted 
Darbo Ieško

M -L------------ ---  IĮ, _l .................. .. W

flęlp Wanted—Female 
, 'Qarbininkių Reikia

REIKALINGA VIRĖJOS — nąmų 
ruošą—Seiiųa iš 4 — privačias kam
barys,—liudymas. $10—412. 

Superior 0983.

MERGINA NAMŲ DARBUI — 
sumani—patikima—vienas Vaikas — 
savas kambarys — $7.00 pradžioj.

Ardmore 0867.

IEŠKAU DARBQ PRIE NAMŲ— 
žinau visą Šeimininkės darbą, paty
rusį. Kalbu angliškai ir lietuviškai 
—turiu automobilių — moku drąi- 
vyti. Anria Dunauskienė, 111 ' Lo- 
cųst St., Batavia, III.

sįrašyli laike vakaro. Įžanga 
—35 centai. Kviečia

Rengimo Komitetas.

Buvęs Jungt. Valstijų 
jos leitenantas, 1931 rg- baigęs 
West Point karo mokyklą, cĮjį- 
cagiętis Grant Eugene Ilill, 31 
m., nusinuodijo kalėjime San 
Diego, Gal.

Suimtas jis buvo besiruošiąnt 
išvažiuoti į Chiniją tarnauti
Chipijos aviacijoje. Už valandos tę suvąžiavo jaunoji kartą, tąip 
laiku vado jį negyvą kameroj, pat ir mes senieji, kurie pąži-

KRYŽIUKAIS IšSIUVINėtV KAČIUKAI

JONAS BUROKAS 
3849 W. 13th St., Tel.

. Črawford 1353
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 17 d., 2:20 vai. popiet, 
1 £37 m., sujaukęs pusės amž., 

I gimęs Biržų apskr., Papilės 
Į pųrap.. Kubilių kaime.

Ameiikoj išgyveno 27 m
Paliko dideliame nuliudimę 

moterį Elzbietą po tėvais Vi- 
| įąrtaitę, sūnų Klemensą, sese

rį1 Elzbietą Fraimonienę, švo- 
geęį Petrą ir jų šeimyną, o 
Lietuvoj seserį ir švogerį ir 
jų šeimyną ir broli ir jo šeį- 
piyną, uošvius ir 2 švogerkas 
ir 2 švogefius ir - gimines ir 
pažįstamus.

Priklausė prie GaTfield Park 
Paš. Kliubo, Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir Palaimintos Lie
tuvos Draugystes.

Runas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj. 1410 So. 49th Ct., 
Cįcero, III.

Laidotuvės įvyks . Subątoi, 
Uąpkrįčid 20 d., 8:00'vai. ryto 
iš kopi. į šv. Ąntąno parai).* 
bažnyčią, kurioje atsibus' ge
dulingos pamaldos už velionio 
•sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Burčiko gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir? 
atsisveikinimą .

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnus, Sesuo ir 
kitos Gipiinės.

Ratamąuja laid. dir. A. Pet
kus, Tel. CICERŲ 2109.

Jau keliais atvejais buvo 
rašyta “Naujienose’* apie Ku
piškėnų balių, kuris įvyks šį 
šeštadienį) '/ lapkričio 20 d., 
7:30 vai. vlikare, Cicero, III. 
Prie jo uoliai rengiasi visi 
Kupiškėnai;* Rengėjai užtikri
na, kad visi, kas tik atsilan
kys į šį par.ęngįmą, turės lįn- 
ksmiuš laikus. ' .

Bus programas) kurį išpil
dys įtupi šjkęuų jaunuoliai. 
Muziką taipgi bus kupiškėno 
P. .Liaiiško^, Reiškia, viskąs 
bąs kupiąkepų ir kupįškėiuš- 
kai.

Be to, šio parengimo tiks
las kultūrinis, visas pelnas 
eis apšvietos naudąi. Komite
tas nupširdžiai kviečia, visus 
atsilankyti ir kartu linksmai 
ir draugiškai ląi'ką praleisti. 
Pradžia 7:30 vai. vakarę. 
Įžanga 25 centai. —P. B.

® D(ų p ešikąi prie 117 PI. ir 
Western Avė. susistabdė Gold 
Seal Liųger Cp. tpką ir užpy
kę dėl negalėjimo atidaryti tro- 
kę buvusio rnąžp gęįfo peršovė 
<r gal miptipai sužeidę t roko 
draiverį Frank Russo, 7800 
Drexel Avė. >♦

Darbininkų Kliubas 
Stato Komedija

Lietuvių Piliečių . D.ąrbipin- 
Kliubas glįatff ko- 

mediją, ?AĮią, Jį Vyras Ji 
bus lošiamą piniiu kartu ęhi- 
cągoję. ’

KpUietliją bus stambiausias 
,numeris programų, kurį- savo 
mętipiąm vakarui retoka 
Klįubąs, lapkričiu 31 d-, 5 v. 
pp pietų West Sįdę Rali salė
ję, 234? Węst PląceJ

Be vąidmimo bjis kitokie 
numeriai. G. Braęąįtytč ir A. 
Oksas šoks rpsišką kazoką ir 
amerikupišką “dzįką”. Vėliau 
publikos šokiams gros Henry 
Peters orkestrus.

Raikę prograirio Kliubas iš
dalins (Įovąnas garbės .na
riams, kurię nesirgo ir neemę 
pąsalpos per Į0 metų.

Bus gėrimų, sRąnių užkan
džių. Vįsi yra kviečiami atsi
laikyti į šį Imksmą parengi 
mą. Lietuviai, kurie dar ne
priklauso prie kliubo, galės į-

KITTEN TEĄ TOVVEL.S - PATTERN *386

No- 1386—Kryžiukais išsiuvinėti kačiukai tinka virtuvės 
ąbrusgms art>a stiklams šluostyti, kad mandagiai pąsirudyti 
atsilaikiusiems svečiams.

Vilioją! Joniškiečių 
Vakarą

Furniture & Fixtures * 
Rakandąi-ltaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash ąrba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus* pirm pegu rieksi
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. ŠTATE STREEęT 

CALumęt 5289

IŠVYKSTANT Į FLORIDĄ paau
kuos gražius 8 kambarių rakandus. 
Gyvenimo kambario, valgomo kam
bario’ miegkambario setai,, Frepch 
sofa, krėslai, komodės. lempos, 
veidrodžiui: 10x14 — 9x12 kauras 
$16.00. Hudson Furkautis $35.00. 
Viskas turi būti parduoti Šią savai
tę. 4616 N. Clarendon Avenue, Ard
more 0277.

Rašo man telšiškė, “Užpra
šau tapistą ir tamstos drau
gus į rengiamą Joniškiečių 
L. K. Kliubo kepurinį 
kuriame bus duodama 
nomis 2 buteliai vyno, 
koti kliubo naudai, 
tamsta juos laimėsi, tai
kyšiu kas juos fundino. Na, 
tai iki pasimatymo ‘Joniškie
čių vakarėlyje. Julija Kruge- 
Įaitė, telšiškė.’* , '

dova- 
paau- 
Jeigu 
paša-

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

Automobile^
1937 PLYMOUTH 5 keleivių de 

luxe sėda n ................................. $525
1937 CHEVROLET 5 keleivių de 

luxe trunk sedan ...................... $545
1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe

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

stras, $495; mainais ar išmokes&ui.
Klauskit Mr. PUPKA

4628 West Wasbingtęn Rlvd.

Pasiryžę Sulaukti 
Auksinio 
Jubiliejaus

CĮCERQ. — draugystes Lie
tuvos Kareivių Sidabrinis Ju
biliejų pasisekė, dvi Liuosy- 
bės Namo salės buvo užpildy
toj pnbiįkps, kuri su nekant
rumu laukę programo. Jis bu
vo suvėluotas visą valandą 
per kaltę pianistes. * * * r

-Pats programas išėjo gerai. 
Matyt, mokytojas Ąndrejevas 
pę vęltui dirba. Pirmą kartą 
teko girdėti kanklipipką. Tai 
buvę jaunas vaikinas. Gerai 
dainuoja įr skambina. Po pro- 
gramo, balius ir šokiai tęsėsi 
iki vėlumos. Visi patenkinti. 
Orkestrą Henry Peters.

Business ■ Chances 
pardavimui Bizniai -

PARSIDUODA TAVERNA. Labai 
gera vieta. Išdirbta per daug metų. 
Greitam pardavimui. Priežastį par
davimo patirsite ant ViėtOš. ’

6818 So. Ashland.

Ręal Estą te For Są|e 
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loahs and Insurance 

Tel. BOŪLEVĄRP 38Q()
Perkam, parduodam ir mainom na- 

lotus, biznius ir tarpm; įnšiu- 
nname narųys, rakapdus iįr fįpto- 
tnobilius. Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba maipypiųi už 
gerus baęgenus; greitas if teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND
Ofisąs 2-ros lubos sų J. Gris h

PIRK filĄ MAŽA FĄRMĄ; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIŲ.

10 afcerių geros žemes są budinkaįs 
arti Wil.ow Springo, parsiduoda už 
$3500.—5 'kąrnbąyių medinis namu
kas sų dldęRU lotų. Kąiiu. $2500.—■ 
Ir šiaip kilų bąrgeųų.

Z. S- MIUKEVIUE AND ęą 
6^16 So. Western Ąy«pųę.

Hendoęk 0800. •

$200 NUPIRKS 7 kambarių ka- 
tedžj — likusi kaip renda — kaina 
$1250.00—kreiptis 1647 W. 47th St., 
antras aukštas.

. PARDAVIMUI NAMAS sų ta
vernų; yra kambariai gyvenimui 
arba mainysiu j privatišką namą.

2462 West 46th Place.

Bu^ii|ęss Service 
Bizpio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
KYNĄS DAW

Pašauk mus dęj dykai ąp§kaitliayi- 
ųių. 25 mętąi patyrimo. BįČkorius ir 

stogų dengėjas.

Kardąs Į)oyaną
Ęąydonos Rožės Ęliubas, 

per sąvp komitetą, įteikė Ką? 
ręįvių Vadui sidabrinį kardą- 
Tai buvo graži alnlintis, kuri 
pas Ęąręivins pasiliks amži
nai- į

Upąs Draugystės narių bu
vo pakilęs ir jič pasiryžę su
laukti ąuksįnio jubiliejaus. 
Supranta^, kąd turės dirbti 
įr įtraukti jauną kartą.

(teras Beprotis
Pas mus Cięęroje yra ge

ras paprotį remti vienas kitą, 
į. y, lankyti parengimus gru-, 
penais nuo organizacijų. Tą

. A. t A,
ĄMEUA MATĮJĄJTUJNI 

įpo tėvąis Slunkaite)
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

Uapkr. 17 cj., 8:30 vąl. ryto, 
1937 m., sulaukus pųseS ąmž., 
ąįrpųs Šiaulių apskr., 
parąp., Spaigių ^ąiąię.

Amerikoj išgyveno 24 m-
PąĮiko ‘ dideliame pųUųdime 

vyra Aleksandrą, sūnų Joną, 
dukterį Alice, 4 brpĮIųs, £ųv|- 
Ją, Pranciškų, Ea^Rnięrą jr 
Stanislovą Šepkas įr 5 švo- 
gerkąs ir jų ^ęilhypųs įr daug 
kitų giminių, Uętųvpj pu«sę- 
serę “ .

Kanas pašarvotus Į|03§ Sp. 
Spąulding Ąvę. ‘ laidotuves 
įvyks Seštad., Ląpkr. 20 dlėpą 
$:30 vai. ryto iš pąnįų j Sį. 
Čhristina’s parąp. pąžnyčią, 
riQth Šti ir 8q.' Hojnąn Ąvę,. 
kųrįdje ątsiųus ge4nl|pgps pą- 
piųldos ųž vėlioms s o |š 
ten Į)us nulydėta i Ėąąįi 
mięro kąpinęs. '

Visi a. a. Arpelios Macai
tienės giminės, draugai įr dą- 
žystami esat nuyrami kvie
čiami dalyvauti* laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patar- 
iiavinią įr atsį^y^ikįnimą.

Nuliūdę liekame
Vyras pilnus, Duktė, Broliai, 

Šyogėrkos įr Gimini.'

8750 WAULĄCE STOEE1 
Tel. BOŲLEyARD 0250.

ų PARDUOT
PAGARSINKI? 
NAUJIENOSE

JŲli^ VITKUS
Persiskyrė stU šiuo pąsąųlių 

Lapkr- d . 7:3P vai. vakarę, 
1987 m., sulaukęs p.ųsęs ąią^. 
gimęs Telšių- rųįestė.

Arpe^įkųj Išgyveno 33 pi.
Pąįiko dįdęliąme nąlįųdupe 

šunų tp>čią Ųlgą,
broli JRh Vitkų daug kRų 
mUPių. ” ‘ "

Kųųas pąšarvętąs Lachavį- 
Rąus Koplyčioj, 2814 W. 23rd 
Pi. Ląldp.tjųvęs ivrite šcštadieT 
m, Uąpkr. ęL, 1:3Q vąl. po 
pįętų. 'Iš KęplyČįos bus nąly- 
dėtaę į ’Tautiškas kupinęs.

1 ■■■. 1 -1 ■ j ‘ r .

Vįsi a. Jurgio,/Vitkaus 
gųpįnėę, .toug^i dę Paštete^ .. 
esat nųpjkrdOl kvepiami ;4a: 
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam p^kutinį pątarpųvwų it. 
atsisveiKinuną. «’

Nųliud<į įfeįanie,
Sūnūs, Marti, prolis ir
G imi nūs ■

Laid. Djrėktorįus Lachavičius 
it gunai, Tėl. GANAU 261

4 •* t . A

= =

įvedė Raudonos požės Įriiu- 
ba«, o dabar visi jo prisilaikn- 

slaptį šeštadieni požiečiai 
yažiupja pąs o. draugus ( 
Baltos Žvaigždės Kliubo na
rius, padėti jiems atšvęsti si-' i 
dabridį į Jubiliejų, buvusioj j 
Meldažio . salėje. Gaila, kad Į 
tojkią mažą vietą pasirinko ' Į

-rr

| Adresas pįriitę ąąw> apylinkes 
^rįulųyėse •;

■M!______ __

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT,
1 1739 So. Uahted St.. Cricągo, Įll.

Į
I čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No 

■ Vardas Ir pavardė .

7

SKAITYKIT -
naujienas

NELAUKIT 
ILGAI

Pąšąųkd tųniftH

CĄNAL Č500
Apgąršinimų kainos pri- 

„ _'ąftWwūSk; ;'Už pakartoji- j 
tękionis didėlėms iškilmėms. 11 mus gausit nuolaidą.

iihmiuimiiiiiimiiįmmmmh



Chieago, 111.z. r . 'T'- ; •; •'/ LUJIEKros,

OTTO SCHONWALDO IR JO ŽMONOS 
KAROLINE PATYRIMAI LIETU VĮOJE

Plačiai žinomi Bridgeporto tas ir labai neaiškus iš spalvos.

mokesnio, tai drąsiai tikėjosi dos su muitinėmis. Biskį pasž- 
važinėtis po visą Lietuvos kraš
tą nemokamai. Bet atsitiko vi
sai priešingai,—Kybartų Punk
to viršininkas, ar gal jo pa- 
gelbininkas, pareiškė, kad to-

žiūrinėjo ir praleido. Pagaliau, 
sakom, dabar kaip atvažiuosim 
prie Lietuvos sienos, tai visai 
jokios bėdos neturėsim, nes jie 
gerai žino, kad mes busim Lie-

Nepaprastas Dviejų 
Žmonų Sugyvenimas

Tardant bylą Circuit teisme 
išėjo aikštėn labai retas įvykis,

Apeliacijų teismas nu
sprendė, kad miesto ar kauntės 
darbininkas, gaunantis pensiją 
iš vieno departamento, nepriva
lo jos netekti net jei jis nuei
tų dirbti už algą kitame mies-

Ketvirtadienis, lapk. 18, *37

$120 j mėn. pensijos. Vėliau jis 
išlaikė kvotimus ir nuėjo dirbti 
už inžinierių mokyklose, kur jis 
gauna $315 į men. algos. Kada 
jam paliovė mokėti pensiją, jis 
užvedė bylą ir ją laimėjo. Da-

r»

9

GERIAUSIA

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA

dienos

80

konefren

»i®

MIRTIES BATALIONAS

padėtumėm viską' ant 
Girdi, muitinės dar-

turo 
Yor- 
kelis

bar jis gaus ir pensiją ir algą. 
Bet tokių, miesto darbininkų yra 
visai nedaug. r" '

gos

tams. Pradėkit siuntinėti nuo 
Šituo adresu:

to departamente. Nuosprendis 
išneštas byloje James Kelly, bu
vusio ugniagesio, kuris gauna

Adresas .......................................................... :...........
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Hęlpp Wright, 3 metų, iš 

Glendale, Cal., kurios tėvas

giminėms reikalingų da 
ir be to, dar savo pini 

praleidžiam besisvečiuoda

mes dar i ir savo pini- 
praleįsime, tai 
didelis vargas

Ir išėjusi pirmoji 
kėlė gyventi ne pas

Incidentas Kybartuose
Lietuvoje, kada parvažiuoji 

su savo automobiliu, tai reikia 
mokėti po tris litus dienai už 
vartojimą Lietuvos kelių.

Kadangi Mrs. Schonwald ga
vo paliuosavimą iš Plentų ir 
vandens valdybos - nuo minėto

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų 
metams.

Rose Bampton, Metropo
litan operos dainininkė, ku 
ri sugryžo iš koncertų 
Europoj dainuoti New 
ko operoj ir duoti 
koncertus Amerikoj.

atsieina važiu- 
pirkti gazoliną 
kainą.
Vargai

• Ameri- 
degtukus 

man pasirodė
Schony^aldas

Tilžės muitinėje
Važiavom per Vokietiją

Lenkiją ir neturėjom jokios bė

biznieriai pp. Karoline ir Otto 
Schonwaldai, kurie laiko ta
verną prie 33 ir Union Avė., 
pereito birželio 19 d. išvyko 
aplankyti Lietuvą ir pasisve
čiuoti pas savo gimines. Kar
tu vežėsi ir savo švogerio sū
nų, p. Charles Venckų Jr. ku
rio tėvas taipgi užlaiko taver
ną prie 32 ir Wallace gatvių.

ž’norr.a, pp. S?honwa!dai yra 
pripratę važinėtis automobiliu, 
todėl kartu vežėsi ir savo Stn- 
debakerį—-išvažinė j ę apie 6 
tukstančiUš mylių po Lietuvą 
grįžo atgal į Dėdės Šamo že
mę pereito rugpiučio 25 d. Pa
veikslėlių, kuriuos phtys nu
traukė savo kelionėje, parsi
vežė gal apie porą šimtų. Vi
sus peržvelgus su paaiškinimais, 
galima jaustis tą pačią kelionę 
atlikus.

kur buvusi žmona ir jos sūnūs 
per penkis metus gyveno dide
lėj santaikoj tame pačiame bu
te su savo buvusiu vyru ir jo 
dabartine žmona.

Ta nepaprasta šeimyna yra 
Eari P. Cady, elektros komp. 
darbininko. Jis sugyveno su 
savo pirmąja, žmona Anna sū
nų, kuris dabar yra 12. metų 
amžiaus/ bet 1930 m. jiedu išsi
skyrė. 1931 m. jis vedė antrą 
žmoną Eileėn. Negalėdamas to
liau mokėti alimentus, jis su 
pritarimu antros žmonos, pa
siūlė pirmąjai žmonai persikel
ti, gyventi į jo didelį butą. Toji 
sutiko ir buvusi žmona, sūnūs, 
dabartinė žmona ir pats Cady 
santaikoj išgyveno penkis me
tus, pirmąjai žmonai šeiminin
kaujant namuose. Abi šeimy
nos išsiskyrė delei- nesantaikos 
tarp moterų, bet delei Cady ki
šimosi į šeimininkystės reika
lus, ko pirmoji žmona negalėju
si pakęsti, 
žmona persi 
savo motiną, bet pas motiną sa
vo buvusio vyro.

Nesusipratimas, privedęs prie 
bylos, prasidėjo dėl sunaus, nes 
sūnus buvo teismo pripažintas 
motinai, teciaus prie jo prisiri
šo ir pamotė ir abu Cady nebe
norėjo sūnų atiduoti motinai.

Teismas, pasitaręs su vaiku, 
išsprendė, kad abi šeimynos tin
kamai prižiūrėtų vaiką, bet vis- 
tiek jis privalėtų būti pas mo
tiną. Teciaus kada tik vaikai 
nori, gali lankytis ir pas savo 
tėvą. •

NUTEISTA KALĖJIMAN. 
—Mokytoja Edith Maxwell, 
kuri prieš porą , metų už 
mušė savo tėvą Trigg Max- 
well ir už tą tapo 'nuteista 
20 metų kalėjiinan. Nors 
buvo dedamos didelės pas
tangos ją išlaisvinti, bet 
bausmę patvirtino Virgini
jos augščiausias apeliacijos 
teismas ir jai nuo kalėjimo 
išsigelbėti nepasisekė.

linui iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiin milini miniu iiiiiiiiiiiiii t nu.

ATEINANČIAI VASARAI 
—Nors cįąr ir žiemos nesu
laukėme, 'teciaus madinin- 
kai jau suka galvas dėl 
ateinančių metų maudymo
si kostiumų, štai mdterų 
maudymosi kostiumas, ku
ris, manoma, bus populia
rus ateinančią vasarą šios 
šalies papludymiuose. •

žinoma, gaila buvo, bet turė
jome išpilti kur kitur, bet ne 
j savo pilvą.

Gazilinų Kaina
Pigesnės rųšies gazolinas, ku

rį maišo si? munšainu, esą kai
nuoja apie 68 centai ameriko
niškais pinigais. Labai aišku, 
kad Lietuvos ūkininkas, nors 
ir pusėtinai turtingas, negali 
automobiliu važinėtis. Arklys 
ėda šieną ir 'geria vandenį, to
dėl daug pigiau 
ti arkliais, negu 
už tokią aukštą

Pypkorių
Mes čionai laisvoje 

koje pripratę gauti < 
nemokamai, 
keista, kada 
papasakojo apie įvestus lais- 
nius Lietuvos pypkoriams. Bū
tent, tie pypkoriai, kurie nori 
nešiotis su savim kišenėse rū
kymui užsidegti mašinėlę, pir
ma turi gauti iš valdžios leidi
mą, kuris kainuoja tris litus 
metams. Tokis laisnis—tai ver
tas didžiausio medąlio kokį 
Smetona gali išduoti. Gal butų 
ne pro šalį, jeigu įvestų lais- 
nir/s už kosėjimą ir čiaudėji-

AZIJOS KURAPKOS AMERIKOJ. — 
Missouri konservacijos komisija įvairiose 
vietose valstijoje paleido 600 Chukar ku
rapkų. Jos yra atvežtos iš Azijos, yra pil
kos spalvos su juodomis dryžėmis ir yra 
du sykiu didesnės už Amerikos putpeles. 
Dabar bus 'bandoma tas kurapkas užveis
ti ir Amerikoje.

Chinijos vėliava pleveSuoja virs šio trio- 
bėsio prie Soochow upelio, $hanghaiju;e, įkuriame yra užsidaręs garsusis 
‘'mirties batalionas” ir kuris laikėsi per kelias savaites pridengdamas pasi
traukimą iš Shanghai chiniečių armijos. Iš 450 kareivių tik apie trečdalis 
išliko gyvi ir pabėgo į internacionalinę miesto dalį, į kurią japonai nedrysta

tuvos svečiai. Labai teko ap- 
sivilti. Visai priešingai viskas 
įvyko, negu 'mes tikėjomės. 
Tuojau muitinės viršininkas 
užkamandavųjo, kad visite sa
vo bagažus suneštumem į mui
tinę ir® 
j ų stalo
bininkai patys to darbo neda
ro, jie tik įkainuoja ir nusta
to reikiamą muitą. Mes tikri
nam, kad pas mus yra tik mu
sų rūbai ir keletas dovanų, ku
rios pasiliks Lietuvoje, be to, 
sakome 
gus Lietuvoje 
kam dabar ta

kis paliuosavimas yra man ne
suprantamas ir aš jo negaliu 
priimti. Tada mes sakome, žiu<- 
rėk, ponas, čionais ir pono mi- 
nisterio telefonas yra užrašytas 
and šito dokumento kuris mus 
paliuosuOja nuo mokesčio, gali
te jį pašaukti ir paklausti, ar 
jis tikrai mus paliuosavo ar nė.

Jus patys galite šaukti, jei
gu norite. Aš neturiu su juo 
jokio reikalo,—atsako punkto 
stoties viršininkas. Tada, žino
ma, mes įr pašaukėm Kauną ns 
Kybartų, ir kada viską išaiški- 
nom, tai ponas Ministeris lie
pė pašaukti Punkto Stotięs 
viršininką prie telefono. Pa
starasis labai išdidžiai atsise
ko eiti pasikalbėti su Ministė- 
riu. Dar pasakydamas, girdi, 
jeigu Ponas Ministeris norės 
su manim pasikąlbėfi, tai jis 
pats žino mano telefoną. Labui 
gerai, mes jam atsakom—Pb: 
nui Ministeriui mes atpasakp.- 
jam, kad Punkto Viršininkas 
atsisako eiti prie telefono ir sa
ko, kad jus jį turite atgal pa
šaukti. Taip ir padarė.

Betgi po pašaukimo atgal, 
ponas viršininkas jau nebuvo 
tas pats žmogus, su kuriuo mes 
turėjom reikalą. Rodos, visai 
kitas sutvėrimas. Pasidarė la
bai mandagus, sukalbamas, tik 
atsiprašinėja ir klausia, ką dau
giau jis mu'ms gero galįs pa
daryti.

PAMINKLAS PIRMAM CHINIJOS PREZIDENTUI. — Chiniečiai San Francisco, 
Cal., pastatė 14 pėdų paminklą iš granito ir nerūdijančio plieno Chinijos respublikos 
įkūrėjui ir pirmam jos prezidentui Dr. Sun Yal-Sen, nes jis savo laiku yra gyvenęs 
ištremime San Franciscoj. Paminklas yra kūrinys Beniamino Bufano. Pinigus pamin
klui davė Chinijos nacionalistų partija.
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= NAUJIENOS,
| 1739 So. Halsted Street,
B Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems me-

Parvežė Geriausio Alaus, Bet 
Negalėjom Gerti

Aš pats buvau prašęs p. 
Schonvvaldo, kad man parvež
tų lietuviško alaus paragauti.. 
Tiesa, p. Schonwaldas išlaikė 
savo prižadą. 'IVrvežė keletą 
buteliukų pirmos rųšies alaus 
iš Klaipėdos krašto. Kaina mo
kėta tokia, kad Lietuvos ūki
ninkas to alaus labai retai gau
na paragauti. Mokėjo 50 lietu
viškų centų už 12 uncijų bute
liuką.

Pasirodo, kad Lietuvos a- 
lus nėra išdirbtas ilgesniam 
laikymui, nes kada mes atida
rėme buteliuką, tai paragavus 
atrodė lyg butų rūgšties pripil-

AMERIKOS ATSTOVAS. 
— Nbrman H. Davis, galva 
Amerikos delegacijos Briu
selio konferencijoje, kuri 
svarsto Japonijos sutaiky
mą su Chinija, ar tai snau
džia, ar sėdi giliai užsimąs
tęs nuobodžiame 
ei jos posėdyje.

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

Naujienos metams Chicagoje ...............    $8.00
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje .......... $5.00

Sgi|

susidėti. Kodėl"tamstos norite 
mums kelią įi^s^ti?

Tada ponas muitines virši
ninkas munis^sako: “Ar jus 
manote, kad visi Lietuvos žmo- 
nės yra ubagai?” Mes tada, sa
kome, ne čia yra svarba, mes 
amerikonai visuomet atvežam 
savo 
lykų 
gus 
mi. z

Tas labai puiku, sako ponas 
muitinės viršininkas, jus vis- 
vien turite viską čionais at
nešti, nes aš pirmiau taip lie
piau.

Mes turėjome viską sunešti 
iš savo mašinos ir vėl viską 
atgal susidėti be jokio reika
lo. Tai šitaip mus pasitiko 
“Lietuva tėvynė musų”. Pačia
me Kaune viskas kitaip. Nie
kur netekę bet kokių nesusi
pratimų turėti. —VBĄ.

v "•.**

■B

I V * -S
’*■ i:

W r. ."Z i • v

■® ~ I




