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9 valstybes sutarė 
kovoti piratus

Anglija ir Francuzija patruliuos Vidurže
mio jurų į vakarus nuo Malta salos. Rusi

ja gnųnoja savystoviu veikimu.

t

NYON, Šveicarijoj, rūgs. 10. priversta stvertis savo priemo- 
— šiandie čia susirinko devy- 

’ nių Viduržemio jutos valsty- 
' bių konferencija apsvarstyti 

budus kovos su piratiškomis 
submarinomis, kurios skandina 
Viduržemio juroj neutralių ša
lių laivus.

Konferencijos pirininintū 
vienbalsiai išrinktas Francuzi
jos užsienio reikalų ministeris 
Delbos, kuris pasakė ir įžan
ginę kalbų,, kalbėdamas kartu 
ir vardu Anglijos valdžios.

Delbos kalba buvo labai at
sargi ir jis apgailavo, kad kon
ferencijoj nedalyvauja Italija 
ir Vokietija, kurios atsisakė 
dalyvauti joj dėl dalyvavimo 
Rusijos, kuri atvirai apkaltino 
Italiją už skandinimų laivų. 
Italija buvo pasiūliusi kovos su 
piratiškomis submarinomis klau
simų pavesti neutraliteto ko
mitetui. DelboS1 gi f ai atsakė, 
kad to kiaušinio neuąįimų^pa- 
vesti įleutraiiteio Komitetui, 
nes tai yra skubus klausimas, 
reikalaująs greito išsprendi- 

' mo. (
Iš pakviestųjų konferencijon 

12 valstybių dalyvauja devy
nios valstybės. Nedalyvauja 
Italija, Vokietija ir Albanija? 
Dalyvauja gi Anglija, Francu
zija, Turkija, Jugoslavija, 
Egyptas, Graikija, Rumunija, 
Bulgarija ir Rusija.

Konferencija jau nutarė pa
vesti Anglijai ir Francuzijai 
patruliuoti Viduržejnio jurų į 
vakarus nuo Anglijai priklau
sančios Malta salos, kuri yra 
į piettfs nuo Italijos ir Sicili
jos. Konferencija priėmė prin
cipe ir kitus svarbesnius ko
vos su submarinomis punktus, 
bet smulkmenas paliko išdirbti 
kitam posėdžiui, kuris įvyks 
rytoj (šeštadieny) po piet.’

' Griežta Litvinovo kalba.
Atidarant konferencijų,

Delbos kalbos, kalbėjo Rusijos 
užsienio reikalų komisaras Ma
ksim Litvinov, kuris aštriai pa
smerkė piratiškas valstybes. 
Nors jis Italijos ir neįvardijo, 
bet buvo aišku kam jo kalba 
yra taikoma, ypač atsimenant 
oficialį Rusijos kaltinimą Ita
lijai dėl skandinimo laivų.

Litvinov pareiškė, kad Rusi
ja yra prisiruošusi prisidėti 
prie kolektyvių pastangų su
valdyti piratiškas stfbmarinas 
ir išreiškė viltį, kad tos prie
monės bus pakankamos ir sku
bios. Kitaip pati Rusija bus

nių nubausti piratiškas valsty
bes, nes ji “negalinti svetimoms 
valstybėms leisti naikinti Ru
sijos valstybės turtų — lai
vus.

“Tokis begėdiškas reiškinys, 
kaip piratybė jurose — orga
nizuota ne pavienių kriminali
stų, saikų ar maištininkų, kaip 
būdavo praeityje, bet Europos 
valstybės valdžios — turi su
silaukti pasaulio domės”, sakė 
Litvinov ir paskui pridūrė:

“Šioj konferencijoj vengti 
dalyvauti galėjo tik tos valsty
bės, kurios skaito save- apsau
gotomis nuo piratybės — nes 
arba jos pačios organizavo pi- 
ratybę savo politikos tikslams, 
arba palaiko labai artimus ry
šius su piratais. Tik tokios val
stybės yra užinteresuotos tor- 
pedavimu šios konferencijos”.

Pasak Litvinovo, piratiškus’ 
puolimus • daro ;-.“submarinos, 
kurių vardai yra užtepti, ku
rių nacionalės vėliavos yra pa
slėptos ir kurių įgulos dėvi ma
skuotas Uniformas”.

Amerika skundžiasi 
dėl japonų cenzūra

vimo pašto
PEIPING, rūgs. 10. —Ame

rikos ir Anglijos ambasados 
padavė protestų Japonijos am
basadai prieš Japonijos cenzo
rių trukdymų pašto. Tvirtina
ma, kad didelis kiekis pašto 
siuntinių, adresuotų dagi am
basadoms, liko sutrukdyti ar 
visai japonų sulaikyti.

Ambasados tiria gandus, kad 
mažiausia du vežimai laiškų li
ko japonų išvežti iš pašto. Ma
noma, kad tie siuntiniai liko 
sudeginti, einant griežta Japo
nijos militarine cenzūra, kuri 
nepraleidžia jokių japonus pa
žeminančių laiškų.

Ispanijos lojalistai 
paskandino nežino

mą submarinų
C ARTA GENA, Ispanijoj, r. 

10. — Ispanijos lojalistų ka- 
nuolės, kaip manoma, prie šio 
lojalistų valdomo Viduržemio 
juros porto paskandino nežina- 
mos šalies submarinų.
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Submarinai pasirodžius pa
kraščiuose, pajūrio batarejos 
atidarė smarkią ugnį. Vėliau 
juroje pastebėta didelį kiekį 
aliejaus, kaip būna submarinai

Lietuvos Naujienos
Gausiausia Rokiškėnu 

šeima
SNIEGIAI, Rokiškio v. — 

čia gyvena ūkininkas Skverna- 
vičius, 4 ha žemės savininkas. 
Vedęs yra 14 metų ir jau turi 
12 vaikų: šešis berniukus ir 
šešias mergaites. Visi vaikai 
sveiki ir gražiai auklėjami. Iš. 
gimusių nė vienas nėra miręs.

Nacionalės skolos 
siekia virš $37,- 

000,000,000
WASHINGTON, rūgs. 10. — 

Iždynė šiandie paskelbė, kad 
■rūgs. 8 d. nacionalč skola sie- 

>kė $37,211,842,492.

Amerikiečiai bėga 
iš Swatow

SHANGHAI, rūgs. 10.—Ma- 
sinis evakavimas 7,000 Chini- 
joje gyvenančių amerikiečių 
vis labiau plečiasi.

Swatow, pietinėj Chinijoj, 
amerikiečiai buvo priversti pa
sislėpti Amerikos karo laive, 
JĮajponijos lakunamis atskridus 
bombarduoti miestų.

Reikės mokėti už 
laikymą kalėjime

Litvinovui ne- 
ir Francuzijos 
visai nenori to

ŠANCHAJUJE — Vienos šangliajaus,, JKinijos gatves 
pjrvėdlMtffS' įio japonų lėktuvų bombardavimo. Visos“ gaf- 
ves, -apielinkėse) kur bombos nukrito, buvo nuklotos la
vonais, griuvėsiais ir automobilių, vežimų laužais. Paveik
slo priešakyje guli sužeistas Kinijos kareivis, kuris nežiū
rint žaizdų, smalsiai seka fotografų maukiantį paveikslų.

Tečiaus iškelti . įrodymus 
prieš Italijos submarinų pira
tiškų veikimų 
leido Anglijos 
valdžios, kurios
klausimo kelti konferencijoje 
ir ieškoti laivų skandinimo kal
tininkų, bet tik rūpinasi su
stabdyti jų veikimų ateityje.
Daug Anglijos karo laivų Vi

duržemio juroje.
LONDONAS, rūgs. 10. — 

Francuzijai paskelbus, kad ji 
nutarusi pasiųsti iš Atlantiko 
į Viduržemio juTų penktų tor
pedinių laivų eskadrų, paaiš
kėjo, kad Anglija ten turi jau 
33 torpedinius laivus, kuomet 
normaliai ten būna tik dalis 
to laivyno. Taipjau plaukia į 
Viduržemio jurų ir du dideli 
mūšio laivai.

Francuzija gi turi septynis 
didelius kruizerius, 6 mažes
nius krPizerius, lėktuvų laivų 
ir daugelį torpedinių laivų.

Bet Anglijos admirųltija vis- 
tiek tikrina, kad laivynui bus 
sunku sugaudyti piratiškas 
submarinas, nės' Viduržemio 
jura sudaro ideales sųlygas jų 
veikimui, su užtektinai netoli
mų vietų joms pasislėpti.

Atidarė Wheeler 
tvenkinį

CORRSVi
Chicagai ir apielinkei fede- 

rąlio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Veikiausia giedra ir vėsiau.
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 79°.
Saulė teka 6:25, leidžiasi 

7:09.

Chiniečiai laimėje 3 
mušius; cholera ap

nyko japonus
Chiniečiai atmušė japonus tri

juose frontuose. Tarp Japo
nijos kareivių pradėjo siau
sti cholera.

Chinijos komunistų 
armija kovos 

japonus
i - ■■■ ■ - - • - '> ; ... ■

100,000 komunistų armija: liko 
reorganizuota ir siunčiamą į 
frontą kovoti japonus.

WHEELER DAM, Ala., rūgs. 
10. — $37,000,000 Wheeler 
tvenkinys, trečias milžiniškas 
elektros gaminimo, vandens ke
lio ir potvynių kontrolės pro
jektas Tennessee u’pės klony
je liko atidarytas šiandie “var
tojimui ir naudai busiančiųjų 
gentkarčių”.

- Tvenkinys buvo / statomas 
Tennessee Valley Authority ir 
galės pagaminti 90,000 arklių 
jėgos elektros.

SHANGHAI, rūgs. 10.—Chi
niečiai trijuose frontuose ap- 
aikė svarbias pergales. Be to 
tarp Japonijos kareivių Shan- 
ghai apielinkėj. pradėjo statutį 
cholera. Patys japonai prisipa- 
žysta, kad 20 jų kareivių jau 
mirė nuo choleros ir kad 80 
kareivių pavojingai serga.

Choleros epidemija pasirodė 
Paoshan priemiesty ir yra pa
vojaus, kad ši greitai limpan
ti liga gali persimesti ir? tarp 
ęhiniečių.

Japonai taipjau prisipažysta, 
kad jiems nepasisekė chinie- 
čius nugalėti palei svarbų Woo- 
sung militarinį vieškelį.

Be to Chinijos kanųolės lai
mėjo labai smarkų mūšį su 
Japonijos artilerija ir laivais 
palei Whangpoo upę, privers- 
damos japonų laives atsitrauk
ti ir neleisdamos jiems išsodin
ti kareivius.

Japonai skelbė šiandie pra
dėsiu labai smarkų ofensyvų, 
bet dėlei chiniečių laimėjimų 
subliūško ir tas plačiai išgar
sintas ofensyvas.

NANKING, rūgs., 10. —, Chi
nijos komunistų armija- iš 
100,000 ar daigiau kareivių, 
kuri per pastaruosius dešimtį 
metų kovojo Chinijos valdžių, 
dabar su ta valdžia susitaikė 
ir tapo paversta reguliare 8-ta1 
Chinijos armija; kuri bus pa
siųsta kovoti japonus.

Komunistų vadas Chu Teh 
tapo paskirtas armijos koman
duoto j u ir jis paskelbė, kad 
jo armija veržiasi kovon su 
japonais ir yra pasiryžusi mir
ti, bet japonus iš Chinijos iš
varyti. •

paskendus. Bus dedama pa
stangų submarinų iškelti, jei 
pavyks sprąsti jos paskendimo

■■
Pa jurtos batarejos apšaudė 

ir kitų arti kranto pasirodžiu
sių submariną, bet nėra ženk
lų, kad ji butų buvus kliudy
ta.

Sukilėliai užėmę kal
nus prie Gijon

HENDAYE, Francuzijoj, r. 
10. — Sukilėliai skelbia užėmę 
svarbų kalnų Covandonga prie 
Gijon ir už vilkę į jį savo ka- 
nūoles. Gijon gi yra paskuti
nė lojalistų tvirtove šiaurinėje 
Ispanijoje, prie Biskaya įlan
kos.

Bet lojalistų pranešimas sa
ko, kad Asturijos angliakasiai 
ruošiasi smarkiai ginti miestą 
ir j šiaurę nuo Leon jie ne tik 
atmušė sukilėlius, bet atsiėmė 
daugumą prarastų pozicijų. Te
čiaus narsiems Asturijos an
gliakasiams, taip paskubusiems 
savo dinamitaviais, labai trūk
sta ginklų ir amunicijos.

Federacija teismu 
kovoja CIO

Traukinys su amerikiečiais 
išvyko iš Hankow į Cantįpn. 
Nors kelias Yangtze upe yra 

bet chiniečiai - *tą 
upę užblokavo ir dabar ‘ja ne
gali plaukioti laivai.

Swatow Japonijos lakūnai 
pridarė didelių nuostolių ir už
mušė daugelį civilių gyvento
jų. Ten gyvenantys! anglai ir
gi šaukiasi pagelbos ir jiems 
padėti atplaukė iš Hong Kong 
Anglijos karo laivas.

Austrijos-Vokie- 
tijos derybos

< VIENNA, rūgs. 10. — Aus
trijos užsienio reikalų minis
teris Guido Schmidt pradėjo 
derybas su Hitlerio padėjėju 
gen. Goering. Nors ir tvirti
nama, kad .vizitas esųs priva
tus, bet yra aišku, kad tapo už
vestos svarbios Austrijos ir 
Vokietijos derybos, jei gen. 
Goering atskrido palikęs taip 
svarbų nacių kongresų Nurem- 
berge.

Dar tebeieškoma Ru
sijos lakūnų

KAUNAS. —Teisingumo mi
nisteris paskelbė “Suimtųjų 
išlaikymo išlaidų ieškojimo ir 
jų atsakomybės taisykles”.

Taisyklėse pasakyta, kad 
teismo ar administracijos or
ganai nubaustieji, laikomi na
muose suimtiesiems, moka už 
kiekvieną namuose suimtie
siems išbūtą parą po 3 lt. iš
laikymo išlaidų.

Išlaidų nemoKa: 1) teismo 
išteisintieji, 2) paleistieji dėl 
bylos nutraukimo ir 3) nubau
stieji drausmės budu.

Išlaidas sumoka: 1) pats nu
baustasis — bausmę atlikęs, 
bet ne vėliau, kaip per vienų 
menesį nuo paleidimo dienos, 
jei nubaustasis laikomas na
muose suimtiesiems ne ilgiau, 
kaip vienerius metus, 2) nu
baustojo turto globėjai — 
kiekvieniems metams pasibai
gus.

Už laikomus savivaldybių 
areštinėse išlaikymo išlaidas 
ieško savivaldybes ta pačia 
tvarka.

Išlaikymo išlaidų sumokėji
mui laiduoti dedamas draudi
mas arba areštas kaltinamojo 
turtui: a) teismo organų — 
patraukus kaltinamų j į tieson, 
kaip numatyta Baudž. proceso 
įstatymo 268 ~str., 2) adminis- 
tracijoS organu — kaltinamą
jį nubaudus. ' -

Apie priklausančias yalsty- 
bės iždui nubaustųjų išlaikymo 
išlaidas Teisingumo ministeri
jos vadybos namai suimtie
siems siunčia žinias Kalėjimo 
inspekcijai.

Išlaidos nuo nekilnojamojo 
turto ieškomos* per teismo ant
stolį, kilu, turto — per polici
ją. Nubaustojo išlaikymo išlai
doms apmokėti gali būti paim
ti jo turimi kalėjime pinigai, 
kurie yra jo atsinešti, jam at
siųsti arba atnešti, bet tik ta 
suma, kuri viršija 30 lt.

Kalėjime uždirbti kalinio pi
nigai, kiek jų bebūtų, išlaiky
mo išlaidoms negali būti paim
ti.

Taisyklių baigiamuosiuose 
nuostatuose pasakyta, kad nu
baustųjų išlaikymo išląidos ieš
komos nuo “Laikinojo įstaty
mo apie namus suimtiesiems 
pakeitimo” dienos,, t.y. nuo 
1935 m. spAlių 11 d.

Už laikymų kalėjime iki 1935 
m. spalių 11 d. išlaikymo iš
laidos neieškoma.

Hitleris reikalauja 
daugiau vaikų

NUREMBERG, rugs,> JO. — 
Hitleris, pats būdamas senber
nis, kalbėdamas nacių kongre
se ragino Vokietijos moteris 
gimdyti daugiau vaikų.

“Mes remsime vadų Chiang 
Kai-shek ir kovosime ranka 
rankon su visos šalies armijo
mis. Mes norime mirti mūšyje 
prieš japonus. Mes esame tik
ri, kad mes galįme atgauti pra
rastų teritorijų’’^ sako komu
nistų armijos pranėšimąs.

-Spėjama, kad* naujoji armija 
jau kariaująnti Peiping apy
linkėse.

■ ..... ' -

CHICAGO. — Trys vyrai, 
kurie keli dešėtkai metų atgal 
paprastu vežimų atliko kelių 
mėnesių keliortę iš New Yorko 
į Califėrnijų ir ten apsigyve- 
mo, dabar visai susenę, vienas 
90 m., kitas 92 m.^ o trečias 
97 m. amžiaus, tų-' pačių kelio
nę atliko * orų, nuskrisdartii į 
porą dienų į New Yorkų ir 
parskrisdami“ atgal į Califor
ui jų pasažieriniais lėktuvais.

( n i i i - ,

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 10. 
— Amerikos Darbo Federacija 
užvedę bylų federaliniame teis
me prieš nacionalę darbo san
tykių tarybą, dėl jos pravestų 
darbininkų atstovų rinkimų 
National Electric Products Co. 
Ambridge dirbtuvėj,

Federacija skaito tuos rin
kimus neteisėtais, nes taryba 
sutrukdžiusi kompanijos pasi
rašymą kontrakto su Federa
cijos unija ir vieton to įsakiu
si pravesti rinkimus, kurie bal
savimu išspręs kas darbinin
kus atstovaus derybose su 
kompanija. *
/ •

VARŠAVA, rūgs. 10. — Len
kijos , Silezijos žurnalistai nu
tarė boikotu'oti visus nacių 
laikraštininkus protestui prieš 
lenkų persekiojimą Vokietijoj 
ir uždarymų lenkų laikraščių.

FAIRBANKS, Alaskoj, rūgs. 
10. — Besiartinanti ilga pus
mečio naktis verčia visus sku
bintis su ieškojimu dingusių 
tolimoj šiaurėj Rusijos lakū
nų. •

Spėjama lakūnus esant gy
vus, nes eskimosai pranešė ma
tę šviesas tolimoj šiaurėj, ku
rias galėjo leisti tik dingę la
kumai.

Tečiaus dienos darosi vis 
trumpesnės. Vandenynas to
liau į šiaurę yra užšalęs ir lai
vai nebegali kiek toliau į šiau
rę nuplaukti, tad tenka vien 
lėktuvais ieškoti lakūnus. O 
greitai skrendantiems lėktu
vams sunku ką pastebėti be
galinėse sniego dykumose.

WASHINGTON, rūgs. 10. — 
Gegužės mėn. ištiko 707 nelai
mės su4 traukiniais, kuriose žu
vo 21 žmogus ir 126 žmonės 
liko sužeisti.

Paplito nuodijimasis 
karboliu

ŠIAULIAI. — VIII. 16,d. vi- 
dudienį i Ūkio banko kiemų įė
jo šiaulietė Luganeckaitė Stasė 
ir čia išgėrė buteliukų karbolio. 
Luganeckaitė nugabenta miesto 
ligoninėn su silpnom gyvybės 
žymėm, žudėsi dėl nelaimingos 
meilės. Par paskutines ’ dvi sa
vaites — tai jau ketvirtas at
sitikimas, kada žudosi žmonės 
karbolio rūgštimi.

• ■

DIXON, III., rūgs. 10. — Val
stijos beprotnamyje nuo pra
džios šių metų nuo dyzenteri- 
jos mirė jau 30 žmonių.

PARYŽIUS, 7 rūgs. 10. — 
Prancūzijos laikraščiai rodo su
sirūpinimo dėl gandų, kad 
Franci jos Morokos maurai or
ganizuojasi nusikratymui pri
klausomybės Francuzijai.

\ t



Dykai gydymas 
nuo paralyžiaus 

o
r —,f : .

Atidarys 50 ligoninių; 
įspėja tėvus.

Kovai su vaikiu paralyžium 
Sveikatos Departamentas ima
si bėdos priemonių, šiomis 
dienomis buvo sušaukta ketu-4 
riolikos gerklės, nosių ir kitų | 
ligų specialistų pasitarimas, 
kuriems pasiųiius, paskelbta, 
kad tuojau bus atidaryta 50 
specialų® klinikai, kur gydyr 
mas nuo paralyžiaus bus tei
kiamas dykai.

Beto, įspėja ir tėvus. Įspėja 
juos todėl, kad jie, tai ligai 
pasirodžius, bando gydyti na
miniu budu. Ta liga yra pa
vojinga ir, nežinant, galima 
lengvai pavojų padidinti. Pa
stebėjus vaiko temperatūros 
pakilimų, ar kokį nors kūno 
sustingimų, tuoj, neatidėiio- 
jant, reikia kreiptis pas gydy
tojų ar į klinikų.

Valdžia rupinasi serumo 
ištekliumi.

Serumas arba kraujavande- 
nis vienas iš atsakančių vais
tų nuo tos ligos. Jo išteklium 
rupinasi pali valdžia t. y. gu
bernatorius Horneris. Rūpina
si nevien jo pakankamu kie
kiu, bet ir skubiu pristatymu. 
Tuo reikalu yra steigiami spe
cialus pristatymo centrai ir 
naktiniai telefonai, kad pri
veikus, nors ir naktį, 
greitai pristatyta.

Kifas vaistas nuo tos 
yra zinc sulphatas. Bet, 
cialistams išreiškus savo 
giamų nuomonę, tas 
nebus vartojamas.

Mažiausias tos ligos apsirei
škimas pastebėtas BervVyn 
miestely. Tenai užregistruota' 
praeitų šeštadienį tik vienas 
susirgimas. Todėl ir mokyklos 
ten buvo laiku atidarytos. Bet 
ir vėl užsidarė, nes bijo Ligos 
invazijos iš Čikagos ar kitur’

butų

ligos 
spe- 
nei- 

vaistas

Pirmadienį Atsida
rys Vakarinės 
Mokyklos

Pirmadienį, rugsėjo 13 dienų 
pradės veikti pilnai akredituo
tos sekančios šešios vakarinės 
mokyklos, būtent:

NORTII SIDĖJ-Lake Vjew, 
4015 N. Ashland av. ir Schurz, 
3601 Mihvaukee avė.

SOUTII SIDĖJ—Englevvood, 
(>201 Stevvart avė. ir Fenger, 
11220 So. Wallace St.

WEST SIDĖJ—Austin, 231 
N. Pine avė. ir Crane, 22.45 W. 
Jackspn Blvd.

Dėstomieji dalykai bus tai, 
kas yra dėstoma bendrosiose 
aukštesniosiose, .komercinėse ir 
elementarinėse mokyklose. Mo 
kys ir anglų kalbos tuos, ku
rie nėra angliškųjų mokyklų 
lankę. Paski/i specialus kursai, 
būtent: air conditioning ir re- 
frigeracija, braižyba, slide rule, 
linotype, radio, viešas kalbėji
mas, spalvų harmonija, žinios 
apie motorus, kosmetika, skry
bėlių dirbintas, siuvimas, se- 
kretoriavimas ir kiti dalykai.

Anglys
5 TONU VEŽIMAI AR DAUGIAU 

—C.O.D. — PLŪS TAKSAI
SO. ILL. LUMP $6.00

” ” NUT $5 50
------------------  $8’-75BLACK BAND Block 
MILLERS CREEK 
ERIE LUMP
Pet Cartjon Coarse ........... $8.50
Koppers Range ar Nut Coke 11.0' 
F. C. Stoker Nut 85% Nut 5.10 
Pocahontas ... ....$6,95 

MINE KUN 60%
40 kitų kuro rųšių žemom kainom 
Atlankykit musų kiemą ir pama 
tykit musų anglį pirm negu pirk
sit. Patelefonuokit atsiųsti musų 

patarnavimo karą.
RADIANT COAL CO.

450 W. 35th Street 
Phone Yards 0830

■ • >' t '/'V

NAUJIENOS, Chicago, III.

Skalbyklų Darbiniu 
kės Rengiasi

f lietvirt^dičniG vakarų uub^L 
savo išeiti į staikų .35,000 čį-, 
kagos skalbyklų darbininkių 
unija. Jei streikas įvyktų, tai 
jis paliestų Čikagos 300 škal^' 
byklų. Pasirodo, kad nei viena 
skalbyklų darbininkė n^u^dir-: 
bą daugiu kaip 28 centus į i 
valandų, o daugumoje gauna’ 
tik po 18c. Naujas darbininkių į 
reikalavimas yri pakelti algss 
20 nuošinič.ių.

\w>.i ■■■! 1
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BIZNIO K1SIKALU UtEIKiT 

PA(S
Juozapas Ažiikas

Aš tųriif advokatą dėl visokių 
reikalų. Duodu informacijas tak- 

. sų, ir, , namų reikalais. Arba jeigu 
turite bedąs su, sąvp nendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
vjr&mtyetąis reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNE&S ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. BojjJeyard 34.5Q 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 yak.)

i

r 1 ...........IRSOR—Ir ..... . nw ■ ■ » <1
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Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkrąjįfttom fnndčiuo, pianiis ir 
visokius rakapduo bei itoriii 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED STJ WESTEBNAVE, 

Yard$ 3408 Hemlpck 5949

6921 SOUTH

RYTOJ PIKNIKUOS — Trys jauni nariai A. Andre- • 
. jevo šokių grupės, kurios naudai rytoj yra rengiamas 
“Surprize” piknikas, šokėjų grupės nariai ir draugai su
sirinks vasary užbaigti Shady Tree Inn—Spaičio Darže, 
prie Archer Avenue, Willow Springs miestelyje, ties O’- 
Henry parku. Piknike bus šokių, muzikos ir dovanų. Tė
vų komiteto (kuris rūpinasi rengimunarė Anna Dovgin 
visus kviečia atsilankyti. (Sp)

GARANTUOTI , ,
VARTOTI BOILERIAI

ant materiolo pilnam Šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
MAS. ■ "

i

Radiatoriai, paipbs ir fitingai, di
džiausias stgkas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

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

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine.
10 West 18th Street
RIįo. Ir musų patyręs inžinierįus 

atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildyiųp rei- , 
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą, m 
NEREIKIA PINIGŲ IMO- i 
KĖTI — 36 MĖNESIAI Iš- fl 

MOKĖJIMUI—ŽEMA N
PALŪKANŲ KAINA. H

Atdara, vakarais iki 7 vai. | 
Nedeliomis iki 1 v. dieną | 

*' 1. J';1'!.........  I !■'! Į
■ I 11.1 I, J 1 • j Iiljfr,,,,,

I VAKARUS NUO 
STATE STREET

HEAT CIRCULATOR

ALIEJINIS PE

ČIUS TAI YRA 

PRAKTIŠKI AU

SIS BUDAS AP

ŠILDYTI SAVO 

. 'NAMUS.

ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJOJ
yra didelis pasirinkimas alejinių, pečių iš ge
riausių išdirbysčių.' Štai pavyzdžiui, kuris ap- 
šildys jums tris arba keturis kambarius pil- 
nąi. .

JO KAINA
TIKTAI .......

$AQ.5O
Galite Pirkti Lengvais Išmokėjimais

' -   ?■     ■ . '-f--------------------- i «   , t
• . • . / ' • •

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8768
CHICAGO, ILLINOIS

I <. į;

KRĖSLAI ant RATU 
DEL PALIEGUSIU 
Rendon arba Nuosavybėn

LENTOS 
WALLBOABD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 1” lentos, •1,060 pždų — $21.00 
2x4, 2x6, 2x10, 2x12 M P«d. - $27.00 
Nauju h plyjvood, rlaų dydžių, ketv.

pSda . ............................................... _ 3%c.
Inaulatiųg bow<L ketv. p£d.........— l%c
Naujas plaster board. ketv. pžd. — 2c 
Naujas waiibow4, yjmj dydžių,

ketv. p&lu ...... ..... . ...... iyec
Nuv.U kedro stulpeliai, 7 p&d. ilgio,

štulrn  —.—..........    10c 
geriausios naujos durys, žt. .—— $2.25 
HolcHs 8t<»gų popieriaus, 108 ket.

pŽĄų . , .. ...1.........------------------ — 80p
Geriausios v.žlų tvoros, pMa ------  2%c
8.00 «*!• i&vWWB« Jr išIauktaSs

muLevos, $2-50 maleva, visokių

..................  ...... A.... ........ Į  --------------- —-------------- -------

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninį 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir m»gne- 
tic bl anketa ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

M • • '   IT"" I" r*”-r——•—I Į.

Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. 85tfi and Hateted gte.
Ofisų valandos 1-3 nuo6:80-8:|0

Nedaliomis pagal sutartį 
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tat Keaveod 6197

Ofiso Te!. Vfrgtnia 0036 
Residence Tel. BEYERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS f
GYDYTOJAS JR CHIRURGAM 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos;

'rr-4 ir nuo 6—8 vpl. vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLABEMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

6939

Duodam Naujus Tairus
Visi Krėslai Sterilizuoti

IŠDIRBĖJAI
Specialių Krėslų pagąl užsakymą

Dėl Lengvos Transportacijoe 
Metalinės Sudėties Krėslai

Pristatymas po visą miestą dykai.

CHICAGO
WHEEl CHAIR CO.
1-971 W. Ogden Av^; Šeelęy 5,084
WALTER W. WOSSz Savininkas.

DL L E. MAKARAS
10758 S, Michigan Avė 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277DUOKIT 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.

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 »o pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bnunsvidk 0597

$1.25 
$6.50 
$2.50

$a.75 
. 15c

Vtu«>H tMbniain «t 
Siuto# \<vrauHhijZ 
NojI jw> nįiM

Lath, į;u<>l>hHaI
NAUJI RAKANDAI 

Matraeab $10.00 vertės ----------- -
Sudedamas kaučatt Ir matracas.

Komi*. .................,........... ..... .............
Naujas atutUo couchea specialiai 

pigus ' ... .... ....................... ..........
įGeriansla nauja metalinė lova, 

pigiai po ...............................—
Sukti «*pring8ai lovai, $10.00 vert.

1,000,000 PSDU GERŲ 
VARTOTŲ LENTŲ 

1X6 M&M, 8-ool. Shiplap, 2x4’8, 
8x8’8, 2x10’8, 2x12’8, 6x3, 3*8.. Eglinių 
lentų grhulims ir partiSeuų, viskas ifi 360 
pfidų sandelio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su npoatpilu, Kad tik greičiau parduoti.

.Siunčiame j Užmiesti.
. SEk M A DIENIAIS ATPAĮtA-

visokios, St. 
$6 vertas

$4.00

$4.05

$16.05

$4.05
$4.05

2x6’8,

ntnu tilt S a s TIK*/feKr* ra C i^OiT

DIREKTORIUS
I" J “| ”

■ LiiUU UIImI w
IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR liMf * ■ ' ■ 
^^h^ .YARDS.17414742 j 

46(15^7 So. Hermitage Aye.
L

4605^7 80. Hermitage Avė.
4447 ' South 7 Fairfieid Avenue

• . 4 * . «7-. * . V U >• U. ■ Z‘« « jr . . . / . — «

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

t -t > 1 4 koplyčios visose
-L-4J c J- Chicagos dalyse

■•’Hiep'LA^AvErrE' 0727' ...... ....... ............... . ——

Klausykite musų Lietuvių r adiopr o gramų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties <1420 K.) -r Pranešėjas 

: ■ Jt šALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI T ’ 

Chicagos, ’
Cicero 

Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS* 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P, MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Ąvęnuę Phone Boulevard 4139

.J............ .......................................... .......... .........-.......  »■!' n ...........................  1- 1 r'"!',. i'

, A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 

r ’ • ...  ............. .. -.  ■■■..—........ .............
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Stręet v < Boulevard 4089
..........." 1 1 !■> r»". , .p... . . ............ . .Į!..,

- I. J.ZOLP Phone BouL 5203
164Q West 46th Street Phone Boulęvard 5566

■! 'lyri ■ ................ .. ■ ■ ■ - ■ , . Ul,| t ,

Š.M.SKUDAS
Wešt 18th Street Phone Monroe 3377

St®&

ADVOKATAI

Miesto 
Kamb. 
Namų

st.
ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Tejephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Pąrk

st
1824
3395

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimų, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spęcialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
'»e akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

TeI Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemtock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakarę
A^r.edni oitard

LACHAWICZ IR
2314 West 23rd Plące
SKYRIUS: 42-44 East 108tU Street

hone Canal 2515
Tel, Pullman H70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So, Western Avę, Phone Vjrginia 0883

< ’ '..C ■■ • > •' • ■ 'A- ’ •

Phone CANAL
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valančios: nyo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Caiifaraia Arenu®

Telefonas Republic 7868

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfieid 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 
v ak- Nedėhoj pagal susįtarima 

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

Phone Boulevard 7642
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Doctor Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1-—3; 7—8 kasdien, iš- 
skyru$ seredą. Sekmad. susitarus. 

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

TeL Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl, nuo 10 iki 13 a.m. 

dr. s. Saikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tjk susitarus
Phone BOULEVARD 8<83

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .

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

Ofisas ir Laboratęriją;
1034 W. 18th St., netoli Morgan ,SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL, 
OFISO VALANPO8<

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, mio 2 ild 4 
yai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliotąją nuo 10 jįfį 1? 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nyo 10 iki 12 
Rez. T«hphone PLAZA 2400

Garsinkitės Naujienose

.... . -.____Niii..



šeštadienis, rugš. 11, 1937

VIENI METAI...

šiandien sukanka lygiai vie
ni metai, kaip mirė Juozas J. 
Čeponis. Mirė jis visai netikė
tai, nė kiek nesirgęs. Staiga 
sustojo širdis plakusi, ir vis
kas buvo baigta.

Chicagos lietuviams Juozas 
Čeponis buvo labai plačiai ži
nomas. Pažinčių ir draugų jis 
turėjo labai daug. Būdamas 
taikaus budo, jis su4 visais gra
žiuoju sugyveno. Įvairiuose pa
rengimuose jis visada sugebė
davo sutelkti apie save drau
gų būrį.

Praėjo jau ištisi metai, kaip 
jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Nuo to laiko, kaip sakoma, 
daug vandens nubėgo. Tačiau 
draugai nuolat jį prisimena. 
Prisimena tuos laikus, kai jie 
drauge su velioniu veikė, drau
ge linksminosi.

Bet tie laikai, tos dienos dau
giau nebegrįš...

“So sad, so fresli the days
That are no more”.

— N.

. P j « r■
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Kaip Taupyti 
Ant Kuro

Patikrinkit pečių, furnasų ar 
boilerj dabar. Peržiurėkit ar 
gerai visos dalys veikia.

Jei kuri dalis pasirodys su
dužusi ar netinkanti, tai užsi- 
žymėkit jbš vardų, Mžlmamų 
vietų ir nuųhęrį. Po to susiži
noki t su Northwestern Stove 
Repair Company jos vyriausioj 
krautuvėj adresu4 662 West 
Roosevelt Road arba bile vie
name jos skyriuje, kurį jum 
lengviau yra pasiekti.

Už mažų sumų jus galit juo 
geriausia pataisyt visų apšil
dymui aparatų. Northwestern 
Stove Repair Company krautu
vės randasi šiose vietose: 662 
W. Roosevelt Rd., 312 W. 63rd 
St., 2323 Milwaukee Avė., 8816 
Commercial Avė.

_____________ » ’

Rado moterį 
negyvų lovoje

Ketvirtadienį rasta negyva 
lovoj viena Frances Kavinga, 
68 metų amžiaus, gyv. 1747 
West 19th St. Ant burnos bu
vo chloroformą primirkyta ska
relė. Giminės sako, kad ji se
nai nesveikavo.

Kelionei į Lietuvą

IBBBI

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

iAD
Žavinčios Dainos, 
Linksma Muzika 
Naudingos Kalbos

Ryt, nedėldienį, litų valan
dą prieš piet, užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S. ga
lėsite praleisti tikrai smagių ir 
malonių valandėlę beklausyda
mi musų gimtos šalies muzi
kos ir dainų, kurias, vadovau
jant J. Steponavičiui, dainuos 
ir gros grupė iš Naujosios Ga
dynės Choro.

Patarėjas Adv. K. Gugis, 
kaip ir visuomet, patieks dau‘g 
naudingų patarimų. Taip pat 
ir programo vedėjas Jonas Ro
manas turi daug ko įdomaus 
pasakyti, ypatingai apie namų 
puošimo reikalus, prie kurių 
šių programų leidėjai, Progress 
Furniture Company Krautuvė, 
yra gerai prisirengus. Taigi, 
patartina nepraleisti progos pa
siklausyti.

Rep. J.

Budriko Programas 
WCFL

Sekmadienio vakare, nuo 7:30 
iki 8 vai., iš galingos WCFL 
radio stoties pasiklausykite pui
kaus radio programo, kurį du4o- 
da Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvės Cliicagoje, 
3409-3417 So. Halsted St. ’’ \

Budriko radio orkestras yra 
pasirengęs pavaišinti klausyto
jus puikiais muzikaliais kuri
niais. Taipgi išgirsite gražių 
dainų ir pranešimų apie Bu
driko naujos krautuvės iškil
minga atidarymų ir apie didelį 
išpardavimų laike šio “Grand 
Opening”.

K.
---------- 1 ^i- ■ -

Naujas Radio Progra
mas WGES

Pradedant ųuo ateinančio 
pirmadienio, rugsėjo, 13 nuo 9 
iki 9:30 vai., išJ ryto bus lei
džiamas naudas lietuviškas ra
dio programas su naujais ta
lentais, najomis žiniomis, dai
nomis, muzika, dedikacijomis 
ir pranešimais. •

Tai bus šauniausias pusva
landis, leidžiamas kas rytų.

Nepraleiskite šių rytmetinių 
programų, klausykitės jų, tė- 
mykite žinias.

Stotis: W G E S, 1360 Kil., 
laikas: Kas rytų nuo 9 iki 
9:30 vai. Pranešėjas.

2-ra Rekordinė Savaite! 
‘ THE THIRTEEN”

Apysaka apie 12 vyrų ir moterį 
klaikiuose Karu Kotim tyruose 

EXTRA VILIONE 
“JUBILANT MARCH” 

Maskvoj Sporto Dienos Paradas 
100,000 Sovietų berniukų ir mer
ginų atletų milžiniška fyzinės 

kultūros demonstracija
SONOTONE 
66 E. Van Buren 

25c iki 1 v. p. p.—35c iki 6:30 p. p. 
Subatomis 35c iki 1 v. p. p.—40c 

iki 6:30.

NAUJIENOS, Chicago; III

Įstokit Dabar; pra.aetalSmis 
lobkit Visam Gyveni
mui; Laimėkit Prizą

$100,000 Pirmas Prizas — 
999 Kiti Prizai

• ■

Atsilankykit pas artimiausių 
dylerį, kurs parduoda cigare- 
tus, ir paprašykit jį duoti jum 
Old Gold Cartoon Bulletin kar
tu su pilnomis taisyklėmis ir

kurios liečia kontes- 
ušit ši Cartoon Bul- 
iučiai dykai. Laiky- 
ūkei jų atydžiaL Nė- 
rikšų, nė prigavimų 
nežiūrima. Neatidė

letin
kįtės i
ra jokių triksų, nė 
Puošnumo nežiūrima.
liokit. Įstokit kontestan 
dien. šis naujas $250,000 non- 
testas yra Old Gold atsakymas 
tūkstančiams savo draugų.

Dvigubai-švelnus' Old Gold 
teikia j dm dar vieną progų lai
mėt turtų. Tėmykit šį dienraš
tį dėl busimų pranešimų.

Čikagoje Pasaulio ■
Studentų Konfe- f
rencija ;

j 1 1 ■ 1 1 r »

Čikagos universiteto tarptau
tiniuose rūmuose susirinko ke
letas šimtų iš kitur ii* viso šio 
krašto - studentų kai kuriai^ 
mokslo klausimais pasitart). 
Labiausiai jiems rūpimi klau
simai yra: dabartinė apšvietą, 
socialės ir tarptautinės proble- 
mos. > ;

$outhtown Health Center
Prie 453 W. 63rd St. (kampas Normai Blvd.)

, ( - (Užtektinai vietos Autorųobiliams pastatyti) ' ' •

Medikalis ir Sveikatos Patarnavimas
ŽEMOMIS NUSTATYTOMIS KAINOMIS

"VEDĖJAS '
Dr. C. T. Lcwerenz, Buvęs Medikalis Direktorius ir Vyriausias Chirurgas Soutlimoor 

Health Centre. ’ '
Pilnas Kūno Išegzaminavimas $ A Qn
Pasireiškus pirmam ženklui arba skausmui ar nereguliarumui bet kurioj kūno daly leis- 
kit mums padaryti pilną jūsų kūno išekzaminavimą. Musų kgina už šį gyvybei Svarbų pa- 
tarnavimą, kartu su urinalysis, blood count ir Wassermann tests yra tik.................... ......

Tonsilai ii- Adenoids Išimami - GIMDYTOJŲ PRIEŽIŪRA
Neleiskit užkrėstiem tonsilam kenkti visai jūsų ’ Musų patarnavimas prie palago susideda iš prie- 
sveikatai. Musų kaina už ton- ■■ A A < žiūros pirm gimdymo ir gim A A
šilų ir adenoidų išėmimą, kartu v B BBBB dymo laiku teikiamos patyrų- V ■ B III 
su užmokesniu chirurgui ir gy- B mB į. BBBB šio laisniuoto M. D., 10 dienų /
dymo priežiūra tik ........... i.....  laikymo ligoninėj ir vėlesnės ' BF

„ priežiūros tik ! už  - 
COLLONIC IRRIGATION

DR C T IVWFRFN7 GVdymas sPastic. ir'?>tomic užkie- į A t 
■ Diktorius / «al1 bladder ir žarnų ligų $ ■

X-RAYS ŽEMAI NUSTATYTAIS KAŠTAIS
Visi Gydymai pagal Susitarimą—Nereikia Laukti.

, VALANDOS: 1'1 IKI 8 P. M. v TELEFONAI: NORMAL 3320-3321

Dr. c. b. SHELtEDY, 
Asistentas

IMO
ŽEMOM KAINOM ir IŠLYGOM 

State License
1 Metams Insurance

*—*
31
30
31
34
33
30

Per Savaitę

FORD Town Redan ...................
DVICK Sedan Stnd.....................
OI.bRMOBILK DeLuxe Sedan 
GRAMAM “O” Tour...............

OI.DSMORILE DeLuxe Sedan . 
CADILLAC Sedan ___ ____ ...

Per Savaitę

$2.30 i 30 CHEVROLET Sedan .................. $1.00
$3.25 | 30 l*ONTIAC Sedan ...................... $1.35
$3.75 35 CHEVROLET Fane! Truck —. $4.05 
S4.05 I 23 CHRYSLER 4-Door “72” ......... $1.00
$4.05 29 PACKARI) Rdatr. ....................... >1 O:i
$3.40 ■ 29 BUICK 4-Door ........................... $1.00

daugybs kitų rargknv

AMERICAN AUTO SALES CORP.
2419 S. Michigan Avė.
Phones Victory 5242—5275

ESTELLE’S BEAUTY SHOP
• 903 West 35th Street

1 blokas Į vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7459 
Atsilankykit pas Estelle’s ateinantį kartą dėl Per- 

manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.50.
L Machinless Permanent Wave $3.50 iki $5.00.

’ f Pirmad., Antrad.
( f Tvečiad., Ketvirtad.

S—SĖT .................. 35c
C MANICURE ........... 35c

Penktad., šeštadienj
MARCEL ................ 50c
S—SĖT ...................... 50c
MANICURE ............  50c

----- --
Šis kuponas yra vertas 50c kiekvienai Permanent Wave per šį mėnesi 
tiktai. Kelios lietuvaitės Beauty Operators. ESTELLE SLOTKUS.

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbų greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausių madų.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

E f|

11 .... ...—11 HHB

» Pirkdami 6 PeiLų • dydžio 5

DABAR

SrlELVAVOR.

PINIGAI LENGVA GAUTI 
IR LENGVA ATMOKĖTI

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 
f ASSOCIATION

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

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK.

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----

' JĘI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

" NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

\ * Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

'. , . " .» ■. » . ? e ' ,

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

NEW YORK — 
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją)
Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM...........rugsėjo 14
DROTTNINGHOLM rūgs. 23
GRIPSHOLM ............. rūgs. 30
KINGSHOLM .... ........ spalių 23

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

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

APORAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
. APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• 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

Galima pirkti tik mokant po 15c į dienų. Elektrikiniš šaldytuvas patsai per save 
išsimokės. Toliaus reikės mokėti daug daugiau, nes kainos visur kyla aukštyn. ,

5 metų garantija. Senų ledaunę ar pianų Budrikes ima mainais.
. ’ ' ' . • ’ • . . \ ■■■. ■' ■ ' .■ : ,• \ . ■ .• ' ,■ / . .

Dėl Refrigeratorių, Radio, Skalbiamų mašinų, Prosįtiamų mašinų, gražių na
mams rakandų^ Pečių, Vikings Oil Burnerių, būtinai pirkite iš Budriko krautuvės.

NAUJA BUDRIKO KRAUTUVĖ
3409-11 South Halsted Street

Jos. F. Bud r ik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7010

i . ........................................... .............................................. -. ..................... ..........X,—......  .i. ..... ........ .. I I

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS:
WCFL—970--kil., nedeliomis kaip 7:30 vak., dalyvaujant Budriko didžiulei orkestrai ir daininin

kams 7 ■- . x .
, WAAF—920 kil., panedėliaįs ir pėtnyčiomis kaip 5 vai. vakare.
, / WHFC—1420 kil., ketvergais kaip 7 iki 8 vakare.

v >

vakare.
* ** : 1

ATYDAI: O naujas Budrike kasdieninis programas iŠ stoties WGĘS—1360 klL kiekvieną dieną kaip
9 Vai. iš ryto. Nepamirškite pasiklausyti. , ' (MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

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

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
■ ‘ Telefonas CANAL 8500

Baime ima, kad po 
poros’menesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

PubUflhed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephotie CANal 8500

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

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

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

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ___ M__________  $8.00
Pusei metų —_______  4.00
Trims mėnesiams __ 2.00
Dviem mėnesiams ..........----   1.50
Vienam mėnesiui __________*75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija __ __ _________... 3c
Savaitei ____ ______________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .... ...............  $5.00
Pusei metų .............................. 2*75
Trims mėnesiams __ *...........  L50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui .......................75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______ ____ ~.... — $8.00
Pusei metų  ...........-............... 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50

* Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

bet argi SLA. pareiga yra juos 
maitinti 7 r.1

Tautininkai sako, kad jie ‘“įs
teigė SLA.” Tai primena žąsų 
pasigyrimą, kad jų senoliai iš
gelbėjo Romą. Gal būt, kad iš
gelbėjo, bet šių dienų žąsys ne
tinka niekam kitam, kaip — 
kepsniui. O mūsiškiai- fašistuo- 
jantieji tautininkai netinka nė 
tam...

ST. GEGUŽIS VAŽINĖJA SU 
POLITIŠKA MISIJA

NAUittĖNOig, CMcagd,Tili. *

Europos gyvenimo šešėliai
........... m -m—I .1* m—

(Musų specialaus korespondento)

iMi
gešta3ienis, rūgs. 11, 1937

20,000 nacių Amerikoje
* Vienas Chicagos dienraštis, “Daily Times”, iškėlė 

aikštėn, kad Amerikos Jungtinėse Valstijose yra dvide
šimt tūkstančių organizuotų Hitlerio pasekėjų, kurie 
ruošiasi vienų gražių dienų pagrobti šio krašto vairų į 
savo rankas.

Trys to laikraščio reporteriai per šešis mėnesius 
tyrinėjo* nacių veikimų Amerikoje, du iš jų buvo net įs
toję į nacių organizacijas, kad galėtų geriau patirti vi
sas jų paslaptis, ir dabar jie savo tyrinėjimo rezultatus 
skelbia viešai.

Pasirodo, kad hitlerininkai turi Amerikoje dvi di
deles sųjungas — Deutscher Volksbund Chicagoje ir 
Amerika Deutscher Bund New Yorke^ Jų vadai palaiko 
.nuolatinius ryšius su Vokietija.

Vyriausias jų “mokslas” tai neapykantos prieš žy
dus skelbimas. Žydai ir komunistai naciams yra daug
maž tas pat. Nacių vadai pranašauja, kad ateis diena, 
kuomet “žydiški komunistai” bandysiu užvaldyti Ame
riką. Tuomet hitlerininkai kartu su kitais antisemitais 
pakilsiu juos malšinti ir patys pasidarysiu Amerikos 
valdovai. .

Amerikos naciai turi savo vyriausių j j vadų, kuris 
yra Fritz Kuhn, ir atskirų distriktų vadus. Jie turi sa
vo “armijų” —- Ordnungs Dienst — i kuri^ priimama 
vyrai neva tam, kad jie palaikytų tvarkų nacių mitin
guose, bet, jie yra mokinami muštro, kaip Hitlerio smo
gikų būriai Vokietijoje.

Amerikos hitlerininkai turi apie 60 “postų” (kuo
pų) Jungtinėse Valstijose. Jie užlaiko 16 stovyklų įvai
riose vietose, kur yra lavinami vokiečių jaunuoliai, vai
kinai ir merginos.

Kiekvienas aspiuo, kuris prisirašo prie nacių orga
nizacijos, prisiekia, kad jisai bus ištikimas Vokietijai ir 
klausys “tautos vado” Hitlerio.

Tokiu budu vokiški naciai Amerikoje auklėja jau
nimų priešingoje šios šalies konstitucijai dvasioje ir or
ganizuoja žmones, pasiryžusius tarnauti svetimos val
džios interesams.

Jungtinių Valstijų kongresas turėtų šitų nelojalaus 
elemento judėjimų ištirti ir imtis priemonių, kad jisai 
pasiliautų. • ‘

TAUTIŠKI APETITAI

Skaitlingas SLA. veikėjų bū
rys prieš keletą savaičių turė
jo Chicagoje pasikalbėjimą Su
sivienijimo reikalais ir nutarė, 
kad organizacijos labui butų 
sveikiausia ateinančiuose rinki
muose remti visus tuos pačius 
asmenis į SLA. Pild. Tarybą. 
Tuo budu butų išvengta parti
nių kovų Susivienijime ir se
kančiam seimui butų paruošta 
tokia' nuotaika, kurioje delega
tai galerų dirbti konstruktyvį 
darbą.

Bet f asistuojantieji tautinin
kai šitokiam pasiūlymui nepri
taria. Jie, mat, nori Susivieni
jimą valdyti ir išnaudoti, kaip 
kitąsyk kad jisai buvo išnaudo
jamas prie Gegužio ir Paukščio. 
Vienas “tautiškas” redaktorius, 
pavažinėjęs po kolonijas, rašo:

“Bet ką . sako tautininkai ?
“— Mes įsteigėme (? — 

“N.” Red.) SLA. Jeigu so
cialistai nori išvengti aštrių 
kovų Susivienijime, tai tegu 
siūlo proporcionališką vietų 
skaičių organiza’cijos valdy
boje.

“Apie Vakarų Komiteto pa
siūlymą tautininkų veikėjai 
taip sako:

“Socialistai siūlo mums 
riekutę, tuo tarpu jie patys 
nori pasiimti visą kepalą...”

Tai yra tuščia pasaka. Socia
listai tautininkams jokių pa
siūlymų nedarė. Tas SLA. vei
kėjų pasikalbėjimas -Chicagoje, 
kuris pasisakė ^dėl šventos ra
mybės” už visų dabartinėj Pild. 
Tarybos narių rėmimą, susidėjo 
iš įvairių nuomonių žmonių. Ir 
jie kreipėsi į SLA. narius be 
partijų skirtumų. į

Jie pasisakė už Pild. Tarybos 
narių rėmimą, neatsižvelgiant į 
jų pažvalgas ir partinę priklau
somybę. Yra juk faktas, kad 
dabartinėje Pild. Taryboje nėra 
nė vieno socialistų organizaci
jos nario.

Tačiau socialistai, kurie turi 
daug daugiau šalininkų tarpe 
SLA. narių, negu tautininkai, 
nereikalavo nė' vienos vietos 
Pild. Taryboje savo partijai. 
O tuo tarpu tautininkai kalba 
apie “riekutes” iri “kepalus”. Iš 
to matyt, kad jie nori valgyti, ’■ . <

“Keleivis” rašo, kad —
“Kažin kokiais reikalais 

pereitą savaitę South Bosto
nan buvo atvažiavęs p. St. 
Gegužis, *buvęs SLA. prezi
dentas. Jis . čia lankėsi tik 
pas savo srovės žmones ir 
niekur kitur nepasirodė. Kiek 
tekę girdėti, jis čia turėjo 
slaptą konferenciją. Sanda- 
riečiai buvo surengę jam ir 
baliuką savo kliube, bet čia 
apie konfidencialius dalykus 
nekalbėta; sakydami kalba's 
ir girdami savo vadą, sanda- 
riečiai tik išvadino vieni ki
tus ‘melagiais’.”
Buvo pranešimų, kad p. Ge

gužis aplankęs kitas Naujosios 
Anglijos kolonijas ir New V or
ką, ir vis “incognito”. Matyt, 
kad jo piisija “politiška” arba 
“diplomatiška”. >

MARIJONŲ NUSISTATYMAS

Rašydamas apie bendrą sro
vių darbą tarp Amerikos lietu
vių, “Draugas” sako:

“...nei su kairiosioms gru
pėms ir net nei su tautinin
kais katalikai jokio bendro 
darbo negali dirbti, nes jos 
yra gryriai bedieviškos, kai 
kurios priešvalstybiškos. Tos 
srovės, neišimant nei tauti
ninkų, su dideliu įnirtimu ko
voja prieš Bažnyčią, kiekvie
ną proga' uįgąiįjįęja katalikų 
žmonių jauMhiC Ir dėl to, 
kiek buvo mėginimų sueiti į 
bet kokį bendrą darbą, nieko 
iŠ įto neišėjo. Ir tol, kol kai
rieji ir taip pat taųtininkąi 
neišsižadės tų šlykščių (? — 
“N.,r Red.) priemonių, ko
kiomis jie kovoja katalikus, 
katalikams su jais nėra ir, 
nebus pakeliui.”
Tai broliukų Marijonų nusi

statymas. Bet tai visai nereiš
kia, kad iš tokių pat siaurapro
čių susideda visa katalikiškoji 
visuomenė. Katalikai dažnai ko
operuoja su įvairiomis srovė
mis.

LIETUVOS ŽINIOS
• . X- ' *

Nuoširdžiai pagerb
tas Martynas Jankus

KLAIPĖDA. — Mažosios Lie
tuvos patriarchas Mart. Jan
kus garbingos 79 m. amžiaus 
sukakties proga rugp. 7 d. bu
vo nuoširdžiai pagerbtas. Jį pa
sveikino telegramomis Klaipė
dos krašto gubernatorius Ku
bilius, Lietuviškųjų Organiza-i 
ei jų Komiteto pirmininkas Ky- 
brancas, Vakarų Sąjungos pir
mininkas Sidzikauskas, Dovas 
Zaunius ir daugis kitų.

Į Bitėnus pasveikinti patriar
cho btfvo susirinkusios apylin
kes organizacijos su savo va
dovybėmis, apie 100 žmonių. 
Šių sveikinimai su lietuviško
mis dainomis buvo tikra švei
tė. - .(V

Įteikta ir dovanų.
Nors sulaukęs tokio ilgo am

žiaus, patriarchas jaučiasi stip
riai. z

Griaustinid auka
KUPIŠKIS. — Pereitą savai- 

tę Palėvenės apylinkėje siau
tusi perkūnija mirtinai pritren
kė apie 11 metų amžiaus pie
menaitę, kuri, neatgavusi są
monės, pasimirė.

(Tęsinys)

Anglai svyruoja
Vokiečiai ir italai sukurstę 

kaip galima greičiau užimti Bil
bao apylinkes, generolui Fran
kui ne tik savo pabarimus; da
vė, bet čia atsiuntė daugybę 
aeroplanų artilerijos ir neva sa
vanorių pavidale savo kariuo
menės. čia <ėjo nuožmiausi mū
šiai, kurie priminė mušius di
džiojo karo metu prancūzų 
fronte.

Baskai dalinai tapo įveikti, 
bent tiek, kad jie vario kasyk
las turėjo užleisti. Ir štai dabar 
dėl tų kasyklų eina derybos. 
Anglai visai' nėra linkę tartis 
šiuo reikalu nei su Vokiečiais, 
nei su italais. Jie jau mėgina 
susiprasti tiesioginiai su gene
rolu Franko. Londonas, jei ti
kėti spaudai, j'a'u siūlo, genero
lui Frankui paskolą. Bet pasko
lą duoti generolui maištininkui 
visais atvejais nėra patogu. 
Kas gi pagaliau tiž tą duotą 
paskolą neš"atsakomybę, kas ją 
laiduos? Laiduotojas turi būti 
teisinis asmuo. Štai dėlko Vis 
labiau kyla balsai (o tie balsai 
eina iš Londono), kad genero
lui Franko suteikti teises, /tąi 
yra jo vyriausybę pripažinti ir 
tuo pačiu skaityti ne sukilėlių, 
bet kariaujančia puse...

Angli j oš 5 konservatoriai j au 
iš seno yra įpratę svetimomis 
rankomis uždarbiauti, svetimų 
pa’gelba sau geras kolonijas įsi
gyti/- ■ •

Ir čia mėginama su genero
lu Franko geruoju susiprasti, 
geruoju 1 stfšlfįikyti, ; kad į tas 
kasyklas įd®|ąs; anglų kapitalas 
nežūtų. ■
' Bet riįęl<uomet nėra
vedusi akipl|šų3kąi beatodairi- 
nės politikos'^ Ir čia jie nori ei
ti “švelnių^įusitaikymo keliu. 
Jie nesmerki®'pei Vyriausybi
ninkų ir viski su* jais f nenori 
nutraukti turimų* ryšių. Juk 
kas dabar gali pąsąky’Įi, kas 
liks tikraisiais Išpanijos šelmi* 
ninkais. ' ’ ''i: . ' . r

Plakasi prie galingesnių
(Anglija gerai žino, kad gene

rolas Franke dirba tik sveti
momis rankomis, kad jis Bilbao 
paėmė tik svetimiems padedant, 
kad jis savo krašte gyventojų 
tarpe neturi jokio pasitikėjimo, 
kad į jį visi žiuri, kaipo į savo 
krašto reikalų išdaviką, kad 
tiek vokiečiai, tiek italai padė
dami užimti Bilbao norėjo tik 
anglams smūgį suduoti ir sa
vo politikos pajėgas išmėginti, 
štai dėlko anglai nenori su vy
riausybininkais taip pat susi
pykti, nes jei jie karą laimės, 
tai teks su jais tartis ir saVo 
kapitalą gelbėti.

Bet jei taip butų lemta, kąd 
generolas Franko vis dėlto 
įveiks vyriausybininkus, tai rei
kia ir čia simpatijų turėti, kad 
tą gerą kąsnį italai sU vokie
čiais nenuneštų,

Šioka anglų konservatorių po
litika tik reakciją stiprina Eu
ropoje; Juk ar šiaip, ar taip 
žiūrėsi,, generolo Franko Bilbao 
užėmimas tiek vokiečių, tiek 
italų įtaką tarptautinėj e politi
koje stiprina ir visa: eilė ma
žesnių valstybių jau pradeda 
dairytis su kuo savo užsienių 
politiką derinus. O užsienių po
litika perdčm būdama egoisti
ne, kuri išimtinai' išeina iš sa
vo krašto reikalų, visuomet de
rinama sii galingaisiais, su stip
resniais.

Krize Prancūzijoje
Tuo budu Italijos ir Vokieti

jos tarptautiniame forume au
toritetas, stiprėja, o tai veikia 
4r vidaus padėtį ir čia reakciją 
dar labiau sustiprėja. Tuo bu
du reakcija auga. Ji savotiškai 
veikia ir, .* ^rą^euži j os vidutis 
gyVenirųų. ; Prapcuzij oš kapita
listai besidairydami ir matyda
mi, kad reakcija nesilpnėja, 
akiplėšišką! mėginą pas save 
skaldyti liąudies frontą ir veik
ti savo kįąšįo j lems nemielą 
vyriausybę, Jie savo kapitalus, 
ypač auksą, perkelia į Angli
jos ir USA bankus. Jie vengia 
mokėję krašto mokesčius, ąrba

reikalauja dėti nę tiesioginiai 
kapitalui, bet smulkesniems 
krašto gyventojams.

Štai dėlko jau įvyko Prancū
zijos vyriausybės krizė ir kad 
ir tame veik pačiame sąstate 
Prancūzijos vyriausybė sudary
ta, bet ji turėjo kapitalo užgai
doms nusileisti ir padidinti paš
to, susisiekimo tarifus ir kitus 
smulkius mokesčius įvesti, ku
rie tiesioginiai pirmiausia pa
liečia* smulkaus mokėtojo kiše
nes, Daugeliu atvejų eilinis pi
lietis tiek ten politikoje orien- 
tuojash kiek tai liečia jo smul
kius dienos reikalus, o tie die

nos reikalai, tai susideda iš vi
sokių mokėjimų. Jei jam dau
giau mokesčių reikia mokėti, 
tai jau, jo supratimu, prasta 
krašto politika. Juk jis, dauge
liu atvejų, yra trumparegis, 
toliau nemėgstąs žiūrėti ir tik 
dienos rūpesčiais gyvenąs.

Čia reakcininkams atsiranda 
geras įrankis vesti agitaciją ir
varyti pašėlusią demagogiją. 
Tokios demagogijos dabar esa
ma nemaža ir Prancūzijoje. 
Čia reakciniai gaivalai vis la
biau ir įžūliau varo savo akci
ją.

(Bus daugiau)
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Įdomių žmonių
piknikas

Policija Suiminėjo, 
Teisėjas Paleido

Rytoj, tai yra rugsėjo 12 d., 
j Birutės daržą susirinks įdo
mus žmonės: profesionalai, biz
nieriai, darbininkai, sandarie- 
čiai, socialistai, komunistai, 
tautininkai ir nesrovimai lie
tuviai. Mat į SLA. priklauso 
visų srovių ir nesroviniai žmo
nės. 6-tas SLA. apskritis turi 
20 kuopų su 2,000 narių. Kuo
pų daktarai-kvotčjai, advoka
tai, nuosavybių manežieriai, 
gavusieji iš S.L.A. mortgečius, 
komisijų nariai, kuopų valdy
bos, centro iždininkas ir iždo 
globėja ir galų gale apskričio 
valdyba bus čia. Laikraštinin
kai ir visuomenės darbuotojai 
nuolatos kalba, apie S.L.A., nes 
jis jiems rupi, todėl ir jie ne
atsiliks. Chicagos lietuviai — 
kad ir ne nariai — žino, kad 
be S.L.A. narių jų parengi
mai butų apytušti, todėl kai
po geri musų kaimynai ir jie 
turėtų būti musų piknike. Kvie
čiame ir choristus, ir muzikus, 
ir šokėjus ir sportus, ir daini
ninkus. Bukite visi šiame bro
liškame piknike.*

Trečiadieni policija suėmė 
gana didoką gemblierių skai
čių, bet ketvirtadienį, vos spė
jus su teisėju* pasimatyti, veik 
visi buvo paleisti. Taip, kad b 
107 “nusikaltėlių” teisėjas 
Eugene McGarry pripažino kal
tais tik keturius.

Miestui Paskirta 
$400,000 Statybos 
Reikalams

Čikagos miestui paskirta ii 
federalio iždo $400,000 pašb 
Įstaigų statybos reikalams. Be 
to, paskirta dar $150,000 fe 
deralio teismo rūmams perre 
montuoti.

Baus Cicero 
Real-estatininką

Ųook apskričio grand džiur 
nutarė traukti atsakomybėn i 
nubausti Cicero real-estatinii 
ką George C. Hupką, kuris is 
eikvojo $239,000 klientų pin 
gų. Jis užlaikė raštinę ties 481

— SLA. 6-to apskričio valdyba. W. Cermak Road.
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Coleman BURNING

® 200 PĖDŲ LIEPSNŲ STIEBAS — Degantis alie
jaus šaltinis EI Scgimdo laukuose,..Californijoje, Kuris 
išmušė liepsnas 200 pėdų į, orą,»padarydamas aukštą 
ugiiies, stiebą, kurio ugniagesiai i k išidU nepajėgė j užge
sinti. Jie dabar ieško naujų priemonių / degančio šuli
nio uždarymui. : ._......

APRŪPINTI SU

Automatine
Temperatūros

Kontrole

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenanti šildytuvai pa
laiką nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole. Šį ekstra 
įrengimą sudaro w all 
thermostat, oil vaire ir 
transformer, ir įtaisyti
taip lengva, kaip durų skambutį.

t 
si;

HECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintains 
a “Sėt” 

Temperatūra
tatai yra

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikią dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesniąm, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflector Doors... 
Heathx Radiaiting Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner. 1 .

BARSKIS
FURNITURE HOUSE

“The Home of Fine Furniture” 
„Sincc 1904

1748-50 W. 47th Street
Tol. YARDS 5069

UMEO
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Antanas burdingie- 
riaus nebelaikys

'V;’.. '
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KAIP ATSKIRTI 
SAVININKĄ NUO 
RENDAUNINKO

7 /

tamsta interėsuojies labai svam
biais klausimais, neveltui aš 
tave pamylėjau iš pimmo pama
tymo0.

KAD NESMIRDETŲ

kad 
rų- 

ren- 
bu-

Rendauninkai, neapkenčia na
mų savininkų: vadina juos plė
šikais, vagimis, beširdžiais, pa
razitais. Rendos aukštos, plė
šte išplėšiamos, nors rendau- 
ninko vaikai badautų. Neužmo
kėjai į laiką, išmeta į gatve. 
Prašyk pataisymų, išdekoravi- 
mo, tinkamos šilumos, žmoniš
ko aptarnavimo, patirsi, 
savininkas yra aršiausios 
sies šykštuolis. Kalbėk su 
dauninku prieš savininką,
si jo draugas, už savininką — 
gali gauti mušti.

Rendauninkas namo savinin
kui yra tikra šlykštybė: sten
giasi nederėti rendą, nemoka 
paskirtu laiku, pradeda visai 
nemokėti, viską gadina, teršia, 
šilumą per langus išleidžia, 
beldžiasi, įvairius reikalavimus 
stato, vandenį eikvoja. Kalbėk 
savininkui prieš rendaUninką, 
busi jo prietelis, už rendaunin- 
ką — jo neprietelis, durniau^ 
sias žmogus sviete.

Kaip matote, be Markso ka
pitalo skaitymo visiems yra 
aišku, kad žmonija yra pasida
lijusi į dvi klasi, kuriuos ve
lta amžiną kovą viena prieš ki-

Chicagos mergoms, kurios 
buvo parinktos Lietuvos špot- 
tininkus bovyti, buvo duotos 
instrukcijos apsivalyti, nusi
plauti ir išsiplauti burnas ir 
kitką, kad nedvoktų kūno smar
vėmis. Liepta nedažyti raudo
nai nagų ir neiškišti perdaug 
pliko kūno. Ret nieko nesaky
ta apie plaukus, todėl visos pa
sidarė geltonplaukės ir liurbtal 
įtikėjo, kad tai naturalė spal
va,

IEŠKO NEPAMETĖ
Pasakojama, kad Viena šeria 

moteriškė jautėsi pametusi aki
nius ir visur jų ieškojo, kol ga
lų gale atrado juos saugiai ka
bant ant savo nosiės.

Mes esame tikri, kad milio- 
nai žmonių ieško nepamdstų 
daiktų, pav., laimės.

pašte-

Kadangi rendauninkas nemo
ka taksų u*ž vandenį, jis atsu
ka visus kranus ir leidžia jį 
be saiko. Geria kiek nori, iš- 
maudo savo vaikus, pačią ir 
pats išsimaudo ‘beveik kas die
ną. Gi saVihinkas ir vasaros 
laiku baiido vandenį taupyti, 
todėl jis geria ji apšilusį, švi- 
n uotą ir tik retkarčiais mau
dosi arba visai nesimaudo. Iš 
to jį galima pažinti ir atskirti 
nuo rendauninkų. O tai labai 
svarbu, nes šioj gadynėj žmo
nes nori būti diplomatiški, be*- 
šališki ir kalbėti taip, kaip 
klausytojams patinka.

APIE SAVE \ •• • • '
Laikraščio reporteris 

bėjo du poetu kalbant apie sa
ve ir pranešė trumpoj žinutėj, 
kad tiedu poetai kaip ir visuo
met kalba tik apie save. Vie
nas poetas parašė šitokią gro- 
matą antrąjam: “Kodėl laik
raščiai negalėtų būti akuratiš- 
ki ? Kaip atsimeni, mudu kal
bėjome apie mane”. Antrasis 
poetas atsakė telegrama*; “Tie
sa, mudu kalbėjome apie tave, 
bet aš mąsčiau apie save.”

(Gyvenimo vaizdelis)
Antanas ir Jokūbas sykiu 

gyveno, sykiu valgė ir dirbo 
vienoj dirbtuvėj. Kur ėjo, kur 
buvojo, bet visuomet kartu, 
tartum, du broliai. Skfrtumas 
buvo tik tame, kad Antanas 
buvo šeimininku, o Jokūbas jo 
burdingieriumi ir, žinoma, ne 
šiaip kokiu, bet pilnu burdin- 
gierium. Bet, čia ir buvo viso 
to trubelio piktšaknis.

Vieną sekmadienį jiedu su
tarė nuvykti į vieną pikniką. 
Nepamiršo jiedu ir gero kum
pio pasiimti. Piknike smagiai 
laiką praleidę, gardžiai pasi- 
Valgę, pajuokavę ir, pasakysiu, 
geriausioj nuotaikoj, nutarė 
vykti Varnon. Bet, čia tas kum
pis... puikiai iškeptas, net, sei
lę verčia ryti. Bet, kaip ten 
nebūtų, jo šUvalgyti jau nebe
buvo galima, — jis perdidelis. 
Tad, reikėjo,- noroms neno- 
roms, namon vežti. Taip ir 
padaryta.

Pirmadienį pirmas turėjo iš
eiti į darbą Antanas* Šeiminin
kė puikiai -nutrimavusi kum
pio riebumus# sutaisė lunčių 
ir dėl geresnio apetito pridėjo 
du agurku. Tai padariusi, ji 
vėl atsigulė, nelaukdama An
tano išeinant*

Kad Jokūbas butų galvojęs 
kokį Šposą Antanui iškrėsti, 
niekam ir į galvą negalėjo at
eiti tokia mintis. Bet, visgi 
ji įvyko. Dalykas, mat, koks 
buvo. Kada Antanas dirbtuvė
je pasidėjo ^pietus valgyti, iš 
popieriaus iširito ne kumpis 
sū agurkais, bet kumpio sto
ras kadi aš. •

“Burdingieriaus šposų man 
gana ir burdą pasiieškok sau 
kitur,” piktai pareiškė Anta
nas, kada patekėjo, kad tai 
kutą Jokūbo1 feposo. !

— Steponas*

JUOKAI
......... ■'

Visai nenuostabu
Codėl tu blogai atrodai? 
•ia vienas ponas sutik
intai matytam 'bičiuliui.

— Kodėl tu 
. ■ I

— taria vienas
tam seniai matytam

— Visai 
šių mėriesių 
laukan, — aiškinasi užkalbin- 
tasai.

— Ir ko tavo sveikatai tru
ko? —- klausinėja toliau4 pir- 
masai.

— Sveikatai — tai nieko# 
bet kasoje truko kelių tūkstan
tukų, — atidengė antrasai Vi
są paslaptį.

iių ir vienas iš jų eina pas an
trąjį, kurte buvo nusinešęs bu
teliukų.

— žinai, bičiuli, aš jaučiuos 
šiandien sergąs ir norėčiau ko
kį gurkšniuką nuryti, 
pirmasai. L

I**-*

sako

•—- Per vėlu, mielasai, aš va
kar visą dieną sirgau ir vais
tas suvartojau, — 'pasiaiškino 
(antrasai.

Tik vaistams
i

Du bičiuliai susitarė nebe- • 
gerti it nusipirko pusbuteliuką 
tik vaistams. Praėjo pora diė-

Mergaitės ir bėfriiukai dabar gali 
užsiregistruoti musų ihokykloj ir 
mokintis SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVĖDYSTŪS'ir t. t.
Mokiniai ir > mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATS0N 

BUSINESS 
COLLEGE

WEST GARFIĖLD BLVD.
(West 5Sth Street)

Phone Boulevard 0968

G38

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

31 DIENOS PASIŪLYMAS

Grynas Lirtseed Aliejus ir White Lead Išlaukine 
k Maleva. Reguliarč kaina $2.79 galionas

PER
RUGSĖJĮ TIKTAI GALIONAS

5 Galionų Kenas
* PAS JŪSŲ PILSEN MALEVŲ DYLERĮ
-r ■ ' . i i finui irr   - - ---------------------- -------- '—' ' 
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Mažesniom Kainom
ŠALTO ORO REIKMENIS

Peoples Krautuvėse
, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

DIDELIU PATOGUMU

miškas išpardavimas!
NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 

CHICAGOJE PAS
U. S. AUTO FINANCE C0.

Prie 1340 W. 63rd St.
Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo

delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.
čia yra visų karų išdirbysčių — vitš 300 karį iŠ 

1937 ir 1936 — Buicks, Cadillacs, La Šalies, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De SotOs, 
Dodges, Piymouths, Fords, Nashes, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Tetraplanes, Wiliys', Pa- 
ckards.

PALYGINK—PASIRINK KOKJ GERIAUSIAI 
MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU- 
S£. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLĮ 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

Tik pamanyk, naujutėlis karas už t ktai $395 — 
su 90 dienų garantija ir 10 dienų bandyti.

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chevrolets, Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chrys
lers, Packards, Pontiacs, Plymouths — už net taip 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai didžiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chicagoje — virs 20 metų biznyje.

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIIMSI
ME SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖ J IMĄ — LIKU
SIĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
IKI 2 METŲ.

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

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

Daug lengviau yra gyventi 
ir mirti, negu išaiškinti kodėl.

MUZIEJUJ
Trys berniokai atsilankė į 

muziejų ir paklausė sargo, kur 
yra numirėlių kambarys. Sar
gas suprato, kad jie nori ma
tyti Egipto mumijas ir nuve
dė juos į mtfmijų kambarį. 
Vaikėzai sustojo vienoj vietoj 
ir nė žodžio netardami žiurėjo 
į mumijas. Išeidami iš muzie
jaus, jie nedrąsiai paklausė 
sargo: “Ar tamstos patys juos 
užmušate ir prikemšate?”

KONFIUZIJA

MASTER W1NDOW SIIADE CO
S. J. Vondrak Tel. Ųafayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
F1RANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAMI 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VĖNĖTIAN BLINDS.

1803 WEST 4?th STREeI (ARTI WO0D ST.)

---------------------------------------------------------..........................................................  .1 ...------- Ito

Two Sisters Cafe

-H-s.

Ptaneširnas visienis lietuviams: 
Kada važiuojat j South Side ar į 
Jackson Parką, tai malonėkit su
stoti j svečius pas EMMĄ ir EMI- 
LY Italijai ir gražiai išpuoštoj Ta
vernoj. Mes užlaikOm visokių už
kandžių ir įvairiausių gėrimų. Ma
lonus patarnavimas visiems! ;

1441 E. 63rd Street

Kviečia
Savininkės

< . . ■ 1 » —4
1 ’■ "~,i

Pasiskyrkite dabar Alyva kutenamų šildomų pečių. 
PEOPLES Krautuvėse rasite didžiausi pasirinkimų 

mažiausiomis kainomis — OIL HEATERS.
AMERICAN

: ALCAZAR FLORENCE
QUAKER 

ETC.' ‘ .
MOORE

SPIRO-FLAME

Kainos nepaprastai mažos
2- jų iki 3-jų rūmų Odl Heaters iiūo ........ .
3- jų iki 4-fių rūmų Oil Heaters nuo ..........
4- fių iki 5-kių tumų Oil Heaters nuo ......

./ LENGVI IŠMOKĖJIMAI
- . v'

$29-50
Mg.SO
$!>59

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

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.
... . ..................... Į. .'1.....   ' ■!■■■. .... .. . ..............■■■■ .............—

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymų 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

$3.69
IR AUKŠČIAU.

ONDRUS 
KALDROS 

2529-2531 South 
Pulaski Road..

Chičago, III. Tel. Crawford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

Dvi moterį iš Brooklyno va
žinėjosi po Kanadą ir apsinak
vojo mažame, senoviškame 
viešbutyj. Rūpestingoji nerimo 
ir ėmė vaikščioti po koridorių 
ieškodama, per kur galima bu
tų išbėgti, jeigu įvyktų gais
ras. Ji pravėrė vienas duris, 
kurios vedė į viešąją, viešbučio 
maudynę. Senyvas vyras mau
dėsi joje. ‘‘Persiprašautarė 
susisarmatijusi moteriškė. “Aš 
ieškau, kur galima pabėgti nuo 
gaisro”, ir ji ėmė bėgti link 
savo kambario. Atsisukusi ji 
pastebėjo nuogą vyrą bėgant 
paskui ją. “Kurioj vietoj kilo 
gaisras?” strioke jis teiravosi 
pas moteriškę.

PIKNIKAS!
Sekmadienį Rugsėjo-September 12 d.

Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
JEFFERSON GIRIOSE

Kviečiame visus atsilankyti, nes Choras uŽlikrina 
gdod tiine visiems*

* r . •

■ ...........i...... . ..............................................       . n i įį , .p, ...-liĮ- -1

Madini Kiniai

SPORTININKŲ
MERGOS

ti-Merga. — “Ar Lietuvoj 
ki, kad vaikus atneša garniai?”

Sportininkas. — “Aš matau,

PIKNIKAS PARĖMIMUI 
ŠOKIŲ MOKYKLĖLĖS 

— įvyks —,
Rugsėjo 12 d., J. Spaičio Darže

WILL0W SPRINGS
PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO.

Kaldros
manketai 
Matrasai >
Siūloma specialiai Mažom Rainom

$3.00 pilnos mierųs vatinės kaldros po ........ ...
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po 
$9.50 ^vatiniai matrasai po ......... ...........................
$20.00 spirngsiniai matrasai po .......... :........ ......

Jaunieji mokiniai akrobatiškų šokių, po vadoyyste moky
tojo Andrejcv Andrejevo palinksmins pikniko dalyvius.

Šis piknikas yra rengiamas tikslu paremti 
šokių mokyklą

ir suteikti jauniesiems mokiniams daugiau energijos. 
Kviečia rengėjos Auna Dovgin, Stephens Revak.

-■ - . į- i - - --      —-—.           -   

4179-83 Archer Avė.
S. NAKROŠIS, vedėjas

$1-69
$2-95
$5.95
$g.9S

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

e

ĄUROLEX Stiklais
ARBA TOLUMUI

Su Garsiaisiais { 
SKAITYMUI, SIUVIMUI

Užbaigti su Ultra-Mokslišku IšekzamiAavimu... pas Winner’s Tiktai! 
Padirbti musų pačių Laboratorijoj—Parduodami musų pačių 

Krautuvėse—Jus- Sutaupo t Skirtumą
APDRAUD0S CERTIFIKATAS DYKAI

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

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

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

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

WINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd. St. Near Kedzie Avė.

Atdara Antradieni, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vaL vak. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų



šeštadienis, rūgs. 11, 1937

Diena Iš Dienos
siuintė linkėjimus “Naujienų” 
administratorei p. M. Jurgelo- 
nienei. Jie rašo:

Serga p-nia Barbora 
Seibutienė ‘

18 APYLINKĖ. — Serga p-ia 
Barbora Seibutienė, gyv. 1840 
S. Halsted St., šiai apylinkei 
per daug metų žinoma biznie- 
rė. Pirma turėjo grosernės ir 
bučemės biznį, vėliau degtinės 
ir alaus.

Kiek patirta, p-ia Seibutienė 
turėjo tanculų operacijų. Po to, 
jau namo parėjus, gavo pneu
monijų—plaučių uždegimų. Da
bar, jau kelios savaites kai gu
li šv. Kryžiaus ligoninėje.

Senas Petras.

“Siunčiame linkėjimų nuo 
vandenyno plataus Tamstai, pa-K 
keliui j Lietuvą. Oras puikus 
ir jura rami, kaip Michigan 
ežeras. Rytoj anksti rytą, po 
4y2 dienos, pasieksime Cher- 
bourgą.”

Broliai Motuzai planuoja 
grįžti Amerikon ateinančiais 
metais su naujais filmais. Jų 
pirmasis maršrutas po koloni
jas Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje buvo pasekmingas. 
Jie rodė įdomią seriją Lietuvos 
vaizdų, vardu “Lietuva Kalba”.

pas jaunosios tėvus, Mr. & 
Mrs. Vaitiekus po adresu 4049 
So. Maplewoodl avė.

Mrs. Vaitiekas su Mrs. Tra- 
kins dirbo sušilusios apie kros
nius. Kreditas galima duoti mo
terims, nes valgiai buvo gar
džiai pagaminti.

žodis po žodžio, alus ir kitas, 
šokis — antras, daina po dai
nos, svečiai nė nepajuto kaip 
išaušo. Tik tada jie pradėjo 
rengtis namo.

Jaunoji pora apsigyvens lai
kinai pas jaunikio tėvus Mr. & 
Mrs. Zelba.

Lai ateitis būna jiems laimin
ga. —Alfred’as J. Butkus.

Didelių, pasisekimu jau 
trą savaitę yra rodoma C 
goj Sovietų Rusijos filmą 
du “The Thirteen”. Film; 
doma Sonotone teatre, 66 
Van Btfren street.

jau an- 
Chica- 

var- 
ro- 

East

tikru įvykiu, kuri Raudonosios 
Armijos kareiviai pergyveno 
pirm dešimties metų. Paveiks
las įdomus ir vietomis . labai 
jaudinantis. Verta jis- pamaty
ti.

viakariais arba p. F. Woidato 
troku. Piknike bus pamargini- 
mų ir užkandžių. Kviečia 

.Rengimo Komitetas.

Van VVS Piknikas

P-
71

Sveiksta Kazimieras 
Belskis

MAĘQUETTE PARK. 
Prieš porų savaičių susirgęs 
Kazimieras Belskis, 2453 W.
St., pradėjo sveikti. Pp. Bels- 
kiai yra tavernos Marųuette 
Garden savininkai, seni Naujie
nų skaitytojai ir rėmėjai. Ketu
ri jų šeimos nariai priklauso 
prie Chicagos Liet. Draugijos.

Senas Petras.

Teisėjas Žuris 
Californijoje, 
Meksikoje

Teisėjas J. T. Zuris ir p. Zu- 
rienė rašo “Naujienoms”, kad 
leidžia įdomias atostogas, ke
liaudami po Califomiją, Texas, 
Arizoną ir Meksiką. Keletą die
nų praleido Hollyvviood ir įdo
mioj Meksikos dalyje, Chihua- 
chua valstijoje. Grįž apie šio 
mėnesio pabaigų, kuomet prasi
dės rudeninė municipialio teis
mo sesija.

Išsiėmė Leidimą 
Vedyboms

• y * . %

(Chicagoje)
Charles Brazda, 37, su Mil- 

dred Nedved, 36.

Rusėtos Ice Cream Company 
garaže, ties Milwaukee ir Car- 
penter avenue1, buvo rastas ne
gyvas Peter Rusėtos, 75, tos 
firmos savininkas. Spėjama, 
kad jis nusižudė.

“The Thirteen” vaizduoja 
narsumų grupės Raudonosios 
Armijos kareivių/ kuriem ten
ka keliauti per Kara Koum ty
rus.

Paveikslo siužetas paremtas

Rytoj, rūgs. 12 d., Ryans 
miškupse (87th ir Western) 
įvyks VVS Bridgeporto sky
riaus piknikas. Vietų galima 
pasiekti automobiliais ir gat-

Išpardavimas
GERIAUSIŲ

RADIO
Progress Krautuvėje
Naujy Radio Kainos Sumažintos iki Pusei!

Šiandien
Vestuves

MARQUETTE PARK. — 
Šiandien, 5 vai. po pietų šliubų 
paims p-lė Bronė Senulis ir 
jaunikaitis Stasys Janas. Abu 
yra marąuetteparkiečiai. Apei
gas atliks vietos parapijos kle
bonas kun. Baltutis. ;

Vestuvių puota’ įvyks J. Yuš- 
kos salėj, Brighton Parke (2417 
W. 43rd st.).

Jaunoji p. Senulis yra vien
turtė pp. Senulių dukrelė. Jau
nasis — gerų tėvų sūnūs, išė
jęs aukštų mokslų ir biznie
rius. Užlaiko hardware sandėlį 
prie 63-čios ir California avė. 
Gyvena su tėveliais po nume
riu 2817 West 63rd street.

Jaunavedžiai žada apsigyven
ti laikinai pas jaunosios tėvus, 
pp. Senulius, adresu 6016 So. 
Francisco avenue.

Jaunai porelei linkime daug 
laimės. —A. Dudonienė.

Mirė Kazimieras 
Shumila

Rugsėjo 5 d. Lietuvių Tau
tiškose kapinėse buvo palaido
tas Kazimieras Shumila. Lai
dotuvės įvyko 10 valandų ryto.

Velionis mirė penktadienį, 
rugsėjo 3 d., neseniai persikė
lęs gyventi į savo ūkį, Rose- 
lawn, Indiana. Daugiausiai lai
ko gyveno Chicagos Northsidė- 
je. Sulaukė 61 metų amžiaus. 
Sirgo tik trumpą laikų. Buvo 
malonaus budo žmogus ir mė
go skaityti pažangius laikraš
čius. Buvo nuolatinis skaityto
jas “Naujienų” ir “Keleivio”. 
Paliko dideliame nubudime 
žmoną Rozaliją ir du sūnūs, 
Kazį ir Jonų. • ,

Laidotuvėms patarnavo laid. 
dir. Lachawicz. —Frankj

Apsivedė H. Vaitiekus 
ir Chas Zelba

Rugpiučio mėnesio 30 d. susi
tuokė panelė Helen Vaitiekas 
su Charles Zelba, o vestuvių 
pokilis įvyko rugsėjo 4 dienų

Dėl pataisų pritaikymui 
(dėl Pečių, Furnasų arba 

boilerių

KREIPKITĖS Į

Northwestern
MES TURIME KETURIAS 

Krautuves Chicagoj Patar
nauti Jums Kiekvienam rei
kale už

TEISINGI KAINĄ!

Northwestern
garsus

“Strielčius” 
Kanadon

CICERO. — Musų 
“strielčius” J. Z. Shametas va
kar su palydovais išsiskubino 
Kanadon, apie 700 mylių nuo 
Chicagos. Tenais esą gerai me
džioti elnių ir kitų didelių gy
vūnų. Kaip ilgai ten užtruks, 
nežinia. Ką nušaus ar pagaus 
— matysime vėliau.

Filmininkai
Motuzai Lietuvoje

Jau, Lietuvą pasiekė filminiu- 
kai broliai D. ir M. Motuzai, 
nuo laivo “Queen Marie” pri-

KAS SKULPTŪRA YRA ŠMOTUI, 
MARMURO, TAI APŠVIETA

YRA ŽMOGUI
Išmokit daugiau ir uždirbkit 

daugiau!
ANGLŲ KALBA

Musų mokytojai specializuojasi 
mokinti ateivius 
PILIETYBE

Įdomus kursas apie pilietybę. 
Patirkit apie teises ir laisves, ku
riomis mes naudojamės sulig Jun
gtinių Valstijų Konstitucija.
MOKESTIS TIK $4.00 MĖNESIUI 
DIENOS AR VAKARO KLASĖS

The Cosmopolitan 
Preparatory School 

180 WEST WASHINGTON ST.
Tėl. STATE 7286

Stove Repair Co.
662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd St.
2323 Milwaukee Avė.

' 8816 Commereial Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. MONroe 6600

PLET

EXTRA! EXTRA!
EXAMNATIM
OlAūMOStS

HM lABCSMOCT 
BA0AL. 

lytTApoįlSM]

$69-50

$64-50

$129 Nauji Philco
Radios po .......

$125 Nauji RCA 
, Radios po .......
$119.5Q Nauji Grunow

Radios po ........... $59-50
$98 RCA

Radios po    $44-50
$75 Nauji Philco

Radios po $39-50
$69 Nauji Philco, Zenith

RCA, Victor ir kiti
Radios po ........... Š32-50

Nauji Midget ’ Radios pasi
rinkimui už pusę kainos po 

' $5, $7M\ ir $9-75 ( .< , rp fY I

Pilnas Pasirinkimas 1938 Radios: 
PHII$O, R.C.Ą., VICTQR, ZĘNITH 
ir kitų už Mažiausias Kainas.

f • ' •

Didele i^ųOląįdd už senus radios į mainus ant naujų

' LENGVI IŠMOKĖJIMAI '

RECTAL 
HERMI A 
RUPTURE

3224 So. Halsted Street
.T. KALEDINSKAS, Vedėjas

Tel. VICtory 4226 - Chicago, Illinois

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

D1CAL

IRMOATIONS

HEA

5TOMACH 
INTESTINES

SERV

■AR-H05t-IHWW

TORSUS

GYNECOLOGY 
FEMALE 

AILMENT5

MEDIČI NE 
SORGE RY 

OBSTETRICS

Aviacijos Diena 737 W. 63 rd STREET
jLttj Į

NORMAL3060 įg|' HALSTED
..PHONE. .

— RENGIA —

Lietuvių Nacionalis Aero Klubas

Sekiii., Rugsėjo-Sepl. 12,1937
FORDO AIRPORTE, LANSING, ILL

195-TA IR BURNHAM ROAD ,

Pilnas Medikalis Sveikatos Aptarnavimas
DR. EDWARD B. MILLER
DR.
DR.

Programas prasidės 2:30 vaL po piet—Sharp.
Aeroplanų lėkiojimai, visokių triksų darymas padangėj, aukšteny
bėse inžinieriaus Lietuvos Lakūno A. KIĘLbS. Lekiojimas akroba
tiškoj formoj. Bus dainos, muzika, grojimas ant gitarų, akordijų, 
iš Pterogrado artistas dainuos, pasažierių vežiojimas, ristynes, 
linės—-galiotų, 
įžanga VELTUI. AUTOMOBILIŲ PARKINIMAS

Kviečia atsilankyti Lietuvių NacjonalisJ Aero Klubas.

ga

25c

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

Dešimts Metų Sveikatos Aptarnavimo Reputacija
Įsteigta 192t metais

CHARLES H. MATTHEI 
HARRY L. ČAIN

Pirmiau buvo 
Southmoor Hotel, Stony Igland prie 67th

DABAR
737 WEST 63rd STREET (PRIE

Tel. Normai 3060

Street

HALSTED)

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 .......
DODGĖ *36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de luxe 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 ........

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.4C
(Screened) _________  tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U 
TU V L ATDARA KAI 
DIENĄ—IR VAKA 
RAIS IR SEKMA-

• DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

4651 
365
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

Sekmadienį atdara 
visą dieną

Chrysler^ *37 Imperial 5-pass. Se
dan, Radio, Heater 845

545
475
495

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 i......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ..........
PACKARD, naujas, *37 6-cyl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan .............................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Juslj Karas kaip Įmok ėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

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

Chrysler Sandelis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

DYKAI VISIEM SERGANTIEMS 
Vengkite operacijų, Vėžio! Kad 

įrodyt, joį/ei jus galit pasveikti be 
operacijos—nežiūrint’ kokia jūsų 
negalia butų—4he “Safe Home 
Treatment Service”, įsteigta lais- 
niuoto daktaro priežiūroj, teikia 
jum DYKAI Patarimus arba DY
KAI Ekzaminavimą. Taipgi dykai 
$1.00 Herbai Rehiedy arba gydy
mų tinkanti 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 A Ve. Visas 2 aukš. 
Arm. 8200. Valandos: 11 iki 8 P. 
M. Išimant Antrad. ir Ketvirt. nuo 
3:30 iki 6:30 P.M. šešt. 9 iki 3 

P. M. Sdkm. iki 1 P. M.
<■■■■ .. ..............................11 I I I Į I II. I 1.11 t

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jį j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nępataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

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”
SO. BOSTON, MASS

frarcnikifoc “M.nncn

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO S^ 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pi 
gelbėti musų skaitytojams susirasi 
kur galima nusipirkti įvairių pa] 
rastų ir nepaprastų daiktų, intait 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių č 
skelbimų negalite susirasti ko ie 
ko t, pašaukite Naujienas, Canal 851 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia ji 
gausite informacijų, jeigu tik jų bi 
galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus ar daugia 
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% cars ........   $6-
Pocahontas Mine Run, West Virgin

65% cars ..........    $7.
Illinois Nut . .... . .............-...... $5.
Rex Egg ..............    $7.
Black Band Lump .................. $8.
Millers Creek Lump ..............  $9.
Chestnut Hard Coal ............. $13.

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSIN( 
■ 44»K 6o. FatfftMd 'A**.
• FOTOGRAFAS"

CONRAD
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 
už .... .............. .

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ...............

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

1900 So. Kedzie
Tel. Latvndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

> RESTAURANTAI

Universal restauran
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLu 

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

Tel. Vktory 9670

Pete YOUNG’S Taver
Mano užeigoje visados randasi g 
ros rųšies degtinės, Garden Ci1 
alus, cigarai, cigaretai, saldaini 
užkandžiai ir mandagus patarnav 
mas. Užeiga prieš lietuvių tautišl 
kapinių vartus. Kviečia visus sav 
ninkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

Gerai patyręs siuvėjas Jonas GriČit 
praneša visiems draugams, kad ate 
na laikas sutaisyti vyriškus ir moti 
riškus rubus. Moterų furkočius pei 
taisome, padarome kaip naujus. V 
sas darbas garantuojamas už prie 
namas kainas.

821 Sėst 34th Street

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.
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WANT$D TO RENT Real Estate For Sale 
Namai-Zemė Pardavimui

SVARBUS UETUVIŲ SUSIRINKI
MAS kiekvieną septintadienį 7 vai. 
po pietų Tautinės Parapijos Svęį.,

35 gatvės ir Union Avenue.
P. S. VjrŠnrinėtoj vietoj kas septm- 
tadienio vakaras draugiškas susiėji
mas ir linksmai laiko praleidimas. 
Kviečia £y, Marijos Parapijos Kle-’ 
bouas Kun, St, Linkus ir Valdyba.

41 m v

JONAS WITKĄUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 9 dieną, 2:00 valandą 
po piet, 1987 pu, sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Gruždžių parap., Snei- 
gių Sode.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

pusbrolį Steponą, Drigotą, ir 
daug di>ujte I* paižyatamų.

Priklausė prie Palaimintos 
Liet. Draugystės,.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 710 Węst

Ląidotuvėsė įvyks 
Rugsėjo 13 d„ 8:30

Butkaus 
18th St. 
Panedėly, 
vai. rytą 

iš koplyčios į Diąvo Apveizdoą 
pąrap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus pu- 
Jydčtas į Šv. Kazimjero kapi
nes.

Visi a. a. .Jono Witkauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąpj paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Pusbrolis, draugai ir pažįstami 

Patarnauja laid. dir. Butkus 
Undertaking Co4 Tel. Canal 
3161.

Laidotuvėmis rūpinasi Ste
ponas Drigotas, Tel. Victory

t ELŽBIETA PETRAITIENK, 
po tėvais ZakaraUskaitė, ,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 8 dieną, 2:40 valandą 
po pįet, 1937 m-, sulaukus 35 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj 
Švaimkų dvare^ Naujamiesčio 
parap., Panevėžio apskrity.

Amerikoj išgyvenę 3 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

mylimą vyrą Domininką, tįk 
ką gimusią dukrelę Ejžbietą, 
dėdę, 2 dedienes, pusseseres ir 
pusbrolius Zakarauskus, švoge- 
rį Jurgį Evąnąųską ir jo šei
myną, Lietuvoje seną motinė
lę, šeserį Oną, 8 brolius Juoza
pą, Antaną ir Joną ir brolie
nes, gimines ir draugus.

Priklausė prie Amer. Lietu
vių Piliečių KJiuho.

Kūnas pašarvotas randasi 
4721 So. Roękwell St.

Laidotuvės įvyks pirm., rug
sėjo 13 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines 

Visi a. a. Elžbietos Petrai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikit jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyrąs, Duktė, Dėdė, Dėdinos, 

Švogeris ir kitos Gimines. I 
Patąrnanja laid. dir. J. Lįule- 
vičius, Tel. Lafayette 3572.

Miscellaneous
įvąirųs

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame klėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagej- 
daūjamą.

BR1DGEPGKT ROOFING CO, 
3216 iSę, Halsted Street

PEDDLARS — A.GĘNTS- — CAĮV- 
VASSĄRS! Taupykite laiką ir tau- 
pykįt savo pinigus kai perkąt. Musų 
vieta randasi South Sidęs yįdųryj ir 
mes galim išgelbėti jus nuo ilgos 
kelionės i vjdurmiestį. Mes užlaikom 
pilna staką pedlioriam reikmenų. 
Mes sumušam visą vidurmiesčio 
konkurenciją. D. E. Blades 28c už 
100, Continental Blades 70c už 100. 
Čeverykam šniūreliai 6c už težiną 
ir šimtai kitokių bargenų. EXCEŲL 
SALES COMPANY, .6332 Cottage 
Grove,
Į. " į ĮĮI| ĮIĮ l'J.flĮ Į. I' ■ >,4-A■■■g=

Furnished Rooms

***»*•"

f

CAN-1

MAŽA ŠEIMYNA, be vaikų, atva
žiavusi iš -kitur -paieško 4 ar 5^ 
kambarių flato, apšildyto, nebran-, 
gaus North ar Westšidėj, Chicagoje. 
Rašykite laišką pranešdami kainą. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

' Box 698. j
V ‘ I / i,*»r~1 • !■ *i»«.’r ■ —w *• >■»■ r. ’

PĄIEŠKAU RENDON namelio— 
co>tage, ,5 ar .6 kambarių, ramioje 
apylinkėje. Užmokėsiu du mėnesiu 
rendos iš kalno. Atsiliepkite su pa
siūlymu laiškų. 1739 So> Halsted 
St.4 Box •:Y"

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

ANT RENDOS KAMBARYS Avie- 
sus, didelis, apšildomas, prie mažos 
šeimynos. 5817 So. Sacramęnto Avė. 
Grovehill 882§i .

r - . ąiy,,, Į. , ,iŲrni

ANT RENDOS 2 KAMBARIAI 
dėl 2 vaikinų, be valgio, apšildomi. 
Nėra šeimynos. 2486 W. 45th St., 
Telefonas Lafayette 6923.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui našlės ,ne 
jaunesnės 34 metų ir ne senesnės 40 
m,etų, be vajkų ar Jtik su vienu. Esu 
našlvs 46 metų amžiaus, vaikų ne
turiu, esu apsi|viėtęs, myliu ištikį- 
mą gyvenimai Atsiliepkite laišku, 

1739 So. Halsted St., Box 652,

10 DIRBTUVĖMS berniuku —be 
patyrimo —- $13X)0.

WABASH EMPLOYMENT
202 So. State St. Roopi 900.

REIKALINGAS DARBININKAS į 
šiaučių dirbtuve, taisymui batų.

2405 West 47th St. 
.................... ............................... .!■■■■—■ 

Automobiles
PARDAVIMUI G. M. C. EXPRESS 

TRUCK 1928, 3600 So. Emerald Avė.
Telefonas Boulevard 3034.

1932 NASH mažas Sedan —' atpi
gintas nuo $275 iki $165. NeWberry 
Bargains, 1025 Nortb Clark.

NORIŲ PIRKTI vartotą 5 pasa- 
žierių automobilį iš savininko. At
važiuokite. 3310 Lituanica Avė., 
Storas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi.

“NAUJIENOSE”

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
reirdon — dviem merginoms ar ve
dusiai) porai be vaikų -— Brighton 
Parke.
4240 So. Was]htenaw Avė, 1-os lubos

Partner^ Wanted
Partnerystes Reikia ------------------ ----------------------------

FLORIDOJ
Reikalingas partnerys su $2500.00 

Turiu farmą ir didelį otanžių sodą, 
Noriu budavoti Ųas Station, esu ne
vedęs. Adolf, 1448 So. Kedzie Avė.

II-II H ,'t i;i įiį|ni?....|Y.f ................ T

Help Vyanted—Feuiale
i. - L , ^arbtei^kių Reikią

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PASIRENDUOJA KAMBARYS 
apšildomas, prie mažos šeimynos 
P.irmos lubos. 5530. So. Albany Avė

SUSIRINKIMAI
Garfįeld Park Lietuviu Vyry ir Motery Pašalpinip Klubo menę- 

sinis susirinkimas įvyks nekėlioj, rugsėjo 12 d., Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St., 1 p. rn. * Visi nariai prašomi 
būtinai atsilankyti. Yra daug naujo apsvarstymui. »—Rast.'

Dr-stes Susivienijimo Broliy ir Sesery Lietuviy susirinkimas 
jyyks ateinantį sekmadienį, rugsėjo 12 d., 1 vaL po piety, 
Dievo, Apveizdos parapijos mokyklos kambariuose, prie 18

.-gat, ir S. Union ,ave. $isį nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turimĄidftUg^reįk^ifr^aptarti.’ ^-Valdyba. • ; ?■ '

Teisybė Jyfyiėtojų brangystė laikys mėnesinį susirinkimą, ^sek
madieny, rugsėjo 12, 1937, Chieagos Lietuvįy Auditor’joj,^ 

j-3133 S. Halsted St., 12 vai dieną. Visi kviečiami dalyvauti.
, A. Kaulakis, rast.

PARENGIMAI
Chieagos Lietuviy Vyry Choras rengia pikniką, kuris įvyks ne

dėlioj, rugsėjo 12, Jefferson giriose. Choro pamokos tą 
dieną neįvyks. Visi nariai atvykite į pikniką. Taipgi cho
ras kviečia visus savo draugus ir rėmėjus atsilankyti į 
pikniką, nos dainų ir muzikos išgirsite iki valiai ir praleis 
site linksmai laiką tyrame ore. Kvieč a rengiėM

* 1 ■ ■ ' —

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvites nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę Ęnglish ’type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 Šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų Ratą, o antro flato renda apmokės yisas namo išlaidas. 
Stažmne visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupiaam F.H.Ą. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokayjmųs ir kitus pata
rimus veltui.. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAKU & C0.
? « GENERAL BUJLDING CONTRACTORS

2502 W, 69th St. Tel, Grovehm 0306

RENDON KAMBARYS apšildo
mas prie mažos šeimynos, bungaloW 

7042 So. Campbell Avė.

10 DIRBTUVĖMS merginų be pa
tyrimo 
—$10— 
vęiterka $1.0,

WABASH EMPLOYMENT
202 So, State St. Room 900.
* ........ "" '1.... " ,!

Patyrusios MOTERYS skuduram^ 
sortuoti. Pastovus darbas.

CEN1RAL GRADING CO., 
1265 West North Avė.

- .dienų ar naktų šiitams 
veiterkų $12.00. Mokytis

ANT RENDOS 4 fornišiųoti kam
bariai, karštu vandeniu apšildomi.

4436 So. Fairfield Avenue
, TelefOnas‘.S.eeley 7882.

----------■■ ■ ti. .... ................

BRIDGEPORTE RENDON kam
barys prie mažos šeimynos, pavie
niam ar vėmusiai porai. Gali virtis, 
yra maudynė. Po 5 vakare. 3336 
Lituąnica. *

For Kent
RENDON KAMBARYS vaikinams, 

merginoms ar vedusiai /“porai. Gab 
pasigaminti yalgL Yra'.'.garadžiųą. 
W23 So! Hėhilock 2738.

RENDAI 3 apšildomi kambariai; 
1 lubos iš užpakalio. jGazas ir elek
tra dykai. 6108 So. Sacramęnto Avė.

• ■ * z

COAL
Anglys

WILMIN€TON
‘ ANGLYS ' ..

$6.00 
5-75 
6.00 
6.00 
4.75

Mine Run .

Nllt -........  )
Scrčenings ..... ..... .

PIRKIT DABAR!!
KAINOS, EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel ARDMOBE 6975

Naudokitės Proga!
. Apie penki tukstąneiąi lietuvių — vyrų ir motery — priklauso 

Chkagos Lietuvių Draugijai, ši Draugiją yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizaciją. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė' $290, taipgi grabneŠiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m, ąmžiaua. Pasibaigus šiam vajuj bus pri
imami nariais tiktai iki 49 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitčs dabar.

- ■ ■ . • ’ ' ■ * . '
Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1,25 — pagal 

priklausomą skyrių, {stojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tis $250 vekui j Draugijos Konkurso Bąnkietą, kuris j vyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room, įsirašyti Draugijon galim* per mųsys kon- 
kureantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugjjm ofisas atida ras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldięniajs .9 ryto iki 
1 vai. 4>optėt. Kiekvienas Chieagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHJCAGOS LIETUVIŲ DRAU- 

: GIJON.
CHICAGOS. LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

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

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortuoti Maišytus skudurus. .

Linkon Iron and Metai Co.
6423 Wentworth Avė.

_ —~~~r~~■—  ............. “f-

TARNAITĘ; b.dndras namų dar
bas; skalbimas; retkarčiais virimas;;, 
savas kambarys; $15; Park Ridg£ 
368R, arba Supesidr 5062, Mr. Zapt.!

MERGINA; namų 'darbas; padėti 
prie virimo; 2(iįuž^iug-ę, 1 vaikas; 
pasilikti; $8 įkį. $lv.

Rogers Park 5234.
. ,11. H *-■ ■>< ...................""'."T —■ • ■■*■■■* — -

MERGINA; namų darbas; būti; 
nėra skalbimo;. «ė -yjrimp; referen- 
W;’ Rdc«well" m:

REIKALINGOS MOTERYS paty- 
rusios sortuoti .skudurus džiunko 
šapoj. Gera alga; 'Kreipkitės Room, 
709, 188 West Randolph St., nuo 9 
ryto iki 8 vakaro.

ĘEIKALINGA JAUNA MERGINA 
kuri galėtų ’grotį ąnt gitaros ai* 
ąkordinos. Taipgi turi turėti gerą 
foąlsą linksminti į įvečįus tąvęrhe hz 
bąro. 660,0 So, Sltate Street.

. įĮjlw»h.ln.Įi.>ii ilii...H\^»l-iiiliiiy4yWiiįi.'il .     iiii jįį^.1—'|*.»■■■!■«■ I ’ •

Mergina ; liamų darbas; nėra 
skalbimo; 7 metų ąmž. berniukas; 
geri namai; $7;?referencas;

B.utterfįeld 4880.

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

Tel. BOULEVARD 2800 ,
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, bizuius ir farmas; inšiu- 
rinąme namus, rakandus ir autor 
mobilius. Taipgi turime daug geru 
namų, pardavimui arba mainymui ui 
gerus bargenųs; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

PARSIDUODA M A B O U ETT E 
PARKE 5 kambarių muro bmyęalovv, 
2 karų garažas, arti gatvėkarių. Di
delis bargenas. Kas pirks greitai,

Bnx G96.
■ .1. 1 Į ii.phi i. I Heliju..........  ■■ąni

. PARSIDUODA nedidelis biznia- 
vas kampinis namas, tavem ir val
gykla, biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis nesutikimai šeimyni
nio gyvenimo. 1858 W. Pershing Rd.

1739 So. Halsted St

2 AUKOTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. 'Da
li įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų 'bargenų, lotų, namų 
farmų.

Z. S.
6816

SAVININKAS PAAUKOS 5 kam
barių naujų muro bungaiow; atda
ras apžiūrėjimui; 6236 South Ko- 
menskv' Avė., šaukit Hemlock 4646.

ir

MICKEVICE AND CO.
So. Western Avenue.
Hemlock 0800. '

GOLDSTEIN'S MUSIC SITOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................ $75.00
$99 Trombonas su keisu....... $35.00
$18. Smuikas su keisu> šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ......... $3.50

1000 instrumentų , pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Par
siduoda kampinis lotas So. Engle- 
wood, netoli Beverly Hills. Ta vieta 

o dabar 
savinin- 
į Lietu-

4528 SO. FAIRFIELD AVĖ,.
Aukštos rųšies 2-fletis muro na

mas, 6 ir 6, uždarytas porčius užpa
kaly, 2 karam garažas. Paukojimo 
kaina $6950, tik $2950 cash tereikia.

STANLEY REALTY CO. 
179 W. Washington St., 

Randolph 7055

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtąisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais - ir^ sinkom. Taipgi štorų 
fįkčeriųs dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

. S. E. SOSTHEIM & SONS 
7 1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

buvo pirkta už $2500.00, 
parduoda už $1100.00, nes 
kas greitu laiku išvažiuoja 
vą. Kas pirmas, tas laimės. 1621 S.
Halsted St., Chicago, III.

LOTAS PARDAVIMUI
Mainams ant katedžiaus arba loto 
Brighton Parke. Lotas randasi prie 
72 ir Francisco Avenue. Kreipkitės 
3000 West 40th St., 2 aukštas fronte

6 KAMBARIŲ muro bungalovv, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 karų 
garažas, namas praktiškai naujas, 
paaukuojama už $5600.

2 flatų mūras, po 4 kamb. kiek
vienas, furnasu apšildymas, 2 ka
ram garažas, lotas 33x125. Randasi 
į vakarus nuo Kedzie. Nepaprastas 
pirkinys..................    $4500

Honia Owners Realty Mart
. A. Shulmistras, brokeris 

4016 Archer Avenue, / 
Tel. Lafayette 6300.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi-1 
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

; Kaurai      $15—$20—$25 
$150 Ąmer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai .........i  $39—$49
$375 vertės 3 kamb.. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de . luxė x.—.............. $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE

KAS TURITE ŽIEMINĮ PEČIŲ 
parduoti dėl kietų anglių, pašaukit 
Boulevard 3529.

PARDAVIMUI nedidelis ICE BOX 
įtinkamas .dėl .ręstaųranto, delkates- 
sen ar saliuno. 540 West 63rd St.

PARDAVIMUI 4 kambariu rakan
dai gerame stovyje. Parduosiu pi
giai. Galite matyti nuo 7 iki 2 po 
pię.tų, šeštadieni ir sekmadienį visą 
dienų. 1834 W. 46th St. 2 lubos iš 
fronto.

PILNAI PRIVATIŠKAS EŽE-
RAS, 107 AKERIAI ŽEMES

APLINK, 23 AKERIAI
VANDENS

Vieta randasi gražioje Wis- 
consino valstijoj apie 37 my
lios iki Wis, Delis ir apie 50 
mylių į vakarus nuo MadisoiŲ 
Wis. Ežero privatiškumas yra 
valdžios dokumentu užtikrin
tas. Yra daugybė geros žuvies. 
Pakrantės smėliuotos labai 
tinka maudyklėms. %

Kaina $6,000.

PARDAVIMUI biznio prapėrte. 
Geros įplaukos. Randasi 10728-3*0 S. 
Michįgan Avė. Atsilankykite arba 
rašykit 641 N. Dainen Avė. Ange
lo La Bella, 2 lubos.

MARQUETTE PARKE
Parsiduoda 3 mūriniai namai: 1 

dufletis, po 4 kamb., 6 kambarių 
bungalovv ir štoras su fletu. Turime 
greitai parduoti, nes važiuojame ant 
farmų dėl sveikatos.

2943 West 71st St.

MEDINĮ COTTAGE’ Mainysime 
ant biznįo,, gero , automobilio arba 
ant loto. Stapkovicz, Hemlock 0800.

8 AUKŠTŲ MURO NAMAS ir 2 
aukštu medinis namas užpakaly. Pa- 
aukaVimaš. Savininkas gyvena 510 
West 32nd St. arti Normai Avė.

LIKVIDAVIMUI
84th and Beniiett 

aukštos klasės 2-fletis po 
5 kambarius ..........................

74th and Ingleside 
kampinis bungalovv ...........
107th and Prąirie 
aukštos klasės 2-fletis po 5 kam-

$8500

$5500

Mokėsiu komisą agentams. 
Kreipkitės:

E. W. WUNDERLICH
JOLIET, ILL.

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 skolinam pinigus 
ir perkam ,)norgičius.

Kamon FINANCE CORP.
6757 So. Westem Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

5 AKRAI JUODELIO, 5 kamba
rių liaujas namas, barnės, vietinin
kas. garažas, tvartas. Labai graži 
vieta prie pat Chieagos. Nepraleiski
te progos. Taipgi kas turite 2-fletį 
arba bungalovv į mainus, galite at
sišaukti. 2437 W. 69-TH STREET 
PROSPECT 1844. A. Z. MICHIULIS

• -a •

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; savas kambarys; $10; 
Hyde Park 2456.

JAUNA MOTERIS; mažas priim- 
nas apartmentas; 2 užaugę; padėti 
kūdiki prižiųrėtį^ pastovus darbas; 
Briargate 9222.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metąi patyrimo. JBlėkorius

gražus 5 kamb. muro bungalow 
ir garažas .... ........  $4750

MR. MEDORA, -
Stewart 3601.

briųš ................ ...................... .. $8500
103rd and Vernon

3 fletų mūras ....................... ... $7500
64th and California

6 kamb. muro rezidencija.... ... $6000
58th and Homan

PARDUOSIU arba mainysiu vieną 
iš dviejų farmų ant Chieagos namo 
arba loto; su staku arba be stako.

JOE DARAŠKA,
Mouston, Wis., Route 4, Box 12.

ir
79 AKELIAI; imporoved; ant eže

ro; miško lotas; Rašykit Box 865, 
Three Lakęs, Wisconsin; George J. 
Repą, Box 365, Three Lakęs, Wis,

PocaRontas Mine Run .... ton. $7,45' 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės; 
Pocahontas—Lump arEgg ton. $8.75 

Reguliariai $11,00 vertės.
Geriausios

Indiana Mine Run ........ ton. $5,40;
Indiana Lump ar Egg .... ton. W.75 

Kokybė ir svoris garantuota. 
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriaią ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.

SUPER COAE COMPANY,
10 S. I?a Šalie Street 
Dearborn 0264-0258.

—‘   *    .T'1 ■ f 1 »i ; ■ r<-- iFi.e—‘

Išdirbėjai
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS

Pristatom į Tavernas ir Restauranųs 
sezoninius produktus. Taipgi parduo

dam saldainius wholesale. '
4643 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996. j

MERGINA; 20i3O; nąmų darias; 
virimą,s; 2 . užaugę; referencas; 'sa- 
yąs kambarys; maudynė; $8; Wel- 
jingtou 8913.

n į. r-1 .'įvy'j^g w ■« ' y1"""" it

JAUNA MERGINA; brotestonė; 
lengvas nąmų darbas; mylinti vai
kus; malonus namas; savas kamba
rys ; Beverly 1323.^

TARNAITĖ; . bjfca skalbimo; 2 už
augę; vienas vaįkds; geras namas; 
šaukit sekmadienio rytą, Irving 
7134. 7

ŠVARI JAUNA MOTERIS; bend
ras namų darbąs(; virimas; namo 
naktims; nėra šjėkmądienid; užau
gusių šeimyna; Lincoln 4222.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Business Chanees
Pardavimui Bizniui

PARDAVIMUI TAVERNA. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Turi s būti 
parduota Šią savaitę už teisingą pa
siūlymą. Priežastis — liga.

2448 West 47th St.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ turi būt 
parduota į trumpą laiką. Geras biz
niai Priežastį patirsite ant vietos.

3300 • So. Union Avenue.

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phohę LAFAYETTE 5800
---------- į-T.
..............   ' ilWf.F-JiM.lll

1 Al f I” « Mirt Siunčiam GėlesLOVEIKIS
Dalis.

kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrąbams /
3.310 Sq. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7$14,
I ĮI.IĮI II l>ii>jl'>liri.»'V l7'KH y i; "T

garsinkite “N-nose”

PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE 4 flatai po 5 kambarius, Ki- 
wanee boileriu apšildomi. Dubeltavas 
octagon frontas, naujas mūrinis na
mas, 4 karų mūrinis garažas, arti 
parito, gatvekarių ir biznio centro. 
Namas yra atimtas už morgičių. 
Parduosiu už mažiau, negu morgi- 
'čius buvo. Tikras bargenas. Agentai 
neatsiliepkite. Rašykite laiškų adre
suodami taip: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 701.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

FABRIKAM merginos, patyrimas 
nereikalingas, dienos ar nakties pa
mainomis $10; Įt) power machine 
ooerątors $10; solderers $18; coil 
vvinders $18; dressmakers $19^ alte- 
ration giri $19; veiterkos visiem 
darbam $12; mokintis veiterkos dar
bo $10; merginos prie sodės fonta
no $16;

Wąbash Employment, 202 South 
State, Room 900. 

" l/lUl ...■•.{ t .4. .... ........... .... --

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; būtį; padėti virti; 
mergaitė 7 metų; gera alga; Hyde 
Park 5882.

RESTAURAljTAS ir TAVERNA 
pardavimui. Geras biznis. Parsiduo
da už neaukštą kainą.

Šaukit Virginia 0582.

PARŲAVIMUI GROSERNĖ, gali
ma laikyti ir visokią mėsą; labai 
ger.ąs biznis. Parduosiu pigiai, 

3329 So. Morgan St.

PARDAVIMUI, 1838 Canalport 
Avė. Turi paaukoti, kad išlyginti pa
likimą, 2 aukštų medinis namas, 
krautuvė, 2 kamb. 1-me aukšte. 4 
kamb., maudynės, etc. 2-me aukšte. 
Didelis porčius užpakaly. Pilnas 
įrengimas Lunčruimiui ar Tavernai. 
.Atdaras apžihrėjimas šeštadienį ir 
septintadienį, 2 iki 5 vai. po piet.

W. F, NIEMAN, 
Užpakaly 1942 So. Halsted St. 

(4 iki 8 vak.) Canal 0836.

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kiškų tabakų. Pypkes, cigaretes, ci
garus. Kviečiame i musų krautuvę. 
1728 So. Halsted St.. T«l. Canal 9345

.-i..............

JEI TURIT
g

P ARŲ AVIMU! grosernė ir deli- 
catessen kambariai užpakaly. Biznis 
gerai ęina, parduosiu pigiai.

3735 Emerald Avenue.-

'lelp Wanted—Malė-Femaje

REIKALINGAS' virėjas arba virė
ja; ^stadr^ntui. Kreipkitės 4326t So. 
Kedzie Avenue. , 1

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai. ^Biznis geras ir geroj vietoj: 
visokių tautų apgyventa viėta. Kam
bariai gyvenimui ant vietos. Pigi 
ręnda. Listas geras.

3631 So. Union Avenue.
«*,ųi."1ĮI|

Help Wanted—Malė
Darbjninku Reikia

TURIU GĘRĄ vietą .dėl BARBE.
RĮO. Yra įrengimai, •

•' \ 616 West& 14th Street ' "

PARDUOSIU PUSĘ ŠĖRO taver
nos. Biznis eina gerąi, bet aš ne
galiu pats stovėti bizny. Vieta ran
dasi 722 West Čermak _Rd. Aš ė§u 
ledo bizny, todėl pats negaliu dirb
ti tavernoje. , .

■I.--1"* 'U . .f ■ ‘ —1......' - . ........... —-------—I--------J*-<

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė pigiai geroje vietoje South

---------- i
BARGENAS arti 51 ir Westem, 

muro namas, krautuvė ir fletas vir
šuj, garažas užpakaly. Kaštavo sa
vininkui $15,000, dabar parduos už 
$4500. Kreipkitės į krautuvę 4076 
W. 26 .Street arba telefonuokite 
Rockweil 1966. ,

> , MĄRQUETTE PARKE
6 kambarių mūrinis bungalow, 

karštu vandeniu šildomas, garažas, 
kaina 4700JJO. Mažaš (mokėjimas.

BRIGHTON PARKE
2 flatų po 4 kambarius, eimenti- 

nis fundąmęntas, kaina $2850.00. 
Įmokėti $300.00, kitus kaip ręnda. 
Randasi ant Maplewood avė., netoli 
Archer avenue. . ; <

/ C, P. SUROMSRIS, £
2502 West 69th Streęt, 

< Tel. Grovehill .0306. . 
■O$jas
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NAUJIENOSE

f

JEI IEŠKOT
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Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Ąpgarsinipiy kainos pri
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Rusų Susivienijimo
Patarėjas

Adv. Kazys P. Gugis, kurį 
Amerikos Rusų Susivienijimas 
vienbalsiai išsirinko savo vy
riausiu legaliu patarėju. Rusų 
“Susivienijimas” yra stambi 
organizacija, panaši Amerikos 
Lietuvių Susivienijimui, kurioj 
adv. Gugis užima Pildomosios 
Tarybos iždininko vietą.

Kriminalizmas - 
Ligos Rezultatas, 
Sako Daktarai

skel-Du Chicagos daktarai 
bia suradę įrodymų, kad yra 
pamato manyti, jog krimina
lizmas yra rezultatas tam tik
ros, dar nežinomos ligos. Jie 
paremia tvirtinimą analizu sky
stimo, išimto iš kriminalistų 
nugarkaulių. Daktarai rado, 
kad pas normalius žmones tas 
skystimas yra švarus ir ryš
kus, o pas kriminalistus su
drumstas ir jame yra 
bė numirusių smegenų

Daktarai, kurie t darė 
jimus yra Dr. S. \y.
stein, sveikatos tarybos HUHs

■ ir Dr. M. H. Levy, apskričio 
kalėjimo gydytojas. Jie ekspe
rimentavo su devyniais kali
niais, kurie savanoriai pasidavė 
bandymams.

“Dar negalima galutinai tvir
tinti, kad kriminalizmą iššau
kia liga”, aiškino daktarai, “bet 
yra pamato tokiai nuomonei”. 
Jie bandys teoriją patikrinti

daugy- 
celių.
tyrinė-
Brown-

,.W. I .1. .

tolimesniais bandymais ir pra
šo kitų kalėjimų daktarų jiems 
ateiti talkon.

Ragina Brolių-Sese- 
rų S-mą Susirūpinti 
Susirinkimais

Draugija ruošia naują 
konstituciją

18 APIELINKĖ. — Draug’ja 
Brolių ir Seserų Lietuvių Su
sivienijimas laikys savo mėne
sinį susirinkimą rytoj, rūgs. 12 
dieną, kaip 1 vai. pp. Dievo 
Apveizdos parapijos mokyklos 
kambariuose.

.Nariai privalėtų skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. .Jeigu nariai ne
dalyvauja susirinkimuose, tai 
jie neturėtų skųstis, jei praei
na koks nors, kartais ir dauge
liui nepatinkamas tarimas.

Nariams šventa pareiga da
lyvauti susirinkimuose, jei jie 
nori, kad draugija bujotų. Jau 
yra baigiama nauja konstituci
ja ir greitu laiku bus šaukia
mas tam tikslui specialis susi
rinkimas. Prie šio susirinkimo 
nariai turi rengtis iš anksto, 
nes yra susidariusios dvi nuo
monės apie mokėjimą pomirti
nių. Vieni nori, kad pomirtinės 
butų mokamos po dolerį nuo 
nario, kiti — kad nutarti ir 
mokėti tam tikrą sumą iš iždo, 
nekolek tuoj amt pe dolerį nuo 
nario.

Artinasi ir draugijos metinis 
apvaikšČiojimas bei vakaras, 
kuriam ruošiamas dailus pro
gramas. Musų vietos jaunuo
liai šiam vakarui rengia spe
cialiai pritaikintą veikalą, ku
riuo rūpinasi draugijos narys 
Juozas Kuzmickas, f

Draugija turi naujų aplikaci
jų apie 40, kurios dar nėra pri
imtos vien todėl, kad aplikan- 
tai peątsilanko į susirinkimus. 
Čia noriu priminti visiems 
tiems, kurie pridavė aplikacijas 
arba nori įstoti, kad jie priva
lo atsilankyti j ryt dienos susi
rinkimą. Dabar dar nėra įsto
jimo mokesčio, bet vėliau bus 
brangiau. Draugija yra didžiau
sia 18-toj e kolonijoje.

Koresp. J. K.

NAŲJIEįjp^ęhicagoTlU.' 
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Chicagos Lietuvių Pataria vaikams 
namuose mokintisVyry Choro 

Išvažiavimas
Vasara jau baigiasi, tuoj at

eis ilgas ruduo, o po to ir žie
ma.

Dabar dar gera proga naudo
tis tyrų ir sveiku oru, kad žie
mai atėjus butume. drūti, svei
ki ir jokių ligų neįveikiami.

Mes pripratę sueiti kur nors 
būriais, kad praleisti liuosą lai
ką linksmoj nuotaikoj, kad pa
sikalbėti, padainuoti arba ir pa
sišokti. ' ' , ;

Uždarytos mokyklos kainuoja 
$747,000; 18,C0J mokytejy

yęs Southmoor Health Genter 
direktorius. Dr. C. B. Shelledy 
yra vedėjo asistentas.

Tai yra iš tikrųjų svarbi įs
taiga taip Ėnglevvoodo apylin
kėj, taip visai pietinei Chicagos 
daliai. /

J . . .C.ĮT. .........,1 ,! M-—,.—

Mokins Vaikus H
Per Laikraščius, 
Radio

šeštadienis, rūgs. 11, 1937
■■■«u .i i HMjojiii • » i nu i ...jįjįi nmijjii i'i.iii"

Viši Lietuviai 
Rytoj Vyks J 
Aviacijos Dieną

Viena savaitė, tikriau, pirmo
sios keturios mokslo metų die
nos jau praslinko, , neatnešąs 
Vaikams mokslo, naudos. Kiek ( ...
tokių dienų dar praslinks, pa
tys bosai nežino. Nuostolis iš 
to tik vaikams, nes mokyto
jams ir mokyklų aptarnauto
jams pranešta atvykti ir pasi
rašyti buvimo lapus. Atseit, 
gaus algas, nors ir nedirbdami.

Mokyklų' superintendentas
• t-r A/.’ , ' ,

Amerikonas Švietė
jas gelbsti ateiviams

„ Tokią sueigą?
gos Lietuvių Vyrų Choras.. Ji 
įvyks rytoj, rugsėjo 12 d. Jef- 
ferson miškuose. Čia bus vis
ko, kas tik ko geidžia’, kaip tai 
užkandžių, alučio, dainų, žaidi
mų, visokių šokių ir t. t. ■

Svarbiausia tas, kad Vytjų 
Choras pusę pelno skiria finarj- 
savimui “Pirmyn” choro važią- 
vimo į Lietuvą ateinančią va
sarą. Kaip matot, tikslas labai 
prakilnus ir Vyrų Choras kvię- 

visuomenę paremti parengi- 
savo atsilankymu.

;
“Vyrai vis vyrai”

štai bus pirmoji ir paskutine 
choro vieša sueiga prieš prade
dant nuolatines dainų pamokas.’ 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras susideda daugiausiai iš se
nosios dainų mylėtojų gvardi
jos, kurios dainomis augo n^u- 
sų lietuvių pažangus ir kultūri
nis gyvenimas. Būrelis šių dai
nos mylėtojų ir laisvės ir de
mokratijos šalininkų dar nenu
leidžia rankų. Ne tik patys 
dainas skleidžia, bet remia iri 
jaunuosius dainos mylėtojus.

Štai ir nuo šio išvažiavimo 
pusę pelno skiria’ finansavimui 
Pirmyn choro kelionės į Lietu
vą švęsti dainų1 šventes. Nors 
daugelis pesąmoiliilgų lietuvių 
iš pavydo iš kailio neriasi arba 
skleidžia
bet Chicagos , Lietuvių’ Vyrų 
Choras ne tik kad pritaria tam 
sumanymui, t bet ir remia.’ ChoT 
ras kviečia' visus pažangius ir 
sąmoningus lietuvius atsilankys 
ti į šį smagų, dainų skleidėjų 
parengimą. ( '

Antanėlis ir X. š.

rengia Chica- William H. Johnson sako, kad

čia 
mą

visokias nesąmones,

nors mokyklos ir uždarytos, 
bet mokytojams/jr tarnauto
jams už tas keturias nemokslo 
dienas bus išmokėta $747,000. 
Algas mokės, nežiūrint kaip il
gai mokyklos /stovės uždary- 
J * ■ ’i ,v’

tos. ■
Pataria naudotis skaityklų i 

knygomis i
Kad vaikai, ypač aukštesnio

sios mokyklos mokiniai neturė
tų perdaug nuostolių, pataria
ma namuose mokintis. Esą se
mestro pradžioje: ir mokyklose 
einama tik prąeito semestro pa
karto j imas. Tą', anot superin
tendento, galima atlikti ir na
muose. Knygas galima gauti 
viešosiose skaityklose. Dėl in
formacijų pataria kreiptis te
lefonu Dearborht 7801 į apšvies
tos tarybos curricul'lum biurą.

Šimtams ateivių pagelbėjo 
gauti geresnius darbus ir dau
giau progų tas faktas, kad jie 
pasinaudojo kursais, kuriuos 
teikia Cosmopolitan Preparato- 
ry School, 180 West Washing- 
ton Street.

Jokioj kitoj vietoj visoje 
Chicagoje negalima išmokti 
anglų kalbos taip greitai, kaip 
šioje mokykloje. Taipjau čia 
teikiami specialiai kursai apie 
pilietybę, duodama high school 
kursas, pre-legaL, laboratorijų 
praktika, ir t. t. Klasės susi
renka labai parankiomis valan
domis ir nesutrukdo darbo tų, 
kurie turi uždarbiauti.

Platesnių informacijų dėliai 
rašykit mokyklos principalui 
Mr. Gari Lyle Steiner ir papra
šykit katalogo, arba telefonuo- 
kit State 7286 prašydami pla
tesnių informacijų.

Mokyklų taryba skelbia, kad 
už kelių dienų pradės dėstyti 
pamokas viešų mokyklų moki
niams per laikraščius ir radio. 
Tas daroma tam, kad dėl mo
kyklų atidarymo užvilkinimo 
mokiniai perdaug neatsiliktų 
moksle. ■

Katalikų parapijinės mokyk
los nutarė atsidaryti rūgs, 
d.

Negali Pagauti
Namų Padegėjo

20

Rugsėjo (Sept.) 12-tą, 1937, 
Ford Airporte, Lansing, III. Pra
džia programo 2:30 vai. popiet
— be atidėliojimo.

Kelrodis: Route 6 važiuokit 
iki Burokam Rd. ir iki 195-tos 
gatvės. , .

Bus gražus ir šaunus progra
mas. .

Gimė Dvynukės, 
Dvynukės ir Ligoj

Naujas $30,000 Svei 
katos Centras Engle 

wood Apylinkėje

Bosemary ir Mari j ule Ker- 
ger, nuo 1938 York Street, Blue 
Island, yra dvynukes. . Atrodo 
•vienodai, rėdosi vienodai, kal
ba vienodai ir elgiasi vieno
dai.

Per šešias dienas terioja 
North sidę, iš proto išėjęs, na
mų padegėjas ir policija jo dar 
neįstengia suimti. Paskutinė jo 
auka buvo vaistinė prie 2530 
N. Clark St. Trečiadienį toj 
apylinkėj buvo padegti net 4 
namai. Per kalbamą laiką jau 
įvyko vienuolika gaisrų.

Vakar paaiškėjo, kad jos ir 
serga vienodai. Kai viena su
sirgo, susirgo ir antroji. Abie- 
joms reikėjo padaryti po apen
dikso operacijų. Dabar abi gu
li St. Francis ligoninėje, Blue 
Islande.

Dr. S. Jakubs 
Atidaro Ofisą 
Pirmadieni

MARQUETTE PARK.— Chi- 
cagos lietuviai susilaukė dar 
vieno profesionalo asmenyje Dr. 
S. Jakubs, dentisto, kuris ati
daro naujai įrengtą dentisteri- 
jos laboratoriją ir ofisą atei
nantį pirmadienį adresu 6322 
S. Weslern Avė. Dr; S. Jakubs 
yra plačiai žinomas jaunuolis, 
nes per eilę metų priklausė prie 
Naujos Gadynės. choro. Linkė
tina jaunam daktarui gero pa
sisekimo jo profesijoje.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Amžius Svoris

Rugsėjo 7 dįęną atidarė duris 
SouthtownrŲf^,ą)LIth Center. Tai 
yra viena žymiausių klinikų ne 
tik toje apylinkėje,-bet ir visoj 
Chicagoj, ir čft’tnriešnėse iChi- 
cagai bei tolėšilBsė nuo jos vie
tose. Kalbhmdy * klinikos adre
sas yra 453 Wėktl 63rd Street.

' . i.UlS:iiė. 5;
Čia ekzamip^ąma ir gydo

ma visokeriopos, / ligos naujau
siomis, moderniškiausiomis prie* 
monėmįs. Gi kainos ųž patarnąy 
vimus nustatytos Žemiausios 
^aliihos, kad jos butų , pakelia
mas kiekvienam. Klinikos vėįd?: 
jas yra Dr. C. T. Lewerenz, bu-

SEKMADIENIAIS
NAUJIENŲ
RASTINE

Vi ; ■■ ■ "< ■
■ 1 / ■

vėl bus atdara
nuo 9 Vai. ryto iki
1 vai. po piet. \

; KITAS DIENAS SAVAITĖJE 
NAUJIENŲ RAŠTINĖ ATDA
RA NUO 8 VAL. RYTO IKI 8 
VAL. VAKARO.

NAUJIENŲ ADM.

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

“GBAŽIUOLIŲ KONTESTĄ”. PrisiunčiuŠiuomi įstoju į 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

Parašas.....

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. /

» v, ■ . ...
V. ' I ■ Į I I .1 ................. .......................................................................................
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PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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MOKINA PER TELEFONĄ — Atidėjus Chicagos viešų mokyklų atidarymą 
neapribotam laikui dėl vaikų paraližo epidemijos, mokyklų taryba, ėmė raginti vai
kus mokintis namie. Patarimai ko mokintis ir kaip, yra duodami vaikams ir tė
vams per telefoną. Paveikslas parodo tris mokytojas mokyklų taryboj “skleidžiant 
apŠvietą” su to instrumento pagalba. Iš kairės dešinėn, Bess Wenzel, La Šalie 
mokyklos 7-tos ir 8-tos kliasos mokytoja; Minnie Silver, Newberry mokyklos 8-tos 
kliasos mokytoja ir Marjorie Magnuson, La Šalie, 4-tos kliasos mokytoja.

rite Eustice su dviejų mėnesių amžiaus sūnu
mi, kurio tėvas esąs Chisagos miesto advoka
to padėjėjas Quin O’Brien. Berniukas pakrikš
tytas vardu Quin Jr. Argumentuodamas, kad 
merginos giminės per prievartą jį apvesdino, 
adv. O’Brien gavo dįvorsą, bet moteriškė pa
davė apeliaciją. ’ ?

Chicagos sveikatos departamento gydytojas; apskričio kalėjimo viršininkas, Frank 
G. Sain ir Dr. M. H. Levy, kalėjimo gydytojas. Levy traukia iš kalinio nugarkau
lio skystimą, kurio analizas “parodąs”, jog liga (iki šiol nežinoma) iššaukianti pas 
žmones kriminališkas tendencijas. Abu daktarai darė bandymus su devyniais ka
liniais ir atrado, kad pas visus nugarkaulio skystimas esąs sudrumstas. Pas nor
malius žmones tas skystimas esąs tyras.




