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Chinai Protestuoja 
Amerikai

Protestuoja prieš neteisingą Chinijai Ame 
rikos vyriausybės suvaržymą ginklų pri 

statymo Chinijai ir Japonijai
NANKING, rūgs. 17. —Chi- 

nijos vyriausybė paskelbė, kad 
ji oficialiai užprotestavo Jungt. 
Valstijų vyriausybei prieš jos 
paskelbtą dalinį ginklų embar
go tolimųjų rytų valstybėms.

Chinijos ambasadorius Wa- 
shingtone Dr. C. T. Wang įtei
kė tą protestą ir išdėstė Chi
nijos vyriausybes pažiūras į 
Amerikos suvaržymą nepirktų 
Amerikoje ginklų pristatymą 
Chinijai ir Japonijai.

Pashk Chinijos vyriausybės, 
Washingtono uždraudimas val
džios kontroliuojamiems lai
vams gabenti karo reikmenis 
Japonijai ir Chinijai, “nėra be
šališkas”.

“Galbūt tai yra neutralite
tas”, pareiškė Chinijos vyriau
sybės atstovas, “bet pilnas 
ginklų embargo butų daug tei
singesnis, nes jis z’ uždraustų 
pardavinėti giųkluą, kaip Chi
nijai, taip lygiai ir Japoni- 
jcii***'"ir* * *■'

Dabar gi Amerika nors ir 
uždraudė valdžios kontroliuo- / 
jamiems laivams gabenti gin
klus *į tolimuosius rytus, ji tik 
įspėjo privatines laivų kompa
nijas, kad jos tegali gabenti 
ginklus vien savo atsakomybe. 
Privatiniai laivai niekuo neri-

Japonai paėmė Cho 
chow, 50,000 chinie 

čių pavojuje

zikuoja pristatinėdami ginklui 
Japonijai, kuomet daug rizi 
kuoja bandydami prasprukt 
pro Japonijos blokadą Chini 
jos pakraščių. Be to Japonija 
turi užtektinai ir savo laivų 
taip kad jai nereikia naudotis 
Amerikos laivais, kuomet Chi 
nija savo prekybos laivyno vi
sai neturi.

Chinija siunčia kariuomenę į 
šiaurinę Chiniją.

Ikišiol šiaurinėj Chinijoj ka 
riavo tik visai menkai gink 
luotą chiniečių apygardos ka
riuomenė, kuri negalėjo atsi
laikyti prieš daug geriau gink
luotus japonus. Tečiaus j šiau
rinę Chiniją dabar siunčiama 
yra daug geriau ginkluota ir 
išlavinta centralinės Chinijos, 
kariuomenė, nes šiaurinėje Chi
nijoje padėtis darosi tikrai pa
vojinga.

60,000 kareivių Japonijos ar
mija persikėlė per Chuma Upę 
ir vejasi chiniečius Chochovv 
kryptimi. Chiniečiai persike- 
liant pridarė japonams: labai 
didelių nuostolių, bet beturė
dami geresnių ginklų to per
sikėlimo per upę negalėjo su
trukdyti.
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KRATA PAS DIDŽIAUSI CHICAGOS “BUKlŲ” — Vidus didžiausios Chiea^os 
arklių lažybų agentūros—-“būkio”, ties 139 N. WaBash avenue, laikė kratos, kurią 
padarė prokuroro Courtriey agentai# igos klientai stovi eilėje, laukdami ka
mantinėjimo. 

...

Susekė naują fašis
tinę organizaciją 

■A1 -. , „ , / -

PARYŽIUS, J rūgs. 17. — 
Francuzi j oš> v polįci j a susekė 
naują ^teroristinę fašistų orga
nizaciją', “Les Cagoulards”, ku
rie siekėsi ginklu nuversti de
mokratinę valdžią. Padarius 
ėilėr krat$.< suimta 4 žmonės ir 
labai didelis; kiekis ginklų ir 
amunicijos.

niečių kaimuose išskresta 800
gyventojų. . ; •

500 gyventojų išskerdė Japo
nijos kareiviai Yangchang kai-

Italija “paskolinusi” 
Ispanijos sukilėliam 

12 submarinų
- LONDONAS? ' rūgs. ; 17, — 
Lojalistų žinių agentūra ' sako, 
kad Italija “paskolino” 12 sub
marinų Ispanijos sukilėliams.

T$s?įsubn^|?inos yrA neregis
truotos ir.x,’jpkių 'dokumentų 
neturi. O kadangi sukilėliai 
neturi savo žmonių submarį- 
nas operuoti, tai jas operuo
ja italai, kurie betgi nenešio
ja italų uniformų.

Svarsto praplėtimą 
patruliavimo Vidur

žemio juros

Įkopė į uolą, kur dar
nijos Kareiviai rangenang Kai- nZr„ knv4MS
me. Užėmę Huangsha, mažytę IllCKd-S IlCicl UUVęb

Naciai pašalino eko
nomijos minister j 

v Schacht

ŠEN. COPtLAND. PRALAI
MĖJO NOMINACIJA

Senatorius negavo nė demokratų, nė re- 
publikonų nominacijos. Kandidatais į me

rus liberalai Mahoney ir La Guąrdia.

TOKIO, rūgs. 17. — Didy
sis Japonijos ofensyvas šiau
rinėje Chinijoje eina trimis 
kryptimis iš Kalgan, Peiping 
ir Tientsin. Ir visur japonai 
stumia chiniečius atgal.

Einantys iš Peiping pulkai 
laimėjo svarbiausią pergalę, 
užirpdami miestą Chochow pa
lei Peiping-Hankow geležinke-

salą Yangtze'upės žiotyse, ja
ponai išskerdė visus 300 tos' 
salos gyvėntojus-žvejus.

Chiniečiai atakuoja 
japonus prie 

Shanghai

Japonijos štabo pranešimu, 
paėmus Chochow chiniečių li
nijos liko suskaldytos ir 50,- 
000 chiniečių pateko j siųstus 
palei geležinkelį į šiaurę nuo 
to miesto.

Japonai skerdžia 
Chinijos civilius 

gyventojus

SHANGHAI, rūgs. 17.—Pa
sinaudodami nepaprastai smar
kia liūtimi, kuri neleidžia ja
ponams operuoti tankus ir lėk
tuvus, chiniečiai smarkiai ata
kuoja japonų pozicijas. Nors 
japonai 
jie- yra 
vą, nes 
žiniški.
Japonai

ginasi labąi atkakliai, 
priversti šauktis rezer- 
jų nuostoliai yra mil-

Chinijos

WASHINGTON, rūgs. 
Chinijos ambasada • gavo 
iš Nanking apie japonų 
n j skerdimą Chinijos civilių 
gyventojų. Vien dviejuose chi-

17.— 
žinių 
masi-

užėmė visus 
švituriuš.

Japonijos laivynas 
visus švyturius visame Chini-
jos pakraštyje.? Dabar tuos švy
turius operuosią patys japų 
nai. h

uzeme

nn
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 66°.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 
6:57.

Lindberghas pataps 
Anglijos piliečiu?
NEW YORK, rūgs. 17. —■ 

Iš artimų -pulk. Charles A. 
Lindbergh žmonių patirta, kad 
garsusis lakūnas manąs atsi
žadėti Amerikos pilietybės ir 
patapti Anglijos piliečiu. An
glijoje jis gyvena jau du me
tai. Bet Anglijos pilietybę ga
lima įgyti išgyvenus tik aštuo
nis metus.

GRAND CANYON, Ariz., 
rūgs. 17. — Grupe mokslinin
kų jau įkopė į Shiva Temple 
uolą vidury didžiojo keniono, 
curios viršų nebuvo pasiekęs 
dar jokis žmogus, nes moksli
ninkų apskaitymu ta uola su
sidarė prieš 30,000 metų, ka
da žmogaus dar nebuvo. Uo
los viršus yra plokščias, 275 
akrų didumo, apaugęs krū
mais. Mokslininkai jau užtiko 
gyvybės pėdsakų. Ypač daug 
jie rado mėšlo, ragų ir pėdų 
briedžių. Bet pačių briedžių 
dar nematė. Jie galėjo išsilai
kyti tik nuo priešistorinių lai
kų, nes Colorado upei išgrau
žus tą uolą niekas į ją nega
lėjo įkopti. Bus stengiamus! 
tuos gyvūnus pagauti. Ant uo
los nėra vandens, tik tiek kiek 
lietus palija ir kiek rasos bū
na.

Nacių finansinis “genijus” ne
teko* pas nacius visiškos įta
kos ir išvažiavo į Italiją.

Naciai nepatenkinti 
piratų gaudymu

BERLYNAS, rūgs. 17.' — 
Nacių valdžios rateliuose atvi
rai kalbama, kad devynių val
stybių susitarimas gaudyti pi
ratus yra rėmimas Madrido 
valdžios ei viliame kare ir jei
gu ta sutartis bus vykinima, 
tai busiąs laužymas Londono 
neutraliteto sutarties, nuo gu
rios tada 
bosiančios 
ti. '

Vokietija ir Italija 
priverstos atsimes-

-17' t- Va 
susirinko devynių valstybių at
stovai apsvarstyti praplėtimą 
patruliavimo Viduržemio juros 
ta prasme, kad patruliuojan
tys laivai kovotų ne tik sub- 
marinas, bet taipjau ir kito
kius laivus ir lėktuvus, kurie 
bandytų pulti neutralių šalių 
laivus.

Valstybes visai nepaiso Ita
lijoj reikalavimo pripažinti jai 
lygybę ir mano apsieiti visai 
be jos kovoje su piratais, ypač 
kad' tuo piratu ir yra Italija, 
nors dar nedrystama viešai 
įvardyti.

ją

BERLYNAS, rūgs. 17. — 
Dr. Hjalmar Schacht nacių 
ekonominės politikos direkto
rius ir finansinis “genijus”, 
taipjau Vokietijos reichsbanko 
prezidentas, galutinai tapo pa
šalintas ' iš ekonomijos ministe- 
rio vietos. Pašalinti ir visi jo 
padėjėjai.

Į pramonininkų paklausimus 
buvo atsakyta, kad jis “pra
rado visą įtaką”.

Dabar Schacht yra Italijoje 
“privatiniais reikalais”.

Apie jo pašalinimą, ar re
zignaciją jau senai buvo kal
bama, bet tik dabar sužinota, 
kad jis jau šešios savaitės kaip 
nėra pasirodęs ekonomijos mi
nisterijoje.

(Schacht, kuris nepriklauso 
nacių partijai ir kai kada išei
davo prieš nacių politiką, jau 
seniau buvo praradęs įtaką, 
nes jo viršininkai buvo paskir
tas gen. Goering, o Schacht 
liko tik jo pastufrideliu). 

-------į'j ■' - n

JEFFER$ON; Mo., rūgs. 17. 
-r— Dl‘ chiėagiečiai, Joseph 
Acera, 26 m. ir George Biggs, 
42 m., liko hut.eisti po 20 mfe-. 
tų kalėjimai už kankįniirįą 
laike plėšimo sėhos moteries;

..a,,;;-.;.,... ...... ■■

f MICHIGAN City, ! Jnd., r. 
17. — Elektros kėdėje liko nu
žudytas Raymond Fortune, 26 
in., iš Munciė, Ind., kuris lai
ke plėšima* nušovė-Žmogų.

Anti-semitizmas
Varšavos moky

klose
SuVARŽA VA, rūgs. 17. — 

atidarymu universitetų ir mo
kyklų prasiėjo nauja anti-se- 
mitizmo propagandos banga.

Prie Varšavos universiteto ir 
gimnazijų Jaunosios Lenkijos 
Sąjunga išdalino lapelius, rei
kalaujančius, kad žydai moki
niai butų išskirti ir pasodinti 
į atskirus suolus.

Traukia teisman 
streikįerius; rei
kalauja $300,000

ST. PAUL, Minn., rūgs. 17.
— Eik Laundry Co., kurios 
skalbykla stovi streiko užda
ryta nuo rugp- 4 d., patraukė 
teisman uniją ir 60 savo strei
kuojančių "'‘darbininkų, reika
laudama atlyginti $300,000 
streiko padarytų nuostolių.

? ■ !' . i ' -

O KIŠTU, Japonijoj, rūgs. 17
— Traukiny iš Gotemba sun
kiai susirgo princas Kimochi 
Saionji, paskutinis iš Japoni
jos seniausių politikų ir labai 
įtakingas asmuo Japonijos vy
riausybėje. Jis yra 85 m. am
žiaus.

NEW YORK, rūgs. 17. — 
Vakarykščiose New Yorko me
ro nominacijose galingoji Tam- 
many Hali ir visi atgaleiviai 
su‘silaukė labai • skaudaus pra
laimėjimo.

Suktoji Tammany Hali, kuri 
pateko į atgaleivių rankas, sa
vo kandidatu buvo pasiskyru- 
si demokratą senatorių Royal 
S. Copeland, kuris išpradžių 
dėjosi liberalu, bet paskui su
sidėjo su atgaleiviais ir pata
po vienu iš aršiausių preziden
to Rooseveltfo šalininkų.

’Sen. Copeland taipjau buvo 
kandidatu ir atgaleivių ’ repu- 
blikonų. Jį rėmė ir pats atga- 
leiviškos Amerikos Laisvės Ly
gos vadas Al Smith, buvęs New 
Yorko gubernatoriui ir vėliau 
demokratų kandidatas į prezi
dentus, aršus Naujosios Daly
bos priešininkas.

Tammany Hali, kuri norėjo 
atgauti savo galią ir vėl priei
ti prie valdžios lovio, nuo ku
rio ją nustūmė meras La Guar- 
dia, nesigailėjo pinigų agitaci
jai <jr panaudojo visas priemP; 
nės šen? Copeland laimėjimui.

Bet suskaičius balsus, balsa
vimo daviniai buvo labai liūd
ni atgaleiviams, nes senatoriui 
Copeland negavo nė demokra
tų, nė republikonų nominaci
jos. Ir dar kaip jis pralaimėjo 
balsavimus!

Dar nepilnais daviniais, libe
rališkųjų demokratų kandida
tas, prezidento Roosevelto ša
lininkas, Jeremiah T. Mahoney, 
buvęs teisėjas, be didelės agi
tacijos surinko virš 342,000 
balsų, kuomet Copeland gavo 
vos virš 194,000 balsų. Dar di
desniam atgaleivių įžeidimui, 
meras La Guardia, kurio var
do nebuvo demokratų balote, 
gavo virš 47,000 balsų. Tie 
balsuotojai patys įrašė La 
Guardia vardą į demokratų 
balotą.

Republikonų sąraše šen. 
Copeland gavo tik virš 39,000 
balsų, kuomet liberališkas kan
didatas, dabartinis meras Fio- 
rello H. La Guardia, pereitais 
rinkimais laimėjęs fuzijos są
rašu, bet dabar kandidatavęs 
kaipo republikonų kandidatas, 
gavo virš 67,000 balsų.

Tack rinkimų lenktynės eis 
tik tarp liberalų Mahoney ir 
La Gi/ardia. Taipjau rinkimuo
se dalyvaus ir socialistų kan
didatas Norman Thomas, ku
ris nominacijoj jok'os opozici
jos neturėjo.

Šen. Copeland buvo paskel
bęs, kad jei jis negautų nomi
nacijos, tai jis kandidatuosiąs 
kaipo nepriklausomas kandida
tas. Bet taip skaudžiai sumuš
tas nominacijos balsavimuose, 
vargiai jis drys kandidatuoti 
rinkimuose.

Tammany Hali kandidatas 
laimėjo tik vien Manhattan 
distrikte, bet visuose kituose 
New Yorko distriktuose pra
laimėjo. Dar niekad Tammany 
HalJ nebuvo susilaukusi tokio 
didelio pralaimėjimo, nors šen. 
Copeland panaudojo visą dema
gogiją ir pirmas iškėlė tarimą 
naujojo augščiausiojo teismo

teisėjo Hugo L. Black priklau
symą ku Klux Klanui.

Po visų kovų kongrese, Nau
joji Dalyba pirmą • kartą susi
kirto su atgaleiviais prieš pa
čius balsuotojus ir atgaleiviai 
susilaukė didžiausio pralaimė
jimo. Dabar galima tikėtis, 
kad visi atgaleiviški demokra
tai prikąs savo liežuvius, bijo
damies ir savo pralaimėjimo 
busiančiuose rinkimuose, nes 
šie balsavimai aiškiai parodė, 
kad balsuotojai tebėra su Nau
jąja Dalyba.

Dinamituoja sukilė
lių kelią

HENDAYE, Francuzijoj, r. 
17. — Besitraukiantys linkui 
Gijon Asturijos angliakasiai 
nuolatos puldinėja sukilėlius 
ir dinamituoja jų kelią.

Mirė Chicagos chi- 
- niečių vadas

Illinois 
Central ligoninėj mirė Frank 
Moy, per daugelį metų neofi- 
cialis Chicagos chiniečių me
ras ir vadas stipriausios chi
niečių draugijos On Leong. 
Pastaruoju laiku jis daug dir
bo prie kėlimo pinigų Chini
jos karui su Japonija. Jo pa-- 
stangomis Chicagos chiniečiai 
tam tikslui sudėjo jau $200,- 
000. Jo laidotuvės busiančios 
nepaprastai iškilmingos.

Francuzija yra ne
nugalima

ALENCON, Francuzijoj, r. 
17. — Anglijos karo ministe- 
ris* Leslie Hore-Belisha pama
tęs Francuzijos armijos ma
nevrus, pareiškė, kad tokios ar
mijos niekas negali nugalėti.

VIENNA, rūgs. 17. — Vien
uos garsieji kristaliniai paro
dos rūmai, su 200 pėdų stik
liniu bokštu, sudegė į dvi va
landas. Nužiūrimas padegi
mas.

[VAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

šiaurės Lietuvos . Paroda.
Rugsėjo 12 d. Ukmergėje 

prasidėjo Lietuvos šiaurės Ry
tų Žemes Ūkio Pramones Pa
roda.

Lenkų Sauvalei Nėra Galo. .
Seinų Lazdijų rajone lenkai 

vėl perstatė gaires. Tikrinant 
gaires musų policininką Stan
kevičių lenkai rugp. 30 d. pa
grobė ir iki šiolei nepaleid
žia.

Enciklopedija.»
Lietuviškąjai Enciklopedijai 

sukako šešeri metai; baigiama 
spausdinti šeštasis tomas. Viso 
išleista ■ už milijoną aštuonias
dešimt aštuonis tūkstančius li
tų.
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$100,000

nuo

8939

ADVOKATAI
■tys

AKIŲ SPECIALISTAI

susitarus

KITATAUČIAI

nai

1646 West 46th Street

CH1CAGO, ILLINOIS
Garsinkitfes Naujienose

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

JO KAINA
TIKTAI ....

$1.25
$0.50
$2.50
$x.75

15c

Vyrų Choras 
Renkasi j Pamokas r toli.

6921 SOUTH 
WEST.ERNA.yE 
Hemlock 5040 ’

NARIAI 
ęiiicagos, 
. Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

e Ąvę.
Avenue

ir moteriškų ru’bų. Taipgi furkautus išvalome, itąfcsphlė ir 
perdirbame i -vėliausią madą.

ROOSJĘVĘLT FURNITURE KOMPANIJOJ 

yra didelis pasirinkimas alėjijiių pečių iš ge-
> • ■< ' . ' ■ ■ .. .. v ' . ‘z ‘ į i, ‘ 5 .

riaušių išdirbysčių. Štai pavyzdžiui, kuris ap
šildys jums tris, arba keturis kambarius pil-

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

:xį’s, 2x6’8, 
Egliniu

.Siūlome

TURIME 
KOPLYČIAS. 

VISOSE MIESTO
PALYSK.

Seniausias ir geriausias drabužių yą/lytojąs Brighiton

geras būrys nai.-jų 
. —Choro Koresp.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. >6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Mrs. A ne Ji a K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
3 r 5630 So. Western 

\ • ''-jjglįdfe Avė., 2nd floor
?¥' Hemlock 9252

1 ' Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

JIfS se ar ligoninėse, 
duodu massage 

11^ electric t r ą a t -
ment ir magnę- 
tic ^lankets ir tt.

...Moterims ir iner- 
ginoms patari^ 

*.............................. mai dovanai.

itO0,OU0 &OV’

10:00 .vai.' vakaro , iš W. H. F. C. ątoties (1420 įK.) 
P. šaltjmį^rąs. ■ .

Pradeda žiemos sezoną; kvie
čia visus prisidėti

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

2400 WEST MAD1SON STREET. 
Vai. 1 iki 3 PO metų, 6 iki d vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brumoviok 0597

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

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

3505 SO. ĘLALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du nfloderniŠki ofisai.

(B
ju&ų mierąi. M<s: <esam^a^ąfcąįi 
jpląąavMne įr padi.ri>w
dalių įr visą kitų Moksli hią hunui 
.prietaisą. Jei turit bet. kurią ydą, 
ik^i^Mtės i ų^i^-^BęBiisiiuęMd- 
kslihi.uQ.se prietaisuose per tris 
gentkąrtes., •

KAINOS .PRIEINAMO? ■ 
Vyr.ą^ ir lųpterjs pri&urętųjąi.

MIMO 0BTH8MB M.

Telefonas Yards 0994

Dr.Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

- Ofiso valandose*. '
W 3 Pietų

iki A M Neda, W W tM 12 Ręji. f ęĮephonę PLAZĄ #496

ADVOKATAS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

D^bįr^«te>
Willow Springs Road, rytoj 
įvyks pasikutinis šių metų Nau
jos Gadynes cihoid 0fcxdikąs. 
Tąi bus ’W$tejri«ų
Kas ątyą$$o$ be sveterių, jįą.s 
tuTės užsimokėti 40 centų jpą^ 
baudos.

Jus galit laimėti vieną iš 
1,000 Cash Prizų, kurių visą 
sumą yrą $25.0,000, įstodami į 
nąitfą Old Gojd Konįęstą. Pir
mas prizas yra $100,000. Yra 
taipgi 399 kiti prizai, šis korl- 
testąs susidaro iš įdėjimo truk- 
sBimo pąsjkalbejirnp tuščiam^ 
paveikslo baliuhe. Atsilankykit 
pas savo cigaretų dylerį ir pa
prašykit jį įduoti jum Old QoLd 
Cartoon 'Bulletin DYKAI, kar
tu su ^Minomis taisyklėmis ir 
detatlėmis, kurios liečia koil- 
testą. Nėra jokių trinkių ar 
prigąvimų. Dvig.ubąi-švelnus j Gadynės ir jRoseląndo 
0,1d Gold siūlo jums viąo gy- chojrų 'koi?i^^-

DR. L E MAKARAS 
•10758 S. Michigan Avė. 

ttOSELANB—CH1CAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

KRĖSLAI snt RATŲ
DĖL PALIEGUSIŲ

Rendon arba Nuosavybėn - 'A, MASALSKIS
3307 LituaąioiŲ' Ąvėnue Plione Boulevard 4139
• -   J t' . w i.' ' "i

Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadienįais- 

pagal sutartį,

J. LIULEVICIUS
4348 Sb. Califonnia Avenųe phoųe Lafayette 3572

Aš turiu advokatų dėl visokių 
reikalą. Duodu informacijas tak
sų ir na^ią reikalais. $$>ą Jeigu 
turite bšįfto s su ąąyo Jreųųaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
ylržmmė.tais reikalais.

K atstovauja
Juozapas Ažukas 

PRŲPERTY OWNĖRS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 $o. Lituanica Avenue
X.-Tel. Bouleyąrd 3450 

^Atdara »UO 10 ryto iki 9 vak.)

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

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

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

Duodam Naujus Tairus
Visi Krėslai Sterilizuoti

IŠDIRBĖJAI
Specialią Krėslų pagal užsakymą

Dėl Lengvos Transportacijos, 
Metalinės Sudėties Krėslai

Pristatymas po visą miestą dykai.

C HIC A G 0 Utir
WHEEL CHA1R CO.
1971 • VV. Ogden Avė., Seeley 5084 
WALTER W. WOSS, Savininkas.

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
TeL Lafayette 8016

PjkųiikŲi yrą js^įr.eąj^ą^ įdoJ 
mus ..sporto pKogrąmąs. 
biaųsjią$ ijųjmerjs bų.S ibąsdbąilj 
lošiiųąj tarp

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-11 Rast 108111 Street. Tel. Pullman H70

A. PETKUS
1410. South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Wėstern Avė.
Vąlandos nuo 9 iki 8 Vakaro 

q (>r odni nąjp-al sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai Lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—Į2 pietų ir 
‘ nuo 6 iki 7:30 vaj. vakaro

JTeJ. Caųąl 3JLJ.0 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Kaip seni, taip ir nauji na
riai yra kviečiami mesti viską, 
į šalį ir atsilankyti į šias pamo
kas. Jau vyrų choras pradeda 
jgytr neblogą vąrdą lietuvių 
tarpe ir kad jis padaryti dar 
geresniu, reikalinga padaryti 
skaitlįngesniu ir daugiau pasi
praktikuoti. Dar Chicagos lie
tuvių' tarpe yra daug tokių vy
rų, kurie myli dainas ir galė
tų dainuoti, tik niekaip nega
li prisirengti prisidėti prie 
chorb.

Kiti mano, kad reikalinga op
eros dainininko balso dainavi
mui 'chore. Tai klaida. Visi mes 
turim šiokį-tokį balsą ir ei-i 
darni j pamokas dar daugiau 
galime prasilavinti.

Taigi, vyrai, nepamirškit, 
rytoj, kaip 10 v. r. bukit p., 
Neffo svetainėj. Ypač butų ge
rai, kad tuoj nuo pradžios at
silankytų 
dainininkų

17* X' * ■ 'T> Ai ' f rVkctor Bagdonas
2 Ofisai ;

Parfcraustom forničius, pianus Jrl 
visokius rakandus bei štokus j 

arti
3406 SOUTH
HALSJEP ST

Yazds 3408

Praeitą sekmadienį Chicar. 
gos Lietuvių Vyrų choras sėk
mingam piknike, kuris įvyko 
Jefferson miškuose, užbaigė S’a- 
vo vasarines - atostogas ir šį 
sekmadienį, kaip 10 y. r. yjsi 
susirinks pradžįą^ žieminio dar 
bo į p. Neffo svetainę, kuri' 
randasi prie 2435 So. Leavitt

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.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St 

CH1CAGO, ILL.

Plėšikai Pagrobė : 
$23,000 iš Ofiso, 
Sargui Matant

Trečiadienio vakarą įėję du 
plėšikai į Ęmpire Box korpo
racijos ofisą, pasigrobė $2š,W0 
Jungt. Valst. bondsaįs, - įlaAuh 
prižfurėtojai mataiti. Ciu

' Plėšikai per dvi valandas c-; 
fisą kratė, o namų prižiūrėto
ja pamaniusi, kad jie tos įstaj-' 
gos tarnautojai, nes ir jie ne-: 
grasinę ir, net, pasveikinę’.' 
Bondsai priklausė tos įmonės 
buvusiam valdininkui Mosesid 
Kleinui, dabar gyvenančiam 
Edgevvater Beach hotely, Jo du 
sunai yra tos įstaigos valdinin
kais, vienas net prezidentu. 0- 
fise buvę dar $50,000 bondsais, 
kurių plėšikai nerado.

Korporacija randasi Palmo- 
live bud i irk o vienuoliktam auk
šte, prie 919 N. Michigajt avė.

M ą-Ofl), ši 
?x8:s, 2x10’8, 2x3,2% .......

lėufž Jr .vąrti^nv, v%k»8 iŠ 300
pply aąriddHp, (kuris flirtavo. ~ 
BV ,kąd tik Kretciau parduoti.

SilipU.ftąw J V?.mte8tl. 
skk^adikniajs ATDARA.

MAįtCH’’ 
Ątlųfų Parade

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo. 14) r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki b vąkąpo 

Šventadieniais
Phone BOULEVARb 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toĮijregystę. Prjj-en- 
jgją (teisingai akinius. Visuose atsi
likimuose egzaminavimas daromas 
su elektrą, .parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vąįkųs. Kleivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
.Daugely atsitikimų akyą atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Riti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

Bir%, Liepos jr Rugp. nebus valan
dą popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

AKIŲ GYDYTOJAS 

k Tel. Yards 1829 
ip Pritaiko Akinius 
P Kreivas Akis 
* Ištaiso.

, Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35 th St. 

kampas Halsted St. e/ 
Valandos : nuo lO. Jki 4, nuo 6 iki J 

Nedaliomis bagal sutartį.

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS ,

7 So. Dearborn St.
JRoom 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.-r-Ūyde Park 8395

ŠAUKIT CALUMET
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine. 1
,10 West 18th Street į'

Eta*. Ir musų patyręs inžinierius T ‘ 11 h ĮĮijhįį .įliBiniiMniiiĮįį
Kr*' atvažiuos į jūsų namus it N

suteiks DYKAI apskaičiąyi- į Į
-.K 'iną dėl namų apšildymo rei- , jį j lo |

' JĮ kmejnų (plant), garų ąrba ' Į
karstu vandeniu šildomą. .1 . Į j jį j lį ĮĮM Į]JJI

| MM NEREIKIA PINIGŲ IMO-® ffl|l i
Į . RĖTI —36 MĖNESIAI Iš- į Į III IH I Rilį įį| Oj
L __ ' MOKĖJIMUI—ŽEMA || liMll H* JllIlIOikPALŪKANŲ RAINA. W H PĮ J H J Į |l|I |i| 

' Į i Atdara vakąra^is iki 7 val,;
“ Nędąbomifl iki 1 v. dien^ • ••

Phone CA NĄL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2?01 West 22nd Street 
i i Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir neail. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califofąią Avęoųe 
\ Telefonas Republic 7868 \

Prąugystįė 
iurės savo pap^aštą mėnesinį 
SŲsiriuUna^ JLiųbsyhčs sadėjie. 
’Nairiai, dalyvaukite skaitlingai, 
nes turim svarbių ręikąlų svay- 
stymiVi. Artinasi metinis pa
rengimas. Šįmet ' draugiją '•šygs 
įį metų jubiliejų. 'v ; įį ’ ,
- p a

Jum
Dily yię^ą Gyyeąimo Progą

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.

ę P. J. RIDIKAS
3354 So. Ęalsted Street Bouleyąrd.4089

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
na o k i n t is SEKRETORt AVIMO, 
KNYUVEDYSTįBS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire- 

gistruoti bile kada.
WATS0N

A BUSINESS
\ UOLLEGE

638'. WEST GArFIĖLD BLVD! ’ 
(West 55th Street)

; Phone Boulevard 0968

vertes $4.05
ąųdetlfttnaB krūtys Ir matracas.
Nftiijąs ątuiUo <muches specialiai 

jplftąs - ---- $16.95
Gurlaunla nauja metalinS loVft, .

nWl po . ............ . . $495,
Sukti BpringHiii jovai, ,$10.00 .Vert. $4.95

1,000,00.0 PĖDŲ GERŲ

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
A; - 2-roš lubos * 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

NUO 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
valį po piet ir nuo 7 iki 8;80 vąl 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Klausykime ląųmi^Lietuvių radįio programų ^Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro* iš W. H. F» C. stoties (JL420 R.) — Rrąųešėjas

DR.RERTASH 
756 West 35th SL 

Cor. Qf 35th and Halsted Šts.
.Ofiąp valandos ntio 1-3 nuo 6:80-8:30 

v .Nedėliomis pagal sutartį
Rez. * 491d SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 4x107 -

' Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

^—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rėsądencjja:

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

I'>T" i

venimo progą, net didesnę, nei' 
praeitą kąrtą, su didesniais

sį, Jęž galima, Wau žą-j 
vetjiiA, negu ’ peTėltas kdnteš- 
tą& .T^ųjy^t’ 
busimų pranešimų.

;66 E. V&Jp Dųjr.ejn 
Subatoj 35c £ki -VKm.—40e

W '

WALLBOARp, STO- 
GAMS POHĖRIUS, 

RAKANDAI
^ąvjoH i” Jentįoą, 1,900 ličdu $21.00
2x4, m? M pč»l. -- $27.00
NaVjW plywood, visą OyjlžlBj, Jketv.

j»e,lu .................. 2.'..,-------- _ 3%c
IiiNuhitiug hOftrd, .ketv. _p£il. -------l%cte ~ ao'

. jį^tv. JpėiĮa į— ..., :..l. ...... l%c-.
Nkuji ke!dro h tulpelių i, y pSO. Ūgio, 

įstųka ....................... ................k. 10c

SGe.ųnusios naujos durys, Ąt. x...... $2.25.ąpl01s stogui poplerla,u|, jųą bet.
........... "...—.....t............. . — ovc

DUSlos yąių tvorng, M<lO 2V2c
<000 iSvįfllufis <r ^laukmĮs

^mlę^ps, $2-50 malevą, .visokiu
,V«^ Vįąh^m’ nto.vy, Atąka ------

Slpkus U>rrtasįu.v1<'.ipsj yflsoKloib St-
■Nįi’.hV .ųrtųnpu/ $6 vMitūs

A-.-

Phone Boulevard 5566 
"" .......... ■“v—

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

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

^.,1,,.,^,!, ,, ,1 ■ į. . j,     . . “S— T— "• —

gfeSl $ p. MAŽEIKA Yards 1139- 
^BlO'įituajiiča’ Aveiiuė ‘ Phone Yards 1138

,,......: ... . > n|.iįii»!i.i u« 1 įi w .-."U" ■—1 » "j-t-'-u/T 1 ■ i. ,1'iu .i ■ ■■ _

Laidotuvių Direktoriai

LAIPPTUVIŲ blRĖKTORIUS 

ohn F. Ėudeikis
’■ ■■■;*• ■.■// > ’ > ; z" ' • *
SENIAUSIĄ^IR blDžIAŲSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

V,« •• ■ ■

.. IR NAKTJ 
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

4665-07 So,
. 44 41^ ^ ....... . .....................

> f" Y r 1 4 koplyčios Visose
T:U hieagošdalyse

FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Arti

T ’ ' a” ■;1
'■■"'■Įrui "i■ .... g""-!?;,1!1 . - '

-z W I. J1. ZOLP Phone Boul. 5203

kslihi.uQ.se


gyventojų skaičiaus

Eina Sonotone teatre

akis

COLLONIC

ATIDARYMAS
Budrike Naujos Rakandų Krautuvės

KLAUSYKITĖS
ĮDOMAUS

RUGSĖJ018 DIENA
Hadui Alt iniai

Tel. Bouleyard 7010

AUROLEK Stiklais
ARBA TOLUMUI

Taisyklės
Šoferiams

C. T. LEWERENZ 
Direktorius

Širdingai kviečia jus atsilankyti Budrikas ir vi
sas štabas: St, Valančius, Št. Rimkus, A. Ardick, 
Pikel, Sereik, Venckus.
Per visą savaitę tęsis didelis išpardavimas Pe
čių, Lovų, Parlor Setų, SkalbiamųMašinų, Akor- 
dionų ir Radio.

Atsidarė Viešos 
Mokyklos; Atsidarė 
ir Muzikos Studija
Steponavičiai vėl pradeda dai 

navimo, smuiko ir piano pa 
mokas.

Pirmadienį, Sept. 20 d. 
nuo 7 iki 8 valandos vakare

Fords,
Oldsmobiles, Lineolns, Chrys- 

už net taip

keli smuikininkai ir pia- 
, kurie dabar groja” su 

garsiais šokių

DR. C. B. SHELLEDY 
Asistentas

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

Muziko Petro Sarpaliaus Brolis; Gydyto 
javo Glen Lyons, Pennsylvanijoje

Reikės ranka tam tikrus žen 
klus daryti ir būtinai autemo 

bilius taisyti

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.
Atdara Antradieni, Ketvirtadieni, šeštadieni iki 9 vaL vak. 

Krautuvas Daugely Didžiųjų Miestų

MIRĖ BUVĘS CHICAGIETIS DR. JONAS 
SARPALIliS

. 7 ~ — virš 300 karų iš
Bulcks, Cadillacs, La Šalies, Olds- 

, De Sotos, 
, Fords, Nashes, Lafayettes, 

Studebakers, Hudsops, Terraplan#3, Willys,> Pa- 
ckards.

PALYGINK—PASIRINK KOKĮ GERIAUSIAI 
MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU
SĘ. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLĮ 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

Tik pamanyk, naujutėlis karas už t’ktai $395 —

Girdėsite penkių dalių Orchestrą, kuris grieš lietuviškus šokius ir 
dainas. Bus juokdariai ir dainininkai.

Pats p. BARNEY GOLDBERGAS bus Radio Stoty ir padėkuos pro- 
gramo mylėtojams už prisiųstus laiškus.

GOLDBERGO CREDIT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ — SUTEIKS JUMS KREDITĄ I DVI MINUTES.

'• • • ■

4756-58 So. Ashland Avenue

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

dėlių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.
čia yra visų karų išdirbysčių

1937 ir 1936—*
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, 
Dodges, Plymouths,

RADIO
GOLDBERGO RADIO PROGRAMO

Kaip paduoti rankos signalus
Policijai yra duotas įsaky

mas kiekvinu sykiu, kada tik 
pastebės, kad šoferis apsilen
kia su rankos signalų taisyk
lėmis, pašausimų į teismų į- 
teikti. Rąnkų signalai turi bū
ti paduodami šiuo budu:

Norint pasisukti į kairę pu
sę, reikia rankų ištiesti, gulš- 
čiai-horizantaliai; sukantys j 
dešinę,-rankų pakelti į aukštų, 
arba mosikuoti iš užpakalio į 
priešakį, gi' norint sustoti arba 
mažinti bėgimo greitį, reikia 
rankų nuleisti žemyn. Signalai 
turi būti paduodami mažiau
siai už 100 pėdų nuo skerske

lių studio, pamokas ir moky
mo sųlygas, galima gauti pa
šaukus telefonu LAFayette 
7552.

Ukrainiečių Senovi 
uis Gyvenimas 
Dramoje

ti laidotuvėse. Jos įvyks pir
madienį. Kūnas bus užkastas 
vietos kapinėse. Iš Texas val
stijos į laidotuves atvyksiąs 
Dr. Carl Sarpąlius.

Velionis mokslus išėjo Chi- 
cagos Loyola universitete. Pa
gyvenęs 'keletu metų Chicago- 
je, persikėlė į Pennsylvanid 
valstijos anglių distriktą ir ten 
darbavosi savo profesijoje iki 
pat mirties.

“Naujienos” reiškia gilių už
uojautą broliui p. Petrui Sar- 
paliui ir kitiems giminėms.

Vakar pirmų kartų pasirodė 
Sonotone teatre vienas iš įdo
mesnių senovinių veikalų, bū
tent, - “Nazar Stodolya”. Tai 
drąma, kdri atvaizduoja ukrai
niečių gyvenimų dar iš septy? 
niolikto amžiaus laikų. Parodo
ma, kaip tada sukilo kazokai 
prieš savo didikus, kokie buvo 
papročiai, gyvenimo sąlygos, 
kaip šoko ir kokias dainas dai
navo.

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS WCFL—970 Kil., Nedaliomis kaip 7:30 vai. vak 
WAAF—920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyčiomis 5-tą vai. vak.
WHFC—1420 Kil., Ketvergais. kaip 7 vai. vakare iki 8/vai.
WGES—1360 Kil., kiekvieną dieną kaip 9-ta vai. ryte.

BRIGHTON PARK. — Kar
tu su Chicagos aukštesnėmis 
viešomis mokyklomis, atsidarė 
rudeniui ir žiemai Kazio, Ane
lės ir Jurgio Steponavičių mu
zikos studija.

Steponavičiai yra bene darb
ščiausi lietuviai muzikos mo
kytojai Chicagoje. Jie nevien 
mokina kelis chorus, ruošia 
muzikalius vakaruos, bet lavina 
ir nemažų būrį jaunų lietuvių 
muzikos srityje. Jie jau turi 
išleidę į pasaulį kelis muzikus, 
kurie į trumpų laiką prasimu
šė į viršų. Iš jų muzikos stu
dijų išėjo du jauni chorved
žiai; 
nistai 
simfoniniais 
orkestrais ir būrys dainininkų 
ir dainininkių, kurie dainomis 
puošia daug lietuviškų ir ki
tataučių vakarų ir radio pro
gramų. . ’...

Steponavičių studio randasi 
ties 4142 Archer avenue, Bri- 
ghton Parke. Kazys Stepona
vičius taipgi, yra smuiko ^mo
kyto jas garsioj American Con- 
servatory of Music konserva
torijoje, prie Jackson > ir Wa- 
bash gatvių.

Informacijų apie Steponavi-

3212 So. Halsted Street
Tel. VICTORY 1308. ... '

Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav. 

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

*3.69
IR AUKŠČIAU.

ONDRUS 
KALDROS 

2529-2531 South 
Pulaski Roąd 

Chicago, III. Tel. Crawford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

žymus chicagietis muzikas 
Petras Sarpalius vakar gavo 
žinių iš Glen Lyons, Pennsyl- 
vania, kad ten mirė jo brolis, 
medicinos daktaras Jonas 
palių s.

Mirties priežastis buvo 
dies liga. Velionis užmerkė 
apie 2:30 valandų ketvirtadie
nio po pietų, sulaukus apie 41 
metų amžiaus.

Vakar vakare p. P. Sarpa^ 
liūs su p. William Sarpaliū ir 
šeimynų nariais automobiliu iš
važiavo į Glen 'Lyons dalyvau-

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 
Chevrolets, Buicks, 
lers, Packards, Pontiacs, Plymouths 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AB SEK
MADIENĮ.

MBS ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

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

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

Valdžia, sąryšy su jos veda
ma saugaus važiavimo kampa
nija, nuo dabar griežtai reika 
lauš iš šoferių prisilaikyti nu
statytų taisyklių. Taipgi, rei
kalaus ir to, kad visi automo
bilio trukumai butų laikų pa
šalinti.

Teatras yra prie • Van Burėn 
ir Wabąsh avė. S.

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
. Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota porą, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarkit au musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamas Sunkiai-Pritaikomuose keisuope. Prisidėkit prie eilių 

’ ' . Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ATGAL Į MOKYKLA
Bet Pirmiau j Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-o Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

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

GIMDYTOJŲ PRIEŽIŪRA
Musų patarnavimas prie palago susideda iš prie 
žiūros pirm gimdymo ir ^im flHI dkfl 
dymo laiku teikiamos patyru- V ■ ■ - II II 
šio laįsniuoto'M. D., 10 nfllI "V*
laikymo ligoninėj ir Vėlesnės

• priežiūros‘tik uŽ

IRRIGATION
Gydymas spastic ir atomic užkie
tėjimo, gali bladder ir žarfių ligų

jEf VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
flEI VIDURIAI NEVIRŠKINA------
JEI GASAl VIDURIUS IŠPUČIA, —

NIEKO NELAUKDAMI NAUDORITE

NIDA
3 : -■ ; . 1 '"į.'; ' , < ’>.

Alkaline Digestant Powder Miltelius
z Didelė Dėže Tik už 50 centų

, ■ • a » i ■ ' / * • .* i * - * L • • - -. * ,

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nid

EINA
Milžiniškas Išpardavimas!

1 . ■ • ' ’ • . ■ . . . ■

NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE PAS

Sudriko Nauja Krautuve
3409-11 So. Halsted St 3417-21 So. Halsted St.

DIENĄ ŠVENTADIENĮ

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

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

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak- . - Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET / (ARTI W00D ST.)

MORNING STAR KLIUBO 
.... IŠVAŽIAVIMAS! . 
Sekmadienį, Rugsėjo 19 d. 

JEFFERSON MIŠKUOSE
Kepsime avinų ir visokius zbitkus darysime! Užkviečiame 
visus narius ir draugus atvažiuot! ir smagiai praleisti laikų 

linksmoj kompanijoje.
Kviečia. RENGIMO KOMITETAS.

ir eina iki 136-tos, vienaip,
nuo Cottage Grove Ąvenue
rytus iki ežero, kitaip, skaito- vienas dešimtadalis viso miesto 
ma' didžiausia Čikagos miesto

Southtovvn Health Center
Prie 453 W. 63rd St. (kampas Normai. Blvd.) 1 s 

(Užtektinai vietos Automobiliams pastatyti)

Medikalis ir Sveikatos Patarnavimas
ŽEMOMIS NUSTATYTOMIS KAINOMIS

VEDĖJAS
Dr. C. T. Lewerenz, Buvęs Medikalis Direktorius ir Vyriausias Chirurgas Southmoęr 

Health Centre# • ;
Pilnas Kūno Išegzaminavimas $A f|fl
Pasireiškus pirmam ženklui arba skausmui ar nereguliarumu! bet kurioj kūno daly leis- “V
kit mums padaryti pilną jūsų kūno išekzaminavimą. Musų kaina už Šį gyvybei svarbų pa- 
tarnavimą, kartu su urinaįysis, blood count ir Wassermann tests yra tik ........................ k......

Tonsilai ir Adenoids Išimami
Neleiskit užkrėstiem tonsilam kenkti visai jūsų 
sveikatai. Musų kaina už ton- J| 
šilų ir adenoidų išėmimą, kartu v B- Bfe ■■■■ 
^>u užmokespiu -chirurgui ir gy- i ■ ■> M 
dymo priežiūra tik ........... ......

NAUJIENOS, Chicago,.III.
— J . , irmį llBU.yjuuu HĮĮ llll I llįl. 1.1 III lentai  ,| htu I. !l I ll 11 ■ II I   ■ .1 I. J. III! III

. s . . - . . *’ t

ri prasideda nuo 39-tos gatvės ąpielinkė. 1934 metų cenzas 
ir parodė, kad toj apielinkėj tada 

i>į buvo 327,000 gyventojų, arba

WINNER OPTICAL CO
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ęekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Hrilsted St, Chicago, 
XII. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu;

Metams
Pusei metu ..... j/oo

Uo
Vienam mėnesjųį ____ ______ *75

Chicagoj per išnešiotojus
VĮena kopija
Savaitei _____
Mėnesiui

3 c 
.i 18c 

?ric
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltu: ;ę..
Metams .....------ ....
iSišei mėhį
Trifnš mėnesiams 
Dviem inėnejiiams ....
Vienam mėnesiui *?5

Lietuvoje ir. kitur užsieniuoSV

Mėtoms .....
Pusei mėtų ---- -
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Mbney 

Orderiu kartu su užsakymu.

yra, yistiek nebūtu galima 
išrinku, gal tik išskyrus 
ną-kitą nariį*”
Bęt jeigu itkiP) tUi kam Va

karų Komitetas turėtų savo po- 
Žiciją Leisti?
t IšėSa tždp, kad vakarį Ko- 
mitefe privalo atsisakyti nuo 
gero štoanymo dėl to, kad tą 
sum&ymą MmėrkiA tautifiihkži i 
Tai butų. pasidavimas tautiniu* 
kį pMWkacijoms. ;

ę. . x šLL-— ______  ,
KAS tffe TROCKISTAI? '

Lietuvos biurokratėjimas
.s ♦ ' . > ' ♦ Z . •; 10 l ? -

____**- ! *   .A.« '       • >

('Musų korespondento) •

(Atpiginta)
$š.op

2.^0

* "• v 1 11 -- 1 1 ' —------------ ---------------------- :------------------------——

New Yorko nominacijos
Ketvirtadienį Ne\v Yorke buvo nominuojama kriti- 

didatai j irtiesto mero ir kitas municipalines valdžios 
vietaš. Laimėjo kandidatai, ktirie remia Roosevfeltd 
Naująją Dalybą: dabartinis meras Fibrėllo H. La Giirir- 
diri repūblikomį ir Amerikos Darbo Partijos sąrašais 
ir Jeremiah T. Mahoney demokratų sąrašu.

Bandė gauti republikonų ir demokratų paramą sri- 
vo kandidatūrai Dr. Royal S. Copelahd, kuris yra Jung
tinių Valstijų senato narys. Jį buvo indorsavusi grirfeibj 
ji J4ew Yorko demokratų mašiila Taitimany Hali ir u| 
jį krirštai agitavo buv. NeW Yorko gubernatorius Al 
Snlith; Bet Čbpeland prakišo. Sakoma, kad tai skau
džiausias smūgis Tammany Hali politikieriams, kokį jie 
yrri grivę per šimtą sū viršum mėtį laiko.

Kartu tai yra antausis ir buvusiam populiariam 
New Yorko demokratų šului Smith’ui. Nuo to laiko, kai 
jisrii susidėjo su “ekonominiais rdjąlistais”, jo žvaigždė 
pradėjo gesti. Juo garsiau jisai rėkia prieš Ėoosevėlto 
Naująją Dalybą, juo labiau jam besiseka.
< Tiek La Guardia, tiek Mahoney yra Roosevelto rė
mėjai,, pe t La Gbatdia yra pažangesnio. Jo kandidatū
rai pritarė ir socialistai (ir net komunistai!). Jisai bu
vo naujosios Amerikos Darbo Partijos kandidatas, ku
rią sudaro socialistų vadovaujamos darbininkų unijos. 
Gaila, dar nėra žihiį, kiek balsų jisai surinko šitos par
tijos sąrašu. \ f B ?

Taigi ląpkričio mėnesį, kai bus renkamas NeW 
Yorko meras) kova eis tarpe dviejų Naujosios Dalybos 
pritarėjų. Atžagareiviai, kurie balsavo už šen. Cope- 
land^ą, dabar nebeturės savo kandidato* Jie veikiausia 
balsuos už Mahoney, bes jį tarpe yra daug vokieČiiį hri- 
ęių,;kurie La Guardijos neapkenčia už* jo “įžeidi^0 
Hitlerio.

Todėl dabartinio mero rėmėjai turės smarkiai su
krusti, jeigu jie norės laimėti kovą.

Opozicionierių (“sklokinin- 
kų”) “Naūjbjbjė tlOynėjė” įdė
ta editorialo vietoje ilgokas 
straipsnis 'apie vadihamūosiuš 
trockistus, Kridringi opožiribnie- 
riai savo laikraštyje kelis kar
tus pasmerkė kruviną Stalino 
terorą prieš buV. sovietų kafb 
komisaro šalininkus, tai '“tik
rieji” KbfhUriištai jUos prisky
rė prie “trockistų”. Bet tai bu
voprasimanymas, , 5 •

x°Nauj. Gadynės” rašytojas 
sako, kad trockistų persekioji
mui ir galabijimui opozicionie
riai ir dabar yra priešingi — 
esą, ^biauru, kada žmonės ga
labijami tik;, dėl jų nuomonių”. 
$ėt tročkištus j iriai ripibudiha

Apžvalga
• •

. - - ■ - ■ ---------------------------------- - -----------------------

BĖt Alt VĖkTA i‘ltb'VOKA- 
CIJOMS PA^ibUOTl?

\ t ’■

“Keleivis” sako, kad Chica- 
gos įr apielinkes SLĄ. veikėju 
(“Vakarų Komiteto”) nusista
tymas ateina'nčiuoriė SLA. vif- 
šinįnkų rihkimūdse reiriiti lūos 
pačius asmenis, kuHė yra dri
bai pildomoje Taryboj Ą nėrari- 
dąs pritarimo. Nes; girdi, Tys- 
liava ir Vaidyla jau paskelbė 
kaūdidatų “sleitus”, kbriUose 
figūruoja tik fašistai ir skndri- 
riečiai..

Musų draugų laikraštis > So. 
Bostone dard iš to išvadą, kad, 
jeigu tautininkai elgiriši taip 
paYtyviškai, tai Ir Vakarį Ko
mitetas bUs priverstas pakeis
ti savo poziciją. Jisai sako:

^JHgu taip (t. y. jėigu tau
tininkai nenori eiti' į jokius 
koriipi’ohlisus su pažangiai
siais), tai pažangieji ŠLA. 
nariai ilgi tiires statyti .savo 
(partyvišką? —. “N.” Red.) 
kandidatų sąrašą. Jie jaū ne
galės balsuoti už visą dabar
tinę Tarybą, kurioje yra tau
tininkų. Jei fašistai nori ko
vos, tai išvengti jos nebus 
galima.”
Bet kas sake, kad Vakarų 

Komitetas tikėjosi, jOgei jo po
zicijai pritars Vaidyla, Tyslia- 
va arba Karpius? Chicrigos ir 
apielinkitį SLA. veikėjai turėjo 
galvoje SLA. narių masę, kuri

t (-ui rnrfi'ti fil 1^1

nešoka nei pagal fašistų, nei 
pagal šandririečių dūdelę. Tieriiri 
nariams (sudarantiems milžiniš
ką daugumą Susivienijime) Va
kartį Komitetas pasiūlė vengti 
partyviškų kovų SLA. yirširim* 
kų rinkimuose ir šituo tikrilii 
rihkti visą senąją Pild. Tarybą;

sLA. nariai dar nepasakė, aY 
j iė pritaria, ąY ^ėjjritą® to
kiam Vakarų Komiteto pasiuly- 
rhui. Apie jų husistri.tyfną Būs 
galima pritirti tiktai, kai atėiri 
kandidritų nomiįiacijos.

O - kad čikagiečių sumanymui 
priešinasi Karpius,, Vaidyla ii 
Tysliava (kurie ŠUsivienijiAiė 
visuomet drumsčia vrindenį; kad 
galėtų pasižvėjoti), tai čia de
ra nieko nuostabaus-, Butų ste
buklas, jeigu jie sveiką suma
nymą nuoširdžiai refntų.

.Mes manome, kad pažangioji 
SLA. narių dalis neprivalo al- 
šizvelįti j tai, at “tautiški” po
litikieriai su jų pozicija sutin
ka, 'at rie. Pifmpje 'Vietoje turi 
bųt klausimas, kas yra geriau
sia organizacijai. O kad orga
nizacijos labo atžvilgiu Vakatiį 
Komiteto pareikštas nusistaty
mas yra sveikas, tai pripažįritri 
ir “Keleivis”, nes jisai paste
bi:

“Nėra abejones, kad tai 
biivo geras sumanymas (rink
ti visą senąją Pild. Tarybą). 
Nes ištikro, geresnės SLA. 
centro valdybos, kaip dabar

“Trockistai, kaip ir jų pus
broliai stalincai, yra ^liti
niai avantiūristai. ~ Į darbi
ninkų klasę jie* žiuri kaip į 

*šrivo įnagi. Stalinas užsima
nė ‘liaudies frbntb’, tegul bu
me liaudies frontas; Trockis 
nori ‘pėfriiririėritinės fevbliu- 
cijOš’ — tegul bUnie revoliu
cija ūorš Ispanijoj... . | 

“Nei trockistai, nei staliri- 
cai nepripažįsta darbinin
kams teisės savarankiai pro
tauti. Savarankus protari- 
riiUš jičms yra išdavystė; 
kritika, 116 tri ji butų ir drau
giškiausia —- tikra kontr-rę- 
voliucija. Arba. Sb manim, 

& arba prię$/ marle, -L. ir tUš-

‘Amerikinis trockizmas da
bar pats sau padėjo tašką. 
Dar kartą įrodyta, kad jisai 
yra ne konstruktyvis, bet de- 
struktyvis elementas. Tokį 
atestatą turędrišiaš jis riebė- 
turi kur eitų”
Trockistai buvo susimetę į 

Amerikos Socialistų partijų, kai 
jos bosu prisidarė Npmirih Tftb.7 
inas. fet jie batyfc paveržti 
Thomasui vadeles iš rankų, to
dėl jisai ėmė juos šluoti lauk. 
Jie dabar bombarduoja Socia
listų partiją per savo laikraštį 
“Sociali s t Appeal”. Tai n e po
litine šrOV^, bet sekta — taip 
pat, kaip ir jų pusbroliai sta- 
linęai.

’f'ik stalincu padėtis .geresnė, 
neš jie turi priegiriUdą ir Užvėją 
Maskvoj ė;
- -------- r. " 1 yr f-T' >'..... "T " " ' ?----- t—

15 MIL. VANDENS 
BUTELIU KELIAUJA 

PO ŪAŠAULt
/ .. 7.

Kai kuriose vietose ešama 
šaltinių, kurių vanduo yra lyg 
vaistai. Tai gydomasis šaltinių 
vanduo. Tokiu vandėns pąsi- 
riemti (atsigerti ak apfeiplriūti 
juo) atkeliauja daugybės žmo
nių. Bet ne visi gali prie šal
tinių atkeliauti, todėl į tolimą
sias vietas toks vanduo, lyg ko
kie vaistai, yra siunčiamas su
piltas į butelius. Kai kurių gar
siųjų mineralinių šaltinių van
duo p'asibkė fiėt foliiriiriUsiUū že
mės užkampius.
. vien tiktm gąfsusiš minėrą- 
linis Vichy (sk. Višy) šaltinis 
PrancU»ijbj prigritniha pėr; įdė
tus nuo 4o iki 50 mik butelių, 
kuriuos pripildytus f šaltinio 
Vandens išsiuntinėja Ptolimes- 
hes vietas. (Du • trečdaliai to 
vandens yra' suvartojama pačioj 
Prancūzijoj, o vienas trečdalis, 
vadinasi, apie 15 mil. butelių, 
yra išsiunčiama į kitus kraš
tus. Taigi, Prancūzijos vanduo 
keliauja po Visą pasauli. Kini-

Kada visuomeninėse organi-dkiam vyrui tikrai dera žinoti, 
zacijose Sumažėja, priežiūros Or- kiek ir kur lietuviai turi savo 
ganų budrumas, tai jos prade
da biurokMtėti. Jų? valdomieji 
organai stengiasi kaip gailina 
Ilgiau išlaikyti savo pozicijas ir 
nutolsta nuo / visumos reikalų. 
Lygiai taip yrri ir valstybės gy- 
venime. Kaip tik nustoja velkę 
parlamentai, tie įstatymų leidi- 
mo organai ir drauge valdžios 
.ąparatb priežiūros institucijas, 
tai Valdininkai daro visa, kad 
galėtų labiau įsigalėti, ilgiau iŠ- 
silaikyti*. Tųpmėt jų tarpe pra- 
riideda sriVivaliavimas, piktas 
baudoj imas, ir jie nustoja pai
sę bendrų Valstybės ir tautos 
reikalų. Tai prasideda savo Au
sies atavizmus, kada valdinin
kija visa daro, kad tik galėtų 
savo reikalus apsaugoti, kad 
kaip iiors gėrėsnį .atlyginimą 
gauti ir tvirčiau savo pozicijo
se išsilaikyti.

Lietuvos Valstybės gyv'ehimė 
dabai* tai labai uryškirii pįštS- 
biama. fiiufokratija liko visa
galė. Ji Visuose f roti t'Ubse įsiga
lėjo ir gyveną beveik be jokios 
priėžiUfdri.. Višošė IniiiištOrijOšb 
jus užtiksite tokių valdininkų, ‘.-..v ■ » • \ > ... .< i r
kurie nežinia ką jie veikia ir 
kam jie reikalingi. Be savo tie- 
sįogių valdiškų pareigų, jie turi 
daug visokių pašalinių darbų. 
Daugelis jų lyg ir valdžios rei
kalams atstovauja. Yra tdkių 
Valdininkų, kurių pagrindiriiš 
uždarbis^ gaunamas už tiešiogių 
pareigų ėjimą, nesudaro nė ket
virtosios dalies tų uždarbių, ku- 
riUO's jie galina' iš kitų darbų 
(atstovavim^).. .Tai visai nenuo
stabu, kad yi^a tokių valdininkų, 
ktirie savo iįiesiogių pareigų be
veik beiną) tik žiuri) 'JUJ? čia 
būtų, galima gauti pašalinį lyg 
ir valstybę^interesų atstovavi
mą; §upraritamas jų tokis rū
pestis—didesnį atlyginimą' gau
na. O kadangi jų darbų kont
rolė yra sumažėjusi, o kai ku
riose žinybose ir jokios priežiū
ros nėra) .‘Tai valstybinėse tar^ 
riybošė jiė fėti švėčidi! Aiškp) 
kad visa tai yra penormalu.

Butų galima čia išvardinti vi
są ėil<į tofflį valdininkų, kriPfe 
saVo Valstybiriėje tarhybojė yhd 
tik šVečiai arba, kitaip pasa
kiną kurib ateina pasitrišyti riį- 
gą gavę. Bet juk šitokiu pavar
džių paskelbimu nieko gero ne- 
atsįeksi. J?enka' pasakyti, jog 
LieiiiVoš biurokratija daugiau
sia turi tokią atšipusią š'ąžiriV, 
kad toks išvąrdinimas jos nepa
veiks. O be tu, retas kuris tų 
valdininkų laikraščius skaito, .o 
ypač Užsienio lietuvių spauda, 
jiėrhš višUi sVėlifriri yra. Štrii 
kad it Š. Ameriko j ė Vįleščj ęs ag
ronomas GilvydiŠ gali būti gū
ras pavyzdys. Parvykęs Lietu
von) jis lyg kažkokią didžiulę 
naujieną parsivežė ir pasakote 
pasakoja, kięk š. Amerikoje ei
na lietuvių Iriikrriščių ii- kaip jiį 
bendradrirbiai iš pasišventimo' 
dirba.

Ponui agronomui Gilvydžiui 
net teko į Ameriką Vykti, kad 
galėtų patirti, kiek ir kokių lie
tuviškų .laikraščių eskina. O 
juk tąl seimo atstovas, ir dagi 
hė koks eilinis atstovas, bet vi- 
ce-pirmininkas. O be to, tikras 
tautininkas, o ne koksai kosmo
politas - internacionalistas. To-

laikraščių.
Ir jeigu iš dalies “tautos ąt- 

stevybės” šulai tokių dalyką 
nežino, kol nenuvažiuoja į Ame
riką, tai ką čia jau bekalbėti ri- 
pie eilinius, kad ir žymius Lie- 
tūvoš Valdininkus.

■ /<<. . , ji ... ■ ■- .• .?

Taigi dėl šios priežasties su
silaikau Čia visą eilę valdininkų 
pavardėmis išvardijęs. O juk y- 
ra tokių valdininkų, kurių pa
grindinis atlyginimas per menė-' 
sį siekia 400-800' litų (tai vals
tybės atlyginimas), o iš visokių 
kitokių šaltinių gauha 1,000 - 
2,000 litų per mėnesį, štrii ko
dėl Lietuvoje visas gyvenimas 
taip biuhOkra'tiffamaš. Valdinin
kai gyvai suinteresuoti yiso- 
kiomš drriugijdmri bei bendro- 
vėpis atstovauti lyg ir valdžios 
reikalus. Gimsta visokios kon
cesijos^ posėdžiai, kad tik dau
gikli litų butų galima' išpbsė- 
džiauti.

Kadangi parlamento tikra to 
žodžio pfrisme nėra, tai nėra 
kam ir valdininkai prižiūrėti, 
juk ės'amas seimas taip pat 
daugiausia iš valdininkų suside
da. 0 tai reiškia, kad varhas 
varnui akies nekirs!

Nenuostabu, kad daroma 
daug visokių hėreikalingų išlai
dų; Kad ir kelionė į š4 Ameri
ką —■ gelbėti šaVo tautiečiui— 
juk irgi buvo Valstybės iždo lė
šomis atlikta! Ponai Gilvydžiai, 
Kvikliai, Augustauskai, —tai 
vis tokie vyrai, ktirie šrivo lė
šomis nepratę “tautiečius gel
bėti.” O kaip žinome, “tautiš
kumo biznis” dabar Lietuvoje 
yra pelningiausias biznis.

* ' / •

tris, fešhhčias toliad niiį 
nių' kelių, nes čia buvo tikėtasi 
rasti daugiau seneshių mūrių 
kaimų kultūros paminklų.

Ekspedicijai darbą pradėjus) 
pasirodė, kad iš tikrųjų neap
sirikta pasirenkant tą Viėtą, nes 
medžiagos gausumas ir josios 
etnografinė vertė ekspedicijos 
reikalavimus šiuo atžvilgiu vi
siškai patenkino.

Ekspedicija per vieną mėnesį 
aplankė Linkmenų ir Kuktiškių 
valščių 23 kaimus. Visuose šiuo- 1 X./ ę / * - v ■»- i
sę kaimuose surinkta įdomes
nių etnografinių ir liaudies me
no eksponatų, o kai kuriuose tiį 
kaimų inventorizuota įdomesni 
Statiniai; iš jų vienas yra bu
vusi kaimo karčiama, kurių Lie
tuvoje jau mažai yra išlikę. 
Plaučiškių km. inventorizuota 
viena sodyba ir įsigyta busimam 
Tėviškės Muziejui senovinė bu
dingos statybos daržinė; Dro-' 
biškių km. inventorizuota lini
ne, Šamesto km.—senas svir
nas; Apidinių km.—dvi dūminės *t ; fpirkios; Ripaičių km.—sena* so
dyba ir linine su dviem krošni- 
hiiri.

Visa ši medžiaga 
ma V. D. Kultūros 
archyve ir ateityje 
etnografinio mokslo

Per tą menesį ekspedicija yra 
surinkusi apie 400 įvairių etno
grafinių eksponatų, padaryta 
apiė 600 būdingesnių foto nuo
traukų, padaryti fotografijomis 
ir piešiniais iliustruoti aprašy
mai kailių dirbimo, stogo den
gimo, puodų dirbimo ir. t. t. A- 
teityje nusistatyta, kur tik bus 
renkama etnografinė medžiaga, 
tame valsčiuje ar apskrityje su-

rtepadenžiamtis hUostolIUŠ 
tu vos muziejams. Tsb.

Lenkai net namų ne 
leidžid lietuviaihs 

statyti

bus laiko- 
muziejaus 
patarnaus 

tikslams.

VILNIUS. — Visaip engdan 
Vilniaus krrišto lietuvius, lei 
kai net neduoda leidimų lieti 
viams statyti trobesių. Št 
“Vilniaus Rytojus” Nr. 64 n 
šo, kad kai kurie Andrieja\ 
valsčiaus lietuviai ukinink 
prašė Suvalkų apskrities st 
rastą, kad jiems leistų pasist 
tyti naujus ir perstatyti seni 
trobesius.

Tokius prašymus storast 
nusiuntė Trumpalio kaimo ui 
ninkas Vladas čeponas, Budzi 
ko kaimo ūkininkas J. Judick 

I ir Giluišių kaimo ūkininkas Pi 
ras čeponas. Visi ūkininkai g 
vo neigiamus atsakymus.

SUSIDŪRUS SU DVIRAčll 
VžMuštas SMOGUS

KREKENAVA. — čia v 
labai kalba apie tą keistą š 
mis dienomis ištikusią nelain 
kuri įie kasdien stebina dai 
Europą. <Rugpjūčio 15 d. ry« 
ąažiuodamas dviračiū į Krel 
navos miestelį, Jonas Bondž 
lis, užmušė gretimo kaimo 
metų senutę K-nę irgi į Kre! 
navą ėjusią atlaiduosiia. Nei 
mė atistiko pusiaukely, kai d 
ratininkas, nusileisdamas r 
kalno vieną kart paskanmbi 
ir senutė, greičiausia blogai i 
girdusi, (ar kažkokio instinl 
pagauta) metėsi į dešinę, į

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip saugomas Lie
tuvos etnografinis 

turtas

rengti ir to krašto etnografinės skui atgal ir papuolė po dvi 
medžiagos parodą.

Ši ekspedicija tokią parodą tinę smūgį, tuoj vietoj mirė 
buvo surengusi Saldutiškio taip greit, kad jai nespėta ; 
rųiestely. I greitąją pagalbą suteikti. P

Apskritai, įvairiais istoriniais! noma, kad ji sirgo širdies Ii 
paminklais, tautodaile, tautosa- L Bondžiulis, nuvažiavęs į n 
ka ar etnografija paskutiniuoju stelį, tuoj pats prisistatė pol 
laiku labai susirūpinta, ,nes jai ir pranešė apie nelairpę. 
kiekviena pavėluota diena neša dūkia kvota.'

Čiu. Nukentėjusi gavusi- į k

t

Vlour Coleman BURNING- HEATERG

joj Vichy šaltinio* rriihėralinis 
vanduo pasirodo su kiniškai pa
rašytomis etiketėmis, Argenti
noj —- ispaniškai ir t. t. Itali
joj Vichy min. vanduo yra ge
riamas iš žalių butelių, Austra
lijoj —- iš baltų ir t. t.

45 milijonai butelių per me
tus! Juk tai visai gražus skai
čius : 
tukst. 

. <. '» 

tukst.
lių.

Taigi,
vandens butelių keliauja po vi-

dienai išeina apie 2Q0 
buteliu, valandai 25 
minutei — 400 bute-

15 mil. •prancūziško

Vyt huto ®. Ktiittiros mųžie- 
jiiš jau kitris laikfeį kai rūpina
si etnografines medžiagos ririki- 
mū ir stehgiašl, apsaugoti šilios 
nykstančius kuliurinius turtais. 
Nors dar ir nėra išspręstas Tė
viškės (Muziejui vietos parlnki- 
ftio Mriūriiinriš, tačiau V., t). 
Kultūros muziejus, susižinojęs 
su Žemės Ūkio Ministerija, dėl 
šiemet. skirstomu i viensėdi j aš 
senų kaimų nutarė, kiek bus ga
lima, ėriąmą šidoše kaimuose 
ėliiogHfinį turtą išsaugoti: še- 
has šodybUs aprašyti, 0 atški- 
tiils ^KŠporiatUs nurinkti ir. at
gabenti į V. D. Kultūros muzie
jų. . r ........ j ;

šiam darbui įgyvendinti V. t>. 
Kultūros muziejus š. m. birže
lio Ž5 d. Vienam mėnesiui pa
siuntė,! Linkmenų valsčių, pa- 
demarkiįnėš rajoną, penkių as
menų ekspediciją minimai me
džiagai ririkti. Ekspedicijoje da
lyvavo V. D. Kultūros mūžie- 
jaus etnografinio skyriaus vedė
jas A. Rukštėle, V. D. Kultūros 
muziejaus sekretorius V. Kup
revičius, dailininkas V. Jurkū
nas, Šiaulių “Aušros” muziejaus 
bendradarbis K. Dambrauskas 
ir fotografas J. Timukas^

Šios ekspedicijos tikslas Hiivp 
sistematingai ir nuodugniai iš
tirtiir užfiksuoti vietoje pasi
rinktų kaitrių budihgėsnes so
dybas ir jose esamus etnografi
nius paminklus; daryti tikslius 
sodybų planus; trobesių brėži
nius su pieštomis ir fotografuo
tomis detalėmis; aprašyti šu sO-' 
dyba susiję etnografiniai objek
tai. Be to, dar norėta atkreip
ti dėmesys į tipingesnius stati
nius ir stengtis juos įgyti ir 
perkelti į busimąjį Tėviškės Mu
ziejų.

Savo darbui ekspedicija pasi
rinko dar visai netyrinėtas vie-

APRŪPINTI SU

Automatine
Tehlpėtattiros

Kontrole
A

RECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintalns 
„ A“Saf* 
Temperatūra

Dabar Colėirtrifi Aliejum c ImB 
Kūrenami šildyttivai pa- 
laiku riuslatytą temteTa- 
turą, kai yra. aprūpinti 
su autoniatihe tėmprita- 
turos kcAitrole. šį ekstra 
įrengimą štidard w a 1 1 
thei*rtU>strit, bil valve ir 
ttaflsfofftier! ir įtaisyti tatai yra 
taip lengVa, kaip duriį skambutį.

Perdideiiš karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe- 
ratufri visūomet ūžtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasūkit thėrihOstato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domej šias ypatybes: Heat Refleetor Doors... 
HeatR Ėadiating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burriep.

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc

S .fe . • » * 1 < • '

“The Home of Fine Furhiture”
Since 1904

1748-50 W. 47th Stteet
Tel. YAkDS 5Ū69

!!■*



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

SURE HE WASN’T

Krautuve
SKELBIA RŪDENImO

Sensaciniai sumažintos kainos attt geriausių namam reikmenų—Lengvus Išmokėjimai
Tel. MONtbe 6800

aukščiau

uz

autortiobiliaus

MARTINKAI

Chicago, IlliilOis

Northweslern 
Stove RepairCo

Imame senais dalykus į 
mitinus ant naujtį
' ■( • S ' jLengvus Išmokėjimai

Y** * 
h......

KEISTA IR NE 
KEISTA

Tik įvardyk dalį kurių 
reikalauji, vardų ir 

numerį futriaso, 
pečiaus ar boilerio, ir 
mes pristatysim dalis 

garantuojant, kad

THE LABORING 
W0MAN

GERB. Naujiną įkaityto- 
jo® ir ikaitytojai. prašomi 
Pirkini? roikidab SIU Į tfit 
krautuve*, kurio* škėflštidB 
Niiiji*no«»,

Pasikldusykit musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėl 
11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

Furnasai
BOrlai
Pečiai

Pataisymai

$59.50 Alyva Kūrenami 
domi Pečiai po >

*39.50

Didelis Stakas 
Visose Krautuvėse!

662 W. Roosevelt Ei.
312 West 63rd Ši.
2323 Milwaukee Avė.
8816 Comhiercial Avė>

. diiiCACo, iLL.

Šis naujos mados 
Kroehler Išdirbystės 
Parlor Setas $100.00

Maloniai kviečia visus atsilankyti į krautuvę ir pamatyti 
rudeninius tavorus. čia pirksite daug pigiau negu 

kur kitur.

When I wrtš graddated fttolfn 
medical SCllrtOl, I was only 2ž! 
and looked youhgėh My firšt 
intėrne assignment was obšte- 
trics. Ą patiept in labor waS 
admitted and I was to examinė \ j” į ♦•vr į
her which included a rėčtal 
examinationv for ceryical dila- 
tatidn. The patierit dohbted m ė 
when I assured her I was a 
full-tledgeil dočtor. Oh attemp- 
ting a rečiai ėxaihination, she 
said, “I thought so, you aren’t

Pasitikėjimas
The Halsted Exchangė -AV? jt-įįteK 

Ndiiorial Bųhkii to7'“-'Er’jS
šimtai žmonių... jūsų draugai, jUsų
kaimynai, jūsų bendrai bizny..; J į*. ĮjT
šimtai žmonių, lygiai tokių; kaip
jus, atsilankymą į Halsted Efc- |f1jUC u J
change National Bank padare kas- į*'mĮ|STH-
dieniniu papročiu! Jis įrodė esąs *Ajl mjfljnl j 0R 5M 
ištikimu tarnu kiekvieno iš tų vy- ĮĮ ĮĮj.L j~ . ] r J Įv] gį 
rų ir moterų... teikdamas sveiką (įĮį ii jjffl W CT 
patarimą, darydamas protingus in- SS
vestmentus ir skolindamas jiems gjĮĮjBK;■ 
pinigus, kai jiem reikia jų
MES KALBAME LlEtVVIšKAt

T. KARTINKI18 MEN’S SHOP
Tel. Boulevard 3210

maistu 
ina

$75.00 gražus seklyčiom
, . SĖTAI ’ ’ ■

38.50
$85.00 3-jų dalių moderniš
ki miegamų kambarių setai

59.50
$40.00 gražus, naujos mados 

9x12 kaurai

T. MARTINI® MEN’S SHOP
3348 So. Halsted St. Chicago, III

Vyriškų Rūbų 
Krautuvė

bar yra yisiėiiiš hiskti, kodėl 
karai kyla, kjodėl žmonės vie
nas kitą puola. Prisivalgę Visd- 
fcių paškustvų, jie nerimstA; 
kaip ta Lietuvos kiaulėj kuli 

maitindavęs riegarbiilgii 
būdavo nepakenČid!- 

fienuoPaiiia.
G.dto /f .> a .iXy i'

— Pakajaus niinisteriš;

$8.50 drabniai matracai
?5.95

Mums keista; kad į Ispani
jos naminį karą nešikišančlds 
valstybės pakvietė ik Italiją 
tfftlWauti “piratų” submarihų 
pūdyme ir naikinime, bėt Vi- 
šhi nekeista, kad Italija atsi
lakė shvas subfnkrinas gaudy
ti ir naikinti.

3-jų dalių šios gražios ma
dos lovos — pilnas įrengi 

mąs: Lova, Springsai ir 
springsinis matracas—

*18.95

BALTASIS SVEDŲ 
LAIVYNAS?',;

Nuolatipis susisiekimas

NEWYORK —
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko

DROTTNINGHOLM rūgs, 23 
GRIPSHOLM ..... rūgs. 30

KUNGSHOLM ..........  spalių 23
GRIPSHOLM .......... spalių 26

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
, laivakortę ten ir atgal. 
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę btoŠiUreles ir kaihordŠčio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE

181 North Michigan Avenue

Rudeniniai tavorai jau krautu
vėje. Pilnas pasirinkimas skry
bėlių žymių firmų: Mallory ič 
Portis Brothers. Gražių švede- 
rių, viršutinių ir apatinių marš-1 
kinių Wilsoh Urbs, išdirbystės. 
Taipgi Broadeloih marškinių 
Arow Co. Skurinių Jacketiį. vil
nonių kelnių, pirštinių, kakla- 
raikščių, kepurių šalikučiiį, 
diržų, “overauzių” ir kitokių 
drabužių pilnam pasirinkiihui.

Jeigu pasa.Ulis tau neaiškus 
ir nešUprUnti jame nei savd 
vietos, nei' pareigų; nei už ką 
kiti žhlohės ginčijasi it kovo
ja, lįsk į užpečkį ir maitinkis; 
k&l hUttiiffl;

tlž šitą pUtUrimą visi kan-

A Lithuanian couple had 
brought their infant tb thė 
dišpėnsary. Šince the symp- 
tofns suggested a pošsibie bifth 
injųry, I asked how long thė 
mother had been in labor bė^ 
fore the baby was boru. For 
Severai minutes the parenis 
hafanguod loudly and rapidly 
in their native tongue. Finally 
thg father rėplied: “My wile 
she work in da mill for t’rėe 
year before we marry and Orte 
yėah aftėr”.

(Submitted by H; E. Christ- 
man, M.D.; Lakewood, Ohirt)

valgio, todėl ir jie erzųs. Lie
tuvis kiaulienos, žirnių ir kb- 
piistlį pHVal£ęš jaųčiafei 
generolu. Lenkai prikfemša pil
vus blynais* kleckais, kotletais 
ir kopūstais, todėl ir jie nį- 
fimšta. Japonai žuvies it ry
žių prisiėdę piiola i-afnėšhidš 
fyvėhtojtfs.

Vis aiškiau darosi; kad karų 
arba vainų visai nebūtų, jei 
žmonės kitką valgytų. Mes nė- 
užilgo ištirsime ir patarsifne; ką 
valgyti, kad nereikėtų vajavo- 
tis. Kada pamatote musų taii- 
tininkų gazietas puolant kitų 
srovių žmones, bukite tikri, kad 
redaktoriai prisiėdė žiriii^; bul
vinių blynų lt ptėčėllų. kartais 
ir kUgel 
militaristišką Ūpą, KopUstus ėdą 
Žitibflįs irgi yfa linkę prie ka
ro. Raugintus kopūstus valgo 
rusai, vokiečiai, lenkai ir lietu
viai. Visi jie pusėtinai kariš
ki. Prie kopūstų reikia pridėti 
kilbasos, kad žmogus pasidary
tų dar karihgešnis, ką vokie
čiai ir daro. Amerikonai pusė
tinai valgo binzų, lašihių ir 
kofnų. Nors šitie valgiai ir iš
pučia pilvą,x vienok žymaus ūpo 
faituotis nesukelia. Italionai 
prisivalgo makaronų, spagetų, 
apipiltų smirdančiu suriu ir vi
sokiais kartumais ir macnu- 
mais, todėl visuomet yra lin
kę muštis. Graikai, avienos pri
siėdę, butų visai ramus, jei ne
maišytų dilginančių prieskonių.' 
Arklieną ėdą arabai, turkai ir 
totoriai ieško sU kuo nors mu
štis. Francuzų ir ispanų val
gis susideda daugiau iš erzi
nančių prieskonių, negu paties

j KOKIA PARTIJA 
STOTI

$119.00 Refrigeraloriai ne
toli 5 cub. pėdų mieros

*79.50
$400 pilni 4-tių kambarių 
įrengimai; naujausios ma
dos, viskas kas ' reikalinga 

dėl namų už

$55.00 Gesiniai Virtuvėm 
Pečiai po 

*32.50

Su pirkimu jiilnos mieros 
akordioną duodame iki 50

LEKCIJŲ DYKAI
Leilguųs išmokėj Omai

Šveikas už marte;

SEZONO ATIDARYMO

Gararttdoti Midget radios 
reguliariai $15, už $ft.9S

ą jdftctor, You, don’t even know 
where the baby romes from”. 
Irųagine my embarrassment 
v^hen she ordered me out p£ 
the roorų and asked that only 
a. real doetor examine her.

(Submitted by J. G. Pekala, 
M.D., Deti-oit, Miėh.)

$55.00 Moore- Išdirbystės 
Pilnai Parceliuoti 

Šildytuvai po
*39.95

Naujausios mados garantuo
ti sprrngsiniai matracai;

vęftės $20.00, po

*9.95
Garantuoti lovom springsai, 
raitytų dratų su Ilellical 
viršų, $8.00 vertęs, po

*4.7Š

$80,00 Kombinacijos Pe
čiai Bungalow Madoš po

*54.69
V' y . 4 *

$1504)0 Didžiausios Mieros
Kombinacijos Pečiai po

a09.50

Kelionei į Lietuvą 
jSSUffis.

APDHAUDA 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ • 
galite gduti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį t 
e nuo Ugnies
• nuo Vagių

nuo Langų išdaužymo
AUTOMOBILISTAI:

Automobilių htlb ugnies 
ir pavogimo, iitib sužei
dimo ar užmušimo žfiib* 
gaus. Nuo SUdaiižyrtio ki- 

Nuo 
sudaužymo savo aUtoihO* 
biliaiiĮk Galite gauti boa- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Amerb 
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NATIONAL BANK
HALSTfeD ŠT. f>rie 19lh PLACE

Nariai FEDERAL RESERVESYSTEMOS, JR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJŲ

, Jeigu tufi senos bobos cha
rakterių ir ėsi linkęs pletkaū-
ti it Vaikiškais- dalykais di
džiuotis, eik pas šandariečius.

Jeigu* ėsi karjeristas; vergi
jos šalininkes ir/.birmbš... kla
sės balhmUtas, taVo vieta pas 
tautininkus atba fašistus.

Jeigu esi biskį arba daugiau 
negu biskį durnas ir nepalan
kus jokiam mokinimui; o la
bai paklusnus parazitams, 
trauk pas klerikalus.

Jeigu esi agresyvus, nenuo
laidus ir įsitikinęs, kad tii nie
kad neklysti, biik bolševikas.

Jeigu esi atsatguš; taikiis/j didatai tiir^tų sukalbėti po tHš 
nuosaikiiš ir mėgsti kalbėti ik “!

yra nepabfasta vertybė. Nepraleiskite pfogOš šį siutą 
pamatyti per šį išpardavimą; .

$109.00 puikus console,
12-tiibų radioš

*59.75
/

$30.(10 Sttidio, CoiicliCs
*19;96

gražios klijonkėš
*3.95

$40.00 5-kilj dalių BVCakfašt 
SETAI

*19.95
gražus liauji Loim- 
ging Krėslai

12J5
jos mados Zenitli 

1938 mėtų Midget Radios
*19.95

nes aš neturiu laiko; todėl uz 
liekamus pinigus samdau uba
gus ir kunigus derėtis už ma
ne su .dangumi.

NArtMĖkOS, Ctiica^, l|t 
. NU, !*'»—* ' .... I • ... n. ...«~

diskfršdby, stok firil sbciališ- 
tų. _ v \

J eigų visokis par e dk as tau 
įkyrėjo ir visi tvarkdariai iš
rodė žulįkaiš, veidmainiais ir 
parazitais, buk anarchistas.

Jeigu jautiesi baigus, . kaip 
zuikis ir į griežtą kovą už nie
ką nedrįstum stoti, tačiatt ge
rų dalykų pasaulyj norėtmri 
tnatyti, pasiskelbk esąs libera-

bJhuji Console
Radios po .....

Pilnas pasirinkimas naujau
sių ir geriausių Piano Akor- 
diohųĮ Italijos, Vokietijos ir 
Anleęitęsj įi^dirbysčių. Pro- 
gress Krautuvės kainos ma
žiausios, pasirinkimas nuo

*19.50

ūmuiŪRĖ C
3224 So. Halsted Street

J. KALEDINSKAS, Vedėj
Tel. VlCtory 4226

KROEHLER 
lt u i lt

įBrggffi

i '‘Aitart iJb

■į\,ry'i /'jnJE



Diena 1$ Dienos darbo išė

šulinyjeRado negyvą keltuvū

DIRECTORY
New 1938

RASAS
50c35c

FOTOGRAFAS

Povilas.
SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

HOSPITAL

KELEIVIS? • RESTAURANTAI
NĖRA KO BIJOT

PARDUODA

JONAS GRICIUS

KELEIVIS

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

845
545
475
495

Avenue 
5727.

LIGONINES— 
HOSPITALS

Su Didele Nuolaida 
Už Jūsų Sena Pečių

gėrimų ir 
visi gražiai

Patente d shutters direct the 
heat uhere you want it

Dėl tos, 
užmerkė 
Kay nuo 
palikda-

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS

'36 5-pass, 
Sedan ....
*35 5-pass

Sedan .....

1938 Philco Corisole
Model Radios taip žemai, kaip

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ..

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

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

Gimtadienis— 
Varduvės

Išsiėmė Leidimą 
Vedyboms 
(Chicagoje) ( ■

Joseph Mockus, 24, 
dred Barborka, 20

Švęs Sidabrines 
Vestuves

Automatic Tuning 

PHILCO

4179-83 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3171

dalyviams 
už suteiki- 
pp. Yuškai

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400

i visokių pa
tų, . gražių 

ikslų ir žinių

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis' užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

MINKŠTOSIOS BOLĖS 
RUNGTYNĖS

KITOS DOUBLE X 
PHILCOS

79-95

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

grjš veik tuo pačiu laiku iš Lie
tuvos,'kaip ir jis pats iš Texas 

VBA.

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

Didele nuolaida už senus radios į mainus ant naujų 
< LENGVUS IŠMOKĖJIMAI. ,

S. NAKROŠIS, vedėjas
CHICAGO

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 Sekt 34th Street

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas GANAU 8500

* Parduodamos tik su Philčo High- 
Efficiency Ąerial, kad užtikrinti 

daugiausia priėmimų iš užsienio

ANGLYS — COAL

Ar žinai , kodėl vieni j j gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?
•' . > ’ ’ ■ , r

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jpnims draudžia jj j rankas 
paimt, y .

“Keleivi” žmones mėgsta dėl 
to, kad Jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, .jame rasf 
tarimų, pamokinim 
eilių, įdomių paveiks 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams,

Adresas toks:

DAILY
BUSINESS

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

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma 
3910 Ogden Avenue

kurių p. Kuraitis turi gerą var
dą, kaipo gabus ir apsukrus au
tomobilių agentūros vędėjaš. 
Rezidenciją turi ties 3228 So. 
Union avenue, kur dabar toliau 
rašo savo įspūdžius iš įdomios 
kelionės po Amerikos šiaurę.

Milda Aut6 Sales pardavėjai, 
kurie rengė sutiktuves, yra p. 
Banky, F. Bulaw, K. Sabonis ir 
J. Bačkys. —Buvęs.

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

Sekmadienį atdara 
visų dienų

ras dirbo VVechter and Wal 
lace firmai. Ketvirtadienį darb 
davio pasiprašęs, 
jo vieną valandą anksčiau, kad 
suspėti iki ketvirtos valandos 
į logoninę, savo šeimos namon 
parvežti. Bet’ čia nelaimė. Tuo 
tarpu, kada žmona, jau nusiilgč- 
jusi, jo dar vis laukė nors ir 
oasivčlinusio, policija traukė 
jo kūną iš šulines. Jis buvo nu
kritęs nuo penkto aukšto.

Nelaimė atsitiko prie 515 S. 
Wells g. Spėjama, kad nelai
mė per skubėjimą. \

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

TeV Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run .$7.40
('Screened) ------------ - tonas
SMULKESNES $7.15

Jonas ••••• ••M ••• • • U

ENGLEWOOD—Rugsėjo 10
d., įvyko Marie Yuškienčs, 6241 
So. State Street, gimtadienio 
ir varduvių puota, į kurią su
sirinko gražus būrelis artimes
nių draugų? Jie suteikė p. Vaš
kienei gražių dovanų ir gėlių 
bukietų. Prie skanios paukš
tienos vakarienės 
draugiškų kalbų, 
praleido laiką.

1938 Philco Midgėt
Radios Natija žema Kaina

Wave $3.50 iki $5.60.
Penktad., šeštadienį 

MARCĘL ... 
S—SĖT ......
MANICURE

Pradedant rugsėjo 20 d. ir 
baigiant 23-čia bus minkšto- 
sios boles rungtynes. Rungsis 
32 tymai už labai gražią Ed- 
ward J.« Kaindel Čikagos mie
sto Trofėjų. Vieta Mills Sta- 
dium, Lake ir Kilpatrick. Dėl 
informacij ų pašaukti Dearborn 
6?14. S.

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

Prijungiamas prie liukto dūmam ištraukti kaip 
paprastas pečius. Degina pigiai kaštuojantį aliejų. 
Paprastas pasukimas rodyklės reguliuoja karščio 
kiekį. Neeikvoja kuro. Nebūna karščio ar šalčio 
kraštutinumų. Kelių mierų, kartu su tuo, kurį ga
lima operuot net 46 valandas su maža liepsna vie
nu rezervuaro pripilimu. Galima prijungti prie 
kuro laikomo oro pusėj.

porcelėno enamelio. Modeliai tinkami namam 
ofisam, mokyklom, bažnyčiom, šapom. Lengvi iš 
mokėjimai, jei pageidaujama.

GARFIELD PARK. — Kazi
mierui ir Kazimierai Mateko- 
niams šiandien yra labai svarbi 
diena. Išauklėję dviejų gražių 
vaikų šeimą ir atsistoję tvirtai 
ant kojų ekonominiai, šiandien 
jie švenčia savo sidabrines ves
tuves.

Sukaktuvių paminėjimui jie 
sukvietė artimus draugus ir gi
minaičius į sidabrinių vestuvių 
vakarienę, kuri įvyks W. Neffo 
salėje, 2435 South Leavitt st.

Pp. Matekoniai gyvena' ties 
3435 West Jackson Boulevard. 
P-as K. Matekonis yra Lietuvių 
Tautiškų Kapinių trustistų ko
miteto narys

Palauktuvių 
Surprizo Puota

Pp. Grigaliūnai, sužinoję apie 
p-ios A. Urbonienės, gyv. 2849 
W. Persihng rd., iš Lietuvos 
sugrįžimą, suprašė apie 100 gi
minių ir draugų ir pakėlė pa
lauktuvių surprizo puotą. Puo
ta įvyko Spaičio darže, rugsė
jo 12 d.

Kada pasirodė darže , p-ia 
Urbonienė, visi sušuko “valio”, 
o p. Urbonas, net, ir su lietu
viška degtine, vynu ir sūriu. 
Susėdus už stalo prie vaišių, 
p. Urbonas paprašė keletą žo
džių pratarti, bet p. Urbonienė 
tięk buvo susijaudinusi, kad ji 
negalėjo nie vieno žodžio pasa
kyti. ; < •

Ji’ aplankė savo tėviškę Ma- 
žeikunų kaime, Pakruojaus pa- 
rap., aplankė Kauną, Klaipėdą 
ir kitas vietas. Ji visiems pata
ria aplankyti savuosius. Pp. 
Grigaliūnams priklauso tikrai 
didis padėkos žodis už 
gerą sumanymą.

D. Dovidauškąp

Ruošiasi Naujiems 
Automobiliu 
Modeliams

BRIDGEPORT. — Apsukęs 
Kanadą, Didžiuosius ežerus ir 
kitas įdomesnes šiaurinės Ame
rikos vietas, Dominikas Kūrai- i 
tis su žmona Della neseniai j 
grįžo Chicagon ir pradėjo ruoš-1 
tis 1938 automobilių modelių 
sezonui. Nauji modeliai Buick’ų 
ir Pdhtiac’ų už kelių savaičių 
pasirodys rinkoje, bet jų kai
nos gal bus šiek-tiek aukštes
nės, negu 1937 automobilių.

Pagerbdami savo toli važia
vusius šeimininkus, p. D. Ku
raičio įstaigos, Milda. Auto 
Sales, atstovai surengė jam ir1 
p. Dellai sulauktuves įstaigos į 
rūmuose, 'ties 806 West 31st 
Street. Vakarėlyje dalyvavo ne
mažas būrys pp. Kuraičių drau-i 
gų ir tarnautojai su šeimomis. 
Dalyvavo ir atstovai iš General 
Motors firmos viršininkų, tarp

ESTELLE’S BEAUTY SHOP 
903 West 35th Street

A 1 blokas į vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7459
IJMjl * Atsilan'kykit pas Estelle’s ateinantį kartą dėl Pėr- 

manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.50.
* Machinless Permanent

y Pirmad., Antrad.
I f Trečiad., Ketvirtad.
/—> S—SĖT .....
k. MANICURE

Pavojinga skubėti, 
tad, priežasties, štai 
amžinai akis ir John 
3623 S. Wolcott St. 
mas jauną žmoną Aliną-, 20, ir 
dviejų savaičių kūdikį.

Anna. Kay dar tcbgirlėjo 
Michael Jleese ligoninėje; Vy-

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

75% eini U-J..................—. $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 Sd. Fairfield Avė.

Visiems puotos 
už atsilankymą ir 
mą gražių dovanų 
yra širdingai dėkingi.

Senas Petras

22.50
ir aukščiau.

TŪKSTANČIUOSE pečium-šildomų namų yra 
džiaugiamasi šiluma “diriguojama” su HEAT- 

DIREGTOR, vienu, iš garsiųjų SUPERFEX Alio-

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

Reikalauja
Perskirų

Victoria Salas nuo Lawrence 
Salas

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
ALFABETO 

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

Englewood Stove and Repair Service
Pečius, Gas Rangės, Šildytuvus, Skalbiamas Mašinas 

r' ir Refrigeratorius.
Pataisos ir Dalys Visom Išdirbystėm.

PARODAI SANDĖLIS • PARDAVIMAI IR PATARNAVIMAI
6850 GREEN ST. WENTWORTH 4919

CHICAGO, ILLINOIS

Chrysler *37 Imperial 5-pass^ Se 
dan, Radio, Heater 
furnished .........................
CHRYSLER *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER *35 Airflow 
6-p. de luxe tr. Sedan .... 
TERRAPLANE *36 5-pass 
Sedan. pilnai įrengtas ....
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas .......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ............ 
PACKARD. naujas, *37 6-cyl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 335
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan .............................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

Leo Radauskas 
Išvyko Atostogų 
į Texas Valstiją

BRIDGEPORT. — Perei'tą 
penktadienį išvyko atostogų 
draugas Leo Radauskas, 3258 
So. Union Avė. Jis užsigeidė 
pasimatyti su savo trimis dėdė
mis, kurių nėra matęs per virš 
20 metų. Jie gyvena Houston, 
Texas.;

L. Radauskas yra virėjas 
Edgewater Beach Hotel. 'Dabar 
gavo, porą savaičių liuošlaikio, 
todėl sumanė pasivažinėti. Drg. 
Radausko žmona Anna jau ant
ri metai kaip atostogatija Lie
tuvoje. Leonas tikisi, kad ji pa-

SUPERFEX HEATERS
NAUJOJ, MODERNĖJ FORMOJ

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandely 
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawford Avenue)
PLYMOUTH 
de luxe tour. 
PLYMOUTH 
de luxe tour. 
OLDSMOBILE *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DODGE *36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE *35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET *36 5 pass. 
de hixe tour. Sedan .......
CHEVROLET *34 5-pass. 
de lųxe tour. Sedan .......
FORD *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DE SOTO *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartota^ 
5-pass. Trunk Sedan .......

Naujos

Naujos
pėdų

Rockwool batu
kartonui .....

Naujos piasterboard kvad 
%

Insulatlng board kvad

Naujos wailboard 
arkušų kvad. l

7 pėdų tiesus cedar jtosts,
kiekvienas ______  __

Clear O” bevel. sidlng, 100
pėdų .......... ..........................—

11 1-3 hex. shingles, geriausi,

$2.50 maliavos, visų spalvų, $ 1.25 
galionas .................... ...... .

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

“M” n*d.

Garantuotas Grynas 
Virtas Linfeeed 

Ailejus
Galionas -OvC

Wdodlawh Brand Namam Malia
va (Išoriui Balta ir Spal-$4 .49 
vota) galionas ....... ■
Musų Standard O. K. $ 4 .50 
Grindim Varhišis, Gal. ■
One Coat Baltas Enamel $ ■< .59 
Galionas ............ ...... .......... ■
Sienom Popierius (Jus turėtumėt 
pamatyti musų pilną eilę, pirm 
negu pasirintysit)

KRAMER 
BROTHERS CO.

(pietinėj gatves pusėj) 
MALIAVOS, SIENOM POPIERIS, 

MALIORIAM REIKMENIS 
547 East 63rd Street 

Tel. Fairfax 0070. •

M. T. RĖZAS, vedėj 
ILLINOIS

~—?—’———

Žmona Ligoninėje, 
Vyras Lavoninėje

™K,T LUMBERĮ
ROOFING, WALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais ’’’K
taip mažais, kaip ** MftN.
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir. vartoto, statybai maCeriolo 
stakas pasaulyje 

2x4, 8-1,0 pėd., lin. pėda

Hheathlng boarda, 1,OOO.._ •23
24 kvad. pėdų $ 1.12 

pMa 20 
pėda ------  2<t

I visų mierų 2/^
pėda ......................

100

'nstantlų controlled

MEITUS LUMBER C0. 
3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101

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

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)
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Nelaimė Ištiko Penkias 
Mokytojas

Penkios Čikagos mokytojos,, 
gavusios žinių, kad mokyklos 
atidarė, nutraukė atostogas 
ir išskubėjo į .Čikagą. Jos vy
ko iš Lauderdale sežer.o, aštuo- 
nios mylios nuo Elkhom, Wis.; 
j Lucy Flower T.echnical High 
Sdiool.

Pakeliui, ketvirtadienio va
karų, automobiliui susimušus 
su kitu skerskely, kur suseina 
12 ir 14 vieškeliai 14 mylių nuo 
Crystal ežerą, keturios buvo

sunfciai - jsųižeistop ar penktoj ij 
lengvai

Nukentėjusios yra*: p-l§ Bet- 
ty Hanšęn, ’ 5(>, nuo 2526 Kim-j 
bąli ^v., prįįę Gertrūda Hill, 40, 
nuo 2245 N. JKeęlzie av., p-įe 
Alice Yęajngy J>9, nuo 529 North 
Austin ir p-lė Maude Post, 40,- 
nuo 2Į46 Lake Park av. Penk
ta ir tik lengvai sužeista p-le; 
Maud Kirk, .61, gyv. 9544 Long-* 
wood dr. . ,

Iš vyrų nukertėjo Fręd 'f- 
Smith, 45,* seilsmonas, nuo 3723 
DivisiOn st. Jis važiavo ir O. E., 
Olson, 30, iš McHenry. i 
—;—---------——j s—,—  4.:
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HELI GIGUS M E ET INGS 
Bažnyčįos-Susirinkimai 

BIBLIJOS PASKAITA 
temoje Prilyginimas apie Bagočių . 

ir* Lozorių.
Labai įdomios paskaitos atsibus 
Sekmadienį, 19 dieną rugsėjo (Sept.), 
svetainėje po numeriu 2458 W. 38th 
St., prie psit Archer, Avė. Pradžią, 
lygiai nuo 3:00 vai.'po pietų. Kal
bės S. Beneckas. Kviečiame atsilan
kyti višus įdomaujančius, sužinosi
te kas cyra tas Bagočius ir Lozorius, 
ir ką rėiŠkia, kad tąs BagQČįus nuė
jo į peklą, o tas Lozorius į Abra- 
homo Prieglobstį, ir girdėsite kitų 
įdomių dalykų. ‘ ■

Kviečia, ir rengia Biblijos Tyrinę-, 
tojai. * - ' ' '

Įžanga veltui-^rinkliavos nėra.
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Real Estate For Sale
Namai-žemė PardavĮmuĮ

PARSIDUODA BIZNIAVUS MU- 
RINIG NAMAS šu taverna, 1S kam
bariai viršuj, Bumside apylinkėj. 
Pardavimo /priežastis — vyro įnir
tis. 739 E. 92nd Place.

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victoty 4965
■t / , STOGDEN^YSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFIN6 CO. 
3216 So. Halsted Street

- Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA arba mo
teris, virimas, bendras namų dar
bas, pastųvus ‘darbas, nėra skalbimo, 
gera mokestis, Robins, Estabrook 
1161.

PERKĖLIAU į kitą vietą savo 
barberhę. Kviečiu savo draugus ir 
pažys.tamus atsįįankyti. Petras Gra-; 
žiilis, 660 W. 14 $t.

ONA JASULAITIENE , 
po tėvais Remedaitė

Mirė rugsėjo 16 d., 1937 m. 
2:35 vai. po piet, sulaukus pu
sės amž. Kilo iš Raseinių ap
skričio, Kražių parap., Papelių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 37 ■ 
metus. ,

Paliko* dideliame nubudime i 
8 sūnūs Jeronimą, Stanislovą 
ir Bronislovą, dvi dukteris Al- < 
biniį ir Bronislavą, marčias 
Opą ir Gertrūdą, du žentus 
Vladislpvą ir Jokūbą, 5 anū
kus, seserį Joaną Jesulaitjenę 
Ir jos šeimyną, dvi pusseseres 
Feodorą Atroškienę ir Adolfi- • 
ną Remedaitę ir daug kitų gi
minių. Dėl informacijų šauki
te Lafayette 4175.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 20. Iš I. J. Zolp kop
lyčios ,3:00 vai. ryto bus atly-, 
dėta į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin- j 
yos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtai 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus ' 
gimines draugus-es ir pažys- ’ 
.tapius-as .dalyvauti šiose laido* ( 
tuvėse. Nuliūdę,

Sūnus, Dukterys ir kitos

JONAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 diefią, 4:05 valandą 
po pietų, 1937 m., sulaukęs
21 metų amžiaus, gimęs Chi- 

, cagoj.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Oną, po tėvais 
Repšaitę, sūnų Kazimierą, mo- ; 
tiną Eleną, po tėvais yišniau- 
skaitę, tėvą Kazimierą, brolį 
Benediktą ir brolienę Stefani
ją Videikius ir jų šeimą, 2 švo- 
gerius Joną ir Stanislovą ir 2 
ciųceš Stanislavą Dargyainas ir 
Amelia įr Joną K,omet, dėdę 
Franciškų Zajauskas ir pus
brolį Pranciškų Zajauskas, pus
seserę Antaniną, Zilvitienę ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Keistučio Paš. 
Kliubo. ;

Kūnas pašarvotas 2744 W. 
43rd Street.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugsėjo 21 d., 2:00 vai. po ; 
pietų. Iš namų bus 
Į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai^kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ‘

RYTOJ TAUTIŠKOJE PARAPI
JOJE, 35 ir Union Avenue, įvyks 
pasilinksminimo vakaras su pamar- 
ginimu. Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia Parapijos Klebonas 
ir Valdyba.

TIKTAI turįs / Laisnį Daktaras 
Chicagoj pritaiko jų Ai GaraniubtUą 
Vasaros Svoriui Trusses, gautus tie- ’ 
šiai iš fabriko, už $3.00 iki $10, ku
rie tinka daugumai reikalavinįų. Jis 
taipgi pasako užinteresiiotiems, ar 
jie gali pasveikti be operacijos. Ab; 
silankykit patarimui arbd’ išekž^- 
minavimui DYKAI šiandien.

’ M ■ .. • ■, . "

Valandos 11 iki 8 P. M. Antrad. 
;įr Kętvirtad. .4. iki 6 P. M.
I)R. SCHYMAN’S TRUSS SERVICE 

1869 N. Damęn Avė;, 2nd^fl.‘' t 
Arm. 8200.

FŲrnished Rooms
FURNIšIUOTA^ .KAMBARYS su 

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

Grovęhi'U 4577,• .. ■ ;• ■
BRIDGEPORTE ' RENDON kam

barys prie mažos šeimynds, pavie-; 
niam ar'vedukai porai. Galį virtis, 
yra jnaudynė. Po 5 .Vakare. 8336 
Lituapica. r

RENDON ^KAMBARYS, apšildo
mas, , prie maž^ė'į šeimynos, bunga-, 
low,' ,'7042 So. .Uanfornia Avė.brnia Avė.,

Nuliūdę,

Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J.
Zolp, Tel. Boulevard 5203.

nulydėtas

Kazlausko 
pažįstami

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS.; | 

$6.00 
5.75 

.... 6.00 
-6.00 

... 4.75

KAMBARYS' ■ REN®QS dėl 
vieno ar dviej ų vyrų su valgi u ar 
bę valgio. 6147:$p4;Washtenaw Avė.

■ * * * 4 .!*,<** • ** * ■ ,

RENDON kambarys pavieniui vyrui. 
3406 *So. U^ioų ‘avė.

For‘<Rent

Mine Run

PAS.IRENDUOJA nedidelė krau 
tiivė tinkama dėl barbernes, kriau 
čiauš, šjąučiaus arba real estate.

3933 So. 1 Rockwell St.

Real Estate For Sale <
Namai-žemę Pardavimui

^iii yimiitlH-
,'!g~

PATYRUSI mergina, bendras na
mų darbas, būti, lengvas skalbimas, 
$9.00; Beverly 2101.

PATYRUSI MERGINA, bendras 
namų darbas, savas kambarys, mau
dynė, lengvas skalbimas, $7.00, 

Sheldrake 0763.

PAUL M. SMITH and C0MP4NY 
Real Estate, Loans and Insurance’ 

Tel. BOULEVABD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ną-< 

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

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

ANT PARDAVIMO 4 pagyveni
mų medinis namas ir 2 karų mūri
nis garažas, parduosiu pigiai, 
4352 So. MOzart St. Tel. Laf. 7346

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

10 BERNIUKŲ dirbtuvei; patyri
mas nereikalingas; $12.50;

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

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skleuas. 12 metų .senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Da
lį įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Įr šiaip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farmų.

Z. S.
6816

REIKALINGAS patyręs DUON
KEPIS, kad mękėtų juodą duoną ir 
gerus keksus kepti— Milleriams 

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

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

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

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj Ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinanti pinigus 

perkam morgičius.
NAMON FLNANCE CO»P. 

6757 So. Westom Avenue 
CHICAGO.

Biznis įsteigtas 1919 metais.

ir

Farms for Salę
Ūkiai Pardavimui*

REIK ALIN G AS patyręs kriau- 
čius prie taisymo'ir prosijimo ? vyrų, 
ir moterų drabužių.

2415 W., Marąuętte Rd. 
Hemlock 6296.

MAINYSIU modernišką kampini 
4? flatų mūrą, štymu apšildymas, 
elektrikinė refrigeracija; arti .63 ir- 
Talman. Savininkas nori katedžiąus 
ar dviejų, flatų.

MANOR REALTY CO. 
2532 West 63fd Street 

Hemlock 8300. !

BARGENAI
Turiu visokių farmu po $25 nk- 

rui ir aukščiau. Turiu 10 akrų Že
mės tinkamos dėl gasoline station, 
tavern ir valgyklos, Kaina $8600. 
Kreipkitės 10419 So, State St. Tele
fonas Pullman 5254. Matykit prieš 
9:00 ryto arba tarp 5-—6 vakare.

REIKALINGAS patyręs bučeris 
25—45 metų amžiaus. Atsišaukite 
greitai. TeĮ. CANAL 5821,

Automobiles
1932 NASH mažas sedan — atpi

gintas nuo $275 iki $165. Newberry 
Bargains, 1025 North Clark.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Tėvai, Brolis^ 

Brolienė, Švogeriai, Ciocės, 
Ųėdė, Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminės.

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

Nut ..........
Screenings

PIRKIT DABAR!!; ■
• KAINOS EINA AUKŠTYN

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

RENDON/ STORAS, tinkamas bilė 
kokiam bizniui, ypač bucernei, 3 
kambariai pragyvenimui. 360'3 . So. 
Union Avė.,. Tel.' Yhrds 2414.
-------............. -----44-4—''—------------ ------------.---L.

IŠSIRENDUOJA pilnai Įrengta 
taverna. Baraj. icę baksai, renda pi
gi, kĄibbariai pagyvenimui. A. NOR- 
BUT',! 4500 So. Paulina, Tel.' Yards 
2652;..

krautuvėse
iPirkite savo apielinkės

' ’ ■ C A It A ‘N 1' r u '[ I
VARTOTI BOILERIAI'

Radiatoriai, Raipos ir fititigai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

ii** ', f

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI > APKAINAVI
MAS. ' ;’f 1

C. MILLER MATERIAL COMPANY
MONROE 3187-88

Pocahontas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Pocahontas—Lump ar E’gg ton. $8.75 
, Reguliariai $11.00 vertės. 
Geriausios

■■ Indiana Mine Run ........ ton, $5.40 
Indiana Lump ar Egg .... ton. $5.75

Kokybė ^svoris garantuota. 
Greitas 'pristatymas visur.

DYKAI—40c' ^oseriais ir prekėmis 
su kibkvienu tonu. .

HSUPER COAL COMPANY,
s;1- 10 S.^.LąreSąlle Street 

' ’ : Dearborh 0264-0258.

PASIP.LNDIJCŲA pigiai didelis 
štoMs * tiiikaimhfeMyisdkiam bizniui. 
716 W. 31 St?^ '

3 KAMBARIAI ant RENDOS 
šviesus, naujai dekoruoti, renda 

$įL2.00. 3121 ^0. Morgan St. ■

AsiBdAų’ Ieško “•*'

1247 WEST LAKE STREET

v Kviečiame Savo Gerus Draugus, Kaimynus ir visus
< Pažįstamus Atsilankyti į Musų

GRANI) OPENING 
Remodeling ir Liquor Store Party, 
Šeštadienį, Rugsėjo 18 dieną, 1937 

Turėsime gerų lietuviškų muzikų ir skanių užkandžių 
specialiai pagamintų dėl tos dienos

. • JULIA’S TAVERN ajjd LIQ,UOR .STOĘE,
4548 Wentworth Avė. — DARAČlUNAI.

.f ' «.'• *•, . t
. -w—— -JĮ- ------ Į—fTT-------‘T • .----------r-—..

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. ] 
loto murinę English t-ype rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl -2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite,,, 
sau gražų flatą, o antro flato lenda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro-. ■ 
me ant lengvų išmokėjimų. Parūpinanti F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie ....... - i

JOHN PAKEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS .

Tel. Grovehill 0306

Mes pastatysime ant jūsų į 
im Tmriniifltnc? Knc .Yiulncii •

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

Mpsical Instruments
Muzikos Instrumentai

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS 
Marųuette Parke 5 kambarių nau

jas mūrinis bungalovv—apšildomas, 
garadžius, kaina $3300. Mažas iįnio- 
kėjimas, vertės $5500.00 '<

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

Turime visokių kitokių bargenų— 
namų ir farmų pardavimui 
mainymui.

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

Telephone Grovehill 0306. 
Atidarą Nedėlioj nuo 10 iki 2 

pietų.

arba-

po

We Get R.epeat Orders For Our 
j , , High Grade ,

ILLINOIS COAL
LUMIA ..........
MINE RUN .. 
EGG OR NUT 
SCREENINGS

OUr trucks cover the city and 
suburbs. ■ • ...

Call Day or Night ARDMORE 6975

$6.00 
$5.75 
$6.00 
$4.75

BRUNO SHUKIS
Generalis Kdntrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So.. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824
. ■■■■ ■' , - V A''1 * ’’ " •

IŠLYGINIMUI NEJUDINAMO 
TURTO reikia, parduoti tuojau 10 
farmų Michigane batgeno kainomis. 
Vidutinis fanuos didumas 120 ake- 
rių. Nėra priekabių it taksai užmo
kėti iki šios dienos. Farmos įkai
nuotos nuc' $500 iki $4500. Galima 
sutvarkyti parodymą farmų paran
kiu laiku. Rašykite 1739 So. Halsted 
St., Box 706.

PAIEŠKAU^ APSlVEpiMUI mer
ginos ar našles.; Esu blaivas ir nuo
laidus. • Turiu vpuikų namą, didelį 
oranžių sodą Ęloridoj. Bet reika
linga „kad if jus turėtumėt pinigų 
dėl prisidėjimo pabudavojimui Gas 
Station. Netųuįu^jpkių Skolų. Esu 38 
metų amžiąus. Laukiu atsakyj.no.

Ą. S. Mann, > s .
1448 So. Kedzie Avė., Chicago, IlL

i^PĄIESiKAU.' RAYMOND’O STEL
MOKŲ (St.oĮmaų), kuris paskutiniu 
laiku radosi Maine statė, Mass, Jis 
yra sūnus .Zignianto Stelmoko, ku
ri*, pražuvo 7 mętai atgal. Prašomą 
jis atsišaukti arba jo žmona Mag- 
gie Stelmųkienė; Juos laukia labai 
svarbus dokumeh'tai tėvo palikti.
Sophie Wallick,’ 334 W. 117th St.

. . Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ŽENGTA porą ieško darbo prie 
namų ar aii.t ūkęs. Ešame patyrę. 
Ątsišaukit laišku: Naujienos, 1739 
So. Halsted St,.i '(Bpx 705.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
914 W,ėst Maxwell Št, • j..? - 

3 blokai į} vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap druni įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trolhpitas $65.00 
$125 Stygų Basas ..i.-..:.-...:.-. $75.00 
$99 Trombonas Su keiąu....... $35.00
$18. Smuįkas .su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ........ $3.50 

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

DIDELIS BARGENAS: Gra
žus mūrinis namas dviejų ^u-, 
kščių ir gale loto medinis. Vi
sa prapertė parsiduoda pigiai.. 
Kainų patirsite ant viefos; nuo 
5 vakare ir subatom. Savinin
kas 1243 So. 48th Ct., Cicero.• Illinois.

Furnitūra &<Fixttires >

IŠPĄTtDUęŲĄME; BĄRŲL EIKčl?-. 
RIUSŲ 1937i;A^Wki6 didžio \ suF Coli 
Baksais ir sinku m. Taipgi storų 
fikčerįiis 4el bįjė 'kurio biznio įskai
tant svarstykles, regišterius ir iče 
taksius; Čash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mUs pirm negu plrksi- 

kitipr.
S. E. SŲSTHEIM & SONS / 
1915 SO. STATE STREET

CALumet' 5269. '

te

$25,00.0 Nauju Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti *ir Amerikoniški

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA PIGIAI, 2 balti 
combįnatipn pečiai su anglims ir su 
gasu. 3350 So. Union Avė., užpa
kaly.

PABŲDAVOSIME 5-ki.ų kambarių’

fuhdąmentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA,
'4743 So. Maplewood Avė. Vir’g. 2911

PARSIDUODA PIGIAI MEDINIS 
NAMAS, 2 po 4, maudynės, kon- 
krytas, uždari porčiai, JOHN BRA
ZAUSKAS, 4628 So. Marshfield, 
Avė., antros lubos.

RESYVERIŲ FORKLOZEįUĄI par
siduoda. Mūriniai kampiniai apart- 
mentai 
$16,000 
$6,500; 2-fletis brick-veneer $5,500; 
2-flėtis po 4, mūrinis, abu fiatai ap
šildomi, 2 karų garadžius.

MŪRINIAI BUNGALOWS apšil
domi—5 kambarių $31E»0, 6 kamba
rių $4,500. Su garadžiaiš. Medine 
co.ttage apšildomą $2400. Turime ir 
daugiau visur. Pilną aprašymą ir 
nurodymus pasiųsime ant pareikala
vimo. Teisingą patarnavimą ir saugų 
pirkinį garantuojame. Morgičius pa
darome.

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St.,- Room 514

Mūriniai kampiniai apart- 
10 fletų $24,000; € fletų 
4 fletų $12,000; *3 fletų

325 šaknys išdalinama
Musų didelis, iliustruotas katalo

gas—tikra sodininkystei Enciklope
dija — neužilgo bus gatavas. Kad 
sudaryti tinkamą sąrašą tikrų sodi
ninkystės draugų, mes atsiųsime 
jums už DYKĄ gražų palinkima 
HYACINTHS, TULIPS, DĄFFO- 
DILS, CROCUS, IRIS, ANEMONES, 
GLAD1OLI, etc. etc., 32’5 šaknis 
(bulbs) iš viso; to ištenka įstabiam 
vaizdui. Užteks mųųis u£ pakavimą, 
persiuntimą, etc., kai prisiusite VIE
NĄ dolerį regisrtųotu laišku ir pa
žymėsite savų vardą, pavardę ir pil
ną adresą aiškiai parašytus (in 
block letters). Nesiųskite metalinių 
pinigų, nė pašto ženklų. Malonėkite • 
taipgi paminėti šį dienraštį. Pasiun
timas ir pristatymas muęd apmoka
mas po yįsą pasaulį, nepakeliant

i kainos? /
KWEEKERY TULPENBURG, 

Postbus C, 397, AMSTERDAM—C., 
HOLLAND, EUROPE.

PARDUOSIU 80 ARERJŲ KAR
MĄ *su gerom triobom, visa dirba
ma žeme, labai gera, mažai reikia 
cash, lengvais išmokėjimais. Gausite 
gerą bargeną ,ncs turiu parduoti 
greitai.

I< i)OWIATT, 
Westville. III.

FARMA 120 akerių žemės, 55 
mylios nuo Chicagos. Mainysiu ar
ba parduosiu. Gera, išdirbta žemė, 
budi n kai. Telefonas Lafayette 3525.

Financial
Finansai-Pajskolo®

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian BuĮlding 
Loaii and Savingš Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals- 
ted Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

' stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVATĮD 0250.

BRIGHTON PARKE arti Lietuvių 
Bažny.čiųs 2 Aukštų Muro Namas 
ir Laidotuvėms Įstaiga. Bus parduo
tas "pigiai. i

Daug kitų Bargenų. Padarysime
Mažus Morgičius. •

Kreipkitės į
FRANK V. ZINTAK CO., 

4353 Archer Avenue, 
Tel. Virginia 0719.

PARDAVIMUI RAKANDAI atski
rai, po vieną arba visi sykiu. Ren
da,pigi, $7.00 į mėnesį, 4 kambariai, 
K. Wajlace, 2804 So. Union Avė., 
antros lubos iš užpakalio.

NAŠLĖ, patyrusi " gasjjądinė per 
daug metų. Dirgli krikštynose, ve
jelėse ir parėdė’ Kam reikalinga 
mandagaus, pabąpnavįimo, atsišauki
te telefonu: RŽfjtiblię 0250.

'THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA- 

\ Z RAIS IR SEKMA- 
T DIENIAIS

Telefonas 
VICTORY 3486

• 504 WEST 33-rd STREET

! vyrų ir moterų -— priklauso 
ietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 

** • $6, $10, $10 per savaitę. Po-
v.ežimas, kvietkai. Dabar na,uji nariai

Naudokitės Proga!
Apie pepki tūkstančiai liętuyių 

CĮbiįCngos Lietuvių Draugijai, ši Dri 
kultūros organizacija. Pašalpą ligoję — 
mirti nė $200, taipgi grabnešjai, vežimas, .. , _____ ___
priimam! nuę 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai ijki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykites dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugįjon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
pHklaųsomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Decemher) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2,50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. OJympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kujršantųs, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atida ras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki , 
1 vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJON.

i CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatėm t Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

’ Nvholesale.’
4043 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.-

Help Wanted—Female
 Darbipinkių Reikia A____

REIKALINGOS patyr&os MOTE
RYS škudurams sortuoH. Pastovus 
darbas.

Advahce Itoja apd Metai Co.
1144 So. Fpirfield Avę.

■ ------------- ------- :—-—.4__ 4^4____________

MERGINA, bendras namų darbas, 
mylinti vaikus, būti, $30.00 mėnesiui. 
Ravenšwobd 7748.

—:— -----------—- , ...—----------- ----------- ■'

MERGINA ARBA MOTERIS, na
mų darbas, geras namas, savas kam
barys, South Sbo^ę 2082.

„ |, !■,!. » * I '7 " 1 .» ...f.--——

MERGINA, bęndras namų dar
bas, maža šeimyna, 1-mąs • apart- 
mentas, 1138 Hyde Park Boulevard, 
Kenwood 5115. '

KĘiTURlŲ kambarių rakandams 
gražus Djrapes (padengimai), Sidab
ras, Knygos, Radio. Matykit vaka
rais ar sekmadienį. . 1960 E. 73rd 
Place. • ./ l

NAMU KAINOS IR RENDOS SMAR
KIAI KYLA, PIRK NAMĄ PAKOL 

YRA BARGENŲ

Business Chances
Bizniąi

VYEATHEH STRIPIHNG — Jdęda- 

tųs. j. Purtomas, 0425 Šb. lUehmond 
t, Hemlock 2573.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
šerne labai pigiai. Yta geras biznis. 
Parsiduoda todėl, kad turiu išva
žiuoti ant ūkės. 3157 So. Emerald 
Ayenue.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
dviem namais. Biznis jšdirbtąę peri 
18 metų. Gera vieta tarp dirbtuvių.; 
Patirsite ant vietos.

611 Wes 59th Street.

■ /II ffr* 11/1 /> Siunčiam Gėle>i flvni(ixTeje«ramir j LU i Cln10xisvs PasauĮi0 Dalis.
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabanis

3316 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314

—— ------ --------—.i—   ............................... -N • . ! . . » » i i
MERGINA, bendras namų dar 

bas*, lengvas skalbimas, būti, 1 vai 
kas, Sheldrake 8013.

X|,,|W>R>Wii||||Į||RR|,|>,nį||,i,.         J
PARDUOSIU TAVERNĄ arba’ 

fikčerius. Gražus kampas labai pi
giai. Turi būt parduota į tris die
nas. 1739, So. • Halsted St., Boxi 
No. 7Q4.

j MERGINA, bendras namų dar- 
i bas, nėra virimo. 1 vaikas, būti; ge
ras mokestis,’. Mansfield 7083.

■ : / 4 :

ELEKTRJKINĖ ČE VERYKAMS. 
TAISYTI šAPA par.davimui. Gera 
vieta. Landis mašinos. 2530 W. 47th 
Street.

4 kamb. muro bųngalovv Manaucttc I m,e weapier jttrįps j duHue ir lan; 
Parke. Kaina $3600; įmokėti $000. į

Biznio naujas muro namus, štp-j 
ras ir 3 fiatai. Randasi Marųuettc 
Mąnor. Kapa $10^3C|0. '

Biznio myr^ narnai štoras ir 2 
fiatai. Randasi geroj vieloj. Kainų 
tik $4806; įmokėti $1500.

2 fl. po 6 kamb. ir 3 karų gara
žas. Randami prie vienuolynų. Kai
na tik. $9200.

MuPo namas 0 fiatai po j kamb.’, 
beismontas, yįškois ir garažas. Ran
dasi ąrti St. Jurgio bažnyčios 
Bridgeporte. Kaina tik $4300; įmo-

3 flatų muro namas, 2 po 6 ir 4 
kamb., randasi Brjghton Parke. Kai
na tik $4300; įmokėti $1000.

Mes turime tokį namą, k<*ki° 
Tamstos reikalaujate. Kreipkitės 
pas i , »

K. J. MACKE-MAčIUKAS, 
2340 W. 09th St.

PAGAftSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ 

skaitykit

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

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

DELIKATESŲ krautuvė pardavi
mui, gera vieta, lietuvių apylinkė. 
Arbh priimsiu moterį partneriais.

3534 So. Parnėll.

PARDAVIMUI grpsernč ir deli- 
catessen, kambariai užpakaly. Biznis 
gerai eina, parduosiu - pigiai.

3735 Emerald Avenue.

BARGENAS — Kampinis dvįejų 
fl^tų muro nąm’as; moderniškas — 
frigidaires, įvairių spalvų gasiniai 
pečiai, 2 karų garažas. Kr.eijjkitės į 
antrą Datą 5701 So. Sacrtfpento av. 
---- ---------——————„ -, „a..—. - .... —

PARSIDUODA nedidelis biznia
vus kampinis namas, tavern ir val
gyklą, biznis gerai išdirbtas. Par- • 
davimo jiricžasli,s nesutikimai šei
myninio gyveniniu. 1858 M'. Persiu/ 
ing Rd. -

Kampinis dviejų 

įvairių spalvų gasiniai

NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau |
CANAL 8500 |

Apgarshiiriių kainos prf- i 
'einamos. ' Už pakartoji- j 

į luus gausit iių.olaid%. |

atsakyj.no
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Brangios Dovanos “Miss 
lithuania” Konkurso Dalyvėms

K
I
h--

Laimėtojai skiriama $150.00 Bedroom 
. Setas; antrai— Radio

A

»

h

I
“Miss Lithuania”, gražiau

sioji Chicągos lietuvaitė, daly
vaujanti “Naujienų” konkurse, 
gaus $150.00 vertės bedroom 
setą, kaipo pirmą prizą.

■ Antros vietos laimėtojos lau
kia didelis šešių lempučių (tū
bų) radio aparatas. Kitos gi 
konkurso dalyvės gaus po 
$10.00 vertės certifikatus, kū- 
rius jos galės paversti į pre
kes City Furniture Cdmpany 
krautuvėje, 1654 West 47th 
street.

Toji firma, City į Furniture 
! Company aukoja visas dova- 
į nas. Jos savininkai pp. Kas- 
. mauškas ir Bazaras asmeniš
kai įteiks aukų paliudymus 
laimėjusioms gražuolėms,

“Naujienų” vakare, kuris įvyks 
spalių 24 d., Chicągos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted ktreet.

Tą vakarą įvyks ir gražuo
lių rinkimai. Prieš rinkimus, 
scenoje bus suvaidinta graži ir 
juokinga komedija, neseniai 
importuota iš Lietuvos. Po rin
kimų įvyks šokiai. .

Tovkohkurso laimėtoja, “Miss 
Lithuania” atstovaus lietuvius 
1938 metų Automobilių Paro
doje, kuri įvyks Chicągos 
Tarptautiniame Amfiteatre.

Kąhdidačių patogumui, šia
me puslapyje randasi kuponas. 
Reikia jį išpildyti ir prisiųsti 
“Naujienoms”, 1739 S. Halsted 
street. Padarykite tai dabar.

r Varžytinės Tarp 
Prokuroro Ir 
Miesto Valdžios

mergaičių, net nuo 18 metų 
amžiaus. Kasoje rasti $4,000 
paimti ir padėti Brink’s 
press kompan jos se fa.

eks-

I

s

h. .

Policija nepajėgia gemblerių 
suvaldyti; prokuroro įsakymu 

suimta 350

Apšvietietes
Važiuoja
Indianon

Policijai pasisakius, kad ji 
negalinti Čikagos gemblerių už 
krotų pasiųsti, prokuroras pa
vartojo savo policijos pajėgas. 
Jo įsakymu suimta 350 gem- 
blierių, jų tarpe 200 moterų. 
Tai atsitiko prie 139 N. Wa- 
bash avenue, puikiai įrengtam 
salione. . Taige, pačiam miesto 
vidury.

Tai dar pirmas tos rūšies at
sitikimas, kad valdžia > pasisa
kytų negalinti pakankamai ' į - 
rodymų surasti-, kad jais pa
siremiant butų galima gemble- 
rius suvaldyti. Neseniai buvo 
rašęs prokuroras Mayorui, kad 
Čikagoje veikia “visai laisvai” 
tos rūšies įstaigos. Mayoras, 
kurs ‘ tuo tik pats save sukom
promitavo, sakė kad nežinąs, 
kad Čikagoje veiktų gemblie- 
riai, vėliau sakė, kad teisėjai 
kalti, nes jie paleidžia suimto- 
sius, o tuo tąrįiu išeina proku
roro policija ir suima 350 gem- 
blierių pačiam lošimų įkarštyje. 
Be “kostumierių” suimta ir 19 
įstaigos tarnautojų.

Dalyvavo jaunų, ir senų
Dalyvių skaičiuje buvo tik 

poęas iš aukštesniųjų, šiaip vi
si neturtingo luomo žmonės. 
Viena moteris 85 metų amžiaus.
Yra ir jaunuolių: merginų ir laukti.

RRIDGEPORT, — Baigiantis 
vasaros sezonui, apšvietietčs — 
Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos narės, nutarė rengti 
išvažiavimą grybavimui.. Kas 
daugiausiai grybų pririnks, tas 
gaus dovaną. Be to, bus lenkty
nės vaikų ir suaugusių, užkan
džiai, gėrimai. Lenktynių lai
mėtojai gaus'dovanų knygomis 
ir kitokiomis reikmenomis.

Išvažiavimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 19 a., 10 vai. ryto, 
pas A. Zabukienę, Lake Shore 
Couhty, Indianoje, prie Beverly 
Shores (Indiana Sand Dunes).

Publika kviečiama skaitlingai 
atsilankyti. (

Rengimo Komitetas.

Baus už Neprisilai- 
kymą Kelių Tai
syklių

Illinoj aus valstijos keleiviai 
vykdami į Wisconsiną labai 
dažnai nusikalsta tos valstijos 
kelių taisyklėms, kurios drau
džia dešinės pasisukimą. Už 
tai iki šiol valstijos vyriausy
be nebausdavo, bet nuo dabar 
patariama griežčiau taisyklių 
laikytis, nes priešingam atve
ju je galima ir bausmės susi-
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Progress Bendrovė Iš-
Rengia prekybininkų sąjunga. kjlnjingaiAtida^ftu- 
v Pirmadieni, Halėted gatvės deililiį.^^Oil^

prekybininkų sąjungos* pastan Praeitį; ’■
-i ' ■ ■

tvį|t^diehį, 16-tą 
i, feųgress Fi?rni-

j _.'L > «• •

RADIO
. 1 •• ! • . .M. 11. >x.

Progress Programe Da 
lyvauja Grupė Žymių 
Dainininkų

■—■—111  ------ 1
Pasisekė Andrejevo 
Šokią Mokyklėlės 

Piknikas

šeštadienis, rūgs. 18, 1937

Rengėjos Dėkoja Pubhkai Už 
Atsilankymą

ir Anna Revak, 6044 South 
Greeų street. Visiem? pikniko 
dalyviams jos yra širdingai 
dėkingos .už atsilankymą ir mo
kyklėlės parėmimą.

Senas Petras

Ryt, sekmadienį, užsistatę 
savo radio stočiai WGES 11- 
|tą valandą prieš piet, radio klau- 

- -ra.. ■ sytojai turės malonumo pra- 
kilmės Bridgeporto apylinkėje rymo išpardWmaS> sykiu pa- j j ti j(] j ir žavėjančią dai- 
.nų valandėlę. Patirta, kad jo 

M' ; |Wėk kilii ?kus minimą bąl- išpildyme dalyvaus grupė žy-
1 mių “Pirmyn” Choro narių, ku- 

. . . ■ : . , rie, po Vadovyste Kazių Stepo-
.?.ln,lgalS b“s ^dyllnJa pa“ ši^ /įšnardąvimaš/.kaiip sa- navičiaus, padainuos eilę rink- 

Bato. y^ll Opėpjng Sale/ tę- ’ ' "
sis.'visą savaitę P^įtėss Krau
tuvėje‘ir pėift^^iką bus de- 
monstru(^aį| 
dalykai^ hai 
no rak^nfejį< 
čiai

gomis bus surengtos metinės dieną RDgty _ 
riMens Halsted gatvės - iškil- ture Coniįį^y I^įtūyėje pra- 
mės. Tai pirmos tep rųsies iš-’gidėj o rud'ę^ii'd|^0.hb . atida- *

Iškilmės prasidės 7:00 vaka- minėjimas '“National Furniture 
re su eisena. jWėko,, kuri įbus;$ihifhą bal-

Be tų iškilmių ir eisenos dar dų pirklių pb Visas Jungtinės 
bus ir dovanų. Tūkstantis dole- Valstijas. '"C’ f;

čių iškilmių metu. Reto, tos or-;, 
ga-riizacijos bus dalinamos do
vanos pirkėjams ir kas savai
tę po $50. Bus išduota dešim
čiai laimėtojų, kiekvienam po 
$5.00. •

Kas pirmadienį /ir antradie
nį laimėtojų vardai bus įsta
tyti krautuvių languose.

Prie organizacijos' priklauso 
60 
prie 
mos

prekybininkų, gyvenančių 
Halsted gatvės, tarp 31- 
ir 36,-tos. '<

VBA.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Grand Opening
Pas Budriką

Šiandien,'* rugsėjo 18 dieną, 
pas ‘Juozą Budriką dMelės iš
kilmės. Įvyksta oficialis jo 
naujosios rakandų krautuves 
atidarymas—grand opening. į 

Juozo Budriko naujoji krau
tuvė yra tikras Bridgeporto 
pagražinimas ir atžymi pro 
gresą, kuri padarė lietuvių vei
sle tas z/senas lietuvių biznio 
pionierius—Juozas Budrikas. 
Savo sąžiningu biznio vedimi: 
ir draugirfgu pat arnaV iinu, 
Juozas Budrikąs įsigijo tuk2 
stančius draugų, kurie jį remia 
biznyje, pritardami , obalsiui
“savas pas savą.”

Juozas Budrikas yra lietu
vių radio programų pradėto- 
jas. Nuo pat radio programų 
prąsidėj iiho, y Budrikas duodą 
lietuviams radio progrąmu4s, 
kurie visuomet atsižymėjo sa
vo mandagumu ir y lietuvišku
mu. Pire esamų radio progra
mų, dabar Budrikas pradėjo 
programą iš WGES kasdieh 
kiekvieną rytą, išskyrus sekma
dienius. Chicągos lietuviai, ypa
tingai moterys,? sutiko tuos 
rytinius Budriko radio progra- 

džiaugsmu ir pasigėrė-

įMiką bus de- 
'^į?6kiė nauji 

faso- 
kaurai, pe- 

dr^tįi/žiams filovyklcs ir 
viskas, kas tik Jiaudiiigą įren
gimui • moderniškų namų.

. Patirta, 'kad* p$e šio išparda
vimo arba atjdąrynįb sezono, 
Progress Krautuvas rengėsi 
per' keletą menėšių. Svąi’biaiį- 
siai tas, kad dauguma prekių 
buvo supirkta dar prips jų 
kainų pakėlimą. 'Taįgi, yrą aiš
ku, kad esant- tbkįoins aplin
kybėms, visuomehė arba pirkė
jai galės pašinąudotį mažesnė
mis kainomis-' ir didėšnėmįs 
vertybėmis, ką galite pastebė
ti j u skelbime šiame dienraš
čio numeryje.

Smagu pastebėti., kad Pro
gress Krautuvė gyvuoja tik 
5-tus metus, bet savo augimų 
ir pasekmingu visuomenių pa
tarnavimu gąna toji pažengė 
ir v.pasivijo net daug Senesfies 
krautuves. Gal būt didžiau- 
šias kreditas ^tėnka popųliariš- 
kam ir draugiiskam vedėjų ir 
visam darbininkai štabui, kuris 
nevien žino kaip parinkti tin
kamesnės prekes, bet sykiu ne- 
skupauja “sku’biM'ir mandagiai 
patarnauti J vilnis, kurie tik 
lanko šią krat/fuv^. Taigi, ge
rų pasekmių '’^rogress” krau
tuvei progresuoti.

Rep. Sp
1 ‘ • ■ • f J P ■■■'. 1 '' ■

New City Fteitųrę

nau josios krautuvės
proga visi

mus su
j imu.

Jo
“Grand Openingo
lietuviai linki savo, tėvynainiu!
Juozui Budriko kuo puikiausių

>iMtąrt bąro?-PažSftgĄ. ■■
; >.TOWN OF LAKI?. — Nau- 
ja,i.pernai įkurta rakandų krįui- 
tuvė . L-i. .-NewCity į Fiirniture 
Mart, 1651-56. W. 47th St., ku
ri yra valdoma dViėjų jauno
sios kartos lietuvių: Wm. Kas- 
mauskio ir Bill Bkzaro, paly
ginus su tokiu trūnįpu laikų 
daro žymių pažangą.r ' ■ /

Jiedu pradėjo bižhį varyti 
nedidelėj > krąuthVėj, bet dabar 
jau dvigubai bizriiavietė padi
dinta. Joj randasi $dėjĮįąusiaš 
pasirinkimas į vairių rąkandų- 
furniture. Kainos neaukštos. ’

Kaimynas.

WILL0W SPRINGS—Rugsė
jo 12 d., J. Spaičio darže įvy
ko piknikas akrobatiškų šokių 
mokyklėlės, parėmimui.

žmonių atsilankė daug, 
tai kada .Spaičio daržui 
matyti tiek automobilių.

. •' ’• - '* s. ’ ■

Mokyklėlės mokytoj u
Andrei Andrejev. Jo mokiniai

Tarėsi Kaip Pašai 
pos Krizi Išrišti

Re
toko

yra

tinų . kompozicijų ir liaudies 
dainelių.

Prie to, namų šeimininkės ir 
šeimininkai išgirs labai nau
dingų pranešimų iš Progress 
Krautuvės, kur dabar eina di
dis rudeninis išpardavimas ir 
yra nepaprastai daug gerų pro
gų susipirkti visokias namų 
reikmenis už stebėtinai suma- 
Žintas kainas. Patartina nepa
miršti pasiklausyti šio progra- 
rho. Rep. J.

Ketvirtadienį tarėsi bedar
bių šelpimo krizės išsprendimo 
klausimu. Yra išrinktas .speci
alus komitetas iš vienuolikos 
asmenų klausimui išstudijuoti. 
Pasitarimas įvyko Union League

yra dar jauni, bet gražiai pa- Itliubė. Į komitetą įeina nuo
šoka liėtuvišku‘s ir rusiškus 
šokius. Jie’ dažnai dalyvauja 
lietuvių irz kitataučių parengi
muose.

Jie žada ir ateityje patarnau
ti lietuviams ir kitiems.

Šio pikniko rengėjos buvo p. 
Dovgin, 6108 S. State street,

Western Electric kompanijos 
C. W. Berųuist, Civic Federa- 
tion and Bureau of Public Ef- 
ficiency prezidentas Bertram 
J. Cahn, nuo Hart, Schaffner 
and Marx Mark W. Cresap ir 
kiti nuo valdžios ir visuomenės 
bei labdarybės įstaigų.

SUSIRINKIMAI
Budriko Radio 
Programai

Simfonijos orkestras 
lietuviškuos kurinius tiktai. Juo
zo ' Budriko sekmadienių radto 
programe iš stoties WCFL nuo 
7:30 iki 8 vai. vakare. Lietu
viams yra didelis smagumas 
išgirsti savo muziką grojama 
tokio klasiško orkestro, kokį 
Budrikas turi savo radio prog
ramoms.

šį sekmadienį Budriko pro
grame iš stoties WCFL Bud
rikei simfonijos orkestras vėl 
gros lietuvių kompozitorių vei
kalus, o tarp jų ir puikų lie
tuviškų melodijų vainiką. Ne
pamirškite pasiklausyti. Pro
gramas prasideda kaip 7:30 
vak vakare'. : !

Visi taip pat: esate kviečia
mi klausyti, rytinių Budriko 
programų iŠ : stoties WGES, 
nuo 9 vai;,' iki 9:30 kas rytą, 
išskyrus sekmadienius. X.

groja

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

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ ; . 

vRAŠTiNĖ;;?/

vėl. bus atdara ■

nuo 9 vai. ryto iki

1 valt po piėt. \

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

' / NAUJIENŲ ADM.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliubas 12 
r

wardo laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
1 vai. popiet, 2417 W. 43rd Street. Nariai priva’o skait ingai 
susirinkti. —Paul J. Petraitis, raštininkas.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 1 vai. po pietų paprastoj vietoj 
įvyksta svarbus draugijos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis 
susirinkimas. Prašoma visų susirinkti, nes bus daug svar
bių reikalų svarstymui. Taipgi nariai atsilikę su mokes
čiais, malonėkite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm.

Ievą Lukošiūtė, fin. rast.
Chicągos Lietuvių Vyrų Choro dainų praktika įvyksta nedėlioj, 

rugsėjo 19, 10 vai. ryto, W. Neffo svet., 25 ir Leavitt gt. 
Visi choro nariai ir tie, kurie dar nesate choro nariaįs, 
kviečiami atsilankyti laiku. —D. Miller, rašt.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS -/

Vardas-pavardė

Adresas

Telefonas

Amžius Svoris

Plaukų spalva .

Akių spalva

Užsiėmimas .

Šiuomi įstoju į - “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

Parašas
t

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

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

ii' * ' ■JME * ■ V

Ž ■ M

B ,

KUR ŽUVO TRYS — Vaizdas automobilio, kurį sudaužė Milwaukee traukinys 
prie Demster street kryžkelės, Morton Gro ve, Chicągos priemiestyje. Trys žmonės, 
važiavę automobiliu, buvo užmušti vietoje.

ii

MIRĖ — Miss Cecilia Gil- 
ligan, United Air lines oro 
slaugė, kurį buvo rasta neT 
gyva viename Hollywodo,
Cal., viešbutyje. Jos mirties 
aplinkybės policijai atrodo 
įtartinos^

? J' ''t1

JAU “ZUBRIJA” — Ketvirtadienį Chnagoje atsidarė viešos ir katalikiškos auk
štesnes, vidurinės mokyklos. Po prailgintų atostogų, mokiniai vėl grįžo prie kny
gų ir. jau ^zubrijk”, kaip sako Lietuvos mokiniai, — savo pamokas.




