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Amerikos Pinigai Padeda 
Japonams ir Cliiniečiams
Amerikos bankieriai skolina pinigus 
abiems kariaujančioms pusėms — kaip 

Chinijai, taip ir Japonijai
WASHINGTON, rūgs. 3. — 

Amerikos ir Anglijos bankai 
padeda Japonijai finansuoti jos 
nepaskelbtą karą Chinijoje, 
nors tuo pačiu -laiku Anglijos 
ir Jungt. Valstijų valdžios de
da vipas pastangas kaip nors 
užgesinti tą karą, ar bent jį 
nors kiek sumažinti.

Išėjo aikštėn, kad dvi dide
lės Amerikos bankinės korpo
racijos suteikė didelių kreditų 
Japonijos valdžiai. 
s > f

Tie bankai davė kreditų Ja
ponijai, nors Amerikos vald
žios pinigai tapo paskirti už
tikrinimui kreditų Chinijos 
valdžiai. Pastarąjį susitarimą 
padarė iždo departamentas ir 
Chinijos finansų ministeris 
Kung.

TaL Amerikos doleris padeda 
tęsti skerdynę abiems pusėms, 
taip kaip tūlų amunicijos fa
brikantų produktai buvo par
davinėjami abiems kariaujan
čioms pusėms pasauliniame ka
re.

Nesenai fr 
darė. ’Afogli, ■lai tei-

kė kreditus Japonijos valdžiai, 
kuomet tuo pačiu laiku Japo
nijos kanuolės ir oro bombos 
naikino pačios Anglijos valdo
mas komercines įstaigas Shan
ghai juje.

Kreditai Japonijos valdžiai 
yra užtikrinti depozituotu čia 
ar Anglijoje ir esančiu kelyje 
Japonijos auksu ir Japonijos 
valdžios obligacijomis. Rugp. 
25 ir 26 d.d. Anglijos bankai 
pranešė, kad jie nebeduos dau
giau t kreditų ant Japonijos 
aukso. Bet apie tai, ar jie te4- 
beduoda kreditus ant Japonijos 
valdžios bonų ir notų, neteko 
gauti tikslių žinių.

Betgi du Amerikos bankai 
sutiko ir toliau teikti kredi
tus ir paskolas Japonijos vai-’ 
džiai už auksą ir Japonijos val
džios bonus.

čia nurodoma, kad įstatymai 
nedraudžia duoti kreditus Ja
ponijos ar Chinijos valdžiai. 
Negalima pritaikinti ir John
son įstatymų, kuriė draudžia 
duoti kreditus • toms valsty
bėms, kurios, nemoka savo sko- 
1U. " .
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Japonai eina prie 
Įsteigimo šiaurinės 

Chinijos valdžios
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Pimadienį Labor Day

Nors, darbininkai 'savo švente skaito Gegu- 
Pirmą ir tą dieną rengia atatinkamas iškiL

Jau dabar yra paskirta dau
giau pinigų, negu buvo iš
leista dviems dideliems pir- 
mesniems karams.

TOKIO, rūgs. 3. — Japoni
jos kabinetas šiandie patvirti
no daugiau* kaip $600,000,000 
karo biudžetą • vedimui nepa
skelbto karo prieš Chiniją.

Ta milžiniška suma yra di
desne, negu bendra suma, ku
rią japonai išleido pastarajam 
Japonijos-Chinijos ir senajam 
Rusijos-Japonijos karui.

O betgi karas dar tik pra
sideda. Jei karas dar toliau už
sitęs, tai japonams dar ne kar
tą teks skirti dar didesnes su
mas militaristų užgaidoms 
iki Japonija visai suskurs 
susmuks. *

ir

PEIPING,, rūgs. 3. — Gali
ma laukti svarbių militarinių 
ir politinių įvykių šiaurinėje 
Chinijoje, nes į čia. neužilgo at
vyks pats Japonijos karo mi- 
nisteris gen. Terauchi, kuris 
perimsiąs vadovybę Japonijos 
kariuomenės šiaurinėje Chini- 
joje.

Spėjama, kad , pirmas Japo
nijos žingsnis bus įsteigti “ne- 
priklausomą” valdžią šiaurinėje 
Chinijoje ir tą turtingą Chi- 
nijos dalį visai atplėšti nuo 
Chinijos, kaip buvo atplėšta 
Manžurija ir Jehol, įsteigiant 
japonų valdomą “nepriklauso
mą” Manchukuo valstybę.

Tuo pačiu laiku japęnai ban
do ir ekonominiai įsigalėti šiau
rinėje Chinijoje.

%

3.SPRINGFIELD, O., rūgs.
— Policistai ir plėšikas liko 
užmušti smarkiame susirėmi
me ties Medway, už 15 mylių 
nuo čia. Trečias policistas li
ko sužeistas, o antras plėšikas 
taipjau peršautas ir suimtas. 
Du kiti plėšikai paspruko. Plė
šikai apiplėšė kavinę ir susirė
mimas ištiko policistams juos 
pasivijus kelyje.

Japonai bombarduo
ja internacionalinę 

dalį Shanghai
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 20S

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
daug vėsiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 90°.

Sai/ė teka i
7;2L '

Submarina paskan
dino dar vieną Rusi

jos prekių laivą
Bet Angliją nieko nedaro su

stabdymui piratiškų subma
rinų veikimo.

iš laivo gelbėji

Lietuvos Naujienos
Lietuvoje yra daug se

nos geležies
KAUNAS. — Jau buvo ra

šyta apie numatomą steigti se
nos geležies perdirbimo fabri
ką. Pasirodo, kad ’ tokiam fa
brikui senos geležies1 pakaktų 
nes ir dabar kasmet Lietuvo
je surenkama’apie 3,000 to ge
ležies. Tačiau kaip apskaičiuo
jama senos geležies butų ga
lima surinkti net 100,000 to. 
Geležies laužo tona šiuo metu 
parduodama po 65 lt.

Baisi automobilio 
katastrofa prie 

Tauragės
Katastrofos metu užmuštai

Rygos universiteto profeso 
rius ir Rygos apygardos tei 

A smo pirmininkas Al. Guma 
nis.

zes Pirmą ir tą meną rengia auum^nua 
mes ir demonstracijas savo norų ir vilčių pareis- 
dmui, Jungtinėse Valstijose oficiali Darbo Šven
tė yra pirmas pirmadienis rugsėjo mėnesį. Šįmet 
Darbo Diena—Labor Day išpuola pirmadienį, 
rugsėjo 6 d.

Pradžią Labor Day dienai davė darbininkų 
organizacija Knigbtš of Labor, 1882 ipetais. Pir
mą rugsėjo pirmadienį tais metais ji surengė 
New Yorke dideles darbininkų demonstracijas. 
Tą pakartojo 1884 metais ir nutarė paskirti pir
mą rugsėjo pirmadienį kaipo savo šventę/ ir kas
met rengti paradus ir iškilmes.

1887 metais Cblorado Valstija paskelbė La
bor Day oficiale švente. Pavyzdžiu pasekė kitos 
ir 1909 metais diena buvo švenčiama kiekvienam 
Amerikos kampelyje

siirbendra- 
darbiams linksmai Labor Day praleisti ir džiau
giamės, kad ir mds, redaktoriai, zeceriai, knyg- 
vedės, mašinistės ir telefonistės,įgausime progą 
pasilinksminti. Mat, pirmadieni “Naujienos” ne
išeis. ■ ŠTABAS.

Kasdieninis Rusijon 
je įvykis: sušaudyta 

dar 8 žmonės -

$uo Lenki jos gyven
tojų nuslėpė Pade- 

rewskio įspėjimą

“Išvalytas” ir naujasis 
kitano “respublikos5’ 
trijes komisaras.

SHANGHAI, rūgs. 3. — Ja
ponai pradėjo jau trečią sa
vaitę karo Shanghaijuje “užT 
kariavimui Chinijos draugišku
mo”. Bet nežiūrint geresnių 
ginklų ir geriau išlavintos ka
riuomenės, japonai ikišiol labai 
menkai pasirodė.

Jie išnaujo pradėjo bombar
duoti internacionalinės miešto 
dalies pakraščius ir Francuži- 
jos vyriausybės atstovai griež
tai pareikalavo iš abiejų pu
sių sustabdyti karą inteniacior 
nalinėje miesto dalyje iki iš 
ten bus evakuota 650 francu- 
zų ir amerikiečių.

Uzbes
indus

MASKVA, rugs. 3. — Dar 
aštuoni žmoųės,. kurie liko pa
smerkti. kaipo' dešinieji 'sovie
tų valdžios priešininkai, liko 
sušaudyti Leningrado provin
cijoj. Du kiti liko nuteisti 10 
metų kalėj iman. ,

Jie buk prisipažinę bandę 
trukdyti išvystyti kolektyvį 
ūkininkavimą Krasnovardeiski 
distrikte. ■ <

Iš Uzbeskitano “respublikos” 
gautoirįįs žiniornis, lokalis in
dustrijos komisaras, kuris bu
vo paskirtas tik trumpą laiką 
atgal po “išvalymo” nuo ta
riamųjų “išdavikų”, jau tapo 
pašalintas iš valdžios.

A. P. Rozengolc, kuris prieš 
tris mėnesius buvo pašalintas 
iš užsienio prekybos komisa
riato, dabar tapo paskirtas ve- 

xsti “valstybės rezervus” — val
džios žaliavos išteklius.

VARŠAVA, rūgs. ,3. — Bu
vusio pirmo Lenkijos premiero 
ir 'Užsienio reikalų ministerio 
ir garsaus pianisto Ignac Jan 
Paderewskio įspėjimas prieš 
gręsiantį Lenkijai civilį karą, 
liko nuslėptas nUo Lenkijos 
gyventojų Lenkijos valdžios.

Paderewski> dabar 76 m. 
amžiaiis, gyvenantis savo dva
re . Šveicarijoj, buvo pasiuntęs 
tą , įspej imą Lenki jos spaudai. 
Jo atsišaukimas buvo išspaus
dintas Katowice laikraščio, bet 
Varšavos laikraščiai, kurie ban
dė atsišaukimą r persispausdin
ti, liko 'kbnfiškuoti.

Paderewski savų atsišaukime 
sakėsi esąs labai susirūpinęs 
valstiečių sukilimąis, kukiuose 
jau daug valstiečių liko užmu
šta. Jis įspėjo savo viengen
čius, kad Lenkijai gyvenant 
tarp dviejų galingų kaimynų 
(Vokietijos įr Rusijos), civilis 
karas butų Lenkijai pražutin- 
gas. * .

v ----------------
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TIPTON, Ind., rūgs. 3. — 
Dvi moterys liko užmuštos ir

6:18, leidžiasi du žmonės sužeisti nelaimėje
su automobiliu

Baigiasi karščiai
CHICAGO.—Pastaromis die

nomis dideli karščiai siautė ne 
tik GĮhicagoje, bėt ir visose 
Jungt. Valstijose. Tečiaus da
bar ateinąs galas tiems karš
čiams. šalčiai susirinko Siberi- 
joje ir per Alaską ateina f 
Jungt. Valstijas, šaltis jau/{iš
vijo karštį iš Kanados, o šian
die jau busią labai vėsu ir Chi
cagoje. , •

Sukilėlių laivai už
darė kelią trem- 

1 tiniams
A

‘ GIJON* Ispanijoj, rUgs. 3.— 
Sukilėlių kruizeris Almirantė 
Cervera uždarė šį Biskaya įlan
kos uostą ir neleidžia išplaukti, 
tarp kitų, ir septyniems. Ang
lijos laivams su tremtiniais.

Tuo tarpu prie miesto arti
nasi didelė sukilėlių (italų) ar
mija. '

LONDONAS, rugs. 3.—Lyg 
atsakydama į vakarykštį An
glijos kabineto susirinkimą, 
kuris svarstė apie kovą su pi
ratiškų submarinų veikimu, to
kia piratiška submarina torpe- 
davo ir paskandino dar vieną 
laivą. Paskandintasis laivas 
yra Rusijos laivas Molakiev. 
Paskandintas jis tapo prie 
Graikijos salos Skyro, Aege- 
jaus juroje.

'Submarina paleido torpedą 
jau leidžiant
mosi valtis ir paskui iškėlė Is
panijos sukilėlių vėliavą. Vie
nas Rusijos laivo įgulos narys 
liko užmuštas, o kiti 32, jų 
tarpe ir 3 ’frioterys, išplaukė į 
Graikijos krantą.

Dieną prieš tai gi buvo pa
skandintas Anglijos laivas 
Woodford, kuris plaukė iš Bar- 
celonos į Valenciją. Jis turėjo 
iškėlęs ne tik Anglijos vėlia
vą, /bet ir .neutraliteto kontro
lės komisijos vėliavą, ženkliu, 
kati laivas yra apžiūrėtas ko
misijos ir kad juo plaukia kon
trolės komisijos narys.

Anglijos visuomenė yra su
judusi dėl tokio skandinimo 
laivų. Tečiaus Anglijos valdžia 
nieko nedaro; piratiškų subma
rinų Vėįkithą sivstabdyti. Tiesa, 
ji įjašiiinte .daugiau torpedinių 
laivų į Viduržemio jurą sub- 
mariną gaudyti. Bet tai yra 
tuščias gestas, nes tokiu budu 
submariną didelėj juroj sugau
ti negalima.

Submarinas tik tada galima 
butų sugauti, jei jos butų nu
sektos į jų bazes. O anglai to 
niekad nedarys, nes jie patys 
gerai žino, kad jos nuves į Ita
lijos submarinų bazes. Tada 
tektų atvirai susikirsti su Ita
lija, o to Anglija nenori dary
ti.

Vienintelę išeitį Anglija rali- 
da tik pasiūlyme atšaukti iš 
juros visus patroliaus laivus ir 
panaikinti bet kokią Ispanijos 
pakraščių kontrolę, betgi pa
liekant Ispanijos-Francijos 
sausumos sienos kontrolę. Su 
tuo Franci ja nesutinka, nes tai 
butų atviras ' gelbėjimas suki
lėlių ir leidimas Italijai užka
riauti Ispaniją. Pasak francu- 
zų, jau dabar Italija yra pa
dariusi atvirą intervenciją Is
panijoje, kuriai vadovauja 12 
Italijos generolų. Ir pats Mus- 
solini atvirai sveikina tuos ge
nerolus su laimėjimais Ispani
joje.;;

Friancuzai sako, kad jei An
glija neprisidės prie suvaldy
mo Mussolini, tai Francuzija 
bus priversta atidaryti savo 
sienas amunicijai ir savano
riais Ispanijai.
Rusai grūmoja “fašistiškiems 

banditams”.
MASKVA, rugs. 3. — Ko- 

munistų partijos laikraštis sa
ko, kad . “Italijos submarinos” 
paskandinimas Rusijos laivo 
Tįmiriazev yra neigimas RusF 
jos teisių juroje ir už tą “fa
šistiški banditai turės brangiai 
užmokėti”, Esą Rusija, nepa- 
kęsianti fašistiškos valdžios 
provokacijos. Dabar Rusijos 
valdžia daranti tyrinėjimus “ir 
męs galėsime pašaukti prie 
tvarkos* Italijos fašistiškus 
banditus, kurie, nuėjo prie to
kios kraštutinybės”,

Stengsis praplėsti 
darbo partijos ju

dėjimą
ST. PAUL, Minu., rūgs. 3. 

— National Farmer-Labor Po- 
litical Federation pildomasis 
.komitetas nutarė kooperuoti 
su Wisconsino progresyve par
tija ir su Minnesota Farmer- 
Labor partija ir sušaukti šį 
rudenį apygardinę konferenci
ją, kurios tikslas butų praplė
sti “trečios partijos” judėjimą 
į septynias valstijas — abi Da- 
kota, Iowa, Mieli., Calif., Ore- 
gon ir Wash.

Francuzija yra nepa
tenkinta Anglijos

PARYŽIUS, rūgs. 3. — An
glijos atsakymas į Francuzijos 
pasiūlymus yra tik pusiau-pa- 
tenkinantis. Anglai sutinka 
prisidėti prie sustabdymo pira
tiškų submarinų siautimo Vi
duržemio juroje, nuo Ispanijos 
pakraščių iki Marmora juros, 
bet nieko- nemini apie Musso- 
lini sveikinimą savo generolų 
Ispanijoje ir nesisiulo remti 
Franci jos pastangas pravesti 
tikrą nesikimą Ispanijoje.

Iš to atsakymo yra aišku, 
kad Anglija ir toliau nori pa
taikauti Italijai.

Smarkus mušis siau 
čia Aragon fronte

■ s. . ' ‘ '' *

TAURAGE. — Rugpiučio U 
d., apie'18 vai., prie Tauragė: 
įvyko baisi Rygos automobili* 
20177 nr. katastrofa. Tuo au 
tomobiliu važiavo Rygos apy 
gardos teismo pirmininkas i 
universiteto teisių fakultet 
profesorius Aleksandras Gu 
manis su žmona Morta, Rygo 
apyg. teismo teisėjas Ziedins 
advokatas En. Fridenbergs, Ja 
kobs ir Brande.

Tarp Kelmės ir Tauragės, : 
kilometre nuo Tauragės, Ry 
gos automobilis lenkė Kaun 
automobilį (799 nr.). Lenkian 
ir įvyko katastrofa: Rygos at 
tomobilis trisyk apsivertė, vii 
stant atsidarė durys ir viduj 
buvę žmonės pro atdaras dr 
ris krito laukan.

Prof. Gumanis užsimušė vi< 
toje, vairavęs automobilį teisi 
jas Ziedinš sunkiai sužeistai 
adv. Fridenbergs sužeistas lei 
gvai, o kiti tik sutrenkti, bt 
išliko visai sveiki.

«* * , -f • , -T , . »_■

Fanatikai trukdo lais 
vamanių veikimą

IgliškėliIGLIŠKĖLIAI, 
apylinkės pažangesni jaunu* 
liai įsteigė Laisvamanių etini 
kultūros draugijos Igliškėli 
skyrių.

Tik blogos valios žmoni 
trukdo veikimą. Liepos 25 * 
buvo saukiamas L. E. K. D 
Igliškėlių sk. viešas susirink 
mas ir gegužinė; rengėjai i 
kabino skelbimus, bet blog* 
valios žmonės juos nuplėšė.

Nežiūrint vifco to, kulturini 
draugijos skyrius veikia. P* 
šaukiamą skyriaus susirinkin 
atsilankė 38 žmonės.

(Toliau išbraukta cenzūros

HENĖJAYE, Prancūzijoj, r. 
3. — Aragon fronte, prie Za- 
ragoza siaučia labai smarkus 
mušis. Bet apie mūšio išdavi
nius lojalistų ir sukilėlių pra
nešimai labai skirasi.

Sukilėliai jau kelintą kartą 
skelbia, kad jie lojalistus iš
blaškė ir privertė juos betvar
kėj pabėgti. Tečiaus lojalistai 
skelbia, kad jie ne tik nėra su
mušti, bet dar įsiveržė į patį 
centrą Belchite miesto. Suki
lėliai kovoja labai atkakliai, bet 
lojalistai dinamitu skina sau 
kelią. i-

JACKSON, Miss., rūgs. 3. — 
Ūkininkas Gordon Newman, 30 
m., iš Gįllsburg, Miss., šautu
vo kulbe užmušė savo žmoną, 
paskui nuvažiavo į Kentwodd, 
La. ir ten jo kabinete nušovė 
dentistą Dr. A. G. Root, ta
riamą jo žmonos meilužį.

CLEVELAND, O., rūgs. 3. 
— Frank Fuller, San Francis- 
co Milionierius, laimėjo Ben- 
dix trofeją transkOntinentalėse 
lenktynėse. Antrą vietą Užėmė 
Jacąueline Cochrane, vieninte
lė lenktynėse dalyvavusi mo
teris • .* v

Gandrais blogi meta
KRETINGA. — šių metų d 

dėlės sausros išdžiovino ne t 
balas, bet ir didesnes kūdra 
Todėl ir varlės kai kuriose vi 
tose beveik visai išnyko. Va 
lių stoką tuoj pajuto gandn 
Dėl menko grobio (dažniausi 
gyvačių) kartais tarp jų ir pe 
tynęs kyla. šiomis dienom 
Jokūbavo apylinkėse ariant d 
bilienas, gandrai pulkais seki 
jo paskui artoją ir su varn 
mis kovojo dėl... sliekų. Tok 
gandrų apetito ir seni žmon 
nebepamena. * Seni žmonės 
visokių pranašavimų jau turi

PIRMADIENYJ, 
LABOR DAY,

Naujienos neišeis 
ir Naujienų 
Raštinė ■ 
bus uždaryta.

%

Raštinė taipgi bus užda
ryta šeštadienį nuo 4 vai. 
po piet ir visą dieną sek- 
madienyj.
, Naujienų Admin.
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Sendvičiai” Taip, 
tet, Ne Yargšai
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(Tęsinys)
WALL ST.

žmones labai daug kalba apie 
New Yorko Wallstrytį, kur yra 
susispietusius stąmbįaųsipę pa
saulio finansinės įstaigos. Aiš
ku, kad negalėjau praleisti pro
gos nepamatęs tos išgarsėju
sios vietos.

Tenka pasakyti, jog toji pa
garsėjusi gatvę labai siaura. 
Siauri taip pat ir šaligatviai. 
Iš abiejų pusiu dideli mūriniai 
namai, kuriose yra susimetę 
milžiniški bankai ir vertybes 
popierių bei paskolos lakštų 
birža. Kiekvienų dieną ten bir
žos makleriai spekuliuoja sa
vais ir kitų pinigais. Jie nuo
lat perka arba parduoda “šla
kų” arba bonus kostupieriarns, 
kurie pori greit pinigų pasida
ryti. žmones, kurie spekulioja 
biržoje, kartais pelno, bet,- tur 
būt, dažiau “nudega nagus”.

Nuo dvyliktos iki antros va
landas Wallstrytis yra uždary
tas trafikui. Tai daroma dėl 
to, Įęad finansinių įstaigų tar
nautojai turėtų progos laisvai 
eiti pietų. Mat, per tas dvi va
landas gatvė atrodo lyg koks 
skruzdėlynas. Judėjimas pasi
daro nepaprastas. Siaurose šali
gatviuose žmonės nebeišsitenka 
ir priversti yra eiti gatve, štai 
kodėl per ta laika automobi
liams ir kitokiems vežimams 
neleidžiama važiuoti.

Wallstrytis, palyginti, yra 
trumpa gatve,—iš viso tik de
vyni “blokai”. Ir vis dėlto čia 
yra susimetusios stambiausios 
Amerikos (tiksliau gal bus 
pasakyti,—stambiausios pasau
lio) finansinės įstaigos. Niekur 
pasaulyje tokiame nedideliarųę 
plote* nėra į susikoncentravęs^ 
toks "didelis tiį^tas!

LAISVĖS STATULA

Nors aš skaitą# beveik vi
sus Amerikos lietuvių laikraš
čius, bet iki šiol, rodosi, niekur 
neužtikau platesnio aprašypio 
apie “Statue of Liberty” (Lais
vės statula).

Laisvės statula stovi juroje 
ties New Yorko miestu. Ji bu
vo pastatyta prieš penkiasde
šimt septynerius metus. Nuo 
juros lygio statula yra trijų 
šimtų pėdų aukštumo. Pastaty
ta ji yra nedičkėje saloje, prie 
kurios, žinoma^ tik laivu gali
ma priplaukti.

kiekvienų dienų tūkstančiai 
žmonių plaukia į salų Laisvės 
statulos pažiūrėti. Toji statula 
laiko aukštai iškėlusi laisvės 
simboli.

; prąėjo penkiasde
šimt septyni metai, nuo to laiko, 
kaip šr statula liko pastatyta ta
čiau dar ne vienamė pasaulio 
krašte nėra tokios laisvės, ko
ki^ rpprežejitupja |i s|atują.

Pravartu’ bus pažymėti, kad 
Laisvės statulų Amerikai pado- 
vųnoję Prancųzijos žįpprčs. Tuo 
budu jie parodė sąvo draugiš
kumų Amerikos žmonėms. ,

Yra pakabintas dokumentas, 
aut kurio pųslrašė per tris šim
tus žmonių. Parašai padėti vi
sur, kur tik buvo vidtos.

Ęyšium sų tuo reikia primin
ti, ha<l ARt to dpkumepto žmo
nės pasirašė žąsies plunksna. 
Vadinasi, amžinų' plunksnų ir 
kitokįų prašmatnųrpų tuo ląiku 
dar nebuvo, u J ■ k ■' . • ‘ ■ •

(Bus daugiau)

Tai yni prie 737 W. 63-čios g.

< Nauja vieta, naujai pertvar
kyta ir, žinoma, malonesnė, kur 
nuo ateinančio pirmadienio bus 
Southmoor Įlealth Center—arba 
ligoninė. Toji vieta yra prie 737 
W. 63-čios gatvės.

ligonine užims 
to napio yį$ų an
trą aukštą ir bus 
visi patogumai 

lankytojams, di
deli laukimo 
kambariai, visa 
eilė ‘ egzaminaci- 
jos kambarių, X- 
Ray ir kitkas. 
Taip salto vienas»ii. liARiįY ii.’UAi:

iš tos ligonines gydytojų Dr. 
Harry L. Cain.

Skaitykit tos ligonines skel
bimų “Naujienose” šiandien.

Garsinkites “N-nose”
GAĮIAN,TUQTI

VARTOTI BOILERIAI
Ęadiatoriai, paįpos ir’fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus pjOkesčių dydžiai ------

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKE STREET MONROE 3387-88

.......................................       i ......................... ...

- 'j » . . . * ’» <

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI ĄpKAINAVI
MAS.

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not ine

10 West 18th Street ^tate’street0
Ohj. Ir musų patyręs inžinierius 

atvažiuos į jūsų naiptls ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildyiųo rei
kmenų (plant), garu , arba 
karštu vandeniu šildomą.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŲKANŲ KAINA.

į* >,«“•*

Pretzeliai
Jię Hė|*a |Įž<jmU3JtĮ 

. ——T— ;
žmogus užėjęs alihėh gali

• . .. v. 4 ,

sau ramiai nevien alų gerti, bet 
kartu ir pretzeh#g krąįptyti. 
Nei jis papuls į bėdų už kram
tymų, nei aludės savįpinkas už 
pretzelių parupinįmų.

Daugeliui aludininkų nebuvo 
aišku, ar galima pretželius duo
ti su alumi ar ne, Mat/ nese
niai miesto tarybą išleido Įsta
tymų, kuriuo uždraudė “fręe 
lončiue”. Tokį įstatymu supti- 
nė ir pravarė ChicRgos ręsto- 
ranų savininkai, ^bi’įems žmo
nių valgydinima.s Jalinęse Uhąį 
nepatiko. “Gadįrių” jų hizhį- 
“Sandwičiai” ypa 
bet pretzelių nąijj^si^ patvąr- 

p pųręiš-

ųždrąusti, 
bet pretzelių ndiijąsl? patvar
kymai nepaliečia. Taip pareiš
kė miesto advokatai.

• * 4. If'l J . J

į 1 1 ............................................... ....
41 * »' n v.'-

šiandien

Apysaka aplė 12 vyrų fr moterį 
klaikiuose Karu Kotuft,' tyruose , 

EXTRA VHAONJ5 
“JŲJHLĄNTą MAR.CH” 

Maskvoj. Sporto Dienos Paradas 
100,000 Sovietų berniukų įr mer
ginų, atletų milžiniškas fyzinėš 

kultūros demonstracija
SONOTONE
66 E. Vau įBuren

35c iki 1 v. p. p.—40c’iki 6:30 p.p.

Atdara vakarais iki 7 vai. 
Nedeliornis iki 1; v. dieną

ALIEJINIS PE

ČIUS TAI YRA 

PRAKTIŠKI AU

SIS BUDAS AP- 

ŠILDYTI SAVO 

. NAMUS..

H1ZN1O REIKALU UŽEIKIT 
PAS .

Juozapas Ažukas
AŠ turiu advokatą dėT yįsokių 

reikalų. Duodli infėrmacijas tak- 
’sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
tųritp b§Uos su savo rendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminėtais reikalais.

aistOVauja
Juozapas Azukas

PROPERTY OtyNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450 

(Atdarą nuo 10 ryto iki 9 vak.)
. .v. . ■’ i

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Aye, 

Tel. Republic 8402 
POCĄHONTAS Minė Ruij $7.40 
(Screened) ..................
SMULKESNĖS

Tonas ................. . .....

Phone dCANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: pųo 1—8 ir 7—8 
Sęredomis ir nedėk pagal sutartį 
Kez. 6631 So. California Avenįie

Telefonas Republic 7868

LENTOS
WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 1” lentos/ 1,000 pėdą.— $21.00
TcA. „_.z» pBd. .. $27.00

dydžių, ketv. 
_ 3yac l%c

I. __ 2c

iyac 
ilgio, 
..... 10c

.... $2.25

8Oc 
2yac

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraųstom fomičius, pianus ir 
yišokįus rakandus bei itorus 

arjti ar toli.
6921 Į50UTH 
WESTERNA\__.

3406 SQŲTIJ 
HALSTED ST.

Yards 3408
AVĖ.

Hemlock 5040

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Ste.
Ofįso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

Re,.
Tel. Kenwood 5107

2x4.. 2x6, 2xl0j 2x1^
NahJaA į»bwood, visą

pėda ............
inHhJatlng board, ' kely.. p<5d.........
NauJtift planter bdard, ketv. p6d 
Naiijtis kvųnbbard, visų dydžių, 

kely. , peflh ’ ... .......................
Ntuiį| kedro stulpeliai, 7 p?d. I 
QCHaiiHibn naujos durys, St.........
Rolblis stogą popieriaus, 108 ket.

pėdų. i..—J......—-.................................
Geriausios vėlų tvoros, pėda ------
ąOO gal. ISvidJnėb ir išlaukinės

nialevos, “ $2.50 tyaleva, visokių
i sbftlvų gaįlOrtiifc . ..u-------------------

Vanos iobųldm stovy, štuka .........
Š|nkos (pransiiiyėios) visokios, St. 
Nauji pjiend fhtrinai, $6 vertės

. ..... ...................................
Lath, $ii<?binląi ------j-------------------- ---

NAUjt Rakandai
Majrtisal, $10.00 vertės ....... — $4.95

$4.95

$16.95

$4.95 
$4.95

$1.25 
$0.50 
$2.50

$x.75 
15c

SudedąinnB kaūčas 1F žnatracas.
■ koitfb. ■ ’ ’ ....... -----
Natijas studįo couchcs specialiai

-pigus ........  j -.....-.......
Geriausia nauja metaline lova, 

pigiai po ............—.......-........
Sukti springsai lovai, $10.00 vert.

1,000,000 PĖDŲ GERŲ
vartotų lentų

1x6 M &M, 8-CO1. Shiplap, 2x4’s, 
2x8’s, 2x10’8, 2xf2’s, 6x?, 3x8. Eglinių 
leptų grjndims ir partiSenų, viskas ifi 360 
pėdą sandėlio, kiirls užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Siunėiatriė 1 Užmiesti.
SEKMA PIENIAIS ATDARA.

2x0’s,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
seniausia-ir Aidžiausia laidojimo įstaiga

MkANCE
............ „ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tiefhai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Herinitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

-'-4**rel^ bAFAYETTE 0727

■LfLl •’i

T A , r 1 : koplyčios visose
Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floOf 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duųdu masšagė 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blahkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J* Berkovitz 

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

st.

Ofisb Tel. Virginia 0036 
Residėncė Tel. BEVEfcLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415? ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

huo 6—8 vai. vakare 
Rpzidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

nuo

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND. AVENUE 
’ *»■ Resi 6515 So. iRockvvell St.
' Telephone: Republic 9723

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

ROŠELAN D—CHICAGO, 1LL.
Tel. PULLMAN 1198-8277

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

2400 WEST MADlSON STREET.
Vaį. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namo Tel.; Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1 i . Y 4 > ■ 'T , . ’

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone . Boulpvard 7042
DR. C, Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rooih 1230

Ofiso Tek CENTRAL 1824
Namų Tel.—Ūyde Park 3395

. Kiti LĮetliyili Daktarai

Dpctor Manikas 
PHVŠICiAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vągiy
e1 nuo Langų išdaužymo >

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies* 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaUs. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šjų ąpdraudas.

ROOSEVELT FURNITŲRE KOMPANIJOJ
' ■■ ■ i ' ' ■* . ’• '■ ' ■ * '5

yra didelis pasirinkimas ai ėjimų pečių iš ge- 
riaušių išdirbysčių. Štai pavyzdžiui, kuris ap- 
šildys jums tris arba keturis kambarius pil-

NARIAI,
Chicagos,

Cicero * J
Lietuvių ■ 

Laidotuvių 1 
Direktorių ’ 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- 

k mas Dieną 
■ ir Naktį

J' TURIME 
f KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

nai.

JO KAINA
TIKTAI ... $40.50
Galite Pirkti Lengvais Išmokėjimais

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

įi J. LIULEVIČIUS 
■f; i 7* ’ ' I I C

4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

į A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49iii Court Cicero Phone Cicero 2109

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

4 I. J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Strieet Phone Boulevard 5566

S. M. ŠKUDAS
718 Wešt 18th Street ftione Monroe 3377

Garsinkites “N-nose
Telefonas SĘELEY 8768 

CHICAGO, ILLIK’OIS

LACHAWICZ IR SŪNUS '
2314 Wėst 23rd Place ’ , . Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Jast 108th Strąęt , Tek Pullman H70 

. ................. ........ .....  —*.................... .........

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westėm Avė. Phone Virginia 0883

DR. VAITUSH, O
Mano 20 metu praktikavimas, 

jūsų ' garantaviirias.
Optometrically AJd0 Specialistas
Palengvįna akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
m6, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainus pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

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.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CĮIĮRUĘGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

ČHICAGb, ILL. •

KITATAUČIŲ

G. SERNER
akių gydytojas

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

. Kreivąs Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. HĘRZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris;

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

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

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

Tel. Canąl 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubąs 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDQS:

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

Phdrie MIDWAY 2880
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
 ĮJraųgijo^^

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DANTISTAS

6558 Sp, Western Avė.
* Valandos nuo 9 įki 8 vąkąro 

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994 •

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB

Ofiso yąlandos;
Nuo 10 iki 12 diena, 2 įkį 3 po piety,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Reę. Tdephonp PLAZA ?400

• ............ .  .■ ..............

Garsinkites Naujienose
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šeštadienis, rugsėjo 4, 1937

1868 1937

CROSLEY RADIO

BUDAVOKIT JAS AUKŠTYN

THE LIVE STOCK
WiliiamA.Lewis

Henry R. Schwarzel, asesorius

GARSINKITES “NAUJIENOSE

ian<

MELU 1938LOOR

RHDIO[ R D 5 L
31 DIENOS PASIŪLYMAS

Madni Akiniai

JOS
3409 S. Raisteli St ei. Btuilevaiil 7010 3417 S. Halsted St

GRAŽI DOVANA DYKAI 
SUOLELIS arba LEMPA

UIHOT n LOT niORE (RO5LE¥ 
GIUE5 FOR R LITTLE IHOIIEV

Pagelbės Cicerie- 
ciams Pildyti Per
sonai Tax Blankas

Nekandituoja į 
SLA Iždo Globėjus

Radio, Kuriuo 
Galima Gauti 
ir Lietuvą

Su Garsiaisiais >
SKAITYMUI, SIUVIMUI

PENKTADIENIO VAKARĄ, 
RUGSĖJO 10 DIENĄ

JIJSU TAUPOMOSIOS 
SĄSKAITOS ŠIAM BANKE

CROSLEY AMERICAN 
AND FOREIGN FIVER
“The world’s greatest 
radio value”->-5-tube 
superheterodyne in f\t\ 
handsome cabinet......... !■■■

BUDRIKO PROGRAMAS; '-----------------
WCFL—970 kil., nedėliomis kaip 7:30 iki 8 vai. vakaro

Su šiuo radio jus galite labai lengvai 
gauti visas Amerikos ir Europos stotis. 
Taipgi visas žinias nuo plaukiančių lai
vų juroj. Elektro dinamiškas garsia
kalbis perduoda dainas, muzikų ir kal
bas kuo aiškiausiai.

ATDARA: ,
9:00 vai. ryto iki 3:00 vai. p. p.,kasdien 

? 9:00 vai. ryto iki 2:00 vai. p. p. šeštad.

šie nauji 1938 metų Croslej' 
Radio turi daug naujų ir gerų 
pagerinimų. Kiekvieną radio 
stotį Amerikoje ir Europoje 
galima gauti labai lengvai ir 
greitai. Net ir Lietuvą galite 
gauti, kada tik norite, tik rei
kia žinoti kokią valandą Lie
tuvoje yra leidžiami programai. 
Nuvažiavę į Budriko krautuvę 
jus galite apie tai sužinoti.

Budriko krautuvėj dabar nu
važiavę jus galėsite pasirinkti 
Crosley Badio, nes čia jų yra 
prikrauta šimtais. Galite pirk
ti radio lengvais išmokėjimais, 
tik biskį įmokėjus.

Pastebėkite NAUJIENOSE 
didelį ir svarbų Budriko krau
tuvės skelbimą. Nuvažiuokite į 
jo krautuvę ir pirkite kas tik 
jums yra reikalinga.

— Pramonės žvalgas.

Jos. F. Budrik, Ine., 3417 S. 
Halsted Street,. šią savaitę ir 
sekamą savaitę pasiūlo CROS
LEY RADIO.

Šią savaitę per Cicero gyven
tojų namus pradėjo eiti miesto 
asesoriaus Henry R. Schwarzel 
raštinės atstovai. Jų misijos 
tikslas yra pagelbėti išpildyti 
personai property taksų ases- 
mentų blankas, kurios jau bu
vo išsiuntinėtos gyventojams.Kelionei į Lietuvą

Atsišaukdamas i ciceriečius, 
p. Schwarzel pabrėžia, kad vi
siems labai svarbu išpildyti ir 
sugrąžinti blankas laiku. Pa
skutinė diena yra rugsėjo 15

WAAF—920 kil., pirmadieniais ir penktadieniais kaip 5 vai. vakaro 
WHFC—1420 kil., kaip 7 iki 8 vai. vakaro, ketvirtadieniais.

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalom, sutaisom ir suprosinam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ir dirbame Jeketus. Darbai garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės pas mus

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.

3206 W. 63rd St. Near Kedzįe Avė.
Atdara Antradieni. Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 

Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

Gerb.„ “N.” Redakciją:
Prašau patalpinti žemiau pa

duotą pareiškimą:
’ Paskutiniame savo numeryje 
“Sandara” paskelbė, kad aš sta
tąs savo kandidatūrą į SLA 
Pildomosios Tarybos iždo glo
bėjus. . / >

šiuomi aš noriu pareikšti, 
kad aš nekandidatuoju ir ne
kandidatuosiu ; manęs niekas 
nekvietė ir negirdėjau, kad kas 
rengtųsi kviesti. Paskelbtoji ži
nia neatitinka tikrenybei. !

Antanas J. Zalatorius.

» ComP»« Hew

Nori Jus Pamatyti
PRIE

4716 S. Ashland Avė

SPECIALĖ ATIDA!
MANO OFISAS CICERO MIESTO SALĖJE GAVO 

ASMENINĖS NUOSAVYBĖS 
( TAKSŲ SĄRAŠUS

1937 METAMS x
Kad padėti taksų mokėtojams išpildyti tuos sąrašus be 
nereikalingo nepatogumo yra paskirta iš mano ofiso spe- 
rialųs tarnautojai. Jie vaikštinės po visą miestą, kad at
nešti asmeninės nuosavybės mokesčių sąrašus ir padėti 
užpildytus sugrąžinti, jei tai pageidaujama.

Pereitais metais visi sąrašai mažiau $400 nebuvo kolek- 
tai paduoti <del ekonominių sumetimų. Tas pat bus daroma 
ir šiais metais. Įstatymai reikalauja, kad asmeninės nuo
savybės taksų sąrašai butų asesoriaus išpildyti, jei patys 
mokesčių mokėtojai tai nepadaro, kas galėtų išeiti jūsų 
nenaudai. . * '

Mes darome viską, kad tik padėti Cicero mokesčių mo
kėtojams. Dabar, jus galite padėti mums ir ,taipgi, padėti 
patys sau, išpiklant tuos sąrašus tuojau.

Rugsėjo 15 d. yra paskutinė diena 
sąrašams paduoti.

SU PAGARBA,
HENRY R. SCHWARZEL

ASSESOR
CICERO MIESTO

ComPcrVuy

Pagal įstatymus, asesorius 
yra priverstas padaryti savo 
asesmentą ant to turto, kurio 
savininkai blankų arba negrą
žina arba grąžina vėlai.

Pernai Alėtais mokesčiai ne
buvo renkami nuo gyventojų, 
kurie apkainavo savo turtą 
$400. Planuojama nuo tokių 
gyventojų nekolektuoti mokes
čių, ir šįmet, todėl svarbu ma
žų namų savininkams savo 
blankas sugrąžinti.

Atstovai iš asesoriaus Rašti
nės, kurie eina per> namus, yra 
pasiryžę pagelbėti tas blankas 
išpildyti ir surinkti, kad gyven
tojams nereikėtų specialiąi dėl 
to važiuoti į miesto town hall.

' (Sp)

Užbaigti su Ultra-Mokslišku
Padirbti musų pačių Laboratorijoj—Parduodami musų pačių 

Krautuvėse?—Jus Sutaupot Skirtumą
APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI

Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, » 
užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą

Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamas Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybe D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S.

Budriko krautuvėse jus rasite visas Radios šalia prie šalies. Ga usite didelę nuolaidą už jūsų seną radio. Gausite dykai v.’enus 
me us pa arnavimą ir garantiją, ir gražią lempą ar suolelį dyka i. Pamatykit naujus 1938 modelių radios šalę naujos krautuvės.

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ 
INVESTMENTAS PER 
DEPRESIJĄ

Jų Vertė Nenukrito.
Jos visuomet neša jums 100% 
savo vertės.

BALTASIS sVFDUW^ 
LAIVYNAS -

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK — 
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją)
Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM ..... ...... rugsėjo 14
RRPTTNINGHOLM <rugs. $3 
GRIPSfcOLM \‘ rtitfs. 30 
KINGSHOLM ..........i. spalių 23

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, ąrba
SWEDISH AMERICAN LINE

181 North Michigan Avenue 
Chicago, III.

AVR0LEK Stiklais 
' ARBA TOLUMUI

u s i o m Akim
Išekzaminavimu~. pas Winner’s Tiktai! 

Parduodami musų pačių

Grynas Linseed Aliejus ir White Lead Išlaukinė 
Maleva. Reguliarė kaina $2.79 galionas 

per 3q
RUGSĖJĮ TIKTAI GALIONAS

5 Galionų Kenas 
PAS JŪSŲ PILSEN MALEVŲ DYLERĮ

Budriko Refrigeratoriu Išpardavimas
Sutaupysite nuo $50.00 iki $75.00 dabar

Išmokėjimais po $1.50 į savaitę .... Nieko nereikia įmokėti

NATIONAL BANK^CHICAGO
Narys FEDERAL DEPOSIT, INSURANCE CORPORATION 

4150 SO. HALSTED ST.

•M

WINNER OPTICAL CO
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Th« LUhuaaian Daily Newa 
Published Daily Ezcept Sunday py 
The Lithuanlan Nevi Puh, Co., Ine 

173# South RtiUiei j8Ū«ef 
ToTephone CANal 8500

' Subscription.Rates:
|8.0Q per yęąr jn Canada
$5.00 per yeąr oulside of Chicago 
|8.ob fcer yeąr in Chicago 
3č per cdpy.

Užsaky mo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams .._____
Dviem mėnesiams ---------

i Vienam mėnesiui _____ _
Chicagoj per išnešiotojus! '

Viena kopija ......._________
Savaitei ■.........••m.........

.... J8.00

JEnteręd as ,Second Class Mątter 
Marcn 7tį 1914 at the Post Office 
ot Chicago, Iii. under the act oi’ 
Marčh 3rd 1879:

* ’ • * * • V ‘ ' < * ♦ f • 1 » -'f. V*. <1 /
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Bį llalsted Sti, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal ,8500.

. i.5Q 
M•f

Mėnesiui 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams _______________  $6.00
Pusei metų ...r—__________  2.75
Trims mėnesiams   —-— 1.50
Dviem' nįėnęsįąmS _________  1-00
Vienam mėnesiui ----- ------ r. .75

Lietuvoje ir * kitur užsieniuos^ 
(Atpiginta)

Metams ____________   $8.00
Dusei metų ----------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.$0
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Darbo švente
Konservatyviski Amerikoj darbininkų vadai, norė

dami atilraiikti x šio krašto darbiiiinkuš nuo Europos 
darbininkų judėjimo, ItiirU kasmet demonstruoja savo 
jėgas per Pirniųjį Gegužės, Mojo, tiž tai, kad Ameriko
je butų įsteigta darbo šventė vasaros pabaigoje. Kon
gresas tam sumanymui pritarė ir dabar Amerika turi 
Darbi) .Dienų, kuri yra švenčiama rugsėjo mėnesio pir- 
mąj| pirmadieny

Kad ir šios šventės tikslas .buvo susilpninti darbi
ninkų tarptautinio solidarumo ryši, bet ji vistiek yra 
naudinga darbo žmonėms. Ji duoda progos jiems pasil
sėti, ir ji popuiiarizūoja Vištidtneriėje tų mintį, kad dar
bas ir jo atstdvai ptivMo būt gerbiami.

Kai Amerikos darbininkai daiigiad šušipras“ politiš
kai, tai Darbo Diena nesulaikys jų ir nuo tarptautinės 
Gegužinės šventimo. Jau Amerikos Darbo FedĮėracija 
šiemet įstojo į darbininkė liiiijų Intefiiadonalų, kuriam 
vadovauja sbcialistai. Federacijos viršininkai jau nebi
jo, kad tas iritefhacioiiaias “raudonas”.

Amerikos darbininkai, žinoma, eina ir eis savo ke
lių Bet taip yra ir su įvairių Europos šalių darbinin
kais. Anglijos d^rbihiiikų veikimo ir kovos metodai yra 
kitokie, įiėgU rtisiį, franeuzų, vokiečių arba Skandina
vijos Šalių darbininkų, tik. žmbHeS, kurie labai niūžai 
teisminei kpie darbininkų judėjimų, gali įsivaižatiotiį 

. kad vigo pasaulio^ .(į^rbihinkų klias^^gąbma; prgąhi^uoti 
pigiai.vienų kurpaft(Įtu ;J '4

šitų klaidą darė Kiišijdš bolševikai, kurie apie kitų 
šalių dųrbininkus, iižimtus Stambiojoje pramonėj^, fnė- 
turėjd beveik jokios nuovokos, ir todėl sumanė vokie
čius, ftinetižus, iriglus; švddtis. ir atnerikonus Siiviryti 
į vienį brganizdeijų ir jįąiniti j savb rankas tos organi
zacijos vadovybę. Kai kitų.šUlių dirbiniiikai šitam bol- 
ševikį užsimojimui pasipriešino, tą^ Lehlnas, Žilidvjė- 
yas ir kili panašus “pUšūulio darbihinkų vųdnbtojki” 
buvo didžiai nustebinti ir paskelbė kryžiktįš įęįrą tų 
darbininkiį “atžagareiviškiems vadams” ii* ^išdavi
kams”. ( r x

Bet tą kovą Maskva prataiiiiėjo ir; laikiii bėgant, 
pati buvo priversta nuo savo užmačių atsisakyti. ŠiMii- 
die “rdildOnkšiš” komunistiškų tini jų iiitehhaėidhkiųš 
jau yra faktinai palaidotas..

Nenuostabu tad? jogei Amėrikos darbiilirifetį judėji
mas yra kitoks, negu Europos-šalių, ir yiįk vjšdi jiatti- 
ralu, kad savo reikalams, jisai panaudoju Darbo bieilą 
kaipo charakteringą šib krašto šventę.

>

zdiiūčijdš “bendrojo froiito” 
klausimu, vienos pritariančios, 
kitos priešingos. Bet Darbo par
tijos-konvencija tų rezoliucijų 
nesvarstys. Delegatams konven
cijoje bus vienintelę prpga pa
sisakyti, už Arba prieš “bendrą 
frontą” tiktai svarstant Nacio-j 
nalinio Ekzekutyvio Komiteto 
,raportą.

Tokį patvarkymą padarė 
Darbo Partijos N. Ė. \K., pasi
remdamas “trejų metų taisyk
le”, pagal kurią partijos val
dybą g'ąįi išbraukti iš dieno
tvarkes tokį sumanymą, kuris 
buvo svarstytas ir atmestas per 
paskutinius trejus metus.

Darbo partija atmetė “beųd- 
ro fronto” pasiūlymus pereitų
jų metų konvencijoje Edin- 
burgh’e ir taip pat 1924 metais, 
1925, 1926, 1928 ir 1934 me
tais. Partijos veikėjams nusibo
do kuone kasmet tą^pajtį klau
simą konvencijose nagrinėti, 
gaišinti brangų delegatų laikų.^

Žemes reforma ii* Jbš 
Vykdzkmaš Meksikoje

(Kas Žada ir Kas Duoda)
J. Lazdauskas

•. " “ ■ • > < ' 1 I'

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

MARGOS ŽINIOS Iš
HART, MICH.

Visą Vasara v Q

ApiValgR
t r i į /.r'*.-.,'*'J *' 3 ’

VISIŠKA SUIRUTĖ SOVIETŲ 
AUTOMOBiLlŲ PRAMONĖJE

------------------------ |

Didžiausioje sovietų automo
bilių dirbtuvėje Gorki ' (būv. 
Nižnij Novgorod) mieste, anot 
vieno tos dirbtuvės skyriaus 
vedejo, gamyba taip nusmilko, 
kad jai grasina pavojus Užsi
daryti. Tai praneša specialus 
Londono “Kaily Hėrūid” koi-ėš- 
pondenta's. ! ;

“Nors šimtai mašinų”, 
ko jisai, “išleidžiama su 
tikusiomis dalimis, bet
pirmą pusmety piemet buvo 
sudarkyta 9,000 tonų metalo 
sugadintose dalyse.”
Rusai, matyt, dar iki šiol neb 

išmoko painiais įrankiais dirb
ti. Todėl darbas so'vietų pra- 
inonėjė -nenašus.

sa-
ne-

STREIKAVO MILIONAS
LENKIJOS ŪKININKŲ

Anglijos spauda, rašydama 
apie neseniai įvykusį Lenkijos

ūkininkų streiką, sako, kad jot
inė dalyvavo daugiajį kaip fhi- 
lionas ūkininkų. ,Streikas pa
siekęs beveik sukilimo laipsnį.

. S j f ' , _. > i

Jo tikslas būvą priverkti val
džią duoti leidimą sugrįžti Len
kijon ištremtam valstiečių vą- 
dui Witos’iui, kuris dabar gy
vena Prahoje, Čekoslovakijoje. 
Witoš buvo Lenkijos premje
ras prieš įvyksiant Pilsudskio 
perversmui. • ;

Lenkijos valstiečiai nutarė 
sustabdyti maisto pristatymu j 
miestus, ir šis judėjimas pra- 
plito visame krašte. Spaudai 
neleidžiama nė vienu žodžių už
siminti apie Streiką.

oje

“BENDRO FRONTO” REZO
LIUCIJA ANGLIJOJE NEBUŠ

SVARSTOMA ,

Bri tani jos Darbo pąrtijai, 
kurios metinė konvencija įvyks 
lapkričio 4-8 d. d. Bournemouth 
mieste, jau yra įteikta 43 fe-

PER BOLŠEVIKIŠKUS 
AKINIUS

Skaitydamas redakcinį straip
snį “Naujienose” apie SSRS 
pusistatymą Japonijos-Kinijos 
kare, V. Andrulis surado tenai^ 
kad —

“Naujienos... smerkia So
vietų Sąjungą, kam ji nere- 
miariti Kini jos.”
Ir jisai daro tokią pastabą:

“Delko ŠSĘS, o ne Angli
ja, ne Amerika turėtų pir
miausia' gelbėti Kiniją?

“Tas Naujienų redaktoriui 
nesvarbu. Negi jarh apeina 
Kinijos likimas. Kinija jis 
‘susirūpino’ tik dar sykį pa- 
smerkti bolševikus.” 

. M■ kad “Naujienose” jokio 
Smerkimo nebuvo! “Naujienų” 
straipsnyje tik buvo išreikšta 
nusistebėjimas, kodėl sovietų 
yaįdži^ nepritaiko Kinijoje tos 
politikos, kurią komunistai šim
tus kartų rekomendavo Francu 
^ijai Ispšinijį^^e;

k Juk Viši -getaĮ ąįšįmena, kaip 
komu uis tai (lietuviški, angliš
ki ir k.) nuolatos smerkė prem
jerą Blum’ą už tai, kad jisai 
pasįs^įė už “nesikišimą” Ispa
nijos karos atžvilgiui. Jie sakė, 
kad Francuzijos valdžia po 
Blųm’o vądovybe turintį dudtį4 
pageibą,Ispaiii^Š!! respublikai>.

. Kai “JįĮau j ienoje” buvo nuro
doma; kad ir Rusijos sovietų 
Valdžia pritaria “nesikišimui” 
Ispanijoje, įai komunistai sa
kydavo, kaJ sovietų vajdžibs 
padėtis iieieidžianti jąi perdaug 
kištis į, išpąnijos karą, neš. Rū
šį j ū gulį už tuksiančių mylių 
iiiip Ispanijos.

i>abar. panašūs, kaip Ispani
joje, bandiiiškąš < silpnesnes 
tautos .užpuolimas įvyko po pa- 
žsiu SŠJtS Jbiid; japonai pradė
jo grpbikįšką žygį prfeš

įdyjįih' valdžia, neina 
igeitėti, ir komunistų 
, kurie pirma šaukte 

šokdavo, kad Prancūzija . iii- 
i 
tiškų impeHalįštiį, dabar_ Kini-

nedaro. Taigi “Naujienos”, 
stebėdamosis, sakė:/

“įet .sovietų yaldžiį neina 
j pkgėiką Kinijai. t Sovietų 
spauda nuolatos k arfoj a, kad 
jąppįiaį • y tur| respekiudii 

- SSRS teritoriją ir draųgiri- 
goš sovietams Mongolų Liau
dies Respublikos žemę — va
dinasi, jeigu japonai į tas že
mes nelįs, tai bolševikai ja
ponų neužkabins. 0 kiniečius 
japonai tegu smaugia!

“Kodėl Maskva šitaip nu
siteikusi? Ar jai nesvarbų 
-:x- u Mos tautos likimas — ar 

rijosi japonų?”

kiiii jai įįi 
iaikrasčia;

rinti ginti Ispaniją, nuo fašis
tiškų imperialistų, dabar Kini- 
jos atsitikime Maskvai priekaiš-

štebėdamdsiš, sakė:
i ‘ ' f- . a . . ' . i .

ui]
ji'
“Naujienos” pastatė klausi

mą, o V. Andrulis, užuot ban
dęs jį atsakyti^ rašo, kajd nies 
pasmerkę sovietų valdžią; ,kad 
mums nerupi kinų likimas ir 
t. ■■ ■ :

Su komunistais bėda, kad jie, 
žiūrėdami per bolševikiškus aki
nius, mato tai, ko nėra, 
mato to, kas yra.«

o ne-

(Tęsinys)
Socialisttihiriih Ukid
Pritars ir Tie įįęksįkiečiai, Ku

rie jo Veitgia
Tokioms valstybes pastan

goms visuomet pritars priva
tus smulki ūkininkai. Ūkis 
augštai produktingas tegali bū
ti tik intėifsyy.us, t. y. toksai, 
į kurį įdėta-daug kapitalo ir 
kuris sunaudoja f daug darbo 
jėgos. Privatus ūkininkas, siek
damas pagerinti savo būklę ir 
norėdamas gauti iš savo ūkio 
didžiausią pelną, yra privers
tas skubiai gerinti savo ūkį, 
įdedant į jį daugiau kapitalo, 
trobesių, mašinų, įvairių įren
gimų, melioracijų ir kitokių 
reikmenų pavidale. Kapitalisti
nei—bažnytinė santvarka Mek
sikos ūkininkui nedavė galimy
bės sudaryti nuosavą , kapitalo 
atsargą, nes smulkute žemės 
ūkis buvo apkrautas velniškai 
sunkia našta tiesioginių įr ne- 
tįesięgįhių mokesčių, ir todėl jis 
atsišiou ant savo’ kojų nepajė
gė ir buvo, priverstas kreditūo- 
tis, bristi į skolas. Ir kuo toks 
ūkininkas labiau stęngdavosį 
pakelti savo ūkio kultūrą, kuo 
jis savo ūkį darydavo nešesniu 
ir intensyvesniu, tuo jisai dau
giau4 įsiskolindavo. Taigi tetiks, 
priminti i<aipo taisyklę, kad 
kapitafisHhęse sąlygose priva
taus žemės;, ūkio įsiskolinimas 
nuolat didėja. .Meksikos kaire- 
ji, • stoję valdžioje ir turėdami 
savb rankose valstybinius emi
sijas, hipotekas ir žemės ban
kus; pįųid priyąčių . ūkinin
kų ^luręditomis. Kasmet didelė 
dalis jsįslkbiiniisįų ūkių J^ra 
priversta likviduotis ir čią, So
cializmai! žengianti valstybė 
turi galimybę prieinamomis są
lygomis tuos ukiūs atpirkti ir 
didinti vaidybinį žemes fondą, 
y; kas švariausia, kad tokiam 
žemės šųpįlkimui neręikalihgi 
pinigai iš valstybės iždo. Pini
gus tam reikalui valstybei duo
da ...> patys ūkininkai pavidale 
nuošimčių lįž kreditą.

Kada Bus Pilnas Socializmas J ' • ■> ?Meksikos žemės Ūkyje
Panaudojus* minėtas tris prie

mones bėgyje kokių 15 metų 
pilnai pasidarys gana stambus 
vajstybineš žemės ioųdąs. Per 
tokį laiką Meksikos valstybinėse 
žemėse jau spės įsikurti ir su
sitvarkyti stambus ir racionaliai 
vedami valstybiniai žemės Ūkiai, 
kurie pajėgs patiekti nemažai 
žemės ūkio produktų pigesnėmis 
negus privatus ūkiai kainomis, 
neš gamyba stambiame ukyjė' 
neabejotinai apseis pigiau*. Čia 
konkurencija tarp valstybinių 
ir privačių ūkių, ir toje kon
kurencijoje neabejotiną persva
rą turės valstybiniai ūkiai.

' f J, , į < < • u . < • . < «

Privatus ūkia sąlygos dar la
biau pasunkės, ir perėjimas žę- 
mių į valstybės rankas, kuo 
toliau tuo eis greitesniu tem
pu, iki galutinai smulkus ūkis 
nesusįlikvidu*os. Buvusių pri- 
Vaciiį ūkiiį avihinkįi Virsta 
valstybinių ūkių darbininkais, 
bet gyvenimo sąlygos darbinin
kų valstybiniuose ūkiuose daug 
geresnės negu privačių ūkinin
kų, ir todėl'perėjimas iš ūki
ninko į darbininko padėtį visai 
nebus baisus, nes išnaudojanti 
ir žmogų vergianti sistema 
bus jau panaikinta. Socializmas 
kartu škverbsis į Visas gyveni
mo sritis iki galui gale visoki 
gamyba Meksikos valstybėje 
atsidurs valtybėš rankose, kar
tu su gamyba valstybės ran
kose atsidurs įr gaminių pasi
skirstymas. Palaipšniui prie- 
eis prie tos padėties, kad val

stybiniai ūkiai virs socialisti
niais, nes viskas priklausys vi
sai Meksikos visuomenei, kur 
išnyksta visokie piniginiai at
lyginimai už darbą. Kiekvienas 
Meksikos pilietis dirbs sulig 
išgalės ir gaus sulig pareikala
vimo, ir gaus visko kiekvienas 
užtektinai, nes bus gaminių 
perteklius, kurio socializmas 
nedegins ir neskandins jukose, 
kaip kad šiandien daro supu
vėlis kapitalizmas su savo suk
tąja bažnyčia, kurių , skelbia
moji “artimo meile”—šliomkės 
bezimėnas! . . .

Parėreliai su visais nusavi
nimais ir atpirkimais eis lik
vidacija privataus ūkio, įsiga
lint žemės, ūkyje gaminamosioms 
kooperacijoms, kurių pradus 
jau ir dabar matome Meksiko- 
j e. Smulkus Meksikos ūkis, no
rėdamas išlaikyti konktlrepčiją 
su stambiuoju, griebiasi dr to
liau dar labiau griebsis koop
eracijos pagelbos, steigiant ko
operatines pienines, žemės ūkio 
mašinų naudojimo punktus, gy
vulių kerkime punktus ir taip 
toliau. Vėliau, .Meksikos ūkis, 
pereidamas prie bendros koope- 
ratyvinės žemės apdirbimo ir 
pilnos ūkio kolektyvizacijos, 
pereis kaipo paskutinį etapą į 
socialistinį žemės ūkį. 'todėl 
socialistų, komunistų ir anar
chistų uždavinys šiandieną 
IŠiekšįkdje, tai visomis išgalė
mis kovoti, pirmiausia, prieš 
atžagaręįyių visokį smurtą, 
kartu kuo aktingiausia remiant 
joginės ūkio kčopėraciją ir ją 
skatinant. '1 ' ‘ -

Pasirodo, kad leksikos keliai 
į socialistinį žemes ūkį eina 
per Kėlimą žemes u*kio kultū
ros, teikimo Ūkininkams priei
namo kredito ir rėmimą žemės 
ūkio kooperacijos. Privatus

Meksikos ūkininkas kaip tik 
šiandien tų trių dalykų reika
lauja ir laukia iš savo popu
liariosios , valdžios. Todėl Ben
dro Meksikos Liaudies Fronto 
keliai pilnumoje supuola su ū- 
kiiiinkų ir darbininkų norais ir 
,todėl jis tuo didesnį turės ūki
ninkų pritarimą, kuo energin
giau vykdys savo agrarinę pro
gramą ir tame darbe tikriausiu* 
liaudies, fronto talkininku bus 
visa Meksikos darbo liaudis— 
valstiečiai ir darbininkai. 
Montėvideo, Uruguay

(GALAS)

Ęa£aliąu nusižudė. — Smar
ki moteris. — J musų paren
gimus atsilanko daug svečių

Seniai jau berašiau apie mu
sų miestelio ir jo apylinkių įvy
kius.. Žinote, vasaros metu ne
daug .atliekamo laiko tėra: rei
kia sodai ir ūkiai prižiūrėti, 
barbo 'tad visiems pakanka.

ju Irtais pasitaiko ir įdomių da- 
' 4 itylri’i Vxr\4- i4-r\»-x 1 r rh 4-trlXi i via 11lylpį, bet tenka juos tylėjimu 

apleisti, — vis laiko nėra.
. Buvau jau rašęs apie Kazio 
Matulio sūnūs, kuriuos kapų 
puošimo dieną ištiko didelė ne
laimė. Būtent, jie baisiai nu
kentėjo automobilio nelaimėje. 
Vieni žuvo, o kiti buvo sunkiai 
sužeisti, žinoma, žuvusieji jau 
seniai palaidoti, o sužeistieji pa
sveiko. Pranas jau dirba, o Sta
sys ruošiasi aukštesnę mokyk
lą baigti.

Bet dabar nuiare ilgiau n 
laukti — rugsėjo 12 

rengia pikniką, 
• . « . -•

Kostanto Kybarto žmona, ku
ri kęliais atvejais bandė nusi
žudyti, pagaliau savo tikslą pa
siekė. Kadangi ji kelis kartus 
bandė nusinuodyti ir vis nepa
sisekė, tai šį kartą griebėsi ki
tokio budo. Kai vyras su reika
lais išvažiavo į miestelį, tai ji 
pasikorė.

Velionė' jau liko palaidota. 
Žudymosi' priežastis nežinoma.

Jei kas nori peštis, tai visa
da gali surasti priežastį. Štai 
prieš kiek laiko tp-nią Violet- 
Valerija Dunst labai; įtūžo ant 
p-nios Budrevičienės už tai, kad 
toji turi gražesnį 'vyrą. Pasivi
jusi prie tavernos durų ji taip 
smarkiai kumščia kirto Budre- 
vičienei į smilkinį, kad toji su- 

įgriuvo ant žemės ir apie pen-

Atvyko Spaudos 
Fdiido, Tuberkuliozo 
D-jos Atstovas
Renka prenumeratas Lietuvos 

Enciklopedijai.

Šiųmis dienomis Chicagbn 
ątvyko p. Jokūbas Baronas, 
Lietuvos knygų leidėjų, “Spau
dos Fondo” ir Lietuvos Drau
gijos Kovai su Tuberkuliozų4 at- 
štovąš. Amerikon iš Lietuvos 
atvyko liepos mėpesį.

P-s Baronas renka prenume
ratas Lietuvos Enciklopeaijai, 
kurią “Spaudos Fondas” leid
žia. Jis pasakojo, kad jau yra 
išleistą Šeši pilni tomai. IŠ vi- 
so bus apie 16 tomų. Kad En- 
čiklopedija nepasentų, tai lei
dėjai ruošia ir periodinius pa
pildymus, kurie sudarys visą 
atskirą (toiną:

Ats. Baronas taipgi platina 
spalvuotus Lietuvos kunigaikš
čių albumėlius (po $1.20) nau
dai Draugijos Kovai su Tųber- 
kuliozu, kurios pirmininkas yra 
Dr. K. Grinius.

Jau nuo pat pavasario 
cagos Lietuvių Vyrų ch 
buvo pasiruošęs surengti 
niką ir tas nebuvo pada 
tik dėl to, kad kiekvieną 
madienį kokia nors orgar 
cija rengė pikniką ir vyrai 
norėjo jiems pakenkti, 

r - , • v

Ir taip, belaukiant, b( 
praeiti ir vasara. Greitai 
sidės dainavimo praktiko 
taip pat manoma jyradžio. 
sezono pastatyti ir koks 
geras veikalas. Tad ir vėl 
daug darbo. Taigi, atrr 
viską į šalį nutarta sekim 
nį, rugsėjo (September)) 
d. surengti piknikas.

i * • iPiknikas įvyks Jcffe 
miške, visiems lietuviams 
rai žinomoj ir lengvai p 
kiamoj vietoj—prie Ccntr 
Howard gatvių.

Pusė pelno “Pirmyn"
Daugelis girdėjot, kad 

nančiais 1938 metais, Liet 
įvyksta dainų švente, į 1 
rengiasi važiuoti ir Chic 
Lietuvių Choras “Piru 
Vyrų choras su “Pirmyn” 
daug “giminingų” ryšių i 
norėtų, kad '“Pirmyn” c 
pageidavimas išsipildytų, 
to, pusė viso gauto nuo ši< 
niko pelno yra skiriama 
myn” choro naudai.

Taigi Chicagos Lietuvių 
rų choras užkviečia visus 
cagos lietuvius atvažiuot 
rugsėjo i jų rengiamą p 
ką. Čia visi kartu netik p] 
sime smagiai ir linksmai 
ką, bet ir paremsime 
myn” choro sumanymą.

kra’s minutes išgulėjo be sąmo
nes.

Smarkioji Violet Dunst buvo 
areštuota ir turėjo pasimokėti 
devynis dolerius baudos.

yra pasigirti, kad 
skaitytojai palaiko 

ryšiui su musų kolo-

Smagu 
Naujienų 
glaudžius 
nijos lietuviais. Kada tik Karto 
lietuviai turi kokį parengimą 
(pikniką ar balių), tai visada 
susilaukia svečių iš tolimesnių 
kolonijų. Ypač daug svečių su
važiuoja vasaros metu. Jų atva
žiuoja ,iš .CKicagos, Detroito, 
Grand Ra'pids ir kitų miestų. 
Tikrai malonu yra susitikti su 
savo sejiąįš pažįstamais. Su ku
riais tik tenka kalbėtis, tai vis 
sako, jog apie Hart lietuvių pa
rengimą patyrę iš Naujienų. 0 
todėl ir atvažiavę. ‘

Rugsėjį 5 d. turėsime ir vėl 
pikniką Anftano Kutulio farmo- 
je (R. 1, Kart, Mich.).. Dabar 
mes jau turime prinokusių o- 
buolių, kurie labai pigiai parsi
duoda. Reikia tikėtis, kad susi-

• 1 • ’ * i •' 1 • • cz į ».< v < * 4 •lauksime nemažai svečių,, kurie 
sustos bas savą draugus obuolių 
pasirinkti ir, drauge šu< mumis 
piknike pasilinksminti.

Beje, Duš duodamos ir gra
žios dovanos, žinoma, dovanos 
teks tiems, kurie turės laimikį, 
šokiams grieš geri muzikantai, 
būtent, p. Petersonas iš Muske- 
gono ir p. Bernotas iš Hart, 
Mich. Žodžių, rengėjai daro vis
ką, kad atyykusjėji pasilinks
minti butų patenkinti. O kadan
gi vasara jau visai baigiasi, tai 
reikia tikėtis, jog šis piknikas 
bus gausingas.

—Vietinis.

Naminių Paukščių 
Paroda '

\ '■ . /
r ' / "7 ’ - * ’ •

Spalių 15 d., Chicagos Tarp
tautiniame amfiteatre (skerdy
klose) atšidarys naminių paukš
čių pramonęs paroda.

4

Piknikas
Įvyks sekmadienį Spaič 

darže

Sekmadienį, rugsėjo 5 
Spaičio darže įvyks žagai 
Kliubo piknikas. Bus sm 
Balako orkestras. Pradžia 
vai. Programos pradžia 5 
Beliajaus grupės šokėjai 
lietuviškus šokius.

Alkti irgi neteks, .nes 
Rudauskienč jau rūpinas 
anksto: ji- parūpins gar 
paukštienos, o kitos žagai 
paaukaus dvi statines si 
Taigi, silkes kepsime, bi 
virsime ir vaišinsime visu: 
Šliaukiusius svečius ir vieš 
Įžanga visiems dykai.

kviečia KOMITETAI

Dr. A. W. Jacobs 
Dentistų Apšvietc 
Komisijoje

t
Chicagos dentistų profi 

organizacija, Chicago D< 
Society paskyrė lietuvį de 
tą Dr. Antaną W. Jacobs 
kubauską) propagandos ir 
suomenės apšvietos komi: 
nariu. Dr. Jacobs yra rosi 
dietis ir užlaiko ofisą ties 1' 
South Michigan avenue, 
drai su medicinos gydyt 
Dr. I. G. Makaru.

Labor Day 
Piknikas
* Upytės Draugiškas Klii 
rengia rudeninį išvažiav 
Shady Tree Inh darže, prie 
čįos ir Richlarid gatvių, L: 
Day šventę, rugsėjo 6. 
lietuviai kviečiami 
tk

atšilai

w. .
l

'i ‘ i- '■ I
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Viskas apie valdžia
Kada atsiranda teritorija, 

reikalinga ją apgyvendinti, ir 
kad gyventojai galėtų pragy
venti ir vienas kito nekrividy- 
tų, reikalingas yra parėdkas, o 
parėdką gali įvesti ir palaiky
ti valdžia.

Kada yra valdžia, turi būti 
ir pavaldinių, nes kitaip ką gi 
ji valdytų?

Valdininkai iš bado nudvėstų 
ir valdymo darbų negalėtų vy
kinti, jeigu valdžia neturėtų į- 
plaukų, todėl atsiranda reika
las apkrauti gyventojus takso
mis.

Kada gyventojai moka tak
sas, jie- nori žinoti, kodėl jie 
tiek daug moka ir kaip valdžia 
išleidžia jų sumokėtus pinigus, 
kas reiškia, jog jie pradeda sa
vo nosį kišti į valdžios reika
lus.

Valdžiai yra svarbu, kad jos 
valdomi gyventojai butų paten
kinti ir prieš ją nesibuntavctų, 
todėl ji leidžia jiems jos darbus 
kritikuoti ir aiškinasi jiems da
ranti kuogeriausiai.

Kad gyventojai galėtų val
džią kritikuoti ir pareikšti sa
vo nuomones įvairiais klausi
mais, reikia leisti jiems, kalbėti 
ir rašyti, kada žmogus ko pra
šo ir tik pats vienas sau skai
to, jis nereikalingai laiką gai
šina, kad ir kiti galėtų jo raš
tą skaityti ir kad jam nereikė
tų tūkstančius kopijų rašyti, 
tapo įvesta spauda. Ir kad jis 
vienas su savimi nediskiisuotų 
ir nusitaręs nepradėtų visokius 
zbitkus daryti, reikia leisti jam 
su kitais kalbėtis. Ir kad uorei- z 
ketų atskirai su kiekvienu kal
bėtis, reikia leisti būriais susi
rinkti, kur vienas kitą galėtų 
sukritikuoti, vienas kitą nuo 
blogų sumanymų sulaikyti ir 
visi turėtų progos susitarti ir 
susiorganizuoti ko ' nors gero 
sau ir kitiems siekti. Mat, gy
ventojai daro pragyvenimą sau 
ir valdžiai, todėl jie turi daug 
problemų išrišti. Jie turi vaikų 
ir jiems svarbu, kokios mokyk
los privalo būti jų vaikams įs
teigtos. Kadangi jie turi ginti 
savo teritoriją nuo svetimų 
kraštų gyventojų įsiveržimo, 
jiems rupi, kaip apsigynimas 
tvarkomas. Kad galėtų plėstis 
visokios kvarabos ir išmarinti 

’juos ir jų vaikus, jiems rupi 
sveikatingumo reikalai. Kad 
nereikėtų senius ir ubagus iš-

rdlas Franko sukilo prieš liau
dies išrinktą valdžią. Jis ir jo 
pagelbininkai Mussolini ir Hit
leris veda vainą prieš Ispanijos 
komunistus, įturių skaitlius lai
ke tos vainos žymiai. pradėjo

Kada Rooseveltą rinkome j 
prezidentus, amerikoniškų pa
triotų spauda gazdino buk ko
munistai norį jį išrinkti prezi
dentu. Rooseveltas skelbė ne- 
prašąs *ir nenorįs komunistų 
pagalbos, vienok ta spauda ir 
jos Rėmėjai ne sykį ir patį Roo- 
seveltą vadino bolševiku. Ir da
bar laiks nuo laiko pakartoja
ma, kad komunistai padėję jį 
išrinkti. w Tarytum tų komunis
tų yra milionai.

Milwaukee miesto meras Ho- 
an, kada ėjo už ji balsavimai 
ir komunistai pareiškė jį ęsąnt 
neblogu kandidatu, irgi pasakė 
nereikalaująs jų paramos, vie
nok ir jam prikaišiojamas susi
dėjimas su komunistais.

Kada Farmerių ir Darbo par
tija’ išrinko pažangų gubernato
rių Minnesotos valstijoj, vėl ki
lo riksmas, buk komunistai čia 
prisidėję kiaulystę iškirsti - at
žagareiviams.

Dabar artinasi New Yorko 
miesto mero rinkimai ir dabar
tinis meras La' Guardia vėl kan
didatuoją. Jis yra pažangus 
^mogus ir. (Jarbininkai, 'kaip ir 
kiti liberališki New Yorko pilie
čiai yra linkę jį remti. Vienas 
tokių rėmėjų yra skaitlingos 
siuvėjų unijas viršininkas Du- 
binsky, kuris niekad su komu
nistais nesutinka. Pats La Gu
ardia .kartųtinąi pareiškė ne
mėgstąs komunistą, nes nesu
tinkąs su jų teorija ir taktika. 
Vienok jau alasas keliamas, 
kad yrą pavojus, nes komunis
tai pagelbesią išrinkti pažangų 
žmogų į merus. Kadapgi t)u- 
binško unija yra narys C.I.O., 
tai ’ ir jis kaltinamas susidėji
me su bolševikas. Mat, jis pa
reiškė, kad jei komunistas yra 
darbininkas, jis ^urį, (teisę būti 
unijos narys ir darbuotis -joje. 
Gi kapitalistams, patriotams, 
atžagareiviams ir policistams iš
rodo, kad komunistams turėtų 
būti uždrausta būti unijos na
riais. Lai jie skebauja. Ir ka
dangi j C. I. O. unijas priima 
visus darbininkus, tai ir ši unįr 
ja apšaukta bolševikiška. Joje 
priklauso apie pusketvirto mi- 
liono darbininkų ir jai vadovau
ja John Lewis, pasižymėjęs ko
vomis prieš komunistus ir nie
kad .neužtaręs jų. Velnias žino, 
iš kur priviso tiek daug bolše
vikų, kad jie užplūdo kelių mi- 
liopų narių uniją ir pavertė ją 
bolševikiška.

Amerikos kojnunistų partija 
jaU nesigiria dideliu narių skait 
liumi. Išrodo, kad ji drovisi ir 
skelbti jį, peš nėra . kųcą pasi- 

buvo visai nedidelė, kada gene- didžiūoti. Žadą skaitlinės pa-

šaudyti, jie ieško būdų juos ap
rūpinti. 'Taigi -gyventojai turi 
tūkstančius interesų, kuriuos 
gali išdiskusuoti per spaudą, su 
sirinkimuose ir vykdinti suma
nymus susiorganizavę. Iš to 
aišku, kad gyventojams prisiei
na duoti visokių laisvių ir tei
sių.

Šitomis laisvėmis, ir teisėmis 
besinaudodami, jie spiria val
džią nedaryti to, kas jiems ne
patinka' ir kas jiems nenaudin
ga arba žalinga. Tokiu budu 
Valdžia atsiduria gyventojų 
kontrolėje. Kada ji jų neklauso, 
su jais susipyksta, jie ima buii- 
tavotis ir ryžtis ją nuversti. 
Atsilanda reikalas valdžiai ap
sisaugoti nuo gyventojų. Prisi
eina uždrausti jiems kalbėti ir 
rašyti tai, kas kritikuoja ir 
kursto prieš valdžią. Prisieina 
uždrausti jiems rinktis ir or
ganizuotis. Aiškus dalykas, kad 
-draudimo jie nepaisys, jeigu jė
gos prieš juos nepaVartosi, to
dėl valdžia turi sužinoti, kas 
draudimo neklauso. Jos, agentai 
arba žvalgyba šitą darbą atlie
ka. Teismai nepaklusniuosius 
nubaudžia'. O jeigu kur, buntai 
ir sukilimai prieš valdžią įvyks
ta, ten pasiunčiama policija ar
ba kariuomenė ginklu tvarką 
padaryti.

Kad valdžią turėtų ganėtinai 
žvalgybos, policijos ir kariuo
menės tvarkos darymui ir kraš
to apgynimui ir tuo labiau sa
vęs apsaugojimui, gyventojai k>e 
jokių murmėjimų turi mokėti 
tokias taksas, kokias valdžia 
jiems paskiria, nes be valdžios 
krašte negali būti parėdko, o 
be parėdko kraštas negali gy
vuoti. 1 > '

—Padaužų Valdžia.

Komunizmo
pavojus

i Popiežius paskelbė vainą ko
munizmui. Viso pasaulio katali
kams įsakyta melstis, kad po
nas Dievas išnaikintų raudoną
jį judėjimą. Renkami pinigai, 
laikomos misijos ir mišios, sa
komi pamokslai ir prakalbos, ra
šoma katalikiškoj spaudoj prieš 
komunistus. Visur pakartojama 
ir pakartojama, kad jie tajp 
silpni, tiek jų mažai, tačiau 
vaina prieš juos kelia milžiniš
ka.

Ispanijoj komunistų partija
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Pilnas Medikalis Sveikatos Aptarnavimas
DR. EDWARD B. MILLER
DR. CHARLES H. MATTHEI
DR. HARRY L. CAIN

Vedama
DR. ELEANOR D. MacKEDON 
DR. EDWIN W. THIEDEMAN 
IR BENDRADARBIAI

Dešimts Metų Sveikatos Aptarnavimo Reputacija 
Įsteigta 1927 metais

Pirmiau buvo 
Southmoor Hotel, Stony Island prie 67th Street 

DABAR
737 WEST 63rd STREĘT (PRIE HALSTED)

Tek Normai 3060
w M11 j

NAUJIENOS, Chicag'o, fll.
skelbiamos, jos prietai 4žiugau-j^it.e poūseį ;išva^s vįsiis de- 

yypį^ tėise^us ir suMikin&Jko^^- 
utucijąi. Jeigu nedidelis Kernui 
nistų skaitlius gali šitiek fonią

ja: “žiūrėkite, kaip* komuniniai 
susmuko! Kiek jų mažai 1 Ką 
jie tereiškia! Mūsiškių visur 
pilna. Mūsiškių daug! Komunią- 
mui nėra dirvos Amerikoj.” Ir 
po šitokių kalbų į vainą prieš 
komunizmą stoja Amerikos Le
gionas, Ku Klux Klanas, Ame
rikos Revoliucijos Dukros, Ka
talikų bažnyčia, spauda, kong
resmenai, senatoriai, policistai, 
vyčiai, davatkos, žodžiu, milio- 
nai žmonių nepajėgia atsikraty
ti to paškustvos komunizmo; 
Vienas kitą juo gazdina' ir gau
na kinkų drebėjimą, kada ki
tiems ir paitys sau išaiškina, 
kaip lengvai komunistai su
griaus šios šalies tvarką, užims

Mergaitės ir berniukai dabar gal,i 
užsiregistruoti musų mokykloj,. ir 
mokint is SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSW ir ..t, t.
Mokykla atsidarys rugsėjo 7 d.

. Watson
BUSINESS

.... COLLĘGE ,, .
638 WEST GARFIELD BLVD.

(West 55th Street) •
/Phone Boulevard. 0968

PASITARIMAS
■ ; : ! ' * ■ I į u-’ p- .. i i į j

, Halsted Exchangę banko 
klijentai jaučiasi laisvais bi- / 
le kada sayo problemoms ąp- X 
tarti su banko valdininkais, 
kai susidomėja finansiniais 
klausimais. Budžetas, taųpy- 
mo planai, -planuojant arba 
perkant namą ar biznį, vaikų 7 
apšvieta, veiklos plėtimas biz- ■ fį 
nio lauke.... viskas diskusuo- įj 
jama protingai ir naudingai 
pasitarimuose,, kurie kasdien 
įvyksta Halsted Excliange J_
Banke ' I Mes kalbame Lietuviškai Į

Milžiniškas Iš padavimas!
NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTbMbšiHŲ 

CHICAGpJE PAS
U. S. AUTO FlNANCk C0.

, Prie 134d #. W Šti
.įfoeįfcurį pasauly jus negalite rasti naujausių mo

delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.
: JČia yrą visų kąru j^dirbysčių — virš 300 karų iš 

1937, ir 1936Bųicks, Oadillaės, La Šalies, OlcUs- 
ĮųoJ^iįęs, jPonitaes, Chevrolets, Chryslers, De Sotos, 
Dodgęs, Plymoųths, Fords, NasHes,-Lafayetteš, 
Studebakers, Hudsons, Terraplaries, Willys”, Pa- 
ckards.. — n <:
. PALYGlNK-r-PASiRINK KOKĮ GERIAUSIAI 
MĖGŠtl IH SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU
SE. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLI 1937 
MODELIO KARĄ Už $395.

.Tik pamanyk, naujutėlis karas už tktai $395 — 
su;9Q dienų .garanjtijh ir 10 dienų bandyti. u ■ 

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934? 1,935.— Fp^iis, 
Chevrolets, Ėuickš, OĮdšmobiles,, Lihęolnš, ęhrysT 
lers, Packards, Poritiacs, Rlymouths — iiž net taiį) 
pigiai kaip $45. ,
v NE ATIDĖLIOK—ATEIK šlANblEN AR SEK
MADIENĮ.
c MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai. didžiausia autombb‘lių finansavimo 
kompaniją/Chicagoje -rr virs 20 mėtų biznyje.

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIlMSt- 
ME SĘNA KARĄ RA1PO į&bkejbU —. tiKŲ: 
šią mažais Mėnesiniais išmokėjimais 
IKI 2 METŲ.

ATDARA KASDIEN IKI 10 V. P. P. IR VISĄ 
DIENĄ ŠVENTADIENĮ

U. Š. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kanipas Lobniiš

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jusą kelione* išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus. 

..............—.. ---------- ----- — .. ........... . ---------------

HALSTED EkČHANGE 
NATIONAL BANK.

HALSTED ST. prie 19th PLACE
' . Nariai EEDERAL RESĖRVĖ SYSTEMOS IR
FEDERAL DEPOSIT INSURANCĖ KORPORACIJOS- •

‘ ‘ -.... ... i? ■ ....

/? .........................—--- ---------- 'C

IŠPARDAVIMAS

$129.00 Nauji
PHILCO RADIOS 

po $6$>-50
125.00 Nauji RCA Radios

po $54-50
L* ■ >. >■ « d

119.50 Nauji Grunow Radios
■ po $59.50

. /

98.00 RCA Radios
po $44-50

09.00 N.au.ji Philco, Zenith, 
RCA, VICTOR ir kiti Radios

po $32-50 <
Nauji Midget Radios pasi

rinkimui už nusę kainos 
po $5, $J.5O, $9.75

Pilnas Pasirinkimas 1938 Radios: PHILCO, 
R.C.Ą.VICTOR, ZENITH ir kitų už Mažiau
sias Kainas.

» • . j ' • . • . > " - 4 • • . < . ' ........................... I

Didelė nuolaida už senus radios į mainus ant naujų

4179-83 Archer Avė
S. NAKROŠIS, vedėjas 

CHICAGO, ILLINOIS

2536-40 W. 63rd St.
M. T. KEŽAS, vedėjas

Geriausių

TADIO
— . . B ; jJįL ’ „

Peoples Krautuvėse
.. , Naujų Radio Kainos Sumažintos iki Pusei!

---------------------------- —---- -------- --- ...T......

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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iena Iš Dienos

Padidėjo Poszkų į 
Šeimyna

Brightonparkiečiai, Stanley 
ir Mary Poszkai trumpų laikų 
atgal sušilauke naujo įpėdinio, 
nuo jo mylistos Garnio. Jisai 
atnešė sūnų, kuriam dėkingi 
tėvai davė vardų, Robert* Stan-

Motina (ir kūdikis) gerai 
laikosi ir kartu su tėvu džiau
giasi šeimynos padidėjimu.

P-s Stanley Poszka yra su
nite pp. Kasparų Poszkų, 7200 
South Wo<yd Street ir gyvena 
ties 2443 West 39th Street. Jis 
tarnauja Armour bendrovei.

Draugas.

t
I

Graži
Šeimyna

Vakar rytų buvo palaidota 
sęna roselandietė Anelė Ka- 
chinskas, nuo 10640 Prairie 
avenue, išgyvenusi “Rožių že
mėje” apie 40 metų laiko.

Ji pasitraukė iš gyvųjų tar
po, išauklėjusi gražių ir inteli
gentiškų šeimynų. Vienas sū
nūs, Jonas' yra vaistininkas; 
antras, Rbger, užima perdėti- 
nio vietų Pullman bendrovėje. 
Duktė — Stanislava Samulio- 
nis turi nuosava biznį, o duk
tė Julia Masco — mokytojauja 
Chicagos viešose mokyklose.

Pp. Kachinskai gyvena ♦ ties 
10640 Perry avenue. (Sp)

Asistentas
Prieš kelias dienas 

žinioje apie UniversaI 
lų, įsibrovė klaida. Turėjo bū
ti pasakyta, kad Mike Kalvai
tis yra valgyklos virėjo asis
tentas.

tilpusioj
valgyk-

1._ Y*

X u

RADIO
’ f*“)' ■■ f «*/t' t . i .• V , <

Atostogauja 
Sand Dunes’e

Užėjus karštam orui, prie to 
dar atšaukimas mokyklų atida
rymo, sulaikė vasarotojus sku
bintis namo. Indiana Dunes 
statė parke labai daug lietuvių 
atostogauja. Čia yra ponai 
Schultz’ai, p-as Stanislovas BaL 
n^onis, Southsidės biznierius su 
žmona ir daug kiti^. P-as Bal- 
nionis turi net “bungalow” sa
vo rankomis pasistatęs ir vasa
roja nuo 1 liepos. P-as Schultz 
taipgi turi “bungalow”, kurioje gomis lieituvių krautuvė Pro- 
sutelpa daug svečių, kai atva
žiuoja “week ends” draugai.

Taipgi p-ia Paulina Šileikienė 
dunuose turi antras atostogas. 
Sako, nenorinti nė namo va
žiuoti, “kaip ten gera”: šilta, 
esą daug uogų ir grybų.

Reikia pasakyti, kad lietuvių 
Sand Dunuose (statė parke) 
šiemet stovyklavę, kiti net per 
vasarą, apie 60 nuošimčių. —J.

Progresą Radio Progra- 
me žymus dainininkai

Ryt, sekmadienį, 11-tą valan
dą ,ryįo, užsistatę savo radio 
ant stoties WGES ir vėl galė
site pradėti dieną su dainomis 
ir muzika, kurias savo lėšomis 
ir pastangomis perduos oro ban-

f .»•

NAUJIENOS, Chicago, III.
r     :—!       

Budriko Programas 
WCFL

’

7 ' . r’ f ■

šeštadienis, rugsėjo 4, 1937

r’

gress Furniture Kompanija.
Kaip ir visuomet, programo 

išpildymui yra užkviesta geri 
ir geros dainininkai, kurie savo ■’ ■/
maloniais balsais patieks daug *
rinktinų ir ipelodiškų dainelių. 
Prie to bus teisių patarimai ir 
įvairus pranešimai apie tai, ką 
musų visuomenė veikia ir kur 
galima pasipirkti geresnių pre
kių mažešniomis kainomis. Tai
gi, nepamirškite pasiklausyti.

—Rep. J.

Ryt vakare, t. y. šėkmadie- 
nį, pasiklausykit puikaus rAdio 
programo ii stotiės WCFL nuo 
7:30 iki 8 vai. Didžiulė Budri- 
ko radio orkestrą yra’ pasiren
gus pavaišinti klausytojus pui
kiais . muzikaliais ‘ kuriniais. 
Taipgi prograrhe dalyvaus dai
nininkė Genovaitė šidiškaitė- 
Gedraitienė, kurios gilus ir 
jausmingas dainų interpretavi- 
vimas ilgai, pasilieka klausytojų 
atmintyje. f

Šiuos programus leidžia Jos. 
f. Budrikas, kuris užlaiko mo
derniškas rakandų ir radio 
krautuves Chicagoje, 3409-3417 
S. Halsted StreeŲ , —S.

Rytoj ir Pirmadienį 
Gaisrininkų 
Iškilmes

Mary

Julia

Biblijos Tyrinėtojų 
Konvencija

14 Žmonių Sužeista 
Gatviakarių 
Nelaimėj

Gatviakarių nelaimė, įvykusi 
vakar rytą prie Milw.aukee ir 
Chicag^ averiues sužeidp 14 
žmonių, tarp jų kelias moteriš
kes. Beveik visi sužeistieji bu
vo lenkai.

.Rytoj ir pirmadienį, rugsėjo 
5—6 dd., Chicagos Soldiers’ 
stadione įvyks gaisrininkų iškil
mės ir konkursai, surengti pa
minėjimui Chicagos 100 metų 
sukaktuvių.

Konkursuose dalyvaus gais
rininkai iš» Chicagos ir kitų 
stambiųjų Amerikos miestų. 
Jie demonstruos įvairius gais
rų gesinimo budus, etc. Pra
džia 1 v. po pietų. Įžanga ne
mokama. 1

DYKAI VISIEM SERGANTIEM!
Vengkite operacijų, Vėžio! Kad 

įrodyt, jojyei jus galit pasveikti be 
operacijos—nežiūrint kokia jūsų 
negalia butų—rthe “Safe Home 
Treatment Service”, įsteigta lais- 
niuoto daktaro priežiūroj, teikia 
jum DYKAI Patarimus arba DY- 
,KAI Ekzaminavimą. Taipgi dykai 
$1.00 Herbai Remedy arba gydy
mą tinkantį jūsų padėčiai už $1-00 
ir $2.00. Atsilankykit, telefonuo- 
kit arba rašykit.
HOME TREATMENT SERVICE 

30 metų sėkmingo privataus paty
rimo tūkstančiuose keisų.

1869 N. Damen Avė. Visas 2 aukš. 
Arm. 8200. Valandos: 11 iki 8 P. 
M. Išimant Antrad. ir Ketvirt. nuo 
8:30 iki 6:30 P.M. šešt. 9 iki 3 

P. M. Sekm. iki 1 P. M.

MATYKITE

PROGRESS
Krautuvėj

NAUJUS, PAGERINTUS, 1938 METŲ MADOS

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Frąnk Puiszis, 24, su
Donze, 21

Daniel Lozak, 22, su
Yonan, 20

Stanley Rohrmann, 22, su 
Adeline Kukulski, 22 /

Robert Harper, 22, su Mary 
Kilis, 23

George Jcseph,' 24, su Lillian 
Warda, 19

Bruno Matelis, 26, su Vale- 
ria Gudinąs, 25

William Murray, 29, su He- 
len Kaweskis, 25 
‘ Louis Chester, 37, su 
Bartauskas, 31

Edward Stockes, 26, su
Willer, 22 %

Edmund Wisniewski, 24, su 
Irene Wijas, 23

Fred Wilkins, 26, su 
eis .Warakois, 21

Violet

Pearl

Staigiai Susirgo , 
Barbora Pocienė

MARQUETTE PARK.—Štai- 
giai susirgo marąuetteparkietė 
Barbora Pocienė, nuo 2321 
West Marųuette Road. Ji guli • 
Saint Luke’s ligoninėje, ties' 
1442 South Indiana avė., kam
baryje No. 718. Ligoninės te
lefonas yra Calumet 4040, local 
154. Pp, Pocių namų telefonas 
Hemlock 5727. Ligonę galima 
aplankyti nuo 9 valandos ryto 
iki vakaro.'Rugsėjo 1 d., dak
tarai prof. Jonės ir R. R. Green 
jai padarė operacijų.' Dabar li
gonė ramiai* ilsisi. (Sp) '

Fran

Gavo
Perskiras
. Jean Moskal nuo Walter Mo 
skal.

Biblijos tyrinėtojų -konven
cija prasidės sekmadienį ir 
tęsis per pirmadienį, t. y. rug- 
Sėjo-september 5 ir 6 dienose, 
svetainėje po numeriu 2458 W. 
38th st., prie Archer avė., Chi- 
cągo, III. Pradžia 10 vai. ryto, 
—pabaiga 6 vai. po piet.

Lygiai 3 valandą po pietų 
nedėlioję prasidės kalba 
šioje .temoje: “Kas ' yra 
avys, ožiai ir amžina '• ug
nis ir anĮŽįnos kančios, kur 
mato evangelijos 25 skyrius 
nuo 31 eilės iki 46-tos. Ir gir
dėsite kitokių įdomybių. Pra
šome atsilankyti visus, kurie 
tik mylite protauti. ■ 1 ■ ♦ '•

' Kviečia ir rengia/ ‘Biblijos 
Typinėtojai. įžanga veltui —1 
rinkliavos nebus. . /v *

Aliejum Kūrenamus

ŠILDOMUS PEČIUS
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

A FACTŠ TAG on 
each heater helps 
you buy wisely.

Clrculatlng Heater

Tm« »•«♦« Mverfcl N*^^^** I
rUrUetiea*/ I

•omM L*
u Mta. t™*

linini - IIIIIHI

$

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VEl^ETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

AModel f o r Every Need and Pocketb^f 
“ " SEE OUR DISPLAY

/ * V

1 ' •

Atidarymui sezono Progress Krautuvė nustatė specialiai 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkit sau 
pečių dabar, įmokčkit tik mažą dalelę —- ir pečius bus 

rezervuotas pristatymui kada pareikalausit.

Išvyko švenčių 
Atostogoms 
400 mylių

šįryt vos tik gaideliams pra- 
gėdus, išvyko švenčių atosto
goms pp. Juozapas ir Salomė
ja Wrubliauskiai, jų duktė Jo- 
sephine ir sūnūs Walter. Jie 
iškeliavo net 400 mylių į Wis., 
kur žada apsistoti pas p. Au
gustą Dadurą, “Naujienų” skai
tytojų.

Pp. Wrubliauskiai gyvena 
5817 • S. Whipple street? labai 
nuoširdus žmones ir geri “Nau
jienų” skaitytojai. Tad, ’ links
mų švenčių. Draugas.

Praleiskite Vakacijas Indianoj!
5/C““■ PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND

Tik 40 mylių nuo Chicagos. Turim Cottages ren- 
don, taipgi hotelio kambarius. Ežeras, labai geros 
maudynės. Geras žuvavimas.

9 Atvažiuokit pr patirkit patys. Kainos nebrangios.
Hg CEDAR BE ACH HOTEL

J. Stašaitis, Cedar Lake, Ind., Rt. 41 to Cook, Ind.
Dykai “Picnic Grounds” piknikams ; ir išvažiavimams.

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

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
-Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brigh'ton 
Parke. Atliekame darbą greitai jr gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą.

2555 W. 43rd St Tel. Lafayette 1310

Šimtai Pasirinkimui
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo $pg.5O iki $100.00 
Anglim ir malkom kūrenami nuo ^1'2”^
Kombinuoti gesui ir anglim pečiai ^49’^ 150.00

75.00

Didelė nuolaida už seną pečių mainant'an|t naujo

TU RE C?
3224 So. Halsted Street

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois.

P-ai K. J. Semaškai 
Atostogauja 
Detroite

Gerai žinomas North SidėJ 
visuomenės darbuotojas, p. K. 
J. Semaška, su žmona išvyko 
atostogoms Detroitan. Ketina 
pabūti Detroite pas dukterį ir 
žentų pp. Polhemus, o vėliau 
aplankyti ir kai kuriuos pažįs-. 
tarnus kanadiečius.

P-as Semaška dirba lietuvių 
duonos įstaigai—Marozas Biak- 
ing Co., adresu 4330 So. Cali- 

• fomia avė. ši kepykla kepa lie
tuviška ir visokių duonų, ku
rios biznis apima didelį Chica
gos plotų. P-as Marozas savo 
darbininkams duoda atostogas, 
o darbininkai, suprantama, ato
stogomis esu labai patenkinti. 1

PINIGAI LENGVA GAUTI 
IR LENGVA ATMOKĖTI

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION

4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su lengvais atmokėjimais per. il
gą laiką sti mažu nuošimčiu, ant jūsų namų Chicagoje ir apylinkėje.

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK.

■PIKNIKAS! PIKNIKAS!
MARQUETTE GARDENS

ANTRAS MĖTINIS PIKNIKAS .
SUNSET PARK DARŽE, 135 ir.Archer Avė.
Labor Day, September-Rugsėjo 6,1937

Bus daug ižlaimėjimų—Gera muzika—užkandžiai. Pradžia 1:00 po piet
JEIGU LYTŲ, PIKNIKAS BUS LAIKOMAS

Marąuette Gardens Tavern, 2453 W. 71st St.
Įžanga DYKAI.. Kviečia visus atsilankyti L. BELSKIS, Rengėjas

Pasiklausykit musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj 
11 vai, ‘ryte, iš stoties WGES, 1360 kilocycles. 

•• » r

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

*3.69
IR AUKŠČIAU.

ONDRUS 
KALDROS 

2129-2531 South 
Pulaski Road

Chicago, III. Tel, Crawford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawford Avenue)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
deluxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
OLDSMOBILE ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DODGE *36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE *35 5-pass. 
de luxe touring Šedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de Iuxe tour. Sedan ......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
FORD *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DE SOTO *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartotas, 
5-pass. Trunk Sedan .......

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

Sekmadienį atdara 
visą dieną

Chrysler ’37 Imperini 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished ....... .................
CHRYSLER *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow 
6-p. de luxe tr. Sedan .... 
TERRAPLANE ’36 5-pass, 
Sedan, pilnai įrengtas ....
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas .......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ........... a
PACKARD. naujas, *37 6-cyl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Šedąn ...............     i
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jusli Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

845
545
475
495

85 KITI BARGENAI TAIP 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ...... V

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
joninis draudžia j j i rankas 
paimt.
\ “Keleivį”, žmonės mėgsta dėl 

to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

‘ ‘ įM# 1 '* ■

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

, t

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

pasislėpę j j 
savo parapi-

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kūr 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. *

ANGLYS —COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje?
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% cars ..............   $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ............... -................  $7.65
Illinois Nut ............................. $5.60
Rex Egg .............................  $7.50
Black Band Lump .................. $8.75
Millers Creek Lump ......  $9.00
Chestnut Hard Coal ............. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

Į OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS >’ 
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ..................
PALAGO PAGELBA $2 H

NAMIE už .............. ...........
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

STEVENS DELTA SALVE 
gydo atdarus skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios pasidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY 

2359 South Leavitt* Street. 
Tel. Seeley 9459—Chicago.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtines, Gardcn City 
alus, cigarai* cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

' — --------- .

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ale i tavernus ir j namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distributing Company,
J. šeštokas, Tel. Prospect 6012 

5652-54 West 64th Place

GEREL Naujfam įkaityto
jo* ir įkaitytoji! prašomi 
pirkiniu rilkalaii riti f tai 
knuitim*, kurio* ikelbiari 
Nauj l*no*<



šeštadienis, rugsėjo 4, 1937

' 4 metų MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ttMH

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

KLEMENSAS KALAlNl#
l t • • • * . ’

DOMININKAS SLOTKUS
Kuris persiskyrė su šiuo r=j=jj======j======|^=s|

1 '-1'' !. 1 »• r 11ši; i:

”’* W
l’ilvelių kaime. Ame-

rikoj išgyveno 25 metus. ■
laminai atminčiai bus at-

laikytos pamaldos, šventos
Mišios rugsėjo 
madienyįe, š valanda ryto, 
Šv. Jurgio

draugus atsilanky-

tave mylimasis mu- 
u apleidai mus, kuris ii- ~

Kazimieio kapi- jAk -

ne.-, toji diemi ateis ir 
i’ii.ar, kol g\ vi mes

Imibnne tavu kapa ir puo
šiame gėlėmis vasaros me- įBBBBBBBBBBBRBB&^&S

* tu, o kada ateis žiemelė
šaltoji, apvainikuosime žaliomis eglės šakelėmis, ilsėkis amžinai 
mylimas vyre ir tėveli ir lauk musų. ’ 1

Nuliūdę,
Moteris Uršulė, Dukterys—Ona ir Stella, Sūnūs Franciškus, 

Žentds Edvardas , ir Giminės.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

KAZIMIERAS VALANTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

1935 metais, rugsėjo 6 diena, 
sulaukės 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj Panevėžio aps
krity, KupreliŠkių miestely.

Velionis paliko dideliame 
nuliudime moterį Marcelę, du 
sunu: Joną ir Edvardą, daug 
giminių ir draugų.

Nors ir praslinko jfių dve
ji metai, kaip musų mylima
sis jtetttkai -mus* *ir< žinome, 
kad nebesugrįš! niekados pas 
mus, bet musų širdyse skau
smas neleidžia tavęs užmiršti. 
Mes, atmindami tave, puošia
me tavo kapą gėlėmis ir ląn- 
kyšime jį tol, kol 
kas ir mums pas

Nuliūdę,
MOTERIS IR

neateis lai- 
tave ateiti.

SŪNUS.

ANASTAZIJA RASHINSKI,
i*O TĖVAIS GEČAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 2 dieną, 2:05 valandą po 
piet, 1937 m. sulaukus 31 metų amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, dukterį Ritą, motiną Ag
niešką Gečienę, 2 seseris: Bronislavą ir Antaniną; 2 brolius: 
Franciškų ir Vladislovą, švogerką Antaniną, uošvienę Barborą 
Rashinskienę ir jos šeimyną, 2 pusseseres Sofiją Misčiųkąitienę ir 
Zofiją Dvilienę ir jų šeimynas; 2 pusbrolius: Franciškų ir Mykolą 
Overling ir jų šeimynas, Dėdienę Veroniką Girstautieųę ir daug 
kitų giminių. ' '

Kūnas pašarvotas randasi 3159 So. Lovve Avė. a

laidotuvės įvyks Panedėly, Rugsėjo 6 dieną, 9:00 vai.'ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje'atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. ' , ’

Visi a. a. Anastazijos Rashinskienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse Tr suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, • . . \
Vyras, dukterys, motina ir kitos giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138.'

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip, pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujos ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prieJOHN PAREL & C0.

GENERAL BUILDING CONTRACTORS
2502 W. 69th St. ' Tel. Grovehill Q306

GĄRS1NKITĖS “NAUJIENOSE"

Pefsiskyrė su pašaunu
dieną Rugsėjo, 1933 m., su- 

_i amžiaus, gi- 
parap., Tetkoriio

5 < 
laukęs 51 metų 
męs Vaškų 
Sode, Panevėžio valsčiuje.

Paliko didėliame nuliudime 
moterį Domicėlę Kalainis, po 
tėVais Oskaitę, 2 dukteris: Pau
line ir Helen. Liūdhai atmin
čiai musų brangaus vyro ir tė
velio bus laikomos ^Šv. Mišios 
Nekalto Prasidėjimo Patik šv. 
parap, bažnyčioje 7 d. Rugsė
jo, 1937 jxį. 8:00 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į . 
pamaldas.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime.. Tu pūs ihus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ajr vėliaus pas Tave ateisime. •

Nuliūdę lieka,
Lauk mus ateinant!

Moteris, dukterys, draugai ir 
gimiftėš.

ADOMAS ‘ KURAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 2 dięną, 4:20 vai. ry
to, 1937 m-> sulaukęs 65 metų 
amž., gimęs Kaišedorių valse., 
Žiežmarių parap., Mieždiiių 
kaime., 
Amerikoj išgyveno apie 35 m.

Paliko dideliame 
draugus ir pažįstamus. .

Priklausė prie Liet. 1 Piliečių 
Kliubo, kuris rūpinasi ir Lai
dotuvėmis.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 2314 West 
23rd Place. ' " ' ,

Laidotuves įvyks Šeštadienį, 
Rugsėjo '4 diena, 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a.yia. Adoiųo k.,Kuraičio 
giminės,Xjdrah^iįw pažįstami- 
esat nuoširdžiai Icviečiartii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jani paskutipį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. '
* i * / ■

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Patarnauja Said. dir. Lacha- 
wicz ir Sūnys, Tėi. Caųal 
2515.

Mieždhių

nuliudime

LILLIAN (BURNS) BERNES

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Rugsėjo 2 d., 6:50 vai. vakare, 
1937 m., ' '
amžiaus, 
kovo 26

Paliko ___  _r__r_
motiną Margaretą, po tėvais 
Poludnevičiutę, tėvą Juozapą, 
bfblį Raymbnd įt/ ddūįj kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 2137 West 
28rd -p. Laidotuves įvyks pir- 
mad., Rugsėjo 6i d. 8:30 vai. 
ryto iš rfemų i Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingoj pamaldos už 
velionęs sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kązimięro kapines

Visi a. a. Lillian Bernes gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ii* 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam 

i

Tėvai, Brolis ir kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
ivicz ir Supus, Tel. Canal 2515

sulaukus 13 m. 5 mėn. 
gimus Chicago, III. 

d;, 1924.
dideliame nuliudime

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

....... ........... 1 ■ ll-11 .... ............ .. ........ ul 1 1

i nvtiKKL U V LI n IU Visa^ Pasaulio

KVIETKĮN|NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

■ ir Pagrabams 
3316 Hąlstėd Street

Tel. BOULEVARD 7314 
» 11 i ii > 1. .. i’1 i UKį" 1 11" ...................... ' '

Pirkite savo apielinkės
* krautuvėse

< Ar’ ■ ji -•* k/w'« •> i-’*wr O
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CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS.
Miščellanėous

įvairus

Tel. Viętpry 4965 
S^OGPENGYS’ffi

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

BRIDGEPOPT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Personai '
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Paul Kantre- 
mas. Pirmiau gyveno Sifton, Man., 
Canada. Prašąli žinančius apie jį 
pranešti, prięžąsčiai mirties šeimy- 
nbjė. Magdalena Rimkienėj 14434 
GhicągoV SU Dplton. III.: ' 'S

Furnished Roojnš
RENDON kambarys — apšildo

mas/ karštas vanduo -Labai pato
gus. 6617 S05 yZashtenaw, pirmos 
lubos priešaky. .

3540 So. Halsted St, dėl .rendos 
kambariai. (Ja'sas^ — elektra dykai.

For kent
ANT RENDOS graži vieta dėl ap- 

tiekos, per 15 metll išdirbta, gražus 
kampinis namas, Vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite' ant antro aukšto. 

230,0 So. Leavitt Street.

RENDON 5 KAMBARIAI, vana— 
naujai išdekoruota. $16. 1905 South 
Riible St.:

WANtED TO RENT
NORIU RENŲUOTI garažą, tin

kamą būdavot! “traileriams”. Pagei
daujama, kad butų dideli langai ir 
9 pėdų durys — Marouette Pąrkė ar 
Chicago Lą\Vn. 6921 So. Wėstern 
Avenue, Stanley.

COAL
Anglys

WILMINGTON 
Ą$GLYS .

Lump $6.00
Mine Run J..........  5-iS
Egg ....... -L-........  6.00
Nut ......... ..į,............ 0.00
Screenings įį,...,....-.. 4.75

PIRKIT DABAR!! .
KAINOS B>A AUKŠTYN 
PRĮSTATMtESTĖ IR 

PRIEMiESčlUOSE
Tel. ĄRDMORE 6975

•tai i

Help Warited—Female Automobile#
Darbininkiii Rpikin —----------~----------J---------- -

ŠILKINIŲ LIAMPU šeidų- dirbė
jų—tiktai patyrusios tesikreipia — 
geras mokestis.

Finetone, 223 West Erie St.

REIKALINGA- patyrusį skrybėlių 
pardavėja nuolatiniai ir ant extra 
—geras mokestis—pastovus darbas.

KORAŠEK HAT SHOP
4714 So. Ashland Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI — būti naktimis, — geri 
namai. Kreiptis i Malevų krautuvę.

6050 So. Halsted St. Barrick

PATYRUSI MERGINA ar moteris 
namu darbui — virti— savas kam
barys -r- vana — maloni aplinkuma 
— nuolatinis darbas — $12.

Hyde park 8654

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — būti *—■ virti — mė
gti vaikus, referencas —$9.

Cedarcrešt 2331.

ŠVARI MERGINA bendram na
mų darbui, referencas. H. Troch, 

4924 Cuyler. Tel. Avenue 7464.

PATYRUSI, patikima mergina— 
25 iki 30 namų darbui — virti ir 
siūti. Savas kambarys—mėgti vai
kus — referencas — $12.00.

Bittersweet 5385

PATYRUSI MERGINA patarna
vimo darbui — reikalingas referen
cas — $12.00 ir carfare — eiti na
mon. 2912 Commonwealth Apt. 8C.

1932 NASH mažas sedąn — atpi
gintas nuo $275’ iki $Į65. Newberry 
Bargąins, 1025 North Clark.

JAUNA PATYRUSI MERGINA, 
namų darbui — virti — savas kam
barys ir vana. Lakeview 4113.

CHEVROLET vėliausias 1935 Se- 
dan Jcaip naujas, garantuotas pilnai.

Taipgi Oldsmobile 1934 De Luxe, 
4 durim Sedan, su trunku užpakaly. 
Vertas $500.00 aukauju už $350. Apt 
išmokesčio. 3138 Clybourn Avė. arti 
Western ir Belmont Avė.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo — i vaikas — būti —• 
savas kambarys, 1309 So. Kildare 
1-mas aukštas. Lawjį(įale 9622.

Business Service
Ęižnio Patarnavimas

Real Estate Fpr Sale
* Nartiai-Žemč Pardavimui

MARGUETTE PARKE
Parsiduoda naujas 4 fletis kampi
nis ..............................   $12,500.

Kitas 4 fletis pigiai už cash arba 
tnainysim ant mažesnio namo bile 
kur. Savininkas nebegali atlaikyti.

FAR&IA, ndtoli nuo Chicagos, su 
gyvuliais ir mašinoms. Gražioj vie
toj —* Labai pigiai už cash arba 
mainysim ant 2 pagyvenimų namo. 
Pilna aprašymą ir adresą ant parei
kalavimo,

CHARLES URNICH,
56 W. Washihgton St. Room 514.

MODERNIZUOKlT SAVO NAMUS 
SU NAUJAIS PLUMBINGAIS.

Labai mažas imokejimaš-—24 mėne
siai išųiokCti, jei reikalinga—geras 
darbas ir medžiaga garantuotą. Kai
nai nustatyti ir dėl informacijų šau
kit Drexel 1800 dienos laiku ar Va
kare. Ųyde Park 9128.

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

Stogų dehgėjaš.
Leonas Rooiing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Business Charices
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA — biz
nis per 30 metų; parduosiu dėl ligos 
už teisinga pasiūlymą.

2448 West 47th St.

TURI PARDUOTI gerai išdirbtą 
restaurantą — geras biznis gabiatn 
asmeniui. American Restaurant, 1802 
So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen; vieta išdirbta per daug 
metų. Priežastis—liga, 4547 South 
Paulina Street. Tel, Yards 7158.

PATYRUSI MERGINA 20-25 ben
dram namų darbui be sunkaus skal
bimo—nuolatinis — savas kambarys 
—malonus ‘damai — gerą ąlga. 

Roger.s Park 2024.

PATYRUSI MERŲINA apie 18 
bendram namų darbui — eiti n a- 
moh — mėgti vaikus. Southsidėj.

Stewart 5003.

10 DIRBTUVĖMS merginų be pa
tyrimo — 'dienų ar naktų šiftams 
—$10— veiterkų $12.00. Mokytis 
veiterka $10.

..WABABŲ;nEMPLOYMENT ‘ 
202 So. State S t. Room 900.

. PARDAVIMUI TAVERNA, seniai 
išdirbta,. gera vieta. Savininkas ei
na į kita bizni. Parduosiu' pigiai.

3111 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 aukštu medinis 
namas po 4 kambarius. Cementinis 
pamatas. Nėra morgičiaus arba nlai- 
nysiu ant didesnio namo.

3656 gp. Emerald, antros lubos

PARSIDUODA mūrinis 2 fletis po 
6 kambarius. Garąžius, karštu van
deniu šildotnas. 3151 So. Union Avė

• PARDAVIMUI 2 namai mūriniai 
bųngalo.Nv, 4 kambarių, karštu van
deniu šildoma ir S po 4 kamb. mūri
nis, labai gražioj vietoje. Parduosiu 
pigiai. 700(5 So. Rockwell St. pirpias 
adkštas.1 ’ - ■

GREITAM PARDAVIMUI plytų 
ir freįmų butjinkas ant ielog — 
9 rendos—18-ta arti Racine— Kaina 
$3,900. Saviiiinkąs. 2117 SO. Ėhn- 
wood Avė., Berwyn, Tel. Berwyn 
3045-W.

6 AUKŠTŲ apartmentinis hotelis 
<—furriišiuoti kąmb. $800 pajamų 
per mėnesį—prie ežero — nuosta
bi proga $25,0o0 arba geriausias pa
siūlymas 
vištų ūkis 80th PI. ir Ceptral — 
elektra — geriaūšias pasiūlymas.

Del smulkesnių informacijų pa
šaukit Hemlock p344.

mainyš. Taipgi mažas

PARSIDUODA Marouette Darkė 
moderniška ir graži 6 kambarių mū
rinė -bungalow, karštu vandeniu šil
doma, arti parko gatvekario ir baž
nyčių. Plienb fremai, apžiūrėkite ir 
duokite pasiūlymą. Turime parduoti 
greitai ii. pifciai. Cash arba išfnokė- 
jimais. Kazys Urnikas, 470$ So. 
Western Avenue.

KAMPINIS BUDINKAS —Taver- 
no ir Restauranto biznis daro pui
ku bizni. Turi parduoti veik aukau
damas dėl ligos. Mrs. Auna Bitinas, 

3958 W. lllth St. Beverly 0005.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su 5 kambariais pagyvenimui, 
kampinis namas, biznis išdirbtas 
nėr daug metų. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą dėl ligos.

5^58 So. Union Avė.

T Ė M Y K I T
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
ir perkam niorgičius.

NAMON FINANCE CORP.
6757 So.. Westem Avenue

yCHIOAGO. ’ <
Biznis įsteigtas 1019 metais.

Pocąhontas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Cdarse reguliariai $8.50 vertęs 
Pocahontas—Lump arE'gg ton. $8.75

Reguliariai' '$11.00 vertės.
Geriausios z h

indiand Mine Run ........ ton.'$5.40
Indi’aną Lump air Egg .... ton. $5.75 

. Kbkybė ir svoris garantuota.
Greitas pristatymas Visur.

DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.

SUPER GOAL COMPANY,
10 S. La Šalie Street 
Dea^boni 0264-0258.

ANGLYS
Turiu spęciališkai nupigintą kainą 
per 30 dienų. Geriausi Pocahontąs 
Mine Run '..........      '$7.25

J. WELIČKA, 
2507 W. 69th St RcpubliJ’ 3713.

r----------------------- ------------------

Remkite tuos, kurie
• ‘ garsinasi 

“NAUJiĖNOSE”

vACLoyAs; #ąHHFskas.
... Pers 

Rugsė,
iliu 
ry- 
m.

oį Išgyveno 30 metų, 
didėliame • nuliūdime 

įirdijSlė ir švogerį Mo- 
tąūsjtiisi sesers sūnų

Palikj 
sėSėty J 
Jįjljjo Jį T į*jilfeii'toj pusbrolį 
yąlęrijdną KvjętKątfšką |r šei- 
ųįyhą ir hitus gihi|neš Ameri- 
kpjję, 
lįiiįf Vince 
■’VeO"

veho pas Gap- 
Hūistęd .St, Tel.
7 ■

tvotas Masalskio ‘
! Litiiiahicą avė.

Laidotuvės iyyks Pirmadienį, 
Rugsėjo 6 d., 8:00 vai. ryto iš 

/ kopi. į šv. JTurg|o parap. baž
nyčią, kūr 'atsibus gedulingos I 

• pamąjdos, o i§ ten bus nuly- i 
(Jejas į Šy. Kazimiero kapines.

I Visi ą. a. Vaclovo Barakaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs- , 
tumi esat nuoširdžiai kviėčia-

k m i dalyvauti lai (lotu vese ir su- j 
teikti jum paskutinį patarna
vimą it atsisveikinimą. S

i i- Nuliudė liekame, * j
i : . AĮi,Pinfey n.r?"fF8’- ;
' Patarnauja *I 

[ Phillipš, Tel.
icĮ. dir. A 
Bdul. 4139.

■»

M.

MERGINA ar MOTERIS bendram 
namų darbui — savas kambarys — 
mažas skalbimas — maža šeima — 
$7.00. H. Bu’sh, 4343. N. Sawyer.

PARDAVIMUI grosernė ir delį- 
catessen kambariai užpakaly. Biznis 
gerai eina, parduosiu pigiai.

3735 Emerald Avenue.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų įteikia

REIKALINGAS ŽMOGUS ant 
•farmos nepijokas, mokėsiu $15.00 
mėnesiui visą metą. Atsišaukite, 
Mrs. W. Wėlus, R. R. 4, Box 127, 

Dowagiaę, Mich.

REIKALINGAS patyręs dekoruo
tojas—Darbas pastovus $1.00 į va
landą. Atsišaukite po 6 vakare.

7923 Kenton Avė., 
Nilės Center, III., H. Mockus

Tel. Niles Center 199 W. '

REIKALINGA dviejų Hawaiian 
style gitaristų grojiti prie grupės 
pasilinksminimams griežti. Atsiliep
kite laišku. 1739 So. Halsted' St., 
Box No. 693.

10 DIRBTUVĖMS berniukų —be 
patyrimo -

wabash employment
202 So. State St. Room 900.

$13.00.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
9|4 West Maįvvell S|. 

c ' ” ’, ...
Mažas trap driįm jrėngiifids $22 
$125 paująs Martjn TtompĮtas $65 
$125 St^gų pasas ...... $75
$99 Trombonas sų kęisu.. 
$18. Smuikas su kei$u, Šų 
$8.50 Naujas gitaras už 

1000 įnstrUmehtų pasirinki mĮli. 
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furnįtiirp FKtųres
Rakandaį-paisąi

3* blokai į vakarus nuo Halstetj St.
65.00 

$75.00 
v...... $35.00
Sipicas $6.50 

" $3.50

IšPARpUODAME BARŲ FIŠE
RIUS 1937, visdįio ijidjžjo su ;Coi| 
Baksaįs ir sinkom. Taipgi Uotu 
fikčeriuš dėl bilę korift bižhio jskaL 
tant svarstyklės, ręgištetjus iF-ičę 
baksius. CašĮi ątba a|)t išmokėjimu. 
Pamatykite >mųs mm negu pirkai
te kitur. Z ’■ *'9-‘

imėt 6269
—■—'' • J

PARSIDUODA RESTAURANTO 
FIKčERlAl, iškaitant cash fegiste- 
rį, cigarų keįsą, bąfa it bĮBČių/ štąlUs 
ir krėslus. 950 Wit 37th Phče, Tėl. 
YARDS 2857..

~ . .... -u - -,-A

PARSIDUODA 800 SV. LEDO 
Ice B0x tinkamas ’grosernėi $12.00, 
cigar §how cas£ $15.00; Reikia jpreir 
tai krauštytiš. . ,.' '

3719 So. Pamell-Ave. t

TURIU PARDUOTI gerai išdirb
ta Bridgeporte restaurantą. Geras 
bjznis gabiam asmeniui. Priežastis 
—liga. 3432 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė visokių 
daiktu. Yra 4 kambariai gyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Išvažiuoju j kitą 
miestą. Galima matyti nedėlioj iki 1.

1951 Canalport Avenue.

fteal Estate For Sale
Namai-Žertiė Ehr davimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Rėal Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

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

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x|25. Kaina $4600. Da
li Įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų 
farmų.

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

Heidįock 0800.

ir

$5300—$2750 jmokėti — 5 kam
barių buhgaĮow arti Cicėro avehiie. 
Likusi — $30.00 mėnesy.

. alpw arti Cicėi 
$8b.00 mėnesy. 

Berkshire 4436.

NAMAI — FARMA
80 akerių — geros triobos—nėra 

morgičių—kaina $2,500.00—ipaihys į 
namą —■ pridės pihigų.namą —■ pridės pihigų.

Brightojt’ Rųrhfe 2-jų flątų po 4 
.kambarius^-gą'fažas ,aiit • Maplewood 
Avė. arti Archer Avę.

SKIS
tbvehill 03Q62502

$1800—$10og imokė.ti — 4 kam
barių plytų kąted^ė i vakartis nuo 
HumboJdt Pairk. Pgšaukfi. •

/ BėtkShire 4436.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Par
siduoda kąmPį.nįs'R>tąs So., Engle- 
woGd, netoli Bėyferly Hiljs. ja yįeta 
buvo pirkta už $Ž5v0.0d, o dabar 
paęduDdi už $11004)0^ nęs savinin-

PARDAVIMUI 6 akerių farma su 
namais prie Blue IŠlanfl labai pi
giai, nes likau našlė. Mrs. Chernek, 
131 tarpe Crawford ir Homan avė., 
Box 148 Bluė Islahd.

21 AKRAS SMILTĖTO MOLIO 
žemės 1 akras vaismedžių —ge
ras 6 kambarių namas ir kiti bu- 
dinkai — miestas 3 mylios — arti 
U. S. 31 ir pyčių — $2,000, išmokė
jimai. M. Beckwith, 326 Lyons St., 
Soūfh Havėn, Mich.

GERAI IŠTAISYTA 80 AKRŲ 
stako, paukščių, grudų farma — 
juodžemė — elektriką—^$6500. Savi
ninkas William Moench, lloope 
Grbve, Indiana.

Financial
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės i Lithuanian Building 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted Street.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišku, tur
kišką tabaką. Pypkes, cifraretus, cL 
tarus. Kviečiame i musų krautuvę. 
1728 So. Halsted St.. Tai. Canal 9845 

7;^ .. ' < . •** .. z . «... ~

Į'I

I GARSINKI!
ISAVO

BARGENUS
ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI 
t t. < ?. ♦ *4 ‘ 1

• I

PAŠAUKIT MUS TPCfJAp

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji* 
mus' flilodatne gerą nito-
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RYTOJ LIETUVIU KULTŪROS DRAUGI
JOS SKYRIŲ KONFERENCIJA

Ieškos būdų “Sėkmingiau vykinti švietimo 
ir kiilturos darlrt^-K|MiHI|j

* j . !; ' ' ; • ! . \ ' 4 ?

Įvairios Žinios 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

į

7- —* šeštadienis, rugsėjo 4, 1937NAUJIENOS, Chicago, Dl.
— ............  i1'."-111 'i'.i.... m

j ' ' ' ' >'■ ' l

Headųuarters, 1334 kambary, V. V. S. Rengia

. Rytoj j Cicero, III., suvažiuos 
didelis būrys delegatų *iš Chi
cagos ir apie’inkių , dalyvauti 
pirmoj Lietuvių Kultūros Drau
gijos konferencijoje.

Konferenciją šaukia Chicagos 
Lietuvių Draugija, kuri suor
ganizavo / Lietuvių Kult uros 
Draugijų ir jog skyrius iš savo 
narių įvairiose Chicagos ir apie- 
linkės dalyse. /

■ Julius Mickevičius, Chicagos 
Lietuvių Draugijos prezidentas,' 
kalbėdamas apie konferencijos 
tikslus Draugijos skyriuj ė, pe
reitą antradienį pareiškė, kad:

' “Konferencijoje bus ieškoma' 
būdų sekmingjąu vykinti Švie
timo ir kultūros darbus. Rus 
pagrįsti pradai vieningam dar- 

. bui Chicagoje ir kolonijose. Mu
sų darbuotojai šitoje konferen
cijoje sueis į artimesnes pažin
tis ir subendrins

Konferencijos
■ Konferencija

Lietuvių Liuosybės salėje, prie 
14th Street ir 49th 
cero, III. Prasidės 
valandą po pietų.

Pirmoje sesijoje
nariai, profesionalai ir meninin
kai patieks referatų ir muzikos

veikimą”.
programas
įvyks Cicero

Coųrt,‘ €i- 
a'pie 1:30

Draugijos

programą, o antroje sesijoje 
įvyks diskusijos referatuose iš
keltais klausimais: 1. mokslei
vių sftipendijos fondo steigimas;
2. Viešas kultūrinis darbas, ir,
3. Organizacijos tvarka. Po dis
kusijų bus renkamos Lietuvių 
Kultūros Draugijos Centro val
dyba ir pastovios komisijos.

Muzikalius numerius pildys 
dain. Genovaitė Giedraitienė, 
Stasys Rimkus, Kazys Pažars
kas ir V. Bieliajaus šokėjai, o 
referatus skaitys sekami asme
nys: p-lė E. Mikužis (“švieti
mosi /Keliai”) ; Dr. A. Montvi
das (“Kūno Kultūra”) ; inž. 

[Juozas Gura (“Gaisrai”); dail. 
Mikas J. Šileikis (“žmogus ir 
Jo Menas”); adv. K. Jurgelo- 
nis (“Naujoji Etika”) ; inž. 
Kastas Augustas (“Lietuvių 
Kultūros Draugijų Veikla”) ir 
inž. Algirdas Rulis (“Musų 
Jaunimas”). ✓ . 1 4

“Naujienų” redaktorius Dr. 
P. Grigaitis savo svarbioj - ir 
įdomioj paskaitoje gvildens 
svarbų konferencijai klausimą 
“Musų Kultūriniai Uždaviniai”.

Konferenciją atidarys Chica
gos Lietuvių Draugijos prezi
dentas Julius Mickevičius.

— ■ Atostogos.
Sekmadienį mes

Pasitikėjimo 
Verta Finansinė

Lietuvių Budavcjimo, Skolini
mo ir Taupymo Bendrovė 

“Naujienų” Spulka) 
yra geriausiame' stovyje

Gautas iš State Auditoriaus 
laiškas liudija, kad'ši Bendrovė 
yra verta pasitikėjimo ir tiki
si, kad. j trumpą laiką direkto
riai išaukles ją į didelę ir nau
dingą įstaigą. ’

Dalis auditoriaus laiško maž
daug. skamba taip:

Šis Departamentas yra 
i n f o r m u o t a s, kad yra 
dedamos didelės 'pas
tangos išauginti šią Bendrovę 
ir, kad jau yra padarytas dide
lis progresas. Sąstatas direkto
rių dalinai yra pakeistas ir nė
ra' abejonės, kad agresyviški it* 
inteligentiški direktoriai galės 
išauginti Bendrovę į savo apie- 
linkės naudingą įstaigą. Per
viršis jūsų Bendrovės yra virš 
$2,000.00 ir aš nematau jokios
priežasties, kodėl depozitoriai kai ją uždėjo.

..negalėtų būt užtikrinti gauti 
tinkamą atlyginimą ant saVo 
indelių, imant į atydą; kad lai
ke blogų laikų ir visą laiką al
gos ir visos kitos išlaidos buvo 
mažinamos iki minimum. ,,

Jš šių patėmijimų kiekvienas 
gali suprasti, kad ši Bendrovė, 
tai yra, Naujienų Spulka, yra 
verta' užsitikėjimo ir jai yra di
dėlė ateitis.>
>• šios Bendrovės < raštinė yra 
atdara kasdien, .kur jos nariai 
gali bet kokiu laiku pasidėti ar
ba ištraukti savo pinigus.

Kurie nori pasiskolinti ant 
pirmų morgičių, prašome ’ atsi
lankyti, o busite patenkinti.

—Narys.

Sudegė “Ne-unijinė” 
Padanginė

Keletą naktų atgal Bridge1- 
porte, prie 33-čios ir Lituanica 
gatvių, sudegė vienos krautu
vės padanginė (awning). Ji v.
matomai buvo padegta ir ap
laistyta degančiu ’ skystimu, 
nes vos spėjo užsidegti, 'tuoj 
visa btfvo apimta liepsnų. Spė
jama, kad ji buvo padegta to
dėl, kad ne-unijiniai darbinin-

Cicero laukia daug svečių.
“Koplyčia”.
CICERO. \-

busilauksime gausybės svečių
iš įvairių Chicagos ir apielin- 
kės kolonijų. Tai bus Chica
gos Lietuvių Draugijos armi
ja — pirma sueiga Kultūros 
draugijų 5skyrių. Pirmo suva
žiavimo garbė tenka mums, tai 
yra, musų kolonijai. ,

Aš esu1 tikras, kad atsilankę 
svečiai ras prieglaudą ir bus 
viskuom aprūpinti, nes draugi
jos prezidentas p.- J. Mickevi
čius ir , kiti valdybos nariai 
mums pasakė, “žiūrėkite, kad 
viskas butų gerai.” Na, ir bus.
šermenys Liuosybės svetainėj.

Dar to nėra buvę, kad Lie
tuvių Liuosybės svetainė palik
tų koplyčia. Du lavonai ten 
buvo paguldyti, minios žmonių 
lankė. Tai buvo rezultatas 
šiurpaus nuotykio.

,Du vietos piliečiai italai pra
rado gyvybes automobilių ne
laimėje. Jie, t.y. italai, neturi 
parankios vietos laidotuvėms. 
Kadangi A. Petkaus koplyčia 
buvo užimta, tai jie atsikrei
pė prie užveizdos L. L. sve
tainės, p. Aviženio. Sumanus 
p. Aviženis jiems atsakė, “Ko
dėl ne, galipa!” Ištikro, buvo 
labai paranku. Vieta erdvi, o 
jau publikos ir tų vainikų — 
galybės!

• Mirė Du Lietuviai.
Iš gyvųjų tarpo atsiskyrė 

lietuviai Valiulienė ir Ignatavi
čius. Abu augę žmonėm. Buvo 
palaidoti šv. Kazimiero kapinė
se.'

Pp. Daračiunai 
Praplėtė Biznį

Juozas ir Jųlia Daračiunai, 
savininkai Julią’s "Taverno, 
4548 Wentworth Aye., praplė
tė ir padidino savo biznį; įsteig
dami' prie alinės įvairiausių li
kerių ir vyno krautuvę. Dabar 
jų klientai galės ne tik ant 
vietos įsigerti’J bet ir rasti di
delį pasirinkimą likerių neštis 
namo prieihanipmis Kainomis. 
Patarnavimas į yra greitas |r 
mandagus. > /

• . . ; L':' ■ ,’ii »,'■ ... -I '

Be to, pp. Da^ačiuriai žymiai 
papuošė svečiams priimti kam
barį. Jų jštąigą |daį)ąr pasidarė 
jauki ir To įvy
kio prog^ ppj ^Daračiunai po 
Labor Day švenčių rengia iš
kilmingą apvaikščiojimą. Tai 
bus šeštadįenį, šio mėnesio 11 
dieną. Smulkesnių žinių apie 
šias iškilmes risite apgarsini
me, kuris vėliau tilps “Nau
jienose”. v

Su4 šiaja proga paminėsiu, 
kaip ponai Daračiunai yra nuo
latiniai “Naujienų” skaitytojai 
nuo senų laikų.

k

Įvyks merginų 
grožio kontestas
Ęontestas Bus; Will Rcgers 
MėųioriaI Ligoninėje, Rūgs; 28.

Congress Hotly. Į tą vietą krei
piasi tik tos merginos, kurios 
gyvena į pietus nuo Madison 
gatvės. Gi tos, ,s kurios gyveną 
į žiemius ^registruojasi 6970 
N. Clark. Laikas -registracijai 
nuo 9 vai. r. iki 9 vai, vak.
v ' Sp.

Halsted-35th Street 
Biznierių Sąjunga. 
Išsirinko Valdybą
Planuoja praplatinti prekybą 

Halsted gatvėje
/Trumpą laiką atgal Bridge- 

porto biznierių organizacija, 
rfalsted-35th Business Men’s 
Association išsirinko naują val
dybą. Ji susideda iš sekamų 
asmenų:

Harry Poticha, prezidentas; 
John Simidelas, vice-pirminin- 
kas; Clarence Hammond,—v.p.; 
Sam Widman—v.p.; Charles 
Goldman—v.p.; ir T. Thomp
son, v.p.; Milton Mark—sekre
torius ir Jack Wolff—iždinin
kas. Joe Štern, Greenberg ir 
Scheier buvo išrinkti maršal
komis, Mr. S. Wasserman gar
bės pirmininku už jo nuopel
nus organizacijai pereitais me
tais. . . ' '' ■ . ■

Biznieriai išdirbo mitinge 
plačius planus, padidinimui pre
kybos organizacijos teritorijo
je, kuri apima Halsted gatvę, 
nuo 31-mos iki 36-tos gatvės. 
Sąjunga planuoja netolimoje 
ateityje paskelbti “Naujienų” 
garsinimų skyriuje sumany
mus, kurie busią naudingi vi
siems Bridgeporto gyvento
jams. VBA.

Pikniką
Sekmadienį, rugsėjo 

Daniel Ryan’s ’ Woods
12 d., 
miške 

(87th ir Western) įvyks Bri- 
dgeporto Vilniaus Vadovavimo 
Sąjungos skyriaus piknikas.

Bilietus galima įsigyti iš 
anksto pp. Gudų krautuvėje, 
nuo pirmininko V. Balandos 
ir nuo kitų valdybos narių.

< Patriotas. v

Nušovė Sūnų
Darantį Apiplėšimą

Pajutęs, kad plėšikas bando 
apiplėšti jo alinę, Jacob Dūda 
išsitraukė revolverį ir jį nušo
vė. Dūda užlaiko alinę ties 
5019 West 32nd place.

Priėjęs prie nušautojo lavo
no, J. Dūda pamatė, kad tai jo 
paties sūnūs, Aleksandras ’Du- 
da, 29 metų amžiaus, 5019 W. 
32nd Place, Cicero.

SUSIRINKIMAI
Keistučio Pašelpos Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą sekma

dienį, rugsėjo 5 d., 12 vai., Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. Prašome kliubo narius dalyvauti, nes randasi daug 

> svarbių reikalų aptarti. —J. Kondroška, pirm.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, rugsėjo 5 d. 12 vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, todėl kiek
vienas narys privalo būtinai dalyvauti. Taipgi primintina 
nariams, kurie esate persikėlę į naują vietą, būtinai pri- 
duokite antrašą. —P. K., sekr.

Kruopiškių Progres. Kliubo susirinkimas . atsibus sekmadienį, 
rugsėjo 5 dieną, 11 vai. rytą, 2436 N. Marmora St. Visi 
kviečiami atsilankyti. —Rašt. V. čepulevičius.

SLA 129, kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rug
sėjo-5 dieną, 1:30 vai. po pietų, J. Petrausko svetainėje, 

'1750. S. Union avė. Visi nariai malonėkite laiku pribūti į 
susirinkimą, nes yra svarbių reikalų apsvarstymui.

Valdyba.
Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas yra atidėtas iki antra

dienio, rugsėjo 7 d., 7:30 vai. vak. ir įvyks parapijos sve
tainėj. Tai padaryta dėl “Labor Day” šventės. Narės ma
lonėkite pribūti. Draugijos išvažiavimas įvyks rytoj 87 ir 
Kean avė., Justice Park, III. —A. Laurinavich, rašt.

Atostogos Jau Baigiasi.
Atostogų sezonas J ąu baigia

si ir galima pažymėtų kad šį
met daug kas jas gavo. >Buvo 
tokių dirbtuvių, kurios atosto
gų visai nepripažindavo, bet 
atėjo kiti laikai ir viskas pa
kitėjo. Jau ir skurdžius darbi
ninkas gauna progos atsikvėp
ti. Tos atostogos tai geras da
lykas tiems, kurie turi namu's. 
Taiso, gražina. Tą praktikuoja 
ir B. Tumavičia. Visas dvi sa
vaites praleido prie savo namo 
ir, tiesa pasakius, atliko gražų 
darbą. Iš seno padarė( naują.

O Viktoras Arlauskas apva
žiavo keletą valstijų ir daug 
ko pamatė. Nei kiek nesigaili 
praleidęs keletą desėtkų dole
rių. Dabar visi su pilna ener
gija stoja darban. Lauksim ki
tų atostogų.

Jau4 paskelbtas merginų gro
žio kontestas. Bus išrinkta apie 
20 merginų apylinkių' kontes- 
tuose, kurios turės vėliau sto
ti brieš kontesto teisėjus galu
tinam konteste.’ šis galutinas 
kontestas įvyks rūgs. 28 Wil Ro- 
gers Memorial [.ligonines Gold 
Room patalpose-, kuris randasi 
Congress hotelyc e

Pageidauja Lietuvaičių
Kontestą laiipės ta mergina, 

kuri . pasirodys^. su • įdomiausia 
ir žavia asmenybe. Labai pa
gedaujama, kad ir lietuvaitės 
tam konteste dalyvautų. 'Kon
testo sąlygos labai paprastos: 
turi būti netekėjusios, nuo 16 
iki 25 metų amžiaus ir gyve
nančios Chicagoje arba arti
muose priemieščiuose. Laimė
toja gaus Will Rogers “Perso- 
nality Trophy” pilną drabuži
nę, kelionę oru į Hbllywoodą, 
filmos scenos bandymą ir daug 
kitokių dovanų.

Aplikacijas paduoti ąsmeniai

BIBLIJOS
PASKAITA

Labai įdomi paskaita' atsibus 
nedėlioję, 5 dieną Rugsėjo-Sept. 
svetainėje po Nr. 2458 W. 38th 
St., prie p'ąt Archer Avė., Chi
cago, III. Pradžia lygiai nuo 3 
vai. po piet. Kalbės S. Benec- 
kas temoje: “Prilyginimas apie 
Avis ir Ožius”. Kviečiame atsi
lankyti visus.

Girdėsite ką reiškia ta kara
lystė, kurią apturės tos Avys, 
ir ką reiškia ta amžina ugnis, 
su kuria eis tie ožiai. Dar suži
nosite kas yra tas žvėris ir ne
tikras pranašas, kurie ' bus 
įmesti į ugnies pilną duobę ir 
degančią sierą.

Apr. 19-20.

Rengia ir kviečia Biblijos 
Tyrinėtojai. Įžanga • veltui,

pas registrarą Personality Giri Rinkliavoj nebus. —Sk.

PARENGIMAI
/

Ši sekmadienį, rugsėjo 5 d., Liuosybės svetainėje, 14 St. ir 49th 
Ct., Cicero, III. įvyksta Lietuvių Kultūros Draugijų kon
ferencija. Dalyvaus daug atstovų ir. svečių iš kolonijų. 
Pradžia kaip 1:30 popiet. Konferencijos pradžioje bus skai
tomi referatai. Referantai: Dr. P. Grigaitis, p-lė E. Miku
žis, inž. Juozas Gura, Dr. A. Montvidas, inž. Kastas Au- 
gust, adv. Kl. Jurgelionis, inž. Algirdas Rulis, men. M. J. 
Šileikis. Dainų ir muzikos programą pateiks: p-ia G. Gied
raitienė, Stasys Rimkus, Kazys Pažarskas, Jurgis Stepona
vičius, Vytauto Bcliajaus šokėjų trupė ir Trys Grenade- 
riai< — Jokubauskas, Brazis ir Batutis.

' Pasibaigus referatams ir muzikaliai programai eis tik
rasis konferencijos darbas. Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, kuriems įdomu išgirsti referatai ir muzikalė pro
grama, prašome atvykti. Draugijos nariams įžanga nemo
kamai. ** Į

Visuotinas Chicagos Laisvamanių piknikas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 5 d., Dambrausko farmoje, Willow Springs, III. Rose- 
lanndniečiai, kurie neturite mašinų nuvažiuoti, sus:rinkite 
prie Darbininkų svet., 10413 Michigan avė., kaip 10 vai. 
ryte. Trokas nuveš veltui. —Komisija.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE I

TEISĖJAS PASIGAILĖJO — Miesto teisėjas Borelli paliuosavo iš kalėjimo du jau
nuolius Wąyne Thedford, 17 metų amžiaus (kairėj)’ ir R.aymond Tate, kai paaiškėjo, 
kad pirmasis turi 16 metų žmoną June, kuri liepos 13 d., pagimdė kūdikį, ir kad antra
sis turi žmoną, kuri tėra 14 metų amžiaus. Abu jaunuoliai buvo suimti ir įkalinti už 
apiplėšimus* . .

BUJOJA —r Jauna sesutė 
Jennie valgydina kūdikį Se- 
raphine Soroi, kuri gimė už. 
aštuonių minučių po savo 
motinos mirties. Buvo ma
noma, kad kūdikis greitai 
numirs, bet pakol kas lai
kosi ir rugp. 17 d., buvę 4 
mėnesiu amžiaus. ' 

. . ... ' ■

Ącmę Photo

PAGERBĖ JAUNAVEDĖS — Grupė žymių dainininkų, kurie Hollywoode, Cal. 
surengė pagerbtuves dviejoms pagarsėjusioms filmų jaunavedėms. Iš kairės deši
nėn: operos dainininkė Lily Pons, jaunavedė Jeanette MacDonald, Grace Moorė, 

• John McCormick ir Gladys Swarthout. Antroji žvaigždė, kuriai pagerbimas buvo 
rengiamas buvo Mary Pickford. Ji kiek laiko atgal ištekėjo už Buddy Rogers.
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