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Brussels konferencija 
užsidarė

Išleido deklaraciją, kurioje kviečia kinus 
' ir japonus taikytis

Brussels konferen- 
karui likvi-

> BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 25. 
cija kinų-japonų 
duoti užsidarė praėjusį trečia
dienį, lapkričio 24 d. Prieš iš
siskiriant konferencija priėmė 
principų deklaraciją, kuria pa
smerkiama karo pabūklų var
tojimas tarptautiniuose ginčuo
se ir atsišaukiama į japonus 
ir kinus paliauti karą.

Devyniolika valstybių, daly
vavusių Brussels konferencijo

je, faktinai prisipažino, kad jos 
neįstengė sulaikyti Tolimųjų 
Rytų konflikto. Tačiau Norman 
Davis, Jungtinių Valstijų dele
gacijos pirmininkas pabrėžė, 
jogei konferencija tik atideda
ma, o ne visai ’ likviduojama.

Davis toliau pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos neišsižada 
savo nusistatymo Tolimųjų Ry
tų klausimais. Anot jo, proble
mos, kurių svarstyti konferen
cija buvo susirinkusi, reikalau
ja ir toliau

s joms išrišti taikiu budu. šia 
mintimi jis,

ieškoti priemonių

Davis, grįžta na-

mo tartis su savo šalies vy
riausybe.

Priimtoji deklaracija esmėje 
sako, kad konferencija yra įsi
tikinusi, jogei vien spėka ne
gali suteikti patvaraus ir tei
singo ginčų išrišimo tautoms; 
kad kinams ir japonams butų 
verta pasinaudoti kitų tautų 
pagalba mūšiams paliauti ir 
taikai atsteigti, ir kad tinka
mos sutarties negali padaryti 
vien japonai ir kinai tarp sa
vęs, be kitų tautų pagalbos.

Konferencijai užsidarius, 
Anglijos valdžia pakvietė Nor
man Davisą atvykti į Londo
ną, kur taipgi bus Francuzi
jos premjeras Chautemps ir 
užsienio reikalų ministeris Del-r 
bos. Atrodo, jogei norėta sui 
daryti suderintą demokratinių 
valstybių frontą. Tačiau Davis 
atsisakė priimti pakvietimą. 
Žinoma, Davis dėl šio pakvie
timo atsiklaus Washingtono vy
riausybės, bet manoma, kad 
Washingtonas instruktuos jį 
nevykti į ‘ Londoną.
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GREIČIAUSIAS AUTOMOBILIS. -į—“Thųnderbolt”; specialis automobilis, 
vairuojamas kapt. George E. T.'EystOn iš Anglijos kuris Bonneville Salt 
Flats, Utah, lygumose sumušė visus ‘ gbM tumo rekdrdtls ir padare 311.42 m. į va
landą. Pirrnesnis greitumo rekordai įbuv® 301.1292* m. į vai. kurį buvo tose pa
čiose lygumose padaręs Sir Mėlcblm ČampbeU. Bet to^ie grėipčzdiškį automobi
liai tinka tik tokioms ru.ngtyriėriis. Jie dagi netinka pet ir paprastoms automo
bilių lepktynėms. Y
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Teismas palaikė 
laikraščio pusę

COLUMBUS, Ohio, lapkričio 
25. —- Walter Morrow, “Ak- 
ron Times-Press” laikraščio re
daktorius, buvo apkaltintas 
teismo paniekinimu už tai, kad 
paskelbė vardu? asmenų pa
skirtų į grand d Jūrę. Dabar 
vyriausias Ohio valstijos teis
mas išnešė sprendimą, kurs sa
ko, kad Morrow turėjo pilną 
teisę skelbti minėtų 
vardus spaudoje.

asmenų

Artilerija vėl apšau 
dė Madridą

No. 278

Iš LIETUVOS
įvykiai geležinkeliuose

Joniškio Mei-

Japonai ■ paėmę mie Generolai suokai-;
biui vadovavo

Ir anglų piniguo
čiams Rooseveleto 
politika nepatinka

SHANGHAI, Kinija, lapkričio 
25. — Japonų pranešimai skel
bė, kad trečiadienio naktį jie 
paėmę miestą Hučhow, kurs 
randasi Nankingo apgynimui 
kinų linijos pietų dalyje. Ki
nai buvę išstumti iš šios tvir
tovės į užpakali nuo tvirčiau
sių jų vietovių. Bet, sako japo
nai,. jie sulaikę kol kas svar-t 
biausių savo jėgų operacijas, 
kad prisiruošti intensyviam 
ofensyvui Nankingo linkme.

Kinų kariuomenė taipgi ren
gėsi laukiamam smarkiam su
sirėmimui su japonais.

PARYŽIUS, Fraricuzija, lap
kričio 25. — Francuzijos slap
toji policija areštavo išėjusį iš 
tarnybos generolą Joseph ta 
Maresąuier ryšium su fašistų 
suokalbiu nuversti šalies vald
žią. Padaryta taipgi krata iš^ 
ėjusio iš tarnybos generolo Ed- 
uard Duseignęur name. Polici
ja sako, kad bus padaryta dar 
daug daugiau areštų.

LONDONAS, Anglija, > lap
kričio 25. — Kad Amerikos pi
niguočiai vartoja visas priemo
nes, 'kokias tik gali, kovai su 
dabartine Washingtono admi
nistracija, yra visiems. žinoma. 
Bet trečiadienį piktai puolė 
prez. Rooseycltą ir Anglijos pi
niguočius Robert Jį (L Boothy, 
parlamento posėdyje.

Boothy, turtingas biržos ver
telga, narys firmos Chase, 
Henderson and Tėnnant, turi 
taipgi artimų ’ ryšių su iVall* 
stryčiu Amerikoj. Esmėje jis 
pareiškė, kąd dėl varžtų, ku
riais Roosevelto politika ka
muojanti •Jhug,tinių Valstijų 
kąpi^lą^pgliį^^, .^Ąmebikai 
greitai visai pebereiįęs !daryf 
ti .prekybinių sutarčių, ba jo
kios prekybos nebebusią. Esą, 
Roosevelto politika grūmojanti 
viso pasaulio ekonominei siste< 
mai. Y t . j ; ■

Francužijo^ premje
ras iFuteąio reika
lų ministėriS atlan

kys Londoną
LONDONAS, ’ Ahglija, lap- 

kričio 25. — Britanijos minis- 
terių kabineto' pirmininkas Ne- 
ville Chamberlain pranešė, kad 
ateinantį pirmadienį* Anglijon 
atvyks Franęuzijos premjeras 
Chautemps ir užsienio reikalų 
ministeris Delbos. j

Vizito priežastis tai lordo 
Halifaxo ir Hitlerio pasitaria 
iriai ‘ V okicti j o j e., įlitjęr iš rėika^ 
lavęs, kad Anglija ir Francu- 
žija hetrttkd^tų. jo užsimoji- 
mairis /čeirtiįftliriėje ,, Europoje^ 
Dėl to ■ dabą’t įvyks angių ir 
francūztį pašltarirnams.? .- i
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Pasižadėjo išleisti 
$100,000,000 

statybai
lap-

Kviečia federalę val
džią padaryti ty

rinėjimą

Kunigas rasta kai 
tas nužudymu 

moters

Siunčia WPA darbi 
ninkus i cukraus laz 

dynų laukus
NEW ORLEANS, La., lap

kričio 25. — Louisiana valsti
joje šiemet buvo nepaprastai 
geras cukraus lazdynų derlius. 
Tačiau dėl trukumo .darbinin
kų pasilieka dar ir dabar daug 
maž $6,000,000 vertės lazdynų 
nesuimtų. Jiems gręsia šalnos.

saky- 
WPA

Taigi nutarta pasiųsti į 
tus laukus apie 5,000 
darbininkų. z

Grįžta iš Rusijos
MASKVA, Sovietų Rusija, 

lapkričio 25. — Jungt. Valsti
jų ambasadorius Rusijai Jo
seph E. Davies išvyko į Ame
riką Kalėdų šventėms praleisti 
čia. . . ? . .

MINNEAPOLIS, Minn., lap
kričio 25. — šiomis dienomis 
čia buvo nušautas vežėjų uni
jos sekretorius-iždininkas Cor- 
ccran. Policija ieško piktada* 
rio. Bet C.I.O. nariai viešai pa
darė kaltinimą vietos Federa
cijos viršiloms, jogei šie prisi- 
gabenę j Minneapolisą geng- 
sterių, ir gal būt nuo tų pačių 
gengsterių kulkų žuvo Corcci- 
ran. V

Gubernatorius Benson ir 
Minneapolis meras Leach krei
pėsi į federalę valdžią prašy
mu padaryti kaltinimo tyrinė
jimą. .-v, ' ,

< ________k—’

Kvies biznierius 
sitarimams 

z , Ai , Į . 

■ --------------- ... I *

pa-
’č J

^ORR &
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesiuota; * švelnus 
oras kaip buvęs; vidutinio smar
kumo pietų vakarų vėjai.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 25. — Pat Harrison, se
nato daugumos lyderis, turėjo 
pasitarimą su iždo sekretorium 
asistentu Magill ir taksų eks
pertu. Po pasitarimo Harrison 
pareiškė, kad kongreso vadai 
yra nutarę pakviesti biznierius 
į Washingtoną ir išdėstyti kon- 
gresmanams, kas reikėtų dary
ti tikslu bizniui pagelbėti. .,

Harrisono manymu pagalbos 
bizniui klausimą kongresas pa
ims svarstyti apie vidurį sau
sio mėnesio 1938 pietų.

PITTSFIELD; III., lapkričio 
25. — Sensacingoji byla, kurio
je buvo teisiamas kunigas Ells-* 
worth Newton .už nužudymą 
parapijonės Maybelle Kelly, už
sibaigė. Džiurė rado jį kaltą 
esant. Teismas paskyrė jam 
bausmės kalėti visą amžių. 
Trečiadienį, lapkričio 24, kuni
go advokatai padavė teismui 
peticiją naujam. bylos perkra- 
tinėjimui, ■ > 4
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Prašo balsavimo tei 
šių Meksikos mo

terims

r*

■. i V T
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pakląųsėChariiberl'ainą, ąr An
glija sutiko; atiduoti Vokietijai 
jos buvusias Jsoloni jas. Cham- 
berlain klausimi neatsakė. . Po 
to, darbą/partijos „vadas pąr- 
'įąmentej:maj. Atlta;?užklausė 
Chamberlainą, ar jis neatsako 
todėl,:; kad ' jau sutartis1 pada
ryta su vokiečiais, / Į
į’ Chamberlain paaiškipb/ kad: 
bebuvo padaryti Žbrmaįios su
tarties,/ bet prižadėta Halifaxo 
ir Hitlerio pasitarimas užlai
kyti paslaptyje. ■ ,

i ■ \ i

Mander vėl užklausė: Ar gu
li vyriausybė užtikrinti,- jogei 
,nčra pagrindo gandams, būk 
Anglijos vyriausybė norinti lei
sti Hitleriui nekliudomam veik
ti ‘Austrijos ir? Čekoslovakijos' 
linkme už tai;z kad - Vokietija 
atsisakys nuo kolonijų reika
lavimo? .

Parlamento spykęris pareiš
kė, kad klausimas ne Vietoje. 
Vėliaur Chafnberlain pasakė, jo- 
gei tokio prižado Vokietijai - ne
duota, / ' ,\ i ■

MEKSIKOS MIESTAS, Mek: 
sika, lapkričio s25. — Meksikos 
prezideptas Lazaro Cardenas 
pasiuntė senatui laišką, kuria
me prašo; sutęikti moterims 
politines f teises lygias vyrtį 
teisėms,;' pakęičiąjįt ta prastnė 
šalies' konstituciją. .

, ■ ; •■'•f > J, . 1' ' : ■ ‘ :

šitokiam, konstitucijos, pakei- 
tina ui reikią ■->; d vie j ų ? • trečdalių 
abiejų parlamelnto butų balsų 
daugumos. . t-

Fordas reikalauja 
indžionkšeno

ST. LOUIS, Mo., lapkričio 
26/ — Fordo kom^riijk ! krai
pėsi į1 teisirią pra&yiriū irųlžibrik*- 
šeno, kurs draustų įiikiėtiiėti 
jos dirbtuvę. Darbininkai rei
kalauja pripažinti jų Uniją.

••

L JA'TK'A SrlA, n. j.

A*—!«*■ i* * ‘

WASHINGTON, D. C 
kričio 25. — Po pasitarimo su 
prezidentu Rooseyeltu trečia
dienį Floyd Carlisle, Consolida
ted Edison Company of New 
York prezidentas, pareiškė, 
kad jo vadovaujama korpora
cija ; ateinančių dvejų metų 
laikotarpiu ketina suvartoti 
apie $100,0(10,000' statybai eks
pansijos (biznio praplėtimo)
programoje.

v* Pasak Carlisle, prezidento
Roosevelto apskaičiavimai, jo
gei; elektros gamybos pramo
nė galėtų išleisti apie $1,500,- 
000,000 ganąybos plėtimui, pa
grinde esą teisingu '

d8ieWpie-s 
tiiriui vienos tik pramones yra 
.nemaža suma. Reikia ir kitoms 
pramonėms atnaujinimų. Jos 
pajėgia atnaujinimus daryti, 
tačiau iki' šiol delsia.

Naujas apsigynimui 
komisaras^ paskirtas

MASKVA; : Sovietų Rusija, 
lapkričio 25. — Sovietų Rusi
jos apsigimimo vicekomisaru 
paskirta E. A. ščadenko, bu
vęs vyriausias. politinis komisą- 
raą Kievo armijos srityje. Ji
sai užėmė R. Az Smirnovo vie
tą. Pirm Smirnovo buvęs šio
je vietoje. Gamarnik nusišovė 
ryšium su “valymu” neištiki
mų elementų, kurį šiemet da
rė Stalino vyriausybė.

ščadenko • paskyrimą pranešė 
sovietų centralinio komiteto 
pirmininkas Kalinin, akcentuo
damas reikalą našumo sovietų 
tarnyboj ypač galimam karui 
ateityje,: k\ų’s/ pasak Kalinino, 
busiąs didesnis už Didįjį ka-

Peticija ralgų-darbo 
valandų’biliaus 

4 ■ l|l|l d ■'

WASHINGTOH,' D. c 
kričio 25. — Atstovų butų dąy-, 
bo pakomisėje < šiuo laikų yra 
admiriistraętjos^/l^iii^'y rę^ųlįą; 
vimųi' r darbo *algų. 
Bjiiuiūpriešinįfi pietinių valsti
jų kongrestnanai c sulaįkd jį 'ria- 
komiseje ir neišleidžia į kori- 
grčso iiilnątfės W * •f' •' į -f. ■

Praėjusį trečiadienį pradėtą 
rinkti paradai: įiri peticija., ku
rios tiksiąs yrą ątiit® bilit^i" iš' 
pakomisės ta perkelti, į pilhą- laidoti ĖivėrsMe Drive kelią; 
ties posėdį; T^ 'pą6ią;įiėną /j■ •'■...<■;- 1. 
sirašė pęticjĮją į 180c buto- ’na- 
rių. < To par0ų akąičįąus neūž- 
tenka; Peticiją^ reikią 210 - pą- 
fašų. > AtžagąMviai džift^iąsi, 
kad kongresas nerodo- yįjiątiųąų 
pritarimo y pastariįotfisr / darbL 
ninkų vhulde/4^gerinii; .< i d

f ■ k
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Kalnas paslinko 
dar 4 colius

\-y ■ !'■ f, 'J <■' :■[. .

LOS ALGELES, Cal., lapkri
čio 25j r- .UįP? Augeles miesto 
kalnas pe|* pąskutines 24 va
landas paslinko <iar keturius 

; colius; Ugniagesių, policijos ir 
parkų j ' depar tame n tų speciali 
sargyba saugojo slenkančią že
myn vieįą ir buvo prisiruošt 
Si akcijai, jei įvyktų smarkes
nis stankimas, kurs gręsia pa-

PARYŽIUS, Francu?!ja, lap
kričio 25. — Areštuota Eugene

L’OncĮe,. Paryžiaus paskolų 
korppapijos viršininkas. Polic;- 
ja njiŽįū‘rj jj . buvusį vienu iš 
suokalbininkų vadų respublikos

r <L.,?

MADR1DAS, Ispanija, 
kričio 25. — Daugiau kaip 
nesį laiko -Madrido gyventojai 
turėjo palyginti' ramų gyveni
mą. Bet trečiadienio vakare fa
šistų artilerija vėl apšaudė 
miestą. Jie paleido iš kanuo- 
lių į miestą per 1,200 šovinių. 
Užmušta keletas dešimčių 
vilių gyventojų.

Fordas laimėjo 
teisme

lap
inė-

ci-

DETROIT, Mich., lapkričio 
25. — Gegužės mėnesio 26 d. 
šių metų mušeikos sumušė 
C.I.O. organizatorius dalinu
sius. lapelius prie Fordo dirb
tuvių. Unija iškėlė bylą Fordo 
kompanijai ir aštuoniams as
menims. Teisėjas Lester C. 
Moli išnešė sprendimą trečia-

kaltinimai^ nėra pakankamai 
pagrįsti ir išmetė bylą iš teis
mo.

Smulkios Žinios 
iš šen ir ten

EL PASO, Texas, lapkričio 
25. — Du banditai mėgino pa
daryti holdapą traukiniui. Pu- 
blkia įveikė juos po to, kaįjie 
nujovė traukinio tarnautoją ir • * 
atėmė pinigus iš tuzino žmo
nių, v

OAKLAND, Ual., lapkričio 
25. — čia nušautas R a ui Dor- 
sey, maršalo padėjėjas iš San 
Francisco. 73 senis Wm. 
Pierce pama?-< buvus vagi
mi.

NANKING, Kinija, lapkričio 
25. — Generolas Chiang Kai- 
shek išleido pareiškimą, kad 
kinai kariaus iki paskutinio ka
reivio.

MIAMI, 
—- Skęsta 
ton Court 
linkėję. 18 jūreivių išgelbėta,
kiti 17 dar pasilieka laive.

Fla., lapkričio 25. 
britų laivas Nolling- 
salos Tortuga apie-

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 25. — Profesorius Pickard, 
kurs praeityje balionu buvo iš
kėlęs. .10 mylių į stratosferą, 
dabar planuoja nusileisti 7 my
lias į juros dugną.

BOMBAY, Indija, lapkričio 
25.' — Pandit Jawaharlal, In
dijos nacionalio kongreso pre
zidentas, kalbėdamas studentų 
susirinkimui pareiškė, kad In
dija esanti revoliucijos išvaka
rėse/ /

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 25. — Anglai kaltina, 
kad japonų šnipai, persirėdę 
mįnykais, kursto gyventojus 
pirfęš . Tibeto vyriausybę, \ kuri 
yra klusni anglams.

.j

KAUNAS, 
tenės tarpu stotyje, važiuoda
mas per pervažą, po traukiniu 
pateko Jonas Elzbutas, kuris 
buvo sužeistas į galvą. Trau
kinys jam sulaužė kairiąją ran
ką ir koją. Nukentėjęs pagul
dytas į Šiaulių ligoninę.

Traukinys netoli JCretingelės 
stoties suvažinėjo 2 arklius, o 
Noreikių Obelių tarpustotyje 
suvažinėjo vieną arklį.

Jonavos Žeimių tarpustot. 
traukinio mašininkas J. Eitma- 
navičius pastebėjo tarp bėgių 
gulintį žmogų ir traukinį su
laikė. Paaiškėjo, kad tai buvo 
J. T., kuris, jau būdamas kiek 
įsilinksminęs, nebenusivokė kur 
esąs, ir tarp geležinkelio bė
gių užmigo. Laimingai likęs 
sveikas buvo pasodintas į trau
kini ir atvežtas į Kėdainius, 
kur iš jo išieškota pabauda už 
traukinio -sulaikymą ir mokes
tis už pravažiavimą.

Geležinkelininkai mo
kysis pTancuzų , 

kalbos

KAUNAS.— Susisiekimo 
nisterijos prancūzų kalbos 
tčja Viliumauskaitė nuo 
kričio 1 d. Geležinkelių Valdy7
bo^f^ salėje geležinkelininkams

Mi- 
ver- 
lap- .

kos bus du kartus per savai
tę: antradieniais ir penktadie
niais. Bus sudarytos dvi gru
pės: visai nemokantiems pran- 
'uzų kalbos ir šiek tiek tą kal
bą mokantiems.

Kelmų pagamins. apie 
38,000 erdm. malkų

KAUNAS. — šiemet Mišku 
Departamentas, norėdamas ku
ro atsargą papildyti, įvairiose 
miškų urėdijose ruošiasi rauti 
kelmus. Iš viso iš kelmų nu
matoma pagaminti apie 38,000 , 
erdm. malkų. Kelmo rovimo 
darbą suorganizuos pats Miš
kų Departamentas. Iš kelmų 
pagamintas kuras bus vėliau 
pardavinėjamas pieninėms, ūki
ninkams ir įvairioms įmo
nėms.

PASIUSKIT y ! 
GIMINĖMS j J
LIETUVOJ

DOVANŲ
KALĖDOMS

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

KALĖDŲ 
KORTE-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 
, CHICAGO, ILLINOIS 
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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Iš Pietų Amerikos
NAUJIENOS, Chicago,.,Dl.

Kur Gauti, 01d ,
8 Gold Konkurso T

Prelekcijos Sveika 
tos Klausiniu

Penktadienis, lapkr. 26, ’37
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Vienoje operoje Kipras dai-‘ 
nuoja: “šita 'toji, tik viena dėl 
manęs”, etc.

žodžiai “šita toji” labai pri
mena scenos vardą ir pavardę 
Piety Amerikos kinematografo 
žvaigždės, kuri štai kaip vadi
nasi: Titą Toy/ (Toy — nesu
praskite angliškai).

Taigi prie maloniųjų naujie
nų pnskaitykime šiai ką:
Argentinos filmų Žvaigžde Titą 
Toy yra lietuvaitė. — Buenos! 
Aires žurnalai didžiuojasi Biržų 

krašto lietuvaite

nimo brėgį atvaizduojančias fil
mas, ska’.tomoS kultūringomis. 
Dėl to mums labai malonu, kad 
to kultūringojo brtiožo užak- 
centavtmo srityje Argentinoje 
su dideliu pasišventimu menui 
darbuojasi jauna musų lietuva'i-’ 
te Titą Toy — Regiha Labana- 
vičiutė.

I

Titą Toy yna biržietė.
Jau yra žinoma, kad beveik 

-nė viena kino žvaigždė nesiva- 
jdina savo tikruoju vardu nei 
(pavarde, bet jos “pakrikština- 
,mo$” naujais pseudonimais ten, 
'kur prieš jas sukasi filmavimo

Bėtty Flitncss, muvių ak
torė, kuri dabar susituoks 
su orkestro vedėju Johnny 
Green, pastotojo žmonai 
dabar gavus perskiras Be
no, Nevada.
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“Lucantis Films de la Argen
tina” savo publikacijoje “Noti- 
cio so” rugsėjo menesio 1931 
metų laidoje, garsindama bai
giamą gaminti argentinišką 
mokslinę istorinę ir moderniš
kai menišką filmą — Mūrio ei 
Sargento Laprida — apie jos 
protagonistę rašo:

‘‘Titą Toy, una joven estrella 
descubierta ’en ėstos memen
tos”. (Pastaruoju laiku atras
toji jaunoji žvaigždė Titą Toy).

šios filmoš pastaty^ne daly
vauja geriausi Argentinos kino 
artistai, d.džiumoje dirbę vie
tiniuose teatruose bei vaidinę 
U. S. A. kino filmų studijose.

Didelis kinematografijos žur
nalas “Sintonia” Nr. 225, 1937. 
talpina musų tautietės paveiks
lą ir rašo: ,

“Titą Toy, perteneciente ai 
grupo de figūras centrales-de 
estą primera produccipn —1 'Mū
rio ei Sargento Laprida —- de 
Lucantis Films”. (Titą Toy, 
priklausanti centralin.ų figūrų 
grupei pirmame Lucantis Films 
veikale “Mirė Seržantas Lap- 
rid-a”).

Argentinos sostinės 
žurnalas “Maribel” i 
256 iš 14.9.37 taipgi pasipuošia 
Titą ' Toy paveikslu ir 76-me 
puslapyje, tarp kita, rašo, kad 
Titą Toy savo formali debiutą 
labai pasekmingai atliko Lucan
tis Eilms studijoje, Mūrio ei 
Sargento Laprida veikale. Ji 
yra viena iš jauniausių Argen
tinos filmų artisčių visa siela 
atsidavusi kinematografijos me
nui. Visi privalumai, grožis it 
rimtis garantuoja jos ateičiai 
garbės aureolę. Paklausta dėl 
ko gyveni, taipgi atsako, kad 
vyriausias gyvenimo tikslas yra 
dirbti kinematografo menui, 
kurį keletą metų studijavusi 
konkurso keliu laimėjo kontrak
tą Rositos rolei veikale Mvrlo 
ei Sargento Laprida.

Studijuodama kinemdtografi- 
jos meną Titą Toy -dalyvavo 
kaipo statistė Šono Films, Por- 
teno ir kt. studijose. Taip ji 
dalyvavo pastatyme Bajo la 
Santa Federacion, Amailia, CA- 
detes de San Martin, Gal, Ei 
Pobre Percz, Radio Bar 
Los Muchachos de Antes no 
Usaban Gomina, La Virgencita 
de Madera, Lo que paso a Ęei- 
noso, Mateo, Ei Forastero, Pa-, 
pelitos, Tararėro, L*a Muchach^ 
dėl Circo ir Asi es ei Tango. 
Filmoje “Bajo un embrujo” Ti
tą Toy yra protagonistė-aktoiė,i 
o filmoje “Mūrio ei Sargento 
Laprida” užima antrą svarbiau
sią vietą — Rositos rolę. Ši 
filmą, daroma iš istorinio Alber
to Caccarezza veikalo, revizuo
ta Carlos Lucantis, režisuojamo 
Tito Davison. Muziką šiam vei
kalui parašė Juiio De Caro; or

kestras Julio Rosenberg, deko
racijos Andrės Martini.

Tautos, kurioj sugeba pasiga
minti savo istorines, mokslinęs 
bei savo šalyje kultūrinio gyve-

, moterų 
savo Nr.

aparatas. Taip yra ir su musų 
lietuvaite, apie kurią šiame 
straipsnyje kalbame.

Titą Toy — Regina Labana- 
vičiufė yra gimusi Biržų apskri
tyje sausio 22 d., 1920 metuo
se. Iki 5 -metų amžiaus gelton
kasė Regina augo sa'vo gerų tė
velių globoje šliužuose. Jos ko
jos ipažįsta rasotus Lietuvos 
dirvonus, ji prisimena lakštin
galos čiulbėjimą ir sniegais ap
klotus Lietuvos laukus.

Bet štai 1925 metuose ji tam
pą Lietuvos išei^ė. Drauge su 
savo tėveliais atvyksta Argent.- 
non. Argentinos sostinėje eina 
pradinį ir vidurini mokslą, stu
dijuoja kinemotografijos meną, 
dirba statiste, lanko studijas, 
lalyvauja konkursuose ir ačiū 
savo gerųjų tėvelių teikiamai 
materialinei pagelbai, geram 
auklėjimui ir rimtiems patari
mams moksle —' prasiskina er
škėčiuotą sunkios karjero? ke- 
ią ir d&bar jos sceniškas var
das garbingai skamba rimčiau
siuose šios šalies žurnaluose.

Pereitais meta's rašantysis 
šiuos žodžius su drg. J. Baraus
ku aplankė Reginos tėvelių na- nos lietuvių gyvenimo 
mus. Jau tuomet norėjome pa- “ĄLB.” 1

talpinti 14ta Toy paveikslą “A. 
L. Balse,” bet jos .mamyte; ku
ri yra nuolatinė musų laikraš
čio skaitytoja, ^kukliai .pasakė:

—Nereikia dėt fotografijos i 
lietuvišką laikraštį, tegul dar 
baigia studijas, tegul gauna 
vietinių meno kritikų pripažini
mą, tegdl viėtinė spauda.vkons- 
tatuoja ’Reginutės darbo vai
sius, tada visiems lietuviams 
bus didesnė .garbe, kuri taip 
sunkiai pasiekiama.

Senas “A. L.. Balso” bendra
darbis drg. J. Baranauskas da- 

|bar tik ką pridavė redakcijai 
Titą Toy artistines karjeros ke
lio davinius, keletą vietinių žur
nalų su jos paveikslu ir jos bio
grafines datas, kuriomis čia ir 
dalinamasi įsti skaitytojais.

Pažymėtiria, kad jaunesnioji 
Reginos sesutė, Lola Labanavi- 
čiutė, taipgi studijuoja. Bet šio
ji pasirinko ne ^artistinę karje
rą, bet mananti siekti medici
nos daktarės mokslo.

Išeivių Dienos proga “A. L. 
Balso” skiltyse buv*Q plačiau ra
šyta apie • ArgentinajLę.Įjsįtę.diiųb(-i 
jančią Lietuvos išeiviją, jauną
ją kartą, šiuomi ? sttr&ipsneliu 
tas garbingas sąrašas yra pa
pildomas, suteikiant galimybės 
ir kitų šalių lietuvių 
pažymėti Šviesesnius

^Naujienos” kasdien .gauna 
paklausimų apie tai, ,kUr ir 
kaip galima gauti Old Gold 
eiga retų konkurso blankas, in
strukcijas >zbei M kobktirso /; pa
veikslų pavytdžiės.• . • 'n I > • ■;/■ :

Tų blankų-instrukcijų! eiga-- 
retų krąį^UvSšiEt,, bei' yaisfinėse 
dabar nebegalima g'aati. iBlan- 
koš biiyo dąlinįįiridš krautuvė
se tik konkurso pradžioje., 

■ ' ■ ‘ g;; j ■ ; •
Nors konkursas jau įpusė

jęs, jstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia .čkrėįptią "tiesiai 
į .61d Gold. cjgarėtų ben^ro- 
7ę.. ' UllVv'C, ,,

Prašant blarikOs reikia >siųsr 
ti laišką,' “Old Gold” Gontest, 
Lorillard 1 Company, Variek 
St. Station^ New York., Jokius 
pinigų už :blaiikas siųsti nerei
kia. i. .•'•■■J-! / '(Spjs
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CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) 1 tonas

SMULKESNĖS $X.Ž5
Tonas ......... ......

Perkant > 5 Tonus į ar Daugiau

—4.

spaudai 
Argeriti- 
bruožus.

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
. 1795 metais. 1

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE ;

OLD CASTLE,
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS .

NAUJIENŲ
.. ...................................  III! I I ........ I. .................................

——.

KALENDGRIUS
{ . . "• •s. ■ ■

Mes pasiųsime j u s ų -giminėms ir 
draugams LIETUVON rrtusų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai ■ . ■ į • ■

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

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

♦ • -j : > I. V ' ,, k , ■

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

CICERO. C Lapkričio 27 d., 
’Cicėro LitįosybėS salėje įvyks 
paskaita apie . svęikątą. Ją 
Skaitys, Di*. Šį Biežis. Jis kal
bą iliustruos paveikslais. Pa
skaitą rengia vietos AL. D. L. 
ti. kuojia. Ji kviečia visus sa
vo parius ir bendrą publiką 
dtsiUankyti/. feipgia nemoka-? 
ma.; Paskaita prasidės 7:30 
vakare; <

1.1

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westefn 
Avė., 2nd floor 
Jlentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric treaL, 
mėnt ir magn0- 
tic blankets ir 9t. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

; ADVOKATAI

Garsinkitės “N-nose”

Ofiso TeL Virginia 0936 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

ttuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vaka& 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVR 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

8939

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michisan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PŪLLMAN 1193-8277

Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BOX)Y BRACES, ELASTIC 
STOCKINGŠ gatavai padaryti, ar-, 
i>a padirbsim tampriau pančiakas. 
jūsų miorai. Mes esant specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
daliįį ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gon’tkartes.

j KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO DRTH0PEOIC CO.
483 W. Lake St.

• Arti priedelis Strdet
. .. ... ii.. i i ' r

, BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
. į PAS
Juozapas AŽukas 

Bridgeįorte išdegę keletas namų, 
kuri žmonės hėtur6jo apdraudos 
nuo. ; ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė'ištiks1— apsidrauskite tuo- 
jaus pas — . ‘

. atstovauja
’ Juozapas Ažukas 
PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 

T1ON OF BRIDGEPORT. 
3303 So. Lituanika Avenue 

Tel. Boulevard 8450
(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakl)

HHM

LAIDOTUA IIT DIREKTORIUS

John. F. Eudeikis
SENMtUSlfc (r AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vfei Telefonai YARDS 1741-1742
J, >

.. 46.05?07;; _So. Hefmitfigė Avė. 
4447' South Fairfield Avenue

'•"•'i?VeTj'T.AFAV'CTTE, 0727

EKte • koplyčios visose 
L,-Chicagos dalyse

iu radio , Pirmadienio vakarais
10:00 vai. vdkaro iš W. H. F. C. stoties (1420 Kr) —Pranešėjas 

? ? P. ŠALĮ IMJERAS.

LaidotuviųDirektoriai
NARIĄIi

Chicagos; - ' J|
Cicero „■! JE 

. Lietuvių < flH 
Laidotuvių raF 
Direktorių W 
Asociacijos ”

. Ambulance
. Patarnavi- 
k mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE......

JUOZAPAS EUDEIKTS IR TĖVAS
4704 BU Westęrn Avė. < PJmpe Virįinia 0883

; y:;;; .'.ž -----------

: J. MULEVIČIUS <
1348 Šo. California Avenue Phoue Lafayette 3572 .    —4  y, . 4 .   --.t.. ■ ----- ——.  i   

X

3307 TJtuanica Avedue Ęhone .ępplevaęd ,4jl39
■ .*4—
* . ■ ; A. PETKUS .<•
6834 So. Westefn Avė. ’ PhoneGrovebill 0142
UlO /Į9th Couri Ci’cero Pftpito Gicėro 2Į09^

1 '»~l '0 "*'« ■' . ..... .j m I, , I ' . I . ........... . ' ■ '.'.I,' “T* , ;

Boulevard 4080, , , ■U.IĮ.lt... .1
.■ i.’^-J.. j I. J.JZOLP Phone Boul 5203 
1646 W ės P 46th1 Street • Phone Boulevard 5566

. -3^ S. M. SKUDAS
718 West Street . -Phbne Monroe 3377

....—r....-, ...... ................................. •........ .... >■

2314 ^est 23rd Place. 11 Phone Ganai '2515
ŠlOl^si'.iAk^O&į ^Street.; , mrflPeki Rullmert »70.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—427 N. Dearborn St.
<Kamb. _______ t ____ _
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
.Valandos vakarais nuo 6 iki 8f30

Telefonas Boulevard 1310 1 
feetvirtadietaihis ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

1431-1'484—Tel. Central 4411-2

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

2400 WE$T MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Re& 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS K

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

Sekmadieniais, susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4390 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

St.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
! LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
' VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
. jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiu Įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
-Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

- ; Nėdėliomis pagal sutartį.
—II..IM ■ ■ ■■ —i

LIETUVIAI
Gydytojai ir dentjstai 
? Amerikos Lietuviu Daktaru

> Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
So. Western. Avė. 

alandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

1 y" ~ —- ......      1
K Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 w ** "
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So.- CMlifornia Arenu*

Telefonas Republic 7368
• ..L. ■■ !>■ . . . ........................... —

ėst 22nd Street

l.,/ , Ofiso Tel. Botilėvard 5913

DR. BERTASH 
.,.756 West 35th St 
Cor, of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
■‘'t Nedaliomis nasrai sutarti

4910 SO. MICHIGAN Bl.VD.
TeL Ken^ood 5107

st

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kitj Lietuviai pajktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DK. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dt. Matgeris ,
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal '3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar • Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 south Ashland avė.

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

7 irti 8 vėl. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

irose”

.. ... ■
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“Nainicnų” Redaktorius P. Grigaitis Atvyks 
Clevclandan—Kalbės Kongreso Skyriaus Pra
kalbose—“čalio” Parengimas—“Nebebus Meda
liu” ‘ •

Per ilgą laiką musų “čalis" 
garsino kermošių, buk tai pa
minėjimui savo 20 metų (••..rbuo- 
tės pue laikraščio. Eet perma
tydamas, kad vien savo garsiu 
vardu publikos nepritraukj, nes 
turi laba: mažai prKarma tarp 
vietos lietuvių ir “Dirvcs” • pa
rengimui paprastai būna k.bii 
skysti, tai jis sumanė pagarsin
ti keletą svarbesnių dainininkų 
ir lošėjų.. Na, jis ii4 pradėjo re- 
kliamuoti Lietuvos cp:ros dai
nininku panelę Rfk?uska’’tę i.’ 
Antaną Vanagaitį. Žir.oma, to
kiu budu jis sutraukė publikos 
virš tri.’ų šimtų.

Panelė Rakauskaitė daugeliui 
nebuvo žinoma, vienok žmonės 
intereaavesi jos • dajnavimu ir 
atėjo išgirsti. Antanas Vana
gaitis šioj kolonijoje mėgiamas 
kaip komediantas. Kai jis at
važiuoja, tai publika didž ump- 
je susirenka iš senų žmonių. 
Jie mėgsta jo lietuviškas ms- 
liodijas ir caia\ Kai jis atva
žiuoja, tai publikos būna dau
giau negu paprastuose parengi
muose. Bet šį kartą “Dirvos” 
kavalierius iškirto šposą. Vana
gaitį išrekliamavo’, bet jo ne
partraukė Clevelandan.

Ceremonijos prasidėjo nuo 
L. K. Darže io. Buvo garsinta, 
kad iškilmės prasidės apie tre
čią, va’andą po pietų. Ir aš nu
siskubinau, kad nepavėluoti.

Apie pusę po trijų susirinko 
koks tuzinas publikos. Nei ce
remonijų pradėtr, nei daugiau 
publikos laukti. Visi turėjo iš
siskirstyti nieko nematę.

Dabar vėl manau, sau, ^jsju 
anksti į Lietuvių Salę, kad ne
pavėluočiau išgirsti lietuviškų 
dainų. Pradžia buvo garsinta 
5:30 vakare, ,bet atėjo 6:30 o 
vis dar niekas nedainavo. 
Programas prasidėjo apie sep
tintą. Estradon pirmiausiai su
ėjo apie 20 kalbėtojų sveikinti 
Karpių. Jų kalbos tęsėsi iki pra
sės po aštuonių. Keli iš jų iš- 
tikro sveikino Ča}į, o kiti dro
žė ilgus patriotiškus spyčius. 
Vienas-kitas pareiškė, kad jie 
nesutinka su Karpiaus raštais, 
bet jam pritaria, kaipo vietos 
laikraštininkui. Reiškia, net pa
ties Karpiaus kviesti kalbėtojai 
išdrožė jam teisybę.

Pabaigai, J. Tysliava išrėžė 
graudų spyčių ir, apsikabinęs 
čalį, pabučiavo, nors tik kele
tą mėnesių atgal Karpius Tys- 
liayą piemeniu vadino.

Spyčiai, pagaliau, pasibaigė. 
Vieniems patiko, kitiems ne, bet 
visi nekantriai laukė dainų ir 
juokų programo. Daugelis Iš 
anksto Žinojo, kad Vanagaitis 
nedalyvaus, bot visgi laukė, no
rėdami žinoti koks bus čalio 
paaiškinimas. To paaiškinimo 
nebuvo. Pranešė, kad yra pa
sveikinimo telegrama nuo Va
nagaičio ir viskas. Tas publiko
je sukėlė neramumą _ ir kai 
kurie pradėjo Čalį vadinti ne
labai gražiais žodžiais už ap- 
gaudinėjjimą. Daugelis pradėjo 
skųstis, kad “mes ne tavęs atė
jom pažiūrėti, bet Vanagaičio 
programo išgirsti.” Vienąs ger
as pilietis padarė pastabą, “Ži
note kiek publjkos susirenka, 
kada Dirva viena rengia pa
rengimą. Bet kai pasinaudoja 
kitų vardu, tai sutraukia dau
giau žmonių.

Pirmiausiai dainavo dvi vie
tinės lietuvaitės, geros ir pu
blikos mėgiamos dainininkės, 
Bronė Rasiliutė-Russell ir Rožė 
Lukosevičiutė. Prie piano akom* 
panavo taipgi visų lietuvių mė
giamų pianistė Aldona Wilkelis. 
laidotuvių direktoriaus Wilkelio 
žmona. Publikai jos labai pati
ko. r ,

Paskutinę piogramo dalį iš
pildė panelė Rakauskai!ė. Ji pa
sirodė laba! gerai ir publika bu
vo sužavėta jos balsu ir daino
mis. Labai malonu, 1 ad tarp 
lietuvių yra tokių talentingų ir 
gautos apdovanotų panelių.

Tai toks buvo (Valio paren
gimas. Kai jis kitą sykį gar
sinu Vanagaitį ir kitus daly
vius, tai lai įjublika pirmi us'a’ 
pasiteirauja ar jįc bus, ar ne.

Požėla- Eu tonos čampionas 
, - / 

š omis dienomis gavau h'š 
ką iš Paryžiaus, Franeijos, nuo 
Amerikos lietuviams žinomo 
ristiko Karolio Požėlos. Poros 
metų laikot frpyje jis r.pvažirė- 
įo didžiumą Europos valstybių 
ir beveik visur yra pripažintas 
Europos čainpięmu. Aš <tą viską 
patyriau iš iškarpų, kurias p. 
Požėla susirinko iš įvairių ša
lių laikraščių. Jis v?sur y a afi
šuojamas Europos čampionu. Sa 
juo važinėja ir keli kiti žymus 
Amerikos^ r stikai.

I ‘ •
K. Požėia siunčia daug labų 

dienų visieins savo draugams ir 
pažįstamiems, žada grįžti Ame
rikon už kokių metų laiko.

“Nebedalins Medalių”
Patarlė sako, kad kas nau

jo—tas nepaprasto. Vienas vie
tos karštas Smetonos pilietis 
man pareiškė girdėjęs, jog “ble- 
kinių” medalių Lietuva Ameri
kon nebesiųsianti. Jau ,ir taip 
perdaug tų kavalierių pridarė ir 
visi vienodai atrodo.

Klausiu piliečio, Jką dabar tai* 
džia darys, nejaugi geriesiems 
patriotams ausis karpys, kaip 
avinams seniau darydavo. Well, 
man atsako, gal to ir nedarys, 
bet bandys kitaip juos išskirti 
iš paprastų piliečių. Buk tai ir 
medaliuoti kavalieriai ne visi 
esą “košer”.

P. Grigaitis Clevelande
A. L. Kongreso Komitetas 

Ohio valstijoje* rengia svarbias 
prakalbas gruodžio 19 d., Lie
tuvių salėj. Prakalbose dalyvaus 
žymus kalbėtojai, “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis,. F. A- 
bekas, “Vilnies” redakcijos na
rys ir keletas vietinių.

Tai bus gana svarbios pra- 
kalbos, kuriose bus išaiškinta 
dabartinė Lietuvos, ir, bendrai; 
viso pasaulio padėtis. Prie to 
bus ir dainų programas, kurį 
pildys geriausi vietiniai daini- 
ninkai-solistai ir “Lyros” cho
ras. Įžanga į prakalbas nemo
kama. ; i

Taigi, visi vietiniai ir apie- 
linkių lietuviai, nepamirškite 
tos dienos. Visiems yra svarbu 
žinoti apie dabartinę Lietuvos 
padėti, taipgi ir apie viso pa
saulio darbininkų 1 gyvenimą. 
Prakalbas rengia komitetas, ku
ris yra sudarytas iš įvairių 
draugijų atstovų. Taigi, išeina, 
kad prakalbas rengia visi Cleve- 
lando ir apielinkės lietuviai.

Jonas Jarus 
—*----- ,

KĄ NOMINUOTI Į SLA PIL
DOMĄJĄ TARYBĄ i

Gruodžio mėnesį prasideda 
nominacijos Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje viršipinkų, kas 
yra labai . svarbus , momentas 
musų didelės savišalpos orga
nizacijos gyvenime. Mums svar 
bu išrinkti viršininkais tokius 
narius, kurie rūpintųsi SLA. 
gerovę saugotų ir keltų jo tur
tą, sugebėtų palaikyti senus nac 
rius ir plačiai atidarytų durį# 
naujiems nariams. •

Clevęlando ir apielinkės pa
žangieji SLA nariai plačiai ap-

KOVOJA UNIJŲ RAKE- 
TIERIUS. — - Clevelando

> direktorius \Ješojo saugu
mo (policijos viršininkas) 
surinkęs labai daug kaltini
mu prieš unijų viršininkus 
raketierius, kurie teroriza
vę vietos biznierius ir fab
rikantus. Tie kaltinimai ta- 

; po patiekti . grand jury ir 
laukiama visos eiles ap
kaltinimų. Paprasti 
nariai nėra į rakeh 
vien jų viršininkai, 
tankiai skriaudė ir 
narius.

unijų

kurie 
unijos

tarėme šį klausimą ir priėjome 
prie išvados, kad Susivienijimui 
geriausiai galėtų pasitarnai.< 
kokia Pi’danč oji Tarjba, kur 
susidėtų iš pažangių ir demokra 
tiją mylinčių žmonių, kokiais 
yra didžiuma SLA narių. Jį bu
tų geriausias užtikriiiimas, kad 
Susivienijime daugiaus neatsi
kartos seniaus buvusios prieš- 
dem-okratinės tarybos prakti
kuojamas eikvojimas SLA tur
to rėmimui fašistinių įstaigų, 
kokių buvo davimas didelės pa
skolos $25,000 ant mažaverčio 
“Vienybės” namo. Arba pasko? 
los Užunariams, Kamaruskams 
ir kitiem pp» Gegužio-Vitaičio 
“frentams” padarė SLA nuo
stolių į $150,000. Gi beverčiais 
bonais tie anti-dembkratiški 
ponai pražudė SLA virš;
000. Jie mokėjo p. Žukui tuksf 
tančius dolerių ne už organiza
vimą, bet už skaldymą SLA kuo 
pų. Taipgi per tų anti-demb- 
kratinių ponų globą Banioniąi 
ir jiem panašus “darbuotojai” 
nunešė SLA tūkstančius dole
rių ir daugeliui narių pridarė iš- 
kaščių ir nesmagumų. Na ir da
bar vėl p. Karpius siūlo mums 
SLA nariams gryšti prie pana
šios “tvarkos” Susivienijime ku
rią brangiai esame ant savo kai
lio jau .patyrę. Taigi, kad neah 
sikartotų panaši nelaimė Suši+ 
vienijimui, kokią buvo suteikus 
anti-demokratinė buvusioji ta+ 
ryba; kad neatsikartotu r mėty
mas ir terorizavimas iš SLA na 
rių dėl jų politinių jsitikinnimų 
ir dėl reikalavimo organizacijoj 
demokratijos; pagaliaus, kad ne 
butų sijojami per fašistinį sietą 
ir dėl savo pažiūrų trugdomi 
nuo įstojimo į SLA*sveiki, tei
singi, padorus Lietuviai.

BSIIIffilIlIlIlIHII

NAUJIENOS, Chicago, III
Tr.r— 1 -r-? r-• -------- -

Kas Nori Mergauti 
Piliulių Dėžutei?

Miliūnai žmonių buvę vidurių

p danų iri 1 uosuo-

i»’OHav’mo va5 tu vargais rado pa- 
gelba nuo viudrių užkietėjimo

v n .o" : r -L/L. Li; ! -L 
ojįj.. Buk “reguliarus” kaip ir jie 

kad daro. Grąžink į savo valgiui 
tuos du NĄTURALIUS Jeksatyvus, 
ų nlpčę.n.s vždgiš stokuoja? Vair 
•yk K?lloggrs All-B>an,

All-Bran •tinką geri, u negu dau
guma liųosuotojų jums ‘Tegalia- 
iais užsilaikyti. Nuo jų nisstisiJa- 
ysi pavojingo įpročio. Vietoj to. 
‘s duos viduriams du daryku/ ką 
•ekalauja jų sveikas Veikimas:

< PirmaJ All-Bran‘duoda “rupumo” 
—jis sugeria vandenį ir m’nkstiną 
;a.p kempinė. Ta vandens sumink- 
•tinta masė padeda 1 išsivalymut

Antra, tai vidurių tonikas vitami- 
las “Bl” Klyhės yra geras šių vi
taminų šaltinis, kas sutvarko vidu
jus ir sukelia išsivalymų

Kellogg’s , All-Bran yra grūzdus 
Tnraginti gtudai. Valgvkit su pie
nu ar smetona ir va‘.siais.;IŠ jų. ga- 
hma iškilti puikias bandukes, py
ragaičius ir kitokius gerus valgiui 
aiy. us.
Bet. kaip juos nevalgvtum var

tok REGULIARIA’. Sikit šį kas- 
kniriį paplotį: valgyk po šaukš- 
ą All-Bran ir gerk £ana vandens, 
fei jus tai pacL.rysit kąsdien, jus 
šV^ngsit paprasto vidurių ūžki^tė- 
įmo, o taip pat ir liuosuotojų. Ga
lina kellogg ih Battle Creėk. Yra 
pąs kiekvienų krautuvininkų.

To viso mes raginame visus 
>LA harius balsuoti v.ž sekimą 
•.Įeitą, susiedantį iš penkių d-X- 
>artinės tarybos narių ir dvie- 
ų naujų. Musų manimu, reko
menduojamieji penki t tarybos 
ariai darbavosi SLA gere v ii 
ulyg gęr aus’os savo išgalės. 
Rekomenduojamieji ržau i, nhų- 
ų turimomis žiniomis, turi vi

las reikalingas kvalifikacijas 
inkamam vedimui SLA reiktu 

’ų. Mes siūlome kandidatais i 
1LA viršininkus /sekamus ta- 
ius:

Prezidentu: adv. F. J. Brgo- 
čįus iš Milton, M-ass;

Vice-prezidentd: J. K. Ma- 
žukha iš Pittsburgh, Pa.

Sekretorium: J. Miliauską ir
M es Bocks, Pp.

Iždininku: adv. K. P. 
š Chicagb, III.

Iždo globėjais: p-lė E. 
žiutė iš Chicago, 'III. ir 
Jąjlis iš Cleveland,’ Ohio.

p-ru-Kvotė j u: D-ras 
Stariisiovaitis iš Waterbury
Conn. ’

Gugis

Miku-
Jonas

” ...................... ’ ’ T1 1'' .'C.
'LEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJ0RŽ1S DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

11AD10 PROGRAMŲ
•  L — 9:00 VAL
W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.

■ —,7:00 VAL. VAK

/ •

• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ-^—

v • PENKTADIENĮ-___________ , _________ ______________________
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ 1 ŠEIMYNA—žinių Skyrius

VAK

. ^AJFi -CZESNA BATHS ?
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

; Telefonas BO ULE V ARI) 4552
Užlaikom elekirikiriį’ Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinįus ir šveiių vmasažus; / PagelbSsim jūsų sveikatai VIOLĘT 
Spinduliais. irt sieros Vaniom. Kainos ląbai prieinamos; Moterų diena 
utarninkafe. l* •’* > , •’ •f" : v

1657 Wfest45th St., kampas S. Paulina St.
ki * • > •. ■ ■

s
/ į M .. | X ?.

‘ K ■

'Z ......... . ............... . ■«

GREAT CITY LINEN SUPPLY
Hcmlock 6740 and Cicero 1064

. Pristatome visokias Linen Supplies.
Geriausios rūšies tavoms ir darbas

■ ■ ' • ' • • *' • • • . ■ •

GRAND OPENING 
širiomi pranešu visuomenei, kad John tavern Marąuettc 

Park svetainės savininkas rengia grand opening,

Šeštadienį, Ląpkričio-Nov. 27, 1937 -
Visus savo, draugus ir pažįstamus kviečiu atsilankyti ’

JOHN BERŽANSKIS
6908 South Westem Avenue

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Visam Amžiui 
Praturtek

Chjcagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Išmainome Čekius
Už CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

IŠMAINOM ČEKIUS
■ V

Ųž darbininkų algų .čekius ant Cashing Com
pahy skaitome: .

$1.00
25.00
50.00
75.00

iki IOOjOO
100.00

iki

5c 
10c 
15c 
20c 
25c 

5c už kas $20

Mažiaus - 
$ L00 iki 
20J)0 iki 
51.00 
76.00

Virš
. Už visus kitus užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 

K skaitysime Bank Exchange l/z iš 1%

IŠDUODAM MONEY/ 
ORDERIUS

Mažiaus - $5.00 ....... .......................... ..............
. ■. $5.01 iki 10.00 ...................  ;........... .......

10.*00 iki 50.00 .......................... ..................
. 50.00 iki 106.00 ........................................  ....

" Virš - 100.00 .................... J5c plūs prje virš
- nurodyto dydžio

Gaso ir Elektrikos Bilos -
s : po 5 Centus ... '
Parūpiname Smulkpinigių ;

Popieriniai arba smulkieji ................ iš 1%

6c 
8c 

10c 
15c

'Jėskaityšime nieko už money orderius, smulkius pink 
jus, gaso ar elektros bilaš keičiant jūsų algų čekius!

• ■ ' i., ■' ■ ••• • - •

Midland Currency Ėxchang'e
ATDARA: Kasdien 9:30 v. ryto iki 6:00 p. p.

TELEFONAS LAFAYETTE 4404 4162 ARCHER AVENjUE d(In, Cutler’s Bakery)

Gold nemestu Pasinaudok

Dar>niekad jums nėra buvę 
tokios progos piniginei dovana* 
Ipimeti, kaip ši, ^urią teikia 
Old Gold Cigaretai. Tas nau
jas kbntestas, ‘kuris paskelb 
tas per Naujienas praeitą me
nesį, skaitytojus, reikia sakyti 
tiesiog' žavėte sužavėjo. Jie 
veik visi yra juo susidomėję ir 
deda pastangas, kad laimėti 
vieną iš 1,000 laimėjimų. -

Tame konteste nėra mįslių. 
Tad, pepraleiskite progos lai- 
nčti, ypač dėlto kad neįstojo- 

ve iš pradžios. Dabar dar yra 
>akankamai laiko įstoti. Nes ga 
i laimėti aukščiausią dovaną, 
nors butum ir paprastas me
chanikas.

’ Taigi, nueikite į o-artimiausią 
iigaretų krautuvę ir i ..prašy
me Oid G.old (L garėtų kontesto 
komiškųjų paveikslų ir instruk
cijų. Jas gerai perskaitykite, 
lei negalėtumėte gauti tenai, 
;ai atsikreipkite į Naujienas. 
3e to, jus įstodami į kontestą 
ne' tik, kad galite laimėti pini
ginę dovaną, jus dar susipažin
site ir su Labiau’-Sušvelnintais 
Old Gold cigaretais—tais, ku
zio visuomet šviežus—niekad 
lesudregsta — niekad neišdliū
sta—niekad negenda.

Old

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
BATELIO VALDYBA 1937 METAM: 

Pirnvn’nkafi—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 

*u. Lituanica Avė., Ciucago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
tattS. <*25 W. 38rd PI.. CHcae-o, 
III.: Nutarimų rašt.—Al. Butkus, 
3590 S. Union Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna, 3427 So. Litu- 
anlrj Avenue; Tvarkdarys — 
O • t.«w ^Hvir’nkimai laikomi 
pirmų penktadienį po pirmo, kas 
niHiHjsi >miI<1<»b • tainėj'-, 3i ‘

! H'O'Ud ' 7:'”' v. v. trečiam
aukšte, Chicago, III.

I 1 ETŲVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS Nn. 1 1037 M. VALDYBA: 

Pirmininkas—F. Aušra: Pagslbi- 
ninkas—Antnnas Mitraii«kas; Pr«\ 
tnkolu raštininkas — S.. Wernis, 
6X04 Perrv Avė.: P nia Stewnrt, 
5O4S- Finansų rašUninkč; Anna 
A HeliunienŠ; Pagelbininkč—Jose- 
phine Yušk*enė; Kaso* g’<včjus 
—Ted. Seleskis; Pagelbinirkas— 
Edward Biumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių* apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz
minas: —-F

"l-.MO WABro AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIU KLIUBO VAI.- 
.»Yh\ 1937 METAMS- Ge<» M.

Cl.’ti-nauckas— nresident, 1900 So. 
Union Avenue: .Joseph Kuzmicki 
—vire-president, 1933 Canalport 
Avenue; Geo Jakuoauskas—seCre- 
tarv, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARI) OF DIRECTORS:
Geb M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
ja n Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym. M. Bankevicius, 
Martin ČesnaviČIus. Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. G^o 
Jakubauskas; Couusclor: Frank 
W. Chernauckas.

Kultūros kryžkelėse Besidairant -r- 
J Laužikas. v

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 — 

Adalas. ' '
Kas buvo Vladimiras čertkovas 

Edv. Levinskas. 
Populiarusis • Mokslas 
... ir t. t. * - * •

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

A.

Apžvalga

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

SpecudiAtč, 'us/urma/ce, 
•not/unq 'Bakirvg

hr ECONOMY and 
SATISFACT1ON ūse

Doubk Tėsted/Doub/eAdion!
B AKI N G

IkV POV/DER
S3mehkeTodayas45}tarsAqo

25 ounces for 254 <
Full Pack ••• No Slack Fillin^

MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Buy gloves with whot 
it savęs

aera reikalo moaSU SOe ar 
danrleu, kad gauti dantų 
kolei*. Isterine Tooth Puto, 
aideUe tubM parsiduoda nl 

M valo ir apeauro dan- 
Be to galite rateoplntl 

ai kūrinos galite noeinirk-
I plrltinaltos ar kr kito. f 

Phnrmneal Oe.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
—————■   
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai * įgyja naudingų' 
žinių ir gerų pamo- 
kinimų.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas. 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas. 3220 S. Unidn 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
si pirma* trečiadieni, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

D. L. K.1 VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirui, pagelb., 6185 So. RockweII 
St.; P. Killis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
KadziauskaS—turto rašt.; A. Bu- 
žinskųs—kontrolės rašt.; J. Bar- 
Čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

LIETUVIŲ ŽAGARIEC1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So- California Avė.; Sophie 
Ambrozaite—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt.,. 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mftšauskiene—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. š.niukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putras 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesfs ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 AVest 43rd St., Chicago, III.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841 

( W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnls. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė: Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel, Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P? Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
'Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 -West 
43rd St..- Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri- 

i imami 10 vai. iš ryto; kitais mė- 
} nėšiais—nuo 11 vai. iš ryto.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Užaakymo kalnai
Chicagoje — paštu: s

Metams ----- .
Pusei metų

. Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui __ _

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c 
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Skandinavų valstybės
Kaip žinia, Briuselyje įvyko devynių valstybių kon

ferencija. Ta konferencija buvo sušaukta tam, kad ga
lėtų sulaikyti karą Kinijoje.. Tiksliau sakant, buvo sie
kiamas! sulaikyti Japonijos militaristus nuo bandymo 
visiškai Kiniją pavergti. \

Jau iš anksto kai kurie numatė, kad iš tos konfe
rencijos nieko gero neišeis. Ir jie nekĮydo. Susirinko ke
lių valstybių diplomatai (dalyvavo ir Jungtinių Valsti
jų vadinamasis keliaująs s ambasadorius. Davis), kelias 
dienas tarėsi ir nieko nenutarė. Japonai konferencijoje 
dalyvauti atsisakė ir, be to, gana grubiai priminė kai 
kurioms valstybėms, kad jos neturinčios jokios teisės 
smerkti Japoniją, kuri, esą, laužanti sutartį ir pasiža
dėjimus. O kaip, girdi, yra su Europos valstybėmis? Ar 
jos pildo savo sutartis ir pasižadėjimus? Ar jos moka 
Jungtinėms Valstijoms skolas?

O jeigu tos valstybės ir sutartis laužo ir -pasižadė
jimų nepildo, tai kokią moralę teisę jos turi smerkti Ja
poniją? .. <

Iš tiesų tas argumentas buvo tiek-svarus, kad kon
ferencijoje dalyvaują diplomatai visiškai susimaišė ir 
jokio rimto tarimo nepadarė. Tokiu budu Japonijai liko 
paliktos laisvos rankos elgtis su Kinija taip, kaip jai pa
tinka. O kai kiniečiai bus paklupdyti, 'tai toš Valstybės1 
veikiausiai stengsis su Japonija susiprasti, kad kartais 
nenukentėtų jų interesai Kinijoje.

Šiuo atveju yrA įdomu tai, kad vadinamosios Skan
dinavų valstybės (Švedija, Norvegija ir t)anija) atsisa-į 
kė konferencijoje dalyvauti. Pastaruoju laiku tos vals
tybės sudarė savo bloką, į kurį dar įeina Suomija ir 
Šveicarija. Tas blokas jaučiasi visiškai nusivylęs stam
besniųjų valstybių politika. Ypačiai jis jaučiasi nusivy
lęs Tautų Sąjunga, kuri pasidarė visiškai bejėgė. Tau
tų Sąjungos bejėgumas labai ryškiai pasireiškė tuo 
metu, kai buvo priimtos sankcijos prieš Italiją. Angli
jai vadovauįant, per penkiasdešimt valstybių balsavo už 
sankcijų priėmimą. Vadinasi, balsavo už tai, kad Itali
jai nebūtų teikiama joki parama (sulaikytas daugelio 
karui reikalingų dalykų pardavinėjimas), kol ji nesu
stabdys karo Etiopijoje.

Kas iš tų sankcijų išėjo, visiems yra gerai žinomas 
faktas. Pakako. diktatoriui Mussolini pagrūmoti Angli
jai, ir toji ne tik pakeitė savo toną, bet ir iš viso pro 
pirštus ėmė žiūrėti į tai, kad sankcijos butų pildomos. >!

Nusivilti teko taip pat ir tomis priemonėmis, ku
rios buvo naudojamos Ispanijos tarpusaviam karui izo
liuoti. Vadinasi, bandymu sustabdyti siuntimo svetimų" 
valstybių kariuomenės. Skiriamos buvo visokios inter
vencijai sulaikyti komisijos, kurios rinkosi, tarėsi ir ba
rėsi, bet iš to nieko neišėjo. Kai diplomatai kalbėjo, tai 
Mussolini ir Hitleris pajėgė į Ispaniją įšmugeliuoti peri 
šimtą tukstahčių išmokslintų reguliarių karių.

Matydamos nuolatinį Anglijos ir kitų valstybių svy
ravimą, Skandinavų valstybės nusitarė sudaryti savo 
bloką, kuris galėtų veikti vieningai ir sutartinai. Tuo 
budu tas blokas tikisi daugiau atsiekti, negu dalyvau
damas įvairiose stambiųjų valstybių (paprastai Angli
jos ir Prancūzijos) šaukiamose konferencijose, kurios 
paprastai baigiasi fiasko. * '

VOKIETIJĄ APLEIDO 110,000 kijos ir kitų kraštų valdovas), 
taip tų titulų dabar nemaža tu
ri Anglijos karalius. Paprastai 
yra priimta, kad naujas Angli
jos karalius turi aplankyti In
diją, kurios imperatorium jis 
yra laikomas. Tačiau reiškiama 
abejonių dėl karaliaus Jurgio 
VI vykimo į Indiją. O tai todėl, 
kad jis ten nėra pageidauja
mas svečias.

Jawaharlal Nehru,, Indijos 
nacionalio kongreso preziden
tas, matyti, visiškai sutinka su 
Dan Ho*an, kuris visai nedvejo
damas sako: “Į peklą su kara
liais”. Neseniai Nehru padarė 
Anglijai tokį įspėjimą:'

“Laikyk savo karalių Ang
lijoje ir nesiųsk jo į Indi j ją, 
jeigu,nenori turėti nemalonu
mų.”
Nesusipratimai tarp Anglijos 

ir Indijos vis nesibaigia. Prieš 
kiek laiko Anglija sutiko pa
skelbti naują konstituciją Indi
jai. Nors naujoj j i konstitucija 
Ibdijos žmonėms suteikia kiek 
daugiau teisių, bet vis dėlto 
tos teisės tebėra labai apribo
tos. Pavyzdžiui, konstitucijos 
nuostatų prisilaikant tik apie 
viena septintoji suaugusių in- 
dusų dalis tegali balsuoti. Mat, 
balsavimo teisės yra suteikia
mos tik tiems,- kurie turi tam 
tikrą turtą.

Iš pradžių indusai buvo nu
sitarę visiškai rinkimtis boiko
tuoti, vienok vėliau jie savo nu
sistatymą pakeitė. Ir pirmieji 
balsavimai buvo didžiausias 
siurprizas anglams: devyniose 
Indijos provincijose laimėjo ne- 
priklaUso^i^bčs šalininkai!

Tie balsavimai aiškiai parodė 
Britų imperijai, jog Indija vi
sai rimtai yra pasiryžusi siek
ti, jei jau ne visiškos nepri
klausomybėj tai bent7 domini
jos teisių. ” 0 kadangi nepri- 
klausomybėš judėjimas Indijo
je yra itin stiprus, tai naciona
listų vadas1 Nehru ir drįsta be 
didelių ceremonijų Anglijos ka
ralių pasiųsti į peklą.

ŽYDŲ

Nuo to laiko, kai įsigalėjo 
Hitleris, Vokietiją Jau apleido 
apie 110,000 žydų. Vieni jų pa
bėgo, o kiti “išsipirko”, atseit, 
sumokėjo “emigracijos mokes
čius” (Fluchtšteuer”), kad ga
lėtų išvažiuoti. Tokių mokesčių 
Vokietijos žydai naciams j'au 
sumokėjo 153,000,000 markių.

Pastaruoju laiku nacių rate
liuose pąsireiškė judėjimas, kad 
žydų tautybės kvalifikuotiems 
technikams, (ypač inžinieriams) 
ir daktarams butų uždrausta iš 
Vokietijos išvažiuoti. To labiau
siai reikalauja armijos vadovy
bė. Mat, jei karas ištiktų, tai 
tos rųšies specialistai butų la
bai reikalingi.

Tačiau įdomiausias dalykas 
yra \ tas, kad vokiečių darbinin-* * • ■ ,kams yra draudžiama gydytis 
pas žydų tautybės daktarus. 
Darbininkas, kuris gydosi pas' 
žydą daktarą, automatiškai ne
tenka pašalpos ligoje. Atrodo; 
kad naciai visai baigia grąžinti 
Vokietijoje viduramžių bąrba- 
rizmą.

NEPATENKINTAS 
KANDIDATAIS

Sėdėjimo streikas

.Chicagoje leidžiamas “Jauni
mas” nępatenkintas tais, kandi
datais, kuriems Lietuvos zš’vie-" 
timb, Ministerija paskyrė sti
pendijas mokytis Vytauto Di
džiojo* Universitete lituanisti
kos (lietuvių kalbos, istorijos, 
literatūros, etc.). Dėlei j?askir-, 
tų kandidatų uJaunimas” savo 
vėliausiame numeryje išspaus
dino “Atvirą laišką Lietuvos 
Švietimo Ministerijai”. Tame 
laiške, tarp kita ko, yra pasa
kyta:- įfrjį ' Ą-. "

W ‘ £

“Bent ant kiek męs sti-l ' • ■ > 
pendijų nutarimu džiaugiar- 
mės, ant tiek jų paskyrimu, 
nusivylę esame. Iš neskaitlin
gų apie jas lietuvių spaudoje, 
pranešimų supratome, kad 
Stipendijos bus duodamos 
Amerikos Jauniems Lietu
viams. Tokiems, kurie šioj 
šaly augo, mokslus išėjo. To
kiems, kurie lietuvybėj ne-, 
perstiprųs. Du metai Kaune 
juos užgrudlntų. Pavyzdžiui 
paimkime musų sportininkus 
praleidusius Kaune po tris 
mėnesius mokinant Lietuvos 
vyrus krepšinio. Lietuvoj iš
buvo tik tris mėnesius, bet 
atmaina labai žymi — geres
niais lietuviais tapo. Džiau- 
gėmėą, kad štai išsiųsime, 
penkis pusėtinai suameriko- 

1 nėjusius lietuvius, o grįš jie 
• į mus jau susipratusiais Te-’ 

tuviais, pasirengusiais stoti 
išeivijos jaunimo vedimui. 
Deje dalykai įgavo kitokią 
spalvą, kada iš penkių stipen
dijų — Tris Paskyrėte Lie
tuvoj Augusiems, Lietuvoj 
Aukštąjį Mokslą Išėjusiems 
vienas net du metu tam pa
čiam Vytauto Universitete 
studijavęs). Jie Amerikoj iš
viso išgyveno tik 4—-6 me
tus. Tokiems jau nėra reika
lo lietuvybę skiepinti, jie 
jos turi užtektinai. Jiems 
geriau praverstų dar tam; 

. tikras kiekis amerikonizmo.
išmękti, kad galėtų supranti 
Amerikoj augusį jaunimą.”

K LIETUVOS
Transatlantinių didvy 
rių kūnai jau mauzo- 

lėjuje \
ŠAUNĄS.. — Vakar apie 4 

vai. be didesnių iškilmių į 
. Kauno kapus buvo perkelti 
transatlantinių didvyrių Da
riaus Ir Girėno kūnai.

Lakūnų kunus į laikinąją 
poilsio vietą atvyko palydėti 
Karo Aviacijos, viršininkas pulk, 
inž. Gustaitis, pulk. Įeit. Rap- 
šys, LAK pirmininkas prof. 
žemaitis, lakūnai ir sklandyto
jai. Didvyriiį kūnai įdėti į tam 
tikrus sarkofagus buvo pasta
tyti jiems skirtoje- vietoje 
katalikų kapuose įruoštame 
mauzoliejuje, šiandien nuo 16 
vai. mauzoliejus bus atviras ir 
kauniečiai galės pamatyti ten 
palaidotus lakūnus.

Baudžia gyvulių kan
kintojus

PANEVĖŽYS^ — Pakštienė 
•Marė iš Kupiškio miestelio va
rė į Kauną 12-ką galvijų. Gy- 
'valiams, Įtad nepabėgtų, gal
vos buvo pririštos prie pirmu
tinių kojų. Gyvulių kojos ir 
paragės buvo labai nutrintos.

Už gyvulių kankinimą5 Pak
štienei surašytas protokolas ir 

ras tdr.ėjo daugybę (titulų, .(jis pristayta apskrities viršinin- 
tmvo j Rusijos, Suomijos, Len-kid, kad nubaustų.

SIUNČIA Į PEKLĄ KARALIŲ
* *

Kaip savo laiku Rusijos

Šiandien Amerikoje tikrai vyksta sėdėjimo streikas. 
Ir streiką skelbia ne darbininkai, bet kapitalistai. 
Kad taip iš tiesų yra, tai pakanka pažiūrėti į didlapius, 
kur diena iš dienos rašoma apie naujos depresijos pra
sidėjimą. , t v . 1 \

Tiesa, tas. streikas vyksta kitoniška kryptimi. Kapftl
talistai dirbtuvių neuždaro ir neskelbia, kad tai streikas, mokesčiai nebus sumažinti, tol, esą, negalima tikėtis 
Jie naudoja kitoniškas priemones.SIie skelbia labai garJ; biznio pagerėjimo.

Tai juk ir yra savotiškas sėdėjimo Streikas, kuris 
susiveda prie “arba ~ arba”. Vadinasi,.; arba sutnažinki-

M jw au^vuuu uv, Hasuauguro, < te mokesčius' ir suteikite kitoju lengvatų, arba prasi-,
darbia yra apkraunamas dideliais mokesčiais. Ir kol tie dės nauja depresija.

šiai, kad dabartinis biznio pablogėjimas pareina iš to,; 
kad žmonės bijosi į pramonę pinigus investuoti. O bijo
si jie investuoti dėl to, kad korporacijų neišdalintas, už-

- arba”. Vadinasi, arba sumažinki

dėl europietis nėra savo liki
mo fatalistas. Jei jis dirba, jis 
tikras, kad savo darbo vaisių 
sulauks.

Tie Europos vandenimis iš
raižyti krantai, tos visos įlan
kos ir kyšuliai, o taip pat upės 
ir ežerai jau iš senų laikų eu
ropietį pripratino prie vandens 
ir jis pirmas pradėjo vandeni
mis plaukioti, svetimų kraštų 
ieškoti. Ir štai europiečiai su 
savo energija ir išlaisvintu 
protu kitur įsigalėję pradėjo 
kurti naują gyvenimą, štai tik 
europiečių rankomis sukurti 
nauji kultūros ir civilizacijos 
tokie židiniai kaip Amerika, 
dalinai Australija ir Afrika. 
Azijos gyvenimas taip pat ne
be Europos įtakos sparčiai pra
dėjo jsavo interesingu gyveni
mu gyventi.

(Bus daugiau)

Kai lankaisi Europos valsty
bėse, o ypač į vakarus, tai kiek
viename žingsnyje jauste jun
ti, kad čia labai tirštai žmonių 
gyvenama. Taip ir rodos, kad 
tauta taiutai, valstybė valsty
bei vieni kitiems lipa ant? už
kulnių. Visų vienas svarbiau
sias rūpestis, tai kaip visiems 
išmisti. Visų Porai, kaip gali
ma įtaigiau gyventi, kaip ga
lima- geriau įsitaisyti, bet ga
lėjimai kartu su norais neau
ga. O tie galėjimai neauga to
dėl, kad tasai Europos neišse
miamas Šaltiriis 
mos kolonijos 
tis.

Europa ilgus 
metus 
ropos 
dama 
H joje, 
rikose 
stybės 
jamas 
pigią žaliavą ir dar pigesnį dar
bą tą žaliavą pasiimti ir ją 
apdirbti ir iš jos gaminius gau
ti. Tų apdirbtų gaminių dalis, 
kuri Europos vartojimui neti- 

pavidale visokių blizgučių 
atgal grįždavo į kolonijas 

čia jau už brangią kainą 
buvo parduodama.

Europa ir kolonijos
Tuo budu Europos didžiosios 

valstybės krovė sau turtus ir 
jos gyventojai, palyginus stf 
kitais kontinentais, didelėje 
prabangoje gyveno. Bet štai 
ištiko didysis karas. Nenoro
mis į tą karą turėjo būti įtrauk
ti ir kolonijų gyventojai. Tiek 
juodieji, tiek kitų spalvų žmo
nes buvo gerai apginkluoti, iš
mokyti ginklą. vartoti ir į Eu
ropą atgabenti padėti ’baltiem- 
siems dėl jų kolonijų kautis, 
čia ąfvykęl įš ikitūr, tų koloni
jų kariai, susipažino su Euro
pos gyvenimu 
simoke. Karui 
vykus į savo 
toves, pradėjo 
vo savistovesnį ir nepriklau-; 
somą gyvenimą. Todėl tuoj po 
karo daug kur ištiko Europos 
valdomose kolonijose sukili
mai. Tiesa, jie dalinai buvo nu
malšinti, bet vis dėlto kaip ką 
tos kolonijos sau iškovojo. Jos 
kaip kur tiek iškovojo, kad jų 
gyvenimas dabar veik lygus 
visai savistoviam gyvenimui. 
Štai Australija skaitosi Britų 
imperijos dalimi, bet čia gyve- 

; ną žmonės turi savo visai ne
priklausomą perlamentą; tiek 
nepriklausomą, kad jis ūkiška
me ir savo politikos gyvenime 
daro visai savarankius spren
dimus. Štai, kad nuo bedarbės 
apsisaugoti, Australijos vy
riausybė ,<iet iš Anglijos pas 
save neįsileidžia žmonių apsi
gyventi. Iš. Anglijos prekės 
perkamos tik tokius, kurios nė
ra brangesnės kaip kitur. .

Pragyvenimo standartas
Ir vėl, Indijoje Britų impe

rijos valdomose srityse, kad 
apsisaugojus Anglijos prekių 
užpludimų, o ypač medvilnių, 
stato pas save tos rųšies pra
monės ’ 'Šaką ' ir friėgina bent 
ūkiškai, nepriklausomai gyven- u. ■ i

Taigi, Europoje didelių val
stybių gyventojų pragyvenimo 
standartas bus kiek sumažė
jęs, bet jų norai plačiai gy
venti ne tik haąžėja, bet dar 
didėja.

Pramonėv tiek daug gyveni
mui visokių reikalingų reikme
nų išmeta, kad noras jas įsi
gyti auga sparčiau, negu ga
lėjimas jas pirkti.

Tai viena bus iš tų prieŽaŠ- 
čių, dėlko Europa dabar gyve
na tokius neramius laikus, ku-t 
riuos veik butų galima suly
ginti kryžių karų laikams.

Bevažinėjant Europoje sa-

ko, 
vėl 
ir 
tai

svetur valdo- 
pradėjo rauk-

amžius, ilgus 
kitus ne Eu- 

kontirientps eksploatuo- 
kitur: Afrikoje, Austra- 
Azijoje ir abiejose Ame- 
Europos didžiosios val- 
turėjo savo eksploatuo- 
kolonijas. Iš čia gavo

maitinosi

vaime kyla klausimas, dėlko gi 
Europos valstybes taip įsigą^ 
Įėjo, dėlko joms pavyko kitus 
kontinentus ilgus amžius iš
naudoti? Arba aiškiau tarus, 
dėlko Europoje pirmiausia su
žydėjo pirmieji kultūros ir ci
vilizacijos žiedai.

Kelionėje visuomet rankose 
turi žemėlapį ir kaip į jį pa
žiūri, tai matai, kad Europos 
kontinentas yra mažesnis už 
kitus, ' jei bent išskyrus Aus
traliją. 
'' ' . • 
Europa ir kiti kontinentai

štai AzijČL bus kokia pus
penkto karto didesne už Eu
ropą. Amerika — keturis kal
tus; Afrika — tris kartus. Bet 
Europos kontinente gyvena 
tiek gyventojų, kiek abiejuo
se kartu Amerikoje, Afrikoje 
ir Australijoje! Tik Azijoje 
veik du kartu tiek gyventojų, 
kiek Europoje. Azija turi 950 
milijonų gyventojų, o Europa 
550 milijonų gyventojų.

Bet štai Europa taip tirštai 
apgyventa daug geriau savo 
gyventojus aprūpina, negu ki
ti kontinentai, gal tik dšsky- 
rus USA. Bet ne tik Europos 
gyventojai geriau apsirūpinę, 
bet jų gaminiai pasiekia viso 
pasaulio rinkas, štai kad ir 
mažiukė Lietuva jau turi pre
kybinių ryšių su visais konti
nentais.
dūktų eksportui daug daugiau 
pagamina, negu kitų kontinen
tų didžiulės valstybės.

Kame gludi tos priežastys, 
kurios Europos gyventojus pa
statė kitų gyventojų pirmose 

. eilėse?

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip eina žąsų ekspor

tas

Lietuva maisto pro-

ir daug ko pa- 
užsibaigufts, par- 
gyvenamas vi6- 
galvoti apie sa-

dau- 
įlan-

j že-

Pastaruoju4 laiku prasidėjo 
didelis žąsų eksportas į užsie
nį. Anksčiau žąsys ? ir antys 
buvo gabenamos iki Virbalio 
traukiniais, o toliau per sieną 
į Vokietiją pervaromos ir Eit
kūnuose skirstomos, rųšiuoja- 
mos ir, sukrovus į vagonus, 
siunčiamos toliau. Pagal dabar
tinę su Vokietija sutartį išve
žamos žąsys ir antys turi bir- 
ti tikrinamos, rųšiuojamos Vir
balio stotyje ir, sukrovus į va
gonus, perduodamos traukiniais 
į Vokietiją. Visų paukščių su
pirkimą vykdo “Maistas”.

Supirktos žąsys suvežamos 
į Virbalio geležinkelio stotį ir 
čia jas tikrina veterinarijos 
gydytojas, o rųšiuoja “Mais
tas”. Prieš sukrovimą į vago
nus, sveikas žąsys atrenkamos. 
Sužeistos talpinamos į atskirus 
gardus ir laikomos iki pa
sveiks.

šiais metais Geležinkelių Val
dyba Virbalio stotyje įrengė 3 
gardifs — baseinus su keičia
mu vandeniu žąsims girdyti ir 
maudyti; 4 gardus su betoni
nėmis grindimis joms lesinti, 
11 gardų laikyti ir rųšiuoti ir 
betoninę rampą į vagonus 
krauti. Visi tie įrengimai kaš
tavo apie 30,000 lt. Dabar žy
miai sparčiau eina ir pats žą
sų išvežimas į užsienį. Pavz., 
pernai pirmas žąsų transpor
tas 100,000 buvo supirktas, 
suskirstytas ir į užsienį išga
bentas per 5—6 savaites. Da
bar gi, įrengus patogius gar
delius, patogią sukrovimo ram
pą, 100,000 žąsų ir apie 30,000 
ančių sukrauta per 12 darbo 
dienų. Į dieną vidutiniai buvo 
kraunama po 10—15,000 Žąsų, 
bet kartais būdavo kraunama 
ir iki 20,000 ž^sų.

Rasės
Gyvenimo praktika ir mok

slas yra įrodę, kad baltoji žmo
nių rasė nėra pranašesnė už 
kitas žmonių rases, v Kad visos 
žemės žmonės, kur jie negy
ventų ir. kokios spalvos oda 
nebūtų, visi jie vienodų gabu
mų, visi jie vienodų galėjimų.

Todėl negalima butų tvirtin
ti, kad Europos gyventojai dėl 
to pažangos pirmieji atsiekė, 
nes čia baltosios rasės žmonių 
buvo gyvenama. Jau ir todėl 
panašiai nebūtų galima tvir
tinti, nes Europoje ne vien bal
tosios rasės padermės žmonės 
gyvena.

Jei mes vėl atidžiai dirstel
sime į žemėlapį, tai pamatysi- 
jme, kad Ėuropos krantai la
biausiai yra vandenų išraižy
ti. Joks kitas kontinentas- ne
turi tokių krantų su tokia 
gybe visokių kyšulių ir 
kų. .

Be to, gerai įsižiūrėjus
mėlapį taip pat pastebėsime, 
kad Europa turi daugybes vi
sokių upių upeliukų,' ežerų eže
rėlių. Kad šios upės labai ge- 
ro§ susisiekimui ir kad jos 
daugel jurų jimgia vienas su 
kitomis, arba be didelio vargo 
tas juras galima pigiai sujung
ti. • «

Europos sušisiekiųias
Tai viena Euroj>os pirmeny

bė prieš kitus kontinentus. Da
bar, jei susipažinsime arčiau 
su Europos geopolitine padė
timi, tai patirsime, kad Euro
poje yra palankiausias klima
tas Žmonių veislei veistis ir 
tobulėti* čia nėra didelių karš
čių, kurie gyventojus tinginiu 
Verčia. Čia taip pat nėra dide
lių gamtos turtų, kurie gyven
tojus mažiau rūpestingais da
ro. Europos klimatas toksai, 
kad čia žmogus tolydžiai turi 
budėti, krutėti, kad sau pra
gyvenimą surasti. Bet tasai 
žmogąus darbas čia tikrai vi
suomet apsimoka. Gamta nė
ra tokia, kad žmogaus įdėtą 
darbą staiga panaikintų, saky
sime, kokių sairsrų ar kitų 
gamtos prajovų pavidAle. To-

Lenkų kareiviai šaudė į 
musų pasienio polici

ninką
UTENA. — “Policijos” laik

raštis rašo, kad pasienio poli
cijos Utenos baro policininkas 
Alfonsas Vapsva, patridiuoda- 
mas prie administracijos lini
jos, būdamas 4 m. atstumo 
nuo administracijos linijos mu
sų pusėje, išgirdo lenkiškai 
šaukiant “rankas aukštyn”. 
Atsigręžęs į tą pusę, apie 1(M) 
m. nuo savęs, lenkų pusėje pa
matė du lenkų pasienio apsau
gos kareivius, kurie taikėsi į 
jį šauti. Policininkas Vapsva 
iš karto nesuprato, ko lenkai 
nori ir 
Lenkai 
vo kelti 
na s jų
šiai į policininką Vapsvą, bet 
nepataikė. Policininkas, maty
damas, kad jį apšaudo, par
griuvęs -rfušliaužė į čia pat 
esantį slėnį, o lenkai nuėjo j 
gretimą kaimą.

rankų aukštyn nekėlė, 
antrų kartų pareikala- 
rankas aukštyn ir vie- 
iš šautuvo išmovė tie-
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Detroito Lietuviu Žinios
IŠ - LIETUVOS

Gražus Dailės Choro 
Parengimas >

Lapkričio 14 d. Lietuvių 
Svetainėje įvyko gražus Dailės 
Choro parengimas. Tai buvo 
pirmas šio sezono pasirodymas 
su naujaja’ choro mpkytoja.

Vakaras buvo pradėta scenos 
veikalu, “Kerštinga Meilė.” Da
lykėlis buvo suvaidinttas pui
kiai. Detroite, žinoma, nėra 
nei profesionalų lošėjų, .nei re- 
žisorių, tad visi veikalo dalyviai 
turėjo patys per save susimo- 
kinti ir daug iš jų negalima 
reikalauti. Vaidino F. Dilius, 
Anelė Seder, Mildred Braz, G. 
Raško ir Helen Dilis. žiūrėto
jams jie atrodė ne kaip papras
ti darbininkai, bet patyrę artis- 
tai-mėgėjai.

Po vaidinimo prasidėjo muzi
kalia programas. Pirmiausiai 
jaunas vaikinas sugrojo kelis 
numerius akordionu. Gaila, kad 
neteko sužinoti jo pavardės. Vė
liau. trys jauni vyrukai smagiai 
prijuokino žiūrėtojus grodami 
trimis mažomis armonikutėmis.

Rusijoj gimusi Anna Šten 
per Francuzijos ir Vokieti
jos filmas 
woodą ir ketina 
apsigyventi 
“Amerikos
mokratija yra tikra laimė 
moderniškam europiečiui.’’ 
Ji jau rūpinasi gavimu A- 
inerikos pilietybės.

pateko į Holly- 
visiškai 

Amerikoj, nes 
taikumas ir de-

nori daly-

nevėliau
pas

SLA Kp. Rengia Įdomų 
Vakarą

SLA 352 kuopa rengia labai 
įvairų, kartu ir kultūringą va
karą. Vakaro programą suda
rys vieno veiksmo komedija 
“Aukso Veršis,” “Dailės” cho
ro dainos ir keletas kitų įdo
mių pamarginimų. Svarbiausia 
tai tas, kad j^asižymėjusielhs 
jaunuoliams bus duodamos pi
niginės dovanos už konkursų 
laimėjimą. Konkursų bus net 
trys: / ,

1. Fizinio Sveikumo;
2. Dantų gražumo ir sveiku

mo, ir
3. Rašybos konkursas. Pas

kutiniame konkurse dovaną 
gaus jaunuolis, kuris geriausiai 
parašys straipsneli tema, “Ko
dėl Jaunuoliams Reikia Pri
klausyti prie SLA ir Kokią 
Naudai Jie Gaus iš To.”

Konkursantų amžius nustaty
tas tarp 12-18. Konkursuose 
gali dalyvauti visi berniukai ir 
mergaitės, nežiūrint to, ar jų 
tėvai priklauso prie SLA ar ne.

Jaunuoliai, kurie
vauti konkursuose, yra prašo
mi užsiregistruoti 
gruodžio 1-mos dienos 
kontesto komisijos narius;
Motuzą, 14676 Wark avė., ir 
M. Kemešienė, 2041 23rd St. 
(abu adresai 'Detroite.)

Be to, lietuviai, kurie turi 
skelbimų, prašomi juos priduo
ti M. Kemešienei, ta.pgi nevė
liau gruodžio 1 d.

Konkurse dalyvaujančius jau
nuolius egzaminuoti apsiėmė be
veik visi Detroito lietuviai dak
tarai. ,

Detroito bizųieriai ši paren
gimą remia gana gražiai, nes 
apgarsinimų iš jų nėra taip'sun
ku gauti, tik, žinoma, visiems 
kuopos nariams reikia padirbė
ti. Daugiausiai dirba pirminin
kas Kazys Martin, p-a Molis, M. 
Kemešienė, K. Būtis ir kiti.

Parengimas įvyksta sekma
dienį, gruodžio 12 d., 5 vai. va
kare. Įžanga tiktai 25 centai. 
Vadinasi, visi galės dalyvauti, 
visos šeimynos—senesnieji ir 
jaunuoliai. Jaunuoliai dalyvaus 
konkursuose, o senesnieji pasi
klausys gražaus programo. Pa
rengimas Įvyks Lietuvių svetai
nėje, prie 25-tos ir Vernon Hy.

Mariutė

Dailūs Choras buvo paskuti
nis programe. Uždangai pakilus, 
didelis ir gražiai atrodantis bū
rys jaunimo scenoje patraukė 
visų akis. Priešakyje stovėjo 
aukšta, gražiai išaugusi mergi
na. Tai buvo panelė Onute Ma- 
salskiutč, kuri chorą veda. Po 
vasaros atostogų choras pradė
jo pamokas tik porą mėnesių 
laiko atgal, bet jau suspėjo iš
mokti keletą naujų dainelių.

Chorą pirmiau vedė muzikas 
Vitoldas Dirmaitis. Jam aplei
dus Detroitą, ieškota kito mo
kytojo. Bet nepasisekus kito 
gauti, į. choro priekį teko stoti 
gerai muzikei; ir labai darbš
čiai menininkei p-lei Masalskiu- 
tei.

t
♦Tau, Onute, ir įtinka vadovau

ti Dailės Chorui. Nuo jo ir vi- 
sumenės užsitarnauji didelės 
pagarbos. Tą liudija gausus ap
lodismentai ir gėlių bukietai ir 
puiki didelė ragažė gėlių, ku
rią prisiuntė buvęs choro vedė
jas Dirmaitis.

Galim tikėtis, kad Dailės cho
ras su savo talentinga muzike 
p-le Masalskiute sėkmingai 
dirbs gražų darbą meno srityje.

Kemešienė

NAUJOS MADOS PAGRAŽINIMAS SUKNELEI

.DRESS EMBROIDERY
No. 1636 — šį pagražinimą galit išsisiuti ant biie kokios 

suknelės. Yra šeši pavyzdžiai 4^x5 colių ir keturi 3%-X3% col.

NAUJIENOS needlecraft dept, ‘
1 1739 So. Halsted St., Chicigo, III.
1 ' .

. Čia įdedu 10 centų ir prąšau atsiųsti man Pavyzdį No. ...

Vardas ir pavardė

| Adresas

valstija

Šis Bei Tas Iš 
Bart, Mieli, 
Gyvenimo

roitiečiai ir’kitų Michiga'n mie
sto lietuviai.

i

Rudens sulaukę, pradėjome 
rengti balius. Pirmas balius įvy
ko lapkričio 20 d., vakare, pas 
A. Kutulius, SLA 183 kuopčs, o 
antras lapk. 24 d., pas J. Ri- 
dulį* R. L, Hart, Mich.

• Vestuvės
Pereitą šeštadienį apsivedė 

Jono Ripaliaus vienturtė duktė 
Bronislava Ripaliutė su stam
baus ūkininko Kačinsko sūnu
mi Walteriu. Šliubą ėmė su ba
žnytinėmis apeigomis, St. Gri- 
goriaus bažnyčioje. Pamerges 
buvo Harto lietuvių išrinktos 
gražuolės panelės Emilija An- 
riulaitė ir Stella Wasiliauskiutč. 
Trečia pamergė- buvo jaunojo 
giminaitė (pavardės nesužino
jau.)

Vestuves tęsėsi per tris die- 
nas-tikrai lietuviškai. Stalai bu
vo apkrauti keptomis vištomis, 
keptais kalakutais,' keptais par- 
šiukais ir skaniais gėrimai^'P s 
Rip'aiis sako,1'kad tai buvo jo 
viehturtė duktė, tad^jai kelia 
puikias 'vestuves. Valgiai buvo 
skaniai sutaisyti gaspadinių pp. 
.Onos Alvikiėnčs ir July Buivi- 
dienės.

HA^T, iM-ich.—Ūkininkai šioj 
apielinkėj jau užbaigė ūkio 
darbus. Bulvės ir kornąi buvo 
prasti, bet^ jų nepaliko laukuo
se, suvežė Į Jduonus. Ūkininkų 
žmonos prisikenavo visokių 
vaisių ir daržovių ir sukrovė 
po kelis šimtus kvortų i skie
pus. Per žiemą galės kiek pa
silsėti. ‘ ' • Pi ,

Kenavimo dirbtuvės irgi jau 
užsidarė. Didžiuli’ ‘Rock I Can- 
ning Company užbaigė lapkri
čio 13.

Farm Bureau dirbtuve yra 
buvusi Great Lakęs Canning 
Company, kurią praeitą pava
sarį Farm Bureau išpirko. Toji/ 
dirbtuve šį sezoną kenavo viso
kius produktus, kaip braškes, 
vyšnias, slyvas, persikus (pea- 
ches), kriaušes, pomidorus (to- 
meites). Užbaigė su “erab ap- 
ples.”

Farmerių organizacija išpirko 
Great Lakęs dirbtuvę, kad dau
giau suvartoti vietos farmerių 
produktų ir Suteikti darbo vie
tos žmonėms. Šį sezoną dirbo 
apie šimtas darbininkų. Mote
rims mokėjo po 25 centus į va
landą, o vyrams nuo 35 iki 75c„ 
mat, beveik kiekvienas vyras 
turėjo skirtingos rūšies darbą. 
Tokiu budu, pasirodo, kad Farm 
Bureau dirbtuvė suteikia didelę 
paramą miestelio darbo žmo
nėms ir pačiam miesteliui, nes, 
dirbdami, žmonės išgali užmo
kėti užvilktus mokesčius'. I • .
Vieni Atostogauja, Kiti Remon

tuoja
Užbaigę ūkių . ir dirbtuvių 

darbus, daugelis "hartiečių va
žiuoja atostogoms į Floridą ir 
kitus šiltesųius kraštus. Iš lie
tuvių dar niekas nesirengia ato
stogoms, nors ir jie gana pa
vargę per vasarą. Bot pas lietu
vius yra madoj žiemos laiku re
montuoti triobas, tvoras, žag
res ir kitus ūkio padargus. Kai 
kada jie aplanko vieni kitus, 
nes užžibejus pavasariui, kaimy 
nas mažai mato kaimyną arba 
draugas draugą. Lietus ar kait
ra—ūkininkas turi šaugoti, kad 
jo pasėti ar pasodinti produk
tai butų tinkamai prižiūrėti.

Suimtas Telšių apskr 
savivaldybės 

buhalteris
' TELŠIAI. — Bugsėjo mėn. 
pradžioje Savivaldybių D-to re
vizorius Norkaitis, pradėjęs 
Telšių Apskr. Valdyboje revi
ziją, ją-tebetęsia.'Spalių 28 d., 
revizoriaus nutarimu, suimtas 
ir /padėtas į Telšių kalėjimą 
apskr. savivaldybės buhalteris 
Antanas Rupšlauskis, kuris iki 
1935 m. kartu ėjo ir kasinin
ko pareigas. Jau iki šiol pa
aiškėjo, kad A. Rupšlauskis 
1929—1934 metų laikotarpyje, 
suklastodamas pajamų kvitus, 
knygų balansus ir įeitus doku
mentus, iš apskri savivaldybės 
kasos pasisavino apie 25,000 
lt. šią sumą pasisavindamas, 
Rupšlauskis taip mokėjo tvar
kytis, kad visą laiką turėjo sa
vo viršininkų pasitikėjimą ir 
nesukėlė jokių įtarimų.

\ Oras nelabai šiltas, truputį 
sninga. Matomai, žiema jau ar
tinasi. Po vasaros darbų keletą 
dienų pasilsėjusi, pranešiu dau
giau žinučių iš Hart, M'ch. x

M. Dundulienė

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Ąųtpiųębilių^ nuo .,ugnies 
ir pavogimo,. nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to ąutomobiliaus. Nuo 
sudaužynąp^Ąavo automo
bili ausi Galite- gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri- 
koje ir daug kitokių rų 
šių apdramias.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus 
APDRAUSTI:

•

ei Gyvastį
• nuo Ugnies 
0 nuo Vagių
• nuo Langų išdaužy

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI' > , Į \

PAGARSINKIT ' 
SAVO BARGENUS 
•
NAUJIENŲ 
GAUSINIMUS 
VISI SKAITO... 
9
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos Už pakartoji- 

>mus duodame fcerų nuo
laida

nno

Josses Wonft. 
H i re People with 
Hahtosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fVith thfe best to chooso from thesy days, em- 
ploycra favor tho person who is most attrac- 
tive. In bUsiness lito as in tho sočiai world, 
halitosis lūnnleasant breath) is conaidered tho 
worst of faults.

Unfortunatoly overybody cufTers from thlu 
oflensive condition at soma time or otner— 
many more regularly thah thoy thi k. Fermen- 
tation of food particles skipped by tho tooth 
bruah is the cause of most rasos., Decaying 
teeth and poor digestion aho cause odors.

Tho ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
H you Valuė your job and your friends, ūso 

Lifterine, tho safo antiseptic, regularlv. Laro- 
| bert Pharmacal Company, SU Louis, Mo.

Don’t offend others • Clieck 
halitosis witb LISTERINE

Geriausios Dovanos Kalėdoms
I

Jei Tamsta Rengiatės savo gimines Amerikoje ir Lie
tuvoje apdovanoti Kalėdų dovanomis, tai tegul “Kalėdų 
Dėdukas’’ jiems užsako Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je Jubiliejinį Albumą-—didelį, 304 puslapių, gražiai iš
leistą istorinę knygą; arba tegul tas pats “Kalėdų Dėdu
kas” jūsų mylimas gimines, draugus ar jų mažamečius 
prirašo prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje—didžiau
sios ir seniausios lietuvių fratcrnalės organizacijos.

Susivienijime galimą apsidrausti įvairioms 
sumoms, nuo $100.00 iki $5,000.00 ir ligoje 

pašelpat nuo $6.00 iki $12.00 savaitėje.
.ALBUMO kaina, su prisiuntimu, 
■LIETUVOJE IR AMERIKOJE —$4.00

^PILDYKITE ŠĮ KUPONĄ IR PRISIŲSKITE ŠIANDIEN
Susivienijimas Lietuvių 
307 West 30lh Street, 
New York, N.- Y.’ * '■ ' . • f' ' ' '
Čia prisiunčiu $4.00 už

Ameri koje,

. / ■ - .... . •
Albumą ir malonėkite jį pasiųsti

Muskulų skaudėjimas/^j^ 
kuri sudaro persidirbimas, < 
drėgnumas ir nuovargis —

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

Remkite tuos, kurie 
« garsinasi 

' “NAUJIENOSE”

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 

taip pataria Lietuvos bankai ■

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

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS Įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus ji 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ...... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

■ \ ■ i

Siųskit money orde
rį arba čekį —

Alb IENOS
I >39 S-
I Istod Si

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai
nupigintos.
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebesit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS I KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU.

Parengimai
Praeitą vasarą turėjome' 'ke

letą parengimų—piknikų. Skait
lingas svečių atsilankymas iš 
didmiesčių, padare tuos parenk 
gimus linksmais. Dalyvavo chi- 
cagiečiai, grandrapidiečiai, dėt-

šiuo adresu: , .
■ . •<. ' ■; ■ f .1
Vardas ............ ...... ...............:.>......  ....... .  ........
Adresas .... ........... ..................................................
Atsiklausimui informacijų apie įstojimą į SLA, rašykite 

•? ■ ■ .v- ■' ■
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

HAUJIEINIO
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti

V A.



.r NAUJIENOS, Chicago, UI
■ 1 *■-- •  — • - r - - —

■ Penktadienis, lapkr. 26, *37

Diena Iš Dienos

Sidabrinės 
Vestuvės.

T0WN OF LAKE. — Lap- 
kričio 21 d. įvyko Bladislavo ir 
Aleksandros Kundrotų (4648 S. 
Ashland avenue) 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvėi 
— ir sidabrinės vestuvės. K . ♦ r

Pp. Kundrotai Town of Lake 
apielinkėje užlaiko taverno b:‘z- 

, nį per daug metų. Jie draugiš
ki, malonus žmonės, tad įsigi
jo daug draugų ir pritarėjų, 

. kurie sudarė didelį būrį svečių 
iškilmėse. Buvo ne vien Sėtu
vių, bet ir daug svetimtaučių. 
Erdvingoj, gražioj alinėje visi 
linksmai leido -laikų, tai užkąs
dami, tai užgerdami ir pa i- 
šnekučiuodami.

Visiems sidabrinių vaišių da
lyviams pp. Kundrotai taria š'r- 
dingą ačiū. —Senas Petras.

RA DIO
' ■ .< ■ ............

. . i ' - ’ Y '

Helen Bartush
Dainuos Iš Hammond
Radio Stoties W.H.I.P.

Pirmos Sukaktuves 
teisėjui John 
T. Zurini ’

p8wd‘ Sodeika, 22, su Stfepha^ 
ny Vai-cikaūskas, *20 

ri: ' -
Vestuvių

Kalėdų Dieduko 
Dovanos 
Iš Lietuvos

F.NGLEWQOD. —
savaitę Anna Dovgin, 6108 Są.
Štate Street, netikėtai susįjau-

lankė Ankstokai, atsinešdamas laPKr. , .24 d., susituokė Artėja 
dovanų iš Lietuvos* nuo p. Dov- Rainius ir Juozus Rack. Jauno- 
ginienės sesutės p. Petronėlės’^ Afiel'nkeS mer-
YurhvičiUtės, Dariaus Girėno Igina, duktė sįiivėjos p. Razmus. 
gatvė 31a, Šiauliuose. | Jaunasis p. Rack yra Jtenoslve-

i 1 tis- 'Ji prisiuntė iš JJetpVos gry- < ’
bų, saldainių,, dešrų ir du^na- Vestuvių vakarienė įvyko 
mų* darko kostiumu p. Dovgi-(Petrausko salėje, prie 18-tos ir 
nienės mylimai dukrelei Gene-^Unipn gatvių. Susirinko nema- 
vieve, kuri yra nepaprastai ge-, žas būrys jaunųjų šeimų, gimi- 
rfti išsilavinusi akrobatiškų šo- nių ir draugų Ir grupe jaunimo 
kių šokėja, jau nekartą links- iš “Pirmyn” chDro, prie kurio 

abu jaunavedžiai priklauso.
• Buvo kalbų? buvo dainų, šo

. H

Pereitą Varpai.
J8 APIELINKjė. Tranks- 

kė Kalėdų Dieduko/ Jis ją* ap- «ivin» išvakarėse, trečiadienį,',

minusi lietuvius.
Nereikia nei sakyti, kad p.

Dovginienė Kalėdų Diedukui ir __ sįaiuose, krūvos fvii
tavo sesučei už dovanas yra la
bai dėkinga. —Senas Petras.

Doio-

Visiems 
Skolininkams 
Pranešimas

“Laimė Pirmą 
Kartą Nusišypsojo”

Spaustuvės reikmenų f rma 
Turner Co., 633 Plymouth Ct, _ 
antradienį šventė 25 metų su-i Wil!iam Fitzmauric 
kaktųves ir savo klientams su- Citherine Bennis, 32 
rengė vaišes, kuriose dalyvavo 
nuo “Naujienų” administrato ė Wasganis, 23 
p. Maria Jurgelonis.

Atsilankiusiems svečiams f'r-' Bakutis, 17 
ma paskyrė kelis brangius Jacob Pepping, 58, s j 
“door” prizus. Pirmasis jų te- Kunis, 57 v
ko p. Jurgelonimei. Tai buvo Frcrj F’čccher, 24, su 
elektra varomas laikrodis. Nu- Buis’.ii, 20 
džiugo laimėtoja: (La’mė mrn1 Joseph Zuperker, 49, 
nusišypsojo pirmą kartą”. — R. lonica Wa‘shvllas, 48

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je) ,

John Bastlan, 22, su
thy Maste, 19

Bernard Dempsey, 23, su Jo-
siphine Rumšą, 25

Skincy Rabin, 22 , su Jos:- 
phine Tarshis, 18 ; *

;e, 34, su

rių skanėsių. Vakarienė praėjo 
smagiai, gerame upe. v ' . > 1 ’ .V ■ ■ • • K

Kaip teko girdėti, pp. Raękai 
rengėsi medaus mėnesį prale's 
ti Kanadoje, bet dėl oro g 1 
Deriname planui ir nutraukė į 
pietus. ■ ’

Abiems Imkime laimūs ir pa
sisekimo naujame gyvenime.

Buvęo.

Gruodžio 6 d., rengiamas

Mi

JOHN T. ZURIS
!4M.r-.<.5 I.

šiuomi atkreipiu atydą vi
sų, kurie turi morgičius iš 
Lithpanian News Building,

Musų populiari ir žyhii dai- Loan and Saving Association 
nininkė, Helen Bartush, su- * (Naujienų spulka), kad už 
teiks 15 minučių programą iš 1936 metus taksų antras mo

kėjimas pripuola lapkričio- 
No v. 30 d., 1937 m.

Todėl prašome visu musų 
kostumerių iki tam laįkui už
simokėti ir apmokėtą kvitą 
priduoti spulkos sekretoriui, j 

—T. Rypkevičifa
.----- -----—-------------------  -.i

stoties (JYi. H. I. P. (1450 kil.) 
! ateinantį- sekmadienį, lapkr.
128 d. 3:45 vai. popiet.

Ji prašo, kad atsiųstumėt 
1 atvirutę ar laišką tiesiai į 
stotį kaip patinka jos progra
mas.

v .
. Jeigu geistumei išgirsti ko
kią savo mėgiamą dainą, tai ji 
pasistengs jums suteikti tą

Lietuviškas 
Krupnikas

-* 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit ^ietu- 
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tik i 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.

kitus miestus tav
erna ms orderius pa
lu nčiame ekspresu.

Pirkdami pastebėkit 
musų labelj

INTERNATIONAL
.Wine & Liquor Co.

KRANK V1ZGARD, Sav.
t 4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

John Smith, 29, su Anui

John P'onis, 21, su Estel’e

B rtha

Reikalauja
Perskirų ....

Alice Janisch nuo Harold Ja- 
nišch. ■ •

Gavo '
Perskiras

Jcseph Mažeika nuo Ir ne 
Mažeika.

šiomis' diepbmis lietuviui 
adv. John T. Zurini sukanka 
pirmi metai teisėjo vietoje. 
Jis buvo išrinktas lapkričio 
mėrięsio; rinkimuose, 1936 m. 
j mųnicipalį teismą, šešių mo
tų terminui. Dabartiniu laiku 
teisėjas Zuris pirmininkauja 
šeimininių santykių teisme.

S ulkaktuvių pažymej imui 
gruodžio 6 d., teisėjo Zurio 
draugai ir rėmėjai rengia pie-. 
tus, Brevoort viešbutyje, prie 
120 W. Mddisdn Street. Daly
vausią miesto viršininkai ir 
stambieji deni, partijos

TARP MUSU
BIZNIERRJ

Grand ' 
Opening

John taverno ir Marųuette 
Park naujos svetainės savinin
kas John Beržanskis, 6808 So. 
Western 
opening 
dieną.

Ponas 
sirengęs
pažįstamus pri’mti ir su jais 
smagiai vakarą praleisti. Dau
giau informacijų rasit šios die
nos apgarsinime.

Alex Ambrose.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
terkraustom fo.ničius, pianus ii 
nsokius r kandus bei Storus. Ve- 
trm i formas ir k’.tus miestu . 
tema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

šulai

Avė., rengia grand 
subatoj, lapkričio 27

J. Beržanskis yra pri- 
visus savo draugus ir

Reikalaus Mokesčius 
Mažinti ir Geresnės 
Policijos Apsaugos

Siūlo Surengti 
“Duonos 
Kontesta” f I . .

Prasidėjo svarbi 
aludininkams 
byla

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Čhicagos lie
tuviams, .kad plačiai žinomas 

AMBROSE BROTHERS arba
PALACE GARAGE r

724-26 W. 19th St.
turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės! Pa
tarnavimas dieną ir naktj.

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

X . • 'r

Šįvakar Brigthton Parko Na- 
mif Savįninkų Susirinkimas

. Brighton Park Namų Savi
ninkų organizacija (Land- 
lords Association) kurios pir
mininkas yra B. R. Pietkie- 
wicz, darbuojas, jau per ilgą

žagariečių Kliubo priešmetinis susirink.mas įvyks ncdJioj, 1 p- 
kričio 28 d., J. Yuškos salėj, 2417 W. 43 g., 1 vai. po pie
tų. Šis susirinkimas bus svarbiausia, kemisi/a ŠJu/s ra
portą iš atsibuvusio vakaro. Prie to bus renkama valdyba 
1938 metams ir kiti reikalai. Tad kiekvieno nario būt na 
pareiga’ atsilankyti. —Valdyba. \

SLA 238 kuopa laikys priešmetinį susirinkimą 28 d. lapkričio,
2 vai. po pietų, K. Gramonto svetainėj, 4535 S. Rockwell Į wi
St. Visų narių pareiga atsilankyti į susirinkimą, nes bus laiką tarpe lietuvių namų sa- 
balsavimas už Pildomos Tarybos no m i naciją?' Taipgi bus vininku numažinti mokėjimą 
rinkimas naujos kuopos valdybos 1938 metams. Primenu, nelegaliŠkų taksų ir pagerini- 
kad pasirupintumėt užsimokėti pilnai mėnesines duokles už 
1937 m. —J. Povilaitis, rašt.

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per . musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei Ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 i Draugijos bankietą, kuris jvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 7 s 
Boulevard. . - . <

a ;

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadieni nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienj—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadieni nuo 9 vai. ryte ' 
iki 1 vai. popiet.* a •

mųi kitų namų savininkų rei
kalų/

Kad užprotestavus prieš 
peraukštus taksus, Landlords 
Association šaukia specialį 
susirinkimą, lapkričio 26-tą, 
1937 Hollyvvood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. v., 
kur bus galima bendrai pasi
tarti apie protestą ir prisidėji
mą prie tūkstančių tų namų 
savininkų, kurie jau yra pa
kelę protestą. Todėl, pataria
me' 1936 metų taksus nemo-

'Ji,*'* w ♦keti pirm dalyvausite šiame 
susirinkime.

* ■ r *

Mes kasmet turime 
kontestų: Yra rengiami kon- 
testa'i gražiausiu merginų, ge
riausių automobilių, sveikiausių, 
kuškių ir suau^i^ių ir' t. t.

Bet vieną svarbų dalyką mes 
pamiršome. Kas kepa geriausią 
ir gardžiausią duoną?. Be abejo, 
kad lietuviai. Todėl ar nevertė
tų apie šitą pagalvoti musų’ lie
tuviškos duonos kepėjams?

Mano supratimu, musų lietu
vių kepėjai (u čtų sušaukti ke
pėjų susirinkimą ir šitą: klau
simą nuodugniai apsvarstyti.*

Jei šitas mano pakeltas klau
simas pasirodytu praktiškas ir 
vertas pritarimo, malonėkite 
kreiptis sekančiu antrašu:

Steponas Narkis,
4353 So. Ta’jnan Avi

Chicago, Illinois.

įvairių

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

iš dviejų alinių reika^ 
$100,000 atlyginimo ui 
mirtį jos vyro.

Prasidėjo rinkimas jury 
labai svarbioj alinių savinin
kams byloj, kurioj našlė Mrs- 
Margaret Fielitz, motina 8 
vaiku, reikalauja $100,000 at
lyginimo iš dviejų alinių sa
vininku už mirtį jos vyro Au- 
gust Fielitz.

August Fielitz žuvo pereitą 
pavasarį, nukritęs savo rusies 
laiptais ir nusisukęs sprandą.

- Jo našlė patraukė teisman 
dvi alines, kuriose jos vyras 
girtavo ir dabar reikalauja iš 
jų atlyginimo už jos vyro mir
tį, pasiremiant alinių atsako
mybės įstatymais.

Patrauktos teisman yra ali
nių savininkės Mrs. Margaret 
Schwass ir Mrs. Veronica Ba- 
th’ke, taipjau trys jų darbinin
kai.

Našle 
lauja

No. 5487—Aprėdykit sato dukre
lės lėlę Kalėdoms. Palinksminkit ją. 
Yra pavyzdžiai 12. 16, 18, 22 ir 24 
colių aukštumo lėlėm.

Norint gauti vižną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę dr 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.

DAILY
BLSlhESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
skyrius yra vedamas tikslu pa-šis 

gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

FOTOGRAFAS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS OFISAS:

1739 So.'Halsted St. (2-ros lubos)
. 9

Taipgi, *šjuo laiku Brighton 
Park kolonijoj pasireiškė pla
tus plėšikų sujudimas. Reikia 
kas daryti, kad, saugoti savo 
turtą. Tam tikslui bus paga
mintos atatinkamos rezoliuci'- ( 
jos' reikalaujančios daugiau I 
policijos apsaugos. Dalyvauki
te visi paskirtu laiku-

—Frank Puleikis9 korės p.
------------------------------------------------- 1------ r

;. • f »

IŠKILMINGAS
į ' _!*■■ V ' ' ‘ *'

NAUJOS TAVERNOS ATIDARYMAS
Pranešamą; kad ANTANO IR MARIJONOS PA VILIONIŲ naujos 

tavernos, esančios prie 6825 S. Western Avenue, atidarymas atsibus 

Lapkričio-November 26,27 ir 28 dieną 
Iškilmes tęsis per tris dienas. Bus šauni muzika*ir gardus užkan
džiai veltui. Visi draugai, kostumeriai ir kaimynai kviečiami dalyvaut

PETER PEN

GO1HO

FOOU

KIMO

9AK'! TMZST IDEA 
»S> A. C^ACKSxQ,_IZ^CK.

ĄsiO Zk ©L.BA»9AbKj*r 
©UJQPQl9e ¥rOQ TU4E 

oi-o bioo*— en'r*

L4A-U4ZV V\/e\ 
GOn—d-ustt 

APrrtST iki

>: A'(U

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

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No------ .........

Mieros___________ per krutinę
■ \

(Vardas ir pavardė)
—• • • • •« * • • • • ••••••••• •• • --

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

$6.00 
5.75 
6.00 
6.00 
5.00

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

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

f V/ILL
HE 

DETECT 
THE 

FRAUD
■ ?<-,

AMD 
WMERE 

' is 
THE 

PRINCEYS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija {rengta pir 
moi rūšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Ta| RNG K8RR-5R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

’12
’50
$20

TONSJLAl IŠIMAMI 
už ....... .....................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .......

EKZĄMINAVIMAS
OFISE —....... .........
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lavntdale 5727.

• restaurAntai
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel Vietory 0670

AL, MASIULIS
TAVERN

BERGHOFF ALUS
■ ir kiti rinktiniai garimai. Pilna res

tauracija su visais patogumais. Val
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN
GrovehilI 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gčrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav.

6425 80. ASHLAND AVE„ 
Chicago, Illinois



Penktadienis, lapkr. 26, ’ž?

Iš Draugijų Veikimo
— - . . Į . f.

“Cowboy’ai” 25 Metų 
Jubiliejuje

Baltos žvaigždės Kliubas at
šventė savo sidabrinį jubiliejų 
pereitą šeštadienį buvusioj Mel- 
dažio svetainėje, dabar vadina
moj West Side Hali. Viršminė- 
tas kliubas suruošė savo 25 me
tų gyvavimo paminėjimą ty
liai. Pats prisirengimas ėjo la
bai ramiai. Per laikraščius nei 
“bumpt” nebhvo. (Tur bst, nie
kas iš jų neskaito lietuviškos 
spaudos). Programą pildyti pa
samdė grupę farmerių, “cow 
boys” imitaciją. Nežinau iš ko
kios valstijos. Visvien tas “jan- 
ki-danki” išėjo gan gerai. Kaip 
ten nebūtų, bet lietuviškiems 
kliubams, o ypač sidabro jubi
liejaus proga, tokie programai 
netinka.

Vakarą vedė senas kliubietis, 
Baltos žvaigždės veikėjas, po
nas Duoba. Aiškiai kalba, gra
žiai apibudino kliubo darbuotę. 
Taipgi kalbėjo advokatas La
pinskas, lietuviškai ir angliš
kai, ir grupė kliubo senų drau
gų, “charter members”.

Paskutinę dalį programo su
darė Raudonos Rožės Kliubo na
riai iš Cicero. Jų buvo ųetoli 
50. Visi pasipuošę raudonomis 
ložėmis varde savo kliubo, per 
prezidentą p-ną Bruno Senonį, 
įteikė dovaną. Baltos žvaigždės 
Kliubo pirmininkas p-as Stasys 
Lukas priėmė vėliavą. Pasiliks 
amžina atmintis.

Jau gerai po 10 valandos 
prasidėjo šokiai prie geros mu
zikos “Stevens Rėvellers”. Ko
miteto pastangomis p-ia Kačin
skienė pagamino skanią vaka
rienę svečių garbei ir senų kliu
bo darbuotojų. Jie visi pasiry
žę sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Ąš to irgi veliju. , r
|j i, » K. p;BHrtkte* /J

nėlio choras sudainavo kelias 
dainas po vadovyste p. Onutės 
Skeverįutės.

Jaunuolis Arthur Tumose 
gražiai pašoko rusų kazoką, o 
p. Benikaitienė padainavo po
rą dainelių lietuviškai ir ru
siškai, p-lei Yucaitei prita
riant pianu. Publika ilgai plo
jo rankomis. Daug smagumo 
visiems suteikė jaunutė Violet 
Benikaitė, kuri kaip artistė, 
pašoko ir padainavo.

Publikos buvo arti du šim
tai ir pusė. Visi atrodė paten
kinti ir šoko iki vėlybos nak

ties. —J. F. Jr.

Kalėdinis Bazaras 
Labdarybės 
Įstaigoje

Bridgeport Fellowship Hou- 
sc Moterų Kliubas gruodžio 2 
d. rengia Kalėdinį Bazarą 
Fellowship House naudai. Pa
rengimas įvyks įstaigos rū
muose, ties 831 West 33rd 
Place. Bazaras tęsis nuo 11:30 
iki 8:30 vakaro. 6-tą valandų 
vakare įvyks vakarienė.

Gaisras 
vidurmiesty

ryte 
trin
ave.,

Pereito trečiadienio 
buvo kilęs didelis gaisras 
besyje 322 So. Wabash 
kuris sutrukdė dviem valan
dom visą judėjimą ta gatve, 
taipjau sulaikė ir elevatorius, 
taip kad daugelis darbininkų 
pavėlavo į darbą. Gaisras pa
darė nuostolių .už $50,000.

SLA Vakaras 
Northsidėje

.  .—— --- xu.
Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
]<ąd pačius ^Naujienos' 

naudingos.

NORTHSIDE. — Sekmddie- 
nį vakare, lapkričio 21 d., Gri
gaičio salėje įvyko šaunus 
SLA. 226 kuopos vakaras. Bu
vo suvaidinta dviejų aktų': 
komedija, “Diplomuota Gim
nazistė”, kurioj dalyvavo lo
šėjai Antanas Faiza, Jonas ir 
Konstancija Radišauskai, Su-į 
zana Viliutė. Režisoriavo P J 
Ambrazas. Komedija buvo 
juokinga ir žmonės gerai pa-^ 
sijuokė. <Po vaidinimo Biju-

I OVHKR Tel^ramu^r IhUV tlIVIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Paurahams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue 

Phoife LAFAYETTE 5800
-------------------------------------

MĖGSTĄS KAURAS

CROCHETED RUG PATTERN 1626 

kaurą, paduškąNo. 1626 — Galit nusiinegsti 
klojimą. Dezenys tinka kiekvienam iš virš minėtų

arba 
daiktų.

už-

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavarde

| Adresas —..........
v

| Miestas ir valstija

SIDABRINIS JUBILIEJUS g VEDYBOS 
MIRTYS B GIMIMAI CICEROJE -

> . .... ■< . . ■■ ■ :
■ ' *. <*4. i , i i Į, ,|į      

Kazlausliių 25 metų sukaktuvės.* — Paliulio ‘ 
medžioklė nusisekė

• ' ‘Ą.'■ ■■■ ■;
I 4 r |,| ' Į i,

CICERO—šie metai .pas mus 
pasižymi sidabriniais jubilie 
.jais. Jau kiek jų atšvęsta, ir 
dar kiek ateis! štai, pereitą, 
sekmadienį iš anksto ryto kupi
ni džiaugsmo, kaip geri katali
kai i 
Mišių, kurias patys už
sakė kaip atminčiai 25 metų 
ženybinio gyvenimo, Blažiejus 
ir Helena Kazlauskai, 1430 So. 
48th Avenue. ' , ■

Vadinasi, • praėjo 25 metai jų 
laimingo gyvenimo ir jie tuomi 
pilnai patenkinti, nes išauklėjo 
(ir mokslą davė suniii ir dukte
riai. Tai visas turtas, kurio nei 
už jokius pinigus nenupirksi.

1 . . • į ’:*• :• ■

Sūnus, duktė svajoja kaip pa
gerbti teVeįius. Nuperka dovan
as, suruošia šaunius pietus, pa- 
įkviečia artimiausius: p. p. Btai- 
išiunus ir Deveikius: brolis ir 
sesuo ir jų šeimynas. Skanus, 
pietus, kalbos, svajones, gėlės. 
Jaunystė, senąją giminę no-, 
romš-nenoroms reikia prisimin
ti: praeitis. O ta praeitis bran
gi mokykla, kiekvienam.

P-s B. Kazlauskas jaunas at
važiavo iš Lietuvos, , užbaigęs 
pradinę mokyklą. Kaip ir kiek
vienas “grinorius”, turėjo skur
sti; dirbo kas papuolė kol pra
simušė profesijos, amato. 'Gavo 
diplomą kaipo mokantis “cul- 
ting and designing”, ir dar 
šiandien to laikosi prie garsios' 
Hart Shaffner. and- Marx kom
panijos. Aš linkiu p. p. Kazlau
skams sulaukti ir Auksinio Ju- 
'biliejaus.

Beje, B. Kazlauskas yj-a vice-

pirmininkas “KldvainieČių Kliu-' 
bo.” *

•'ji1

if ■ ■ 

; į f ' ' »■

Medžtakl5 Pasekminga
■ ■' ■ r ■ •.. .■

P. Paliulis, .savininkas “5-10” 
Tavęrn, 2320 South 48th Ave-

eina išklausyti šventų nue, medžioklėje su draugais
- . - J v, . „ - * l 'aJ . ik 4 ' • .išbūvi) 5 dienas. Grįžo namo 

su geru grobiu,.: dviejomis ’Stir- 
nomis; Briedžiai >4-5 mėtų senu
mo.' P-r& Paliulio sako; “Briedį 
nušątiH tai kM Šiaudai, be't' me
džioklė yra pįivęjihga. Perdatig 
šovikų; lengVdi vienas kitą ga
li nušauti.”

Už savaite^ ;kitos, p. Paliulis 
rengs briedienos balių. Pilnai 
galės pavaišinti savo kostume-» 
rius ir senus draugus.

Mirė

Ir v&, mintis. Pirmadienio 
prie-vakiuyj Skardžiai nuskam
bėjo gedulo varpai. Mirė p-ia 
Jankauskienė, 1336 S. 49th.Ct< 
Jurgio Jankausko žmona. Buvo 
dar jauna, dikta moteris, bet 
mirtis įveikia net milžinus. Pp. 
Jankauškai įseni Vietos gyvento
jai, biznio žmones. Jankauskas 
yra dirbęs keletą mėtų ugnegė- 
sių departamente. Priklauso 
prie Draugystės Lietuvos Ka
reivių. Draugiškas žmogus. Rei
škiu, jo nubudimo v Valandoj e, 
gilią užuojautą,

“Taip!”
• ' 1

i Visvien pasaulis yra’ 
mas. štai šeštadienį 
Anglickas, sūnūs gerai 
Cicero biznieriaus Jono Anglię- 
kio, pasakė “taip” ir prižadėjo 
“mylėti, gerbtT ir klausyti” sa-

. J.'"; UI • ■ ■

vo jauną pačiutę, Aldoną Venc
kutę. Jaunavedžiams veliju ge
riausios kloties ateities gyveni
me.

.. f ? 4 J k <<

’• Ir Vėl “Taip!”

Kas vienam buvo, tas kitam 
dar ateina. Taip pat ir su ve
dybomis. Ateinantį Šeštadienį, 
lapkričio 27 d., Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčioj, kuri 
faiidasi aštuonioliktoje apylin
kėj^, ketvirtą valandą po pietų 
panele Aritannėtta Dovidauskai- 
tė taps žmoha Jono Toleikio, 
Jr. lPo vedybų ėeremonijų, puo
ta įvyks Įiollywood Inn. Nors 
dar anksti, visvien busimiems 

___ ' • < ■ ' 

jaUniesiams Tpleikiąms linkiu

links-;
Stasį/s

žinomo

U

Miscellaneous 
ivairųs

Tel. Vjctory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BKIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted Stieet

KAMBARYS dęl vaikino ar mer
ginos prie mažos šeimynos, su vi
sais patogumais. 4736 So. Kaminski 
Avė., -pirmos >Ubos.

RENDON 2 kambariai pavieniam. .. . - . .t . z Kambariai pavieniamviso geriausio; Ilgo gyvenimo, Į ar jaUnai įenotai porai — Steam 
gražios šeimynos, ir daug lai- ’* 
mės bei pasekmių naujame sto
ne.

Heat — visi parankumai — Gera 
transportacija. 5641 Princeton Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reiki*

KRIAUČIUS VIDURAMŽIS —ne
vedęs, galįs operuoti jėgos mašiną 
■—taisymo daigams. 1739 South 
Halsted St., Box 546.

Firrniture& Fixtures 
Rakandai -įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FlKCE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamėtykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

a. t ai
POVILAS JAKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 20 d., 1:30 vai. ryto, 
1987 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Ra
mygalos parap., Klebonų km

Amerikoj išgyveno 30 metų 
r Paliko dideliame ntiliudime 
brolį Kazimierą, Hedgewick, 
N. Y., ir jo šeimą ir 3 sesers 
dukteris: Antaniną, Marijoną 
ir Eleną Ražas, ir jų šeimas 

-'Ir 'daug kitų giminių. •
Kūnas pašarvotas 4447 So. j 

Fairfield Avė., Valionis gyve- i 
no adresu 3308 W. 39th -'St. j

>Laidotuvės ?v,vks' šeštad.. į 
Lapkričio 27 d., 8:00 vai. iš J. ; 
F. JEudeikio kopt Į Nėkdlto ; 
Prasidėjimo Panelės Šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlonio sielą, o iiš ten bus nu
lydėtas »į Šv. Kazimiero kapi- 

, nes.
Visi a. 4i. Povilo Jakaičio 

giminės, draugai, ir pažįsta
mi esate nuoš’rdžiąi kvie
čiami dalyvauti llaidotuvėse ir 
suteikti jam pąskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, Sesers Dukterys ir 

kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

JUttęi^ ^LATVIS
^Pers’skyrėijSU šiuo pasauliu 

Lapkričio 8į-<į.rvil:00 vdl. va
karo. 1987 fn.. sulaukęs 53 m 
amž., gimęs 'Raseinių apskr., 
Vadžgiriu kaime.

, < Amerikoj išgyveno 86 m. /
-t Paliko dideliame nUliudime' 
( moterį Mikaliną, švogėrį Vla
dislovą LUkoVičių ir daug ki
tų gJmiriių. • v

Kūnas pašarvotus ’Lechavi- 
čiaus koplyčioj, 2814 W. 23rd 
Place. >

Laidotuves įvyks šeštadienį^ 
Lapkričio 27 d.. 1;30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į TaątįŠkas kapines.

. -t

\Visi a. fa Jurgio ILatvib gi
minės, : drųugai ir ,pažįstami 
esat huoŠirdžiai kviečiami da
lyvauti, duidotuvčse ir suteik
ei .jam .paskutinį ipatarnavimą 
ir dtsišveikiniihą. . .

Nuliūdę .liekame.
Motelis, Švogeris ir Giminės.

i). 1 ■. ”■ •
Jia'd, 'Direktorius Leohavičius-. 
ir Sunai, Teį. ČANAL .2515.

, Netikėtai Mirė 
•I .v

Taip jau buvo ir bus. Vieni 
įniršta, kiti turi užimti jų vie
tas. } v .
i štai, pp. Ūsai, 1224 So. 48th 
Čt. Išaugino .šeimyną, turi po
rą gražių namų, darbas pasto
vus. Viskas “0. K.” Bet staiga 
p. Ūsienė pradeda jaustis kaž 
kaip negerai. Kreipiasi prie 
vieno ir kito, prie kelių dakta
rų. Nieko gero nesužino. Dak
tarai pataria opsvaciją. Šiais 
laikais paprdtis — opera<r.;,a ir. 
operacija.

P-a Ūsienė išlaiko, viskas iš
rodo kuo geriausiai^ bet po 8 
dienų, visai netikėtai, užmer
kia akis. Namiškiai mylimos mo 
tinos labui dėjo visas pastan
gas.

šermenys buvo nepaprastai 
ipuošnios. Daug vainikų ir kor
telių. Visi įsako, gaila, gaila.

Garnio Viziilas
O štai; jauna pora pp. Cinikai 

neišpasakytai linksmi ir laimin
ai. Susilaukia dukters. Tai 
pirmutinė. Pasiskyrė Šven
to Kryžiaus ligoninę, o 
“garnio” 'Vietą užėmė Dr. Vinc- 
jkuiiašf V iškas ' išėjo g eriau- 
isiai. Po dienos-kitos motina 
su duktete parvažiuos namo, į 
naują vietą, 1504 So. 51^t avė.

Vadinasi, Jonas Cinikas jau 
^‘papa”, ir praeito penktadienio 
vakare, ''Kultūros Draugijos, su
sirinkime jautėsi kaip ne sa
vas. Kaipo sekretorius, visų ;at- 
siprašė už klaidas. Visi su tuo 
sutiko’, sveikino ir linkėjo susi
laukt? šunaus. Jonas Cinikas ra
maus budo žmogus, atviras, 
nuoširdus. -Gerai eina pareigas 
'draugijoje. Užsiėmimu
istas, turi pastovų darbą, 
nuo savęs linkiu ..jam ir p. 
nikienei viso geriausio.

..RENDON 3 furniŠiuoti KAMBA
RIAI, pavieniams ar ženotai porai.

4058 So. Campbell, pirmos lubos.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas — 

šviesus — pigus — antras aukš
tas. 1714 So. Ruble St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERNA — turiu parduot tuo
jau — kitokis biznis — prieinamai. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro.

3901 Archer. License included.
________ _ - -------------------------- —

ONA YANKAUSKAS
tSvais 'KAMlNSKMTfi. . ' ' > ■

sli šiuo pasauliu Lapkričiu 22 dieną, 5:00 valandą 
m., sulaukus pusės amžiaus, ginius Paršelių kaime,

-

po

; Persiskyrė
* vakare, 1987 , ( ..____Tr

Šunskių parap,, Mariam^oles ^apskrity. ?
Amerikoj Išgyveno 28 metus. 1 * 5
Paliko .dideliąme nubudime vyrą Jurgį, motiną Marijoną, duk

terį Eleną, žentą Edvardą, Stątkusį vieną anūkę, Georgianne, 4 i 
brolius-—Kazimierą. Joną, Vincentą ir Antaną Kaminskius ir 8' 
brolienes; daug pusseserių, artimų giminių ir gerų draugų ir 
pažįstamų. L:..' ■» '.!■■■ ...

Kūnas .pašarvotas randasi 1336 South 49th’ Ct.< Cicero.
Laidotuvės įvyks Subatoj. Lapkričio 27 dieną,;8:09 vai, ryto iš 

^naihu i■ šv. Antano narikpijos .bažnyčią, kurioje atsibus gedulin-
i gos pamaldos už veliones sielą,. o iš ten bus nulydėta į Šv 

ziiniei^o kcipinc^s* ** V ‘,z
Visi a. a. ONOS YANKAUSKIENĖS giminės, ■ draugai ir pa- 

I žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėsė ir su
teikti jai paskutnį patarnavimą- ir atsisveikinimą. A.

Laidotuvėkė patarnauja Laid. Qii’ekt< ‘ —
TeVąta 5208. t

Ka- •

A*' ^6 £°IP»' Te!’, Boų-

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
—-pereinamas kampas — arti Stock 
Yardų — bargenas, pigi renda •— 
padaro $45.00 į dieną — naktimis 
uždaryta — geras biznas lietuviškai 
porai. Fairfax 0407.

■masm-
Aš 
či- 
D.

Sumažėjo kūdikių 
mirtingumas 

t t . ;

Illinois* sveikatos komisio- 
nierius Dr. Barter pftskdlbė, 
kad per pereitus 9 mėnesius 
buyo žemiausias Illinois vals
tijos istorijoj • naujagimių ku-

A. TA. ' j
/BRONISLOVAS SUBA1TIS |

41
Persiskyrė su Šiuo pasauliu I 

Lapkričio" 23 d ; 2 vai. ryto, < 
1937 m., sulaukęs 29 m. amž., i 
gimęs Chipagoję..

> Paliko dideliame nubudime, j 
tėvą. Adomą* motiną Mari j o- Į 
ną, brolį Mykolą ir brolienę ? 
Josęphine, seserį Stanislovą, • 
dėdes Walterį ir Antaną, te- į 
tą Mikaliną ir tetėną Alfonsų 
Briedžius ir jų dukterį • Ąlbi- 
ną, Pašk^uskų; šeimyną ir ; 
daug-kitų gimimų. ; •

Kūnas pašarvotas Butkaus '
^koplyčioj, 710 W., 18th .St. J

Laidotuvės įvyks šeštadie- ■
Yų, Lapkričio 27 d., 9 vai. ry-,į
to iš kopi. į Apveizdos Dievo | 
parap. bažnyčią, kurioje atsi-J 
bus gedulingos pamaldos už ; 
velionio sielą, o iš ten biis i 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. z j

; Visi a. a. Bronislovo Subai- * 
čio giminės, draugai ir pažįs-.į 
tami esat nuoširdžiai kviečia- į 

\mi dalyvauti laidotuvėse ir t 
suteikti jam paskutini patar- į 
nąvimą ir atsisveikinimą. i

....-''/Nuliūdę' liekame. ‘
TŽvai, brolis, brolienė sesuo

y dėdės ir 'frimines.
Laid; .'tHtdktorius Butkus and 
Co., Tėl. CANĄt 8161. .Y’

t

sesuo j
■ ■ c

PAIEŠKAU PUTRAMENTŲ, ku- 
rię jpaeina nuo Kvėdarnos parapi
jas, Raseinių apskričio Turiu svar
bų reikalą, prašau greit atsišaukti. 

VAL. PŲTRAMENT, 
Orient. Illinois.

PARSIDUODA BUČERNĖ pigiai 
—tirštai apgyventoj apielinkėj. Ki
tos bučernės arti nėra.

Nauijenos, Box 744.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO kaipo jani- 
torjus prie namų.’ Visus darbus mo
ku ‘dirbti. Meldžiu kam reikalingas 
žmogus, atsišaukti
3449 So. Union Avė., antros lubos 
priekyje.

TAVERNAS su GRAŽIU įrengi
mu, 2-5 kambarių apart. — garu 
šildymas — sodnas — garažas — 
5 metų lysas — $125.00 mėnesy -—■ 
išmokėjimais. Išvažiuoją iš miesto. 
Mrs. Weber, 6828 Stony Island.

Real Estete For Sale 
Ndmai-Žemė Pardavimui

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti prie Jjunchruimio. Atsišaukit 

BERNICE LUNCH ROOM 
506 W. Pershing Road.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA AGENTŲ gyvybės, 
sveikatos ir akcidentų apdranidai 
pardavinėtL Geras palsiulymas. 
Kreiptis tarpe 10-12

Modern Mutual Insurance Co.. 
4801 Sol Asrland Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 'po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniai šil
dymas. Ką (turite mainyti ? Grosef- 
nę, automoilį, etc.----- 5 kambarių
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didėlis lotas,

Z.. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avonue 

Hemlock 0800.

REIKALINGAS KRIAUČIUS mo
kantis dirbti naujus ir senus drabu
žius

. 2418 W. Marųuette Rd.

RESYVERIO IŠPARDAVIMAS— 
79 namai, visokio didumo, Brighton 
Parke, 2 flatų po 4 kambarius, ga
ražas—kaina $1850.00 Kas ką tu
rite mainyti arba • norįte pigiai 
pirkti, kreipkitės

G. P SUROMSK-I and CO.
„25021. West 69th Street, 

Tel. Grovehill 0306.

darbas ant visados. $100 RANKPINIGIŲ perka du '6 
freimų s«u vana. elektra ir garažu. 
Kaina $1650. 1647 West 47th St., 
antras aukštas 2 iki 6 P M.

REIKALINGAS“ PAVIENIS pus
amžis žmogus kain janitorius, su
prantantis apie boileri ir namo dar
bą ir mokantis angliškai kalbėti— 
pijokas neatsišaukite 
valgis ir $20.00 į mėnesi. Rašykit 
laišką, Box 745, 173!) So. Halsted 
Street.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

kambarys, 5 AKRAI — Gera vieta — U S. 
20—arti Michigan ežero — turtin
ga juodžemė—6 kambarių namas— 
barnės — tiktai $2100. Tom Tobin, 
908 Franklin, Michigan City, Ind.

REIKALINGA VYRO dirbti mau
dyklos name—viduramžio—t) iri būti 
nevedęs. 1916 W. Division Str.

dikių ir motinų mirtingumas.
^Gimimų šiemet buvo valsti

joje 18,086 daugiau, negu mi
rimu. •' . .

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita ganlykla 
ir giria, 150 mylių nuo Chicagossu 
gyvuliais, geromis mašinomis, 10 
kambarių namas ir kiti budtnlali,* 
Yra valdžios morgičius ant 35 me
tų. Atsišaukite laišku, 1789 South 
Halsted St. Box 780.

“Fonių be galo”
—Nu, Jurgi, o kur gi b 

28-tą Noverrtbrio?
»—Baigsim

—Bet negi 
visą vakarą, 
niint. Kodėl

šveisti.
turkę per
pasilinks-

gut
43

“Bobų 
vaka

rą pa- 
pasak

Aveisi 
reikės 
neini su visais į 

Hollywood alę, 2417 West 
St. Tten ištikro turėsi 
m c.
.—O kas ten bus?
—Vėl, njuspoperis 

šnekta”, matai, rengia 
etiškas ir jie atgabeno 
sįgarsėjusį Bovą, kuris,
‘Bobų šnektos,’ kaip pradės 
fonių krėst, tai visi bostis (iš 
juoko. Girdėjau, kad ir pasi
žymėjusi dainininkė Agnieška 
Kminiene bus progratne. Taip 
pat ir garsus ruskių* pianistas 
Ępodor Mikhd^lovich Bratit-* 
cbaeff, ipleijys ant piano.

—Ju dųnt sej? Tai ir man 
reikės ateit su žmonuke į tą 
vakaruŠką. Ar brangus tikie- 
tai?

-—Visai ne, tik trisdešimt 
centų, ir bus verta pamatyti. 
Visi šneka "apie -tą Bovą, *sa-, 
kO, buk 'ons turįs 'didelį bun- 
čių koinedįjantų, kurie ištikę 
re yrą labai Tiuli.

—»Nu tai šiiir, mes, visi ten 
atsilankysiiųc. Na, tai gu bąj, 
Retrąl^liį į;"*'

—Gud 6 a j

80 akrų su 
žamė,

GERA FARMA 
budirikais VVisconsin—išdirta 
30 ak. miško — aukuoja <uŽ $2,300, 
jei parduos tuojau. Savininkas 
Stan’ey Kontrimas, 1437 So. 49th 
Avė., Cicero. III. Barbernė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengejas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET . 
Tel. BOULEVARD 0250.

JEI TURIT
KA PARDUOT

PA GARBINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI I
•*1 , < ' * » , , 1

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pro- i 
.einamos. Už 'pakartoji
mus gausit nuolaidą.

.......................  Ii I■ ...........
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SUĖMĖ DU 
LIETUVIUS 
PLĖŠIKUS
Toną Pangonis iš Brighton 
Parko ir John Janish prisina- 
ii no į trumpą laiką papildę

Bestorante prie 53 ir Lake 
Park Aye., Hyde Park polici
jos įeit. Joscpli Berounsky 
peršovė ir suėmė jaunų plė
šikų, kuęis bandė tų 
na apiplėšti.

Nuvežus peršautąjį 
nę išsiaiškino, kad 
jaunas lietuvis Antai

restora-

į ligoni- 
tai yra 
įas Panr 

gonte, gyvenęs 4354 S. Maple- 
. wood Avė., Brighton Parke. 
Jis ttiojaus prisipažino prie*

Hyde Park policijos Įeit. 
Joseph Berounsky, • kuris 
peršovė lietuvį plėšiką To- 
ny Pangonis, Ihiko rankoj 
revolverį, kuris buvo ras
tas pas Pangonio bendri
ninkų plėšimuose John Ja
nish. Pas juos rasta1 ir žai- ,. .,. ' \ x isiunti revolveriu. V fe

■ iminii................... . .................—.................—...................    ■ .■ , ■

tai policija juos įtaria papil* ‘
gižius didesnių nusikaįtiiuų, : . v >. ■ i* • .
kuriuo galbūt bando pžsiėptji įlZ pOllClSlO

199 metai kalėjimo
prisipažinimais prie mažesnių 
nusikaltimų. x •

Suėmė vagilių 
gaujų

išdavė savo draugą, plėšimų 
bendrininkų, John Janish, 
ris tapo suimtas namuose 
W. 65lh St. 

f 

Abu jie ir 
dėję kalėjime 
buvo nuteisti

ku-
250

■se-
Jie

pirmiau yra 
už plėšimus, 
nuo 1 iki 

metų kalėjimai) už plėšimus, 
bet atsėdėję tris metus išėjo 
iš kalėjimo ant paroliaūs.

Išėję iš kalėjimo jie vėl už
siėmė savo senuoju amatu ir 
į trumpą laiką apiplėšę per 40 
alinių ir restoranų. Gautuo-| 
sius piešimuose pinigus jie1 
praleisdavę girtavimui ir 
merginomis.

Kadangi jie noriai prisipa
žino prie visos eilės plėšimų,

Tony Pangonis (kairėj) 
ir John Janish, kurie prisi

pažino prie daugiau kaip 
40 plėšimų.

Po trijų metu sekimo ir tyr 
rinėjimo, policija ir J 
ui a i agentai suėmė i 
trijų senų geležinkeliu baga
žo darbininkų, kurie, kaip į- 
tariama, yra apvogę geležin- 
knli ant daugiau kįjp’ $1.00,- 
•ooo. :

.,'' '> • \ -■ ,/ ■

Visi trvs liko atiduoti grand 
jury ir iš kiekvieno pareika
lauta po $2,500 kaucijos.

’■ '’ •' - r ■ ■■

Suimtieji yra James Downs 
52 m., 6223 Dorchester Avė- 
ir II. Twin, 45 m., kurie priĮ 
Illinois Central bagažų dirba 
jau 24 ir 22 metus. Jie jau 
buk prisipažinę prie vagysčių. 
Trečiasis, Thomas Pcifer; 49 
m., iš Maywood, kuris dirba 
American Railway Express 
jau 23 metus, užsigina kaltini
mo ir -sakosi nieko apie 
gystes nežinąs.

Jie nuolatos siuntinėję 
ležinkcliu didelę skrynių, 
rių paskui prikraudavo iš ba
gažo vagono paimtomis pre
kėmis ir pristatydavo tų skry
nių saviškiams, 
ję vidurmiesty 
kurį vogtąsias

užmušimą t <
• ■- .-y-; ž

Sam “Gimpy” Turriano, 22 
m., išleistas imt paroliaūs ka
linys, dabąr liko nuteistas 199 
metams kalfjimųn už tlalyva- 
vimų užhiušilnet pdlicisto EI-1 
rnęr Ostling. '

juos vienuose Wėst Sidės na
muose užklupo policija. Po
gue greitai pasidavė, o Moo- 
rebead bandė gintis* ir liko 
policijos nušautas. Suimftas 
Pogue geruoju prisipažino 
prie dviejų policistų nušovi
mo ir išdavė savo draugų Tui> 
riano.

Turriano teisinasi, kad jis 
| buvęs dar visai jaunas, silp- 

i nas ir jie lengvai privertę jįfederalirl. Pobcishu.. bstling ir John
Šaiką iš Skopek liktinušauti liepos 12 dalyvauti plėšimuose.

Pogue jau pirmiau prisipų*khd^5 jie ‘ prie i
2838 žino prie kaltės, bet nupspren-

usihėjimųi Tirr-*dis jo byloje tapo atidėtas iki 
ue ir Edward; bus1 išpręsta Tuttiapp byla.

sulaikę apkia 
ri ano, i, J anies ft^ogu 
MdoreheaH; <> r •- .

Pasak Tarti ano, tie policis- 
tai juos Nustabdė ir liepė lip
ti iš automobilio. Policistas 
Osting laike jį, Turriano, kuo
met Pogue staigiai pradėjęs 
šaudyti ir nušovęs ne tik po
licistų, bet peršovęs ir sun
kiai sužeidęs^ pįtį Turriano.

Einant, iš teismo liko suim
tos trys su tais plešikaįs tu
re j usios ryšius moterys,. kurios 
bus kvočiamos policijos.

Žuvo lenkiant 
traukini

Ištikusiame persišaudyme liko 
nukautas ir policistas Skopek.

• •• . .r

Pogue ir Moorebead įtempė 
sužeistąjį Turriano į automo
bilį ir visi trys pabėgo- Tame 
susirėmime Turriano prarado 
koją.

Vėliau visi trys liko suimti
ir nuteisti kalėjimai) už plė- kiton pusėn kelio ir kitoj pu 
Šimus. Turriano išėjo iš kalė- sėj geležinkelio įvažiavo į su 
jimo ant paroliaūs, o Pogue stojusį traukinį praleisti dide 
ir Moorebead spalių 8 d. pa- lį troką.
hėgo iš kalėjimo neteisingai

Jie buk turė-, nugirdę, kad jie yra įtariami t žeistas, 
sandėlį,

Charle R. Hšrt, 39 m., 
S. Grecnwoųd avė., važiuoda
mas Cicero avė., į pietus nuo 
Lincoln kelio, bandė aplenkti 
privažiuojantį prie kryžkelės

6239

va-

gc- 
ku-

ko, bet kad tai padaryti jis 
buvo priverstas pervažiuoti

Pats Hart liko sunkiai su- 
o kartu su juo važia

vusi Mrs. Evelyn Kyrig, 30 m., 
liko užmu-

per dėl tų dviejų* policistų nušo- 
prekes išpar- vimo. Bet abu laisve neilgai ,1940 Wilson avė

GERIAUSIA

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA
Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 

? arba' jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
Ihetams.

<Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne Vienų dienų, 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

Naujienos metams Chicagoje ...............................
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje ......

bct

$8.00
$5.00

IŠP1LDYKIT ŠITĄ KUPONĄ SIENDIEN
glIlIllIlIinilMllllllilIlIlIlilII milllllHIHIIIIIIIIIIIII

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 
Chicągo, Illinois.

IIMIIllllllllilMHI II IIIIUIIII.11,111 lininiu

I

Aš Čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems me-

tams. Pradčkit siuntinėti 
šituo adresu:

nuo ....... ......... dienos

Vardas ...............................

• Adresas .......... .... .... ......... i

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

IĖŠKOMA

Kates

moteriesmos
nugriovė

Pincesa Baba, kitaip vyras

profesionalis ristikas Bob Gregory (dešinėj). Princesa ištekėjo už ristiko nežiū

rint griežto jos tėvų priešinimos toms vedyboms

Pittsburgh, 

rastas šios

McGuigan ir 
iš iPhiladel- 

buvo pašalinti iš 
už įvairius nusi-

Mrs. Estelle Stanley 
nusižudė polici- 

kuriuo jis važia-

JOHNNY
Bill Reynolds 
phia, Pa., 
mokyklos 
kaitimus, 
dna žinia 
j o ant 1

KORONERIO TYRIMUOSE 
(kairėj), kurios sunūs Warren, 17 m 
jos užkluptas vogtame automobiliuje, 
vo pas savo merginą Miss Loretta Harynek, 15 m., (de
šinėj). Loretta buvo jam melagingai pranešusi, kad ji 
laukiasi kūdikio ir vaikinas skubėjo ją aplankyti. Mer
gaitė tvirtina, kad ji pernai buk slapta susituokusi su 
nusižudžiusiu jaunuoliu, bet jo motipa tam netiki. Pati 
mergina irgi tikrai nežino kur sutuoktuvės įvyko, nes 
ji buvusi labai mieguista.

Princesa Baba, kitaip Valerie Brooke, duktė anglo rajah Sarawak provinci

NUGRIOVĖ KAMINĄ. —;Pcr 30 metų Illinois Cen
tral geležinkelio Burnside dirbtuvėse stovėjo nenaudo
jamas 225 pėdų augščio kaminas. 1935 m. jį pažeidė 

žaibas ir kaminas pradėjo sprogti. Pašalinimui pavo

jaus darbininkai padėjo po kaminu dinamitų ir jį visai

■ :
* '.i ''

Miss Margaret Fislier (vir
šuj) State-LAke teatro 
kasierė teatro kasoj buvo 
užpulta plėšiko- Ją gelbėti 
šoko teatro durininkas 
Sheldon Slioreen (apačioj) 
ir tapo plėšiko peršautas. 
Plėšikas dar pašovė polici- 
stą Mannix ir tada dingo

- s!

PRINCESA IR RISTJKAŠ
Valeria Brooke, duktė anglą rajah ir valdono Sarawak 
provincijos Borneo saloj, kuri nežiūrint ,1 griežto tėvų 
priešinimos ir grūmojimų, ištekėjo Londone už profe- 
sionalio ristiko Bob Gregory.

Pašiūrėj 
prie kaimo mokyklos neto- 

lį Ypungstown, O., rastas 

pasikoręs ar pakartas Tho
mas Donaldson

PANAIKINO VEDYBAS. — Mrs. Marion Norton 
Ruud, 14 metų mergaitė, kuri lanko, dar pradinę mo
kyklą ir yra tik 6-tame “greide”. Betgi ji jau buvo slap
ta, be tėvų žinios, ištekėjusi už Harry Ruud, 24 metų. 
Teisėjas Lupę jų vedybas panaikino ir įsakė Ruud pa
traukti teisman.

namo jie paslebe- 
šalygatvio krepšį, 

kurį atidarė ir rado pilną 
pinigų, visą tūkstantį dol. 
Nedvejodami jie tuoj aus 
pinigus nunešė policijai. 
Pasirodė, kad tai plėšikų 
pamesti pinigai'. Vaikai ne 
tik gavo-radybų, bet taipjau 
sugryžo į mokyklą didvy
riais, nes suspendavimas 
liko panaikintas. Be to mo
kykla juos dar specialiai 
pagerbs.

nepažysta- 
paveikslas. 

Dabar jos ieškoma, nes gal 
ji galėtų padėtį išaiškinti 

t ■ , • •

paslaptingą mirtį Kates.
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