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Prezidentas reikalausiąs 
teisėjo Black rezignacijos
Teisėjas Black turėsiąs pasitraukti dėlei 

jo priklausymo Ku Klux Klanui
WASHINGTON, rūgs. 16.— 

Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad dėlei .iškilusio didelio 
skandalo paaiškėjus, kad nau
jai paskirtas augščiausiojo*tei- 
smo teisėjas Hugo L. Black 
priklausė Ku Klux Klanui, 
prezidentas Rooseveltas yra 
nusisprendęs pareikalauti Black 
rezignaoijos iš augščiausiojo 
teismo, jei jis nesutiktų ge
ruoju iš teismo pasitraukti.

Kilęs dėl teisėjo • Black pri

klausymo Ku Klux Klanui 
skandalas labai pakenkė demo
kratų partijai ir prezidentas 
tikisi, kad teisėjas Black turi 
tiek padorumo, kad jis pats 
rezignuos iš teismo, kaip tik 
jis sugryš iš Anglijos apie 
rugsėjo 30 d. Bet jeigu jis pats 
nesutiktų rezignuoti, tai jo re
zignacijos pareikalausiąs pats 
prezidentas Rooseveltas, jei jis 
neįstengs tinkamai pateisinti 
savo ryšius su ta organizaci
ja.

Teisėjas Black vis 
dar atsisako pasi

aiškinti

Tautų sąjunga ieško 
Jungt. Valstijų 
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LAIKINOJ SOSTINĖJ — Laikinos Lietuvos sostinės Kauno, “Senojo” miesto oricntališ- 
ki viazdai. “Naujasis” miestas yra labai: moderniškas.

Lietuvos Naujienos
PATYS GAMINASI SAU 

ELEKTRĄ

TELŠIAI. — Ant. p. Alek
sandravičiaus namų stogo pa
statytas vėjo variklis. Net vi
sai mažam vėjui esant, 'varik
lio sparnai varo dinamo maši
ną, kuri duoda tiek energijos, 
kad užtenka radio imtuvui ir 
krautuvės patalpai apšviesti.

Lenkija protestuoja 
prieš nacių cenzūrą 

Danzige

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS
■------------------- )

Lietuvos Seimo Sesija, z
Kaune, rugsėjo 7 d. prasi

dėjo trečioji Seimo Sesija.

Lietuvių Karių Suvažiavimas.
Įvyko Lietuvių Karių Rusi

joje 1917 metų sąjūdžio daly
vių suvažiavimas, kuris praėjo 
labai iškilmingai ir užtruko 
tris dienas.

Tautos šventė.

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Naujasis augščiausiojo teismo 
teisėjas Hugo L. Black vis dar 
atsisako duoti kokių nors pa
aiškinimų dėl savo priklausy
mo Ku Klux Klano organiza
cijai.

Dabar apie tai plačiai pra
dėjo rašyti ir Anglijos laik
raščiai, bet ir Hfe' ttefšfengia 
išgauti iš ja jdkių . Žinių.

Teisėjo Black, kuris atosto
gauja Anglijoje, kambarys yra 
apgultas reporterių ir jis nie
kur negali pasirodyti viešai. 
Kadangi nuolatos jį šaukiama 
ir telefonu, tai jis išjungė te
lefonų ir Įsakė koteliui nepri- 
ėminėti jokių pašaukimų, da
gi ir iš Jungt. Valstijų.

Smarkus mušis šiau
rinėje Chinijoje

KALGAN, Chahar provinci
joje, rūgs. 16. — Smarkus mu
šis eina ilgame frante į va
karus ir pietus nuo šio mie
sto. Tai yra'tolimiausia į va
karus pozicija, kokią japonai 
įstengė užimti savo besiverži- 
me į Chahar provinciją.

Chiniečiai atkakliai kovoja 
japonus ir dabar eina didelis 
mušis, chiniečiams dedant pa
stangas sulaikyti japonų ver
žimąsi. Patys japonai stebisi 
chiniečių atkjąklumu, nes jie 
to nesitikėjo. • *

Japonams labai daug pade
da lėktuvai^ kurie bombarduo
ja chiniečių pozicijas ir apšau
do chiniečius iš kulkosvaid- v • zių. 
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BABROW, Alaskoj, rūgs. 16 

— Iš Wellen, Siberijos į čia 
atskrido Rusijos lėktuvas pa
dėti ieškoti šešių dingusių Ru
sijos lakūnų. ' 1

GiENEVA, rūgs. 16. — Tau
tų sąjungos taryba nutarė ieš
koti Jimgt. Valstijų pagelbos 
sutaikymui Chinijos ir Japo
nijos karo.

Taryba, privatiniame posė
dyje, nutarė atgaivinti 23 val
stybių patariamąjį komitetą, 
kuris buvo sudarytas 1932 m. 
ir kuris nesėkmingai bandė 
sulaikyti Japonijos .pasigrobimą 
Manžurijos. * Thmė komitete 
dalyvavo ir Jungt. Valstijos, ;.

Apskundė ‘tau)tų sąjungai

Tautų sąjungos tarybos su
sirinkime lojalistų Ispanijos 
premieras Juan Negrin atvirai 
apkaltino Italiją už puldinėji
mą ir skandinimą laivų Vidur
žemio juroje. Negrin pirmą 
kartą įvardijo Italiją, nes įvar
dijimo padedančių /sukilėliams 
valstybių ikišiol buvo vengia
ma.

Hull dar nenusisprendęs.
WASHINGTON, rūgs. 16.— 

Valstybės sekretorius Hull 
kaip galima greičiausia apsvar
styti tautų sąjungos nutarimą 
atgaivinti tolimųjų rytų pata
riamąjį komitetą, į kurį įeiti 
kviečiamos ir Jungt-. Valsti
jos.

Hull pripažysta, kad Jungt. 
Valstijos pirmiau yra turėju
sios oficialį stebėtoją tame ko
mitete, bet nė jis, nė pati val
džia dar nėra nusisprendę sek
ti pirmesni precedentą.

Amerika rems tai- 
| kos pastangas

WASHINGTON?*~rugs. 16.— 
Valstybės sekretorius Hull da
vė suprasti svetimų šalių vy
riausybėms, kad Jungt.' Valsti
jos galės prisidėti prie vado
vybės už sustabdymą ginkla- 
vimos lenktynių; kada pasiro
dys, kad ' tokis valstybių susi
tarimas yra galimas.

Francuzija pradedą 
persekiojimą sve

timšalių

bombų

suskato

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Iš 
priežasties padėjimo 
dviejose samdytojų draugijų 
raštinėse, Francuzija
persekioti svetimšalius, nes j i 
įtaria syetįm^aj|us^padėjus tas 
bombas. \

Iš tos priežasties neužilgo 
bus reikalaujama iš svetimša
lių ųešiotis „pirštų nuospaudas 
ir fotografijas. Ikišiol iš Bėk 
gijos ir Šveicarijos buvo gali
ma įvažiuoti be pašo, bet da
bar tai bus panaikinta ir iš 
kiekvieno bus reikalaujama 
paso. Pats premieras nedvi
prasmiai paskelbė, kad svetim
šalių daromas Francuzijoj te
roras turės būti sustabdytas. 
Kiekvienas nužiūrimas svetim
šalis yra sekamas, o vienas 
italas liko — suimtas. Jis esąs 
provokatorius, kuris maišėsi 
tarp Italijos politinių tremti
nių, bet, ištikrųjų tarnavo 
Ii jos konsulatams.

Kiek galima buvo ikišiol, 
statyti, sprogusios bombos 
vo pagamintos užsienyje.

Ita-

h.U- 
bu-

Serbijos partijos ve 
da derybas, su kro 

atais
Dvi 
par- 
pra- 
val-

VIENNA, rūgs. 16. — 
didelės Serbijos opozicijos 
tijos, agrarų ir radikalų, 
dėjo derybas su Kroatijos
stiečių partija apie sudarymą 
vieningo politinio bloko.

, Su kroatais bandė tartis ir 
Jugoslavijos valdžia, bet iš tų 
derybų nieko neišėjo, nes val
džia atsisakė daryti bet kokius 
nusileidimus kroatams.
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Sukilėliai bombar 
davb Port Bou

PERPIGNAN, Prancūzijoj;' 
rūgs. 16. — Penki Ispanijos 
sukilėlių Įęktuvai šiandie bom- 
bar(|ą|vo ' Pdrt Bou, prie pat 
Francuzijos sienos, Vidurže
mio juros pakraštyje.

Tuoj aus jš, Port Vendres iš- 
plairkėJFrąnčužijos karo laivai 
pulti" lėktuvus- jei jie atskri
stų į Francuzijos vandenis,

Francuzijos pasienio batarė
jos prie Collioure, kurios va
kar apšaudė ^sukilėlių lėktuvą, 
tuojaus nukreipė savo kanuo- 
les į sieną, pasiruošusios šau
ti, jei sukilėlių lėktuvai per
skristų j Francuzijos teritori
ją, ar vandenis.

Sukilėliai smarkiai bombar
davo Port Bou ir smarkus 
sprogimai buvo girdimi Fran
cuzijos pusėje. Du lojalistų 
lėktuvai skraidė ore, . bet ne- 
dryso pulti didesnių sukilėlių 
jėgų.

Nebepaiso sukilėlių 
bombardavimų

. MADRIDAS, rūgs. 16. — Su- 
kileliai šiandie smarkiai bom
bardavo iš kanuolių patį mie
sto centrą. Bet gyventojai jau 
yra apsipratę su nuolatiniais 
bombardavimais, kad ir spro
ginėjant granatoms žmonės ra
ibiai \vaigštinėjo gatvėmis, o 
ir sankrovos gyvai prekiavo. 
Gatvekariai irgi nepaliovė 
vaigščioję. Slėpėsi tik motinos 
su kūdikiais.

Sukilėliai suėmė da 
nų laivą

Brangiai kainuos 
Mussolini vizitas 

pas Hitlerį
BERLYNAS, rūgs. 16. — 

Mussolini apsilankymas Vokie
tijoj pas Hitlerį labai brangiai 
kainuos. Jis brangiai kainuos 
patiems vokiečiams, kuri ruo
šiasi Mussolini„■ labai iškilmių- 
gai pasitikti ir stato, jam spe- 
cialį “triumfalį kelią”. Bet dar 
brangiau tas vizitas kainuos 
pačiam Mussolini. .

Mussolini ne geruoju vyk
sta pas Hitlerį, bet verčiamas 
bėdos. Jis giliai įklimpo su sa
vo avantiūromis Viduržemio 
juToje ir jam yra reikalinga 
Vokietijos parama. Hitleris ro
do jam “solidarumą”, bet už 
tą “solidarumą” Vokietija pa
reikalaus iš Mussolini tinkamo 
atlyginimo. Jau dabar Musso
lini turėjo duoti Hitleriui di
delių koncesijų Austrijoj, o to
liau teks mokėti dar brangiau, 
gal visai atidarant vokiečiams 
kelią i centralinę Europą.

VARŠAVA, rūgs. 16.—Len
kijos vyriausybė per tautų są
jungos komisionierių Danzige 
griežtai užprotestavo Danzigo 
senatui prieš siaurinimą Len
kijos- teisių Danzige ir . Įvedi
mą \ pašto cenzu ros^

Pasak Lenkijos, DanzĮgo 
nacių slaptoji policija Gestapo 
pirmadieny areštavo Lenkijos 
paštininkus ir įvedė Lenkijos 
pašto siuntinių, cenzūrą. Trys 
Lenkijos paštininkai tapo areš
tuoti pristatant paštą į Dan- 
zigą iš Lenkijos, buvo nuves
ti į Gestapo būstinę, kur siun- 
tinjįai buvo atidaryti, laiškai 
peržiūrėti, o Lenkijos laikraš
čiai užgriebti. Po kelių valan
dų paštininkai buvo paliuosuo- 
ti, bet buvo įspėti, lęad jie bus 
atiduoti teismui už “nešiojimą

Rugsėjo 8 d. labai iškilmin
gai atšvęsta Tautos šventė (? 
Red.). Karo Muziejaus bokšte 
Kaune pašventinti 35 Kovos 
Varpai, pavadinti žymesnių 
Lietuvos vietų bei Įvykių var
dais.

“Elektros” Bendrovė.
Lietuvoje įsteigta Akcinė 

Bendrovė “Elektra”, kuri rū
pinsis Lietu"vos apšvietimo rei
kalais. Turi šešių milijonų pa
grindinio kapitalo; visame kra
šte gyvai pasirašomos akci
jos.

Anglių Degimo Bendrovė.
Šį rudenį Miškų Departa

mentas atidarys anglių degi
mo bendrovę Alytuje. Anglys

New Yorko nomina 
cijos

16. — 
balsuo- 

kandidatus į

.nelegalift^Sto”,. <______ __
Trečiadieny Gestapo vėl 

areštavo kelis paštininkus, iš
kratė jų siuntinius ir konfis
kavo daugelį laikraščių.

Kaltina kunigą išgė
dinus dvi jaunas 

mergaites
DANVILLE, III., rūgs. 16. 

— Policija ieško pabėgusio ku
nigo William McCollum, 50 m., 
kuris yra kaltinamas išgėdi
nęs dvi savo parapijones, 12 
ir 14 metų sesutes. Kunigas 
buvo klebonas Four Sųuare 
Gospel, kuri priklauso pasku
busios Aimee McPherson iš 
Los Angeles bažnyčiai.

Kunigas pasislėpė šeštadie
nio naktį. Jo žmona, irgi įšven
tintas kunigas, tapo areštuo
ta, nes ji žinojusi apie savo 
vyro nusikaltimą, bet jį slė
pusi.

bus vartojamos . autovežimų 
-kartttP S2 jau va
romi K anglimis. Mėginimai ge
rai pavyko.

Sviesto Eksportas.
Lietuva per aštuonis mėne

sius išvežė užsieniuosna bemaž 
dešimts milijonų kilogramų 
sviesto.

NEPROTINGAI ŠPOSAUDAM1
NUSUKO MOTERIAI 

SPRANDĄ

ULJANAVA, Rokiškio v. — 
Rugp. 18 d. pil. Gaigalo kūlėjai 
šposaudami sugavo moterį, Įdė
jo į skalinę ir vienas iš jų užsi
kėlęs ant pečių nešė, o antras 
tuo metu sudavė kumščiu per 
skalinę; nešėjas neišlaikė ir 
skalinė krisdama apvirto ir 
moteriai nulaužė sprandą. Ma
ža vilties sugyti. Jei sugis, tai 
gydytojas sako, kad busianti 
ar nebylė ar beprotė.

Chicagai ir apielihkei fede- 
ralio oro Įžiūrąs šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę, gal bis- 
kį šilčiau.

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 57°.

Saule teka 6:31, leidžiasi 
6:58.

v - r '

NEAPOLIS, Italijoj, rūgs. 
16. — Diktatoriaus sūnūs Vit- 
torio Mussolini, besikuriančios 
Italijos mūviu kompanijos di
rektorius, išvyksta į Holly- 
vvood studijuoti mūviu pramo
nę. Jį lydi Hollywood produ- 
ceris Hal Roach, Italijos finan
sinis ekspertas Skilvio Sūvich 
ir Italijos diplomatas Pedraz- 
zi, kuris busiąs Mussolini ko- 
misionierium New Yorko pa
saulinėje parodoje.

Pasinaudodamos valdžios ne
sugebėjimu susitaikinti su kro
atais, dabar su jais bando su
sitaikinti opozicijos partijos.

Opozicijos partijos jau pri- 
ėmusios kroatų * reikalavimą 
panaikinti dabartinę konstitu
ciją ir paskelbti rinkimus stei
giamojo seimo, kuris paruoštų 
šaliai naują laisvesnę konstitu
ciją. '

Kada opozicijos partijos btfs 
pilnai susitarusios, jos išleis 
bendrą atsišaukimą į Jugosla
vijos liaudį.

16. — 
Danijos 

laivas' Tūla, plaukęs iš Ant- 
werp į Alexandriją, Gibralta
ro sąsiauryje liko sulaikytas 
ginkluoto žvejų laivo ir nuga
bentas i Centą, Morokoj.

LONDONAS, rūgs 
Gibraltaro žiniomis,

NEW YORK, rūgs.
Šiandie apie milionas 
tojų nominavo 
New Yorko merus.
• Senatorjus Copeland < buvo 
kandidatu abiejų atgaleivių — 
demokratų ir repufolikonų.

Reguliariu republikonų kan
didatu buvo dabartinis meras 
La Gįuardla, remiamas/ ir dar
bininkų organizacijų.

Pažangių demokratų kandi
datu buvo buvęs teisėjas Ma- 
honey.

Socialistų kandidatu
Norman

10 darbininkų 
žuvo gaisre

KIRKINTILLOCH, ..Škotijoj, 
rūgs. 16. — Dešimt jaunų vy
rų, atvežtų iš Airijos' kasti 
bulves, žuvo gaisre, sunaikinu
siame pašiurę, kurioj tie dar
bininkai miegojo.

be opozicijos, 
mas.

Balsavimo davinių dar
noma. Bet

i ' *. i •..

buvo,
Tho-

neži- 
Cope- 

land, kuris labai daug triukš
mavo apie teigėjo Black ry-. 
Šius su Ku Klu*x Klanu, pas* 
kutinese kalbose bandė tą da
lyką užtildyti 
apie tai ir
Smįth, nors jis irgi buvo pa
siruošęs kalbėti apie Ku Klux 
Klaną.

senatorius

Nebekalbėjo 
jo rėmėjas Al

-PARYŽIUS, rūgs. 16.—šian
die sugriuvo tautų sąjungos 
pąvilionas pasaulinėje parodo
je Paryžiuje.

8 žuvo lėktuvo 
avarijoj

LIMA; Peru, rūgs. 16. — 
Dėl tirštos miglos nelaimė iš
tiko transporto lėktuvą, ku
rioj žuvo 8 žmonės, jų tarpe 
du amerikiečiai. Nelaimė išti
ko už 40 mylių nuo Lima, lėk
tuvui. migloj atsimušus į kal
ną.

Lėktuvą vairavo amerikietis 
lakūnas Stanley Harvey.

100 mirė nuo chole
ros Shanghaijuje
SHANGHAI, rūgs. 16. — 

Cholera persimetė ; ir į inter
nacionalinę miesto dalį, kur į 
vien^ dieną mirė 100 'žmo
nių.

RYMAS; rūgs. 16. — Musso 
lini suniks * Vittorio, lakūnas, 
patapo galva Italijos skyriaus 
Metro-Goldwyn-Mayer mūviu 
kompanijos.

ZARASUOSE ARTI 1000 
AMATININKŲ

ZARASAI. — šiomis dieno
mis miesto savivaldybė sure
gistravo visus Zarasuose gy
venančius amatininkus, kurie 
turi vienokias ar kitokias dirb
tuves. Tokiu budu paaiškėjo, 
kad batsiuvių dirbtuvių yra 33, 
siuvėjų, siuvyklų savininkų — 
33, kirpėjų — 13, kalvių — 10, 
stalių — 8, dailidžių — 7, no
rėjos — 6, krosnininkų ir mū
rininkų — 7, dažytojų ir tep
liorių — 4, kirpėjų — 3, ka
minkrėčių — 3, laikrodininkų-
— 2, stiklių — 3, šaltkalvių — 
2, tinkuotojai — 2, medžiagų 
dažytojų — 3, kailių išdirbėjų
— 4. Be to, yra 8 vežikai, vie
na vilnų karšykla; viena velti
nių dirbtuvė ir viena skrybėlių 
dirbtuvė.

Tose visose Įmonėse dirba 
nemaža ir darbininkų bei mo
kinių. Apytikriai apskaič'uoja- 
ma, kad iš viso tose dirbtuvėse 
dirba apie 800 žmonių.

t
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Ofiso TeL Boulevard 0911* t

DR. BERTASH 
756. West 35th St 

Cor. of 35th and Halsted Sts.
,Ofisų, valandos nuo l-3i nuo 6:80-8^0 

\ Nediįjomis pagal sutartį
Rez. ‘4M0 SO. MICHIGAN BLVD. 

į TeL Kenwood 5107 -
Į "'.W r—"f .! .■ » T| J! , .U). ,, .1*1 ■■ y

* Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

—4 ir ųųo 6—8 vali vakare 
Rezidencija:

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

' ........................................

that we hurt Kęr feęlings a 
little, in our lašt column—come, 
Staslh, can’t you take a little 
'ribbing? After all—it was only 
in fun, , > .

ti i'i.’n. 1 ■ "1 n1" iMu
....... ......... ... >. ......................... ........ ... I ......................... „

ĘIZNJO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

[ Juozapas Ažukas
Aš- tupu ądvpkatą dėl visokių 

reikalų. ‘ Duodu informacijas tak- 
f sų* ir, namų reikalais. Arba jeigu 
>■ turite bėgtos su sąvo renflaunin- 
I kais.* Musų įstaiga jums pagelbės 
viršn}įųefąi& ręįkąląis.

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue
* 1 TeL Boulevard 3450

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

“T

thpny Vąivąda and ou* Secrę’- 
taęy Milda Baronas. On Sęp- 
tcmber the 21st they will say 
the solemn and beaųtifuĮ words 
“I Do” which will bind them 
into. one.'.'Ųhe weddiųg cer6mo« 
ny is to take place Min the 
bride’s home. Putting all things 
aside, we, in the behalf of the 
Pirmyn Chorus, wish thein ma
ny . bappy returns of the day 
and the most of luck and hap- 
piness-—always.

Stupar come dmvn, to. 6ur re- 
hearsžp—also, may we repeat 
Md|at Mr. Stphens said (much 
t<> tW apkrovai- of AL)’ to keep 
all hajuds o^f, as righfs strietly 
reaerved. We just thought we 
vonld. repeąk this adyige before 

į handi jU-^t ’in- cąsę šojne little 
• misunderstandings may arise.

PIRMYN
SHAKPS and FLATS

... ............................. j '

----- ----- ------------r"r ' s \ J
elt’s not only ą pity, būt al

so a very ąnijpyiijg faąt that the( 
members of Pirmyn could be. 
so unappreciative as not to ap- 
pear at the Men.’& Choruos pic
nic on Sunday which was given 
for the benefit of the chorus. 
Only a few of tjhe members 
wer down. This picnic was given 
in the ef fort to help, the chprus 
to get to Lithuania, būt, if the 
members aren’t z interested ■ in 
an affair that is given for them, 
they display what poor spbrts 
they are. They want to receive 
something which in this case 
is the trip to Lithuania, būt 
don’t expect to give anything 
in return. Well, it’s štili a pity.

© The bąli game betvveen 
Pirmyn and the Men’s Chorus 
which was more or less regar-pya^^ as most of us remember

t

©Whilev speafcing of new 
members ' we most certainly 
caij’t forget what a grapd feel- 
ing it was to see so many of 
our old members come downi. 
Yes, great was the sight of fa-, 
miliar faces namely Mr. and 
Mrs. Ascilla; Victoria Devei
kis; Francs Matekunas; Jacąue 
line Urbik; Florence 0-ShelI, 
the Duchess (Helen Simon) and 
lašt būt certainly not least— 
Stanley Puta or better known 
as “Kniski”. Mr. Puta, in case 
you do not know, took part in 
one of the chorus presentations, 
“Pickles” to be exact, which

©Lašt wek’s descriptkm was 
of none other than our direc- 
tor—Charles Steghens. Once a- 
gain we shąll pick on a young 
lady; do you know who she is?

A being that is slender, dark, 
of slight height and weight. 
Agreeable to the sense of 
tas te. Having pleasing and 
winning ąualities plūs a. 
temper. Is Marked by kind- 
ness and amiability.

; • ‘i

©A definition: of ’man that 
came out way.’ :We hope you 

"t1"
“Somętime,' somewherę, the 

strong man faill meet one who 
is stronger—the■< cleyer mani— 
one wh<o is clever, buto never 
will thę honest piąn meet one 
who tops him.” . (

Į  ............ .... —11  ............................. 1

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraystoių forničiup, pianus ir 
visokius rakandus bei štpruą 

arti ar toli.'
3406 SOUTH
HALSTED ST* . WĘŠTERN AVĘ, 

Yards 3408 Hemlock 504j9

6921 SOUTH

Hemlock 5040

i

ded as a joke turned out to be 
quite the opposite. Only three 
of our regular players showed 
up. George and Bem Miller 
and Pete Kitchas. The team was 
composed of these three, a 
couple of outsiders, Tony and 
John Faiza, and the rešt of 
the team were all girls. Mary 
Miller split the game vvith Fe- 
licia, they took turns in catchr 
ing while Albina Trilik played 
third, Eleanor 
second and Aldona, 
pitched. Theh Men’s 
had 
and 
ręst 
the 
ahead during the first part of 
the game, būt their opponents 
caught up and. were one run 
ahead in the seventh inning 
būt as they say, class will tel! 
in the long run; Pirmyn forged 
ahead and at the end of |he 
game, the A.score was 28 to* 23 
in favor > q! Pirmyn. By^tM 
looks of the two teams before 
the game,< we wer almost sure 
the Men’s chorus vvould win 
because they had all men play
ers while Pirmyn hadi four 
girls in the game, at all times. 
IIowever, we \vere wrong.

©Naujos Gadynes ha$ invi- 
ted our chorus to come 
and our fellows

a tremendous success; Kniski
©Say youse guys and yotfse 

gals, how about bringing some 
to chorus—wėadded much to the humor of tenors down 

the operetta. We never forgetjrea^y nee^ them! At least it
our friends and were most hapr 
py to see out 61d members back 
and may they decidė to remain 
as chorus members for a long 
time to come.

Miller played 
Grigonis 

chorus 
Mr. Stphens, Joe Žukas,
three outsiders, while the 
of the players were from 
Chorus. Pirmyn (vvas far

OL*t 
to play ano- 

ther baseball game at the “Swea 
ter Picnic” they are giving at 
Dambrauskas Farm on th:š 
Sunday September 19th. The 
farm is located at 87th and 
Willow Springs Road. There is 
no admission charge if you 
wear a sweater, which accounts 
for the odd name given tu this 
picnic, būt ten cents if you 
don’t wear a svveater. The Nį 
G.’s probably liked the feeling 
of being such elose winner$ 
that they mušt think they 
will be suFe-winners this timei 
They had a great fight lašt 
time and they liked it. Well, if 
it’s a fight they want, we’l) 
give it to them. Far be 'Jt from 
Pirmyn to refųse. Anyvvay-' 
we wish that all of our mem
bers vvould 
picnic—not 
team, būt 
we really
and in all probability this will 
be the lašt outdoor affair that 
we will attend for the ręst of 
this year. Alsu, by the looks 
of the weather the lašt 
days, it might be helpful if 
wore tvvo svveaters.

turn out at this 
only the baseba.’l 
also the members 
ha ve loads Of fi.‘.

few 
you

©We hope that all the 
lows on Pirinyn’s Baseball 
Team will turn out on Sunday 
to play. If they have other 
plans for the day they can ea- 
sily leave right after the game. 
Kuli cooperation on the par.t 
of the players vvould be very 
much appreciated, may you M1 
turn out!

fel-

ONCE AGAIN CUPID SCORES
©Yes, once again cupid/has 

vvon out and this time it is in 
the lives of our President An-

gavę us that impression on Fri
day when the tenors could 
barely be heard. Or was it be- 
cąuse Felix Mason wasn’t down? 
If so, you better attend all re- 
hearsals, Felix, it seems likę 
you’re being depended upon.

©We noticed that Stash 
Rimkus wasn’t down tę chorus 
on Friday; could it be possible

tetested in joinihg'bur chorus: 
you mušt joint before. theu end 
of September or not’ąt alL he- 
cause we will not take in any 
new members ' ą^te^,; the 24fh 
of September yynien, happens 
to be' the lašt friday of this. 
month. /fhat me&ns ...l.hat therę 
are only two>’ me^r^ehances 
for you to join, Friday the 17th 
and the; 24th. Anyone who wi- 
shes< to join or old members 
who have stayed from the fold 
had better take tire/ ■ chance 
while they may. Reheąrsals 
are held every^rįidliy at 8 
o’clock at Neffas is lo- 
ca.ted at 2435 S<;EėnVitt St., a. 
few blpcks eatst of ” Western

i -j '« 4 •• • . \

Avenue on the 24th. Be seeing 
you Friday— '

”RASKEY HUEY”

T

Saukit calumet 69^9
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not mc.
10 West 18th Street ^STATE ^STREET

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir

' suteiks 'DYKAl apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu Šildomą.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, : 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

y
. .. ............ii..

©It was very pleasing in- 
deed, lašt Friday to see Helen 
Nover the heart-throb of Al.1

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Wesfern 
Avė., 2nd floor 
Hemlpck 9252 

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

WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS 

RAKANDAI
$21.00
$27.00

l%c, 
_ 2c

IVCLV. ----- ---- l'V^C
Nauji kedro stulpeliai, 7 pėd. ilgjo, 

‘ 10c
$2.25

80c
2%c

Naujęs 1” lentos, 1,000 pėdų 
2x4, 2x6, 2x10, 2x12 M pėd. 
Naujas plywood, visų dydžių, ketv.

! pėda ................ ........—,...... —* _
Insulnting board, ketv. pėd. ------
Naujas plaster board, ketv. pėd. _ 
Naujas wąllboard, visų dydžių, 

ketv. pėda .. .... .1.. .... ..
fitukit ..„„1 .j   —-  

Geriausios naujos durys, St. ——— 
Kotelis stogų popieriaus, 108 ket.

■' pEdų • ”« .....1-- -- -- r.......
Geriausios vSlų tvoros, pėda ........
800 gal. ifividlnės ir iSlankinės 

malovos, $2.50 maleva, visokių 
spalvų galionas .. -.....

Vanos tobulam stovy, Stuka .......
Sinkus (prapsinyėios) visokios, St. 
Nauji plieno fiitrlnai, $6 vertės 

Stuka —-................... . —-
Lath, guobiniai —- ------- -------------

NAUJI RAKANDAI 
Matrasai, $10.00 vertės -----------

Sudedamas kručas ir matracas, 
koinp. . .. ------

Naujas stujio eonches specialiai 
pigus .....— ... ......

Geriausia nauja metalinė lova, 
pigiai po .........  —

Sukti springsai lovai, $10.00 vert.
1,000,000 PĖDŲ GERŲ 

VARTOTŲ LENTŲ 
1x6 M &M, 8-col. Shiplap, 2x4’8, 
2x8's, 2X10’8, 2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindinis ir pprtiSenų, viskas ifi 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlomo 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti. 

Siunčiame j Užmiesti. 
SEKMADIENIATS ATDARA.'

$1.25
$6.50
$2.50
$x.75

15c

$4.95
$4.05

$16.05
$4.05
$4.05

2x6’s,

■ tPOf T

nuo

8939

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

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

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

DHL E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

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

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597'

ADVOKATAI

St.

K. P. G U G1S
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn
143'1-1434—Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St.

Vliesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 8016

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

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

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Re«. 6515 So. Rockwell St.

Telephone:« Republic 9723

FiAst

j MOKĖJIMUI—ŽEMA M 
z PALŪKANŲ KAINA. * 

Atdara vakarais iki 7 vai f 
Nedėliomis iki I v. dieną]

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johir F. Eudeikis

SIMMONS
* . ■ ’ Z. • ! •

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

»
lic|JknLU VtHICIvlllU Hllll V llicj*

NEREIKIA PINIGŲ IM<K 
KĖTI 36 MfiNESI AI IŠ-

W W n i įf

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
; yp f ’-’r*-. '■ " * k... H

A. M N OJE*' *’ <
' į DIENA IR NAKTĮ n

Visi telefonai YARDS 1741-1742
į

• 4605-07 So., Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tet LAFAYCTTE 07,27

i T i i koplyčios visose
X—Chiėągos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

; .J ‘ADVOKATAS
7 .So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai 
------- • 7T— '.T 'tr’---------------------

Doctor Manikas
PHYSIC1AN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

Laidotuvių Direktoriai

Rakandų Mąr- 
keto Sensaci
ja! Nauja Til- 
taway Studio 

Couch!

Du lengvi 
patraukimai 
pakeičia ją 

i. Lovą...

, S. P; MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Parduodama su Nauju Puošniu Apdengimu
Švelnus lengvas pakėlimas, ir mechaniškoji ko-t? fl 
ja pakelia priešakį, taip kad vidurine dalis ga-9k ■ M , II 
Įima ištraukti. Paprasta! Lęngva! Siinmons“ j©||| 
inner-spring matrasas. Paranki lova. Rankos 
ir nugara ilsisi. Atsidaro dvigubai lovai arba gg 
dvynukėm lovom. Atsilanky'kit ir paąuitykit
ją. Jus sužavės daugelis jos ypatybių ir pla- 40% pas
tus pasirinkimas gražių naujų apdengimų. Sųtaupykit /c pas

NEW CITY
FURNITURE MART

1654 West 47th St. Phone Boulevard 3534

VISOSE MIESTO
DALYSE.

Yards 1139

Cicero Phone Cicero 2109

Phone Boulevard 4139

rrrrr

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314. West 23rd Place Phone Canal 2515

Tel. Pullman l£70

Boulevard 4089
I-----

STUDIO 
COUCH

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

1348 So. California Avenue

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS

Phone Yards 1

J. LIULEVICIUS
Phone Lafayette 3572

3307 Lituanica Avenue
I

A. MASALSKIS

A. PETKUS
1410 South 49th Court

3354 So. Halstėd Street
P. J. RIDIKAS

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westeri}, Ąye. Phone Virginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

’Sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ntio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė. atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj, pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirmą 
1712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 West 35th St. 

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

• Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
«?prpdoi dairai m tarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3. ir 7—8 

Seredomis ir nedSL pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Cajifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

■ “ * 1 — ■..........■4- . »*■ * T* *

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega]
OFISAS 4

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

( CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

a Phone MIDWAX W0
■! I I ■ ■■ ■■ ■ 1 i ■ II

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 fki 8 vai. Nedėk nuo 10 Iki 12 
Rez. Telpphoną PŲAZA 2400• ' -- . .......... n—. ....... ' ..... ■

Garsinkitės Naujienose
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REDAKCIJOS PRIERAŠAS

GARSINKITES “NAUJIENOSE1930 1386

2350 0072

Per Dvidešimt
9800

0403

1702

čl. Cicero 902

Consolidation
0637

Millers Creek
Anglimi 7960

06003596

89443605

Ji Yra Vien Karštis 3717

EPLRN
40305323

04433600

25843700

4916 3400

4919 0613

Tel. Brunswick1509 3628

1066 9729

1335 3300

Depozitą už

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

PRIRUOŠIA 
Užmokėjimą

0667
2060

kiek 
kurie

KSKJ'Ę

BUKIT TAUPUS 
PRIPILDYKIT

Jūsų Pinko. Mėnesio 
Pandos

Tel. Lafayette
COAL CO.

Boulevard

MM.... .
V FIOOR

Konsulas tei- 
drabužius, 

pašto 
ima-

Ir tai ne vienintelis toks at
sitikimas. Mums liė kartą yra 
nusiskimdę asmens, kurie siun
tė panašiu kaip X. Š. korės? 
pondericijoj'e aprašyta, dovanų 
savo giminėms į Lietuvą, kad 
Lietuvos valdžia paima už' tas 
dovanas kuone daugiau muito, 
negu tos dovanos yra 'vertos.

SAVO ARUODĄ
Anglimi DABAR

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No..............

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

“Buvo pasiųsta j Lietuva 
senų drabužių siuntinys. 
Drabužiai buvo nešioti, bet 
nelopyti ir gerai išvalyti. Ka
da siuntinys pasiekė gavėją, 
jis kartu gavo ir pakvietimą 
už jį užsimokėti 145 litus.”

Devynias 
Ilgas Žiemas

Tūkstančiai Lietuvių Šeimynų 
Chicagoj užsilaikė šiltai j? 

ir sveikai su

Dėl Lietuvos Muitų už Senus 
Drabužius

Siuntinius, kurie yra paštu 
siunčiami dovanoms ir kuriuo
se tarpe senų daiktų yra nedi
delė dalis ir nau‘jų, už kuriuos 
muito reikia mokėti nedaugiau 
100-200 litų, Finansų Ministeris 
nuo muito atleidžia. Muito at
leidimą turi išsirūpinti siunti
nio gavėjas.

Siunčiantieji Lietuvon dra
bužius bei avalinę dovanoms tu
rėkite aukščiau pasakytą gal
voje ir praneškite siuntinių ga
vėjams, kad atsitikime muito 
reikalavimo, jie kreiptųsi į p. 
Finansų Ministęri ir prašytų

Konsulas pataria dovanų 
siuntėjams pranešti tiems as
menims Lietuvoje, kuriems do
vanos yra skiriamos, kad mtd- 
t’O reikalavimo atsitikime jie 
kreiptųsi į Finansų Miništerį 
ir prašytų j.ems atsiųstą do
vanoms siuntinį nUo muito pą- 
liuosuoti. Bet klausimas 
yra' 'žmonių Lietirvoje, 
moka parašyti prašymą Minis

jiems atsiųstą dovanoms siu‘n 
tinį paliuosuoti nuo muito.

P. Daužvardis
Lietuvos Konsulas Čikagoj<

Ptištat^mo stotys 
CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK 

Chicagoj ir apielinkej
WĘST SIDE:

BOHEMIAN COAL CO., 
934 W. 18th Street. Tel. Canal 0315

CALIFORNIA ICE & COAL CO., 
3334 W. Cermak Rd 
3200

AMKINO TEIKIA 
Taras Ševčenkos 

Vaizdingą Ukrainos Liaudies 
Klasišką Filmą 

“NAZAR
STODOLYA”

Neužmirštami Liaudies Šokiai ir 
Dainos, nufilmuoti Ukrainos 'Kie- 
ve, U. S. S. R., kartu su vaizdu 
iš Ukrainos Valstybės Teatro.

Pakartojama Sulig Publikos 
Reikalavimu 

“JUBILANT
MARCH” 

100,000 SOVIETŲ 
ATLETŲ PARADE 
SONOTONE 
66 E. Van Buren

25c iki 1 v. p. p.—35c iki 6:30 p.p.

šito nemalonaus patyrimo 
pamokinti,•> daugelis amerikie
čių jau liovėsi siuntę dovanas 

daiktais j Lietuva.

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųŠimsr 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiaka$ 
jūsų tnierai. Mes esam specialistai 
planavime' ir padirbime dirbtiną 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų.; Jei turit bet kurią ydą) 
kreipkitės i mus-—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
geritkartes.

kAI&OS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC COi 
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.
jlibl 1-VįĮ tV'rjtr : 'i .. Į..

Tik vienas bušelis pelenų iš tono 
karščio — nėra akmenų — 

nėra žemės —nėra .
klinkėrių

Be Jokio Įmokėjimo
TAI SUTEIKS

Jum Reikalingą 
PRADŽIĄ

Ir Jus Gausit $10.00 Cash, Kad 
Turėtumėt Smulkių 

Pripuolamiem Reikalam 
ATMINKIT 

JUS MOKAT $$ Cfl PER
TIK C-PU SAVAITĘ
KARTU SU KREDITO 

MOKESČIU
Tik Sample Furniture Outlet 

Teikia Jums Visą Tai 
Jum nereikia^ kitų pasirašymo 
Pristatom uždyką ir greitai.

Tų siuntinių, kuriuose yra 
vien tik nauji daiktai ir mui 
tas sudaro virš 200 litų, Finan
sų Ministeris nėra linkęs atlei
sti. Nuo muito taip pat neat
leidžiama sekamos prekes: ar
bata, tabakas, cigarai, papirosai, 
rūkomasis popieris, gilzės, 
svaig. gėrimai, įvairu-s vynai, 
mieles^ degtinė, spiritas, kortos, 
degtukai, šaun. ginklai, rūko
masis opiumas, svetimųjų šalių 
loterijos bilietai, dviračiai, mo- 
tocikliai, automobiliai, saldai
niai, šokoladas, kakao ir pyra
gaičiai, kvepalai, odekolonas, 
eleksirai, muilas, brangiųjų 
metalų ir brang, ąkmėhų dir
biniai ir pn., balinės Suknelės, 
brangieji kailiai, ir visos tos 
prekės, kurios neabejotinai siun 
čiamos prekybos tikslams.

Prašymai nuo muito paliuo
suoti paduodami Finansų Mi- 
nisterio vardu per tas įstaigas, 
per kurias gaunamos dovanos.

Siuntiniai paštu per ilgą lai-

“Naujienų” Nr. 216, rugsėjo 
14 d., išspausdyta vietos žinio
se Lietuvos Valdžios kaltinimas 
dėl imamų muitų už senus dra
bužius. Kaltinimas užvadintas: 
Kaip Lietuvos Valdžia Elgia
si su Savo Piliečiais—verčia ap
mokėti pinigais už senus drabu
žius. Kaltinimą pasirašo X. š.

X. Š. Kaltinimas yra persū
dytas politine druska ir neati
tinka tikrenybę. Viena, muitų 
įstatymas yra senai išleistas 
ne ekzekutyvės valdžios, bet 
seimo;o antra, už senus dra
bužius siunčiamus dovanoms 
pašto siuntiniais, 
imamas.

RENT
RECEIPTP^Jr

71 rtuMK

NAUJOS MADOS RUDENINE SUKNELE
No? 4433— ši graži rudeninė suknelė pasiūta iš juodo atlaso. Su

kirptos mieros 14^16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

Nors gerb 
gia, kad “už senus 
siunčiamus dovanoms . .... ... isiuntiniais, muitas nėra 
mas”, tačiau “Naujienų 
respondentas (ktfrį Redakciją 
gerai pažįsta ir laiko pasitiki
mu žmogum) kaip tik aprašė 
atsitikimą, kuris teigimui prieš
tarauja. §avo korespondncijoje 
X. š. pasakė:

$56.95 VALUE

31/; KAMBARIAM — 
PILNAI

VISAI NAUJI RAKANDAI 
Parinktos Kokybės Kartu su Ra- 
dio, Kaurais, Lempa ir Kitokiais 
Šmotais — Parduodamais Atski
rai, jei Norima.

S149-50

ką Lietuvon buvo įleidžiami la
bai laisvai, bet, kai kurie žmo
nės, tuo laisvumu pašinąud 
darni pradėjo siuntinėti siunti
nius nebe dovanoms, bst prek/- 
bos tikslams. Tokie siuntiniai 
privertė Finansų ' Ministeriją 
įsakyti muitininkams visus 
siuntinius peržiūrėti ir trak' 
tuoti einant Muitų Įstatymu.

Iš viso to, kas ^aukščiau pa
sakyta arba priminta, kiekvie
nam aišku, kad Lietuvos Val
džia liaudės jokiais retežiais 
nerakina ir biednuomenčs eko
nominės naštos nesunkina., bet 

muitas nėra I lengvina žemos etikos biznierc- 
lių kontrabandą varžo—preky
bos tikslams prekių be muito ne
leidžia.

Jeigu už prekybinius siunti- 
inius nebųtų imdmas muitas, ta
da prekybininkai butų proteguo
jami, o liaudis skriaudžiama, 
nes iš prekybininkų neišreika
lautas muitas turėtų būti ap
mokėtas ūkininkų ir kitų gy
ventojų—ant jų butų uždėta 
svetima našta. Dabar to nėra.

YOUR 
otoafAMfR

• Floor Cleaner has motor driven brush ... great luction power
• is qulck and thorough. A cleaner that should lašt a lifetim*.

MUSICAND

4916 Wešt 14th Street

COMPLETE

ROYAIL

teriui ? Reikia atsiminti, kaa 
dąuguma amerikiėčių giminių 
(Lietuvoje yra paprasti ūkinin
kai—-jeigu seni arba vidutinio 
amžiaus žmonės, tai niekuomet 
Įrielaąkę lietuviškos mokyklos.

“NAUJIENŲ” REDAKCIJA
, ■ ......-I1... ,  ... Į, '   , ................ ,, ,

FURNISHED ROOM ?
TURESflMPLE

OUTkl

BRING THIS 
AD WITH YOU

BRING THIS
AD WITH YOU

SAMPLE FURNITURE OUTLET CO
2944 * £ S T M A D S S O N S T R E ET. CHICA G O

Tel. Lawndale
S. Central Pąrk Ąv. Lawndale 

EASTMAN COAL CO.
W. 17th 'Street Tel. Canal
Ė. L. HĘDSTROM COAL CO, 

S. Western Avė. Canal
LAWNDALE COAL CO.

2614 So. Whipple St. Tel. Lawndale 3068 
METHE-WOLF CO.

2249 S. Blue Isląnd A v. Tel. Monroe 4443 
MONARCH COAL & SŲPPLY CO.

2229 S. Crawford Av. Tek Ląwndale 7072 
MUNICIPAL COAL CO.

4201 W. Ogden Avė. Tel. Lawndale 
A. J. T1UEBULL & CO.

2320 So. Puląskt Rd. > Tel. Lawn.

CICERO:
A. BOBYSUD & SONS 

50th Court & 33rd Street. Tel. Cicero 
CICERO FUEL ČO.

Auątin Blvcį. & 31st St. Tęl. Cicero 29
V1 Lavvndale 0600

CLYDE COAL ę6.
5901 W. 28th'Street

FIRST NATIONAL COAL CO.
3050 S. Ąustin Blvd. Tel. Cicero 2666 

NOVĄK BROS. COAL CO.
Cicero & Ogden Avės. Tel. Lawndale 6706 

' - Cicero 120
p’KEEFE BROS. CO.

1545 S. Cicero Aye.. Tel. Cicero 5700 
’ ' Lawndale

RIVERSIDE:
THOMAS MARTIN 

,;i%TeVRiveir®idė-58Oio-.

SOUTH SIDE:
ATLĄS FUEL CO. 

4923 S. Paulina St. Tel. Prospect
JOHN BIGANE & SONS 

Archer Ave. , Tel. Lafayette
CHICAGO LAWN COAL CO.

W. 59th Streęt. Tėl. Prospect
GLASER COAL CO.

S. Albany Aye. Tel. Lafayette 2267
DAMEN FUEL CO.

1828 W. 43rd Street. Tel. Boulevard 9029 
READY COAL & CONS. CO. ‘

S. Cicero Avė.
PRINCĘTON

S. Princeton Avė.
VILIJA CO.

S. Spaulding Avė. Tel. Lafayette
WESTERN COAL & SUPPLY CO

S. Western Avė. Tel. Prospect
WHITE EAGLE COAL CO. 

S. Robey Street. Tel. Prospect

NORTH SIDE:
EUREKA COAL & DOCK CO. 
Cortland St.
E. L. HEDSTROM COAL CO.

W. North Aye. Tel. Wabash 
OBERHEIDĘ CQAL CO.

Bradley Slį. Tel. Brunswick

ROYĄL FUEL CO.
340 N. Ęącinė Avę. Tel. Monroe 0633

POLONIA COAL CO.
1360 W. North Avė. Tel. Brunswick 2600

\ / ' ■ . ■ . ■ . ■ ■ ‘ ' •

CON
AUTHORIZEH

SOLIDATIONs • . • ' ' - ‘ JI. V'- ' , ”,

MII 1 > 11 !■
BIGLUNIP

1 CDQ ADCEIf LCiIbV VllEnEvMk
BIG ĘGG BIG% NUT

(Miestas Ir valstija)
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NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENOS
PubltaM Daily Baoopt Sunday by 
Du UthMUtan Newi Pub. Co., Ine 

IW Beath HalaM Street 
Telephone CANal 8500

Subacription Rates:
98*00 per ,-year in Canada
$5.00 per year outside of Oiicago
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, iŠftkiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben* 
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IR. Telefonas CanaJ 8500.^

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams -------------- -' 88.00
Puiei metų 4.00
Trims mėnesiams _______ .... 2,00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam ųiėnesioi -75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..................    $5.00
Pusei motų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem menesiams r1.00
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.

■ 
nors įstatyminių refonpų, ne
privalo sėdėti už vieno štai* 
buržuazijos atstovais, bet4 
valo huolatos vesti mirtiną ko
vą prieš kapitalizmą ir jo gy
nėjus. Net streikuodami pra
monės įmonėse, darbininkai tu-

-
Penktadienis, rūgs. 17, 1(

Doleriai Ir Titulai
Vienas amerikoniškas impresario įdėjo skelbimą 

Londono laikraštyje, siūlydamas kontraktą šešiems mė
nesiams, su $150 savaitine alga, ir apmokėtą kelionę į 
Ameriką anglui, kuris tiktų dainuoti New Yorko teatre, 
kaip vyrų choro narys. Į tą skelbimą atsiliepė, tarp ki
tų, aštuoni Anglijos lordai.

Du iš jų, lordas Berners ir lordas Kinnoull, prisipa
žino viešai, kad juodu rašė garsintojui, siūlydamiesi sto
ti į chorą ir dainuoti (ir šokti) NeW Yorko vodeviliuje. 
Bet juodu aiškinasi, kad juodu taip padarę ne tai “juo
kais”, ne tai su tikslu išreikšti savo “pasipiktinimą” to
kiu amerikono pasiulymu.

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad tuodu Anglijos lordu 
greičiaus norėjo uždirbti keletą amerikoniškų dolerių, 
negu pasijuokti iš amerikono pasiūlymo.

Anglijos lordai jau seniai nebėra aristokratai, ku
rie laikydavo sau pažeminimu eiti į biznį arba dirbti už 
atlyginimą. Šiandie tie ponai daugumoje yra visai prak
tiški žmonės ir niekuomet neatsisako nuo pinigo, kuris 
pasisuka jiems po ranka. ‘ y.

Lordų aristokratiškumas paliko tiktame, kad jie, 
laikydamiesi senosios tradicijos, labai plačiai gyvena — 
dažnai plačiau, negu kad išneša jų kišenius. To pasėko
je jiems tenka iš bėdos ieškoti ir tokių uždarbių, kaip 
tas, kurj pasiūlė paminėtasaiJmpresario.
' " Už tą atlyginim%..kurį gauna vidutiniški kinemato
grafo artistai Amęrikoje, suburbėtu į Hollywoodą visi 
Anglijos bajorai, — jeigu tik jie butų pakviesti.;

A

i Lietuvos sportininkų ir kitų svečių
1- M. ’

įspūdžiai iš Amerikos
• . / . . 'v

l| . .............................................................. ................................... ..

Apžvalg a
MM

JUNGSIS DVI ORGA- 
NIZACIJOS

“Tiesa” praneša, kad Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
(LDS) nariai didele balsų dau
guma patvirtino sutartį jungtis 
su Aukščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoje (APLA).

Sutartis buvo paduota LDS 
narių patvirtinimui visuotinu 
balsavimu. Balsavime dalyvavo 
2,251 narys. UŽ sutartį balsavo 
2,169 nariai, prieš 57, susilaikė 
149. Be to, viena kuopa balsa
vo už, bet nepranešė, kiek narių 
balsavo.

UŽTYLI SAVO 
PRINCIPUS

Amerikos komunistu .partija 
šią savaitę rengia didesniuose 
miestuose iškilmingus savo 18 
metų sukaktuvių paminėjimus. 
New Yorke tos iškilmės įvyko 
erdvioje Madison Sųuare Gar- 
den svetainėje. Komunistų 
spauda giriasi, kad ten buvo 
“apie 15-kop tūkstančių publi
ka”— tai reiškia, tarp 3 ir 5 
tūkstančių, nes kpmunisitai sa
vo “minias” paprastai padidina 
nuo trijų iki penkių kartų.

Kaip visuomet būna šitokiuo
se atsitikimuose pas komunis
tus, jie triukšmingai reklama
vo tose iškilmėse ‘‘vadus”, mi
rusius ir gyvus. Taip, New 
Yorko mitingo i aprašyme skai
tome:

“Estrados kraštuose stovi 
didžiuliai paveikslai partijos 
steigėjų ir šiandieninių vadų 
namie ir užsieniuose —- Sta
lino, velionio Charles Ruthen- 
bergo, Wm. Z. Fosterio,

< James W. Fordo, Earl Brow- 
derio, Lenino.“
Kam reikėjo rodyti paveiks

lus Fosterio, Fordo ir Browde- 
rio, kuomet jie dar gyvi ir ga
lėjo patys publikai pasirodyti, / *

IŠ tiesų, Browderis pats da
lyvavo susirinkime ir sakė pra- 
kalbą. Reiškia, publika galėjo 
žiūrėti į originalą ir paveikslą 
ir lyginti, kuris iš jų geres
nis!

tiet tuo laiku, kada komuni
stai savo partijos sukakties mi
nėjimuose vykino tą juokingą 
“didvyrių“ garbinimo kultą, tai 
apie svarbesnį dalyką — apie 
komunizmo principus-—jie ven
gė kalbėti.

Reikia atsiminti, kad prieš 
18 metų, kai Amerikos komu
nistai'nutarė steigti savo par
tiją, jie tvirtai tikėjo, kad jie 
.atnešė Amerikos darbo žmo
nėms naują revoliucijos evange
liją. Jie atmetė, kaip jie tuomet 
sakė, °refotmistišką“, “oportu
nistišką” ir “social-patriotišką” 
socialistų programą ir.paskelbė 
socialistams mirtiną kovą. Ko
kios gi buvo pagrindinės kopiu-’ 
nistų idėjos, dėl kurių jie su
skaldė socialistinį' judėjimą ir 
ryžosi po savo vėliava organi
zuoti Amerikos darbininkų mi
nias ? \

Svarbiausios tų idėjų buvo 
tokioj;

1. Kapitalizmo sistemoje ne
gali būti jokio tikro ir pasto
vaus darbininkų būklės pagerė
jimo; jeigu kapitalistai" numeta 
kokį trupinį nuo savo stalo dar
bininkams, tai tik su Maksiu 
juos apmulkinti ir sudefnorali- 
zuoti. Todėl susipraltę darbinin
kai neprivalo reikalauti .kokių

ri kovoti ne dėl didesnių algų' 
arba trumpesnių darbe valandų 
bet turi panaudoti’ streiką pa
siruošimui prie kapitalizmo nu
vertimo. s

2. Darbininkai savo krašte 
neturi nieko bendro su kitomis 
Visuomenės klasėmis. Jie yra 
pavergti ir išhaudoja'mi. Todėl 
jie negali daryti taikos su ki
tomis klasėmis, bet turi visuo
met rengtis nuversti buržuazi
jos viešpatavimą ir paimti val
džią į savo rankas. Demokratu 
ja'tai atgyvenęs buržuazijos iš- 
mislas. Darbininkų išganymas 
“proletariato^ diktatūroje“.

8. “Darbininkai neturi tėvy
nės“ — todėl yra didžiausia 
kvailystė darbininkams ginti 
savo kraštą. Karas šioje gady
nėje tai imperialistiškų vilkų 
piovynės. Ta valdžia, kuri sa
ko, kad ji gina kraštą nuo už
puolikų, apgaudinėja žmones, 
nes “apsigynimo karo“ negali 
būti. Visi karai šiandie (“im
perializmo gadynėje“) yra plė
šimo karai. Jeigu socialistas 
ragina darbininkus kovoti dėl 
savo krašto .nepriklausomybes 
ir laisves, tai jisai yra Judo- 
šius, kuris parduoda darbininkų 
klasę... .

Šitokius principus prieš 18 
metų skęlbė komunistai ir įstei
gė savo partiją kovoti už tuos 
principus. Na, o kaip šiąndie? 
Ar komunistai da ir dabar sa
ko, kad kapitalizmo Sistemoje 
negali būti naudingų reformų 
ir darbininkų būkles pagerini
mo? Ar socialinę apdraudą ko
munistai vadina “darbininkų 
mulkinimu“? • .

:Ar jie liepia atmesti demo
kratiją ir neturėti jokių reika
lų, su buržuazija ir jos atsto
vais? : (",;,j! 1 V7

Ar jie laiko “darbininkų iš
davimu“ krašto .gynimą ntio 
užpuolikų? Ar “imperializmo 
gadynėje“ komunistai nepripa
žįsta, kad tam tikruose atsiti
kimuose galima 'kariauti už tie
są, o ne tik plėšimo tikslais?

Tai yra įdomus klausimai 
kiekvienam žmogui, kuriam ko
munistai perša savo partiją. 
Bet keistas dalykas,, kad apie 
tai komunistų kalbėtojai jubi- 

diejinese iškilmėse visai neužsi
mena. Idėjas jie ignoruoja, tik 
kelia į padanges 'asmenis, “va
dus“. ’

Komunistai čia eina religinių s 
sektų pramintu taku. Juk tos 
religinės sektos irgi garbiniu 
kiekvieną savo “dievą“, .savo 
“šventuosius“ ir “pranašus”, 
bet principus, kuriuos skelbs jų 
religijų steigėjai, užmiršta.

NEGRAŽU MELUOTI

Chicagos Marijonų organas 
jau, kelintas kartas graudžiai 
verkšlena, 'kad “kairieji”' šrnei- 
žią kunigus. Jisai pasakoja ir 
apie tariamus “šmeižtus“, ku
riuos rašą “Naujienų socialis
tai, prisidengdami katalikų var
dais”.

z Tai yra melas, “Draugas“ 
dar neparodė nė, vięno atsitiki
mo, kur “Naujienose“ butų bu
vę apšmeižti kunigai. Kas bu
vo jose rą’šyta, tai paremta fak
tais.

Ir-tuos faktus aprašo ne pri
sidengusieji katalikų vardais 
žmonės, bet tikri katalikai, ku
rie (įiena iš dienos mato, ką. jų 
“dvasios vadai“ veikia, ir jų 
gerus ir blogus darbus žino.
rT. - ......... --- .r- ' •

(Iš Lietuvos)
*

Grįžę į Lietuvą iš š. Ame
rikos, sportininkai ir tariamie< 
ji tautos atstovai monopolistų 
spaudai daro savo pranešimus. 
Lakūnas Pyragius ir jo padė
jėjas spaudai buvo labai ku- 
Idųs. Jie susilaikė lietę Š. Ame
rikos lietuvių visuomeninį ir 
politinį gyvenimą. Ta'i labai 
reikšminga. Matyti, tie vyrai 
teisybės negalėjo pasakyti, ką 
tenai girdėjo ir matė, tai džen
telmeniškai visai apie tai nu
tylėjo. Sportininkai —~ visi ki-, 
ti jų vado lupomis gyrėsi ge
rais priėmimais . ir pasiseki
mais; daugiąu palietė ameri
kiečių lietuvių papročius Ir jų 
pažiūras į Lietuvą. “Lietuvos 
Aido” redaktorius taip pat 
pasigyrė, kad gerai, visur bu
vęs priimtas, bet mažiausiai 
kalbėjo arba tikriau rašė apie 
amerikiečių lietuvių pažiūras 
į dabartinę Lietuvą ir jų troš
kimus, kokią jie Lietuvą iš 
tikrųjų norėtų matyti. Jis bent 
kiek išdidžiu, tonu nupasakojo 
apie amerikiečių lietuvių vi
suomeninį gyvenimą. Matyti, 
jain jisai lenais netinka. Mat, 
amerikiečiai lietuviai neturi 
cenzūros, neturi visų tų prie
monių žmonių mintims kon
troliuoti, kokios yra Lietuvo
je. Todėl “Lietuvos Aido” re
daktorius bent kiek pasiputu
siai savo įspūdžius pasakoja.

Užtai tariamieji tatftos at
stovai žymiai savo
buvo atvirėsni ir daugiausia 
žinių pareiškė. Jie . “j 
Ameriką^’ 'surado. . Supraskit 
jie, įsitikirib/ kad Š. Amerikos 
lietuviu tarpe esą daug pasi
šventusių 'Vyrų, kurie lietuviš
ką darbą dirba. Ir dirba tik" 
raiiš pasišventimo, dirba daug 
jr... iš valstybės iždo atlygini
mo negauna! Esą, net ir kai 
kurie komunistai yra geri p ar y • t •“! I

pranešime

Amerikoje

- Naį sakykite, ar tai neatras-’ 
ta Amerika? Lietuvoje mono
polistų tarpe yra maža tokių, 
kurie be valstybės iždo .pagal
bos dirba lietuvišką darbą, o 
čia Amerikoje net komunistai 
dirba iš pasišventimo. Esą š. 
Amerikoje lietuvių spaudoje 
daug mažiau žmonių atlieka vi
są. technišką darbą, negu Lie
tuvoje. Na, žinoma, amėrijkie- 
čių lietuvių spaudai iždas jo
kių primokė j imu nedaro, tai jie 
tauposi. O Lietuvoje... Lietuvo
je monopolistų spauda turi 
datfgybę visokių gerai apmoka
mų bendradarbių, kuriems iž
das turi primokėti, nes kitaip 
juk iš pasišventimo nedirbsi, š. 
Amerika ne Lietuva. Š. Ameri
kos \ir kunigai lietuviai be val
stybės iždo pagalbos gali gy
venti ir visuomenini darbą dir
bti, o Lietuvoje kibi 
čiai...

Lietuvos kunigai iš 
bes iždo algas gauna,

papro-

valsty- 
ir tai 

prieš monopolistų vyriausybę 
šiaušiasi. O Amęrikoje nieko 
negauna, išėmus vieną kitą or
diną, ir ta'i 'p.p. Gilvydį ir Kvi
klį gerai pavaišino! Mokėkit 
Lietuvoje , kunigams geras al
gas, tai jų kolegos Amerikoje 
dar geriau jus pavaišins. Bet 
svarbiausia šįjai kas: laisvoje š, 
Amerikoje lietuvių "visuomeninis 
gyvenimas ir spauda apsieina 
be valstybės iždo pagalbos ir 
bė: policijos priežiūros bei cen
zūros. š.. Amerikos valstybės 
dėl šitų papročių ^nemano su-; 
griūti ir net komunistinio ju
dėjimo visai nesibijo! O Lietu
voje, ponai tautos atątoyki, lai
svos minties bijotės, draugijų 
gyvenimą suvaržėte, spaudą pa
žabojote ir dėl politinių įsitiki
nimų žmones į kalėjimus il
giems metams dedate! Ar nu- 

parduotuvių, . įvairių jaučiate, Kuriuo keliu jus veda- 
dirbtuvių, malūnų, plytinių ir te Lietuvą? Didžiuojatės lietu

vių išeivijos patriotizmu, gėri-

Mokesčių :in*

, M. ................. . ...........MM.'.. ,

1000 PRAMONĖS IR PREKY 
BOS ĮMONIŲ .

ZARASAI
spekcijos žiniomis . Zarasų ap
skrityje iš viso veikih apie 
•1000 įvairių pramonės ir pre
kybos įmonių. Daugiausia yra 
įvairių

kt. ,
’ ‘Z • ' '

'■%£.3M.

sino, kad svarbiausias pikniko 
tikslas esąs —• ginti demokra
tiją Mass. valstijoje! Neseniai 
Bostone kalbėjo žymus komu
nistų veikėjas. Jig išsišiepęs 
šaukė, kad darbininkams demo
kratija yra tiek reikalinga, kaip 
širdis žmogaus gyvastei.

Prieš tą pareiškimą aš nieko 
neturiu: demokratija darbinin
kams tikrai yra reikalinga, nes 
kitafp jie negali laisvai veikti. 
Bet kodėl komunistai tik dabar 
įsikando demokratijų garbinti 
ir kodėl jie tos demokratijos 
nereikalauja Sovietų Rusijoje? 
Šiandien Rusijoje žmonės pik
čiau v persekiojami nei kada 
nors, bet mūsiškiai komunistai 
į tai pro pirštus žiuri.

O štai kitas dalykas. May- 
nard, Mass., rugsėjo 6 d. įvyko 
Lietuvos demokratiškai tvarkai 
atsteigti kongreso skyriaus pik
nikas. Kaip žinia, tam skyriui 
priklauso įvairių srovių pažan
gus žmonės. Ir vis dėlto musų 
komunistai nesidrovėjo piknike 
pardavinėti knygutes, .kurios 
buvo išleistos “trečiojo perio
do” metu. Vadinasi, tais laikais, 
kada komunistai visokiausiais 
budais plūdo socialistus. Užuot 
išmetę į sąšlavyną, jie drįso tą 
pliovonių literatūrą į pikniką 
susirinkusiems žmonėms siūlyti 
ir pardavinėti!

Kaip jums tokie šposai patin
ka? Ir jie visa tai daro demo
kratijos skraiste prisidengę!

—Marksistas.

tės‘ jų'lietuvišku darbu, o Lie
tuvoje... -Lietuvoje mes negali- 

♦

me susirinkti ir atvirai su ju
mis pasikalbėti, nes už laisvai 
pareikštą nuomonę mažiausiai 
galima' atsidurti emigracijoje, o 
blogiausiu atsitikimu kalėjime.

Ponai tautos atstovai, jus pa- 
reiškėte, kad “Naujienų“ kores
pondentas tik jums padėjęs, 
kai parašęs, kokias alga's jus 
iš valstybės iždo gaunate, ir 
kad valstybės^ iždo padedami 
Amerikon atsilankėte. Jūsų su
pratimu, tasai korespondentas 
norėjęs jūsų kelionei pakenkti. 
Klystate ponai! Jūsų dvilypė są
žinė taip verčia galvoti. Tomis 
korespondencijomis turėta vie
na intencija: nušviesti Lietu
vos gyvenimą taip, koks jis iš 
tiesų yra, ir apie jus parašyti 
tai, kas jus esate. Skaitytojai 
jau patys gali daryti išvadas.

Korespondentas mano, kad 
Š. Amerikos, lietuvių spaudos 
skaitytojai nėra mulkiai, tad 
nėra reikalo juos demagogiškai 
apgaudinėti. Lietuvių tautos 
vienas trečdalys gyvena' Š. 
Amerikoje, gyvena laisvose gy
venimo sąlygose ir yra įpratę 
visus daiktus vadinti jų tikrais 
pavadinimais.. Tiems išeiviams 
jūsų kelionė nebuvo baisi, o ko
respondentas net norėjo, kad 
jus tą trečdalį tautos pamatys 
tumėte ir iš jų lupų išgirstu
mėte tai, į:ą jie mano ir ko 
jie Lietuvai trokšta. Nebuvo jo
kio reikalo ir noro jūsų kelionei 
kenkti: tik nakties apuokai die
nos šviesos bijo! Tik dvasioje 
vergai dreba laisvą žodį išgir
dę. Tik iš diktatūros krepšio 
mintą kitus visokiomis nedory- 
bėniis įtarifiėjti.

Taip, jus matėte laisvai be
sitvarkantį musų tautos vieną 
trečdalį. Jis tvarkosi, lietuvišką 
darbą dirba ir iš jūsų, ponai 
tautos atstovai, palaimos ir 
valstybės iždo paramos nerei
kalingas. Tikrai didžiuojuosi, 
kad esu tos garbingos musų iš
eivijos spaudos bendradarbis ir 
turiu progos, kaip moku ir ga
liu, jų spaudai suteikti žinių iš 
Lietuvos gyvenimo, 
kad tai jums nemalonu ir tą I žemės ūkio akademiją, pavyz- 
mano darbą smerkiate. dingą i?kį Panevėžio apskr.,

— Vienas iš “Naujienų“ “Maistą“, “Pienocentrą“ ir vi- 
bendradarbių. |sus Kauno muziejus. Be to, bu-

Lietu-

IŠ LIETUVOS
Brazilijos ir SSSR 
žurnalistai Kaune

trinkas svečių garbei sūri 
pietus.

►

Atvykę žurnalistai Liet 
vyriausybės nariams padari 
lę Vizitų, apžiurėjo Kauho 
s tą ir įmones, apsilankė Vj 
to D. Muziejuje ir t. t. x

šeštadienį (Rugpiu*čio 7 
Metropolio Trijų Karalių 
je Lietuvos rašytojai sur 
susipažinimo vaišes. Mat ii 
slankiusiųjų žurnalistų 
buvo ir rašytojai. Nuotaika 
vo labai gera, nes bičiulišl 
pobūvyje buvo nemaža K 
esančių lietuvių rašytojų, 
sų rašytojams malonu bu‘v< 
stebėti tas faktas, kad 1 
vių spauda atspausdinp pi 
ir poezijos vertimus. Ats: 
ir daugiau vertimų. Be to, 
Čiams malonu buvo išgirsti, 
jų kuriniai skamba lietuvi 
Todėl buvo paskaityta.

Kai kuriuos poezijos kur 
paskaitė pats autorius p 
Nikolajus • Tichonovas. I 
buvo paskaityta poezijos < 
nallai ir vertimai (L. Gi 
K. Boruta). Pasirodė, kad 
gina lai yra vertingi, o tau 
ir vertimai geri. Bendram* 
šnekesyje kilo ir bendra 
išleisti zlietuvių poezijos 
logiją rusų kalba. Tuo 1 
sutarta tik dėl bendros 
logijos idėjos. Visa kita 
karna artimiausiai ateičia

su 
rat 
da

Rugpiučio pirmomis dieno
mis Lietuvą aplankė net kelių 
valstybių žurnalistai. Tomis 
dienomis lankėsi Lietuvoje trys 
Brazilijos spaudos koncerno at
stovai »• žurnalistai Dr. Franciu- 
nis Netto, Dr. Raulas Lėmė 
Monteiro ir Osvaldo Quortimas 
Barbosa. Klaipėdoje jie pada
rė vizitus gubernatoriui Kubi
liui, uosto* direkcijos pirminin
kui inž. Sližiui ir Widingui, ap
žiurėjo Visą uostą, buvo nuvy- 

’ I kę į Palangos kurortą ir vaka
re išvyko į Hamburgą, iš kur 
plauks į Braziliją. »

Būdami Lietuvoje, Brazilijos 
Suprantu, | žurnalistai aplankė Dotnuvos

KORESPONDENCIJA

Bičiuliškas pobūvis 
ir bepdrus pašneksiu : 
poetas N. Tichonovas 
lietė poezijos dalykus, 
novas, kaip “Izvestijų 
vas, daug ką pasižymėjo 
musų literatūrą savo bl 
tą. Atskirai savo rate pa 
bėjo Stupakas. Tarp kiti 
kalbocs išėjo, kad N. Tie 
vas didžiojo karo metu ] 
vo> palei Rygą.

—Šiko, kad aš kai kuri: 
vo karo novelse išgalvojau, 
kė .N- Tichon.ovaš,—bet ta 
tikri nuotykiai. Autorius a 
nė, kad dabar būdamas la 
se, kai kurias vietas atp 
Pasipasakojo net tokį kare 
tykį, kad ten kur dabar 
žurnalistų polis tai tuos 
muose stačiai viduje kar 
kūreno lauža. Ir jis ten L

Be to N. Tichonovas, 
mas Vytauto Didžiojo Mm 
įsigijo Dariaus-Girėno atv 
kuri vaizduoja tų dviejų > 
gių biustus. N. Tichonovas 
sinėjo kai kurių smulki 
nors aplamai apie karžygį 
gi jau buvo daug girdėjęs i 
rybos Rusijoje.

Norwood, Mass
Lietuvių Piliečių Bendroye.

— Pasidarė labai dideli 
demokratai

Per pastaruosius porą metų į 
Amerikos Lietuvių Piliečių Ben
drovę įsirašė pusėtinas skaičius 
narių. Pageidautina,, kad pro- 
gresyvio nusistatymo lietuviai 
darbininkai dar sparčiau rašy
tųs! į šią organizaciją.. .Juo la
biau, kad tai yra vienatine mu
sų mieste įstaiga, kuri turi vi
sai gerą svetainę susirinkimams

įspu-
savo

•V. Ivanovas”, “Kra 
Petrovas, 

sky- 
referentas

_ vo apsilankę ir kituose 
t vos kurortuose.

šie žurnalistai savo 
džius plačiai aprašys 
spaudoje.

! Jiems iš Lietuvos išvykus, 
kitą dieną į Lietuvą atvyko 
šeši žymus SSSR žurnalistai: 
“Pravdos” redaktorius B. Mi- 
chailovas, TAS’o—L. Bėrezovas, 
“Izvestijų”.
snaja Zvėzdą“—P.
$SRS užsienių spaudos 
riaus atsakomasis
Stapukas, Leningrado spaudos 
atstovas—N Tichonovas. SSSR 
žurnalistai į Lietuvą atvyko 
revizituoti Lietuvos žurnalistus, 
kurių atstovai 1934 m. lankė 
Sovietų Rusiją.

Svečius nuo pat Latvijos sie
nos iki Kauno atlydėjo musų 
spaudos ir žurnalistų sąjungos 
atstovai. Kaulio ' geležinkelio 
stotyje juos pasitiko visas mu
sų spaudos ir žurnalistų sąjun
gos būrys su s-gos valdybos 
pirmininko pareigas ’ einančįu 
red. V. Kęmežiu ir kt. valdy
bos nariais. Taip pat pasitiko 
SSSR pasiuntinybės nariai ir 
kiti. Tuoj iš geležinkelio stoties 
svečiai buvo nulydėti į Lietu
vos Viešbutį, kur apgyvendinti.

Pusę aštuonių vakaro sve
čiai buvo nuvykę į. Vytauto D. 
Karo Muziejaus sodelį, kur da
lyvavo kasdieninėse vėliavos

Tačiau laikas greitai bė 
jie turėjo išvykti kitur 
prieš tai buvo padaryta b< 
nuotrauka, be to dar spre 
ir mėgėjų foto aparatai. Ri 
lietuvių rašytojai maloniai 
sveikino linkėdami vieni ki 
kuo didžiausio literatinio 
bito.

Pirmadienį jie lankėsi K1 
doje, kur taip pat apžiurėj 
stą, apsilankė kitose grąžei 
pajūrio vietose ir padarė vi 
Klaipėdos Kr. valdžios s 
vams.

Man atrodo, kad per pasku
tinius kelis mėnesius /tikrieji 
stalincai pasidarė truputį per
daug uolus demokratijos . išpa
žintojai. Kur jie tik koją ke
lią, tęn jie vis p’rmoje vietoje 
demokratiją stato. Tuo budu 
jie hori sau naujų Sekėjų su
rasti. Tačiau dažnai jie save tik 
pajuokai pastato. Mat, išeina' 
taip, kaip toje komedijoje, ku
riąs vardas yra “Kparkia palie
pus.” Kada atėjo “paliepimas” 
iš Maskvos, tai ir musų komu
nistai su atsidėjimu pradėjo de-i
mokratiją garbinti. nuleidimo iškilmėse, o 8 v. vak.

Prieš kiek laiko įvairių tautų “Metropolio” patalpose Lietu- 
komunistai rengė pikniką. Gar-1vos žurnalistų sąjungos pirmi- *
■ • < z -y., r ?■.. ................... *

šis SSSR žurnalistų api 
kymas Lietuvai yra labai i 
mingas. SSSR visuomet sto> 
žesniųjų valstybių pusėje. ] 
kartų SSSR parodė geros 
lios ir Lietuvos atžvilgiu 
žurnalistų apsilankymas tu 
SSR ir Lietuvos bendrabart 
mo ryšius dar tampriau sun

. ' . Tsl

RADO VAIKO LAVONE

TELŠIAI. — šiomis di 
mis Duseikių k. koplyt 
(Telšių v.) žmonės pašte 
kažkokią dėžę, iš kurios ėjc 
malonus kvapas. Atidarius < 
joje rastas mažas, iš plonų 
telių sukaltas grabelis. I 
pranešta policijai, kuri a; 
riusi grabelį, rado jame n 
kūdikio jau supuvus; tavos
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
MILŽINIŠKA ORGANIZUOTU DARBININ 

KU DEMONSTRACIJA

>■...... -m- ' i!- ... /X:‘tt.»gyj====it=
Parkas įdomus tuo, kad jis yra. 
saloje, Vėliau su p. K* Rakaus
ko automobilium išvykome For
do dirbtuvių ir kitų įdomesnių

Demonstracijoje dalyvavo apie šimtas tūkstančių 
darbininkų (

, , ■ !...>■■! ■ . ■ I ,1 ■ Į 1

Mich. <— Darbo prašė tuoj chorą sudaryti* Pa- 
pradėjo rinktis sirodė, kad męs turime visai

iDĖTROIT, 
dieną žmonės
gana anksti. Apie 10 valandą gerų dainininkų ir dainininkių 
ryto darbininkai jau buvo už
plūdę miesto gatves. Kur tik 
pažiūri, tai vis vienos ar kitos 
unijos nariai maršuoja su įvai
riausiais užrašais. Maršavo ne 
tik suaugę, bet ir vaikučiai/ 
Ypač krito į akis būrys vaiku
čių, kurie nešė iškabą su užra
šu : “Aš maršuoj u todėl, kad 
mano tėtis yra unijistas”.

Kita grupė nešė iškabą su 
užrašu, kad nesamdytų Che- 
cker kabus, nes jų bosai neno
ri unijos pripažinti. Tą grupę 
sekė taksikabai kitų kompanijų, 
kurios yra pripažinusios uniją. 
Kompanijoms, kurios yra pa
lankios unijoms, susirinkusieji 
kėlė ovacijas, o priešams nesi
gailėjo bu-u-u. • •

Iš visų demonstrantų ypač 
ryškiai išsiskyrė bravorų dar
bininkai, kurie sudarė labai di
delę ir gražią grupę. Jie visi 
buvo pasirengę vienodai, kas 
sudarė labai gražų įspūdį.

Aš stovėjau siuvėjų eilėse. 
Visi mes laukėme, kada bus 
duotas ženklas maršuoti drau
ge su visais demonstrantais. 
Tačiau vis ėjo' ir ėjo įvairių 
įvairiausios grupes, sl nko įvai
rių kompanijų automobiliai. 
Važiavo pieno išvažinėtojai, ga
zolino pristatytojai, autosunk- 
vežimių šoferiai ir t. t. Labai 
gerą įspūdį’ darė Hi-speed ga
zolino raudoni tankai. Jų iš
vaizda buvo tokia, kaip kariš
kų tankų.

•Demonstrantai vis ėjo ir ėjo,' 
o mes siuvėjai kažko laukėme. 
Staiga pasigirdo komanda, kad 
būtumėme prisirengę, nes For
do darbininkai ateina. Fordui 
bu-u-u tikrai nesigailėta. Buvo 
vežmasi vadinamas “flotas”, ku
ris vaizdavo kalėjimą. To kalė
jimo viduryje matėsi jaunas 
darbininkas. Tas įlotas vaizda
vo Fordo dirbtuvę, kur j dar
bininkus yra žiūrima tarsi į 
kokius kalinius.

Paskui tą “flotą” ėjo nema
žas būrys Fordo darbininkų 
(galėjo būti apie penki šimtai), 
kurie dėvėjo kaukes. Tai jie da
rė dėl atsargumo. Dalykas toks, 
kad Fordo darbininkai Visur yra 
sekami, ir jei jie pradeda kiek 
labiau su organizuotais darbi
ninkais maišytis, tai tuoj gali 
darbo netekti. Fordas jokių ko
lektyvių sutarčių pripažinti ne
nori.

Kaip ten bebūtų, bet labai 
keista, kad darbininkams tenka 
kaukes dėvėti. Jau vien tas 
faktas rodo, jog darbininkams 
su Fordu teks labai smarkiai 
susiremti, šiai ar taip, o jis ne
pajėgs, kaip sakoma’, vandens 
bėgimo sulaikyti. Anksčiau ar 
vėliau ir pas jį darbininkų 
bruzdėjimas pasidarys tiek stip
rus, kad visas kliūtis nugalės.

x Šaligatviuose susirinkę žiūro
vai Fordo darbininkams kėlė 
didžiausias ovacijas. Reikia ma
nyti, jog tai dar labiau paska
tins juos organizuotis ir orga
nizuoti savo bičiulius. Tenka 
tik palinkėti, kad kitais metais 
Fordo darbininkai galėtų tiek 
susiorganizuoti ir sustiprėti, 
kad jiems daugiau jau neberei
kėtų slapstytis ir Laukes dėvė
ti*

Dar mums kurį laiką teko, 
stovėti. Bet pagaliau pasigirdo 
komanda, kad stotumėme į ei
les ir maršuotumėme. Lokalo 
229 narių susidarė pusėtinai 
didelis būrys. Vadas Lang pa-

Iš pradžių tik keli dainavo, o 
paskui choras vis darėsi skait- 
lingesnis' ir skaitlingesnis. Mu
sų chorui padėjo dainuoti' ir 
pašaliečiai. Kiekvieną dainą žiū
rovai palydėjo grausnnngais ap
lodismentais. 

■

šia proga^bus ne pro šalį pa
žymėti, jog ir vietos siuvėjai 
gana seniai pradėjo organizuo
tis. Šiaip darbininkų judėjimas 
Detroite' buvo gana silpnas. Per 
daugelį mėtų unijos čia negalė
jo .įsigalėti, įsikeroti. Jos tie-, 
siog merdėdavo. Tačiau siuvėju 
unija susikūrė, rodosi, prieš 30 
metų -ir, palyginti, neblogai gy
vavo.

Kai demonstravimas pasibai
gė, tai prasidėjo kalbos.

Galima drąsiai sakyti, jog šių 
metų “darbo dienos” paminėji
mas praėjo nepaprastai šauniai 
ir iškilmingai. Demonstracijose 
ir prakalbose žmonių galėjo da
lyvauti aipe šimtas tūkstančių.

Kemešienė.

Vietų pamatyti. Grįžome tik 
apie 10 vai. vakaro. Viešnios 
rimtai susirūpino namais. Gir
di, nenorime ilgiau pasilikti, 
kad ne įkyrėtumėme,—jos juo
kavo.

Tai taip mes smagiai laiką 
ir praleidome sU viešniomis iš 
Chicagos. Smagu buvo taip pat 
susitikti ;pdą E. Millerienę bei 
jos dukterį Josephine. Tai, ga
lima* sakyti, yra Naujosios Ga
dynes-choro pilioriai. Nors p41ė 
Josęphine dar /gana jauna/ bet 
jau daug yra nuveikusi. Jauna
sis Miller pasižymi kaip golfi-

ninkas. Vadinasi, eina savo te 
vb keliais. .

Su ponais šešelgiais teko su 
sitikti per darbo dienos demon 
straciją.

--------- *----------h-.............  , i ,

Clevelandietiai
Aplanke Detroitą ir ,p. Julius 

Krigničkis, kuris Clevėlande 
laiko auksinių daiktų 'krautuvę 
ir yra pasižymėjęs kaip daini
ninkas. Sustojęs jis buvo pas 
ponus Masius. Iš Clevelando 
buvo taip pat atvykusi ir p-ia 
Ddbinckienė su dukrelėmis. 
Jos irgi yiešejo pas Masius.

Taigi, kap ihatote, šventes 
turėjome Inksmas ir įvairias.

—M. Kemešienė

KAIP MES APLANKĖME POVILĄ SADI LĄ
Svečias iš Chicagos. — Pasitarimas. — Nutarėme savo 

seną pažįstamą aplankyti. — Kaip mes praleidome 
dieną prie gražaus ežero.

Aido choro piknikas

Kunčaitis Vyksta I 
Lietuva

SVEČIAI Iš CHICA- 
GOS IR KITUR

susida- 
tai ir 

į Dėt-

atvyko

Lankėsi būrys chicagiečių
,,,, * ■■

Detroit, Mich.—švenčių pro
ga mes sUsilaUkėme didelio bu-: 
rio svečių iš 1 Chicagos.- Atvyko 
p-lė Brone Abraškaitė, Sofija? 
Petrulionis, St. Girštautas, p-ia 
E. Millerienė su4 dukrele ir sū
numi iš E va n s ton o, šešelgis su 
žmona, p-ia G. Steponavičienė, 
ir daugelis kitų.

Aš tikrai nustebąu, kai šeš
tadienį po pietų pasirodė Bro
nė ir sako, kad, girdi, jau tre
čioje vietoje ieškome tavęs. Ir 
kaip matai, neklaidingame De
troite suradom. Sakau, kodėl 
laiško neparašėte,—bučiau suti
kusi. Bet čia Sofija įsimaišo Įr 
pareiškia, jog nieko herašusios 
todėl, kad norėjusios siurprizą 
padaryti.

* ■ i

Širdingai pasisveikinę ir kiek 
apie Chicagą pasikalbėję, nu
tarėme važiuoti į pikniką, kuris 
turėjo įvykti Birutės ' darže. 
Drauge važiavo J. Pilka ir p-ia 
Dirmaitienė. Vakaras pasitaikė 
itin vėsus, tad ir žmonių nedaug 
tesuvažiavo.

Sekmadienio rytą z chicagie- 
ęiai norėjo, kaip sakoma, .į- 
kelti koją% į svetimą ' kraštą. 
Todėl ;St* Girštautas, Abr’aš- 
kaftė ir Petrulionis išdūmė 
per Kanados tiltą. Ką jie ten 
veikė, aš nežinau. Tačiau grį
žo jie gana linksmi. Mat, Gir- 
štautaš yra buvęs detroitietis 
ir žino, kūr kas yra. Būda
mas Detroite, jis bene dviem 
atvejais (dalyvavo “Naujienų*’ 
konteste ir laimėjo stambias 
dovanas.

Sofija ir Bronė buvo susto
jusios pas jaunų dienų daugus, 
ponus Grušnius. Pavalgę gar
džius pietus, kuriuos pagamino 
p-ia Grušnienė, nutarėme - ir 
vėl važiuoti į pikniką. Prie mu
sų kompanijos prisidėjo ir ge
ras naujienietis J. P. Miltonas. 

. Iš pikniko grįžome jau gana vė-. 
lokai. Ch'ičagietės vis nerimo 
ir skubėjo namo važiuoti, nes 
joms reikėjo dar ir vestuvėse 
dalyvauti.

Po visų piknikų, vedybų ir 
kitokių iškilmių antradienį 
drauge su Grušniais nuvažia
vome Belle Isle parko pažiūrėti.

Kanados" draugai Andreliauskaij 
Sadulos giminaičiai. Vieni mau
dėsi, o kiti žuvavo. Sadula pa-' 
siūlė laivelį paplaukioti po ėže- 
trą. žinoma, tuoj atsirado no- 
■rinčių. Kaip bematant jau 'buvo 
pilnas laivelis. Pradėjome plauk
ti. Man kažkodėl vis taip ir no
rėjosi ^užtraukti “Plaukia sau 
laivelis0. , a ’. /

Jaunasis Keblaitis pasirodė 
labai geras irklininkas. Jis taip 
gabiai irklus valdė lyg kokis 
čempionas. Pasisekė jam ir žu
vį pagautitad 'labai džiaugėsi 
ir buvę pJtęųkmtas. Ežsras la/ 
bai žuvingas, Nemažai yra ir 
želvių (čerepokų). Vanduo tiek 
tyras, jog ir gilioji vietoje la
bai aiškiai-matosi dugnas.

Paplaukioję kiek po ežėrą,. 
grįžome atgal į krantą. Čia, 
taip sakant, atsitiko nelabai

Detroit, Mich.—Sekmadienį, 
rugsėjo 5 d., Beachnut darže 
įvyko Aidę choro piknikas/ Pa
sitaikė, kad tą dieną buvo dr ku
tų organizacijų piknikai, tad į 
choro parengimą nelabai daug 
žmonių teatsilankė. Juto labiau, 
kad oras buvo gana vėsus.

Iš Clevelando atvyko du au
tomobiliai. Vienu automobiliu 
atvažiavo Vincas Geibis su sa- 
vo šeima. Geibis yra senas vei
kėjas. Clevelando pažangiųjų 
tarpe jis jau ’ veikia nuo 1907 
m. Kadangi Detroite jis turi 
daug pažįstamų dar dš Lietu
vos, tad jis čia juos ir aplankė. 
Piknike jis turėjo progos susb 
tikti su J. Besaspariu, J. Ba
ronu4, J. J. Butkum ir dar ki
tais. Piknike jis tikėjosi dau
giau pilviškiečių .pamatyti, bet 
dėl vėsaus oro jie neatsilankė. 
Kadangi 4ą pačią dieną jis grį^ 
žo namo, <tai sU jais neturėjo 
progos pasimatyti.

©etroit, Mielu—Netrukus 
rengiasi vykti j Lietuvą p. An
tanas Kunčaitis, senas Detroi
to gyventojas ir nepaprastai 
gabus smuikų dirbėjas. Kilęs 
jis yra iš Miknaičių kaimo, Pil
viškių parapijos, Šakių apskri
ties.

P-as Kunčaitis Amerikoje iš
gyveno apie dvidešimt penke* 
rius metus. Per visą tą laiką 
jis mė kartą Lietuvoje nebu
vo, todėl dabar ir sumanė savo 
tėvynę aplankyti.

Gyvendamas Detroite per 
dvidešimt .penkerius metus, p. 
Kunčaitis visiems lietuviams 
-buvo žinomas kaip labai geras 
smuikų dirbėjas. Jo padirbtais 
smuikais naudojasi vietos sim
fonijos orkestro nariai. Iš to 
jau galite spręsti, kad jis yra 
tikras meistras.

Prieš kiek laiko aš turėjau 
progos su juo susitikti. Jis pa
reiškė man, ka.d ir dabar turįs

kelioliką gerų smuikų, kūrintos 
porėtų prieš vykdamas į Lie
tuvą išparduoti. Išpardavimo 
metu kainos busiančios žymiai 
numuštos. ‘

, i 1 „

Taigi visi tie, kuriems yra 
reikalingas geras smuikas, bū
tinai pasinaudokite šia proga. 
Vadinasi, už visai prieinamą 
kainą įsigykite smuiką. P-as 
Antanas Kunčaitis yra teisin
gas žmogus ,todėl juo galima 
pasitikėti. Jo biznio vieta yra 
9801 Russell St. (kampas Ken- 
wood). Vakarais galite ten už
eiti nuo 6 iki 9 vai.

—V. Budvidis
“Naujienų” Agentas

stebisi bu

Geresnioji išeitis
.Ir tave privertė tavo suža 

dėtinis prieš jungtuves laukt 
jo visą valandą. Tai nepaken 
čiamas dalykas,
vusi draugė iš jaunos ponios.

— Vis dėlto geriau buv< 
laukti sužadėtinio vieną valan 
dą, negu Vėliau vyro visą gy 
venimą, — pasiteisino užptfl 
toji/

DETROIT, Mich. Rugpiu- 
čio 28 d. užsukau pas draugus 
KeblaiČius, pas kuriuos visai 
netikėtai sutikau Stasi Girštau- 

f

tą iš Chicagos. Girštautas per 
ilgoką laiką yra gyvenęs Det
roite, tad, kai tik proga pasi
taiko, visada atvyksta su savo 
draugais pasimatyti. Jei 
rytų palankios sąlygos, 
Vėb sako jis, persikeltų 
roitą gyventi*

Mums besikalbant,
draugai Strazdai, o kiek vėliau 
it J. Filka. Tuoj, kaip sakoma, 
visi suglaudę galvas pradėjome 
tartis, kur čia bus geriausiai 
praleisti kitą dieną, atseit, sek
madienį. Buvo visokių pasiūly
mų ir sumanymų. Pagaliau Gir- 
štatito pasiūlymas pasirodė vi
siems priimtinas* Būtent, jis 
pasiūlė aplankyti sen^ draugą 
ir pažįstamą Povilą Sadulą, ku-j malonus įvykis. Sadula pasiga-
ris turi savo vasarnamį prie di
delio ežero, žinomo kaip Seven 
Lake Girele.

Mes jau buvome girdėję, kad 
tas ežeras yra ne tik gražus, 
bet ir žuvingas. Be didelių tad 
ginčų, visi sutikome važiuoti. 
Juo labiau, kad oras buvo ga
na šiltas.

Rugpjūčio 29 d. susirinkome 
pas Kebiaičiuš. Į Strazdų auto
mobilių susėdo Keblaičių šei
ma, o J. Pilka į savo “forduką” 
paėmė Girštautą, K. Būtį ir 
mane. Na, ir pradėjome kelio
nę. Diena pasitaikė be galo gra
ži ir karšta. Važiuoti buvo. Ųk-^ 
ras malonumas, kadangi pute 
gaivinantis vėjalis. Atsidūrę Už 
miesto ribų, mes Užtraukėme 
dainelę “Važiavome dieną, va
žiavome naktį”. Bedainuodami, 
šposus bekįėsdami ir -juste ne
pajutome, kaip atsidūrėme prie 
didelio miško. Staiga Strazdas 
pasuko savo -“/orduką” į mišką, 
d Girštautas pareiškė, kad tai 
ir bus iSadulos vasarnamis, ži
noma, neatsiliko ir Pilka. Dar 
kiek pavažiavus, pasimatė eže
ras. Sustojome prie pat kranto. 
Štai pasirodė ir pats Povilas Se
dula su maudymosi kostiumu. 
Ėjo jis nUo ežero pusės. Pusė
tinai buvo saulės įdegęs. Jis bu
vo labai nustebęs, kai pamatė 
svečius nebuvėlius. Ypač jis nu
džiugo pamatęs Girštautą, ku
ris yra jo senas ir geras drau
gas. Juo labiau, kad seniai su 

; juo bebuvo susitikęs.
širdingai pasisveikinę ir kiek 

pasikalbėję, nuėjome vasarna
mio apžiūrėti. Mat, daugumas 
musų pirmą kartą čia’ buvome 
atvažiavę. Pirmiausia p. Sadu- 
la nusivedė mus prie ežero, kur 

i yra nutiestas pusėtinas tiltas. 
Pasimaudžius ant to tilto, gali
ma pasikaitinti saulės spindu
liuose.

Radome čia ir daugiau sve-

Draugas
Netrukus turėsime 

valdininkų rinkimus, šiaip ar 
taip, o darbo žmonėms pravartu 
jais susidomėti. Nors rinkimuo
se 'ir nebus atskiros darbinin
kų partijos, vienok unijos yra 
nusištačiusios remti, taip sakan, 
savo draugus. Unijos remiami 
kandidatai yra šiel Patrick H,, 
Obrieh (į įmigto <majorUs), • d! 

’konsilmanais T. M. Doll, R. 
Frankesnteen, W. Beuther, M. 
Sugar ir R. Th(>mas. Nominaci
jos įvyks spalio 5 d., o rinkimai 
——lapkričio 2 d.

miesto

-

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats saye ir savo Šeimos narius, tuomi tiŽtikritisi Sau 
rytojų.

APSIDĘAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivįenijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraudė 
ir paselpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoje pašelpOs guli gauti $6.00, $9.00 ir $12*00 
savaitėje. ? .

Apart apdraudos ir ligoje pagelpos, Susivienijimas Šelpia savo.- na« 
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį, /‘Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos'*.arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE) ę
307 W. 30th St. New York, N. Y;

* IĮĮ.Į

Vo nedidelį! čeitepoką ir, šposus 
bekrėsdamas, užsikišo jį už juo
stos. Matytį čerepokaš įtūžo ir 
įsikabino j pašonę. Įsikabino ir 
nepaleidžia. Ir vienokiomis it 
kitokiomis (priemonėmis buvo 
bandoma jį išžiodinti, bet vis 
be pasekmių. Pagaliau kaŽkdm 
atėjo į galvą prikišti degahitįi , 
cigaretą. Tas receptas pasirodė 
tinkamiausias: čerepokas tuoj 
išsižiojo ir atsikabino, Nors‘ir 
nedaug, bet vis dėlto čerepokas 
sužalojo Sadulos pašonę.

Po visų nemalonumų nu
sprendėme pietų ’ pasivalgyti. 
Išsitiesėm© ant ^pievos ir pra-. 
dėjome , savo futbolus kimšti. 
Kai pasįvaigeme, tai atsirado ir 
daugiau energijos. Todėl nieko 
nelaukdami užtraukėme “Girelė 
tu žalioji”. Iš pradžių dainavo
me tik triese, bet paskui pri
sidėjo ir kiti. Kiek galėjome. 
Spręsti, tai mūšų dainužė ^visai’ 
neblogai skambėjo. Besilinks
mindami nė nepastebėjome, kad 
saulute baigia’ pasislėpti už gi
ružės. Vadinasi, laikas namo ke
liauti. Mat, iki Detroito dar 
apią 50 mylių. . . V

Kai išsirengėme namo valiuo
ti, tai jau buvo B vai. vakaro. 
Tą dieną tikrai smagiai pralei
dome. Man tai buvo ir savo rų- 
šįes naujenybė, nes pasitaikė 
pirmą-kartą ten būti.

šia proga noriu pažymėti, jog 
p. Sadula yra labai malonus it1 
draugiškas . žmogus bei senas 
naujienietis.. Jis turi gražų na
mą taip pat ir Detroite.

— Arpą

’Fedėrąlė valdžia Michigan 
Valstijai paskyrė $1,400,00(1. 
Tais pinigais turės būti dvyli
ka naujų pašto trobesių pasta
tyta. Flint Oak Park paštas at
sieis $140,000; Greenville—$80. 
000; Paw Paw—$85,000 Low- 
ell—$70,000; Tecumesch—$70, 
000; Grand Ledge—$75,000 \ 
Hatt—$75,000; Highland Park 
—$300,000; Detroito FairView 
Skyrius—$230,000; Lincoln
Park Skyrius—$80,000 ■ Caro— 
$80,000; ir Bitmingham—$155, 
000. \ . 1

—O-Uii

Frieš kiek laiko į Detroitą 
atvyko dš Texas valstijos kaž- I 
kokis De La Vega, kuris sako- I 
si esąs trečiosios eilės buvusio
jo Ispanijos (karaliaus 'giminai-* j 
tis. Vbfc Spėjo jis, kaip sakoma, I 
kojas mtisų mieste susišildyti, 1 
kaip pakliuvo į kalėjimą; Į ka
lėjimą jis pakliuvo už tai, kad. 
be leidimo nešiojo revolverį. /

Dabar j iš sėdi Lalėjifne, nes 
jo žmona peturi pinigų užstatui Į 
padėti. Kalėjime jis daugiau | 
nieko hevąlgo, kaip tik 'duoną 
su pienu. Skundžiasi, kad jis 
nežinojęs, jog draudžiama gin-. 
klas nešioti. Esą Texas Valsti
joje į tai niekas jokio dėmesio 
nekreipęs. / ■

La Vega vačtihą save grafu. 
'Gimęs jis Washingtone, 
yra šios šalies pilietis. Jo 
sako jis/ žuvęs Ispanijos 
liame kare. .

todėl 
dėdė, 
civi-

9 d,
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Coleman BURNINIU HEATERS

APRUPINTI SU

Automatine 
Temperatūros 

Kontrole

.Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa
laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera- 
turos kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thormostat, oil valve ir 
transformer, irz įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambutį.

ttECTMC 
THEKMOSTAT 

Maintaina 
a “Sėt" 

Tempera ture

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

Smagesniam, sveikesnia'm, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflector Doors.. . 
Heath Radiating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner.

JUOKAI
Kiaušinis kaltas

Svečias: —‘ Panele, ši višta 
nepaprastai kieta, stačiai įkąs
ti negalima.

Padavėjai — O, pone, ma-

Ketvirtadienį, rugsėjo
Belle Isle saloje buvo sušauk
tas Detroito piliečių susirinki
mas. ' Susirinkilhas įsteigė klu
bą, kuris rūpinsis Detroito upės 
pagražinimų, Lyhlold W. Smith 
susirinkime^ pareiškė, jog Det
roitas jau labai nesirūpina upės 
krantų pagražinimu. Upės van
duo paprastai yra dirbtuvių už- 
teršstas. O tuo tarpu, jei upės 
krantai butų -tinkamai sutvar
kyti, tai miestas pasidarytų vi-

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc.

“The Home of Fine Furniture”
» Since 1904

tyt, ji bus išperėta iš kieto sai kitoniškas. Vadinasi, žymiai 
čių. Būtent, buvo atvažiavę iš kiaušinio. ‘pagražėtų. —'Bet. Pilietis '

1748-50 W. 47th Street
Tel. YARDS 5069
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“Praneša Svarbią 
Žinią

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U 
TUVĖ ATDARA KAJ 
DIENĄ—IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

Tel. Kepublic 8402
POCAHONTAS. Mine Ruh $7.4C
(Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS $7 15

Tonas ...................    [Penktad., šeštadienį 
MARCEL ..........  50c

.. 35c S—SĖT ....................  50c

... 35clMANICURE .......  50c
Šis kuponas yra vertas 50c kiekvienai Permanant Wave per šj mėnesį 
tiktai. Kelios lietuvaitės Beauty Operators. ESTELLE SLOTKUS.

Diena iš Dienos

NETURĖJO LAIKO 
ATOSTOGOMS

BRIGHTON PARK—Vieni iš 
sąmoningųjų biznierių .pp. Jo
nas ir Marijona Vaizdžiunai, 
turį valgomų daiktų krautu^ 
vę prie 4214 Archer avė, šią 
vasarą neturėjo laiko nie a- 
tostogoms. Mat, biznio intere
sai neleido.

Pridėsiu, pp. Vaizdžiunai yra 
draugiški ir sąmoningi lietuviai.

Kaimynas

Vestuvės: A. Kaveckis- 
Wm. J. Murray

Rugsėjo 7 d. susituokė pa
nelė Alena Kaveckiutė ir Wil- 
liam J. Murray. Jaunoji yra 
duktė pp. J. ir A. Lipskių, bai
gusi biznio kolegiją. Gimė Chi
cagoje, bet ilgai gyveno Willow 
Springs, prie Kean avenife. Ji 
ir kiti šeimynos nariai priklau
so prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Jaunasis p. W. Murray yra 
vaistininkas, baigęs mokslus 
Illinois valstijos kolegijoje. Jau 
porą metų, kaip dirba vaistinė
je. į

Vestuves buvo labai kuklios, 
Jaunave- 

įtriukšma’s
‘ be jokio triukšmo, 

džiai pareiškė, kad 
visai bereikalingas. Gyvenimo 
reikalas esąs svarbesnis.

Po sutuoktuvių jaunavedžiai 
iškeliavo nauju Plymouth “me
daus mėnesiui” į Californiją. 
Aplankę visas žymesnes vieta’s, 
už mėnesio laiko grįš prie savo 
užsiėmimu. Laikinai apsigy
vens pas jaunosios tėvus, ties 
6902 S. Wabash avenue. —Š.

™T LUMBERĮ
ROOFING, WALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais r’,'R
taip mažais, kaip ** MEN-
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo
Naujos

Naujos 
pėdų

Kockwool batts, 24 kvad. pėdų $ 1.12 
kartonui ......  —

Naujos plasterboard kvad. pėda 20
Insulatlng board kvad. pėda ------- 20
Naujos | wallboard visų mierų 

arkusų kvad. pėda ... ............— <*
7 pėdų tiesus cedar posts, lOė

kfekvienas ......—.................... -— '
Clear 6” bevel. siding, 1OO lin.

pėdų ---------------- ----------------------- -
11 1-3 hex. shlngles, geriausi, »4.25 

kvad..... . ..............   ’’■*•**
92.50 maliavos, visų spalvų, $ 1.25 

galionas ... ... . ........ ....... ..........
55-sv. roofing in 2nds, roliui $ 1.19
4x4 timber, 1,000 pėdų ------- - *20
1x4 tongue and groved flooring

“M” pėd_____________ _____ _

atakas pasaulyje
2yl, 8-16 pėd., lin. pėda 20 
sheathing boarcls, 1,000— $0*3

U

s

ME1TUS LUMBER 00. 
3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101 

3393 Archer Avė. LAF. 0086 
8050 S. Chicago Avė. REG. 0075' 
945 Broadvray — Gary, Indiana

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER 

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudoe 

polisus 
APDRAUSTI:

• 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- 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

Ona Skeveriutė su Province-* 
town, Mass., heroldu

Chicagietė dainininkė Ona 
(“Onuks”) Skeveriutė neseniai 
su pp. Steponavičiais atostoga
vo Naujoj Anglijoje. Kai atvy
ko į Provincetown, Massachu- 
setts valstijos istorinį miestą, 
tai (tuojau ją susirado vietos 
heroldas ir dideliu skambalu su
šaukęs gyventojus, 
jiems svarbią žinią> 
atvyko chicagietė.

Paveikslas viršuj

pranešė 
kad štai

parodo p. 
Skeveriutę su heroldu, kuris 
tebedėvi senovės pilgrimų sti
liaus rubus.

Legendos sako, kad pilgri- 
mai, pirmieji anglai imigran
tai ir kolonistai Amerikoje iš- 
sėdo tięs Provincetown’u ir ten 
įsteigė koloniją.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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ŠAUNUS derlius žSf i
.A----------—-----------------  ■ ,

Ęuduo jau čia, o su juo kar
tu metinis derliaus suėmimas 
farmose ir sodnuose. Oras šį 
pavasarį ir vasarą buvo labai 
geras ir todėl šių metų derlius 
yra gautsus. Be to, derlius yra 
labai geras ne tik kiekiu. Jo 
kokybė šiemet geresnė, negu 
per eilė metų buvo iki šiol.

Gausus derlius reiškia , tai, 
kad kainos nepakils, ir dau
geliu atveju jos yra žemesnės 
nei pernai. Geras derlius yra 
labai svarbus ir maisto verty
bės atžvilgivĄ Taigi natūralu, 
kad juo geresnis derjius, juo 
didesnė , yra jo vertė maitim- 
gumo atžvilgiu.

Taupios šeimininkės yra la
bai užinteresuotos žemesnėmis 
kainomis ir geresniu maistu. Jų 
šeimų gerovė ir sveikata yra jų 
rankose. Jos nori padaryti su- 
taupųz maisto biudžete ir tuo 
patim laiku jos nori pirkti mai
stą, iš kprio galima padaryti 

štai kodėl tūkstančiai šeimi- 
skanius ir maitingus valgius, 
ninkių pasirenka savo supirki-

y^efe užtikrintos, jogei gaus ge
riausios kokybės maisto rikme-l 
nes. Visas šių metų derlius, 
vaisiai, daržovės ir javai, da
bar galima gauti šiose krau
tuvėse. Reikia tik atlankyti 
Midwest Store, kad pamatyti 
pilną išdėstymą šviežių, kenuo- 
tų ir pakuotų šių metų der
liaus maisto reikmenių.

Specialus šių metų derliaus 
niaisto reikmenių išpardavimas’ 
dabar yra daromas visose Mid- 
west krautuvėse. Skaitykit 
skelbimą, kurs yra patalpintas 
šio dienraščio šiandieninėj lai
doj. Siūlomos vertybės yra ne- 
paprastos ir rodo tikras sutau
pąs. Būtinai pirkit pas Mid- 
west Stores ir pasipelnykit iš 
šio išpardavimo., \

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

Visi draugai ir pažįstami yra kviečiami atsilankyti į
GRAND OPENING

LOG CABIN TAVERN 
4618 So. Western Avenue 

Subatoj-Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 18 ir 19,1937
BUS MUZIKA ŠOKIAMS — UŽKANDŽIAI DYKAI — GERI 

gėrimai, užtikriname, kad smagiai praleisite laiką, 
kviečia, '

K. WALENTONAVIČIUS, Savininkas.

BUS MUZIKA ŠOKIAMS — UŽKANDŽIAI DYKAI

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.
Machinlęss Permanant Wave $3.50 iki $*^00.
Pirmad., Antrad.

Trečiad,, Ketvirtad- 
S—SĖT ........ .
MANICURE .

Žemesnės Kainos
IR GERESNIS MAISTAS

“MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE
t

Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Sukatoj, Rugsėjo 17 ir 18

PUIKIOS MICHIGAN ELBERTA
PYČES U. S. 1 gTade ... 4 sv. 17c
JONATHAN VALGYMUI OBUOLIAI puikus 7 sv. 250 
PUIKIOS BARTLETT GRUšIOS
CALIFORNIJOS VYNUOGĖS besėklės 3 sv. 230 
ITALIŠKOS SLYVOS puikios

“KELLOGG’S” Corn Flakes did. pak. !Qc

3 sv. 210

2 sv. 150

“CREAM OF WHEAT” 14 uncijų pakeliai ........... 140
“Libby’s” PINEAPPLE JUICE 12 unc. kenai 2 už 190

ABA” BROWN LABEL U svaro
JUODĄ ARBATA Maži pak. 9c pak. ■ O V

.. sv. kcn. 270“MIDWEST” De Luxe KAVA
“Midwest” PORK and BEANS 15 unc. kenai 3 už 200
“Midwest” GRAPE JAM ..... .... j....................... sv. džiaras 150
“P R E s T O” PAINTĖS  ........ Tuz. 790
MASON DŽIARAI KVORTOS ........... Tuz. 690

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long, Avė.

Tel. Republic 8402

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa 
gelbėti musų skaitytojams susirast 
kur galima nusipirkti įvairių pap 
rastų ir nepaprastų daiktų, intais 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių či 
skelbimų negalite susirasti ko ieŠ 
kot, pašaukite Naujienas, Canal 850 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jų 
gausite informacijų, jeigu tik jų bu 
galima gauti.

ANGLYS —COAL

3 svarų E 7 r 
kenai w I U

—~-

4 pak 16c
2 bonkos 170

“CAMAY” MUILAS
3 už 17c“LUX” MUILASVirtuvėj Patikrintos

NES PIGIAU

“LUX” FLAKES maži 90 did. pak. 21C

“Little .Boy Blue” LAZURKAS 
r-. ------------------------ -—

VEGETABLE
SHORTENING Sv. kenai 21c

“RICHTER’S” BOILED HAM ...........   sv. 250
“SILVER SKILLET”
Corned Bėef Hash .

» M ------- ’------—---------------- ---- T—'   ' “
“Littte Bo-Peep” AMMONIA kvorta 230 2 maži 170

4 už 25c

“Pabst-Ett” CHEESE FOOD ...
Reguliariai pakeliai Chocolate Pudding už 1c 
«TI7T T d" Su bile 3 pakeliais Jell-0JikLdj-V Visi tik už ■.........

100 pakelis “BATHASWEET” už 10 šu 
“AMERICAN FAMILY”
FLAKES i vid. pak. Abu už 21C

$100 CASH KAS SAVAITĘ—Tik taupyk* MMidwest Stores” 
PELNO PASIDALINIMO KUPONUS!

2

NĖRA KO BIJOT

ir

Tel. Yards 5069
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Certifikuoti .patikrinimai Namų Vir
tuvėse nurodo sensacinę ekonomiją, 
kuri yrą laimėta per didelį PWA 
Housing Di vision orderį... padare 
Westinghouse žemiausią kąiną o iš 
visų per 10 metų.

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

virtuvė

Žemos Operavimo 
Išlaidos

V et $$$*
n, • \ra vidutinis iėS°8 

suvartoję
PatVWi^.Namų

Gaukit TSatykh

Westinghouse 
bar$kis 

Furniture House, Ine.
^Hotnp nir i::._nie-of Fine Furniture’

JĮ MV JI Mm _  1904

47th Street

. sv. ken. 2 biž 29c 
pak.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars ........  $6.9
Pocahontas Mine Run, West Virgini 

65% cars ............
Illinois Nut ............
Rex Egg ................
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

. $7.6
$5.6
$7.5
$8.7
$9.6

$13.3

• FOTOGRAFAS

MIDWESTffiSTORES

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

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

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUAN1AN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

. 1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

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. Lawndale

’5C
*2C

*1
HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI
Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

Pete YOUNG’S Taverr
Mano užeigoje visados randasi ge 
ros rųšies degtinės, Gardcn Citj 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių 
užkandžiai ir mandagus patarnavi 
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiški 
kapiniu vartus. Kviečia visus savi 
ninkas.

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

Gerai patyręs siuvėjas Jonas Gričius 
praneša visiems draugams, kad atei
na laikas sutaisyti vyriškus ir mote
riškus rubus. Moterų furkočius per
taisome, padarome kaip naujus. Vi
sas darbas garantuojamas už priei
namas kainas.

821 Sėst 34th Street

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.
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SUSIRINKIMAI
%JĮ —....—... .  ........... —

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašaipiais Kliubas 12 
wardo laikys mėnesinį susirinkimų sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
1 vai. popiet, 2417 W. 43rd ‘Street. Nariai privalo skait ingai 
susirinkti. ; —Paul J. Petraitis, raštininkas.

Sekmadienį, rugsėjo 19 .cU 1 vai. ’ po pietų paprastoj vietoj 
įvyksta: svarbus draugijps “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis 
susirinkimas. Prašoma,visų susirinkti, nes bus daug svar
bių reikalų svarstymui. Taipgi nariui atsilikę su mokesr 
čraisį malonėkite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.
Chicagos. Lietuvių Vyrų. Choro dainų praktika įvyksta nedėlioję 

rugsėjo 1>9> 10 vai. ryto, W. Neffo. svet., 25 ir Leavitt g‘t. 
Visi choro nariai ir tie, kurie dar nesate choro nariais, 
kviečiami atsilankyti laiku. —D. Miller, rast.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šio penktadienio .vakare, rugsėjo 17, lygiai 8 val> 
Vak., Liuosybės svetainėje, Cicero. Nariai kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti savo duokles. Taipgi, yra daug svar
bių reikalų aptarimui. —J. Cinikas, sekr.

Penktadienį, 7:30 vakare, Darbininkų svetainėje, 10413 South 
Michigan avė.. įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo susi- J 
rinkimas., Rus svarstoma svarbus reikalai. Visi nariai ir nares 
būtinai atsilankykite susirinkiman paskirtu laiku.

—J. Tamašauskas, rast,

Lietuvis Teisėjas 
Wimbiscus Vėl 
Apskričio Teisme

Cook apskričio Circuit teis
mo vyriausias teisėjas Epštein 
paskelbė, kad jis kvies lietuvį 
teisėją William Wimbiscus 
klausyti bylas tame teisme per 
rudens terminą. Terminas pra
sideda ateinantį • pirmadienį.

Teisėjas Wimbiscus yra iš 
Spring Valley> “Naujienų” re
daktoriaus P. Grigaičio gimi
naitis. Jis kelis , kartu’s jau 
klausė byląs Cook apskričio 
teisme, pagelbėdamas vietos 
teisėjams išvalyti užsipildžiusį 
kalendorių,

Apart tisėjo Wimbisęus, Cir
cuit teismas kviečia į talką Ror 
man Posanski iš Calūmet City, 
Paul McVVilliams iš Litchfield 
ir Georgė Bristow iš Paris.

NAUJIENOS, CHicago, III.

RADIO

Pirktadaris Sumušė.
Išgėdino 8 Metų

šaltimiero penktadienio 
programas

Gauta žinia, kad Povilo šalti
miero lietuviškas riadjo pro
gramas, kuris buvo transliuo
jamas penktadienio vakarais, 
7:00, nu*o šio vakaro pailgina
mas. Tai padaryta klausytor 
jams daug syk prašant. Taigi, 
nuo dabar programas tęsis vir 
są valandą.
į: ’ - ' ’ ' ’ .Z . ■'

Verta šio programo.. pasiklaur 
syti, nes jie pilni gyvumo ir 
įdomumo. Vartojama iki šiol 'I 
negirdėti rekordai ir programai 
atsargiai parengiami. \ 
; \ Šaltimierio skelbimų ofisas 
randasi Lietuvių Auditorijos 
namuose, 3133 ^o. Halsted st. 
Kiti programai yrą sekmadie? 
niais ir pirmadieniais 10 vai. 
vak. iš WHFG .142O k.

šie programai yra leidžiami 
nepriklausomai. Todėl ir gan
das, kad jie. yra Margučio kon
trolėje neturi jokio pamato.

Klausytojas

*

JD0MIAI NUMEGZTOS LOVOM KAPOS

CROCHETED SQUARE PATTERN 1544
No. 1544—Šias kapas reikia atsargiai ir gražia} numegsti 

tuomet jos bus tikru pagražinimu jūsų miegkambario.

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

Čia |dedu 10- centų- ir- prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas

Adresas

ir pavardė 1

ir valstija ...Miestas

MORNING STAR KLIUBO
IŠVAŽIAVIMAS!'*____ _ . _

JEFFERSON MIŠKUOSE
Kepsime avinų ir visokius zbitkus darysime! Uękvięčiame 
visus narius ir draugus atvažiuoti ir smagiai praleisti laiką 

linksmoj kompanijoje.
Kviečia- RENGIME KOMITETAS.

--------------- --------------------------------- 4.>. -----------------«-------—- ------r ■ T .

G A R A N T U Oi T I
VARTOTI BOILERIAI —

Radiątoriai, paipos ir fitingai, di- ant matęriolo pilnam šildytuvų 
džiaugias stakaa—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI ARKAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

Oąk Parke 16 metų mergina 
miršta nuo aborto.

Apskričio ligoninėje vakar 
buvo paguldyta 8 metų, mer
gaitę rasta gulinti be sąmonės 
jeloje, ties 2200 W. Superior 
avenue. Laikinai atgavusi są
monę, mergaitė pasipasakojo^ 
kad- žadedąmas saldainius, ją į 
ielą nusiviliojo jaunas vyras, 
ten ją sumušė ir išgėdino.

J > ’ , ,

Oak Parke policija ieško 
daktaro, kuris padare aborto 
operaciją 16 metų mergaitei. 
Ji guli Grąnt ligoninėje, beveik 
prie mirties. Policija taipgi ieš
ko merginos draugo, kuris ją 
išsivežęs pasivažinėti- automo
biliu, užpuolė ir išgėdino.
Mųmu^Vą|tij^ 
Zemląpis Fejiger 
Mokykloje

Illinois' valstijos WPA admi
nistracija Roselando Fenger 
mokykloje turi išstačius! įdomų; 
Illinois valstijos žemlapį, nu
lietą iš gipso, žemlapjs parodo 
valstijos lygumas ir kalnus, vi-; 
sus upes ir upelius, hiiestus, 
miškus, etc.

Žemlapį galima pamatyti nuo 
9 ryto iki 2:30 po pietų kiek
vieną dieną, išskyrus šeštadie
nį ir sekmadienį.

Fenger mokykla raudąsi prie’ 
112th ir Wallace -gatvių, žem
lapį pagamino bedarbiai, kurie 
dirba prie. WPA pašalpos dar
bų.

Englewood Stove
& Repair Service

6850 So. Green Street
< I

Su šia krautuve, taipgi

—■

Reikalui ištiktus,' ‘ nepamirš 
kitę savo tautiečio.

Rep. B. P

A T Y D O S !
Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n t is SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATSON
BUSINESS
COLLEGE

638 WEST GARFIELD BLVD.
« (W<5st 66th Street)

Phone Boųlevard 0968

CLASSIFIED ADS
D *

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

...F
FURNIŠIUOTAS KAMBARYS su 

dviem lovomis dėl dviejų vyrų, šty- 
mu apšildymas. Be valgio.

Grovehill 4577,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

GABI M(ERGINA; namų .darbas; 
virimas; nėra skalbimo; savas kam
barys, maudyne; $10.00. Fairfax 
9673.

REIKALINGOS patyrusios MOTE
RYS skudurams sortuoti. Pastovus 
darbas.

Advance Iron and Metai Co.
1144 So. Fairfield Avę.

MERGINA, bendras namų darbas, 
mylinti vaikus, būti, $30.00 menesiui. 
Ravenswood 7748.

REIKALINGA MERGINA leng
vam namų darbui, nėra skalbimo, 
nėra mažų vaikų, kreipkitės po 7:30 
vai. vakare, Mrs. Wigoda, 3464 So. 
Halsted St.

Help Warited—Malė
Darbininkų Reikia

10 . BERNIUKŲ dirbtuvei; patyri 
mąs nereikalingas; $12.50;

Wabash Employment, 202 So.
State Street, Room 900.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Geistina, kad butų patyręs prosini- 
mui ir taisymui. Darbas ant visa
dos, 4554 So. Paulina St.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

For Rent

REIKALINGAS patyręs DUON
KEPIS, kad mokėtų juodą duoną, ir 
gerus keksus kepti— Milleriaius

1473 W. 15th St., Gary, Ind.

Automobiles

1247 WEST LAKE STREET MONROĘ 3387-88

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
fculĮuros organizacija. Pašalpa ligojo — $6, $10> $16 per savaitę.-Po- 
mirtine $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai.^ Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. aijižiaųs. Pasibaigus siajn. vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 iru ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabai*.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira- 
šą Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikįetų ver- 
tea $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris Įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
lęuvsantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidarąs: ketvegąis — 9 ryto ikį 9 vai, vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai* vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

1730 So. Halsted St. (2-jros lubos)
*

, ! ,.l? ....................... ... .

SIUVĖJAS TON Y LUKOŠIUS;
i BRIGHTON ' ; PARK—Plačiai 
žinomas siuvėjas Tony LiVko- 
šiųs, kuris turi Tailor Shopą 
■prie 2555 W. 43 st. dabar arte-: 
ij^nt rudens laikui, yra pasi- 
/r|pšęs vyrų ir moterų drabu
žiams taisyti, valyti ir prbsy- 
ti* Jis turi visą eilę -metų pa
tyrimo ir kailiu paišymo dar^ 

į.-- - ■

;

Su šia krąuluye, taipgi ir 
šapa pataisoms — Englewood 
Stove and Repair Service—da
ro biznį didelis skaičius lietu
vių. Jie tuVi pasitikėjimą įs
taiga, kurip ji pilnąi užsitar
nauja. v

PastaraisFais ląikais vis dau
giau ir daugiau žmonių perka1' 
aliejum kūrenamus namams, 
apšildyti pečius, nes jie reika- 
Jauja. mažiau priežiūros, tei
kia vienodą temperatūrą ir ■ 
yra švaresni t kūrenti, negu Į 
angliniai pečiai, d kūrenti pi
giu aliejum kaštuoja nedaug.

Tarpe aliejinių šildytuvų 
(heaters) ypatingo populia-' 
rūmo publikoj įgijo Superfex 
Heaters. Ir; Englewood Stove 
and Repair Service šių Super-! 
f ex Heaters yra pardavusi 
daugiau nei kuri kitą panaši 
biznio įstaiga Chicągoje. Jos 
savininkas yra My Dykstra.

Rudeniui įau čia pat ir žie
mai ateinant, reikalaudami 
pečiams pataisų arba norėda
mi juos nusipirkti, turėkit 
omenėj Englewood Stove & Re
pair . Service, 6850 So. Green 
Street . /. . ' : ■ , ’

i

A

X.

■'2

ONA JASULAITIENĖ 
po tėvais Remedaitė V

Mirė, rugsėjo 16 d., 19.37 hi. 
35 vai. po piet, sulaukus pu-. 

sės ąmž. Kilo iš Raseinių ap-
? skričio, Kražių parap., Papelių, 
1 kaimo. Amerikoj išgyvenę 37 

. metus.
, Paliko didęiiąmę;: nuli udime 

3 sūnus Jer^i’įmą, Stąnislov^ 
ir Bronislov^/dVi duktčrįs Al
biną ir Bronislavą, marčias , 

&0ną ir Gertrūdą, du žentus 
^Vladislovą ir? Jokūbą, 5 anu- 
?’kus, seserį' Joaną Jesulaitienę 

' ir jos šeimyną, dvi pusseseres 
Feodorą Atroškieiię ir Adolfi
ną Remedaitęi ir daug kitų gi
minių. Dėl informacijų šauki
te Lafayette 4175.

Kūnas pašarvotas 1646 W.
K 46tii St, 4 •" "'/•

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 20. Iš L J. Zolp kop-

* lyčios 8:00 vdl. ryto bus atly
dėta i šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin- 
yos pamaldos už velibnes sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimieroj kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
; gimines draugus-es ir pažys- 

tamus-as dalyvauti šiose laido- :
• tuvėse. Nuliūdę,

Sūnus, Dukterys ir kitos 
Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, Tel. Bdulevąrd 5203.
,'-ar. .uiiĮiLl—fĮf——

1'IH —

LENA PLAN MILASH
Persiskyrė su šiuo pasaliu 

rugsėjo 16-tą dieną, 12:40 vai. 
ryto, 1937 m., .sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj.?

Amerikoj išgyveno -27 metus,.
<. ' -'į/'?' ' •

Paliko dideliame nuliudinie^ 
2 dukteris Normą ir žentą 
Aleksandrą Gudjonus, Matildą 
ir žentą Stanislovą Petęrs, 
anūkę Phyllis Gudjonis ir gi
mines. Gyveno po antrašu 
West 40th St.

‘ Kūnas .pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanjca Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 18-tą d., 1-mą vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydė
ta į Tautiškas kapines.

Visi a.. a».'Lęna Plan Milash 
giminės, dr^ug.ki - -ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąi paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,.
Dukters, Žentai, Anūkė ir - 

Gimines. ;
Patarnaują ląid. dir. Ą, Ma
salskis, Tel. Boųlevard 4139,

I -LiTr C ' f , ■/ r

PASIRENDUOJA nedidelė krau
tuvė tinkama dėl barbemės, kriau- 
člaus, šiąučiaus arba real estate. ■

3933 So. Rockwell St.

1932 NASH mažas sedan — atpi
gintas nuo $275 iki $165. Newberry 
Bargains, 1025 North Clark.

COAL
Anglys

Mine Run

WILMINGTON
• ANGLYS

$6.00
5.75

. 6.00
Nut .. ,. ..... 6.00
Screenings ............ 4.75 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRlSTATYMASkMIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

.......i'Trr :........................ . na.?.!'?
Real Estate For Sąle 

NamaLŽemė Pardavimui

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

Tek BOŲLEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

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

— - i1     — m , ."n   n   i   I.IH imlu m

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

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

Hemlock 0800. /

3 AUKŠTŲ MURO NAMAS ir 2 
aukštų medinis namas užpakaly. Pa- 
aukavimas. Savininkas gyvena 510 
West 32pd St. arti Normai. Avė.

MAINYSIU moderniška kampini 
4 flatų mūrą, štymu apšildymas, 
elektrikinė refrigeracija; arti 63 ir 
Talman. Savininkas nori ka|edŽiaus 
ar dvieju flatų.dvieju flatų.

MANOR REALTY CO. 
2532 West 63rd Street 

Hemlock 8300.

NORIU PIRKTI AUTOMOBILI 
sedan 1934 iki 1937 m. Atsišaukite 
3356 So. Lowe Avė., 2-fl. užpakaly

Musical Instruments
^^<Muzikog -I nstrmn en tai
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 West Maxwell St.
3 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap druni 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.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
Marųuette Parke 5 kambarių nau

jas muriųis bungalow—apšildomas, 
garadžius, kaina $3300. Mažas jmo- 
kėjimas, vertės $5500.00

Brighton Parke 2 flatų. po 4< kam
barius, cemento pądainentas, garad- 
žius, kaina $3200. įmokėti $500.00. 
Randasi 41 ir Maplewood.

Turime visokių kitokių bargenų— 
namų ir farmų * pardavimui arba 
mainymui. *- . ■

C. P. SUROMSKI, 
2502 West 69th Street, 

Telephone Grovehill 0306.
Atidarą Nedėlioj nuo 10 iki, 2 po 

pietų.

fyQcąhQiitas\ Mine Run '.... ton. $7.45 
7&% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Pocahontas—Lump ar Egg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertės.
‘Geriausios

Indiana Mine Run ....... ton. $5.40
Indiana Lump ar Egg .... ton. $5.75 
; Kokybė i1’ svoris garantuota.

Greitas pristatymas visur.
DYKAI'—40c groseriais ir prekėmis 
J ’■ šU kiekvienu tonu.

• SUPER COAL COMPANY,
10 S. La Šalie Street 
Dearborn 0264-0258.

Mes Gaunam Pakartojamus Orderius 
Musų Aukštos Rųšies 

ILLINOIS ANGLIAI
LUMP ............................  $6.00
MINE RUN ........L.................... $5.75
EGG arba NUT ...................... $6.00
SCREENINGS ..........-............. $4.75
Musų trekai išvežioja po miestą ir 

priemiesčius.
Šaukit Dieną ar Naktį Ardmore 6975

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

whę lesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996. '• -vn ■ ,_____ ... . _     

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bąksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur. į '

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

CALupiet 5269.

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

• narnomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai   .......... $15—$20—$25
$150 Amer. Oricnt kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de Iuxe ........................  $175
Atdara vak. iki 9-—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

L U I LllVlU Visas Pasaulio 
, x JAoĮ i g

KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir. Pa grabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOŲLEVARD 7314

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

aM®

DIDELIS BARGENAS: Grą
žus mūrinis namas dviejų au
kščių ir gale loto medinis. Vi
sa praperte parsiduoda pigiai. 
Kainų patirsite ant vietos; nuo 
5 vakare ir subatom. Savįnin- 
kas 1243 So. 48tli Ct.» Cicero. 
Illinois.

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

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

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. Western Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

BARGENAI
Turiu visokių farmų po $25 ak

rui ir aukščiau, Turiu 10 akru, že
mės tinkamos dėl gasoline station, 
tavern ir valgyklos* Kainai $3500. 
'Kreipkitės 10419 So, State St, Tele
fonas Pullman 5254. Mątykit prieš 
,9:00 ryto arba tarp. 5—6 vakare.

PARSIDUODA PIGIAI 2 balti 
combination pečiui su anglims ir su 
gasu. 33.50 Šo. Union Avė., užpar 
kaly. .

C _________ ___" tJ" -R.TT ■■.".'■L!'

Business Ghancės
Pąrdavijnųi BiZRiąj_______

BARBERNĖ greitam pardavimui 
už 50 dolerių. Parduosiu a? panen- 
duosiu. Ręnda pigi. 3933 So. Rock- 
well Street,

IŠLYGINIMUI NEJUDINAMO 
TURTO reikia, parduoti tuojau, 10 
farmų Michigane bar geno kainomis. 
Vidutinis farmos didumas 20 ake- 
rių. Nėra priekabių ir taksai užmo
kėti iki šios dienos* Farmos įkai
nuotos nuo $500 iki $4500. Galima 
sutvarkyti parodymą farmų paran
kiu laiku. Rašykite 1739 So. Halsted 
St., Box 706.

i \ .
Financial

Finansai-Paskolos
PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernė labai pigiai. Yra geras biznis. 
Parsiduoda todėl, knd turiu išva
žiuoti ant ūkės. 3157 So. Emerald 
Avenue.

------- , —T—.——

PARSIDUODA TAVERNAS su 
dviem namais. Biznis išdirbtas per 
18 metų. Gera vieta tarp dirbtuvių. 
Patirsite ant vietos.

> 611 Wes 59th Street,
r • . i
... .......... ..................................... ,!.■■■ I . I— I.lia, .!■-

PARDUOSIU TAVERNĄ arba 
fikčerius. Gražus kampas labai pi
giai. Turi būt parduota į tris die
nas. 1789 So. Halsted St., Box 
No. 704. 

11 i .■■■■.......-■... i". -

elektrikine ČEVERYKAMS 
TAISYTI šAPA pardavimui. Gera 
vieta. Lahdis mašinos. 2530 W. J7th 
Street.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA BIZNIAVAS MU- 
.RINIS ..NAMAS su. taverna, 6 kam
bariai viršuj,. Byrnside apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — vyro mir
tis. 739 E, 92nd Place.

% I • • »

PARSIDUODA PIGIAI ‘MEDINIS 
NAMAS, 2 po 4, mąudynės, kon- 
krytįas, uždari porčiai, JOHN BRA- 
XAWSK^>, ;/4W Su, Mąrsbfįeld, 
Avė., antros lubos. '

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithųanian Building 
Loan. and Savings Aasoęįation 
(Naujienų spulka), 1789 So, ifels- 
ted Street.

. ■ .1. i ■ HII '.■■WWi‘ ............. ...................................... I
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KĄ PARDUOT
PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE
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SKAITYKIT
. NAUJIENAS ■■

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau.

CANAL 8500
Ąpgaęsinimų kainoj pri^ 

L einamos. Už* pnka^tpjL | 
j, mus gąusU nuolaidų. * |
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mokyklų atidarymo diena dar nenustatyta
Chicagos high schools (aukš

tesnės mokyklos) vakar atsida
rė, bet kaip ir be mokinių. Per 
visą dieną tęsėsi sujrutė, sumi
šimas, ir nieko negalėdami, pa
daryti, mokytojai pareiškė mo
kiniams, kad eitų namo ir grįž
tų pirmadienį.

Daugumas mokinių ir kai ku
rie mokytojai visai nežinojo, 
kad mokyklos šiandien atsida
rys, nes mokyklų taryba pada
rė nutarimą tik užvakar vaka
re ir pirmieji pranešimai apie 
atsidarymą per radio ir laikraš
čius nepasiekė nei mokytojų, 
nei tėvų iki 9-tos valandos va
karo.

Nei mokytojai, nei mokiniai 
atidarymui nespėjo pasiruošti-

galėjo laiku grįžti. (Keturios 
mokytojos, skubėdamos iš Wis- 
consino mokyklų atidarymui, 
buvo sunkiai sužeistos automo
bilių nelaimėje. (Dvi greičiau
siai mirs.) Kai kuriose mokyk
lose susirinko apie pusė moki
nių, bet kai kur nesusirinko 
nei šešta’ dalis. Daugelis mo
kytojų buvo visai be mokinių.

Per dvi dienas, iki pirmadie
nio, mokytojai bandys susitvar
kyti ir pradės pamokas pirma
dieni. Bet dar nežinia;' kada at
sidarys pradinės mokyklos. Mo
kyklų taryba’ apie tai dar nepa
darė jokio pranešimo.

Vakar sveikatos taryba pa
naikino patvarkymą, draudžian
tį vaikams neturinčių 16 metų

dirba,

C* Vi VI <4 1 y 1 i A L41 11COĮJVJV/ |>€4O1X UvoUI» j V CArl IvC4111O XV/ 11J

Daugelis buvo išvažinėję ir ne- amžaus lankyti kinoteatrus.

“Revoliucija” 
Oak Lawn Taikos 
Teisėjo Teisme
Smarkus Towrt of LakieČiai 

nesuvaldomi; policija šaukia
si pagalbos.

Oak Lawn priemiesčio tai
kos teisėjas Frank A. Harnew, 
susilaukęs Town of Lakiečių 
savo teisme, tuo pačiu sykiu 
susilaukė, ir revoliucijos.

Teisiamieji buvo Mrs. Anna 
Kasper, nuo 1810 W. 46th st., 
Victoria Filas, nuo 4622 So. 
Donore Street, Stanley Lipski, 
nuo 4500 So. Mansfield avė., 

. ir Peter Bricks, 1803 W- 4Hth 
Street. Visi buvo suimti už pa- 
liuosavimą John Filas ir Ste- 
phen Kasper’o iš 
kalėjimo.

Teisėjas atidėjo 
stymą iki spalių 8
“revoliucija” prasidėjo.

Oak Lawn

Mrs. Rose Duval, nuo 1900 
W. 29th Street, kuri užstate 
kauciją už Lipskį pasakė tei
sėjui norinti kauciją ištraukti. 
Lipski puolė prie ■ Duvalienės 
ir užsimojo jai kirsti per vei
dą. Teisėjas Harnew įsakė po
licijai Lipskį suimti, bet tas 
pasileido bėgti, atsimušė į stul
pą teismabutyje ir išvirto apal
pęs.

Mrs. Kasper, rankose laiky
dama 4 metų kūdikį, priėjo 
prie advokato Tado Touder ir 
spyrė jam į pilvą. Į vidų įpuo
lęs teisiamųjų • talkininkas 
James Ozarek, 22, nuo 4537 S. 
Marshfield avenue, vėl puolė 
Duvalienę.

Triukšmas, muštynės vyko 
ilgoką laiką ir, tik dėdami di
džiausias pastangas, policistai 
pajėgė smarkiuosius Townofla- 
kiečius suvaldyti. Visus uždarė 
cypėje,
Willow Springs policiją, prašy
dami talkos. Nujaučia, kad an
trai revoliucijai kilus, patys 

1 vieni negalės jos numalšinti. (

ir tuojau kreipėsi į

, , 7, -;

“.Tų Užsirūkus Viską Gali Pa-

bylos svar- 
d., ir, tuoj,

manių Etinės Kultūros Drau
gijos pirmoji kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
14 d. 

• . ' ’ ■

Narių atvyko nedaug gal 
dėlto, kad svetainė buvo išduo
ta kitiems, o susirinkimas įvy
ko apačioje ko nevisi žinojo.

Susirinkimo metu įstojo ke
letas naujų narių. Perskaity
tas laiškas iš Lietuvos Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos, kuriuo ji praneša gavu
si aukų $100 ir už ką yra la
bai dėkinga. Po , to sekė įvai
rių komisijų raportai.

Pasirodo, kad visi
kiek leidžia aplinkybės. Pikni
ko komitetas pranešė, kad vis
kas pavyko gana gerai, kad 
pelno liko neprasčiausiai. Tai
gi, ačiū p. Norvidui už skanią 
ruginę duoną, kurią aukavo pi
knikui. 

K . .f
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Laisvamanių Konferencija 
Lapkričio 21 d.

A pš vi etos komisija pranešė, 
kad lapkričio 21 d. yra šaukia
ma visų laisvamanių konferen
cija ir bus šaunus bankietas. 
Toliau, pranešta, kad mirusiam 
Ed. čepuliui nupirkta bukie
tas už jo veikimą pažangiems 
tikslams.

Aukų rinkimo vajus eina 
nors ir išpalengvo. šiam mėne
siui baigiantis, pasibaigs ir va
jus. Spalių mėnesy turės būti 
sugražintos visos aukų rinkimo 
blankos. Todėl, jei kas galite 
aukauti, tai proga dar tebėra. 
Kiekvienas centas pasiųstas 
Lietuvon daug reiškia.'

Kadangi visus dėl aukų ^lan
kyti veik nėra jei yra
kas norįs aukauti, prašoma sa
vo dalį pasiųsti. Jūsų aukos da
lis taipgi bus į blankas įtrauk
ta ir pasiųsta Lietuvon, Etinės 
Kultūros Draugijai. Gi musu 
bendraminčiai Lietuvoj ę bus 
tuo paakstinami, kad ir mes pri-

Vakar bųSįb pfftpeštą apie su
ėmimą dąrįyjenov pianiako, bu- 
terit, Rdbe/t^ Gonroy, kurs į- 
sigavęs per/^togą ; į antrą auk
štą, į :■ viėiip^ merginos, Anna 
Brasy kambarį, ją, slinkiai žir
klėmis ir drabužių kabyklų su- 
žaib&m^S;<StėdiiĮd< '

ts tardymo davinių patina
ma, kad tas rhaniakas yra di
delis Marihuana cigaretų kos- 
tumieris. Tuos cigaretus, pasi
sakė, rūkąs nuo 17 metų am
žiaus, dar kada aukštesniąją 
mokyklą tebėjo,. ; ;

Prisipažįsta Maniaku. Esąs
Prisipažinęs prie kaičios, pa

sisakė, kad viso ko kaltė yra 
cigaretai. Kada jis juos rūkąs, 
pąšidarąs lengvagalviu, alkanu 
ir nervingu. Tada, esą, jaučiasi 
tiek drąsus, ; kad viską galėtų 
padaryti. Toks žmogus esąs 
maniakas. | 

. . . ' ' 
: ' ' '' .J* .

Paklaustas kas yra mania
kas, atsakė “Aš”. Girdi, toks 
žmogus, kurs gali tokius žiau
rius darbus padaryti yra mania
kas. .

Conroy yra 24 metų am
žiaus. Vedęs ir turi šeimynos. 
Du kartu jau kalėjimu baustas. 
Du kartu lytiniu kriminalu nu
sikaltęs. žmona neprisipažino ta 
misteriškąja moterimi esanti, 
kuri pranešinėjo nUkehtėjusios 
merginos broliui f apie užpuoli
mo kaltininką; m p ■

Nacionalis WPA administra
torius Hopkins trečiadienį vie
šėdamas Čikagoje pareiškė, kad 
WPA, ateinančių trijų mėne
sių bėgyje, atidarys dar 300,000 
naujų darbų. Iš to skaičiaus 
{Ilinojaus valstijai teks 20,000. 
Jo nuomonė tokia, kad diduma 
tų, dabar valdžios šelpiamų be
darbių, turės būti valdžios šel
piama visą- jų amžiaus likusią 
dalį,

Nėra Kitos Išeities
Administratorius Hopkins 

visą dieną praleido su rajoniniu 
administratoriumi Howard O. 
Hunteriu. Jiedu ypatingai buvo 
užimti tuo klausimu, kaip ap
rūpinti WPA darbais dar 20, 
000 bedarbių. Tuo pačiu sykiu 
jis heepagailėjo ir WPA kriti
kams karčių žodžių pasiųsti. 
Be kitko jis pasakė, kad tol, 
kol privatinė industrija laiky
sis dabartihio nusistatymo ir 
neims naujų darbininkų iš be
darbių eilės, nepaliuosuos val
džios nuo šelpimo darbo, tol 
lųokesčių mokėtojai turės neš
ti tą naštą. Juo tokia padėtis 
ilgiau tęsis, juo, paskui, nuo 
jos bus sunkiau /išsivaduoti.

Sužeistas Lietuvis 
Guli Bridėwellyje; 
Ieško Giminių

1 jaučiame jų kovai su klerika-

Statys Naują 
Halsted Tiltą

Chicagos /įmesto valdyba 
kreipėsi į J. V. karo departa
mentų, reikalaudama sutikimo 
pastatyti/ naująi ’ kilnojamą til
tą per šiaurinį šaką Chicagos 
upės,, ties N. Halsted Street. 
Sųtikitnas biis duotas.

Bridewell kalėjimo ligoninėje 
guli 44-45 metų lietuvis Simo
nas Eitmantis, nuo 3256 South 
Union avehue. Kaip jis ten at
sidūrė, ' liėaišku, bet spėjama, 
kad beeidafriaš ‘ gkive susirgo, 
pakliuvo po automobiliu ir bu
vo sužeistais'. .

Atradusi jį gatvėje, policija 
Eitmantį ir nugabeno ligoni
nėn. Sužeistojo giminės yra 
prašomi atsišaukti ir juo ru-

l pintis. . ■■V'---- ' /,
’• '...................._________ _ ___________________________ _________________ ___________
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