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Sanjudis Anglijoje 
Prieš Japonija

Opozicija reikalauja šaukti .nepaprastą 
parlamento posėdį svarstyti stverimąsi 

griežtesnių prieiųonių prieš Japoniją

Teisėjas Black šiandie 
kalbės per radio

. II ■■■ ........................... ... ■ I ■II. I.

Savo kalboj galbūt atsakys į užmetimus 
dėl jo priklausymo Ku Klux Klanui. Kal
bės šiandie vakare visais radio tinklais.

Uj»M)ONAS, rūgs. 30. — 
šiandie paskelbta^kad bus rei
kalaujama sušaukti nepapras
tą Anglijos parlamento posė
dį apsvarstyti phlfiupdymą Ja
ponijos paskelbimu jai ekono
minio boikoto ir galbūt nu
traukimu diplomatinių ryšių.

Formalį reikalavimą šaukti 
nepaprastą parlamento posėdį 
paduos ateinančią savaitę opo
zicijos vadAs maj. Clement At- 
lee, darbiečių vadas.

Opozicijos vadai ~ jau * tarėsi 
su Užsienio reikalų ministeriu 
Eden. Taipjau pirmą kartą po 

^Vasaros atostogų vakar susi
rinkęs 
plačiai 
padėtį.
* Yra
pati vyriausybė davė opozici
jai suprasti, kad ji pageidau
tų opozicijos reikalavimo šauk
ti nepaprastą parlamento po
sėdį. į ,
Nori stvertis griežtesnių prie-

Anglijos kabinetas irgi 
svarstė tolimųjų rytų

priežasties .manyti, kad

Visas civilizuotas pasaulis, 
įskaitant ir tas valstybes, ku
rios nepriklauso prie tautų są
jungos, kaip -Jungt. Valstijos, 
Vokietija ir Italija, pasmerkė 
Japoųiįą uį žudymą Chinijos 
civilių gyventojų. Bet Angli
jos vyriausybes rateliai duoda 
suprasti,) kad jau nebeužtenka 
pasmerkimo, bet atėjo laikas 
stvertis griežtesnių prieš Japo
niją priemonių. Ir tai Anglija 
esanti pasiryžusi daryti dagi 
be Jungt. Valstijų pritarimo ir 
paramos, jei jos .negalėtų gau
ti. /* r

Parduos Chinijai geriausius 
, lėktuvus.

Oro ministerija leido Glou- 
cester Aircraft Co. parduoti 
vienaviečius Gladiator karo 
lėktuvus, daug, geresnius už 
tuos, kokius turi japonai. Taip
jau bus . leisti daugeliui . An
glijos lakūnų/tuos lėktuvus ly
dėti.' v

Nacionalė Darbo Taryba ra- 
, gina valdžią uždrausti parda

vinėti karo medžiagas ir sko
linti pinigus Japonijai ir kar
tu atsišaukė j visus Anglijos 
gyventojus nepirkti jokių Ja
ponijos prekių. Boikotą Japo* 
nijoS'prekių norima išplėsti vi
same pasaulyje.

Pačioj Anglijoj judėjimas 
už boikotavinią' Japonijos pre
kių vis labiau plečiasi.

Vyriausybė paskelbė, kad ji 
duodanti $25,000 atlyginimo su
žeistam amb;\qadoriui
i ............. ’ i iiB88cesassxsscsža

j e, kurio nedavė, nors ir rei 
kalaujama, Japonija.

Anglijos Industrijų Federa
cija atsišaukė, kad valdžia grie
žtai gintų Anglijos biznio in
teresus Chinijoje ir reikalautų 
iš Japonijos pilno atlyginimo 
padarytų nuostoliu.

Ragina nekrauti Japonijos 
laivų.

Darbininkų laikraščiai gi ra
gina darbininkus nekrauti 
plaųkįančįų„.h Japoniją laivų.

Retai kada buvo opozicija, 
indUstrialistai ir darbininkai 
taip vieningai nusistatę užsie
nio reikalų klausime ir todėl 
galima tikėtis, kad valdžia bus 
priversta nutraukti diplomati
nius ryšius. k

Japonija jau dabar yra bė
dos priversta sustabdyti im- 
potrą ne taip reikalingų daly
kų, tad jau dabar daugelis eks
portuotojų jau yra praradę 
rinką Japonijoj, todėl ir jiems

traukimui 'ryšiij.^ -
Japonija sudaro gerą rinką 

ginklų fabrikantams, bet da
bar ginklų dirbtuvės ir taip 
dirba pilnu smarkurpų^dėlei 
nančio visose šalyse ginklavi
mosi. / , * ■- ; v-< * I/

Nesehai7- Japoniją. perkėlus! 
į Angliją buk ' $4,000,000,009 
auksu.

Tokia milžiniška suma pini
gų, žinoma, vilioja ginklų įir 
maisto pardavėjus ir tik iš jų 
tegalima tikėtis stipraus pasi
priešinimo griežtai Anglijos 
politikai.

Italija atsisako at
šaukti kariuomenę 

iš Ispanijos
. ........ . ■■■" III ■■

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Italija uždavė didelį smūgį An
glijai ir. Francuzijai atmesda
ma jų. kvietimą Apsvarstyti at
šaukimą “savanorių” iš Ispani
jos.. ' ■ j

Kvietimas liko atmestas dar 
jį ir Anglijai ir Francuzijai 
nespėjus pasiųsti Mussolini.

’ VITEBSKE
1918 metate/

į Lietuvį

IŠ LIETUVOS

Visus biznius varo 
klebonas

Chicagai. Ir. apielinkei fede» 
raljb oro biuras šiai dienai pra
našauja:/' ‘ •

.Galbūt lietus; biskį vėsiau.
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj e buvo 82°.
Saulė teka 5:46, leidžiasi

Japonija a t m et ė 
Jungtinių Valstijų 

protestą 
. . f __ ,.r ■ -r' ■

Sako, /(kąįį'bombardavimai į Chi
nijos miestų yra reikalingi 
Japonijos utilitariniams tik
slams ir - jie bus tęsiami to- 
liau. < ■ ' '

■ , • / ■ ■ ' 
y ----------- -------- . ,

TOKIO, rūgs. 30. Japo
nija, atsakydama į Jungt. Val
stijų protestą prįeš Japonijos 
lėktuvų bombardavimus Chlni- 
jos miestų ir žudymą civilių 
gyventojų, aiškiai pasako, kad 
ji skaito.;. bombardavimų

Japonijos mffltffriniamstiks- 
ams ir kad. todėl bombarda

vimai Chinijos miestų bus tę
siami ir toliau.

■ ,<

Nota tvirtina, kad Japonijos 
lakūnai nębombarduoj a i miestų 
be jokios atodairos. O kaslink 
svetimšalių, tai jie turi mies
tus, evakuoti, jei jie nenori bit? 
ti saugus.

■ TT’-T .T •

Js -: notos. yra aiškų, kad Ja
ponijos nusistatymu, tik' viena 
Japonija gali spręsti: kas gera 
ir Ta'’\

(Washingtbrib žiniomis, J. 
Valstijos veikiausia skaitys tą 
dalyką baigtą ir nieko daugiau 
tuo klausimu nebeveiks).

Gal ir tautų sąjunga 
įspės Italiją 

——■ ■■ ■■ t— >'

GĖNEVA; rūgs. 30. — Kaip 
numanoma, tautų sąjungoj 
silbkomitetas jau nutarė pasiū
lyti Mussolini pasitraukti iš Is
panijos, kitaip Francuzija ati
darys Ispanijos sieną ir pra
dės pristatinėti ginklus Ispa
nijos lojaliatam^>x į

(Francuzi jos- žiniomis,;• /suĮd^ 
lėliai sukoncefttrhvo 250,0Q0 
kareivių armiją prie Franci jos 
sienos, tikslu bandyti prasimu
šti iki juros ir Frąncuziją at
kirsti nuo lojalistų Ispanijos^.

' Z ' .i',,. \
•, -  ............... .... n*.—i. m .

3EATTLE, -rūgs. 30.
—-Prezidentas KobSi^tas šian
die išplaukė' į Victoria, B. C., 
antram vizitui į Kanadą, šį 
kartą j vakarinįr^fpA pakraŠ*-

Prapuolė Jėktuvas

SLIETUVOS

' ■ _i____ __ _____ _____ •

. r-

Pabąltijoš’ studentų sporto 
oi i m pi ja da.

- '.į ■ ' '■.■■■-• ■ ū

Sekmadienį,, rugsėjo 26 d. 
Kaune1 pasibaigė Lietuvių, Lat
vių, Estų, \ Suomių studentų 
sporto ęlimpijada; laimėjo es
tai ir tetviaĮ.

Lauko darbų pabaigtuvės 
Šiauliuose.

Sekmadieni, rugsėjo 26 d. 
Šiauiiuoąę įvyko., lauko darbų 
pabaigtuoju . šventė. Prie tos 
progos-.suruošta senovės meno 
ūkio paroda. į/ ’ y '

Tobulina ūkio metodus.
šeštadienį,,, rugsėjd 25 d. iš- 

' mėginta. naujai linų rovimo .ma
šina, kuriiepėr valandą nurau
na hektarą linų; manoma įve
sti Lietuvoje. ‘

Jubiliejus.
Visuomene fnini pralobo Pau- 

liaus Janutsevičiaus 76' - metų
sukaktuves. ‘ ?
N.?- J :
i Balti jos vienybė vis stiprėja.

Ženevoje Baltijos Minis te-
• .t ' . • . ‘ ' < f

riai susitarė stiprinti tarpusa
vio ekonominius santykius.

ALBUQUERQUE, N. ’ M., r.
30. — (Privatinis . transporto 
lėktuvas, kuriuo skrido trys 
žmones, prapuolė kely į Holly- 
wood, Cal. Spėjama, kad jis tu
rėjo nusileisti dykumose ties 
Winslow, Ariz., veikiausia su-

. ' " ‘ s • Ngedus motorui, nes jau du sy
kius pirmiau to lėktuvo moto
ras buvo svgedęs.

■ '■ ' '-''/.i ?.*;-•

.Privatinis ... transporto

10 žuvo lėktuvui nu 
kritus ant būrio 

žmonių
.5*j.. Ą. , • Ą, /4» '1**' . /* . b. t ,

įckes dalyvaus Chi- 
cagos iškilmėse

WASHING)TON, rūgs. 30.— 
Spalių 5 d* bus atidarytas Chi- 
cagoje didelis tiltas prie ežero 
per ; Chicagos. upę. >Atidaryme 
to tilto dalyvaus ir gryštantis 
<įš; vakarinių valstijų prėziden- 
tas Roošęvėltay f J

Dabar vidaus reikalų sekre
torius Harold L. įckes paskel
bė^ kad ir jis dalyvaus tose iš
kilmėse ir į Ghiež^Ą išvyksta 
pirmadienyje? ‘ t- "■' :

SPĘJZIA,; Italijoj, z rūgs. 30. 
— 10* žmonių liko užmušta ir 
15 ; sųžęištąį karo lėktuvui m^ 
kritus •ant grupės 7laivų 
sta4^.oį^'nę^l^.;s^ 
lo. žemai skridęs lėktuvas nu- 
jkęito jdėl) nešinamos priežasties 
ir žmonių ; atsidūrė' <įįo' 
l^|įvu. Lėktuvas užsiliepąiįp* 
jo pirm lėktuvo prislėgti žmov 
nes spėjo iššigelbėiiT - ...s <. j-//■' •>;

■ K;, "

pirmadienyje
''T. - r i

Francuzija didina 
ginklavimąsi

PARYŽIUS, rūgs. 30. -

net? . m. biudže
tą, kuriame numatoma 'Wpą- 
prastai padidinti' Francijos. iš-

ĘŲENOSAAIRES,' rūgs. 30.
— BėnA^^^^illarino paakeJ- 

duktė pa-

l

Japonai prie Shan 
ghai chiniečių su

laikyti
Jų didysis ofėnsyvas susmuko, 

japonams niekur neįsten
giant sulaužyti chiniečių 
nijas. 200,000 komunistų 
mija prieš japonus.

ar-

30.SHANGHAI, rūgs.
200,000 Chinijos komunistų 

kovojo 
armijas, 
šiaurinę 
besiver-

ar-
mija, kuri pirmiau 
Chinijos nacionalistų 
dabar liko pasiųsta į 
Chiniją sulaikyti ten 
žiąnčius japonus.

Japonai ten jau užkariavo 
Ėtopeh ; provinciją ir pasiekė 
Shangtung provinciją. Bet pa
tys japonai" prisipažysta, kad 
nuolatiniai chiniečių puldinėji
mai užpakaly linijų labai truk
do japonus ir nuolatos grą- 
sina / jų komunikacijų 
joms. i

Rusų maršalas Bluecher
Vaująs chiniečiais. 

• i: ■■ ■ .

Japonai tikrina,1 kad Rusijos 
maršalas Bluecher, vyriausias 
kbmaiiduotojas > Rusijos jėgų 
tolimuose rytuose, vadovaująs 
cliiniiečiais — pą^ telefoną. Gir
di, jis du sykiu į dieną kal
basi telefonu su Rusijos amba
sada Nankinge, išklausąs pra
nešimų ' ir duodąs chiniečiams’ 
nurodymų kaip vesti karą.

Be to Rusija pristatąnti Chi
nijai daitfg ginklų ir amunici
jos-

, J* •■>' * t • ‘J

Tuo tarpu japonų, didysis 
ofenšyvas prie Shanghai su
smuko, japonams neįstengiant 
sulaužyti chiniečių linijas. Ja
ponai panaudojo visus galimuą 
ginklus, bet vistiek po dau
giau kaip 24 valandų Jabai at
kaklaus mūšio, liko atmušti. 
Bet kaip galima numanyti iš 
japonų pranešimų, jie ruošiasi 
nAujam ofehsyvu’i. ; ’ -

■ Ti".; ' ..v'. - lf ’>•

•■■i, '/Z'- i11)?1T"' ------ *
A.iRi. >-, ■ . ii'.. .vAiV.. !■•••• ..

>

lini

vadė

p^- telefoną. Gir-

Sudegė' Baltimore 
parkas

WASHINGTON, .rūgs. , 30.— 
Sugryžęs iš Europos naujasis 
augščiausiojo teismo teisėjas 
Hugo L. Black penktadienio 
vakare kalbės per radio visai 
šaliai ir galbūt atsakys į kšl- 
tinimu‘3, kad jis priklauso, ar 
gal ir dabar priklauso Ku Klux 
Klanui.

Jo kalba prasidės 9^30 vai. 
vakare rytų laiku • (8:30. vai. 
vakare Chicagds laiku) ir bus' 
perduota visai šaliai trijų di
džiųjų radio tinklų, 
ai, Columbia ir Mutual. Teisė
jas Black kalbėsiąs per radio 
20 minučių.

Paruošiamuosius kalbai per 
radio darbus atliko Black švo- 
geris CĮjfford Durr, po1 to, kai 
Black vakar pareiškė laikraš
tininkams, kad jis atsakysiąs 
į kaltinimus dėl savo priklau
somybės Ku Klux Klanui taip, 
kad jį galėtų išgirsti visa š>- 
lis ir kad jį nebūtų galima 
klaidingai pacituoti.

Dar nežinoma, ar teisėjas 
Black, kurį prezidentas Roose- 
Vėlias paskyrė į augščiausj 
teismą,^yra\j)aąĮtaręs, fiU- pre
zidentu dėLdaromų teisėjui už-

VYŽUONOS.—Vyžuonos ne
didelis bažnytkaimis pasižymi ■ 
tuo, kad turi labai turtingą ir 
didelį biznierių kleboną, kuris 
žydų padedamas gerokai moka 
pasinaudoti savo parapijonimis 
ūkininkais.

1. Jis turi »su verslininkais 
spirito varyklą.

2. Supirkinėja ir krauna po 
kleboniją į rųsius gyvulių 
odas.

3. Klebonijoje' yra ir ban
kelis, kuris dažnai įsikredita- 
vusiam ir patekusiam į kle
bono rankas ūkininkui sudaro 
šiame pasauly didesnį praga
rą, negu* jis įsivaizduoja ana
me "pasauly.

4. Jis yra įsigijęs didelį Ja- 
sionių dvarą ir šiaip ūkių.

5. Jis neužmiršta ir bekonų 
auginimo reikalų. Tąm tikslui 
siekti parapijos lėšomis .stato
si 50 ■ bekonų moderniškas kian* 
lides.

6. : 
joje,. kuri ūkininkams sudaro 
daug nemalonumų ir dėl pie
no riebumo nustatymo ir dėl 
kitko.

Žmonių nepasitenkinimas di
delis.
VIENĄ PAKRIKŠTIJO, VIE

NĄ PAPIOVĖ IR KELE
TĄ SUŽEIDĖ

JŪŽINTAI, Rokiškio aps. — 
Rugpiučio 29 d. Jūžintuose bu
vo šv. Baltramiejaus atlaidai. 
Južintiškiai — vaišingi žmo
nės, prieš kiekvienus atlaidus 
prisigamina įvairios “krūmi
nės” ir “šamarlako”, ir prisi- 
kyietę svečių vaišinasi. O be- 
sivaišindami kartais, ir' susipe
ša. šių metų Baltramiejaus at
laiduose Kulių km. buvo su
rengta gegužinė. Į gegužinę at
vyko Kremešiškių’ Kvedaras ir 
be jokios kaltės užpuolė besi
linksminantį jaunimą ir, skau
tišku’ peiliu papiovė} jaunuolį 
šeškų ir dar šešius subadė vie
ną iš jų sunkiai, šeškui per
durti plaučiai. Kvedaras, atli
kęs tą baisų .darbą, sėdo ant 
dviračio ir nuvyko įv Kamajų 
m., nes jis į Kuliu’s buvo at
vykęs iš Kamajų. Mat,' Kama
juose pil. J. krikštijo’ vaiką ir 
ten krikštynose perdaug jis 
buvo prisigėręs degtinės. Lai
mė, k$d kaip jis sugrįžo į Ka- 
jnajus, jam. nepalankus svečiąi 
Krikštynose buvo nuvirtę į -pa
tvorio dilginės, .nesr kitaip ir 
teh jis kokia vieną “dūšelę” 
dar butų pasiuntęs pas Abra
omą. Tai taip musų jaunimas 
savo “sielas nuvaĮo” per at
laidus.

- 1 —. - -

Nation-

Pieninė taip pat. kleboni-[ kadangi Black tik
kuri ūkininkams sudaro va^ar sugryžo iš Europos, o

jau rytoj kalbės ’ per radio, 
kuomet prezidentas Roosevel- 
tas vieši pas 
Seattle, Wash., 
kad jis neturėjo 
ti su prezidentu
radio bė jo žinios.

įckes

savo anukirs 
tai manoma, 

laiko pasitar- 
ir kalbos per

primeta Klaną

reikalų sekretorius
Įckes sako, kad ad-

Klux 
pasi- 
Hoo- 
esąs 
nes

r'

nansų ministeris Georgės Bon- 

tą,; kuriame numatoma nopa- 

laida s apsigįhklavimui.-- > 
t'.'..; ; •" ?a;

‘ ■- -•DETROIT, Mich:, rtugs. 30. Laukų darbininkas Philip »e-
Automobipų dąrbinitjikll "Unija bastian,. 66 prisipažino po
jatt paleido 16 organizatorių ir kirviu sukapojęs
ketinaypaleistii apialob iA ^00e .„,7„...,(,,

Tai daroma ekonomijos sume-vertųsi jį išgerti paintę keru-, vienų (valandų mažmu Laidcri-ltuo Jda 
sumaži^^ijos- 

išlaidas.

BALTIMORE, Md., rūgs. 30.
■' 'CarĮins parkas, įlidžiausias 

pasilinksminimo cęiįtras, liko 
sunaikint a s ugnies didžiausia
me EŠaltimore istorijoj gaterį 
Nuostoliai siekia $250,000.

■-----
ONEIDĄ, Wis., rūgs. 30.; — 

liaukų darbininkė < Philip Sė

ilgtfs kovos kirviu sukapojęs 
ir fyĮOšęs savo žmoną Auna,

(ll . . . -

Nuo trečiadienio Brookfieldo 
žvėrynas nusistatė sau .trum- 
pesnę darbo dieną; .Lykyto jus 
leis lankytis tik iki penktos w 
landos Siok’omte d enomis ir 
iki šeštos sekmadieniais. Taigi

Vidaus 
Harold L. 
ministracijos priešininkai, . iš
keldami Ku Klux Klano klau
simą valkioja “tą pačią raudo
ną silkę, kuriai pasinaudodavo 
įvairiais tikslais. įvairiomis pro
gomis”. 0 kaslink Ku 
Klano, tai verčiau jie 
klaustų buvusį prezidentą 
verį, kliris tuo klausimu 
“didžiausias ekspertas”,
Ku Klux Klanas rėmė, Hooverį 
pirmaisiais rinkimais ir todėl 
Hooveris apteikė didelių laimė
jimų pietinėse valstijose. Bet 
niekas tuo nesirūpino ir nekė
lė klausimo apie Hoąverio ry
šius su Ku Klux Klanu.
Teismas spręs Black klausimą.

Pats ' au’gščiausias teismas 
turės išspręsti 'klausimą, ar 
Black gali būti |o teismo tei
sėju. •

Buvęs specialis prokuroras 
Albert Levitt yra užvedęs augš- 
čiausiame teisme bylą, kurioj 
reikalaujama ; Black įrodyti ko
dėl jis negali užimti teisėjo* 
vietos. Taipjau byloj tikrina
ma, kad ^teisme nėra vakansi- 
jos, nes nė vienas teisėjas nė
ra rezignavęs ir paskirimas 
teisėjo Black butų tik teismo 
padidinimąš.

Teismas gali arba priimti pe
ticiją ir pašaukti Black pasi- 
aiškintiv.arba bylą atmesti, vei
kiausia be jokių pastabų.

Yrą galimybės, kad teismas

čio 1 d. laikas bus sūtrumpin- dj savo pirmame po atostogų 
tas daP viena valanda,., susirinkime — spaliu i! d.
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9ųą .of our te- 
!)t411y, h*- is' įhe tenor 
wrd aįngjng at one of
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our regini rehearąąis-^he ' sang so
l loudly ihąt he jjrąs the only one

1 its
not very .sericrus and that in no

again apd ąroųntį very soon to our
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. -urat in nu Before me, a Notary Public in and 
up - aRd about -X9I JhSL|to.,^nd ^ręsaid, 
r soon to our Personally appąared Maria Jurgelonis r soon to our gjj*. duly; #warn>ac.
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Kontestan ir Lai-

over, we can just settle bąck, heave 
a sigh and feel likę getting dowd 
to business and doing some go®4 
hard work. Yes, work, and plenty 
of it—that’s what we’ll do as with- 
in the n£xt three or four vveeks we 
are going ’to preserit our first con* Lbe <next? 
cert of the season and it will dhave 
to be o ne of the very best without 
a doubt, THE BEST and in order 
to do that you mušt work sq, all 
of you ambitious guys and -^Isr 
who likę to sing and work come en 
down—we darė'yoUl 'Many new įdėm-- 
bers have joined ' the chorus and al
so -many of our old members have 
returned to our fold -and to all of 
these we bid welcome and Khope thęy 
will have just as much fun working 
with.the chorus as all of us oldėr 
members have always had. -

That twp „jįeQpĮę wį>Q "TOrc
Anthony Vaivada Milda Baro
nas are Wd Ws, Anthony
Vaivada—oh, yes! once more cupid 
has donę its diity. Who or Who wįR

-•This coming Sunday will bring 
with it 4he first Sočiai for this sea- 
son given by the chorus. -It* yrill be 
given at the Neffa’s Hali located at 
2435 So. ;Leavitt Street. The affaiY 
is to be- of these all-day .affairs as 
thcre will be a card party at 3— 
Dinner will be served at 6, the re- 
ception will be at 7 and 'the dan-» 
cing will start at 8—Also, ’from 
vvhat we hear, there is supposed to 
be some sort of a’ special initiation. 
for our new members whiėh, accor- 
ding to how Jt sounds, ivill be a 
“pippin”. NOt only that—būt, Kyoų 
can’t alvvays enjoy your self -for an 
entire afternoon and evening for a 
mere quarter so, don’t miss it. ,

That a woman is «*a‘ person who 
can hurry throųgli an aisle 18 inchės 
wtde without knocking .down pilsd 

tinwėre and .then drįve. home And 
knoėk the doors'bff a tvvelve ’foot 
g«rage.-'

That a man is -a guy >Vho -can \see 
an -atflde ’three 'bloeks/ a^ay 'Vrhiie 
driving a -ear dow-n a busy Street, 
būt -won’t -BOtice in the wide open 
comotive ‘the size of a schoolhopse, 
comoive.’the šize of a sėhoolhouse, 
pulling a strjng of hox cars. <

That ųnfess Ali of ye members 
come down ‘-to ąll Fehearsals, you 
will be\miššfng oėt on‘a lot of the 
ėongs-ąųd and ?you ’dotft ”want 
to do thątiSo, we’ll t be seeing you 
Frtday. . :“KA$KEY HUEY”

KeistočioSliBbo 
Nariy Žiniai

Susirinkimas sekhiadienį

Šį sekmadienį .12 vai. popiet 
Hbllywood svetainėje, 2417 
43 gat. įvyks Keistučio Pašal
pos Klįubo susirinkimas.

:Per vasalą susiriiikimai bu
vo maži, ^bet «dabaY, kuomet 
oras jau atvėso, nariams pri
valu susirinkimus "lankyti^ gau-, 
singiau, Jr, beto, -reikia prisi
dėti >prie narių -prirašymo va
jaus. Nariai, kurie ^prirašys 

....... . ... Saugiau $arų ./gau^i^ng. 
see bim! /We bopejwo’vė' con^iow4čt ^Patingaų į^er^ dovanų, gau’š 

tie, kurie*.' prirašyi daugiau iš 
•jaunimo Uarpo. Dėl informaci
jų ‘kreipkitės- ;prie vajaus ko
misijos ;ar «ra4tiniriko Walter 
Sharkos, ’4G35 S. -Washtenaw 
avė. Beje, spalių 6 d., 7:30 vai. 
vak. iHėllywoed svet. ’kliubo 
jaunimas turės pasitarimo ir 
susipažinimo -susirinkimu. -Kliiin 
bo . jaunimas 'kviečiamas atsį- 
lankyti.

• Another affair you mušt be sure 
not to miss is our concert—we have 
just heard that the people that have 
very large parts in this affair are 
Onuks Skever, Aldona Grigonis,' 
Victor Bender and :Frank Jakavi-1 
čius. You have heard all of • these 
people before and can just imagine 
vvhat we will have in store for 'you, 
and, besides that, the entire cho
rus takes part ip it and can you im-r 
magine our Maestro—^Mr. Stęphens 
taking a part? »

Yep, he is; just- wait till you

you what a grand affair it is gohig 
to be and if we haven’t then coine 
down to the concert and see for 
yourself, We know you will not need 
any convincing as the concert ’vill 
speak for itself. 1

•Did you know, ??-----
That once at a certain party 

Frank Pūkis called up the fire de- 
partment and two minutes later 49 
different firemen walked in. (A "reat 
surprise party.)

That Al. Stupar once almost 
drovvned in water that was just four 
feet deep, because of a serious at- 
tack of cramps? Also once while 
playing football for the “Naujienos 
Imps” he got the bąli—put his head 
down and charged thru the opposv 
ing line būt very suddenly stopped 
to lissen to a lot of small birdieS] 
tvvittering gaily? (The reason? Hė 
ran head on into the goal post!)

That our two nexv -men,1 Tony^ 
and John Faiza are real Veteran* 
choristers due to both being mem-| 
bers of the Bijūnėlis chorus y’ara 
and y’ars, while they, štilį v/orę 
short pants? (Pete Kitchas 'vvas al
so a member, būt we won’t men-- 
tion him because bf a tumor that 
at that time he was wearing SQUA^ 
RE pants!) * • * ' . • 1

That columnists before. us were 
scolded many times for 
ing enough būt, we have 
not to vvrite too much

That a ccrtain tenor, 
member of the whole chorus, who 
didn’t vote for us to be columnistej 
has starteri telling other rhembefa 
just how lousy this’column is ? Bos* 
sibly it’s because we have never 
mentioneri his name here būt, at any 
rate we hereby challenge him. to 
a’ duel at <the dawn of Setotenrtber 
31st at the domer of California and 
Western.<Weapons wijl be swoTds 
at fifty paces. . ’ ; n

V " -That every time we ttart work oų 
a new-song,’.Stash Rimkus tijės -Įto 
impress the melody on her miud 4>y 
elosing her eyes and swingįpg hėr 
artus in rhytįun» whrie singirtg, thW0- 
by making her ineighbors movė įn 
order to avoid a poke in the nose 
also, Jhat she<ręally got angry ąbouC 
our teasing her aboilt gaiiu n g weight 
in one of our column. ^isk, Tirtą

were vary certain that Stash sūrely 
would taką a joke. * ’

That Mr. Gtepben’s U atoays 
“shootdng” duripg our •rehaarsrts;, 
at -the beęinning of each song, wh«n 
hc wants the chorus to start sing-

J. Kondraška

no, having been dūly > worn ^ac. 
rttlng'to -taw,- deposes 'and -says that

statenuent’pf \the ownersiup, xnanage- 
tfe&t *etfcdtatidn etc./iof the iaiore- 
saki publication -che ^ateM^vjpg 
ln<4he afoove-oaption, reųuired by the 
Aėt Of Aligust 24, aGiZr embodled ib 
soėtien^H, Postai -Daws and' Regula- 
tidOS, printed on W reverse bt thh 
formato wit: -
4. That the names .and addresses di 

the. publisher,1 editor, ’managlng edit- 
or^aad^uainąss'managersare:

>Pubti8her Uthuanian News ’Publi- 
rtting Co.,^739 Halsted ' St., W 
cago,Dl. ..<7 .

dSditOT ■ Pius * Grigaitis, 1730 S. Hals< 
ted St., Chioago, III. 41 

. 'Managtag 3KW»r? Ndne.
^Business Manager Maria Jurgelo- 

nis, >89 St., Chicago, Ilk,
^2. That the Wnąrs arė: Lithuanian 

News Fub. Co., ’J. Šmotelis, Verpni- 
da Smdtėlis, 'K. 'Gugis, Nora -GUgis; 
T. 'Ryįkevicz, >. Zyftiont, Gti{ 
gaitis, C. Augųst, Maria Jurgelonis, 
Paul ‘Milier, A. iludinškas,. all of 
17X9 ^o. ’Hrtsusd St:, Chicago X<1.

3. the kno\Vn į bcmdholders,
mort^agees, and dthfr/šėciifity holders 
owiwąg-of to o 1d ing 4 .per • cent. or men 
ot totai Amount df rhere are none:

4- That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the owners, 
stockholders, -and security holders, if 
any, cootain not only the list of stock- 
hėkters ?and security 'holders as |h0y 
appear upon the bpoks of the -ępnipahy 
but also, in -caęes AVhere ’ the stock- 
hbfders or security holder appears -upon 
the books of' the company as trustee or 
in any other ?fidudary relation, the 
name of the .perspn or Corporation for 
whoih such trustee is acting. is given: 
also that the said two' paragraphs contain 
statrments enibracing 'affiant’s fui)
knowledge and belirff as to the circums- 

Yaneės ‘and conditions under ;which
stockholders -an’d seturity holders who 
do not appeąr upon the books. of the 
company <!as -trustees, hold *«tpčlc and 
securities iri a capacity other than rhat 
of a >bona fide ęwner; -and this affiant 

"has nb reason to belleve that any ] other 
persOn. ’association, or cprppriti 
any mterest direct pr indiretVjnj . 
§točk, bortds, 'or other setu rities than as 
so stafed by him. 1

5, That the average number of copies 
df each isstie df 'thįs pribHcation sold 
or distribut&’ tbroųgb jhę maris or 
otherwise, to paid sub,cribers iduring tlįe 
six rhonths prečekfrngl. the tfate šhown 
aboyeuis 31,210 (This ipformation jš 
reqUired : f.w daijy- publicątion oniy) .(

( Maria Jurgelonis, -
7 ’Bušlness ’Manager.

Swdrn to nnd before me
this September 30th«, -1937.
Mkhael'J. Tananevicz, Notary'Public.

(My -commission expires Jah. 15, 
‘1089). •

mtii Naujamt

Naujasis Old Gold Kartonų 
.yra ątdaras vvi$iem&

y^ll'',1'11111 ^T***^*1 • 1 -- —ii - y

Mm. Andfa K. Jaram' 
paliaubas, nutikdami -mbkčti 30 Physiąal Therapy
jeentųwdlandųs4to’ir pripažin-1 and.Midjrife ■
darni Wife.‘ i \ 1 M8° s»-

Ęašiulymą. skalbėjų vardu pa- 
da^pEakndry Ownors Associar 

ir Minija, baundry Workers 
Omon ‘laikinai jį priėmė. Gin- 
čaą paliaubų laiku bus Hkviduo- 
jamas arbitracijoss&eliu.-

į į; Skaičius • darbininkų pasiren
gusių išeiti streikai) siekė 3,000.

skalbyklų skalbėjai- jau 
buvo apleidę' darbus, bet1 unijai’ 
priėmus Riaubas, jie sugrįžo<;

čiuihid paveikslo ;Daliwne. Ątsk • 
VĮąnbykit; pas gavo £igaretų 
lerį ir paprašykit jį duoti 
jums X)ld Golį Carton ?Bulle* 
JįjUi Jis duodama/ dykai, ’kartd- j 
su pilnomis taisyklomis įr de^ 
talpinis, kurios Jiečja kontestą: 
Gaukit Cartoon Bullėtin tuo-- 

Bįįiį vN©atideiidkit5 'Koutesta4j 
’kft tik prasideda. ^Laikylęitfžs; 
atydžiar "instrukeijiį. N^ra jo* 
ki,ų ti’iukių ar prigavimų. Dvi- 
gubai-^veltius Qld Jidld. teikia 

‘jum 3>rūg$ laimėti turtų ir j 
padaryti jus Ūųrtingus -visam 
gyvenimui. TSmykit i$į dien-į 
raštį dej busimu ;D^iię$im,ų. /

ChicagosSkatbejai 
Siūlo Paliaubas, Kad 
Išvengti Streiko
Sutinka mokėti 30 centų valan- 

' dos alga - ir, pripažinti uniją 
:«a • t . •■

Bandydami išvengti streiko,^, 
Chicagos skėibčjąi.ipasiu!e streį-'

... ................................................ ..... I iifMiiįii m 111 

•BIZNIO BEIKALU UŽEIKIT :
TIPAS

Juozapas Ažukas 
Bridgęporte išdegė keletas namų į 
kur Žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus 4x5kia nelai
me ištiks — apsidrauskite tuo- 

, jaus pas .
atstovauja

Juozapas Ažukas
PROPERTY OWNERS ASSOCIA 

-®I0N OF BRIDGEPORT
: ^808 So.-Lituanica Avenue 

f Tel. ’BouleVacd 3450
(Atdara, nuo 10 ryto iki -9 vak.) 

...............m... 1 ..................................... ..  . i

—r.-------- ... -

Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRAGEB. >E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 

. jūsų ■ mietai.-Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 

‘■prietaisų. Jei turit bet 'kurią ydą, 
-kreipkitės į mus-r-Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose ,:per -tris 
gentkartes.

KAINOS 'PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO 0RTK0RE01C GO.
183 W. Lake St.

Arti prię Wells Street.

n 'lias 
e said

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

sIKLLE’S BEAUTY SHOE 1
903 West 35th Street
1 blokas į vėkarus nuo Hąlsied. ftOULEVARD 7459
Atsiiankikit tpaė ‘Estelle’s tatęlnanti >kartą dėl Ber-

- • manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.50. - <
Machinless Permanent yVay,e-$3.50 iki, $5.00. 
Pirmad., Ahtrad. ?

Trečia’d.,- ‘Ketvirtad.
s—sėt
MANICURE

Šeštadięnj ;9
’50č 
50 c 
50c

- Penktad., 
‘MARCEL : 

J5c.lS-rSET ..... 
35c MANICURE ..

Sis -kuponas > xa vertas -59c ‘-kiekvienai Permanent Wave per šį mėnesį 
tiktai. KeMos lietuvaitės Beauty Operators. ESTELLE BLOTKU^.c

not Avrit-. 
been tolcj

the onljĘ

and of all people that<wp know we

Penktadienis, Spalių 1, .     >—"i i ■ >     V

-ftMtdenee TOL HEVBRLY

UL T. DUNDULIS
GYDYTPJA3 IR CHIRURGAS 

4H7 ARCHŽR AVENUEHėndoėk 92^2 '
JPptąruMijii) ferie 

gimdymo namuo
se ar ligonid&e^ 

vduoda uMMugsrtttft -SOUTH CLAREMONT AVĖ 
electric Črfę aĄ?

(Ofiso vakuos:
1 ir nuo 6—8 v 

Rezidencija:

V*tan*w-4—10 A.

Moterims ir mer 
ginoms patari
mai dovanai.

!(«<

ADViOTAl
K. P. G U GIS

advokatas
Miesto ofisas-—127 N. Dearborn St, 
Kamb. T43T-1484-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos, vakarais nuo 6 iki 8:30 ’ 

Telefonas dBoulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS • ADVOKATAS♦
Telephone: Boulevard <2800

(631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. '6516 «o. Rockwell St.

Tėiephohe: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. TOL Yafds 2510

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 8395

KAL & ZARETSKY

DR.LE MAKSAS
10758 S. Michigan Avė.

TO. PULLMAN 1193-8277

/ A. Montvid, M. D
•West TO*m State Bank Bldg. 

8400 WEST MADI8ON STREET .
Vai. 1 iki 8 T>o pietų, 6 Iki 8 vak.

Tel. Seeley 7380
'Namų telefonas? Brunswidk 0597

Dr. A. A Shimkus 
/GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vėl. nuo 2 iki -4 v. p. -p. tr Huo 7
* iki 9 v. “vak. Trečiadieniais ir

' Sekmadieniais susitarus 
.OFISAS IR RBZIDENGUA 

4300 So. -F&irfield -Avė.
Tel. Lafayette 8016

gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 4045 SO. ASHLANDJAVE.

Ofiso val.CNuo ^ !ki^4 fr’irao'tPiki 8 
vak. Nedalioj .pagal susitarimą

Ofiso TOL: ;Boalevurd 7820 
Namu TOL: Prospect ’1980

Phone Boalevard -7042
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS ,

4645 So. Ashland Are,
-arti d7th Street^

Valandos nuo : 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudei kis
w ... . •
SENIAUSIA IR-DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.■.... .. DIENĄ IR NAKTJ •Visi Tdefonat Y ARDS1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
^^-‘įSouth Fairfield Avenue

:i 'Tel. I.ADAVETTE 0727
' ■ ........................ ’

. (

t A — koplyčios visose >
LSL czi- X 'Chicagos dalyse !

**
klausykite -musių Lietuvių radio ^rogrilmų Pirmadienio vakarais. 
10:0Q vai. vakaro iš W< H. F, C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas i-;

“ P. ŠALTIMIĖRAS. .

- Direktoriai

6322 So. Western Avė.
. VALANDOS: 

Pariedėlį, Utarninke ir- Ketverge 
nuo -2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
' PHYSiCrAN-SURGEON 

4076 Archer Avan ne
’ / .- / Tąl. Viginja 1116 
Valandos: X—8; 7—6 kasdien, iš 

, skyrus eeredą, Sekmad,. susitarus. 
Bkž., Liepos ir^ugp. nebus valai 
dųrpftpjat^bat blįj tiuo 10 iki 12

’valan- 
iki 12 r.

DR. VAITUSH, DPT
LIETUVIS'

.  - *■ ’ ■* I Iii | . I t f I I ■ I• —* -. -V* ■■ ■ —> ■ II    —į ’ r: ' ’ r • •(’»'»*) * • < Į * t ,x >■

SAUKIT ^60
UN<IV®RSA’L FLUMBING & HEATING 

' SUPPLT COMPANY, Not 
10 W«st I8fh Stoeęt 

»Ir musų patyręs f inžinierius 
atvažiuos j jūsų lįantųs ir 
suteiks DYKAI -apškailiavi- • -| 

~iuą dėl namų apšiMyipo Ifei- H 5 
kmenų (plaut), garu arba I 
karštu -vartdėniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- H 
KETI — 36 MENESIAI IS- Mf 

MOKĖJIMUI—ŽEMA dfflll 
v/PALŪKANŲ KAlfrA. TO I 
Atdara vakarais uhi 7 vai. Fm* 

J-Ned^Ųonik iki t v. dieną

. Į VAKARUS NUO 
STATE STREET

n

..... ..".TT • m i ■hiiii*i įn\ii ...r11
_■* ' M '. *•1 /

'''. I

IR VAmSIAF Vi m
***

•mnillaięą & airiai, 

,juų.

8herwin' wi). 
lianie trim vąr- 

nl6ig .$2.36. Muaų
■4calpa T”-W 

X.QOO galionų trim 
MaJovog. Gallpoaa

4 hįp 4 ’Ud 1/S jM- 1 
dlU.: ta- '

A0<Į%.

aUara 40-1/; . ;.ę ?»y■! 7 Įi I. I 1. IJ J:',1^

-g ;$2.79 vertės visur? ii- 
L -namą Fląt . 4r Glbk« , 
t?- Mąl^va. Mųatj kąln»....

$3.2I> Vftrtėe Fi»t »»’’
U Maleva — J J 420 

* t L • • ■ . »

/i

*į NARIAI1 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoj

Ambulance 
Patarnavi
mas ©ieną 

ir Naktį

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

3319

......u. , <■ n ■*I./I |. I Iii, I r«Į»>( .. <1 ....... — • *•» 

/ S/P. MAŽEIKA ' Kurdo 1139 ' 
ą Avenue! ■ Phone Yards 1138

i>«>.l,i,H.«, .lll,l^>l<   | ,, I,   ...... . ............ ...... ;i.

4348 So. California Avenue . Phone Lafayette 3572 '■« yi I I " :>'»■> Al »«». f U .......... J ...........................~< 1 I| . ! ■ i^ji.,1 Il<l,i il|j J.

4.. A.MASA1SK4S </•'/;/'.-■
Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

/< < /M PETKUS
1410 South 40th Court Cicero Phone Cicero 2109A ’ '• • ‘ ' • 1 < • •' *•?* •’'.***» ' • . . .. * ' .

1646 ‘We$t 46th Street '-$1
|(?1į)ilįWi>iWi,iti v f

Boulevard 4089
" ■ ■■■ .. ..  .................... .......... ....... .. .......L, , ....

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

'>»«iĮ»j> »Į»įUi< iĮįį»ii I IįlįM Iii įw»iw*.< i+miijijiLn..,’ I

Iphone Monroe ‘3377

LACHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place < Phone
SKYRIUS: 42-14 .Kast 1081h Street 
■~g".': ". ''.Įtvf. V;'*,i"1" - .7"1 ■'

Phone Canal 2515
'TOL Pūllman H70

Phone Virginia 0883

Mano 20 metu praKUKavtmas, 
jūsų garanta Vintas.

Optometrically Akių Specialistas \
Palengvina aTciu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigimo, akių aptemimo, Bervuotu- 
mo, skaudama akių 'karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia/teisingai akinius. Visuose atsi- 

. tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
•klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki $ vai. 
Nedalioj pagal sutartj.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos ^pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland AvJ 

Phone Boulevard 7589

T&ZliJįffl Nal
Ofiso^y^ndoę: jJup 2 įti? 4, nut 
iki 8:80 v. Nedfi. nuo 10 iki 12 a

DR.S.NAIKĖLE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir -Rezidencija 
3335 So. Hattsted Si 

CHICAGO, TLL.

Nakti 
nuo 7 

a.m.

DK. G.WNER ■
AKIU GYDYTOJAS • 

TOL TOrds '1829. 
Pritaiko Akinius

Dr. Margeris
-z3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 :po ?pietų 

, ir nuo -6 iki 8 vakaro t 
Šventadieniais ’tlk susitarus

• Phone BOULEVARp 8483

Res. Phone: Office ’F^ione:
Laf. 7383 Pros. 1612

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Wedtern Ąve.
VAL.: 9:00-ryto iki 8:30 popit. 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

LIETUVIS mTAtmi
• - ■ Ištaiso.

ir Akiniu Dirbtuvė 
West 35th St. • 

kampai * Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, 4iuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

Ofisas

8

Amerikos -^Lietuvių Daktarų 
Draugijos .Nariai.

Phone ’Hemioėk 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Weštem Avė.

Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro 
Seredoj oattrt nutarti

Phone CANAL 6122

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nUO. 1—3 ir 7-^8 

fleTedomis . ir nedfcl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. 'California Avenue 

‘Telefonas RepubUę 7868

DR.iHERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rjurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas v ligas 
vyrų, moterų ir vaikų ųiagal naujau
sius metodus X4Ray ir kitokius *ale- 
tros prietaisus. ;

1 Ofisas • ir ^Laboratorija:
1034 W. 18th -St,, -netoli Morgan SL

Valandos nuo 18—12 pietų ir 
nuo 6Aiki 7:30 vaj, vakaro 

TOL Ganai 5116 
Rezidencijos ’jbeiefpnai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles <Sę£aI
OFISAS )

2-ros lubos 
CHICAGD.1LL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo T 4R80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo U0 12 
valandai dieną.

Phone MKHVAT <2880

' Ofiso TOL “Boulevard 5913 •
DR.BERTASH
756 West 35th St.

Cpr, of 35ty and Halsted SU. 
Ofišo vėUUdoa n4eQl^ njuo 6:80-8:30

; ^edėHomis narrt sutarti
Rąz. 4910 SO. MICHĮGAN B&YD.,

Telefonus Yarde 0994

DnMaurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

\ Ofiso valaSSos:
Nuo 10 iki 12 dfoną, £ iki « po pietų

7 -iki 18 vai. NedM. 12

■■ i.Aii|WAh f

4 7- \



ekskur

No. 2 kenai 3 už 20c

didelės galvos 6 C

NĖRA KO BIJOTPALMOLIVE MUILAS

PIRK NUO

(MEMBER»FEDERAL HOME LOAN BANK)

MOTERYS

jūsų

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

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

PUIKUS CALIFORNIJOS
SALOTAI.
NANCY HALL” SALDŽIOS BULVES

Baimė ima, kad po 
poros - mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

• (Tęsinys)'

RAKAUSKAITĖS
JUBILIEJAUS PROGA

DYKAI! 7 unc. pak. SOAP CRIPŠ SU “20 MULE TEAM BORAX”
SOAP CHIPS ..„L did. pak. 23c

visi laikraščiai, 
kritikai ir žurnalai

Moderniški be rėmų akiniai gra
žiai -atrodo ir labai lengvi svo
riu; natūralaus ar balto aukso

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.'

Gaus nuo 3 iki 5 centų dau 
giau | valandą

Pillsbury’s” BLYNELIŲ MILTAI 20 unc. pak

1739 SOUTH HALSTED STREET
■

Telefonas CANAL 8500

$100 CASH ; KAS1 SAVAITĘ—Tik taupyk “Midvvest Stores
- PELNO PASIDALINIMO KUPONUS!

Moksliškas Ekzamirtavimas 
Su { Naujausiais Istrumentais 

Užtikrina Jum Gerai Tinkamus 
Akinius

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

VE1 gi n National Watch Com- 
pany, garsi laikrodžių firma 
Elgine, paskelbė, kad šiandien 
pradės mokėti nuo 3 iki 5 cen
tų daugiau į valandą visiems 
savo darbininkams. Pakėlimai 
pridės apie $250,000 į nietus 
prie darbininkų algų, kurios 
ikišiol išviso siekė apie $4 mi- 
lionus j ihetus. ' ’
. Prieš kiek laiko Elgin fir
ma įvedė bdnusų ir “pelnę pa
sidalinimo” planą dirbtuvėje, 
kuris metų bėgyje prideda po 
kelis dolerius prie darbininkų 
atlyginimo. ,

Remkite tuos, kurie 
.garsinasi : !

ra1

Pasinaudokit apšvietos 
s,jų proga

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Toliau, kiekviena Midwesi 
krautuvė yru įrengta taip, kad 
ir čia maisto reikmenes ' butų 
apsaugotos iki jos pasiekia ko
štu merio rankas. Moderniška 
šaldymo’ sistema ir kitokie 
įrengimai vartojama, kad išlai- 
kyfi maisto reikmenes šviežias 
ir sveikas. ■/ <

Elgin Laikrodžių
Bendrovė Pakėlė
Algas Darbininkams

Apšvietos Tarybos pastan
gomis, WPA administracijai pa
dedant, laikas nuo laiko yra 
rengiamos apšvietos ekskursi
jos į žymesniąsias Čikagos 
miesto vietas. Tose ekskursijo
se leidžiama tik augus’ems da
lyvauti ir už tai nereikia nie
ko primokėti.

Tad, jei leidžia laiko aplin
kybės, pasinaudokite proga sek
madienį, spalių 3 d. aplankyti 
Bahai šventovę ir Wilmette 
prieplauką. Susirinkti 2 vąl. po 
pietų prie šventovės,, Sheridan 
road, Wilmette.

Kita ekskursija antradienį, 
spalių 5 d.jSusirinkti 2:30 vai.- 
p. p. Tą dieną aplankysite 
South Water~ gatvės mark etą. 
Paskui, trečiadieni, spalių 6 d. 
susipažinimai su lenkų kultūri
nėmis įstaigomis. Susirinkti 8 
vai. p., p. prie Pulaski Bark, 
BlackhaV/k ir NoBle g.

Dėl smulkesnių informacijų 
pašaukite . telefonu \Calumet 
6841. —S. , '

Įvairių formų lensai tinka kiek 
vienam veidui. . . Pirkit kredi
tu. Neimam nuošimčių, nė pa- 
laukų. - —

“Rakauskaitei scėnoj, suži
bus Toskos kančiose ir aistroj, 
menas pasireiškia savp< *tyriau- 
sioj esmėj ir čia Rakauskaitė 
pasirodė kaipo atjautri, paty
rusi titulinio vaidmens vaidin
toja. Jos balsas lanksčiai skam
ba, plataus kvėpavimo laiko
mas, tiksli visuose posmuose 
ir dainavime, sąmoningai ir 
drąsiai išvyksta,, ji parodė ge
riausių gabumų dramatiškuose 
ir ekspresingai kylančiuose pos
muose. Taip pat ir vaidinimas 
paremtas sceniškai tikrais prin
cipais, patiekdamas įspūdingą 
gestų ir mimikoą žaismę” pa
žymi laikraštis “Rits”' 1936 m. 
No. 48.

Viename rimčiausių Lietu
vos žurnalų skaitome sekantį 
aprašymą apie jos darbuotę 
operoje.

“Rakauskaitę galime laikyti 
pirmaeile dainininke meninin
ke, naujų kelių 
sceniško muzikalumo išraiškų, 
improvizacijų, jieškojimų at
žvilgių.

'‘Ypatingai stipri ji yra dra
matine ekspresija, gražia mi;- 
zikale fraziruote, kūrybine in
terpretacija, bet tik sava t— 
neskolinta ar pasisavintai- ko
pijuota. Tiek muzikalumu, 
tiek vaidybiniu atžvilgiu, ji yra 
nuoširdi, individuali, įstengian
ti kiekvieną kartą kažkuo nau
ju suįdominti, užburti publiką. 
Tai padeda jai išvystytas pla
taus diapozono balsas.”

“Naujoji Romuva”,

Kodėl rizikuoti ? Kiekvienas per mus 
parduodamas vartotas 'Boileris yra iš
bandytas ir garantuotas. Atsilankykit 
ir pamatykit didžiausj ir turtingiausi 
Sandeli Chicagoje—ir jus sutaupysit pi
nigu- . ,

|»..|l|—U I.IIJ |  

Tąigi,;. kai gera sveikata tu- 
rimą domėj, yra svarbu rei
kalu u t i geros kokybės, -sveikų 
maisto reikmenių. Tokių mai
što-'reikmenių visuorhęt galima 
*g$uti kiėkviefliąįi^^ Midvzest 
Store. Čia nė tik maisto - reik- 
mėhės yra geros, bet ir kainos 
visuomet žemos, ir tūkstančiai 
šeimininkių patyrė,.; kad šiosė 
krautuvese jos gauna geriau- 
sias . vertybes u už savo pini-

Kiekvienas asmuo nori būti 
sveikas. Sveikata yra svarbiau
sias dalykas pasauly. Kiekvie-, 
nas asmuo tajpgi žino, kad ge
ra sveikata priklauso nuo ge
ro, sveiko maisto. Ir maistas, 
kad jis butų geras, turi pasi
žymėti ne tik aukšta kokybe, 
bet jį reikia apsaugoti ant 
kiekvieno žinksnio, iki jis, nuo 
gamintojo ir augintojo, pasie
kia suvartotoj ą. 1

Kiekvienam Midwest Stores 
kostumeriui bus įdomu žinoti, 
kaip maišto kokybė, šviežumą 
ir švarą užlaikorųą.r "ęroseriiL 
ninltei, kurie valdo*>MfdVvest 
Stores, žino, kad geros koky
bės švarus maistas yra labai 
svarbus gerai sveikatai. Jie to
dėl daro .viską, kas yra jų ga
lioj, kad tik tokį geros rųšies 
maistą gautų jų kostumeriai.

Apsauga ' maisto produktų 
prasideda nuo pat jų augini
mo ir suėmimo, šio koopera
tyvo ekspertai . pirkėjai žino 
kuriose *• apielinkėse geriausi 
derliai išauginama. Jie žino ko
kie kenuotojai, pakuotojai ir 
fabrikantai turi reputaciją kai
po gamintojai geriausių maisto 
reikmenių. <

Be to, valstijos ir federali
nės valdžios turi; įstatymus, 
kurie nusako tam tikras nor
mas ir laipsnius, ir ką tik Mid- 
west Stores perka, tai turi ati
tikti šiems reikalavimams. Tot

Norint su Miestu 
Susipažinti

Rėmai galima gauti jvairių for
mų ... taipgi tinkantys kiekvie
nam veidui ir kiekvieno išvaiz
dai geriausia.
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

Tvirti akiniai šu - rėmais 
sunui ar dukteriai. Pasirinkimas 
rėmų išy, natūralaus ’ ar baltojo 
stūkso
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

tikrai retą it grąžų artistės 
dainininkės tąlerttą, kuriuo 
džiaugiasi ir didžiuojasi ne 
vięn lietuviai, bet įvertina ją 
ir svetimtaučiai, * kaip parodo 
aprašymai, apie * jos pasirody
mą Latvijoj: /

V “Dainininkė apdovanota ga
lingu ir puošniu, rūpestingai 
išlavintu balsu. Maloniai skam
ba sohorinės žemosios gaidos, 

| laisvai plaukia išlyginti augš- 
tiejai tonai”.

“Jaunokas žinąs”, No. 36, 
’ 1936 m.

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51,10

Varfnti Apšil-
Valiu II jymuj Įrengjmai!

Garantuoti!

NES PIGIAU

STORES

Tame pačiame numeryje, 
muzikos kritikas J. Porkus 
šiaip apibudina Rakauskaitę, 
operos “Tosca” perstatyme 
Latvijos Nacijonalėj Operoj. 
“Techniškai ir muzikaliai už
baigta, augštai kultūringa me
nininke pasirodė Mariona Ra
kauskaitė. Patraukia jos bal
so lygus, lyriškas skambėjimas, 
suvaldytai ekspresyvus, įkvėp
tas dainavimas”.

Kompozitorius Jul. Sprogis, 
“Briva žeme” (No. 39) sekan
čiai atsiliepė apie* dainininkę. 
“Menininkė turi didelį tempe; 
ramentą, , raiškumą ir puikią 
dainavimo niokyklą. Tai leid
žia Rakauskaitei duoti lengvą, 

paimti įdo- 3 25ė
džiaras 150

“JUSTICE” . v
TOMATO SOUP No. 2 kenai 3

ŽEMESNĖMIS KAINOMIS 
PAŠ “MIDVVEŠT STORES“ 

IŠPARDAVIMAS—Pėtnyčioj ir. Subatoj, Spalių 1 ir 2

“MIDWE£T” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS < ; *
RT 17a KAŠDIEN ŠVIEŽIAI r SV. 1JL 1O V CĮ spraginta maiš. 1 TzC
“Midwest” DB LUXE KAVA 
“PILLSBURY’S’*" GERIAUSI

Miltai 5

AKINIAI KREDITUI
IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMA JŪSŲ BIUDŽETUI

IŠEKZAMINUOJAM JŪSŲ AKIS UŽ DYKĄ - \
Akiniai, Pritaikoma

Kiekvienam šeimynos 
nariui , .

Dr. J. M. HERZBERG, 0. D.
AKIŲ SPECIALISTAS •

4184 ARCHER AVENUĖ Telefonas VIRGINIA 1230
. . ' .-rPirmos Durys t iyią .MlJĮUEnd panko Trob^do—-

Musų Mariute
Rašo NORA

Kiek daug Lietuvos žmonės 
įvertina Rakauskaitę kaipo ar- 
tistę-dainininką, galima spręsti 
iš apvaikščiojimo jos dešimties 
metų darbuotės Kauno operoj 
Vasario 28 cT. 1934 m. šios su
kakties proga, 
muzikos 
rašė ištisus pusląpius apiev jos 
artistinius talentus ir nuopel
nus. Operoj buvo duotas spe- 
cialis spektaklis operos “Car- 
men”, dalyvaujant pačiai Ra
kauskaitei, drauge su operos 
tėvu, KipŲU Petrausku, kuris 
prieš dešimts metų įvedė dai
nininkę į Kaimo teatro atmos
ferą. Teatras buvo perpildy
tas dainininkės talento gerbė
jų. Visi gėrėjosi jos daina ir 
vaidyba, o ^po spektaklio pa
gerbė ją gėlėms, dovanoms ir 
sveikinimais.

Iki šiai dienai. Rakauskaitė 
yra Lietuvos Operos pirmaeile 
dainininkė. Per tryliką metų 
jos darbo tenais, ji nuolatos 
rodė didelę pažangą ir pasie
kė augšto meniško tobulumo. 
Per tą laiką ji sukurė 35 skir
tingus sceniškus vaidmenis.

Visose savo pirmaeilėse ope- į laisvą dainavimą, 
rų rolėse,4 Rakauskaitė parodėJmią frazę”. • '

V2 s v. pak. 170 
pak. 2 už Į70

-- - 4 UŽ 250 
dideli pak. 190

4 už 23c

yJUSTICE“ TOMATO JUICE 
“MIDVVEST“ PUIKIOS 
BARTLETT GRUŠIOS ..

6 unc. ken. 2 už 9c

.... kvort. džiarai 29c '

NAUJIENOS, Chlcago, III.
T| limešniąį>ąpsaųgąį šių produk
tų sempelius nagrinėja nepri- 

' klansomos laboratorijos šios

M. Rakduskaitė. .Viena vėlesnių j •
• nuotraukų. . . i

Paklausus dainininkės, ku
rios yra jos daugiausia mėgia
mos rolės operoje, gavau atsa
kymą “myliu ir gyvenu viso
se, bet Carmen, Tosca, Aida ir 
Maliella (opeęoj “Brangenybės 
Madonos”) arba tos operos ku
rios duoda galimybės parody
ti ir vaidybinį gabumą, pri- 
skaitau prie savo mylimiau-1

PTITKTTS JONATHAN ! .
OBUOLIAI Valgymui .

SALDŽIOS TOKAY VYNUOGĖS . ............... 2 sv. 13«
—i ■ V "Ji: —Ii-1 'i ------------------------------------------------Ji

PUIKIOS BARTLETT GRUŠIOS ......3 sv. 211
“RlCm^R^lĖAšINIŲ PALTUkfiŠ sv^'28e
_— ------------ i— -------------- -------------------- . ■■■—
“Kt.TIE LABĖL”
SURIS AmeritĮan, Pimento, Brick
ARGO GLOę.S fiiTARCH ...... . ......
CAMAY MUILAS .................. . .
OCTAGON SOAP CHIPS .......:.... .

• DIDELIS SANDELIS VARTOTU 
RADIATORIŲ

VARTOTU PLUMBINGU BARGENAI
Patikrinkit, musų kainas 
pinti negu pirksit. Mes 
jums galime sutaupyt pi
nigų ant vartotų Plum- 
bingų /

MAUDYNĖS f 
taip pigiai kaip

^7.50
■ be pridėčkų.

pūtį netobulos. Reguliarė $15.00 verte už ...C.................. tfl "7 C
42 ir 52 colių Virtuvės Sinkos. Visai naujos, bet tru- U a. į

NAUJOS VIRTUVES SINKOS *ij X 
be pridėčkų. /

, 1 MES KALBAME LIETUVIŠKAI.

Chicago Plumbing
& Heating Salvage Corp.
2130-32 So. State Stn — Tel.: VICTORY 3939
Valandos: kasdien nuo 7:30 iš ryto iki 7 vai. vakare.—Nedaliomis nuo 

8 ryto iki 1 vai. popiet.
Mes Esame Jau 30 Metų šiame Biztiyj

^NU-LABEL“ GRAPEFRUIT JŲJCE

“MIDWEST“ SALDUS AGURKAI ......
IŠKOŠTAS VAIKŲ MAIŠTAS
“GERBER’S” ĮVAIRIAUSIAS .....
“SNIDER’S” KAPOTI' BUROKAI



NAUIIEMOS

rbe Uthuautan News Pub. Co., «pc 
1W South Hshted Street

■" -■omimi ui..........................m ■ į

Subscription JLates:
$8.00 per year ta Canada J
$5,00 per year o lipide ęf Chteago

/

*

Užrakymo kaina*
OnMagale r* pMtu:

,,,,,, >«.09
PdMl ĮMMV <*,„ .......... . 4.00

4

Enteoed «s Second Oass Matter, 
Mareli 7th 1W4 at the Post OKk*.

March Šri 1879.

Naujiehos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

, drovė, 1739 S. HaKted St., Chlcago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesini ____

Cbicagoj per išnešiotojus: Maria08

Savaitei _d8c
Mėnesių! . ... .................. .

Suvienytose Valetuose, ne ^hicagol, 
Faėtu

Metams
Pusei
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

l&taveie ir Wur užstaiiuose ' 
. ^Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ••••••••••••• 4.00
Trims mėnesiams  -------- -- 2.50
-Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

— $5.00 
•••^RT**^*******^)^ 2.75 

v*****f*» 1^0 
1.00

.■■i.; ,.75'

Sr

Reikalauja boikoto Japonijai
Anglijos Darbo partijos vadas parlamente, majoras 

Oement Atlee, pranešė ministerių kabinetui, kad Dar
bo partija reikalauja sušaukti nepaprastą parlamento 
sesiją ir apsvarstyti boikoto planą prieš Japoniją. Sa
koma, kad valdžia neoficialiai jau išreiškė sutikimą tą 
darbiečių reikalavimą išpildytų

Boikotas prieš Japoniją yra, gal būt, vienintele 
tikslinga, priemonė sulaikyti plėšikiškus japonų žygius 
Kinijoje. Vien tik pabarimų ir smerkiančių rezoliucijų 
Japonijos mUitaristai nepaisys. Jie nusilenktų stipres
nei jėgąį, bet didžiosios valstybės kolkas dar nėra pasi
ruošusios vartoti ginklą prieš tarptautinės taikos laužy
tojus. Taigi pasilieka boikotas.

Jeigu boikotas butų Japonijai paskelbtas ir tikrai 
pravestas praktikoje, tai jai butų sunku tęsti karą prieš 
Kiniją. \

nuo fašistų. A tiiė sake,j 
kad Fa»wnwos pareiga tą 

W ji W 
‘miaurias kąim$!nąa —

Wi Rmėja, tori
už tūkstančių mylių nuo I^pa- kų. Reiškia, Laukaitis padėjo:

Tačiau, kąį Japoniją .užpuolė 
tai k<»»apistų garbina

moji Maskva oięparodė nė 
riausio noro eitį į pagčlbą kįr 
®ams. Pagal kamuntsių dogiiką,! 
sovietą valdžia turėjo tuojąus 
pasiųsti savo kariupinenę į Ki
niją japonų mušti. 'Bet'-ji 
nedaro ir Amerikos kotnuni»|! 
tai dabar nė vienu žodžiu ne- 
užsiihęna apie “kaimyno ,pa-; 
reigą” giinti demokratiją nuo: 
užpuolikų. . < 1 - i

Taigi mes Ir klausėme : ko
dėl Kinijos reikale Amerikos 
komunistai jau nevartoja tų 
argumentų, kuriuos lie vario- [ 
jo, kalbėdami apie Ispaniją? ’

O tuo ' tempu š? Laįsvė” paša*? 
koja savo “laimingiems” skai
tytojams, kad “Naujienos”, .gir
di, norinčios, kad komunistai 
kurstytų Sovietų Sąjungą dary
ti ginkluotą intervenciją KiUi-

Mulkindamas savo • skaityto-, 
jus, komunistų organas 'bando* 
užsiginti tos “kvailos filosofi
jos”, kurią jisai pats skelbė Is-’ 
panijos klausime. v.

FAŠISTIŠKI PLEPALAI

Tokiu budu, jeigu bolševi- tais komunistų šulais išdirbta*- 
kaina ^ifedinga Laukai
čio pagelia atsiginti nuo kokių 
nors sąmokslų, tai tie “sąmok- 

-galėjo būti Įtiktu tautinin- 

holševtams Baltimorės seime 
auaijdė-

Įju^ią •> tautininkų, prie kurių’ 
Maai dabąr plakasi. . J 

jBet • malas, kad tuometi-, 
nig bolževikų vadas Pnmrika' 
lankėsi pas Laukaitį,. 'lik kaip 
pas .advokatą. Laukaitis,per iŠ-

sviręs į techniku ir pakrypęs, T .i p f 11 VOTĮ
ne m j kūrybą, kiek į Jmki-
irimą. Kitaip sakant, ir šioje Siuntimo Rei-
parodoje daug pastebi to, kas Ir JI 111

to visą komunistų taktiką 8LA. 
seime. Jie keldavo Wiukšmę 
Seimo posėdžiuose, o Laukai
tis pasirūpindavo, kad nieką# 
jų už tai ^nenuskriaustų”, nes rui. 
ji^ai buvo Beimo Bengimo Ko-j $įą parodą kasdien aplanko

Aria pusės milijono žmonių. To-

ne

reikalinga ir bus reikalinga ka-»

misijos pirmininkas ir jo direk
tyvų klausė atsiųsta į svetainę 
miesto policija. ’

Tiktai kai bolševikai sekan
čiame »SLA. seime <Ghicagoje);
^ragrajino”, tai Laukaitis nuo: 
jų pasitraukė ir persimetė į 
Smėtopletižių pusę. ■

. Gerai betgi, kad pati1 “Vieny-, yjgį jau' skuba į namus- 
be” viešai pripažino, jųgei ko-^ ~
munistai, stengdamiesi “užka-;
riauti” SlA., ėjo prašyti jda®ėl-

•yikų delegatais ir partijos «a->
4ais, dalyvaudamas jų slaptuo
se “kokųšuose” du arba tris'

[ kartys pėr dieną (pietų laiku1
dr vakarais). Jisai kartu su' Kos pas dabartinį tautininkų 
Bimba, Pruseika, ®iųrba ir ki-; sėbrą Laukaitį.sėbrą Laukaitį.
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Paryžiaus Paroda

Teisėjas Black pasiaiškins
Geriau vėliau, negu niekad.
Teisėjas Hugo L. Black ilgai tylėjo, kai spauda jį 

kaltino esant Ku Klux Klano nariu. Viešėdamas Lon
done ir Paryžiuje, jisai atsisakė duoti heM kokių paaiš
kinimų laikraščių reporteriams ir grasino viešbučiams 
tuojau išvažiuoti, • reporteriams bus leidžiama? jį 
gaišinti klausimais "apie, jo priklausymą .arba nepriklau
symą ku-kluksams.

Bet dabar, pagrįžęs iš Europos, naujasis Vyriau
siojo teismo narys žada viską paaiškinti publikai. Šį va
karą (kaip 8:30 vai. Chicagos laiku) jisai kalbės per 
radio ir pasakys, ar jisai dar -buri kokių ryšių su Ku 
Klux Klanu, ar ne. Tai bus pirmas atsitikimas šio kraš
to istorijoje, kad teisėjas sakys kalbą tokia tema! Pub
lika klausysis didžiausiu smalsumu,; o paskui padarys 
savo išvadą. ' .

čiams išgrūsti 
nūs?”

BRITANIJOS DARBO 
PARTIJA

tų armiją ir padėtų chinie- 
laukan japo-

Spalių mėm 4 d., susirinks
Boumemouth'e Britanijos Dar- ' .**^,1 klausimą vienas asmuo, 

... _ tfirdl nore Irm lr»c “ Aloiniarmco’’girdi, perskaitęs
Brooklyno komunistų 
redakcija, išpludusi 
pas”
ją”, aiškina, kad sovietų Riusi* 
jai butų pavojinga kištis j kom* 
fliktą tarpe Japonijos ir Kini* 
jos, nes ji tuo budu sukeltų 
prieš aave ‘Msą kapitalistinį 
pasaulį”.

Tai, žinoma, “bunk”. #<ei 
Amerika, nei Anglija ne tik 
kad inesukiltų prieš Rusiją už 
<pagelbos teikimą kinams, ’bet 
veikiausia ją dar paremtų. .

Bet ne tame dajykafc. 'Brvok’ 
lyno komunistų organas mulki* 

paskelbė’ oa skftItylčjtis, pasakoda
mas nėbutus daiktus. “Naujie* 

paniją) su tikslu gauti lOO.OOO1'?^ "nereikalavo, kad Ameri* 
naiiin nariu ' kos komunistai verstų sovietųW : , ; siusti; Kiuljon

bo partijos metinė konferenci
ja. šita proga partijos vykdo
masis -komitetas pagamino me
tinę atskaitą, iš kurios matyt,’ 
kad Darbo partija šiemet 4uri; 
66,482 nariu daugiau, negu me
tai laiko atgal.

Prieš metus laiko Britanijos« 
Darbo partija turėjo narių uni
jose ir kitose organizacijose, 

, kurios yra prisidėjusios prie 
partijos, 1,968,538, p dabar tu
ri 2,013,663 narius. Be to, par- 
tijoje yra keletas šimtų tūks
tančių individualinių narių, ir 
visas jos narių skaičius siekia; 
2,444,357*' .
""^Partijos valdyba 
vienos savaitės “vajų” (kam-

Nau j ienose v. 
organo 

“Naujie* 
U& tokią “kvailą filosofė

naujų narių.

MULK1KA «AVO 
SKAiy^TOJiJS

Savo skaitytojams “apšvies^ 
ti” “Laisvė” deda fiktyvius 
<jos pačios sugalvotus) klausi*’ 
mus ir
klausimų skambą taip:

"Ko«J Atyeriįtfls Wiu-; 
nistų Partija nereikalauja,

prieš japonus. Jos tik klausė, 
kA^ėl komunistai smerkė Eran- 
4J«i?ją dčl jos atsisakymo <au* 
lęiktį ginkluotą pagelią Ispani
jos, respublikai, bet dabar užgi
na sovietų Rusijos taktiką ja* 
pomjos-Kinijos kovoja. '

Ispanijos karo atžvilgiu Anje- 
$kos k^^ist^ rėkte rėkė, 

Vyriausybė iš
duodanti demokratiją, nepadė-

.dėl kasdien pajamų turima 
daugiau nei milijoną frankų. 
Bet "parodos įrengimo išlaidos 
šimtais milijonų frankų įkaito
mos. t i

Parodą apsčiąj lanko .USA 
piliečiai. čia jų daug autinki

r*
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Žinios Iš Akron, 
Ohio

Amerikos lietuviai siunčia 
daug dovanų savo giminėms 
bei pažįstamiems Lietuvoje. 
Dėl tų dovanų kaip kur ir kaip 
kada susidaro nesusipratimų: 
geri norai ir gimininiai ryšiai 
susiduria su įstatymu ir išsi
vysto į nemalonumus. Siuntė
jai siunčia tą, ką jie turi, ar
ba tą kas jų manymu bus nau
dingas gavėjams. Apie muitą 
ar taisykles Lietuvoje visai ne- 
.galvoja. Muitinės — gi veikia 

■” p^gal įstatymus ir įleidžia bei 
gali siuntinius įleisti tik nu
statyta tvarka.

Nustatyta tvarka yra seka
ma: •

1) BE MUITO įleidžiama 
drapanos, .avalinė, skalbiniai ir 
kiti VARTOTI daiktai, neturį 
prekių pobūdžio, siunčiami at
skirų asmenų gardais, kaipo 
dovanoą.

21 FINANSŲ MINISTERIO 
atleidžiami nuo muito tie siun
tiniai, kurie yra paštu siunčia
mi- dovanoms ir kuriuose tar
pe* senų daiktų yra nedidelė 
dalfs ir naujų, už kuriuos mui
to reikia mokėti nedaugiau 100 
— 200 litų.

8) TIE SIUNTINIAI, ku
riuose yra vien tik nauji daik
tai ir už kuriuos muito reikia 
mokėti virš 200 litų, FINAN
SŲ MINISTERIO NUO MUI
TO NEATLEIDŽIAMI, nebent 
dovanos yra siunčiamos kolek
tyvams — labdaros įstaigoms. 
Nuo muito taip pat neatleid
žiami: papirosai, cigarai, taba
kas, rūkomasis popieris, gilzės, 
arbata, degtinė, vynai, mielės, 
kortos, degtukai, saldainiai, 
šokoladas, kokoa., pyragaičiai, 
.kvepalai, odekolonai, eleksirai. 
muilas, brangųjų metalų ir 
brangųjų akmenų dirbiniai, ba- 
Jihėsosuknetes,' brahgię j i kailiai 
ir įvairios kitos prabanginės 
prekėsA bei visos tos prekės, 
kurios siunčiamos prekybos 
tikslams.

4) NEĮLEIDŽIAMOS PRE- 
KĖS: šaunamieji ginklai, rū
komasis opiumas, svetimųjų 
šalių loterijos bilietai ir kiti 
kenksmingi arba paprastai 
draudžiami vartoti daiktai.

Leidumus dėl įleidimo siun
tinių be muito turi išsirūpin
ti daiktų gavėjai. Prašymai 
dėl tų leidimų paduodami Fi
nansų Ministerio vardu per tą 
įstaigą, per kurią siuntinys 
gaunamas.

šių leidymų reikalu patarti
na daiktų siuntėjams siuntinių 
gavėjus painformuoti.

Kad išvengti by kokių nesu
sipratimų ar nemalonumų pa
tartina dovanų siuntėjams ne
maišyti naujų daiktų >su senais 
ir nurodyti savo giminėms ai 
pažįstamiems kas reikia dary
ti, kad siuntinius išimti be mui-

sFF’T ..........■*■>»»■■ ■'»»i'." mw.i;ww>1

(Ketvirtas laiškas iš kelionės)
.'-■HM. I

vq, bet štai staiga atsirado va
das, duče, vožd, yadonią ir tik 
nu'o tos /dienos prasideda tau-, 
tos atgimimas, .atgijimai, tau
tos laimingos gyvenimo .dienos. 
Ir, žinoma, visa tai tik vado 
dėka ir iš jo malonės tauta' 
skina laimės žiedus.

■. . ■ ' f .. į

Įdomiai ir turtingai įruošta^ 
USA pavilijonas. Nors . tvirti-; 
narna, kad USA perdėm rekį 
lamos šalis, vienok tasai -USA. 
pavilijonas daugiau turi pamo
kinančio, ;negu reklaminio po
būdžio. Gražus Anglijos pavi
li jonas, kuris taip šauniai spor
to įrankius parodo. Didžiulis, 
kultūringai įtaisytas Kanados 
pastatas, kuriame malonu pail
gėti. Neblogi ir kai kurių Pie
tų Amerikos valstybių ' pavjli- 
jonai, kaip7 .antai Argentinos, 
Brazilijos, Urugvajaus ir ki
tų. \ ■.

Ispanijos pavilijonas turi vi
sas karo'‘Žymes.' čia? vaizdais 
parodoma, kur ir kaip kariau
ta’. Yra išstatyta menininkų 
darbų ir parodyta, kas Ispanų 
vyriausybės kultūros ir švieti
mo darbe nuveikta, šį paro
dos pavilijoną daugelis žmonių 
lanko.

-Patys prancūzai Šioje paro
doje turi visą eilę savo pavi
li jonų. Jų visa taip kukliai ir 
skoningai įrengta ir po visą 
parodą išmėtyta, kad galėtum 
pamanyti, kad čia net ne pa
čių prancūzų ta paroda suruo
šta. , / \ h

Vakarais visa paroda taip
gražiai elketros apšviečiama,;
taip gudriai elektros šviesos; 
reklamos sudarytos ir tiek josi 
margaspalvės, kad atsiduri 'lyg' 
užburtoje karalijoje. Ir gra
žiausia lakios ^vaizduotės su-, 
įkurta pasaka tiek nepasakys,; 
kiek čia akims parodyta. Visa 
taL sudaryta Jabak skoningai, 
gražiai ir puošniai. Daug trys- 
kančių fontanų, kimų vandens 
srovė (Spalvota elektros šviesa 
apšviesta. Visa fai gražiai akį 
veria ir sudaro šaunią nuodai-

eili-

Darbai gumos pramonėje.
Lietuvių .politiškas klubas.
— Mirė Mikalina Makarevi- 
Čaife. — Viešnia iš Chica-, 
gos. — Ištekėjo p-le Virbic-

’ dkaitė. •

Vienas fašistų pasturlakai 
mano, kad socialistams esąs di
delis nusidėjimas, jeigu dauge
lis dabartinių bolševikų kitą
syk buvo socialistai. Jisai sako:

* * ' ■ > ...

“...kad visi bolševikai yra iš
siritę iš sd.cialistjško lukšto,' 
tai visiems gerai žinomas 
faktas.”
Visų-pirma, tai nėra faktas,, 

nes bolševikų eilėse yra' daug 
tokių, /kurie pirmiaus jokiai ki-! 
tai sroyei nepriklausė, (iš tokių,;

karta). Tarp poĮseVikų taip pat 
yra nemažas skaičius buvusiųjų 
katalikų, tautininkų, anafehis- 
tų ir k. / . .

Antra, yra nesąmonė kaltinti 
socidjištus dėl to, kad dalis bu* 
vusių socialistų virto bolševi
kais. Iš socialįstiško lukšto yra. 
taip ‘ pat išsiritę ir kai kurie ! 
stambiausieji dabartinių tautu 
ninku šulai —- sakysime, , adv. 
Rastenis. .Senas -“aušrininkas” 
Dr. J. šliupas irgi, buvo socia
listas — taigi “išsirito iš; socia- 
•listiško lukšto”, Velionis * J. O.; 
Sirvydas, kuris per dvejetą de
šimčių mątų buvo dvasios ya-t 
das Amerikos lietuviams tauti
ninkams., taipgi 1|išgirito” iš to! 
paties lukšto. / i

Bent krietas žodžių bendrai 
apie Paryžiaus' parodą, žino
ma, tiktai keletas žodžių. Juk 
ją visą aprašyti, tai reikėtų 
daug laiko ir dar daugiau vien, 
tos. - Pagaliau daug kas skai
tyti butų tik atitinkamų daly
kų specialistams. O tenai, kur 
prasideda specialybė, tai
niam skaitytojui vien tik nuo-, 
bodųmas. Todėl ir kalbama, 
kad specialistai yra nuodžiau- 
si žmonės. .( '

ftyškiai krinta į akis, kad’ 
šioje Paryžiaus parodoje dik
tatūrinio režimo valstybės ssp 
vo pavilijonus stengėsi pasta
tyti kaip galima didesnius ir 
kaip įmanoma juos įmantriau’ 
įrengti. ! Didžiulis SSSR pasta-’ 
tas. Vokiečiai taip pat nėap- 
sileido ir Tiar nuostabesnį pa
state. Jei !8SSR puošiamos vy*> 
ro ir moters ' figūros reiškia’ 
idėją,; taivokiečiai tik fizinę 
jėgą. rėdė. Štai jie įeinant ^į 
pastato vidų .aukštoka.! 'pasta-, 
te -visai plikų j vyrų figūras; 
'kurių lyties organai labai ryš
kiai be jokių paslaptybių ro
domi. Tų nuogų vyrų užpaka
lyje stovi ►kuklios moters, ku-< 
rios, atrodytų lyg ir laimintų 
juos. Iš 'Viso tai jokios idėjos 
šios skulptūros darbe nematy-: 
.ti. Tai nunuoginti, pliki vyrai; 
kad galėtų tik savo fizišką jė
gą demonstruoti. Vyrai nulie
ti aukšti, ' augaluoti. Įdomu,į 
kad tarp tų 'Vyrų kojų daug 
moterų fotografuojasi... Dau
giausia tai vokietes. Mat, į pa
rodą daug vokiečių atvyksta. 
Matyti, vokietaitėms . patinka 
tarp vyrų kojų stovėti... , !

žinoma, ; Vokietija f ai aukš
tos technikos kraštas. ', Toks jų‘ 
ir pavilįjonas. Jie turi ką ir su' 
kuo' pasirodyti. Bet kas įdo
miausia, kad kaip kitų dikta-’ 
turiniai besivaldaričių kraštų,- 
taip ir vokiečių stengiamasi 
įrodyti, kad visa, -kas atsiek*- 
.ta, tai atsiekta Jak' fiurerio ’dė-,’ 
ka. Kai žiuri tos rųšies pa vi
li j opus,, tai ątrudu, kad toksai 
diktatūros toažfąs ikadaise se
niai trniėjo ^avo Istoriją, pas
kui keliems šimtams mrių jvį^ 
ko tautos tragedija. Ber tuos;
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LAUKAIČIO DRAUGAVIMAS 
■SU BOLŠĖVJKAIS v

Tas fašistiškas pleperis su-, 
manė šituo pasakymu apie bol
ševikų išsiritimą iš “socialistiš-, 
ko lukšto” ' apginti įBaltimprės 
“trafiko džodžės” įLaukeičo* 
“tautišką” reputaciją. Mal, yra 
faktas., kad baltimorietis Lau
kaitis, kurį TysMava mori įpirš
ti į “tautos Vadus” Susivieniji
me, prieš keletą metų buvo 
uolus 'bolševikas. Apiė -šitą• <ė- 
malonią Jo praeiti tas fašistas
riečia' tokią žioplą pasaką: . j

uWt, metu,
Bąltimoreje, :kai socialistai 
ruošė sąmokslus prieš bpjše- 

^vikus, Hai Leonas PrUseika 
buvo atėjęs pas Laukaitį,kaip 
.vietos advokatą, prašydamas

' legatą patarimų.”

“Vienybės” fašistas čia pasa
kė aiškią kvailyrię ir pasodino 
i, bakį savo “džodžę”.

Nes aišku, kad peikiu sąmoks
lų prieš .bolševikus xSLA. Balti- 
morgs seime socialistai nedarė 
ir nėbtiVo jiems prasmės dary
ti. SecjaliMat fuomet neturėjo 
nė vieno savo atstovo ŠLA.
PikL Taryboje. Visa Pildomoji; 
Tarybą susidėjo iŠ tautininkų,

Bendrai šioji paroda parodo 
didžiulį paskutiniųjų metų 
žmonijos progresą. Bet akyliai 

šimtmečius lygiai -nieko nebu- įsižiūrėjus, tasai progresas pą-

Gumos pramonėje jau tre-. 
čias mėnuo kaip darbininkai 
dirba tik po tris dienas .per sa-; 
tfaitę. Kurie dirba, tai gauna 
visai neblogą atlyginimą. Be
veik visi gumos pramonės .dar
bininkai priklauso CIO suor- 
ganiuatai unijai.

Darbo diena trunka šešias 
valandas.. Tokiu budu dirba ke
turios pamainos, — kiekviena 
pamaina po 6 valandas.

Gumos pramonėje dirba ga
na nemažas įkaičius, lietuvių.

nominacijas Lietuvių

Pernai susitvėrė lietuvių * po
litiškas klubas. Jis dažnai ren
gia pramogas. Kad butų gali-, 
ma klubo ižttą padidinti, tai >r( 
stengiamasi surengti sėkmin
gas pramogas.,. .

šį rudenį bus rinkimai, —. 
rinksime miesto majorą ir kon- 
sulmanus, ątseit, tarybos na
rius. Demokratų kandidatas į 
miesto majorus yra teisėjas 
Paterson.

Prieš
Piliečių Kltfbas surengė pra
kalbas
Brown z (kandidatas į konsule 
manus) ir lietuviai Razu- 
kas, J. Domijonatis, Kirtiklis, 
S. Radavičius ir V. T. ’Neve-

. — ' irauskas.
Klubas indorsavo teisėją Pa- 

tersoną, kuris ir laimėjo nomi
nacijas į miesto majorus. Ti
kimės, kad lapkričio menesio 
rinkimuose Pat.ersonas bus iš,, 
rinktas miesto majoru.

Kalbėjo Paterson

šiomis dienomis mirė Sko
lina 
apie 
metų

Makare vičaite. Ji buvo 
penkiasdešimt devynių: 

amžiaus.

Bartkus susilaukė viešK.
nios iš .Cbicagos: lankėsi jo se
suo Veronika Balsienė.

Nuo darbo dienos šventes 
oras čia pusėtinai atvėso, .šil
tų dtonų 'beveik kaip ir netu
rėjome.

Naujų daiktų maišymas su 
senais arba mėginimas naujus 
daiktus .paslėpti ar padaryti se
nais per plovimą, muitinės val
dininkų nesuklaidins, ir muito 
reikalo nė kiek nepagerins. 
Lietuvos Muitinės jau turi pa
tyrusius darbininkus ir labo
ratorijas, kurių pagalba daik
to kokybę lengvai ir be jokių 
abejonių nustato.

P. Daužvardis, 
J^etoos Konsulas.

Rugsėjo. 5 d. ištekėjo p-lė 
Antoneta Virbickai te už serbų 
tautybės vyro.

P-lė Virbjckaitė yra p. Ze
nono Virbicko duktė.

Vyturis.

SMOLENSKE 1918. Lietuvių pulkų steigimo komisija kuriose buvo dėstoma ir lietu- 
.Smofenake 19d8 melais. Sėdi iš kairės j dešinę: gyd. M. Ngs- vių kąlba, 14-ka lietuvių mo- 
yyfis, įįtsi»gen. KįjBiljtys, ats. p.ulk. Gųžąs, jujlk. Imt Vėgėlė, ky toj k1 huiįb ; atleista iš pareigų. 
Stovi: iąįtsOgos kapitonas 9; žilihstos,žats-jkapi V.'Naftkevi*;Dabar vėl praneša “Vilniaus 

čius, leisįįhikas * Al. ^Riuskas-ir Baltušis,___ . Jg j Rytojus”, kad Lenkijos švie-
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Lietuvius iškėlė J 
Lenkijosgilmnon
VILNIUS—Neseniai jau bu

vo pranešta apie tai, kad iš 
valdiškųjų pradžios mokyklų,

timtf ministerijos sprendimu, iš 
Vilniaus krašto valstybinių
pradžios mokyklų iškeliami
Lenkijos gilumon šie lietuviai 
mokytojai: Kazys Paukštė iš 
Švenčionių apskr., Marija Mat- 

j Kevičiut^—Karosienė iš Bres
laujos apstkr., Domas Viščinis 

iš Gardino apskr., Mikalojus 
Vidžiūnas ir Mykolas Bašins
kas iš Vilniaus-Trakų apskri
ties.

^rieš juos statė savo kandida-
_______< i

; Pirkite aavo apielinkės
< krautuvėse

■ v > ; . .€ « taiku t



■m
t!

•;

Ė
- I’ ’ ' T"" *”*’f 5 ''' " ’■ ' ■■ •> ’ V , ■ -I •■,

LIETUVIŲ ŽINIOS
, . • r • t * * . -* . , » •

......A.,-,

4

'1

5 W'

' ? •
i.. \ DETROITO
> / - • HM nn>wi«»w »i i,mnur-^w>i'»nw ,. z

Savi marškiniai.—-Trejopas nusikaltimas.—Api
plėšė krautuvę,—Prietaringumas.—Pasirengęs 

visuomet patarnauti.—Johnsonų klubas—Mies
tukas, kur 'nėra pavargėlių.—Po 48 metjĮj.—Pa
gerbi veteraną.—Daktarų .suvažiavimas. ;v< a< w

Netru->

Kaip politikieriai šeimi- 
ninkauja

DE’ęROIT, Mich.
kus bus renkama miesto vak
dyba. Kandidatai bus išrinkti 
spalio 5 d. Kaip ir paprastai,, 
dabar yra keliami į aikštę da
bartinės miesto tarybos darbe
liai. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad 
miesto taryba .tikrai nepašyk
štėjo pakelti .algas savo drau
gams, kurie turi visokius .poli
tiškus darbus. Bendras .algų 
pakėlimas siekia net $1,155,- 
000. Vadinasi, tiek tiems poli- 
tikieriajns per metus turės 
ti išmokėta daugiau, negu

bu- 
dą-

tas 
dosnumas savo 

kolkas sukliuvo. 
majoras -nutarimą 
kada /tarybininkai

ve-

Visa beda yra ta, kad 
politikierių 
“broliams” 
Pirmiausia 
vetavo. O
pasiryžo nugalėti majoro 
to”, /tai Piliečių komitetas iš
kėlė bylų. .,

š-rS^proga bus ne pro šalį 
priminti, kad •miesto taryba 
kolegoms nesigaili skirti per 
milijoną .dolerių, o kai reikia 
suteikti ’ pašalpą suvergusioms 
šeimoms, kurios neturi kur gy
venti, tai tarybininkai susi
griebia, kad miesto ižcje nėra 
pinigų! . • ■

t vr • u » .
Trejopai nusikalto

’ DETROIT, Mich. — Du pik- 
tadariai įėjo į Max Grbssmano* 
laikomą lombardą (“pawn-, 
shop”) ir apipiešė jį. Ne tik 
apiplėšė; bet dar užrakino sa
vininką nedideliame sandėlyje 
ir padegė biznio vietą, kurios 
adresas yra 645 Michigan Avė.

Kitą dieną policijai pasisekė 
nuimti nužiūrimus ^piktadarius, 
būtent, Williams ir Burnett 
Abu jie yra 27 metų amžiaus* 

, Suimtieji bus kaltinami tre
jopu nusikaltimu: plėšimo pa
pildymu, padegimu ir pasikė
sinimu Grossmaną nužudyti.

N enurtonųsSkostumeriai
DETROIT, Mich. — D.u “Ros- 

tumeriai” įėjo į (krautuvę ad
resu 3627 Hastings St. ir api
plėšė ją. Pinigais ir čekiais jie 
laimėjo apie $415. , ’

Iš pradžių banditai apsime
tė kostumeriais ir žiūrinėjo 
įvairias prekes. Paskui staiga 
jie išsitraukė revolveri irs ir pa

“Konservavo”
•0W0S60, Mieli. -

Tomkins yra gana prietaringai 
moteris: ji vengia pakopų, bi-į 
josi juodų kačių ir per šešio-j 
lika savo vedybinio gyvenimo 
metų nė kartą nenusimoye nuo! 
pirštų žiedus, nes tai, anot jos,; 
lemia nelaįnę.

Šiomis
kiną sumanė konservuoti /kai;

♦ kuriuos vaisius. Kaip tarė, taipį 
ir, padarė. Kai darbas jau bu-į 
vo atliktas, ji staiga apsižiu-! 
rojo, kad ant jos piršto nebė^ 
ra deimantinio iiedo. JĮ, -kaip 
.sakoma, viską aukštyn kojo 
mis išvertė, o JHedo kaip dčra; 
taip nėra. Netekusi vilties žie-i 
dą surast;, ji jiuejo miegoti.

t Kitą ‘dieną ji pradėjo šluo
styti bonkas sir konservais. Nų-į 
gį įžiūri, vienoje bonkoje pa
čiame 'dugne žiba jos /deiman-1 
tiųis .žiedas! Mat, jis nejuČio-Į 
mis nusimovė ir liko “konser-* 
VUOtąfU, v. t

žiedą
- P-iu J.

ienomis p*ia Tom-į

Gal dabar p-ia Tnmkins su
pras, jog kai kuriais atvejais 
geriau yra žiedas nusimauti.

Visada pasirengus i
CHEROy.GAN., Mich. — T«h| 

sėjas Frank «L. DeGowin ynaj 
pagarsėjęs .tuo, Itad jis visada! 
yra pasirengęs piliečiams pa
tarnauti. Kada kuriai porai nę-į 
ra patogu \ęiti j k teismą vedy-', 
bos reikalais, tai teisėjas Dej 
Gdw(in atv-ykšta į namus ir at-j 
lieka Ceremonijas. <Jei -sekmą-! 
dieniais automobilistai gauna’ 
“tikiątą”, tai teisėjas savo narj 
muose ^padaro 
jiems nereiktų 
gaišti.

žodžiu, tas 
yra pasirengęs

Daug Johnsonų i
LUDIHGTON, Mich. — šio; 

miesto viešosios mokyklos turi! 
šešis mokytojus, kurie vadina-’ 
si Johnsonais. Tokiu budu vien; 
tik iš Johnsonų gali būti įsteig-i 
tas Klubas. 

X , X. ?

-Geras rekordas i
BLOOMFIEDD HIULS, Mich] 

— &is miestelis .turi 4,,0k27 gy-( 
ventojuą. Jš (tų gyventojų nė; 
vienam nereikia pašalpos j duo
ti. Iš viso per paskutinius de-J 
šimtį metų tik du piliečiai bu
vo sušelpti.’ • G:’4

< • ■ 'j • u» >4 ■ L - G
Po 48 metų pasimatė 

pirmų karta i
ALMA, Mich. — LaVoy Lro-J 

liai, kaip matyti, susitinka tik' 
kartą -per beveik pusamžių. Štaf' 
Šiomis .dienomis ‘Noah. LtfVoyi pis sekretorius 
,(75 metų amžiau^) (atvyko, į 
Michigan .iš Superjor, \Wis. 'Tai; 
•jo pirmas vizitas per: paskui 
tinius 48 metus. .Sųatąjp jis; 
.netoli Alma pas brolį.Albertą^ 
•kuris jau susilaukė .‘82 metų4 
Abu jie nuvyko .pas *kitą savo 
Krolį Benjaminą, 'kuris yra ;8L 
metų ahižiaus ir gyvena Mon-> 
roe, Mich. Ketvirtas <brolis< 
David gyvena Kanadoje ir į įt$ 
nepaprastą brolių -sąskrydį peį 
galėjo atvykti. • 1• t . A

'Visi trys broliai stfmąnc 
“svietą” pamatyti .ir .nuvMkd 
į Detroitą, kur apžiurėjo net, 
•Fordo dirbtuves. •?

Jie jau trys savaitės kaip 
drauge gyvena »ir ./dalinasi sa
vo ilgo amžiaus atsiminimais.

Paskutinis veteranas
TBAVERSE CITY, Mich.

Čia šiomis dienomis buvo pa
gerbtas Joshua Moe, paskuti
nis šios apylinkės civilio karo 
veteranas. Jis jau y^a 93 me
tų-amžiaus.

Valstijos daktarų suva
žiavimas

•GRAND. RAPIDS, Mich. — 
Per pirmąsias keturias šios sa
vaitės dienas čia vyko Michįl- 
gdh valstijos daktarų suvažia
vimas. Suvažiavo apie . 2,00(f 
daktarų. ‘Per ‘visas suvažidVL 
mo dienas buvo daromi įdomus

teismą, kad! 
•kitos dienos; 

. i > 1
■J teisėjas visada’ 

.patarnauti. t 
i

Ii

ŽEMB ĮGRIUVO. — George Wilkinson ūkyje prie Potwin, Kas., šlaitai įgriuvo žemė ir atsivėrė ežeras,, kurio 
gilumas dar penustaty tas. Geologai mano;, kad vanduo ištarpino kalkes Ar žemė įgriuvę f požeminę upę, todėl tuo- 
jaus įir sušidarė duobėj ežeras. ’ • - . ,. >

y--,..,., ■-I.lr,.il. ---- A-T.'......... ? ■ .......................... .
■■■» m į jį .fry, ų. , n - 

MARGOS DETROITO ŽINIOS
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Tracy M^ Dali, Richard Fran-t 
kensteęn, V^alter Ruther, Mau-; 
rice Sugar ir R. J. Thomas.: į 

Nominacijos įvyks .spalio 5< 
d., d rinkimai — lapkričio 2 
d. z ;

Kongreso skyriaus 
konferencija

Detroito Lietuvių Kongreso 
skyriaus konferencija įvyko 
Lietuvių svetainėje rugsėjo 25 
d. Konferenciją atidarė -pirmi
ninkas P. .Jačionis, Laikinis 
sekretorius perskaitė pereitos 
konferencijos protokolą, kuris 
liko priimtas. Valdybos .vardu’ 
rąporlą išdavė 
Baigdamas savo 
pareiškė, 
Overaitis jau .pasveiko ir į kon
ferenciją atsilankė' (Overaitis 
buvo skaudžiai tiko ją suleidęs ir 
per aštuonis .mėnesius negalė
jo tinkamai vaikščioti). Pirmi
ninkas pasiūlė, kad Overaitis 
ir vėl užimtų sekretoriaus vie
tą. Visi susirinkusieji vienbal
siai tam pritarė. Tąsyk laiki-!

i J. Besasparis 
perdavė protokolų knygą ir ki
tas reikmenes.

iždininkas praneišė, kad pini
gų ižde yra $72.80. Pramogų’ 
komisija (M. Batulevičius, L. 
Sinkus i£ Prakeyičius) prane
ša, kad ant rytojaus įvyksta 
piknikas Birutes darže. Esą, 
jau viskas paruošta, tik rei-t 
kia darbininkai išrinkti.

— i rji......... "> ” •, ■: Įg» !-j ■ tr'jyv/jt.'a’.gĮ.

MIRĖ ONA LUKOR gų ir šiaip pažįstamų, kurie 
paWėjo^ velionę iį paskutinę po-'

< m. Kemešienė. -

Paskutinis piknikas
• ' ' •; i •

Detroito lietuvių Kongreso’ 
skyriaus piknikas .įvyko rug- 

pirmininkas. sėjo 26 d..Birutės darže. Pa-
raporfą, jis vyko vidutiniškai, nors diena; 

kad sekretorius J. buvo gana šaltoka. Žmonių su-, 
sirinko visai] gražus būrys. At- 
silankusiejį gana gražiai links-; 
rpinosi. Mąt, .tai buvo, taip ąa-; 
kant, paskutinis piknikas, to-, 
dėl visi stengėsi pasinaudoti 
proga ir tinkamai pasilinks
minti. ii-jr- .

Vilnies' skaitytojų pasi
kalbėjimas

Rugsėjo 25 d. Draugijų sve
tainėje įvyko Vilnies ąkaityto- 
jų pasikalbėjimas. ]Buyo atsi
lankęs .svečias ir iš Vilnies re
dakcijos štabo. Būtent, Abekas. 
Jis ragino remti komuiiistiš- 

’kus laikraščius bei t Amerikos 
Lietuvių Kongresą. i.

1 # Paskui buvo diskusijos. i;

LSS 116 kuopos susirin- 
■ kiinas į

LSS 116 kuopos
' mas ' įvyks I.A.S. svetainėje 

surengti prakalbs. 'Tuo reiką- '(Michigan ir .24) spalio 2 td;

Pir
mininkas ;praŠQ, kad kas Jais-, 
vu moru apsiimtų padirbėti. Be 
didelio vargo atsiranda ilaisva- 
iTorių darbininkų*. •

Netolimoje' ateityje nutarta
susirinki-

lu rūpinsis pramogų komisija 
drauge • su valdyba.

Susirinkimas pareiškė pa
geidavimą, kad valdyba patir
tų iš Centralinio komiteto, kas 
veikiama kongreso knygos iš*‘ 
leidimo reikalu.

Konferencijoje , dalyvavo 
daug atstovų nuo įvairių orga
nizacijų. Jau buvo gana Vėlus 
laikas, kai pirmininkas konfe- 
renčiją 5 uždarė.

Mieslo valdžios rinkimai
Detroito U,A.W. ir kitos pro- 

gresyves organizacijos pusėti
nai darbuojasi, kad .galėtų iš
rinkti j; miesto valdybą pažan
gius žmones. Pažangiųjų kan
didatas į majorus yra Patrick. 
Ji. O'Brien, Ictirio tėvas ‘žuvo 

z v , 4 vario kasyklose. Pats O’Brien 
pranešimai ir skaitomos lekdi-'per ilgus^ąjeįt.uš.Miehįgąp

stjjjojępereigas.. Bė 
to, jis.yTailbuyęs ^valstijos pro< 
kuroras< L V , '

Apie jį terika^pąsakyti, kad 
jis visą laiką ; gana Raudžius 
ryšius ąu pažangiaisiais palai
kė. štai kod^l . darbo žmonės 
jį ir remįa. \ 7 į ' ■ •,

J miesto tapybos narius^ pa-

Prasidės 7 :30 vai. vakaro. 'Vai
dyba prašo visus narius, kad 
atsilankytų. ■

— Detroito Pilietis.
----- ■■ --------- ■■ --------------------- ;-----r-»----- -rpr

DEJCROIT, Mich. Pasta-; 
rųoiu laikų pas <mus pradėjo 
pusėtinai ^vaiątytis giltinė;, per. 
.trumpą, -laiką mirė (keli gana 
žinomi lietuviai. ..štai rugsėjo 
13 d. didolė /.nelaimė patiko Jur
gio Lukoševičiaus šeimą. Mirė 
8 vai. vakaro Grace (ligoninėje 
po . sunkios vidurių operacijos 
•Ona Lukoševičięnė .(Kukošiu-i 
niutė]):.?Ji .^ulaukč ‘55 metų am
žiaus. . ■ ;■

• ‘ ' r' ' ■ i/ ’ ■ : J

'Velionė paliko liūdėti vyrą
J. Ui;gį, dvi ‘ dukteris, žentus ,ir 
daugybą giminių. Duktė Izabe*; 
la .iŽagurskienė gyvena mieste 
Rockfoi’d, III., o kita dii'kte 
Marijona z(čepuliene Detroite.

Velionę Lukoševičienę aš tu- 
•rėja.u progos gerai - pažinti. Ji 
buvo ramaus, bujįjo, sei- 
;mininkė ir tikrai pavyzdinga 
;motina. Y / ■ ,

Nors buvo visais budais sten
giamasi jos gyvastį A išgėlbėtij. 
tačiau nepasisekė jos iš mirties 
nasrų Išgelbėti. Ligos metu ją 
įprižiųrūjo ,tnet (trys • slaugės.; 
Buvo daroma kraujo transfu^ 
zija, vienok ir ta priemonė nie- 
•ko nepadėjo ir ji turėjo su’ šiuo 
pasauliu atsiskirti.

Lukoševičienė buvo palaido- 
ita rugsėjo 1^7 ,d. ;sV bažnytinė
mis ąpeigomfis ,šv. 'Kryžiaus ka^’ 
pinęse. . L - . :i

J. Lukųšeyičius drauge su
K. 'Bakausku laiko alaus dar
belį.

/Laidotuvės buvo .labai .dide
les ir. iškilmingos. Dalyvavo 
gražus 'būrys ^biznierių, drau-

BUVĘS CHICA
GIETIS

buvęs “Naujienų41 agentas 4r 
platintojaą. Be .to, Ir šiaip jis 
veikęs organizacijose.

P-ąs Vegel yra pažangus 
žmogus ir gabus -biznierius. Jis 
niekuomet neatsisako remti 
darbininkišką judėjimą-

Besikalbant toliau, aš -pa- 
klauBiau jį, ar jis beskaito da
bar “Naujienų” dienraštį. At
sakė, kad -neužeinąs “Naujie
nų” agentas, ;tod$ Ar laikraš
čio neužsirašęs, lipoma, -aš (tuoj 
pasišoviau jam patarnauti įr iš; 
traukiau kvitų knygutę. Kaip 
bemątąnt biznio transakcija 
buvo padaryta. Vadinasi, jis 
gavo kvitą, o aš penkinę “Nau
jienų” prenumeratai.

Tokiu budu p. A. Vegel ir 
vėl įsirašė į “Naujienų” šęi- 
mą. Jis 'kas dieną skaitys ,laik
raštį įr seks, kas darosi Gbi- • 
cagoje, kur jis ti«ri <dąug pa
žįstamų ir draugų.

Per paskutinius kelis metus 
Detroite yra apsigyvenę nema
ža buvusių chi^agięčių. Jų tar
pe, žinoma, yra ir p. Vegel pa
žįstamų. Progai esant su jais 
jis norėtų pasimatyti, pasikal-, 
4bėti ir prisiminti tuos laikus, 
kada jie visi gyveno ir veikė 
Chicagoje.

— Senas pažįstamas.
—-----------1------------- :____u____________

1 ■■ * • j

DKTROIT,' Mich. — Aną die
ną užėjau į'Antauo Vegel alaus : 
.dąržėlį, 4400 W. Vernor Hy. ~ 
'Besikalbant , apie praeitį, A. ’ 
Vegel pareiškė, kad prieš 1022 • 
m. jis gyvendamas Chicagoje

.................... ..  ’ 1 ■—•~n m   v

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomiČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorua 

arti *r tolį.
3,406 SOUTH I 692.1 SOUTH 
HALSTĘD’ ST. MVESTERN AVĖ.

Yards 3408 ii Meurtock 5041

H. SEGĖMAN
*■'•••*.» & , v ■ ,

\ * * • ‘ v

Brighton Park Vadovaująs Credit Jeweler
DAUMANTAI IR LAIKRODŽIAI

NĘIMAM NUOŠIMČIŲ NĖ PALA»UKV 
$1 nn m°ket * I iVU SAVAJTĘI

DAUMANTAI, JEVVULRY, LAIKRODŽIAI 
IR SILVER WARE

ELGIN, BULOVĄ, GRUEN 
HAMILTON, GRANT 

’w

GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISAS DARBAS 
GARANTUOTAS VIENIEM METAM

4184 ARCHER AVENUE

j -n ■■ r’P.

NEPAMIRŠKIT MYKOLĄ! DIENĄ
; įK Parė įvykt;, ’ 1

SPALIO-OCTOBER 2 A, 1937
. . įKVJIEfiU — *

Vienintėlis MYKOLAS BRIpGEPORTE visus; savo drau-' 
gus ir pažystamus. Bus užkandos Jir ^eri >AUU#kaAtaK *

. ..
3149 Soutjh Halsted Street Y

r'-iii,„u,n,j, "V i . !tll, 1 „ ,i ...

jos. . , . ..
-n- Miehtgano pilietis.
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Skelbimai Na 
duoda naudą
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Grand Opening
W00 Vertės' Rakandų Krautuvės

Pilniausias pasirinkimas namam reikmenių

1701 West 4 71 Ii Street •
I. ’ ■ ■ ■ J' . • ' ■

Tai yra atidarymas moderniškiausios, dide
lės kampinės rakandų patalpos 

naujame name

Atidarymo Iškilmės šeštadieny, Spalių
2 diena —nuo ryto iki Vakaro

I j

Visus kviečia atsilankyti savininkas

Z. BASINSKI
Atsilankykit visi į atidarymą adresu: 

1701W. 47th Street ' h t • • •' M . • ' ' ■ , .

■B' ji. «,■'■■•"T*

apsid»Av SB1 .
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■'ii- gali sutikti.■ <./. , .1-

APSJDRAgSK 1ĮT. tikrinsi sau Į

APSUKRAUS K didžiausioje ir tųrtingUiuHoje vorganizacijole
Susivienijime Lietuvių ’JO^rienam apdraudh
ir pašalpa yra užtikrintą. Ktekvfenąg gąli 4ųiddraust| nuo : 
iki $5,000.00. Ligoje pąšelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 , 
savaitėje. ' ) rv •, . . ...

Apart apdtaudoB ir Ilgoje ppšelpps/ Susivienijimas šelpia savo na>*: 
riud ir našlaičius,- iš tam tikėjui esą 
(KiokMfenąa $LA. narys gauna saViU T... . ,

Infomnrijas suteikia veltinių SLA-' kuopų valdybos, į a^ ;įroipki% t j

UTHUANIAN ALUANCE M AMWCA!F
(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERLF

307 W. 30th St. New Y
VritcforJFree Eye Book

mrr
W»***

and
iru irmh

Aklu suerzintų n 
Dulkių. t vartokite 
Jis Atgaivinę,-Si

...... .
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Penktadienis, spaliui, 1987
JT*

Simąno Daukanto

8500

NAUJŲ STYLIŲ

RESTAURANTAI

(Vardas ir pavardė)ir aukš

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

aukšč

es lai

LIGONINEI— 
HOSPITALS

tų pageidavimų iš- 
lapkričio 14 dieną

HOSPITAL
/ 

Avenue
5727.

Suėdęs . jįhLv*-' 
Cųbąn Heels.
Visi iš 11
Tvirtos
Odos. "

* ; . :•Prisirnieruokit Dabar

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintalns 
• *8at* 

Temperatūra

PURSILK, CfttFFON
> * - - ’■ . 51-5Vėliausios Rudens Spalvos

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn;..

Atsidaro Lietuvių 
Meno ir Dailės
Paroda

Studija įrengta pir
mos rųfiies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

420 W. 63rd ST.
Tel. E N G. 5888-6840

MES LAIKOM FLORSHEIM RED CROSS 
ČEVERYKUS

Dabar Coleman Aliejum S| 
Kūrenami šildytuvai pa- 
laiko nustatytą tempera- 
turą, kai yra aprūpinti 
su automatirte tempera- 
turos kontrole* šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 ,.y 
thermostat, 611 valve ir y 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durą skambutį.

Pasiklausykit The Coleman radio valandos iš stoties 
WLS. kiekvieną subatą 10:30 vai. Vakare.

KASDIENINIS B IZ N IO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa- 
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktu, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kotų . y *
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 0670 *

ANGLYS — COAL

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros .... ..........per krutinę

Stato komediją “Knarkia 
Paliepus”

Depresija labai palietė visas 
organizacijas. Ji palietė ir Ro- 
selando Scenos Mylėtojų Rate
lį. Raitelis veikęs veik per apie 
30 metų buvo priverstas susto
ti ir išsotvėjo apie keturius me-

Visi vėliausi styliai. Vi
sų. odtf. Visokių kulnių
Mieros 3 iki 12. Platu? 
n\as AAA iki EEE. ,

Išvyko namo po 
atostogų p-nios 
Vilnienės duktė

Antradienį, savaitę paviešė
jusi pas mamytę, išvyko namon 
į Detroitą p-ia Strong,p-ios Vil
nienės duktė, gyv. » 10646 'Ed*- 
brook avenue. Taigi, nors , gera 
buvo paviešėti pas mamytę, bet 
namai rupi, reikią grįžti.

. Rep. x-y -

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

lo iš beismentd. Gyventojai, di
džiausiam išgąsty nešė kas ką 
įmanydamas. laukan. Pašauktą 
gaisrininkų koįpąhda; ugnį; u£' 
gesino. V , 
stančio dolerių ar 
daugiau.

Roselando Scenos 
Mylėtojų Ratelis 
Sukasi

ANCHOR INN
Mes esame nariai. Bridgeport Bu 

siness Men’s Association 
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir , likerių. Darykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygute—Dy
kai. ANCHOR INN 
3500 SOUTH HALSTED STREET

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Tikras smagumas

Kadangi Ratelis yra plačiai 
pagarsėjęs Čikagos ir apielin- 
kių lietuvių tarpe savo gera 
vaidyba ir artistiška’ pajėga, o 
Laisvamanių E. K. Dr-jos pir
moji kuopa žinoma savo labda
ringais darbais, tai tikimasi ir 
geresnių pasekmių, nes apšVie- 
tesnė visuomenė geriau prita
riat, nes ir j ų rengiami paren
gimai yra pasekmingesni.'Ir šį 
sykį rengimo komisija deda pa
stangas, kad lapkričio 14 d. 
publika butų patenkinta. Be ko
medijos bus ir kitokių nume-, 
rių ir gera muzika šokiams, 
bet apie smulkmenai /kitą sykį. 
Įžanga 25c perkant , iš anksto, 
svetainėje. 20c. Prašome kitų 
organizacijų tą dieną nieko, ne
rengti. —Senas Antanas. .’

Vaikam ir Panęlėm 
ČEVERYKAI

POLL PARROT—STANDARD BRAND 
Senomis ir žemomis Kainomis

Programas, nėra mažiausios 
abejonės, sužavės muzikos my
lėtojų milionus. štai kai kurie 
iš tų gerai jau žinomų artis
tų, būtent:* Jasha Heifetz, Lily 
Pons, Kirsten Flagstad, Luc- 
rezia Bori, Albert Spalding, 
Nino Martini,. Bidu Sayao, Jose 
Iturbi, Ęzio Pinza, Rože Bamp- 
ton, Elizabeth Rethberg, Lotte. 
Lehmann, John Charles Tho- 
mas. • ‘

Gi tie, kuriei . įdomaujatės 
futbole, ketvirtadieniais ir še
štadieniais, taįpgi vakarais, ga
lite pasiklausyti Chesterfield 
pranešimų, kurie perduodami 
per Coįumbijos sistemą. Vė
liausias žinias, ir pranešimus 
iš futbolės sryties x paduoda 
Eddie Dooley ir Paul Doug-

JONAS GRICIUS 
TAILOR

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

821 Sėst 34th Street 1

Penktadienio vakarais bus 
Chesterfield muzikos progra
mas iš Hollywoodo, dalyvau
jant populiariausiai daininin
kei Alice Faye>, Hal Kemp ir 
jo šokių orkestrui. Programas 
bus perduotas tiesiai iš Wil- 
shire Boulevard, Hollywood, Ca- 
lifornia. .

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe- 
‘ ratura visuomet užtikrinta. Nereikia’ dabot arba pritai

kyt. Tik pasukit therinostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą, 

j Smagesniam,svėikešnra’m, į>ar art kesnlAtfi"’apšildymui 
Į turėkit don^j Šias ypatybes: Hėat Reflector Doors... 

Heath Radjating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
’Burner. ė

atnaujintas senu No,. 4560—-Išėjimui suknelė. Mar
gas šilkas arba lengvas vilnonis ma- 
teriolas tiks šiai suknelei. Sukirptos 
Įpieros 34 36, 38, 40, 42, 44; 46 .ir 
48 colių per krutinę.
> Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
brašome iškirpti paduotą bląn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir . aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adręsą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patterh Dept., 1739 
So. Halsted St.; Cliicągo, III.

Vienok jo pionieriai: C. Liut
kevičius, J. Pučkorius, J. šim- 

I 
kus, A. Jocius,* A. Narbutas ir 
kiti vilties jo atgaivinti nenu
stojo ir parodė ganėtinai ener
gijos ir drąsos, laikui atėjus, jį 
vėl atgaivinti. Taigi, Ratelis jau 
sukusį? Liepos 3 d. turėjo drau
gišką išvažiavimą Thorton miš
kuose, kuriame dalyvavo dide
lis būrys Ratelio veikėjų ir rė
mėjų. Tada buvo dalyvių pa-* 
reikštas pageidavimas, kad vei
kimas/butų 
papratimu.

Taigi, iš 
einant, štai 
y r. a rengiamas vakarėlis ir sta
tomas veikalas “Knarka Palie
pus”, kurią suvaidins Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos pirmoji kuopa, daly
vaujant žymioms spėkoms.

Geriau pritaria apšviestesnė' 
visuomenė

, .............. i laiftiH ■ »'-**»

Turi didelį knygyną; rengia 
rudeninį balių r

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So.Long Avė. 

TeL Repubfic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Serbened) ____ tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas _________________

Mergaitės ir- berniukai dabar kali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n Lis SEKRETORI AVIMO, 
KNYGVEDYSTfiS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATS0N 
BUSINESS 
COLLEGE

633 ĮVEST GARFIELD BLVD.
.. ’ (West 55th Street) 

Phonė Boulevard 0968

Boston Shoe Store 
Gavo Siuntinį Rude

ninių Čeverykų
BOSTON SHOE STORE, ku

ris randasi 3435 So. Halsted 
St., tik ką 'gavo' siuntinį naujų 
rudeninių čeverykų. čeverykai 
yra vėliausios mados. -Jie vir
šija savo išžiūra ir rųšiiri vi
sus pirmiaus^ gautus čevery- 
kus. BOSTON visuomet užlaiko 
gerą ir madingą avalinę. Per
skaitykit jų apgarsinimą yšios 
dienos Naujienose. \

Jie yra nariai Halsted Street, 
35th Street Business Men’s 
Ąeociacijosi Laimėkit $1000 
pirkdami iš šįoą biznierių aso- 
ęiacijta narių. . v >4.

šp rUdėnį Ųigget*’ <& 'Myers 
Tabako kompanija su dideliu 
malonumu rengiasi patiekti ra
dio klausytojams tikrai šaunią 
radio programo seriją. Kas tre
čiadienio vakarą programe da
lyvaus vokale ir instrumentalė 
pasauli,o- garsenybių grupė. Gi 
Chesterfield orkestrui diriguos 
Andrė K&stelanetz, o muzikos 
kritikas ir kompozitorius Doom 
Xaylor bu‘s komentatorių ir ce
remonijų* meisterių, ’

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 visiis savi
ninkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

Iškilmės Šeštadienį, spalių 2 d*, 
•?:30 v. p. p. 

Z"'. ’

Šį šeštadienį, 2:30 v* p. p. at
sidaro Lietuvių Meno ir Dailės 
paroda. Pąroda rengiama’ Men- 
dėl Brothers depąrtamentlneje 
krautuvėje, prie Mądison ir 
State gatvių, devintam aukšte, 
t. y. pačiam miesto centre. 
Programas’ rengiamas įspūdin
gas, dalyvaujant Lietuvos Kon
sului, p-lei Elenai Pečukaitei 
su dainininkų grupe, šokikams 
ir kitiems. įžanga veltui. —S.I MADOS

NAUJIENOS dabar yrta padidintos* pagražintos ir 
> paįvairintos. z

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iŠ Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa- 

- Saulio. ;■■■■ ■' L
. t >.

' ■ •. . . . *. . f" ■ . ■ ' /' •

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
, ; visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie

tuvoje. J

Išsiėmė Leidimus "
Vedyboms

Joseph Koszut, 24, su Fran-
ces Minkalis, 20

Sleve Slaby, 26, su Marie Ko
vas, 21

John Kiselis, 27% su Helen 
DeRyke, 23.

Temperatūros 
Kontrole

—.. .-.„p !, n i,,!,,,,, ...   , , •, .„O„ | f„i ...........

Vidurvakarių Premjera Prasidės Šiandien 
Sovietų Rusijos Didžiaušfes Paveikslas nuo “CHADAYEV”

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, utio sužei- 
dimo ar/ užmušimo žmo
gaus. Nuo sudapžymo ki
to* ąųtomobiliąus. " Nuo 
sudaužymo savo ąutomo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka, visoje Ameri
koje ir daitg kitokių rų 
šių apdraudps.

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

* polisus -
APDRAUSTI:

4 Gyvastį
• nuo Ugnies 
enuoV^gių,
• nuo Langų išdaužymo

SVEIKATOS KLINIKA
‘s. ‘ ' . ..

TONSILAI IŠIMAMI $1J>
už -------- --------------- ■ “

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ____

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ------------

EKZAMINAVIMAS
OFISE ___ _______
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

veninio klausimais, mokslinio tnriųio raštų, 
eilėraščių ir apysakų, k

* r ’ ’ * ' * t < f ' ‘ f '**1 *’ ‘ ‘ '■* ” i*

NAUJIENOS kasdien deda ’daug/gražių paveikslų ir 
’s atvaizdų. ' [

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dieh- 
ršatis, Todėl skaitykite jas,skleiskite jas iF 
remkite biznieriUš, kurie garsinasi NAUJlE- 

' NOSE. . V V'

r;“,: 'k!': T.»’v

APRŪPINTI SU

Automatine

BOSTON SHOE STORE
; 3435 South Halsted Street ;

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

VYRAM ir VAIKYNAM OXFORDS 
PASIREDYKIT DABAR!

PONIOM PANČIAKOS

NAUJIENOS
1739 SOUTH7 HALSTED STREET 

, . CHICAGO, ILLINOIS

Ntfdstoliai šiekiasi i!uk- 
gal, dar ir 

Kaimynas. •

Namas
Rugsėjo 27 d. 2 Vai. popiet 

kilo gaisras p.p. Eaizų name, 
2828 W. Wilcox St. 'Gaisras ki-

Taipgi Vėliausios žinios Apie 1 
Sovietų Rusiją — U S S R—Ekrane 

SONOTONE«^.»,
Durys atsidarp kasdien 10:45 A. M. 

Savaitės dienomis 25c iki 1 P. M.
Vėlyvas rodymas kiekvienos subatos vakarą 11 P. M. )

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc

; “The Home of Fine Fumiture”
Since 1904 v

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

Made over the exclu»iye
.■'Limtf'Lam • gpąlio mėnesiui 

tik (rauta!!! 
sSOl ' BRAND NiO

Mk DAILUS STYLIAI
K\FAv VĖLIAUSI MODELIAI

L

NAUJIENOS? CMcago, m.
------------- ...—.—------ -------------------

, *'• . • . ''•m j k

yra viena iŠ pirmesnių jų ir se
nesniųjų. Ji gyvuoją jau 44 
metai. Turi didelį narių įkai
čių* ir turto. Turi didelį kny
gyną, kur randasi yisokip tu-, 
rihio naudingų knygų nariams 
ųe mokesnio pasiskaityti. Da
bar ta draugijo rengiasi prie 
metinio parengimo. Spalių 31 
d,, Lietuvių Auditorijoje įvyks 
balius. , z „ z ‘

'Vaidins 4 veiksmų komedi
ją “Juokų, juokai”, ką atiks 
Jilozo Saiirio grupė. .Bus ir 
šokių. Beto, bus išdalinta 10 
dovanų nariams, kurie nęėmė 
pašalpos iš ‘draugijos.
Draugijos susirinkimas spalių

3 dieną L
» < f ■ ' '

• Sekmadienį, spalįų 3 d. na
rių 1 ^susirinkimas. Prašoma 
skaitlingai atsilankyti, nes bus 
reikalinga išrinkti darbininkus 
rudeniniu! baliui. Vienkart, iš- 
klausyste baliaus rengimo ko
miteto raportą, ką jis yra nu
veikęs. '

Kaip žinia, šiais metais eina 
narių įrašymo vajus. ,AČiu na
rių darbuotei kiekviename su
sirinkime įrašoma po keletas 
narių. Rugsėjo 5 dieną įsira
šė p. A, Petkus iš Cicero ir p. 
Šemetaš. Į narius priimama 
nuo 18 metų iki 45. Vyrai ir 
moterys iki 25 metų amžiaus 
priimami be įstojimo mokes
nio. . ■< . .</. \

Negeri antrašai >
Kai kurių narių antrašai ne

geri. Laiškai sugrįžo. V. Ba- 
jorinas, V. Miečius, J. Šeputis, 
J. Rastutis,. P. Stravinskas, A. 
Skistenis, A. Lauba, S- Pocius, 
J. Kinderis ir V. Milleris bū
tinai priduokite savo tikrus 
antrašus iki senkančio susirin
kimo.

Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

giau. Pristatymas garantuotas, 
šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

. FOTOGRAFAS-
CONRAD

Coleman
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iuoju pDetrolt, Mich., noriu tuojau pasimatyti su drg. J. 
iBtrarata (Bptey). Malonės* atvažiuoti j “Naujienas” <arba 
pašaukti ’miuie telefonu Canal "8500. Namų tel. Republte 
0364. -—A. žymontas.

SUSIRINKIMAI
r

- ? W . 1 ‘ . &Draugijos šv. Petronėlės susirinkimai per žiemą bus laikomi 
kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį. Todėl narės malonė
kite būti sekmadienį, spalio 3 dieną, 1 vai. po pietų para
pijos svetinėj. Išgirsite naujus raportus.

A. Laurinavich, rašt.
Liet. '•Vakarinės -žvaigždes Pašalpos Klubo mėnesinis susirinki- 

. mas įvyks penktadienį, spalio 1 d., 7:30 yal. vakare J. 
Petrausįko svetainėje, 1750 S. Union avė. Visi nariai ir na
rės dalyvaukite susirinkime, nes turime svarbių reikalų ap
tarti. Dalyvaus Simano Daukanto Draugystės atstovai vie- 

“IiybėA klaUšlmu. —B. Žolynas, sėkr. \ ,
ALS 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spa

lio 3 dieną, 1:30 vai. po pietų, J. Petrausko svetainėje, 
1730 S. 'Union avė. Visi nariai atsilankykite. Valdyba^ 

'Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubas Taikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, spalio 3, 12 vai. d.^ Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Mėnesinės duoklės priimamos nuo 11-tos 
vaL .ryto. .Malonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių ta
rimų., —B. Keller, rast.

’Upytės ‘Draugiškas ‘Klubas turės susirinkimą spalio 2 d., 7i30 
vai. vakare antrašu 4070 So. Francisco avė. Visi nariai 
yra -kviečiami atsilankyti.—E.-T.

Illinois Lietuvių Pašalpos Klubo mėnesinis ^susirinkimas bus 
penktadieny, spalio 1 d., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted Sf., 7:30 vai. vakare. Visi kiubiečiai kviečiami 
atsilankyti, —A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys bertaininį 
susirinkimą penktadieny, spalio 1 dieną, *7:30 -valandą va- 
^kare, "Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S.'Halsted St. 
'Visi nariai malonėkit laiku susirinkti, nes randasi daug 
Svarbių reikalų, kuriuos būtinai turėsim aptarti.

S; Kunavičia, 
Penktadienį, spalio mėn. 1 dieną, Mildos svetainėj, 3142 South 

‘Halsted St., 8 -vai. vakare Lietuvos - Jaunimo Kultūros !Ra- 
tėlis laikys visuotiną narių susirinkimą. Nariai yra prašo
mi -visi atsilankyti. — Alfred’;

Nenori'Oarbdavim
*.......

Bedarbiai patys vangią darbo.
• ' i ’ < ' • • , •, j,

iWbat a * Atokios 1 riuomonės 
pasirodo *tisą privačios Ihdustri^ 
jos darbdaviai linkui valdžios 

u|š^ipiooaiųjjų ‘bedarbių. Jie Msakoį' 
! tod j<ų tyrimi iparodė, kad, .‘ne

žiūrint kokios rųšies butų .^r-į 
bininkai: paprasti ar patyrę 
amatninkai, paimti $ valgiui 
šelpimo įstaigų darbo dirbti me- 
nprj. Jie Meiną darbo ieškoti 4ik 
keisvokerių verčiami ir ^kaU 
jiems pasirodysi ^ąvo norą dar
bą dirbti. Bet, gavę darbąK sten
giasi tprie {pirmos progos jo ne
sekti. . •> . ’ •

Vienok, ‘norėdami palengvinti 
pašalpos, tiekimo naštą, jie dar 
sykį pabandysi^ pasamdyti sau 
darbininkų iš tų bedalių ei* i 

. lės. Numatoma samdyti 40^000 
darbininkų iš pašalpą imančių 
bedarbių eiles. ■

Administracija irgi rengiąsi 
prie kvdlios

Bet i pašalpos tiekimo admi-: 
nistrącija yra kiek kitokios 
nuomonės. Ji sako negalima ap
kaltinti bedarbių' jų tikrai neiš
tyrus. Ji jau yra' prade jusi ty
rinėti kiekvieną ..galintį dirbti 
bedarbį atskirai, 'kad nuštatyfi 
kokiam darbui jis geriau atsa
kąs yra, - \

ithe opportuniiy to trjc&ąųr 
lucfc on the 13tH. -*eĄlto. 'fF’

■ sser «adio ‘ iš
11420 «ki-< 

locyčles, šeštaiSien^; « ,-;4ien4 
spalio, Oet , -nuo 7:30 va'k. >

Kalbės
^ėtaus
baigos Svieto ženklai. , . 1

Mėlončhįte Atsisukti savo na- 
dio -ant 'laiko. T.ųomet-įsužįaosi^ 
'te, kokiame dabaY ’gyVe
rnam. -4ie ^r^ramai Utfiibuna 
kiekvieną šeštadienio vialcarą^ 
.•Jws■ įrengia'.<
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- Musieal Instruments
------ ^!se!teLlS2!l!!SS8Ą^—~ 

GOLDSTEIN’S MUSiC SHOP 
M4 W«et JHaxw«ll Si.

.......... ......... . i vakarus nuo Kiktwi.SU 

fe-'S £&SmS 
ss

4-' •$18. Smuikas su keimi, 4mleas $6.50Persęndl ; Į$&50 Naujas Gitaras už A* <***•• 4&50l

J8 7K AM BARIAI, ‘šviesus ir švarus, 
toiletas, gera transportacija, $8.

,913 Wegt 20th St. and. Peorią. J
■ »'>“■ »■» ..... „Į i, ........................ .....................K . ........................

\ Ašmenų Uš^o

PAIEŠKAU GYVENIMUI DRAU
GĖS, pasiturinčios. E?u vaikinas, 
tohingas, -išmintingas, nesenas. Atsi
gaukit laišku, 1739 So, ^Halsted St., 
Box 716‘

’Situdtion‘Wanted I
Darim^toško

_______  T^.. .. 43.50
1000 instrumentų pasirinkimui. 

Senas jūsų instrumentas i mainus.

Business -Chances
> Pardavimui Bizniai .

ša

BIRUTE
>■:ui!į<.aniiiwiMĮii> "

xWho’s afraid of rain? 
the members of Birute.

Not 
With 

;the irain eoming down in bu- 
ekets the members came down 
4p rain \eoats,-būt would not 
miss /Birutei rehersal.

We were /very .Riad indeed 
to see Mariona Ęa^aus^a^e

įdomiai praleisi! liuosą nuo darbo 
mėgsti šį pagražinimą savo senam' foteliui^ 

jums nedaug.
pradėsit

i.‘NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
7 f 739 «o. Halsted St, Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ..;.

t| -Vardas ir pavardė 

; | Adresas ..... ............

J Miestas ir valstija
ĮIBII ■— M — ------------------‘. - » -

^MrrHniHwwr,;,'.r«,ni-.'ffiį«'l i i asssasi zz&=ssz*a&sesa

Naudokitės Proga! I
Apie penki < tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso - 

CMcagos Uetuvhj -Draugijai, ėi ‘Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir \ 
•kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Pe* t 
<mUtinė $200. taipgi grabneŠiai, vežimas, kvtetkai. Dabar nauji nariai - 
priistami nuo 15 Iki <8 re- amžiau*. Pasibaigus šiam vajui bus Pri
tašanti nariais tiktai Iki 40 m. Ir ‘įstojimas bus kur kas aukštesnis, * 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai ’Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 pagalj 
priktaMuatą skyrių. įstojimas eina pagal natiaų- Nagli nariai. Tsira- \ 
še Draugijon iki gruodžio (December) 11 4, m.,jgąus iĮikietą ver- • 

>44s 4240 veltui I Draugijos Konkurso Bsnkietą, kuris WWMtritodžio 
41 < AmJgamated Hri£w So. Aftland 3JW. lĮsteašyti DraugMop ; 
artima >ptr ^nmeu konkursantps, per Draugijos narius -grba 'tiesiai 

^Drapgijos ofise. ,
\ Draugijos ofisas atidaras: ketvegais 9 'Tyto iki -0 V^kSto, fi 
dMftedėliri* *r 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėHtariais ■» tyto iki \ 
1 vat popktt. Kiekvienas Chicagos IrapylinMš f

^iMtios Moyyje, yra kviečiamas Rašytis: CHICAGOS uyįy^DRAtl-
r • V '- «' . . ■ y ■ J,'’**4UON.

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos) '
k‘ ' ” • ~ • ‘•'f • 1 1

I1 ' .yĮtafai-■ ■

■many of the ex-members, or 
shail I say retired members at- 

Htended :the rehersal that we 
į:!had a 'granti reunion; We are 

anxioušly awąiting Miss Ra- 
!kaušfcas’ cconeert ‘to hear her 
/and see drer in 'ąėtion.

<£įenevieve <Gedraitis anothėr 
jChicago’s Star us also plaųning 
ą .ooąc^rt. She has also endear- 
ed hersrif -ndį >ojjly as our įead- 
ing'la'd.y, būt as a Jo vėl y gay 
personality.

Come, Gome don’t miss <Bi- 
rute’s Buirco and Gard -Paity. 
We are having 'Various .č’ever 
people plann this special ’OO 
cation, so that everyone Avho 
will attend, as everyone should, 
.wiil 'have a ;grand time, and 
will ‘anxiousiy aw,ait another 
■jolly -evening as this. October 
13th ;is the Jucky evening, at 
Sandara 'Halk' 814 'Wes,t BBrd
■Mm................  ii.,i.< .,m m .r. i <i. !į^

. ' 3l ’ 8u '1

MARIJONA SCHLAKAT J 
/S

Persiskyrė su šiuo 'pasauliu 8 
rugsėjo 80 dieną; 11:80 vai.« 
ryto, 1937 m., sulaukus 43 me- 1 
tus amžiaus, gimus Kalniškių .9 

>parap,. 'Lietuvoje. 9
Amerikoj išgyveno 27 metus 9
Paliko dideliame nuliudime 9 

vyrą Mykolą, sūnų Arthur— 9 
Oscar, seserį Agotą Ponelis, 9

■ brolį Juozapą Dikšą, o Lietu-9 
I voje—brolį Jurgį Dikąą jr daug 9
■ kitų giminiųĄ ■ w
I Kūnas'pašarvotas 2132 West 9 
| t214t Bt. -9

M Laidotuves įvyks pirmądie- 9 
n nį, spalio 4 dieną, 1:80 vai. įl 
M po .pįęt iŠ koplyčios į £įon Lie- 9 
» 'tuvių Liuteronu/parapijos baž- 9 
» >nyeią, WeU Avė. ir Cermak 9
■ }Rd., kurioje atsibus gedulin-9
I gos pamaldos už velionės5sie^» 
I Ja. o iš ten lą»s nulydėtą į Cbn- 9 

W cordią kapines. . ■
Visi ?a. a. Marijonos <SŽhh- J 

9 kat giminės, draugai ir pažįs- 9 
;1 tami esat nuoširdžiai kviečia- 1
■ mi dalyvauti laidotuvėse. ir su- I 
1 teikti jai paskutinį patarpavi- 1
I ma ir .atsisveikinimą. / ’9

ffl Nuliūdę, liekame, ■ įl 
I Vyras, Su nūs. Sesuo, Broliai 1 

ffl ir. /'■'.■'v.tI

Tel. Victory 4965
STOGDENGYSTfi • į' 

•Mes dengiame ir .pataisome visokios 
rųšies. stogus, .taipgi dirbame klėties 
darbus. Lengvos 'išlygos, jei ’pągeL 
liaujama.'5-i1 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
•3216 Bo. 'Halsted •Street

F^Į^d J^ooiug
PASIRANDUOJA RUIMAS, ap

šildomas, vaikinui arba vedusiems.
3933 So. Tąlęman Avė. 1-os lubos „

BU6ERIS ieško DARBO; turiu il
gų m^tų pątyrima. Kalbu <5 kalbas. 
•J. SMITH, '1715 N. AVod St. ' Tel. 
Armitąge 7518.

Help'Wanted—Lemale
uarbiniAklų Reikia

'PATYRUSI ^MERGINA; bendras 
namų dafcbšs; bdti; dMį ar pilną 
laiką dirbti; nereikią virti; Vaikas; 
LINCOLN 1721.
:■■+«******. *‘-'   «.<i.» »>i-M.m«. ,.. . n. ■--■ . » ,,

^PATYRUSĮ MERGINA; • 1 bendras 
namų ‘darbas; isavas ^kambarys; ne-i 
reikią skalbti; 4 užaugę; <referęncas; 
$12;’Rogers 4?arfc 6808.» • ■ t ■ ‘ i t , ■

PARDAVIMUI gerai .apmokąs 
restoranas. Gerus pinigus ,padatys 
aktyvus : žmonės. 1802 So. -Halsted 
Street. ■ 1 

• PARDAVIMUI Meat Market, pil
nai įrengtas. Bargenas, cash arba iš
mokėjimais. 2602 W. 69th St. Phone 
Hemlock 6633. t

Pardavimui pirmos <rųšies tavernas 
už labai prieinamą kainą. Prieža
stis, pasilikau našlė. Stelia Balz- 
kieųė, 1209 W. <Lake BU, Melrose 
Pąrk, UI.

PARSIDUODA bučernė ir grosen 
nė. Gerai išdirbta vieta per 10 me
tų, renda nebrangi, visi {taisymai 
moderniški ant elektros. Kreipkitės 
pas Senų Petrą, 1739 So. Halsted 
Street. *

Anglys

'Lunjp
‘MnelBun «.'*»» 41» te*

$6.00
.-.sare--

Screenifti

WM>
«... -

iRl'RlOT DABAR1! v
• KAINOS ’BIN-A AUKŠTYN
‘I’KISTATYMAS MIESTE IK

P8IBMIB«eiU0SE

* v..............
*We ^Gėt Repeat Ordęrs >For ■■ Qur 

' -H|gh: ^de .

LUMP
MINE JRUN

$6.00
$5.75

________46.00

Our +the - City and
' Z įburbs.

Gali -Day »pr. Njįght ARDMORE 6975
-w..<įto ........ i - -r———

'Gene ralis Kontrak-
■ ■ torius ’ -

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalanti asbestomis. Rei-* 

kalu i esant ikreipkitės:

4131 So. Francisco |
Avenue f

. Tęl. iLafayOtte 5824 [
'___ ________ -i_ 1__—r/--- -- .__ -- ----------- < --*

-**

YANKEEISVOTATO CHII’sl 

POPCORN IR T»BXTZEI;S| 
jPrištatom ,į Tavernas ir Reštau-įj 

tanus mezoninius • produktus. ■ 
, -Taipgi; parduodam saldainius * ''I 

• wWesale.
4643 SO. HALSTED STREET 1

,,,w«h»-^ii.i« ,i’i»iA»į».^.i ■r.'i'*Į.» ■ i..w iri. >■ ■»» į

SVETERIŲ k R-A U?
I $yV£ ATDARA KAS 

DIENĄ—‘IR ••VAKA4 
BAIS TR ^EKMAr 

DIENIAIS . '
' Tėlefbnąs 

ų VICTORY 3486 
. . . 504 WEST 83-rd STREET 

•.-'■■■V1 .........■ '.'-".t i|!>ii;iiiyiwi'»Mwiiy>w

iiunčjam Gėles, 
felegramu į ’j 
risas Pasaulio

GėJ^s 43ąnkJetws į
•; ir Ta grabams S

3316 So, Halsted iitreet .j 
\ *r*i. boulevard mu >’

■ Urba.

t

Fk>wer Shoppel

Paįiudšiniams ';v;;' • J
Ji

GABI, ŠVARI NAMŲ prižiūrėto, 
ja; labai gerąs namas; nereikia 
skalbti; gali išeiti; $10--12; pasto
vus darbas; Beverly 2887.

ŠILK LAMP SHADĘ makers; pa
tyrusios tiktai; aukščiausios ratos 
mokama; maloni aplinkuma 'darbe;

T. A. STTIFFEL CO., 
615 North Aberdeen - St.

—-------f ....................... .R—
REIKALINGA MARGINA, bend

ras namų darbas, nereikia skalbti, 
nėra vaikų, b dienų savaitė, valgis 
ir $6.00. 1386 Bluė Island, Canal 3288

MERGINA, namų darbas, nereikia 
skalbti, savas kambarys. Broun, 

1300 N. Kedzie Avenue. ■
*i n i»iw>įwiiwi iwi^iĮiiii*»f m ■< i • . w»,

MERGINA, patikėtina, namų "dar
bas, geras namas, pastovus darbas, 
nereikia virti, būti, $8; Independencc 
1669. v _

Help Wa»ted—Maie-Female
C ;1: P^^kų Rėilda:^^ r ;

DABBŲ YRA
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

"ir moterim. / i
TUTHILL EMPLOYMENT ‘

184 W. >Wašhjngton St. 3 «floor.
*=—.!. JĮ. I I.ULJj;.. .H". .JfĮĮLUJ

Help tVanted—Malė
Darbininkų Reikia

i REIKALINGAS patyręs KRIAU- 
ČIUS moteriškiems -ir .vyriškiepis 
drabužiams. 1139 v'West ‘ Garfiėld 
Boulevard. , • . - . •

REIKALINGI du farmos DARBI
NINKAI. Darbas ant viąados, gera 
mokestis. Antanas Vaitonis, Owen, 
Wis. R. J.

REIKALINGAS viduramžis žmo
gus, singėlis, atidaryti ir išvalyti 
Taverną išryto. Turi būti negirtuok- 
lis. Gaus pilną pragyvenimą ir kam
barį, taipęi. mokėsiu algos. Kreipki
tės ’J. AžUkas, 3301 S. LituanicaAv.

‘REIKALINGAS darbininkas ant 
FARMOS. Stanley, 423 E. 64th St. 
pirmos lubos. ( '

'REIKALINGAS patyręs indų plo
vėjas 4 'teštaurantą, geras atlygini
mas. Atsišaukite, 3480 Archer Avė.
•’. {yw ^.i  ------------------------------------------------------------— 

/ REIKALINGAS likerių pardavė
jas apeiti ' tavernas, geras komisas. 

0. >k. ;distributing co.
> 34^9 Broadway.

-     ,1'1 .u,u1;......* ............... i   . . . — 
< 7 Automobiles

4931 cSTUDEBAKER Sedan, labai 
>švą2us, 5ide mounts^ tik ...........  $79,

:newberry bargains, •
1025' North Clark, 

lWhitehall 8000.

Furniture & FMyres
Rakandai-Itaisai

, I>PARDWDAME barų FIKČE- 
RIUS '1=937, -visokio didžio su Coil 
faksais 'ir rinkom. Taipgi Storų 
fįkčęriųs dėl foile kurio biznio įskai- 
tąnt svgrštykles, registerius ir ice 
bakriuš. Cash arba ant išmokėjimo. 
EamaįHHtę Jtmą pirm negti pirksi-

• M-W. !WTHEIM-& SONS
< SX915 W- STATE STREET 

CALumet 5269.
,-*lin<W.lliHi<fipi^ i II ...........-n ,,...y

\i •' ■ '

$25,000 .'Naujų Rakandų Pardąvį- 
<nui ^ti«rtytomis kainomis—Prięi- 

7 , 'ytemotnis išlygomis.
$100 • Importuoti ir Ąjnerikoniški

Kaurai     $15—$20-^$25 
$150 Amen* Orient kaurai' $30—435 
$135 gražus, nauji parlor 

375^^ ....
i$W WwiĮ i- kamb. Įrengimas

dė luke •..r...-.^...;Z...4..;.L..^n $175 
j Ąttoį^k. iki ^-jkedėlibj iki 5^V.

UHl_. . _____
3 kąpib. įrengimas $125

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
BUCERNĖ, biznis kampinis, išdirb
tas per daug metų. Savininkai nu
sipirko savo namą.

3300 So. Union Avenue.

4Ual£itate forftfe
Nagnah-žemėtPaidavImtii '

BARGENAI MARQUETTE PARKE 
Netoli 71-mos Ir 1getvės,

2 flatų hemas, po 5 kaidbariųs, kar
štu -vandeniu . Šildomas; garažas; 
kaina      ^$6,500

5 kambarių naujas muriftis bun-
gaiow ir garažas; 'kaina ........ $8,750

B&GHTON PARKE
42-ra ir Campbell Avsų 2 flatų 

namas, po 6 kambarius, cementuo- . 
tas beismentas; katštu vandeniu šil
domas, kaina .......................  $4^200

2 flatų po 4-is kambarius, cemen
tuotas 'padaraentas ir . karatas, kai
na .......     $2,900
ražas, cementuotas padamentas ir 
.garažas, kaina ....—.....  <$2,900

6 kambarių cottage su cementuo
tu padamehtu, kaina ..... . $2,400

Turim visokių kitokių bargtnų, 
namų ir farmų pardavimui arba mai
nymui.

C. P. SUROMBKIS, ' 
2502 West 69th Street, 

Telefonas Grovehlll 0806
Ofisas atdaras nedėtiems huo 

10 iki 3 popiet.
----------------------- 'i- — i*—......................... .. ....................

2 DIDELI BARGENAI 
SOUTHSIDĖJ

Vienas randasi ant 35 St.;Skersai 
Campbell Toąuito Soup <Co. *- 2 mu
tiniai Storai, kaina .......  $3,300

Antras randasi ant 85th ?ir Raci- 
ne Avė.
na ...... , . . ,__  ... _

Nepraleiskite šios ►prog’os, nes^Re- 
ceiveris parduoda. -Atsišaukite:

PAUL M. SMITH, 
4177 Archer AveA Lafayette 2235

TAVERNA PARSIDUODA visai 
pigiai. Turiu apleisti j dvi dienas.

3267 So. Halsted St.

• TAVERNA, išdirbtas biznis, bul
varo kampas, štymo šiluma, galima 
gauti flatas prie biznio.

1124 W. Marųuette 'Road.
...,j M., .‘t. ■ J ' "T.-.l--. 1 i

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ČAUL M. SMITH and COMPĄNY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
: Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir f ar mas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui -priėjus krei 
pki tės:

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

retas Bargenas
’2 po 4, mūrinis namas, lotas 

33x125,' 2 karam garažas. Kaina 
$4750.00. Randasi Brighton Parke.

2 po 6, mūrinis namas, fornasu 
apšildoma?. Randasi Brighton Parke, 
Kaina $4750.00.

-6 kambarių bungalow, karštu van
deniu 'apšildomas, randasi Chicago 
Lawn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

uj. A. SHULMISTRAS, 
Home' Owners Realty Mąrt

4016 Archer Ąve. -Lafąyėttę 6800

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų .automobilių gara
žas parsiduoda tik už Kitas
4/4 medinis namas, įnešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. ‘Ir šiaip 
kitų bąrgemj.

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. Westem Avenue. 

Hemlock 0800.

H U1U- 
$3,300

-■8 mūriniai Storai. Kai- 
........... . .................... $5,700

PARDAVIMUI 2 apartmentai, me
dinis, 6 kamb. ir sandėlio kamba
riai. Naujas stogas, geras fundamen
tas, gasu Šildomas, modemiškas 
plumbingas. Gera transpęrtacija. 
Rendos atneša $45. .

Paaukuos už $2,000, kad užbaigti 
reikalus. 2858 W. 38th St. I>af. 1106

PARDAVIMUI bungėiow, .mūrinis, 
6 kambarių, karšto vandens šildy
mas. Nepaprastas bargenas.

4445 So. Artesian Avė.

SAVININKAS PARDUODA bjziiia- 
vą kampą, 52^8X125 pėdų, Manąuet- 
te Parke. Pasidalins. 'Prie savasties 
priekabiu nėra. Nepaprasta vertybė.

P. KNOP, 1902 West 65th St.
—   —...». ■«.■■■....     ........................ p,.,* i,

BARGENAS
2 flatų niūrąs, 6-6 kambariai su 

atiku karšto vandens šildymas, kuo- 
jie naujas, randasi prie 67 ir Camp
bell Avė. Dėl informacijų matykite 
F. W. Schauer, 1511 W. Garfteld 
Blvd., telefonas Prospect 0968.

—V-- ;■ ..

PARSIDUODA lotas ant 32 st. -ir 
Lowe, 25x125. Visai .pigiai nupirksit 
lotą, o mes pastatysim namą ir gau
sim paskolą. Saukit, Normai 6902.

NAMAI PARDAVIMUI, SOUTH 
SIDĖJE 

$1^500,00
nupirks, 3448 Emerald Avė. 2 flatų 
medinį namą, X ir 4 kambarių.

GORDON REALTY CO., 
YARDS ,4329.

Kurie turite nuosavybe namą, lo
tą, ūkę. bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti,-rašykite lietuviškai-arba 
angliškai. Taipgi ąkolinam pinigus 
ir perkam mergišius.

NAMON FINĄNCE CORP. 
8767 So. 'Wa$tem Avenue 

(JHICAGO.
J Biznis įsteigtas 1919 metais.

. . n

APLEIDŽIU ČIKAGĄ—PARDUODU 
VISAS SAVO PRAPERTES — 

NAMUS -UŽ TEISINGĄ 
PASIŪLYMĄ.

PIRKAU— 
Woodruff, ’Wisconsine resortą. Už
tai parduosiu savo namus (čfcą- 
goj) pigiai, nes greitu laiku išsfckrau-; 
stąu į Wisconsino naują būtą-

Manu namai randasi 1930 So. 
Union Aye. 3 flatų mūrinis namas 
po 6 -kambarius -ir 1 fl. 4 kamb. ir 
X cottage 6 kambarių.

Del pasitikimo matyklt mane ho. 
tely, 1666 So. Halstėd St. telefonas 
Monroe 2725. Vuozas 'Dargužis.

■ 1 1   —i ■> -IW į <« ■ ■■■■ ■

PARDAVIMUI arba tenduosiu -8: 
kambarių namas .tinkamas -dėl res- 
tauraritO.. didelis ■ diniugruimis, 2ka
ram garažas, J lotas 50x200 pėdų- 
Nedaug reikia .įmokėti. RandasiManl 
11212 So. Western Avė. Kreipkitės 
3315 So. W!sted Bt. Tel. Yatds 1546 

i
i

———. «->» i î ui. > ii ,r

PAJAMŲ WOEAVYB£ ir katode 
žius; gatavas užimti; ĮkainuOteagrei* 
tam pardavimui ui $8900XX); išmo-j 
kėjimai pagal sutartį; 4610 South 
Washtenaw. Avė. arba Šaukite iRę^ 
public 1232.
. ■! l|l|l|l||»»4|M||l|į|lWliy>WW.<l,ll.|l,.Wįl..... > 11^01.,!, ■ , .

LIAUKLlfiS TIRKŲ
Namas šeimyirinkui; mažas 4<no--! 

kėjimas duoda jum galimumo .-gyi 
venti:aukštos rupias 2 flatų name, d; 
rendauuinko rępda aprūpina mėge-t; 
sįnius išmoksimus./ . 4
• Pažiūrėkit į šiuos tris ųžsilikų-, 
sįiis ^pirkinius, Reikia parduoti da/ 
bąr. 6342 So. Artesian Avė., 6 kam
bariai, 2 Jcaram gąrąžas.

6631 >6o. lfteĮkwell St., *61 kamba
riai, 2 karam garažas.

5 7550 $o. Wįpche8ter Avė., 5,kam
bariai.i * / • .

Saukit Mr. RYLAND,’ 
/ . «^Dr«Wl į^». .

““ - ............

FarmsdfcMr ^ale
Ūkiai Pardavimui

160 AKERIŲ gerai įrengta pieno 
fanma AVisconsin valstijos i pietvaka
riuose, 4 mylios į rytus nue Aiiing- 
ton. Visi trobesiai A4, tekantis van
duo. Įkainuota greitam pandaviroui, 
kad išlyginti turtą. Kreipkitės *rba 
rašykit J. A. Wreno. 2107 E. 'fllst 
St., tel. Regent 0882 ftpointmentili.

l tiftmsahPeskoios
W%^*W**WWWV*~*WWK*W^V««*W*W*****<,W~*«*»»«~~

ĮDUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORCHOIV labai geromis 
Išlygomis ‘ir lengvais Išmoksimais. 
Kreipkitės i Uthuaniąn IBuildlng 
Loan and Saviugs Assodation 
(Naujienų spulka), 1789 So. 'Hals
ted Street. . „ .

PAGAR8INKFT
NAUJIENOSE.

i ♦<

kalu gšjažas lr*Totas 32 pėdų. . . tnu

SK4ITWT / 
NAUJIENAS

NELAUKIT
H56A1 /■./

Pąžaukit. mu« ^luoj«u

CANALW
\ * v.** ‘ ‘ * 2 • ’ / - % :

Apgarsinimų kainos pri* , 
-'nanuM.' įkartoj >-1.
mus gausit nuolaidą.

*F -£♦/**‘A ’ *" "•
MWimw i..... .. ....................... .



I iat Jaunimo kultu. ginami su praMbofaK kad tai- 
IjIvL* «Ju*llllllllv IIUI LU sirihkfrnus .padaryti įdomesniais

ros Ratelio Veikla
Rytoj susirinkinuts ir Dr.

GraiČuno lų%!b:i

Rytoj, 8 vai. vak. Mildos sve
tinėje įvyks Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio susirinkimai. 
Taigi praėjus vasaros karš
čiam ir artinantis žiemos sezo
nui, ratelis pradeda veikti. Nu
tarta jau surengti šokių vaka
rą su muzikaliu programų ir 
planuojama pastatyti bent vie
nas veikalas.

Nepamirškite, kad nuo naujų 
metų įstojamasis mokesnis bus 
pakeltas iki $1. Tad nariai pa- 
sistengkite atsivesti naujų na
rių. Padėkite visas pastangas, 
kad Ratelis galėtų išaugti į di
delę lietuvių jaunimo organiza- 
ei ją. • ' '

Gi šis susirinkimas bus tuo 
įdomesnis, kad jame dalyvauja 
vienas iš seniausių visuomenei 
veikėjų Dr. Graičunas. Jo kal
ba’ bus tuoj po susirinkimo. 
Bus jdomu pasiklausyti ir kai 
ką pasimokyti. Ir ateityje visi 
ratelio susirinkimai bus mar-

ir sykiu pamokinančiais. Be t6, 
be pamokinančios puses susi
rinkimai turės ir savo linksmą
ją pusę; Bus griežikai, užkan
da, alučio ir dar kai ko.

Įsidėmėkite, Raitelio susirin
kimai įvyks kas pirmą naujo 
mėnesio penktadienį. Būtinai 
visi lankykite susirinkimus ir 
bukite laiku, kad turėtumėte 
car progos ir ganėtinai pasišok
ti. —Ratelio pirm. • ,

A. J. Povilonis.

Mirė Plėšikų Pašau
tas N aktinis Sargas

Užklupo juos beplėšiančius , 
<■ 5 alinę.

vakarHefcrotin ligoninėje 
mirė 35 metų amžiaus nakti
ms sargas William’ Youtz, kiu
ris užklupo tris banditus, be
plosiančius alinę ties 333 No. 
Wells Street.

Vienas iš piktadarių esąs 
Jesse Byrurn, 30 metų eks-ka- 
lirtys, gyvenąs ties 1109 įlydė, 
Park Boulevard.

WWw’:' ’'

'»*■>/j

J^^^sSčhicagb, fll.
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Is Žagariecių 
Susirinkimo

biuinkai. Tikictni jmi platina- siu' žemčiūgu šį sykį pasiro

Pa> ulymas Lietuvos Žagarie- 
čiams radib nupirkti

' ZagarięČių •- - 
stojo darban 
išfnoktį'^į^rr ;
tu laiku Vaitekūnas pra-

•. - ■ • , r,.- . į ■
„Pasiūlymas iizfūndyii Lieta-..

vos Žagariečiams radio į

‘ ‘ 7 ’> i
Praeitą sekmadienį " -įvyko 

Žagariečių Kliubp susirinki
mas. Dalyvavo apie 70 narių. 
Naujų įstojo ketųjri, biitėiit: 
p-ia J. Gasper, R. Girčius, ;S. 
Girčius West Side: Hali savi- 
ninkai ir biznieriai * ir J. Ra- 
gočinskąs. : ■; ? ’ •

Iš pranešimų paaiškėjo, khd' klausimas
... •• ... .. ..

šit nariai supranta -to reikalo
- 1 

rems^ Jš; darbo 
ųšyfiržinių pra-

kaip nau- 
įiems ir kny- 
iš Amerikos 

’aščnis pėrskai-

jaunimas, irgi, 
.lis jau pasiryžęs 

/bos darbo. Grei-

dės su jpis; ij-ępeticijas. Vakaro

dys “Kristaus Sielvartingas 
Veidas”, Tai žymaus artisto 
skulptoriaus darbas. Tai kūry
ba, kuri yra susilaukusi daug 
dovanu ir Franci jos krįtikų 
pripažinta ' įžymybė, nors pats 
jo kūrėjas šiandien Paryžiuj e 
vargsta senatvės sulaukęs.

Tą puikią meno dovaną pa-

Penktadienis, spalių 1, 1937
d., po pietį# Jefferson miškuo
se, prie; Elston ir Central ayet

Hujnboldt Parko Kliubas yra Šiuose 
gerai žinomas ir kiek kartų te
ko dalyvauti jo parengimuose,

tiek kartą publika buvo užga
nėdinta. Nėra abejonės, kad

1 “Avino Atpuskuose” 
publika ypatingai gražiai pra
leis laiką. —A. L.

rengimo konnsijon iši-iirkla: rodai p;lskolino p.p. Gugiai, už 
E. Rudauskienė, S. Niprikas ir 
R.t Šnftįkas; BuvO pakeltas Lie-, 
tiįvok žagari^čianis. radio už- 
fundijimd k^ąušįnias. Tačiau, 
atsiradus .pi*į^šingps nuomonės, 

rinkiniui apMrtiį Matyti, nevi
si • nariai supranta -to reikalo 
svarbą. Juk, > butų naudinga 
Lietuvos d 
parėjus, pasi! 
nešimų per. r 
dingą būtų tinfeti 
gyiielį, kur g^ėtj

ką jiems priklauso ypatingas 
ačiū*. ■ '■■ :

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS *
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardč

Adresas

pastarasis išvažiavimas dayė 
gryno pelno $92.50.’ Rųdaųs- 
kienei, Arlauskui ir Baltuliui 
priklauso didelis dėkui už to
kį gražiu pasidarbayifną. • ■ 
Rengia pagerbtuvią vakartį

Susirinkimas pagerbė saVo 
mirusius narius ątsistojiin'u.atėjusius lai kr
Jie yra E. Čepulis jr LVirbic- : kąrttf;\ji^uOkdšy ■Tai
kąs. Išmokėta ppmiriinė yAdb-įfe?^118)^^-
maitienei ir Čepulienei., 1 ■ V'Ą

Sekančiu klausimu buyo^ .^Anwill(f511.
draugės Meravičiebešr pagerbi- , • - S •*
mo klausimas. Nutarta surenį- •. /'
Ii jos pagerbimui vakarėlis. Ši antra mėtinė paroda, ma- 
Jis įvyks spalių 10 d., L Yuš- tyti,< pasižymįs t; įvairenybių 
kos svetainėje. Išrinkta ir dar- 1 skaičiumi. Berte pačiu gražiau-

Nuo Avino Turkaut j' 
Jau “Nuvilko”
Huinboldt Parko Kliubas ruo

šiasi iškilmingiems “Avino 
. Atpuskams’*

HUMBOLDT PARK. — Gir-’ 
dėjau, kad Humboldtparkiečių 
Kliubas iškilmingai palydės va-! 
sąrą žiemos poilsiui. Kliubas a’t-' 
liks iškilmes, kurios visus kliu- j 
kiečius ir draugus prisotins, o 
vienjį. didžiulį aviną labai nu
skriaus. Nuo gyVuno “furkau- 
tis’^jau nuvilktas ir jis telau
kia karštų anglių ir ugnies.

Tos iškilmės įvyks spalių 3

Telefonas

Amžius Svoris

Akių spalva

Užsiėmimas

Šiuomi įstoju į
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų. /J y1

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

Parašas

• z P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. ' ytPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

*|*rT’***W

, Įvairaus typo motorizuoti vežimai,* kurie yra naudojami Anglijos armijos. ' Jie 
dabar važinėjasi po ..visą Angliją jos gyventojų, supažindinimui su modernine Ang

lijos motorizuota-armija

k,... -A.V

' “SENOVĖS CHINIJOS DVASIA”. —Kairėj moderniški Chinijos kareiviui, dau
giausia išlavinti Europos karininkų. Dešinėj — “senovės” Chinijos dvasia”. Dabar 
daugelis Chinijos kareivių, nors ir miderniniai apginkluoti ir aprengti, meta savo uni- 

, formas ir šalmus ir pusnuogi stoja mušiu, kaip kariaudavo jų protėviai. _ • • ,
gydytoju Dr, fJŠmynyMčFar 
landišHebron,Neb.

”^7‘i?
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AMERIKOS ŪKININKAIČIŲ .‘.ČEMPIONE. Miss

Nellie Goedhart, 16 metų, iš Norwalk, CaL, laimėjusi 1 ■' •
ūkininkaitės čempioną Los Angeles ■ kauntės parodoj. ;

/ r. . ■. \
Varžytinės buvo dėl melžimo, sviesto mušimo, šieno gre- 

k . . . / . , ■' : ’- ,' ' /' a. \

bimo ir komų skinimo. Ir visuose kmtestuose1 ji laimėjo

pirmenybę.

feo

y y DIDŽIAUSIAS EUROPpŠ PASAŽIERINIS LĖKTUVAS. — Vokietijoje pastatytas didžiausias pasažierinis lėktuvas, kuris galės gabenti 
40<pasažierių 255 m. į vai. greitumu. Lėktuvas moderniškai įrengtas ir turi visus vėliausius apsaugos įtaisus.




