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Teisėjas Black Nuginei 
ja Prikiausyma KKK

Prisipažysta priklausęs Ku Klu$ Klanui 
15 metų atgal, bet greitai pasitraukęs. Pa
sisakė už religinę ir rasinę toleranciją.

Dar daugiau Italijos karei 
viii vyksta Ispanijon

......... ..A ‘ - -

Iš Neapolio išplaukė į Ispaniją dari4 divi
zijos Italijos kareivių. Siunčiama taipjau 

daug ginklų ir amunicijose
WASHIN£TON, spalių 1.— 

Naujasis augščiausiojo teismo 
teisėjas Hugo Lafayette Black 
vakar^vakare savo kalboj per 
radio visai šaliai atsakė į už
metimus, kad jis priklausąs 
slaptai ir kaukėtai organizaci
jai Ku KIux Klanui, kuri skel
bia kovą žydams, katalikams 
ir negrams.

Pradėdamas savo kalbą tei
sėjas Black pabrėžė, kad Ame
rikos konstitucijos širdis yra 
“teisiį bilius”, kuri laiduoja 
kiekvienam šios šalies gyven
tojui pilną religijos, žodžio ir. 
tautybės laisvę . ir . pasisakė 
prieš bet kokią netoleranciją, 
nurodydamas, »kad būdamas 
senate per 11 metų jis niekad 
ir niekur nė vienu žodžiu ne- 

I

prasitaręs prieš kokią nors re
ligiją, rasę ar tautybę, bet 
griežtai smerkė bet kokią or
ganizaciją, kuri netoleranciją 
skleidžia. Jis pats lygiai vi
siems žmonėms tarnąvęs, o ir 
skirstydamas politinius 
bus nfekad.

toleranciją, jis prisipažino, kad 
15 metų atgal jis priklausęs 
Ku Klux Klanui, bet greitai, 
dar prieš jo rinkimui į sena
tą, iš tos organizacijos pasi
traukęs ~ir niekad daugiau į 
ją negryžęs. Apie savo pasi- 
traukimą jis pranešęs raštu. 
Ir nuo to laiko su ta organiza
cija jokių ryšių neturėjęs, 'ir 
neturys, ir visai nežinąs kas 
yra jos rekorduose. Įdavimą 
kokios tai korteles, visai jam 
neprašant, jis- < neskaitą s nary
ste, ypač kad jis savo kortelė 
nesinaudojo ir ją numetė į ša-

Tai buvo pirmas atsitikimas, 
kad augščiausiojo teismo teisė
jas aiškinosi visuomenei per 
radio dėl savo paskirimo į teis
mą^ Bet jį privertusios tai pa
daryti nepaprastos aplinkybės, 
kada tūli asmenys, ar grupės 
vėl pradeda skleisti religinę ir 
rasinę netoleranciją. 4 Jis pa
smerkė religijos ' panaudojimą 
rinkimuose, kaip kad buvo 1923 
m. rinkimuose (Tada Hooverio

JUODMARŠKINIAI IR RUDMARŠfKINIAI. — Italijos juodmarškiniai fašistai kar
tu su Vokietijos nacių rudmarškiniais^ peržiūri nacių rudmarškinių paradą laike ne- 

•> seniai įvykusio Nuremberge, Vokietijoj^ nacių kongreso.

Ja-pdr.

Japonija tęs karą 
Chinijoj “iki kar

taus galo”
• -t • t,.__ ,

. TOKIO, spalių 1,
nija paskelbdama savo nusista
tymą, aiškiai pasakė, kad ji 
nepakęs jokių valstybių / kiši
mosi į jos karą su Chinija ir 
laikysis savo nusistatymo “iki 
kartaus galo”. '

—r"4* r—

Dar

bes
gaus sugebėjtmb savo darbą at
likti. Jo artimiausias drAugąs 
ir patarėjas buvęs Žydas, ku
ris daugiausia- padėjo jam po
litikoje iškilti.

Pareiškęs savo griežtą nusi
statymą už ‘religijos ir rases se).'

taliką ir ieškojo Hobvėriui pa
ramos pas Ku Klux Klaną ir su 
pagelba to Klano Hooveria lai
mėjo daugelį pietinių valstijų, 
Tai buvo pirmas r^Cį^likonų 
laimėjimas pietinėse valstijoj

motiną ir mažą

Lietuvos Naujienos
Plečiasi prekybos 

santykiai su 
' Austrija

Prekybiniai susitarimai 
Graikija, Argentina ir 
žili ja.

su
Bra-

Nors

ninkystės technikas Pr. Ju- 
rys.

— Į gyvulininkystės moky
klą iš 50 padavusių prašymus 
priimta 25 jaunuoliai. Vienas 
iš jų baigęs 6 klases; visi ki* 
ti — žemės ūkio mokyklas. .

žemaitukų žirgynas turi 
išauginęs 4 treigius eržilus. Per 
žemės ūkio rumus tie eržilai 
bus paskirstyti ūkininkams.

— Lapkričio 1 d. sueina 15 
metų nub žemaitukų žirgyno 
įsteigimo. Iki 1934 metų žirgy
nas buvo Plungėje (Telšių 
aps.); 1934 metų > pabaigoje 
perkeltas į Gruzdžius (Šiaulių 
aps.).

Dabar žirgynas turi 25 veis
lines kumelės, 4,. veislinius er
žilus ir 43 galvsdspneauglio.

juridinis pagrindas.
* 't , •

šį rudenį numatoma 
prekybinius susitari- 
Graikija, Argentina, 
Su Argentinos vy-

Turi 7 vyrus
MAMARONECK? N. Y., sp? 

1. — Kaip -j i vadinasi Patricia 
Gamble^ ’ a ntro j o vyro vardu, 
nors .tikrasis jos vardas yra 
Lillian, o pavardžių ji turi net 
septynias, įapo nuteista sąly
giniai kalėj-iman už 'iškeitimą 
beverčio čekio ir atiduota. New 
Yorko teisįhui <t)ž sūklas f avi
mą. ' 7 •’ •■

- ŽTeisme ji prisipažino buvo
1 11 .• i- •

ANN ARBOR, Mieli., spalių 
1; — Ąutomobily šale kelio ne
toli 5,khpinių rasta lavonai 'Mrs. 
James1 G. McHenęy, 57 m., žmo
nos Detroito advokato ir jos 
7 metų sutnausš James Jr. Abu 
jie buvo nušauti. Be to vaikai 
buvo labai sumuštas kokiu
nors įnagiu. . • 9 • , .• . . •

Nuvykusi į namus Detroite 
policija rado negyvą dukterį 
Ruth McHenry, 22 m. Šalę jos 
gulėjo nedidelis šautuvas.

Policijai atvykus sugrįžo ir 
kitas McHenry sūnūs Donald, 
14 m. Jis papasakojo, kad se
suo Ruth buvo paleidusi ir į 
jį šūvį iš šautuvo, bet kulka 
tik lengvai jį ,pažeidė ir jis 
nubėgo ' pas kaimynus'. Sugry- 
žęs su kaimynais jis rado se
serį nusišovusią. < J x
-Spėjama, kad Ruth taipjau 

yra nušovusi savo motiną ir 
brolį. Priežasties žudynių' ne
žinoma.

Lenkai tremia 
lietuvius 

u;. . ‘4-t———•••
■KAUNAS. — Rugsėjo 11 
dieną ištremta iš. Vilniaus lįe- 
tųvaitė Marija Zabielai t ė, ku^ 
ri prieš tai buvo knygyno ve
dėja, Plikių kaijpe, Žirmūnų 
vai., Lydos apskr. Rugsėjo 9 
d.ji buvo suimtą, o rūgs. 11 
išvarytą per , administracinę 
liniją ties Žaviąsaifiį, Vieviu.- 
Tai Aa u j as Lenki j os , adm inis- 
tracijos smurtas. < < 

"• — ’i • v*
NUKRITO NUO DANGČIO IR

UŽSIMUŠĖ
UTENA. — SpitrSnų bažnyt

kaimy dangčio dengėjas 16 
metų vaikinas nukrito nuo

KAUNAS. — Paskutiniu lai
ku prekybos apyvarta su Ai6- 

. atrija plečiasi. Dėl to,' numa
noma netrukus pradėti " ekono- 

ynines derybas naujai preky
bos sutarčiai sudaryti.
Lietuvos , — * Austrijos preky
bos konvencija, kuri paskelb
ta X929 m. pasižymi detališ- 
kumu, tačiau ji nebeatitinka 
dabartinių sąlygų, nes dabar 
prekyba tvarkoma kompensaci
niais pagrindais. Taigi, dabar
tiniai prekybai turi būti duo
tas kitas

Be to, 
sudaryti 
mus su > 
Brazilija,
riausybe jau anksčiau tartasi 
ir deryboms vesti Lietuvos pa
siuntinys Pietų Amerikai mi- 
nisteris Aukštuolis. Su Belgi
ja per pirmą š. m. pūsmet| 
prekybos bilansas buvo pasy» 
vus musų menaiidai. Bus sten
giamasi į Belgiją eksportą pa
didinti, kad butų išlygintas, ba- 
laįtaaa. ./

■ 1.............. , / -

jSrj^zdžią Žinios
’ — Gyvulininkystės mokyk- t---
los sodininku4 paskirtas sodi- dangčio įr uŽ^|a|Į|

Dabar Hitleris va
žiuos pas Mussolini

BEBLYNĄS, spalių 1. — 
Jau ruošiami planai Vokietijos 
diktatoriaus Hitlerio naujam 
pasimatymui su , Italijos dikta
torių Mussolini.

Oficialiai paskelbta^ kad Hit
leris priėmė Mussolini pąkviė- 
timą aplankyti jį Italijoje. 
Diena naujam diktatorių pasi
matymui dar nenustatyta.

PARYŽIUS, spalių 1. - An- 
gli jos, ex-karaliu s Edvardas, 
dabar Duke of Windsor, su sa
vo žmona, buvusia Šimpsonie-; 
ne, lankėsi Paryžiaus parodo
je. Pirmiausia aplankė Ameri
kos, Kapados jr Anglijos pa- 
vilijbnus; ^Anglijos 7 paviiijone 
labiausią / domėjosi į kaKal^ią 
Jurgiu $1 wąnarijos ipaWk4

vedusk septynis ^kąytus iri ne >sut 
vienu' Tyrtf-nfebtivopersisky™. 
įi; Dagi "pavardes ji jau ne vi2 
sų vyrų neatsimena. Ji taip pį- 
puliarė’ tArp-,vyrų; fkad jau da
bar buvo i 'jau esu aštuntu vy
ru. -■ ;

Už pirmo vyro ji ištekėjo 
būdama 13 metų amžiaus, bet 
su ju<o gyveno tik dvi\<dięnas 
ir nuo to laiko niekad daugiau 
jo ( nematė. Populiariškiaųsias 
yrh' antras vybas, Gamble, su 
kuriuo ji sugyveno 4 vaikus 
ir kuriuo vardu ji dabar va
dinasi. ' ■' > " 

< t ■ ■ •

Mass. valstijoj ji' buvo nu
teista už daugvyrystę,' bet iš 
kalėjimo‘pabėgo.

Numato Naujosios 
Dalybos laimėjimą 

r..,lll,l •/■■m,.. ■■

. WAŠHINGTON, spalių 1 .— 
Senatorius Oipeland, didelis 
Naujosios Dalybos priešinin
kas, kuris pralaimėjo New 
Yorko mero nominaciją, parei
škė, kad ’ 'Nau j.o j i ' Dalyba , ne
ginčijamai laimės rinkimus 40 
m., nežiūrint kas butų jos kan
didatas, ar pats v prezidentas 
Rooseveltas,. ar šen. La Po- 
liete, ar John L. Lewis.

1 BOMBA Y, spalių 1. — Gar
sus Indijos nacionalistų yadas 
Mahatma K. Gandhi susirgo ir 
daktarai įsake p asi t r au k t i nuo 
bet kokio darbo. Manoma, kad 
jo gyvastis yra pavojuje, nes 
jis kenčia nuo augšio kraujo 
spaudimo. x ,

/ i. ..... ............................. Į
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Lojalistai p r a d e s 
ofensyvą, jei bus ati

daryta siena
*. / —fr-22— -

WASHINGTON, spalių 1.— 
Ispanijos ’ ambasadorius Fer
nando , de los Rios pareiškė, 
kad jei didžiosios Valstybės iš
tesės šavd prižadą ir atidarys 
Ispanijos sieną, Muissolini ne
sutikus atšaukti ' iš Ispanijos 
savo karęivius, tai lojalistai

Gavę ■ giūklių*Ir amuhįcijos 
lojali^tąi £alės tuojaus apgin
kluoti 1,000,000 kareivių ir 
jais pulti sukilėlius, greitam 
sukiięlių nugalejjmui. ,

Susirinko Ispanijos 
parlamentas

VALENCIĄ, spalių 1.—šian
die susirinko lojalistų parla
mentas, dalyvaujant 142 atsto
vams. Posėdį atidarė pirminin-z 
kas Diego Marinez Barrio, kar
štai kviesdamas visas frakci
jas kooperuoti .išgelbėjimui Is
panijos respublikos. Jis taip
jau pasiūlė “karštą .pasveiki
nimą mūsų drąsiems kariamu 
sausumoje, juroje ir ore”.
; Premjerui Judn Negrin su
kelta dešimt minučių ovacijos.

Parlamentas susirinko suki
lėliams pradėjus naują smar
kų ofenzyvą Madrido fronte ir 
Jarama, Pardo ir Coruna sek- 
torupsę. smarkiai baubiant su
kilėlių kanuolėms. Valdžia sa
ko,; kad lojalistų/ linijos laiko
si tvirtai.

Sukilėliai labai smarkiai 
bombardavo iš Oro GJjon, šiau
rinėje Ispanijoje, užmušdami 
daug žmonių ir pridarydami 
didelių nuostolių.

3^. MMa J
1'-.' 

į<;X5hicagai ir apięlinkei fede- 
rąlio oro biurąs šiai (Jieriai pra
našauja . ■ ' ’

Apsiniaukę ir šalčiau ; įgąi-

Vakari '■ 8- .;yal;^!piėt-'4etfii)ie^

Saulė tekfe^:47, leidžiasi 
•’5;32. v ; '

. X" •‘••H 1
HhhSE

PARYŽIUS, spalių l.> 
keturios Italijos kareivių divi
zijos išplaukė iš Neapolio į su
kilėlių Ispaniją: Pirmadienį, 
rugsėjo 27 d. iš Neapolio lai
vu Piermonte taipjau tapo iš
siųsta Ispanijos sukilėliams ke
turios batarejos priešlėktuvi
nių kanuolių ir daug amunici
jos;

Šią žinią paskelbė oficialu 
Ispanijos žinių agentūra, kuri 
sakosi žinias gavusi iš tikrų 
šaltinių, i

Tomis žiniomis, 
siunčiamos divizijos
būvo įsuorganizuotos ■ Neapolio 
apielinkęje iš 1908 ir 1909 kle- 
sų, reguliare karo mobilizaci
jos tvarka.,

Tie kareiviai išplaukė Vene
cijos laivų kompanijos “Santa 
Marco” laivais. Laivų vardai

keturios 
nesenai

Vokietija ir Italija 
ruošiasi sutriuškinti

/ Ispaniją.“ _

■■ ■ 4 >£-•. •• *. • r1 '

3 užmušti lėktuve
ATHENAI, , Graikijoj,. spalių 

1. Didelis Imperia 1 AIrways
hydroplanas Courtier nukrito 
jūron ties Phaleron. Trys pa- 
sažieriai' liko užmušti, o ketu
ri sužeisti. a

_—----- ------
? S AL AMANO A, Ispanijoj, sp.

Sukilėlių suimtas Aame- 
rikiętis lakūnas Harpld K.

W tęisiąmaš- siii 
kilmių įkaro teismo ir vėl gali 
būti pasmerktas mirčiai, nors 

jo pa-

: * ■■ AtA.

liko užtepti. Taipjau laivų ka
minai liko nemalęvoti juodai.

Kadangi žinia apie siuntimą 
naujų Italijos kareivių į Ispa
niją atėjo kartu su žiniomis 
apie Italijos atmetimą • užsimi
nimo apie ištraukimą Italijos 
kareivių iš Ispanijos, francu- 
zai mano, kad dabar prasidės 
nauji trukdymai, atidėliojimai 
ir išsisukinėjimai, kaip buvo 
kuriant neutraliteto komitetą, 
bile ilgiausia galimam laikui 
sutrukdyti atidarymą Ispani
jos sienų.

O tuo tarpu Italija pasku
bomis siųs naujus kareivius 
pagreitinimui sukilėlių perga
lės, 'pirm Anglija ir Francu
zija susitars dėl bendro veiki
mo sustabdymui Italijos inter
vencijos Ispanijęs kare.

Ir tautų sąjunga rei
kalauja Italijos pa

sitraukimo ____ ■
'LONDONAS, ' spalių 'KnffiitėtaS'- prhėįir Rezoliuciją,

plomatiniai rateliai yra susirū
pinę žiniomis, kad Italija ir 
Vokietija ruošiasi stvertis vi
sų priemonių Ispanijoj, kad pa
imti Madridą ir užtikrinti su
kilėlių laimėjimą dar prieš žie- 
mą.^ ’ .. ' • <•

Spėjama, kad' dėlei to fašis
tų pasiryžimo, Italija bando vi
saip išsisukti ir nuo konferen
cijos apie ištraukimą iš Itali
jos savo kareivių.

Taipjau spėjama, kdd susi
tarimas sutriuškinti lojalistus 
buvo padarytas Mussolini pa
sitarimuose šu Hitleriu laikę 
Mtfssolini apsilankymo Vokie
tijoj. ?

Diplomatinių ratelių žinio
mis, Vokietija prisiusianti di
delį skaičių bombnešių, kurių 
pareiga bus sugriauti Mądrida 
ir sulaužyti lojalistų atkaklu- 
pmą Madrido fronte.

Minima ? apie 350 lėktuvų, 
bet dar nėra žinių, ar tie lėk
tuvai jau dabar yra pasiųsti j 
Ispaniją, ar bus pasiųsti vė
liau, veikiausia per Rymą, Bo- 
learų salas ir Seville. ' 
' Italijbs kareiviai dalyvaus 
ofensyve Teruel ir Aragon 
frontuose, kur lojalistų jėgos 
yra silpniausios.

Diplomatai sako 
darys, 
tis 
siunčiami nauji kareiviai 
lėktuvai.

♦ •< t

> Anglai areštuoja 
arabų vadus

LONDONAS, spalių 1. — 
Gautomis iš Jeruzolimo nepil
nomis fžiniomis, anglai pradė
jo areštuoti arabų vadus, ktf- 
rie protestavo prieš pirmesni 
suėmimą 200 arabų sąryšy su 
nušovimu Anglijos komisionife- 
riaus Galilejąus distrikte ir jp 
palydovo. \

Tarp areštuotųjų yra Jeru- 
zolįmo piėras ir nariai arąbų 
augštesiwjcomiteto.

reikalaujančią greito Italijos 
kareivių pasitraukimo iš Is
panijos karo.

, kad susį- 
“pavbjingiausia padė- 

j ei tokiam ofensyvui bus 
ir

GENEVA, spalių 1. t- Vis
kas yra paruošta kovai dėl Is
panijos — tarp nėnoriai An
glijos remiamos Francuzijos 
ir Vokietijos remiamos Itali
jos.

Tą kovą priartino tautų są-. 
jungos komitetui priėmus re- \ 
zoliuciją, kuri Švelniai pasmer- į 
kia Italijos-Vokietijos puolimą 
Ispanijoje ir prižada atidaryti 
Ispanijos sienas, jei Italija ne
ištrauks savo kareivių iš Ispa- « 
nijos.

Manoma, kad ta rezoliucija 
yra tikras laimėjimas Ispani
jos lojalistų.

Rezoliucijai pasipriešino Ai
rija, Lenkija, Austrija ir Ven
grija. Bet jos atliko tik meš
kos patarnavimą. Jos aiškiai 
parodė rezoliucijos svarbą ir 
dabar nebus taip0 lengva Už
mesti užkampin xšią rezoliuci
ją, kaip buvo užmesta daug ki
tų rezoliucijų.

Francuzija nenori ’ eiti ka- 
ran dėl ’ vienos ar 1 kitos pusės 
Ispanijoj, bet: ji' taipjau neno
ri leisti laimėti karą Vokieti
jai ir Italijai. u" :

Anglija nemėgsta lojalistų, 
bet taipjau nepasitiki Vokie
tiją ir Italiją, tad ji gal ir pri
tars atidarymui Ispanijos sie
nų, jei Italija nesutiktų iš
traukti iš Ispanijos savo karei
vius.

Jei ’ Italija sutiks ištraukti 
kareivius, tai tiA> viskas ir 
baigsis. Bet jei Italija pradės 
siųsti dar daugiau kareivių, 
ta? gali išdilti tarp valstybių 
labai rimti kivirčiai. •

Manoma, kad Hitlerio pa
drąsintas Mussolini dabar pra
dės visokius išsisukinėjimus, 
bile laimėti daugiau laiko, tuo 
pačiu laiku visu paskubumu 
stiprinant sukilėlius, kad pri
artinti jų pergalę, pirm Angli
ja ir Fraricuzijfg susitars.
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Per šešis Metus Lau
kė Vestuvių, B^tSu- 
laukė Laidotuvių >'

ŠeštacLenį:bus laidojama ... 
“Miegšuiti Gražuolė0
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Mra Aneliar K. Jaram
Physical TheMfcy 

and MIdWtf<
6630 So. Westettf

James Burns yra gilaus liū
desio ir širdgėlos prispaustas 
sužiedotinis. Vakar jis ne mei
liai glamonėjo savo jauną Žmo
ną, bet bučiavo sudiev jos Sai
tą lavoną. . .. 4

Jis buvo sužieduotinis Oak 
Parko “Miegančios Gražuolės” 
Patricja Maguire, “kuri mite 
trečiadien}, į&niegojusi penkis 
metus ir septynis mėnesius be 
pertraukos. ( Burna ir gražuolė 
susižiedavo vasario mėnes| NJ32 
metais, o nutarė susi tuokti/bir
žely j,-tais pačiais metais. Ne
trukus po to sužieduotine su
sirgo ir užmigo. Tikėdamas, kad 
ji greitai pasveiks, Burns lau
kė. ' x.

Laukė /rietus, antrus, trečius, 
vis nenustodamas vilties, kad 
jo mylimoji pabus iš keisto^ il
go miego. Kasdien ją lankyda
mas, Burns jai kalbėjo, svajo
damas apie laimę, kurį j 
kia, ir apie gražią ateitį, 
abudu sukurs. 
Gražuolė” jį gi 
bet per visus tu^ 
metus jos 
neužgeso. Jis, išlaukė iki pasku
tinės valandos, ir tik kai jos 
gyvybė užgeso, užgeso ir jo 
vedybinė viltis.

Gražuole bus laidojama šc§- 
.tadienį, Forest Home kap’ny- 

ne. Laidotuvės bus privatiškoš. 
Dalyvaus 
ir James

Burns

lau- 
tlrią 

Ar “Mieganti 
irdėjo, nežinia, 
;upa ilgus miego 

sužieduotinio meilė

LOHfcTTA standus
ši jauna ^kordinistė yra mo

kinė Racitie Music School, 
6448 South Talman avenue, 
kurią operuoja du jauni lietu
viai WHliam ir Estelle Racine. 
Mokykla iješeniai buvo suren
gusi koncertą, kuriame daly
vavo apie 75 mokiniai.

t J ji- ■ ir

Šiandien Nepamirš
kite Paltų!

Išeidami iš namų šiandien 
neapsigaukite išeidami be pal
tų. Iš ryto saulė gal švies ir 
atrodys, kad btis gražu. Bet 
taip nebus. Po pietų tempera- 
tufa ims pulti žemyn. Mat, iš 
šiaurės pradės pusti šaltas vė
jas- .

Ji , dainuoja ir - mokosi 4mpor- 
itiotoš komedijos. \

Chicagos Lietuvitj , Vyfą 
Choras, kuris susideda dau
giausiai iš senųjų dainų my
lėtojų — kareivių, po vasaros 
atostogų jau vėl pradėjo savo 
darbą. Abart nuolatinių dainų 
pamokų, kurios Įvyksta kas sek- 
madienj Nėffo svetainėj, yra 
rengiamasi prie perstatymo 
juokingos komedijos, kuri, tik 
ką gauta iš Lietuvos. Persta
tymas įvyks sekmadienį, gruo* 
džio penktą dieną, Lietuvių 
Auditorijoj. •<

Taigi patartina, kad Chica
gos lietuviai pasižymėtų tą 
dieną. z v ;

Pageidaujama, kad visi dai
nų mylėtojai prisidėtų prie 
choro ir imtų pavyzdį iš kita
taučių. štai, kad ir Čekai, turi 
skaitlingą Vyrų Chorą iŠ to
kių pačių darbo žmonių, kaip 
ir musų lietuviai, ir beveik kas 
antrus metus važiuoja į savo 
gimtą tėvynę, kur iškilmingai 
priimami. Kodėl gi mes lietu
viai negalėtume turėti choro 
bent iš šimto vyrų. Tas butų, 
lengva, tik reikia vyti tinginį 
į šalį. . X. š.J

Girdėtis, kad diduma rengią
si .f šokius, kėrfb |vyks p. Ėer- 
žanskio svetainėje, prie' 69-tos 
ir W ės t et ii Avehue.* j^era, Ud, 
abejones, kad sušliurs grą.» 
žaus svietelio.: Na, ir1 kas ite- 
nori už m&žą įžanga pasišok
ti, pasiklausyti fnuzik^lšs pro* 
graibos ir kitokiu įdomybių 
pamatyti. . , ;

ŠGkikąS;

Vaidmuo Didelio Mokslininko Bol
ševikų Revoliucijoj

Taipgi vėliausios Sovietų 
jos žinios ėkrane. 

SDNOTONE 
. 66 E. Van Ruren

Savaitės dienomis atsidaro" 10:45 
—25c iki t P. M. Vėlyvas rody

mas kiekvieną Šubatos vakarą 
b jį P. M.

Rusi*

gimdymo nąMQO< 
se ar ligoninėse, 
duodu mastage 
eteetrie Iteat-*

tfc blanksta ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms petari- 

- > mai dovanai.
S=įSSEESS52Sn33SZ£S£2£!2S!£l!3C2

ADVOKATAI
—;.l n.^Ui

-M,-. I

i.. . . - . . . . . . . . . .. . . . >

KRĖSLAI antfiATų
DEL PALIEGUSIŲ

Rendon arba Nuosavybėn

' PAS
Juozapas Ažukas

Bfidgeportė išdegė keletas namų, 
kur. žmonės neturėjo apdraudos, 
ąuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite -pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja

Juozapas Ažttkas
PROPERTY OWXERS ASSOCIA- 

Tion of BRIDGEPORT 
3303 Sbi tittianica AyenUe

, Tėl. Boulevard 84150
(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.) 

*»—■»*»■*^»|tfl.w»H>iiii'rifiiiiiii*Ui*il<iiii*.i>iii ■■ i
rnu.f. ■■■■ U f < | <1 A -7ii M —

UUV vja.j, 
gyvena 
avenue, Elmhurste

tik šeimynos nariai 
Burns' .
yra brangenybių par- 
35 metų amžiaus ir 
ties 431 Kenilworth

STATEtMENT OF THE OWNEK- 
SHIP. MANAGEMENT. CIRCULA’ 
TIONt ETC„ REQUtRED BY THE 
ACT OF CONGRESSK OF MARCH 

* " 3, 1933. ..
Jį' " ■ •> »■

Of Naujienos, T)ie Lithuanian. Daily 
News published daily except Sunday 
at 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois for October Ist, 1937. 
State of Illinois į 
County of Cook ( 8

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis 
wno, naving oeen tiuly sworn ac« 
coicting to iaw, deposes and says thal 
she is the Business Manager Of the 
Lithuanian Daily News "Naujienos” 
and that the following iš, to the best 
of his knowledge^aji(l belief, a true 
statement of the otvbership, manage- 
ment circuiation etc.,*”6I the afore 
said publication for the datę showlng 
in the above captionJ reųuired by the 
Act of August 24, 1112, embodied in 
section 411, Postai and Regula- 
tions, printed on the reverse of thi* 
form, to wit:

1. That the pames and addresses oi 
the publisher, editor, managtng edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Pubti- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Kals
tei! St., Chicago, 111.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jufgelo- 

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
z. That the owners are: Lathuatoan 

Nevvs.Pub. Co., J. Šmotelis, Vėroni- 
ca Šmotelis,l/K. Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevict, A. Zymont, P. Gri
gaitis, C. Ailgust, Maria Jurgelonis, 
Paul Miller, A. Ručinskas, ąll of 
1 739 SJh

3. Tha?\th^ 
mortgagees. ‘and 
ovvning of hoRh* 
ot totai amount o'

4. That the two 
above. giving the narnės of the ovvners, 
stockhotders. and security holders. it 
any. contain not only the list of stock- 
holders and security holders a$ they 
appear upon the books of the ėompany 
būt also, in cases where the stock- 
holders or security holder appears upon 
the books of the compan^ as trustee ot 
in any othėr fijuciary relation. the 
name of the person or Corporation fot 
vvhom such trustee is acting. is gjven; 
also that the said two paragraphs contatti 
statements embractng affiant’s full 
knovvledge and belief as to the circums- 
tances and conditions under whicb 
stockhokfers and security holders who 
do not appear upon the books of the 
company as trustees, ho!d sęock and 
securitks in a capacity other than rhit 
of a bona fide owner: and this affifnt 
bas no reason to believe that any othe't 
person. associatton, or cotpotalibn Was 
any intefest direct of indirect in the Xįtid 
stock. bonds. or other securities th/n as 
so stated by him.

5. That the average namber o/ cdpies 
of each issue of this publication sold 
or distributed. through the mails o>r 
otherwise. to paid suberibers dttring the 
six months preceding the date shovvn 
above is 34,420 (Thiš Information is 
reųuired from daily publication only).

Maria Jurgelonis,
Business Manager.

Swnrn to and Mt>*»sęrihpd hef jre me 
this September 30th, 1937.

Michael J. Tananevici,‘Notary Public.
(My commisaion expires Jau. 15, 

1939). - j ' - ;

Šmotelis,l/K. Gug 
Rypkevict, A. Z; 
is, C. August, M

ZENITU 
RADIos

VISADOS 
Metus 

pirmiau

naujais 
^Agkiunimais

THE NEW

S E E T H E 
PRIVAGY PLUG-IN 
—*or ha>d oi hearihg dpvic«. 
EVArybody, iiicluding tha 
d«afŪi*Unt inat normai vok. 
urna. Inaapeniiva, effvctive.

i n ....... ■■ r i

410NG DISTANCE4- R ADID

>^riONGįlSTAN«* RADIO 
AGAIN A Y E AR A HE A D 
WITH.HEW F E AT U RE S

Duodam Ndujtiš Taifus 
> Visi Krėslai Sterilizuoti ' 

IŠDIRBĖJAI;
Specialių Krėslų pagal užsakymu

Dėl tėngvoš Trdnsporficijos 
Metalinės Sudėtięs Krėslai

Pristatymas po visą miestą dykai.

CHICAGO u^tT
WHEEL CHAIR CO.
1971 W. Ogdon Ąve., Seelęy 5084 
WALTER W. WOSS, Savininkas.

>>1^1111^1^111 įMiunurriiiiJi
*L—■ąfc.

OfUo TeL Virginia 0036 
Realdence Tol. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOM* .MB_ CVmVRGAB

tfuo 2-^4 k nuo 6—8 vai. vakari 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT ATM 
Vafąndot—į-~Ip A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 8. Midiigaa Ate. AOSELJttfD—CHICAOO, ILL. 

Tel. PULLMAN 1193-8277

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

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

Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: HouleVard 2800 

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

Teldphone» Republic 9723

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 Ai 3 po pietų, 6 iki 6 Vak.

Tel. Seetey 7330 
Namų telefemae Brunevkk 0597

-ri» .-r ir. ,»Ji■ *!■■*.» »'« iiii —i^ f

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniaiš susitarus 
OFISAS IK REZIDENCUA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayetfe 8016

iller, A. Kučinskas, ąll __ 
^Halsted St., Cbicaąp^ jųf.

known t bondholders. 
other security holders 
; 1 per cent ot mote 

there are none.
paragtaphs next

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

FURNITURE COMPANY
2310 W. ROOSEVELT ROAO

Telefonas SĘELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

Saukit calumet 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATLJN 

SUPPLY COMPANY, Not me

10 Wėst 18th Street ^state^ Street
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir LSi..

■
 suteiks DYKAI apskaičiavi- llfflMn I

mą dėl namų apšildyiųo r ei- 
k menų (plaut), garu arba IlįO 
karštu vandeniu šildomą. L UMlĮmĮj] Į

I I^K NEREIKIA PINIGŲ IMO- KI KĖTI —36 MĖNEkSIAI I§- H [i
I ■ MOKĖJIMUI—ŽEMA ' Į BllHH
blHH PALlJKĄNU RAINA,. , OMmĮ]

Atdara vakarais iki 7 vai. | 
Nędėįioniis, ,ikį j. v. dieną | M

RaiMys visoms pątrtfkittto rųšims. 
fiODY HRACESv B’L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų; Jėi turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i irtus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisUoše per tris 
gerttkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras it<‘ moterie prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTEŪPEOIC 00.
183 W. Lake St.

Arti“ prie Wei'ls Street.

KL. JURGELIONIS
advokatas

3407 Lowe Avė. Tel Yarda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St,
Rooift 1230

Ofiso TeT. CENTRAL 1824 
Namų Tel

DK. STKIKOL'IS
Gydytojas ir Chirurgas

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

tak> Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso-T«L> .Boulevard 7820 

' Namą Tat: Pfospeet 1930
. -. a,, *».i ai,. i.w« i mw,i

Phone Boulevard 704f

LAjpOTUViŲ DIREKTORIUS
■ B ' HM ■ B "B ■ ■■John F. Eudeikis

■ ' '/ - ub. •• •• . • '' "',r

ŠENl’AlfSIA IRS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

’ 'AM-BULANCIE'“'''
, JDIENA .IK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46007 So. Hermitage Avė. 

Fairfield Avenue
Tel, LAUAYETTE 0727

i. .7 . ■ ' ' ;

iT " 4 <4 -k<Wčios visose
■ JK-.cSK T?.'Chfcag‘os dalyse

• ,t|j (I I Į I ■ 1 .......... ............... »■ " ' ■■■■■■>■"■ .................
‘ '* • : • * r .

Klausykite musų . Lietuvių radiė programų Pirųiadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro’ iš W. H. F« C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

į P, ŠALTIMIERAS;

Laidotuvių Direktoriai
*  •*#•<<>*«* a-Ar • H V -   i- -■ -xa\  u*.,.. . . .  — . —

. NARIAI C ' 
Chicagos, *" » 

Cicero -<.J.
Lietuvių'

Laidotuvių 
Direktorių W| I 
Asociacijost

Į'. ■      1111 į fftr .i.ioV'Ė’iijįji,,,', '*

■< ‘"'T:
k •' . 'r1 ■•;$

Anlbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
Dalyse.

š. P. MAŽEIKA ' ' Yards 1139
3319 Lihiiniicą>Avęmie > Pitone Yards 1138

1348 So. California Avenuė PhOfiė Lafayette 3572 ........   i. .. t... . . t. ,| i .......... . ....... . .... .
, ; - A. MASALSKIS

■ .> 3307 Lltuanica Averitiu Phdne Boulevard 4139
■ '.i • Y ’ ■;

• *■■■■ ' ; ' -*1--■•■*• ■ . . z. . ■ l. r 1 .t f tint m 4

A. PETKUS
1410 South 49th Čoiirt Cicero Phone Cicefo 2109

c-. • :• • v
f|- A-k- --- ... 4v,.^:v .<.U1

'■ P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

'■ • V , •. ■ . . 4 l - * ' ‘
III III .'I* M II J — ,11 .„I mfl ji H I į

' f I.J. ZOLF Phone Boul. 5203 |
1648 \Vest 46th Street Phone BouIęvard 5566

S. M. SKUDAS
718 Įvest 18th įSireet ' Phone Monroe 3377

Boulevard 4089
A.'.Kfc.jmn-tr rVr r in r.Lir.fa..^., ,,-ii.r.- f.

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd PlaCė Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 TW Į98th Šfrtet.' Tel. PulimSfi H70

,,1,1,41 nu,, ^į,i iii, 4w<jĮį'i|f i i m tį i ,■ j,; .'uuT.ii n n • i in f r, ........r.Uiirni

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westetn Avė. . PHoriė Visginiai 0883

Hyde Park’ 3395

KAI. &TARETŠKV
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westetii Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 2 iki 6 v. v, 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel Prospect 1012

DR. VAITUSH

AKIU SPECIALISTAI

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejfrno, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo‘, skaudamą akių karsti, atitaišo 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciąlė ątyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandom nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlief pagal sutartį.
Daugely atsitikiritų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av. 
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
UEtUvis akiu Gydytojas 

Tėl. Vards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
« Ištaiso.

■.Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOŠEPH KELLA

DENTISTAS V

65581 So. Westetn AVe^
Valandas Hito 9 iki 8 vakafč

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: Mto 1—8 lt 7-*^ 

Šeredomts Ir neašl- pagal .sutartį 
Re& 6631 So. Califoraia AvWW

Telefonas Republie 7868

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
7SB Wt« 351h St

Cotr of 85th and Halsted Stic
Ofiso valandos nuo P8 auo 6t30-8>80

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47,th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Serfedoj pagal sutarti.
■ K, M h* <11-1* HIĮMia ’* » I.■*.■.*** Į"gRi*

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer AvCnhe 
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—8;, T—-8 kasdiem Iš
skyrus seredą<, Sekmad. susitarus. 

Biri., -Liepos ir Rugp. nebus valark; 
dų popiet; bet būs nuo 10 iki 1$

TeL BauleVard 5914 Diegą U Naktį 
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4, filto 7 
iki 8:30 y. Nedėk auo 10 iki 13 a.m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, 1LL.

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik sOsitatite
Phflne BOUlEVARD 3433

Res. Phondl \ Office Phone: / 
Laf. 7383 . Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DEMtist - 

6322 S. Wefctefti Avė. 
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 poTįt . 

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

rtietUS’ katpO pAtytęs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiką pagal fiaujau- 
šius metodus X-RaY ir kitokius ėle- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: .
1034 IV. 18fh St., MbrgVfi St 

Valandos hud 10-^12 įAetų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakaro

Tel Canal 3116 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central. 7464
Ii—• u■: r ■ A , ,ąi >, ■»

Dr. Charleg Segal
OFIŠAS

4729 So, Ashland Avė.
2-ros hibošCHICAGO, 11L

OFISO VALANDOJ 
NUO 10 iki I 
tfaū• po piet _ 
Vdkftto. Nedčlhfmis tttto 10 iki 13 
valandai dfen$,

Phone MIDWAY 2880
■■ . -u-l ■ ■■ • .1 ■ . < I II I ■

Tetefonltt Valtis 0964

Dr. Matirice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVt 

s Ofiso valandos: ' .
Nuo Ki lki 19 dUfik, 2 iki 8 P? ptetą 

7 iki 8 vate N6H& hito 10 fai 12 
Res. Telephone PLAZA 2400

• ■ ’ T. ' « * \ < ’ * • •

nuo 3 iki 4 
d 8i80 vai

valandos nuo l-8 auo 6t3G-8»8e J"1

»i» °M8 mJchmJčs f,BLVD(Gar8inkitės uN-nosė
Tel. Kenwood 5107 . . • <



Atėmė $900

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
Rėmėjas

JOS. F. SUDRIK, IneTel. Lafayette 1310

firmos

Reguliarus Kainos

NĖRA KO BIJOT

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

1230

PROGRESS 
PROGRAMAS

PIRKIT^S 
MALEVAS

3409-11 So. Halsted St
3417 21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCPL

Keturi os krau- 
-Ateikit į .ar-

ir me 
vis nla

Plytgalinė Konku 
rencija Pasiuntė 
Du Kalėjiman

gyventi nevisuomet linksmų 
momentų, tačiaus nė koks pa
sišventimas nėra per didelis, 
kad atsiekti savo idealo. Jei-

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už ’/z 

kainos.

nnnnniiui
PAINT

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

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame. i' vėliausią madą.

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGĖLBĖS 
r'

Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

Sonic-Arc Magic Voice • Magic Brain
Magic Eye » • RCA Metai Tube* • Sunburst Dial 
Beauty-Tone Cabinet • Tone Control • 10 RCA Tūbas

• 3-Band Superheterodyno

Garantuotas
GRYNAS

VIRTAS LINSEED
ALIEJUS
Galionas ....

įvairių formų lensai tinka kiek' 
vienam veidui. . . Pirkit kredi
tu. Neimam nuošimčių, nė pa
lankų. __

Progress Krautuvės prekybos 
eigos. Dabar yrą progos susi
pirkti visokias barnų reikme
nis dideliu pinigų sutaupymu. 
i Stotis W.G.E,S, Laikas 11 
vai. ryto. -t5

1739 SOUTH HALSTED STRĘET 
Telefonas CANAL 8500.

musų sekretorius suteiks jujps visas 
informacijas.

Atsilsekit... 
palinksininkit visų 

savo šeimyną pasaulio di
džiausiomis programomis! Tuny- 
kit nuostabiu lengvumu! Gėrėki
tės Sonic-Arc Magic Voice. be 
purškimo! Apžiurėkit Beauty-Tone 
kabinetą—ir kitus ekstra vertės 
įtaisąs. Leiskit jum parodyti juos.

VISI LIGONIAI VARTOJA'' 
GAMTOS GYDUOLES

Visvien nuo kuo jus sergat, var
toki! Laisniuoti Daktaro Naturė- 
Cure Herbs arba gydymą už $1 ir 
$2.00, kad pasitenkinti j 5 dienas. 
Tūkstančiai pasveiko. • Atsivežkit 
skelbimą ekzaminacijai už dyką 
arba rašykit. Valandos 12 iki 8 
P. M. Sekmadieniais iki 1 P. M. 
Matykit Heleną Simanską, Her- 
balistęj veikiančią 40 metų, arba 
DR. P. SCHYMAN Specialistą

Veikiantį 17 metų
1869 N. Dąmen Avė. 2nd fl. 

Arm. 8200

Pamatykit Amerikos Gražiausius
ALIEJUM KŪRENAMUS ŠILDYTUVUS 

r

Jums Pasirinkti 6 Garsios Eilės—Pigumas $4.50 ir Aukšč 
NEPAPRASTI BAKGENAI GERIEM VARTOTIEM PEČIAM 
Dalys ir Knatai Visų Išdirbimų Pečiam 

TAIPJAU ELEKTROS PRIETAISAI
Parduodam Išmokėjimais su Edison Elektros Bilą. 

—ATLANKYKI! MUS NAUJOJ MUSŲ KRAUTUVĖJ—
Cash arba Lengvi Išmokėjimai

4300 Archer Avenue Phone Lafayette 2329
. (Seniau Buvo Ties 4090 Archer)

eis Miko Petrauskos operą 
“Eglė”, kurios muziką pratur
tins kompozitorius Dambraus
kas ir libretto Sanlarvas. De
koracijas prirengė Liudas Trui

Budriko programai—Nedaliomis iš stoties WCFL—970 Kil., nuo 7:30 
iki 8 vai. vak.
Ketvergais iš stoties WHFC—-1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. iv ak. 
PanedąliAis ir Petnyčiomis iš stoties WAĄF—-920 Kil., kaip 4 vai. vak. 
Kiekvieną rytą iš stoties WGES—1360 Kil. kaip 9:30 vai. ryto.

PAINI EKCHANGĘ
• ?000 Milwšukee .Ąve.41 

£ 6836 So. Halsted St.
2274 Elston Avenue i

Skyrius KENOSHA, WI8. j 
Centralls telefonas

' ARMITAGE 1440

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį, iš galingos WCFL radio 
stoties, 970 Kil., nuo 7:30 iki 
8 vai., nepamirškite pasiklau
syti puikaus radio programo 
su didžiule simfonine Budriko 
radio orkestrą, dainom ir pra
nešimais iš biznio pasaulio.

Tikrai yra malonu, kad šie 
Budriko^ krautuvės leidžiami 
programai pasiekia visas dalis 
Suvienytų Valstijų ir Kana
dos. ' ’ - '

Du restoranų partneriai, Jack 
Maris, 38, nuo 1241 N. C:y- 
boųrne avenue ir Emanuel 
Apotsos, 22, nuo 459 N. Halsted 
Street, buvo suimti, ir uždaryti 
kalėjime už ir.ė ymą plytgalivį 
į sąvo konkurentų restoranus. 
Vienas prisipažino^ išdaužęs ka- 
turis ląngus, kitas" vieną. Svai
dydami* plytgalius, jie sudaužė 
ne vien langus, bet ir daugybes 
lėkščių., ' '

Trečiadienį važiuojant namon 
buvo užpultas Obto Koester, .60 
metų amžiaus, karpenterių 1784 
Ibkalo unijos iždininkas. J j už
puolė trys vyrai prie 1822 
Cornelia avenue'. Pinigai buvo 
surinkti, iš narių kaipo nario 
įnašai unijos susirinkime prie 
1638 N. Halsted g. Koester gy
vena prie ,3532 N. Damen avė.

Kitas tą vakarą apiplėšimas 
įvyko Rogers Bark, 6805 She-r 
ridan rd., hotely, Banditas, ska
rele veidą apsirijęs, atėmė nuo 
Thomą’s Ramsey,' '2516 East- 
vvood avė., $25. Ramsey tame 
hotely tarnavo už klerką.

Woodlawn Brand Namam Malia
va Jlšoriui Balta ir Spal-$«< .49 
vota) galionas ............... I
Musų Standard O. K. $ 1.50 
Grindim Varnišis, Gal. ■
One Coat Baltas Enamel $•! .69

’ Galionas .............................. ■
Sienom Popierius (Jus turėtumėt 

• pamatyti musų pilną eilę, pirm 
I flegu pasirlnksit) <

' KRAMER
BROTHERS CO.

(pietinėj gatvės pusėj)
MALIAVOS, SIENOM POPIERIS, 

MALIORIAM REIKMENIS

547 East 63rd Street
TeL Fairfax 0070,

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

dėti ir dar kelis kartus sunkiau* 
dirbti, su mielu noru tą dary
čiau. Vien tik darbas, ir rim
tas, ilgas darbas yeda prie at
siekime ir palaikymo žmogaus 
tikslo. Nėra nė jokių trumpų 
kelelių. Nėra nė kitokių ste
buklų. Yra ir visuomet bus 
tik darbas ir dar darbas.”

Užtad nebereikalo džiaugia
si ir didžiuojasi amerikiečiai, 
susilaukę tokios žymios vieš
nios, artistės-daininkes kaip 
MARIONOS RAKAUSKAITĖS 
savo tarpan, nors trumpai va- 
laidėliai pabuvoti. >

*^Sherwin 
Williams 

trim varni- 
šis $2.25.

, . Musų 95c kaina .......
$2.70 vertes, visur ži
noma Fiat ir Gloss 

SMaleva. $ 1 .50" 
Musų kaina ■
$2.25 svertės Fiat Bal-

Amerikiečiams taipgi gerai 
žinomas kompozitorius. Stasys 
Šimkus, rašo naują operą var
du “Lit‘t.viškos Vestuvės,” ir
gi Santarvos libretto. Šimkus 
žada užbaigti savo darbą šį
met, taip kad ši opera turėtų 
būti pastatyta šį sezoną.

Kitas jaunas ir gabus kom
pozitorius, Navakauskas, para
šė operą vardu “žvaigždės 
Duktė”. Šis veikalas yra Vait
kaus, o medžiagą sutvarkė ir 
operai priruošė Žalinkevičai- 
tė-Sidabraite (Kipro Petraus
ko žmona).

Buvo taipgi malonu 
k kad

VARNIŠI 
iš didžiausios 
Chicagojl Nacipnaliąi 
produktai, kuri u o s 
mes , gavom s iš B aifr- 

■ kruto krautuvių, gai
srų ir gelžkeliųi sudu
žimų, visi nuo 1/3, iki 
y2 pigiau., Pa^nkinį- 

.ipasif garanJSa 
100% 
tuvės ... , ,
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Ave./krąųtų: 
ve atdara nedalioj 10-i

Standard Fed erai Sa vi ngs & Loan Association of Chica go
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiewich, Prez. Tel. Canal 1679

'-(Tęsinys)

Lietuvių Kompozitorių 
Kūryba Didėjo Operos 
Repertuare

* * t .. • • V * . ■ < x

Laikas bėga, kalbamės jau 
keturias vąlandas, prirašįau 
visr knygą įdomių įvykių iš 
Rakauskaitės veiklos muzikos 
sferose Europoj. Rodos turė
jau nuvarginti ją tais begali
niais klausimais, tačiaus jos 
atviras būdas, maloni ir įdo
mi asmenybe, surišta su visuo
met entuziastingu atsinešimu 
prie kiekvieno dalykėlio, kuris 
liečia Tnusų kultūrinį gyveni
mą, ypatingai .muzikos 
no sryty, vedė mudvi į 
tesnę kelionę musų artistinio 
pasaulio, kaip Lietuvoj taip 
ir Amerikoj. ’ - , .

Man buvo lal$u malonu iš- iš Rakauskaitės 
girsti, kad lietuvių kimpozito- opera stovi ant augšto 
rių veikalai vis dauginasi ir nio laipsnio, ir kad ją 
randa vietos Lietuvos Operos giasi 
re.pertuare. Rakauskaitė p&sa-1 sauliniai 
koja, kad šįmet Kauno operoj muzikai ir šiaip svečiai

išgirsti 
musų 

artisti- 
džiau- 

visi Kaunan atvykę pa- 
artistai, diriggentai,

Pinigų Taupytojanis Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodam Paskolas and 1 -mų 

Morgičių
Turtas $2,500,000,.00

MALEVOS
IR VARNIŠIAl </3 IKI

Vien Tik Darbu 
Pasiekė Idealų

Užbaigimui mudviejų nuo
širdaus pasikalbėjimo, su y- 
patingai gilia akių? išraiška, 
reikšminga šypsena ir balsu, 
kuriame aidėjo tiek daug jaus
mo, Musų Mariutė sako man— 
“Nors prisiėjo sunkiai dirbti

Primintina radio ? klausyto
jams, kad ryt, sekmadieni, li
tą valandą prieš piet, bus re- 
guliaris radio programas, kurį 
leidžia savo pastangomis Pro
gress Furniture Company 
Krautuvė, 3224 South Halsted 
Street, šių programų išpildy
me nėra vartojama rekordąi- 
plokštelčs, bet visuomet daly
vauja žymus 
muzikai.

Taip ir ryt, Naujosios Ga
dynės dainininkai, - vadovau
jant .G. , Steponavįčiui', patiekę 
dairg' gražių ir metodiškų dai
nų ir muzikos. Prie to; kalbės 
a.dv. K.- Gugis, bus gerų žinių 
iš visuomeniško judėjimo ir iš

Tvirti akiniai su rSmais jūsų 
sunui ar dukteriai. Pasirinkimas 
rėmų iš natūralaus ar baltojo 
aukso. ‘
tAIP PIGIAI, KAIP $3.75

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

4184 ARCHER AVENUE Telefonas VIRGINIA
• —Pirmos Durys nuo Midland Banko Trobčsio— ' ,

Moksliškas Ekzaminavimas 
Su Naujausiais Istrumentais 

Užtikrina Jum Gerai Tinkamus 
Akinius ■

stovi kaipo idealas, irgi su ne
kantrumu laukia progos pama-. 
tyti ir išgirsti tą ypatų, kurių 
gamta apdovanojo ypatingais] 
talentais, kurių r tobulinimų 
svarbų ji suprato ir turėjo 
tvirtų pasiryžižmų ir gąnėtiriai 
ištvermės, kad siekti to tobu
lumo, niekuomet nepasiduo
dama nė nuovargiui, ne ki
toms kliūtims, kurios papras
tai pasirodo per dalig sunkios 
musų gyvenime, negalimos 
pergalėti. Ji kopė, žingsnis po 
žingsniui, ir pasiekė tų viršū
nę—Savo idealų.

AKINIAI KREDITUI
IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMA JŪSŲ BIUDŽETUI 

IŠEKZAMINUOJAM JŪSŲ AKIS UŽ DYKĄ
Akiniai Pritaikoma

Kiekvienam šeimynos 
' nariui

M. Rakauskaitė “Žvaigždonės” Rolėj, naujoj Račiūno ope
roj ?‘Trys Talismanai" •

Laukė jos atvažiuojant se
nieji draugai ir jos talentų 
gerbėjai, kurie visuomet buvo 
skaitlingi. Jie nori pasidžiaug
ti jos atsiekimais muzikos pa
saulyje. Jaunoji karta, kuri 
tiek daug girdėjo ir skaitė a- 
pie Rakauskaitę, ir kuriems ji

NAUJIENOS, Chicago, III.

Plėšikai Užpuolė
Unijos Iždininką

FORGET THE HEAT
Enįoy this newest

MAGIC VOICE CONSOLE

r TRADE IN 
YOUR OLD 

SĖT!
Big Allovvance 

Free Home
I® Trial A

n
JJP* K

■ į - iĮ?



NAUJIENOS, Chicagč, IŪ. šeštadienis, spalių 2, 1037

NAUJIENOS
The Uthaani«B Daily N«wb 

PubUah«4 Daily Brapt Sunday by 
rha Uthuanlan Newa Pub» Co^ Ifec

178> South Halsted Street
Telephoae GANai 8600

Ulaakyno kala*.
Chicagoje — paštu:

Metams..... ............ ..............
Pusei metų
Trims mfioeaiftms
Dviem menesiams
Vienam mtaetiul

Chicagoj per išnešioto jus i
viena kopija

...» $8*00 
4*00 
2.00 
1.50 
• *75

'T1

Subscription Kates 1
Ifi.Oo per year itf Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ln Chicago 
3c per copy.

Bntered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1870.

$6.00
2.75
1.50

daugiau ir daugiau religijos 
“tiesą”*

Religi j a, sakysime, mokino* 
kad “Dievas šutvėje pasauli 
per šešias dienas” *— bet kaS 
šiandie į tą. pasaką tiki? Kas 
tiki, kad buvo Adomas ir Jie- 
va, kurie gyveno “rojuje” — 
kol JievA nepaklausė žalčio gun
dymo?..-

KOMUNISTIŠKA ISTORIJA

±T!g^ja^4'irni'.iagm.Įi,!' ■! i14 ryrr iim iiiiMma_________

Paryžiaus Paroda Iš Pietų Amerikos
■...... . ................................ . I II H* T——

. . '

(Penktas laiškas, iš kelionės)
' -f • ' ■1

■ i * .. .......i ,, „

(Musų specialaus korės. Pietų Amerikoje) 
%

Naujienog elna kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III* Telefonas Canal 8500.

8c 
18c 

Mėnesiui .«»*.**..*.*.***«*....*»*..*.«u.** 75c 
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

feaŽttti 
Metams 
Pusei metų 
Trims mėnesiams.
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ii* kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

• Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ...... ..... 2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Trilypes santarvės atgijimas?
Kitusyk trys didžiosios Europos valstybės — Brita

nija, Francuzija ir Rusija — buvo sudariusios santarvę, 
kad reikalui esant jos galėtų atsispirti Vokietijai, ir 
Austro-Vengrijai. Nežiūrint to, kad politinė santvarka 
tose trijose valstybėse buvo labai skirtinga, jos mokėjo 
surasti bendrą kalbą. Anglų liberalinė monarchija ir 
franeuzų respublika kooperavo su Rusijos caro despo
tizmu.

Atrodo, kad ta Trilypė Santarvė dabar vėl pradėjo 
atgyti. Anglai, franeuzai ir rusai susitarė Genėtojo, 
Tautų Sąjungos suvažiavime, stoti bendrai prieš fašis
tiškas valdžias ir reikalauti, kad jos ištrauktų savo ar
mijas iš Ispanijos. Tai paliečia pirmiausia Italiją, kuri 
atvirai giriasi tuo, kad jos kareiviai Ispanijoje lieja sa
vo kraują Ir guldo savo galvas už “civilizaciją”.

.Rusai sutiko, kad Britaniją įr Francuzija pirma 
pamėgintų geruoju prikalbinti Mussolinį ištraukti savo 
armijos pulkus iš Ispanijos, o jeigu jisai-nesutiks, tai 
bus atidaryti Francuzijos siena ir vandens keliai sava
noriams ir ginklams gabenti į Ispanijos respublikos gy
nėjų teritoriją. TaPpirmą kartą per keturioliką su .puse 
mėnesių, kai eina karas Ispanijoje, loyalistai gavo tokį 
pritarimą^š didžiųjų valstybių!

Tarp Anglijos, Fraųcuzijos ir Rusijos šiandie yra 
didesnių vidaus santvarkos skirtumų^ ' negu kad buvo; 
prieš pasaulio karą, bet tai nesulaikė jų nuo susitarimo* 
Kiekviena šitų trijų valdžių surado, kad italų interven
cija Ispanijos pilietiniame kare stato į pavojų jos gy
vybinius interesus. x

Nuostabu, kad anglai, franeuzai ir rusai susitarė 
dabar, nors iki šiol Ispanijos klausime tarp jų harmo
nijos nebuvo. Anglijos konservatoriai iki šiol vesdavo 
tokią politiką, kad iš jų gaudavo daugiau paramos su
kilėlių generolas Franco, tuo tarpu kai franeuzai ir ru
sai stengdavosi paremti teisėtąją Ispanijos vyriausybę.

Tenka manyti, kad prie susitarimo juos paskatino 
Azijos įvykiai. Čia japonai dar akyplėšiškiau elgiasi su 
Kinija, negu Mussolini ir Hitleris su Ispanija, ir šitame 
konflikte anglams tenka kooperuoti su rusais prieš 
tarptautinės taikos ardytojus. Tokiu budu Anglijos kon
servatorių valdžia susiartino su sovietais, ir to rezulta
te jie dabar jau susikalba su bolševikais ir Ispanijos rei-

Vienas komunistų tūzas ra
šo: ->

' “Kai Vokietijos ir Austri
jos komunistai siūlė tų kraš
tų socialdemokratams suda
ryti bendrą frontą ir ‘kovoti 
prieš fašist|n; pavojų, kol 
fašistai nebuvo užgrobę val
džių, tai sočial-demokratų ly
deriai aiškino, kad didelio pa- 

. vojaus ten nesą ir bendras 
frontas) nereikalingas*”
Čia tas komunistas parašė- 

istoriją iš Lenino tezių, bet ne 
iš faktų.

Paktai yra tokie, I<ai hitle
riški naciai kovojo Vokietijoje 
su tikslu pasigrobti valdžią, tai 
Vokietijos komunistai sudarė 
“bendrą frontą” su naciais ir 
ėjo su jaisiranka už' rankos 
prieš socialdemokratus. Aiškus 
dalykas, , kad Su hitlerininkų 
talkininkais socialdemokratai į 
joki “bendra frontą” dėtis ne- 
norėjo. s»

Ne socialdemokratai sakė, 
kad Vokietijoje nesą didelio pa
vojaus iš fašizmo1 pusės, bet 
taip sakė komunistai. Jų obal- 
sis buvo; “Nach Hitler, wir” — 
po Hitlerio mes. Vadinasi, tegu 
Hitleris pasigrobia valdžią — 
to bijoti nereikia, nes netrukus 
Hitleris bus nuverstas ir val
džia teks komunistams!

O kai dėl Austrijos komunis
tų, tai reikia pastebėti, kad de
mokratinės respttblikos laikais 
Austrijoje komunistų, . galima 
sakyt»r^heb^^^^^yjenuose 
Aiistri j os patfffi^įfo rlrikimuo- 
se nebuvo išrinktas ne vienas 
komunistas* Austrijos komu
nistai neturėjo išrink^ net nė 
vieno aldermano. Taigi social
demokratams nebuvo SU kUo ir- 
tartis dėl “bendpO fronto”.

Pagalios, jokie frontai nębu-f 
tų galėję apginti demokratinę

Jeigu, japonai pradėjo savo banditiškus žygius Ki
nkoje, Europos fašistiškų diktatorių padrąsinti, tai 
jiems, gal būt, teks gailėtis ir vieniems, ir antriems. Ki
tų tautų kantrybė jau baigia išsisemti. Jos “nurijo’* 
Abysinijos (Etiopijos) karą. Jos ilgai kentėjo ginkluotą 
fašistų įsilaužimą Ispanijon. Bet kai paaiškėjo, kad po 
kiekvieno smurto žygio seka vis nauji .banditizmo aktai) 
tai pasaulis pajuto, kad tam turi būt padaryta galas* 
“Kas perdaug, tai šelauk!” anot tos patarlės.

Apžvalga
l.l Ii K ■ĮBrtht I .1 lt ■+<»**■ *4

■i*.

“IŠAIŠKINO” LAISVA- 
MANYBĘ

, ir. -»ui» «

Viename klerikalų laikraštyje 
taip rašoma apie laisvamanius:

“Prieš tapdamas ‘laisvos 
minties’ atstovu, žmogus pa
prastai turi prarasti sąžinės 
grynumą, susi topt kokia mo
raline yda, bet dėl to nesi- 
gailėt, nešitaisyt, nesljaust 
kaltu prieš Dievą ir žmones, 
nes prisipažinimas kaltu už
gautų egoizmą.

“Iš tokios priešingą jaus
mų kolizijos nuosekliai eina 
dvi išvados: arba prisipažint 
kaltu prieš Dievą, gailėtis lt 
taisytis, arba teisintis prieš

save ir žmones ir neigti mo
ralinės tvarkos Nustatytoją; 
betgi šis nenustoja egzista
vęs dėl to, kad Jį žmonės 
neigia, nepažįsta ar nemoka 
pažinti.”

Pagąl šitą aiškinimą išeina, 
kad laisvamanis pasidaro tuo
met, kai Žmogus, “sugriešijęs”, 
nenori eiti išpažinties.

Su kai kuriais taip, gal būt, 
ir būna. Bet laisvos minties 
judėjimas turi daug gilesnį pa
grindą. Pirmutinė priežastis, 
kuri gimdo laisvamanybę, yra 
mokslo progresas* Mokslui da
rant pažangą, žmogaus protas 
būna priverstas atmesti vis

y i ■ ■ —

nąs pliusas tautos ..progreso 
(farbe.

O ką pasakysite apie Mek
siką? Meksika yra švyturiu 
Šitame Lotynų Amerikos is
torijos cikle. Demokratinis ju
dėjimas nuginklavo krašto 
pardavikus užsienio kapitaliz
mui, davė beklasinės demo
kratijos kursui pradžią ir žing
snis po žingsnio žengia į prie
kį. Jos akcija, vystosi namų 
ir užsienio politikoje. Meksi
kai nedalomoji demokratija, 
tai tvirtas pagrindas jos pro
gresui. Sis kelias yra istorinė 
pamoka visam pasauliui, ei
nančiam prie demokratiško 
socializmo įgyvendinimo. Tai 
užtektinai rimtas motyvds, 
kuris mus logiškai jungia su 
dabartinės Meksikos valdžios 
vedama vidaus- ir užsienio 
politika, nežiūrint kokių fi
losofinių ir profesinių skirtu
mų bebūtume, šis motyvas, tai 
kova prieš ateivių kapitalistų 
oligarchiją Lotynų Amerikoje 
ir pats tikriausias kelias lai
svės apgynimui iš kairės ir iš 
dešinės* Po šita kovos vėliava 
populiariškosios Lotynų Ame
rikos darbo masės ryžtasi rea
lizuoti suspenduotus pirmosios 
emansipacijos uždavinius. Že
mių turim, turtų turim, darbo 
rankų turim, tik sveiko socia- 
liškojo ir politiško gyvenimo 
neturėjom. ‘Laimėsime ir tą. 
Laimėsime per populiariškų 
masių susivienijimą dideliam 
kūrybiniam darbui ir atkak
liai kovai fašizmo puolimų at
mušimui. Tik kolektyvinis vei
kimas ant demokratiškumo ba
zės išgelbės pasaulio žmoniją 
nuo karo, skurdo, išnnudoji-

jos plotmėje. Respublikos Pre-’mo ir kitokių nelaimių,’—rašo 
židentas < nesenai yra pareiš-tDr. Pablo Minelli.
kęs: “Vienas liberališkas de^ —J. Lazdauskas
mokratas iš kairės, reiškia vie- Montevideo, R. O. U.

URUGVAJUSParyžiaus parodo^ proga yrą* 
sudaryta visokių pramogą. Vi
sas Čia nesuminėsi. Bet iš tą 
pramogą vieną čia aprašysiu.

Yra Čia atvykusią liliputą 
artistąi Jie čia šoka, dainuoja, 
kaip ką vaidina. Aišlęu, ne tiek 
visiems įdomu jų artistišką 
gabumą jnatyti, kiek jUoš 'pa
čius pažiūrėti. Aplankiau ir aš 
juos. Stipriai nustebau, kai 
tris iš ją, jau nėvaidinimo me
tu išgirdau lietuviškai kalbant. 
Iš pradžią net Suprasti nega
lėjau. Manydamas, kad jie gal 
taip sau lietuviškus žodžius ta
ria, paklausiau j UOS, kokios jie 
tautos yra*

-7^- Nagi^mes' lietuviai,' 
tvirtas būvą. |ieno iš vyriškio 
atsakymas. Ir* atsakymas toks, 
kad dėl jo tautybės jokios abe
jonės nebegalėjo kilti.

Pašifodo,f k&d Paryžiaus pa
rodos progą.jie atvyko čia iŠ 
Lietuvos ir;- pateko į artistų — 
mažųjų arįistą grttpę. Lietu
voje vertėsi kuo galėjo ir kaip 
mokėjo. Jau jų me pirmas į 
užsienius išvykimas.

Mažas vyriškis buvo nelabai 
kalbus': nenorėjo į mano- vi-, 
sus klausimus atsakyti. Ilgai 
nedelsdamas *! visai atsiskyrė.

Vaidina jie neblogai. Ir, su
prantama., čia niekas nežino, 
kad jie iš Lietuvos atvykę.

Kelioms dienoms prašlipkUs 
Paryžių4]’© užėjau į vieną di
desnių kinoteatrą. Ugi, žiuriu, 
ir čia sudarytas filmas iš tų 
mažųjų Jįjij^tą lietuvių artis
tų gyvenimo. . _.N 
mas patikor- -Tas filmas 
J<iek reklaminio pobūdžio, žiū
rovai. • raginami parodoj e 
liliputus pamatyti-.L •?'

JeT butų kas Lietuvoje tuos 
liliputus prižiurėjęš ir jais rū
pinęsis, tai hĮk^ytą buvę ga
lima čia jiy^’yodyti kaip Iš 
Lietuvos aį^yku'sius x liliputus 
artistus*^ .V r., _ __
butą taip skaudžiai biznierių 
išnaudojamiantra, ir jie Lie- 
ttąyčs vardą^ reklamuotą.!; Be 

...... fvyrąį- 
ir viena gražuolė panelė sma
giau jaustųsi Lietuvai atsto
vaują, jos garbei tarnaują* 

štai kokios mintys kilo pas 
mane, besilankant pas tuos ma
žuosius savo tautiečius..

Ruošiamasi busimai New 
Yorko pasaulio parodai. Spėju, 
kad ir tenais bus Lietuvos pa- 
vilijonas. Tikrai tektų mepa-

mirštj ir šių mažų artistų liki
mo. Tektų ir juos tenais nuga
benti ir jau taip reikalas su
tvarkyti, kad jie Lietuvos var- 
du savo artistiškus gabumus 
rodytų*

O tikrai butų gėda, jei Lie
tuva USA parodoje neturėtų 
savo pavilijono. Q jei jisai te
nais bus, tai privalu rodyti, ne 
Vien tik istoriją su geografi
ja, bet atvaizduoti Lietuvą to* 
kia, kokia ji šiandien yrą.

šiandieninė Lietuva be “tau
tos vardo’’ turi ir daugiau kuo 
pasirodyti. Viena dar reikia to
kiais atsitikimais turėti galvo
je, kad parodos tarnautojos- 
aiškintojos taip pat priklauso 
savo rųšies eksponatams. Jos 
gyvu4 žodžiu reprezentuoja Lie
tuvą. Tai reikia parinkti to
kias, kurios ne vien tik kute
namos juoktųsi, bet kad su 
žmonėmis kalbant nusišypsoti 
mokėtų. Butų tikrai gera ir 
naudinga, kad jos nebūtų pa
našios į aną sustingusi smui
kelį !' '

Tikėkimės, kad mes
Yorke turėsime Lietuvos pavi- 
lijoną. O gal ir tenais man jį 
Naujienose bus 
ti?

Taigi, baigiu 
apie Paryžiaus
man Lietuvos paneles — Lie
tuvos pavilijono rąprezentan- 
tės — atleis, jei aš jas čia pag
ilėčiau. Deje, jos šių žodžių tik
riausiai neskaitys. Juk “Nau
jienos” agronomo Gilvydžio ir 
mokytojo Kviklio tėvynėje cen
zūros neįleidžiamos. Bent tik 
atsitiktinai vienas kitas eg
zempliorius jų tenais pakliūva* 
Lietuvos ponai cenzoriai stro
piai - seka, 'kad * lietuviškas žo
dis iŠ anapus Atlanto vande
nyno laisviau tartas nepatek
tų į agronomo Gilvydžio tėVy- 
nę. Lietuva vis dar smuikelių 
kraštas!.. — T* J»

New

progos aprasy

savo įspūdžius
parodą. Lai

žiūrovams fil- 
bent

saVo

rakusius z liliputus 
W jjiįe tąsyk ne*

Lotynų Amerikos Kova, už An
trąjį. Išsilaisvinimą

Dr. Pablo Minelli viename 
Urugvajaus provincijos laik
raštyje “EI Heraldo” rašo:

—Musų žemyne artinasi an
trosios emansipacijos pergalė. 
Birmoj i emansipacija buvo, 
kada Pietų Amerikos liaudis 
kovojo Už teritorialinę nepri
klausomybę* šiandien • kovoja
ma už antrąjį—ekonominę ir 
žniogaus minties laisvės eman- 
sipąciją* Galvojimo revoliuci
ja vis labiau plečiasi. Brazi- 
lijo| Vokietijos geštafo agen
tai norėjo išprovokuoti civi
linį 'karą, kad per jį sunaiki
nus pažangųjį Brazilijos ele
mentą, o turtingus Brazilijos 
žemių plotus pavertus Vokie
tijos kapitalistų koncesijomis. 
Bet taktiškas ir vieningas pa
žangaus Brazilijos elemento 
veikimas, mokėjęs išvengti ci
vilinio karo, parodė, kad Bra
zilijos darbo liaudis savo kraš
te ne kraujo trokšta, bet duo
nos ir savarankiškumo,

Venesueloje kairiųjų trium
fas laike rinkimų, sukėlė ant 
kojų Visas reakcines jėgas, iš
šaukdamas masinį kairiųjų 
Veikėjų deportavimą,

Mažoji priešrinkiminė kam-

dčj kad žingsnis po žingsnio 
užkariauja liaudies pozicijas 
ir virsta užslopintosios demo
kratijos pergale*

Kolumbijoj demokratiškumas 
pasireiškia socialines revizi-

Coleman BUHNING HEATERS

tvarką Austrijoje nuo fašistų^to, ir patysUie mažieji J
nes Austrijos klerlkališkiems 
fašistams (Dollfussul ir k.) at
ėjo į pagelbą Italijos valdžia.

Tas komunistas, kuris prisi
spyręs perša socialistams “ben
drą frontą” ir šituo tikslu net 
praeities istoriją savotiškai 
“pataiso”, užmiršta tai, kad 
‘bendras froųtas” jau privedė 
darbininkų judėjimą kai kurio
se šalyse prie katastrofos. Pa
vyzdžiui, Vengrijoje socialde
mokratai buvo sudarę bendrą 
frontą su bolševikais. To bend
ro fronto vardu buvo tenai pa
skelbta “darbininkų darybų Val
džia”, bet ji gyvavo tik keletą 
savaičių: jos Vietoje netrukus 
buvo įsteigta kruvina admirolo 
Horthy diktatūra!

“Bendrą frontą” socialistai 
buvo taip pat sudarę su komu-

E LIETUVOS
PAVOGĖ ŠEŠIUS ARKLIUS

. KVETKAI, Biržų ap. — Pe
reitą savaitę Kvetkų klebono 
ir dviejų ūkininkų vagys pavo
gė tris arklius. Be to, tą pa
čią naktį pavogė tris arklius 
ir kaimynų, Latvijos gyvento* 
jų. Latvijos policija Susekė, 
kad arkliai pervesti į Lietu
vą.

APRŪPINTI SU

Automatine 
Temperatūros 

Kontrole

nistais ir Italijoje. Kairiojo 
sparno (Sęrrati) vadovaujama, 
Italijos socialistų partija įstojo 
į Kominterną, nežiūrint to, kad 
tam priešinosi .vadinami “deši
nieji” socialistai (Turati). Bet 
prie ko t-al -privedė? Nu-gi prie 
Mussolinip; diktatūros!

§iftų. faktą h'čikętą neužmirš
ti, kalbant '■ 4ple “bendrą fron- darbų kalėjimo, o Vieraitis is 
ta” ' I teisintas.

NUBAUDė Už ŠNIPINĖJIMĄ

KAUNAS. — Rugsėjo 15 d* 
Kariuomenes teismas Kaune 
sprendė ■ Jurgio Skrinskos ir 
Amco Vieraičio bylą, kaltina
mų valstybės išdavimu.

J. Skrlhskas pripažintas kal
tu ir nubaustas 12 met. sunk*

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa
laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole* šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oll valve ir 
transformeri ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambuti.

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Mtintaini 
a*S4t" 

Temparatnrv

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

Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflector Doors... 
Heath Radiating Flns... ir Coleman Fuėl-Saving 

. Burner. A

BARSKIS
FURNITURE HŪUSEJnc.

“The Home of Fine Furniture”
Since 1904

1748-50 W. 47th Street
Tel. Y ARDS 5069

VYTAUTAS PRIIMA KARŪNĄ. — 
nutarė vainikuotis Lietuvos Karaliumi, j 
nalas Karo Muziejuje),

Lucko suvažiavimas, kuriame Vytautas Didisis 
(Dailininko J. Mąckovičiaus paveikslas, origiua-

.. ................... ....................    ■intaa ..... ................... ....................t ■

Pasiklausyki t The Coleman radio valandos is st/Ot/ics 
WLS. kiekvieną sukatą 10:30 Vai. vakare.

/ * • *
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Lenkas atrado 
Ameriką

Italai giriasi, buk jų tautie- 
tis Kolumbus atrado Ameriką, 
žydai sako, kad Kolumbas bu
vęs žydas. Norvegai tvirtina, 
kad jų tautos žmogus Erikso- 
nas radęs Ameriką.

Kad nereikėtų gaišinti laiko, 
pasakysime aiškiau. Visų tau
tų patriotai giriasi turį po 
žmogų,- kuris Ameriką atrado 
pirmutinis. Tik lenkai buvo ap
sileidę. Bet dabar ir jie išty
rė, kad lenkas Jonas iš Kolno 
buvęs pirmutinis Amerikos at
radėjas, nes jis Danijos kara
liaus Kristijono I dovanotais 

į laivais pasiekęs Labradorą ir 
' dabartinę Delaware 1476 me

tais, gi Kolumbus atplaukė 
1492 metais, vadinasi, 16 me
tų vėliau.

Mums išrodo, kad kokis nors 
lietuvis turėjo pasiekti Ameri
ką ir už lenką ankščiau. O gal 
Jonas iš Kolno buvo lietuvis.

i reikia ištirti, nes sar- 
visos tautos turi 

lietir-

musų midijų, Mes naikiname 
uteles, blusas, blakes, tarako
nus, fašistus, erkes, musėse 
šnipus ir bet kokius gyvūnus, 
kurie maitinasi kitų krauju, 
kunu ir darbu1. Girdėjome, kad 
Lietuva esanti pilnai apsėsta 
parazitų. Kadangi visi jie yra 
brudas ir menki sutvėrimai,’ 
tai mes nei parako,- nei bom
bų nevartojame, o išnaikinamo 
smirdančiomis dujomis.”

Nors prošenija skamba la
bai teroristiškai, tačiaus Tram 
sportacijos
tų priešingas 
misijai, jeigu 
kiu vežtis ir 
pininką, nes 
tiek smarvės, 
gyvulis 
butų ir 
lietuvių 
čystytų.

komisariatas riebu* 
Eksterminatorių 
jie sutiktų' sy* 
“Draugo“ Kam- 
jis gali paleisti 
kiek nė vienas

nėištęsctų. Benefitas 
tajne, kad Amerikos 
atmosfera, biskj

YRA REIKALAS

• v _ • 
1SSP-

apie

m a ta, 
Amerikos atradėjus, o 
viai dar neturi.

LIETUVIAI YRA 
SLAVAI

Dabar, kada eina ginčai 
tai, ar pažangieji Amerikos 
lietuvių chorai turėtų keliauti 
į Lietuvos dainų šventę, Pa
daužos yra tos nuomonės, kad 
reikia būti gataviems, nes jei
gu iki to laiko nugriūtų Sme
tonos valdžia, kas nors turės 
sudainuoti jai amžiną, atilsį.

ISTORIJA PASI
KARTOJA

Yra pasakojama, kaip vie
nas jauniklį, norėdamas įsipir
šti turtingai panelei, pasakojo 
savo dorybes ir prisiegavo, kad 
jis pasirengęs dėl jos viską pa
daryti. *' Pagaliau sako: “Esu 
pasirengęs, dėl tamstos garbės, 
padaryti ką nors pirabilnaus, 
didelio, aukšto, ‘nepaprasto. 
Tik sakyk ką turiu padary
ti r

Ji,x nebūdama perdaug jau
nikiu sužavėta, rimtai atsakė: 
“Eik ir nuplauk slonĮ.”

/ Netolimoje praeityje iš mo
čiutės Lietuvon atvyko, atke
liavo du garbingi jos Sūnus — 
Kviklys ir Galvydis. Daug jie 
čia keliavo, vizitavo it Vis pa
sislėpę už kulisų pro plyšį 
amerikoniškai lietuvišką veidą 
studijavo. Pagaliai? taip pa
mėgo, pamylėjo, het susižavė
jo.

jie vėl Lietuvon iškeliavo Ir 
iš ten gromatą parašė,, prisi
pažino ir prisiegavo: “Mylime, 
džiaugėmės, pasiaukojame; dėl 
tavęs, o Amerikos Lietuva, 
mudu viską darysime, darysi
me darbą didį, žymų ir garbin
gą — mudu tavo garbei su
siaurinsime Atlantiką?

Dieve jiems padėk! 
• v *

— Padaužokas.
» ■ ' '

BĖGA
Pažangįejižmonėa ir k Jų •laik- 

raščiai: Įsipyko, nes jie 
nepaškudlna kitų si’OVlų žmo
nių, Dažnai paduoda žinių apie 
sandarįėčius, ? Uutininkus it 
klerikalus Ir net pafėlęlaipuuja 
juos. Nei sandarlėčiai, nei tau
tininkai. nei klerikąląĮ Jifekųo- 
m et ne^Rsakys ir-; neparašys
gero žodžio apie pažangiuosius. 
Nors tu atrastum dar kitą 
Ameriką; jie tave išpaškudlns. 
Tai yra tikrai partyviškas nu*- 
sistatymas* Ir aš ten emu* 

m- Buvęs žmogus,
Patarimas*. Ne tik eik, o 

ir bėg)bi patariame, pėS grei
čiau atsidursi pas savo- plauko 
paukščius. ;

—

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

4 UV B A J

Ir ,kąl kš‘ tave ko ĮdMtP
tu / turi įtaikyti : ‘‘Taip, 

pone direktoriau”, arba “Ne, 
pone direktoriau”, katrnip|)ri- 
teM' '

— Puiku, — sako naujasis 
pasiuntinukas* . , •

, .>ri , I Į I Ii ,r I,

4.

. MUSŲ VAIKAI

VIKTORIUKAS (j Mikį): — 
Say Mikl, what did you have 
for e^t ? ,•

M1K1S:' — My mama made 
Jašiniuki in bandutei.

• Reporteris Puplaiškis.
. -i, .i——... —.—
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21-mas Metinis Rudenio

Išpardavimas
SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS

- GERIAUSIOS IŠLYGOS
PIRKITE - TALPINKITE!

* ... . ___ ' —__r - —- ***» « ___
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Padaužos nuodugniai, plačiai 
ir įtikinančiai yra išaiškinę, 
kad lietuviai yra slavų tau
tos dalis. Mums malonu, kad 
inteligentiški žmones mus su
prato, todėl ir teisėją Joną žu- 
rj jau matome esant direkto
riumi ’Amerikos Slavų' Susivie
nijimo, kurio tikslas yra “sklei
sti draugišką jausmą ir ben- 
drovinę koperaciją tarp slaviš
kos kilmės Amerikos pilie
čių”.

Ištikro, mes slavai tikėtume 
broliškai sugyventi, užuot 
ni kitus niekinę.

REIKIA MAIŠYTI

vie-

PAŽANGIEJI 
NELOBSTA

saii-Kiek mums teko girdėti, 
dariečių ir tautininkų gazietos 
tikrina, kad Susivienijimo pil
domosios ' tarybos pažangieji 
nariai eina bėdnyn ir apsiima 
dirbti dėl pragyvenimo. Kada 
gi Susivienijimą valdė atžaga
reiviai, jie prisipirkdavo1 na-1 
mų, įsisteigdavo biznių ir šiaip 
turėdavo ganėtinai pinigų am
žinoms vakačijoms ir nebaigia
moms kelionėms. Net savo ga- 
zietas aprūpindavo tūkstan
čiais dolerių.

žinoma, nabagas Susivieni
jimas taip buvo suskurdęs, kad 
šteitų načalstva jau nedavė 
jam laisnio. Dabar Susivieniji
mas jau atkuto ir* špacyrUoja 
su laisniu, bet suvargo pildo
mosios tarybos pažangieji na
riai.

Visa bėda yra ta, kad kaž
kur dingo Pinionzų Ministeris. 
Jeigu visi Amerikos lietuviai 
galėtų būti nugabenti Lietu
von nors trumpam laikui ir 
jeigu visi Lietuvos žmonės gau
tų paragauti Amerikos gyve
nimo ir laisvių, fašizmo Lietu
voj neliktų nė pėdsako.

Todėl mes sakome: Keliau
kite Lietuvon, Amerikos, lietu
viai, ir keliaukite kiek galint 
didesniais būriais it skleiskite 
ten demokratijos idėjas. Vien 
tik jūsų išvaizda, būdas, drą
sa. ir geresnio gyvenimo ženk
lai pasakys Lietuvos žmonėms, 
kad demokratijoj gyventi* yra 
šimtą kartų geriau. Ir dar mės 
priduriame ir sakome: keliaur 
kitę Amerikon, Lietuvos žmo
nės!- klerikalai, fašistai, tauti
ninkai, sportininkai, saldotai 
ir visi kiti! Nors čia ne rojv/s, 
tačiau patirsite, kad jūsų kra
što paredkas yra pekla paly-, 
ginus su Amerikos demokra
tijos atsiekimais.

Valio! Maišykitės, keiskitės, 
susiartinkite,. apsikėiškite- Juo 
daugiau, juo labiau, juo grei
čiau ateis galas itąlianskai 
tvarkai Lietuvoj.

------------------------ S------- - ... ------------ --------■. ■ ■_

RAM0VA AUTO 
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
V s

Phone YARDS 6547 
Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fendet 

. dąrbai
■■■a—■>! iim——gabiai

TT

Didelės ' vertybės miegamų 
kambarių Setų platus pasi
rinkimas, gražiausių madų. 
3-jų dalių setai 40 nuoš. že- 
, • ? «i ’ ‘ ‘• f • 4 . »i

niiau vertes parsiduoda po

••p ' \ , ,

jinu;-.1

EKSTERMINA 
TORIŲ EKS

KURSIJA
Transp^rtacijos ko- 
gavo šit kokį mal-

parazitams!
kiekvienam I 
visiems!

visokiem^ ir vi-

Padaužų 
misariatas 
davimą:

“Smertis
“Smertis
“Smertis
“Smertis

siems parazitams!
“Visų pripažinta ir užgirta 

Eksternilnatorių Gildija yra 
' pasiryžus! keliauti į Lietuvą, 

bet neturi pinigų šipkortei, 
Kreipiamės į visas ir visbkiaš 
organizacijas į visus, visokius 
ir šiokius tokius veikėjus, dar
buotojus, kurie pinigų turi ar
ba gali pasiskolinti, paremti

Minrr i, h,

EINA
Milžiniškas Išpardavimas!

NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PHTPA

U. S. AUTO FINANCE C0.
Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo
delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.

čia yra visų karų išdirbysčių — virš 300 karų iš 
1937 ir 1936 — Bulcks, Cadillacs, La Šalies, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sofos, 
Dodges, Piymouths, Fords, Nashes, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsoits, Terraplanes, Willys’, Pa- 
ckards. »

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

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

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

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENI

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai didžiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chlcagoje — virš 20 metų biznyje.

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

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

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

Nesvarbu \kur gyvehtum, mes apmokėsime jūsų kelionė* išlaidos, 
\ kad pamatyti šiuos ItuostabiuS bargenUs.

1937 rudenio Šimtai naujų 
mačių Pdrlor Setai, už ste
bėtinai žemas; kainas, kaip 
parodytas, $85.00 vertės už 

modernistic 
Parlor Šet^i, įtik po

■ .. .. . . ■ ; <

$112.00 vertės

r^T

*■

Ušitoto^

fe 

fe

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDUPIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA —
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA —- .
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,  *

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

-4--------- ----- -----t-TTTTt

Kelionei j Lietuvą

NuoUHtilš šksisiekimaš
NEWY0RK^ 

KLAIPĖDA
(Per Gothėnburgų, Švediją) 

Laivų i^platikifnai iš New Yorko 
KUNGSttOLM . .... . špMių

ORIPSROLM ..... . spalių 26'
DROTTNlNGUOLM UpkL 18 

GRtPSHOLM ............  gruodžio S
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgab
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiurS16s ir kainoraščio. 
Caundfna nemokamai pas vislis 
rtiUsų aUtbrižuOtuš agentus, arba 
SWED1SH AMERICAN LINE 

181. North ''Mičhigan Avetttiė 
Chicago, Ilk

fc I

Biznis ir Pramone
Pažvelgkit kaimynų akimis į pro
gresą padarytą dėka sveiko firtah- 
savinio./Vagonai žaliavos ir baigtų 
produktų atvežama i Chicagą ir 
išvežama iš jos, duodant darbo 
šimtatns žmonių ir apftipinaht 
daugelio žmonių reikštus... ir 
maža krautuvėlė pageriha savo 
patarnavimą naujais įrengimais *.. 
visa tai padaryti galima dėka 
sveiko finansavimo. t

Apsaugodami 'turtą, kuri Sis 
bankas padeda jiems įgyti, jie 
laikosi pastovaus 
rint .kasdieninių 
mų ir priepuolių.

MES KALBAME

^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED ST, prie 19th PLACE
Nariai FEDĘRAL RESERVE SYStfiMOS IR 

FEpERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

kurso, nežiti- 
bižnio siubavi-1

LIETUVIŠKAI
i

MASTER WIM»0W.SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAMI

/ TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

n f............... i ........i.. *...................... i... t, ,i ■■ ......................* i........................ ......................

Sg? i
j I

< T'-■?.

■■ '■<<9Sį$jįMy.

Dulkių valytojai, pilnai per 
naujinti: Hoover išdirbys- 
tės, $30,00 Vertėj po

Eurica vertas $17,50 už

M O95

$b6.00 Moore Išdirbystės 

' IPilnUl Parceliuoti t
Šildytuvai po 

$39-50 ■ .

——r

viršų,

1

'4h ■

LĘNGVI W0K£JlMĄf PRITAIKOMI VISIEM 
Dideli nuolaida už Senus Baldus, Mainant ant Naujų 
• ■■' r."; ur:.: ..

Ąžuolo
: o ■ <

iNauj ąusioš-mados. gąrąntuo* 
tr spriligĮsiniai niątracafj 

* v1 vertes $20,00 po■ » ; v."
400^-5-'kių

■X . yi

2536-40 W. 63rd St 
Td, Hėimlbfek 3400

-Garantuoti Ibvom sprįngsai, 
raitytų dralų su v Hellical 
viršų, $8.Q0 ;> vertės, po 

ė.

4179-83 Archer Avę.
Tel. jLįf&yėttė '3170

S. NAKROSIŠ, vedėjas ■

dalių, 
y . • į ' . '

inedžid Bęeakfast Setai pu

,. M. 1\ KEŽAS, vedėjas
GHICAGO, iLLaNOlsr7•

■v. ■' '■ - •</' —V’*'' M- '

Įj- UĮ ' Į- -n, 1
WĮ>II» Im *  .................  i

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite ^Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago 
Telefonas Hfemlock 0318 
„ i tomui* ■■

......  
■ į i ,ą .p a , |i< ■A*

Grand Opening
$50,000 Vertės Rakandų Krautuvės

Pilniausias pasirinkimas namam reikmenių

1701 West 47th Street
Tai yra atidarymas moderniškiausios, dide

lės kampinės rakandų patalpos 
naujame name

Atidarymo Iškilmės Šeštadieny, Spalių 
2 diena— nuo ryto iki Vakaro
Visus kviečia atsilankyti savininkas

Z. BASINSKI 
Atsilankykit visi į atidarymą adresu:

1701 W. 47th Street
* y
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NAVJIENO^ Chięago, IH.

Diena h Dienos

Minės vedybinio t 
gyvenimo sukaktį

Rytoj P. p. Keser minės vie- 
nerių metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga artimieji ir 
draugai rengiasi jiems palinkėti 
ilgiausių ir laimingiausių metų. 
P. Juozas Keser yra Grant 
Works, Ciceroj, vaistinės 
ninkas. —-Re$>. x-y.

savi-

Laukia gimtadienio 
p. A. Taporauskas

Rytoj p. AMkso Taporausko, 
2460 W. 45th PI., gimtadienis. 
Kiek teko jūsų reporteriui nu
girsti, jo draugai buntavojasi 
ką tai malonaus ar nemalonaus 

Patylėkime ir 
smulkmenas 
—B. š.

jam padaryti, 
palaukime, o 
vien patirsim.

vis-

Iš Kenoshos vestuvių 
sugrįžus

Prieitą šeštadienį Kenoshoj 
buvo surišti neatmezgamuoju 
mazgu p. Leo Karpis su p-le 
Lee Dixon. Jiems laimingo gy
venimo palinkėti iš Čikagos nu
vyko laid. direk. John F. Eudei- 
kio (ne Juozo, kaip buvo anks
čiau pasakyta) žmona su sūnu
mi Jack^ jos motinėlė p-ia Ele
na Rudauskienė, nuo 3329 So. 
Hermitage avė., jos sūnūs Leo 
Radauskas ir p-lė Agnės La
kom, nuo 4550 So. Heęmitage 
avė. ~ I

Jie vienbalsiai pripažįsta, kad 
vestuvėse buvo labai daug sma
gumo, tik labai apgailestauja, 
kad dėl jų tiek daug turėjo nu
kentėti antys ir vištos. Bet, cit! 
Čia daug svarbesnis dalykas... 
P-lė Agnės gavo aukso žiedą 
nuo Leo Radausko. Taigi belie
ka jiedviem . palinkėti ilgiausių 
metų. —B. š.

kitas vietas savo giminių ap
lankyti. Paskui, pasisvečiavę 
paą gimines, Edvardas grįš prie 
darbo į dirbtuvę, o p-ia Griga- 
liųnienė-Slotkus j Beauty Shop, 
kurios skelbimai eina Naujie
nose. '

Jaunuolis Juozas Vilis 
eina universitetų

MARQUETTĖ PARK.-. Jau
nuolis Juozas, Vilis, 6648 South 
Troy st., siuvėjo p. J. Vilio sū
nūs, įstojo į ChicagOs universi
tetą, į vakarinį kursą. Jis ma
no. eiti % kemijos inžinieriaus 
mokslą. Dienomis dirba Wall- 
green vaistinėje. Tėvas ir moks
leives p. p. Viliai yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai.

Šiandie susituokia
šiandie šv. Jurgio bažnyčio

je, Bridgeporte, “neatmezgamu 
mazgu” bus surišti Petras 
Martinkus ir p-lė Stėlla Grybai
tė.

su
su-

Antano pa
ti vestuvių 
Community

.   .ri .i,'.,, u.    i..e*.. • -

.'I........  II ii I..H. I IIIIM

- TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

C.

28

Sukaktuvių pamaldos
Skaitlingas būrys draugų, 

kaimynų ir giminių susirinko į 
sukaktuvių pamaldas A. A. Zo
fijos Leščauskienės, kurias at
laikė gerb. pralotas M. L. Kru- 
szas antradienį, rūgs. 28 d. 8 
vai. ryte Šv. Jurgio bažnyčioje. 
\ Leščauskių šeimyna širdingai 
dėkoja visiems dalyvavusiems 

- pamaldose ir už suteiktą pagar
bą mirusiai a. a. Zofijai Leš- 
Čąuskienei.
• Taipogi dėkoja ponioms J. 
Walterienei, H. Dapševičienei ir 
J. Simonaitienei už aplankymą 
mirusios, kapą po pamaldų. —H* X *
Sveikino Mikolą.
Mikelionį

ROSELAND. — Rūgs. 28-29 
d. d. p. Mikolas Mikelionis, 135 
VV. 103th st., susilaukė daug 
svečių. Prisirinko pilna alinė 
lietuvių ir kitataučių jį varda
dienio proga pasveikinti. Taigi 
visi turėjo geros progos laikui 
praleisti, draugiškai pasikal
bant ir užkanda bei gėrimaįs 
pasistiprinant. Pp. Mikelioniąi 
už tai visiems yra labai dėkin
gi-

& & & K
Vestuvių varpai Cicero j

CICERO. — šiandien čia 
skambės vestuvių varpai —
skambės gana garsiai — p-lei 
Šileikiutei ir Mikučiui. Abu yra 
čia augę jaunuoliai.

šliubas įvyks šv. 
rapijos bažnyčioje, 
iškilmės Parkholme
Hali, prie 18 ir 51 avenue.

Puota bus nepaprastai iškil
minga ir skaitlinga svečiais, 
nes jaunosios tėvai yra seni 
vietos gyventojai ir turi plačią 
giniinysitę ir daugybę draugų. 
Tas pats ir iš jaunojo pusės. 
Vadinasi, abudu populiarus. Vė
liau parašysim daugiau. —D.

Sugrįžo iš atostogų 
p-ia Ona Bublienė

Praeitą savaitę sugrįžo iš ato
stogų p-ia Ona Bublienė ir sū
nūs Vincas, 131 — 155th Place, 
Calumet City, I1L, kurie /.visą 
savaitę praleido prie giminių ir 
pažįstamų Detroite.

Jie tenai gerai pasisvečiavo 
ir linksmą laiką turėjo. Turėjo 
laimingą kelionę per visas ato
stogas. Taipgi buvo Royal Oaks 
ir Benton Harbor, Michigane ir 
Kanadoj. —Jaunas Antanas.,

Pagražino Photo Studio
BRIDGEPORT. — Jau kuri s 

laikas-, kai vienas iš žymių fo
tografų, Paul Banis, 3200, So. 
Halsted št., skoningai pagraži
no savo photo studio.' Ypač grą- 
žiai atrodo išorinis studios 
frontas, kurio visa patalpa; pa
puošta gražuolių portretais.

Prie progos tenka . pabrėžti, 
kad p. Banis yra labai simpa
tiškai žmogus/—Rep. A. B 

« * ’
Gražios vardinės pas 
p. Sriubų

ENGLEW00>D. — Rūgs,
ir 29 d. d. p. Mikolas Sriubas, 
543 W. 63rd s t.,, irgi susilaukė 
gražių vardinių. Susivažiavo ar
timesnieji draugai ir sveikino 
Maikius. Visi prie geros užkan
dos ir gėrimų *bei gražių kalbų 
smagiai praleidę laiką išsiskirs
tė, o pp. Sriubai visiems taria 
ačiū už' Mikolo pasveikinimus.

& « &
Dėkuoja už pasveikinimus 
p.p. Biagai

BRIGHTON PARK. — Rūgs. 
28—29 d. d. p. Mikolo Biago, 
4358 S. California avė., Califon- 
nia Inn užeigoje -svečių taipgi 
buvo' nepaprastai daug. Pp. 
Biagų artimi draugai — lietu
viai ir kitataučiai — susivažia
vo palinkėti geros laimės Mai
klams. Už pasveikinimus Šeimi
ninkai visiems yra dėkingi.

Senas Petras.

Šiandie Miko Taručio 
varduvių parė

..šiandie Vakare ;Mike Tarjitis 
užeigoj, 8149 S. Halsted St., 
įvyks dideli sueiga—parė. Tai 
bus jo paties varduvių parė. O 
kadangi Mikas Tarutis yra yie- 
nintėlis Mikas visame jĘyidge- 
pOrte, tai, reikia manyti, visi 
bridgeportiėčiai. susirinks j j pa
sveikinti, ir palinkėti ilgiausių 
nietų, o jis, iš savo pusės, yra 
pasiruosįs svečiuš tinkamai pa-

užeigoj.

pasiruošįs svečiui tinkamai 
vaišinti. —VBA. ~

M. Bertash varo biznį 
greitu tempų

BRIDGEPORT. į- Gerai

vardinės pasKitos
p. M. Pollocką

ENGLĖWOOD. — Antradie
nį ir trečiadienį artimieji drau
gai sveikino Mikolą Pollocką, 
gyv. 6530 S. D-amen avė. Per 
du vakarus buvo taverna pilna 
svečių, kurie prie draugiškų 
kalbų, gėrimų ir užkandų gra
žiai laiką praleido. Už draugįŠ- 
kumą p.p. Pollockai yra visiems 

į širdingai dėkingi. • •
Senas Petras.

Atostogauja p. p. Grigaliū
nai rytinėse valstijose

BRIDGEPORT. — P. p. Ed
vardas ir Stella GrigąliunaL 901 
W. 35th st., apleido Čikagą aų 
nauju Chrysleriu ir išvyko j 
rytines valstijas: Rochestep, N. 
y„ Niagara Falls, Kanadą ir

Prašo skyrybų
Frances Tatulis nuo Stanley 

Tatulis.
& &

Gavo perskiras
Veronica Zmuidzinas

Stasio Zmuidzino.

Chrysler on 
Ogden Avė;

3910 OgdenAvenue.

nuo

šiuo praneša, kad jie trans
liuos programą iš stoties 
W.B.B.M. ' šį sekmadienį nuo 
10:30 iki 10:45 ryto. Atsukit 
savo radios ir pasiklausykit 
paaiškinimų apie jų įstabius 
bargenus vartotų karų.

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

F. SAKALAUSKAS, 
s 3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308. ’

ALL-STAR REIKMENĖS 
Keptos Musų Naujai Remodeliuotoj ir 

Padidintoj Bekernėj 
5-ta Metinė Celebracija 
ŠUBATOJ, SPALIO 9-tą 

ATDARA VISĄ DIENĄ
Publika yra maloniai kviečiama atsilankyti ir apžiūrėti 

’ • musų krautuvę ir bekfcrnę.

JiLEK’S BAKERY
5405 So. Kedzie Avė. Republic 0469

MES PRISTATOM.
I * 1 > - «■ < • *

BEGEMAN
Brighton Park Vadovaująs Credit Jeweler

D ALMANTAI IR LAIKRODŽIAI
1^-' m NEIMAM NUOŠIMČIŲ Nfi PALAUKŲ------ ...---- -------- j _ {NjOKET

* 1 • UU PER SAVAITĘ
DAIMANTAI, JETOLRYj LAIKRODŽIAI 

IR SILVER ĮVARE '
ELGIN, BULOVĄ, GRUEN

HAMILTON, GRANT
. GERAS LAIKRODŽIU TAISYMAS. VISAS DARBAS 

GARANTUOTAS VIENIEM METAM

4184 ARCHER AVENUE tuo; prie

■..........................................  I ......................Il.l.l. ... ......................

TUOJ PRIE 
MIDLAND) PANKO

nomas . biznierius Mątas Bęr- 
tash, 3239 S. Halsted g. dabar 
varo biznį kur kas greitesnių 
tempu, negu praeitą sezoną. 
Kaip žinia, jis yra' mėsos 
wholesale dyleris ir jau keli 
metai tam bižnyjė. Jis stato 
jnėsą j restoranus ir viešbu
čius. Jis sako, kad jo kostumie- 
^iai esą apie 90-nuošimčių ne 
lietuviai. Vadinasi, jis' biznį va
ro veik sp svetimtaučiais. Rei
kia' pasakyti, kad p. Bertash 
yra gero budo žnjogus.-

Rep. A. B. C.
*'• ■ ' v

. m*.

Gaisras Tautiškos 
Parap. Bažnyčioje

Užvakar laike kun. Stasio
• • • ■ > :

Linkaus pamaldų pasirodė baž
nyčioj gaisras. Gaišras kilo iš 
senos elėktrikos laidos. Ugnį 
pavyko greitai užgesinti. Nu
kentėjo kiek kaurai.

Reporteris.

r

šeštadienis, spalių 2, 1937
. ........................... .IRT|»I Į , ................ . n,

CRANE
COAL COMPANY 
5332 Sd. Long Avė.

TeL Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) -------------- tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas —____ _________
• 4

... 'TĮ... . ■■■ ...... . . ...............................

Del pataisų pritaikymui 
dėl Pečių, Furnasų arba

ATYDOS!
Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
mokintis SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTfiS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire* 

gistruoti bile kada.
WATS0N

BUSINESS
COLLEGE ,

«38 WEST GARFIELD BLVD.'
(West 55th Street). >

Phone Boulevard 0968

KREIPKITĖS Į
* Ui . v '

Northwestern

ESTELLE’S BEAUTY SHOP
903 West 35th Street

flJbjL t blokas į vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7459 
Atsilankykit rpas Estelle’s ateinanti kartą dėl Per- 

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

V Pirmad., Antrad. ’
f Trečiad., Ketvirtad.

S—SĖT     35c
MANICURE

MES TURIME KETURIAS 
Krautuves Chicago j Patar
nauti Jums Kiekvienam rei
kale uz

TEISINGĄ KAINĄ!

DAILY
BLjS1]\ĖSS
D1RECTORY

Penktad., šeštadienį
MARCEL ..........  50c
S—SĖT  .......  50c

50c35c MANICURE
Sis kuponas yra vertas 50c kiekvienai Permanent Wave per #ši mėnesį 

įtiktai. Kelios lietuvaites Beauty Operators. ESTELLE ŠLOTKUS.

MOKSLO SEZONAS' ATSIDARO

Progress Krautuvėje
Akordioną Groti Kursas Prasidėjo

Mokiniai gali įstoti bile dieną ar vakarą. Duodama iki 50 
lekcijų d^kjii^u pirkimu pilnos mieros akordiono

( <■/ i ■.
J .41M

Progress Krautuve pąrupina geriausius akordionus ma
žiausiomis kainomis ir dykai išmokina groti, čia yra pa
sirinkimas visų gerųjų išdirbysčių , akordionų—Vokieti
jos; Italijos ir , Amerikos. Specialis pasiūlymas dėl pradi
nių mokinių. '12-kos basų Vokietijos išdirbystės Piano 

Akordionus reguliarčs vertės $35.00, už

$19.95
Už kurią bus duodama pilna nuolai

, Aid didesnes Akordionos

ciajiai numažintas

;7 '

kainas

įi mainant

> Nuo $15.00 Iki $45.00 
Lengvus Išmokėjimai—Lekcijos 

Kreipkite Atydos Tuojaus

IrO^iFlr

Dykai

3224 So. Halsted Street m
'J. KALEDINSKAS, Vedėjas
4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykit musu gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kllocycles.

H II ..■■ nZSSg!
.’«>• 'U- $

■ !■ I w

Northwestern 
Stove Repair Co

662 W., Roosevelt Rd.
312 West 63rd St. 
2323 Milwaukee Avė.
8816 Commercial Avė.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
CHICAGO, ILL.

Tel. MONroe 6600

AR ŽINOTE KA
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją f rankas

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomią paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.
- Adresas toks:

“KELEIVIS”
■ ' » ’š . * • •*

253 Bro&dway,
. SO. BOSTON, MASS.

Pristato j Valgyklas Visokios 'pu
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So.' Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

MORGAN LADIES’ AND 
GENT’S TAILOR 

L. GRYNEVIČIUS, Sav.
3316 /SO MORGAN STREET 

Telefonas YARDS 2034 
Valymas ir išdailinimas (glazing) 

kailinių /$3.00 ir daugiau.
Darbas garantuotas

P.VENGELIAUSKAS 
Išrenduoja SVETAINE Vestuvėm, 
Šokiam, Bankietims, Parems ir 
tt. Ypač svetainėje randasi visi 
patogumai dėl VESTUVIŲ.

Reikalui esant kreipkitės:
4500 So. Talman Avė.

Tel. LAFAYETTE 4112

Victor ’Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
.visokių*, rakandus bei itoras 

arti ar toli.
8406 SOUTH - I 6921 SOUTH
HALSTED STJ WESTERN AVĖ.

Yards 8408 I Hemlock 5048
■*■■!«. ..........  1 !<n.uii. imi.............. i ■■■■. n

6921 SOUTH

Hęmlack 5046

} '' \
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 
.■ ■i: 'J-

Pristato m bile kur Chicago je visokių 
rūšių 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 Bumus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

FOTOGRAFAS
. CONRAD
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA 
r

tonsilai išimami 
už ...-.......................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .........

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

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

1900 So. . Kedzie
Tel. -Lawndale

«12
"" $50

$20 
' >1
HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 318d Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tek Victory 9676

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

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

821 Sėst $4th Street

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Męn’s Ąssociation.* Mes lai
komi pilną eilę parinkto alaus, vyno ' 
ir likerių. Darykite bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN 
3500 SOUTH KALSTEI) STREET

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

i i



MtadUnU,- spalių 2, 19#?

“L”'IYaukiny« 
Suvažinijo Žmogų 
Ciceroj -

.........

Priė AttstinCICERO.
avenire stoties, CiceToj, ši
ferių traukinys suvažinėjo 29 
metų Bemard O*Donnell, nuo 
3903 West Shakespeare avenue. 
Manoma, kad jis arba nukri- 
to arba buvo nustumtas nuo 
ptatfortnoa ant bėgių.

SVARAUS BUMIRINKIMAŠ
Liettttdų ThūtOė Katalikų Bažny
čios nėdMiojė, Jlpalld 8 d., 2 v. pb 
pietų, Sandaros svetainėj, 814 W. 
83rd St. Kviečiame atsilankyti visus 
parapijonus, buvusius ir dabar esan
čius ir vi&US, kurta yra aukavę pi
nigų pirkimui tos bažnyčios. Bus iš
alkinta praeitis ir dabartis. Aiškina 
advokatas ir parapijos* komitetas. 
Aptarsime tolimesne parapijos dar
buotę. —tiglaikinis KomitetaS

■į-Į-Į - - ------J--------- —....MM Jj‘

i .n it fciiiiMt M

MiscellaileouB
įvairus ■

IGNACAS SHRMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 1 d., 5 vai. popiet, 1937 
m., sulaukęs BB nietų amžiaus, 
gimęs Vaiguvos parapijoj, Kau
lio »rėdyboj.

Amerikoj išgyveno 35 metus
Paliko dideliame hulludime 

moterį Oną, po tėvais Čepaitę, 
dvi dukteris Lydia ir Jeanėtte. '

' »W* • t -4 . •*••/*$

Dėl daugiau informacijų - 
šaukite: YARDS 1838.

Kūnag pašarvotas K e n n y 
Bros, koplyčioj, 5438 So. Hal
sted St. Laidotuvės įvyks pir
madienį, spalio' 4 dieną.

Visi a. a, Ignaco SHemkaūs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jarti paskūtinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ’'

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Dukterys.

Patarnauja laid. dir. Kėnrty 
Bros., Tel. * Yards 0661.

MARIJONA feONLAKAT
Persiskyrė su šiuo pasattlhi 

rugsėjo 80 diena, 11:30 vai. 
ryto, 1987 1h., sūlaūkus 43 Ine* 
tus amžiaus, gimus 
parap,. Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

vyrą Mykolą, sūnų 
Oscar, seserį Agotą Ponelis, 
broli Juozapą Dikšą, o Lietu
voje—brolį Jurgį Dikšą ir daug 
kitų giminių. K

Kuhas pašalnotas 2132 West 
21st St. ‘ '

Laidotuvės įVyks pirmadie
ni, spalio 4 > dieną, 1:30 vai. 
po pi^t iš koplyčios i Zlon Lie
tuvių Liuteronų parapijos baž
nyčią, Bell Avė. ir Cermak 
Rd*, kurioje atsibus gedulin- 
sgbs pamaldos už vdionėS sie
lą, p iš tan bus nulydėta į Con- 
cordia kapines. 1

Visi a. a. Marijonos Schla- 
kat giihihes, t draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia*: 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekame.
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Broliai 

it Gimines.
Patarnauja laid. dir. Kruse, 
Tel. CANAL 2659.

tįi. Vietoj 4??» 
STGGDENGVSTft

Męs dengiame ir patapome visokios 
riišieė štoįtaS, taipgi (ttfbąltfė blMlėp 
darbus. Lengvos išlygos, Jei pagei
daujama

BRIDGĘPORTr ROOFING CO. 
3216 So* Halsted Stieet

Ftiriiišhcd ItoOiftS ♦
PASIRANDUOJA Z RUIMAS, ap

šildomas, vaikinui arba Vėdtfsiėms.
3983 So. TalmąhtĄvė. 1-6S lubos'

GES, b 
lobįhgdl 
Saukilj 
Bo* z

arrs,-rri-;.*įwiwnitWi.'*»mri

PAJIEŠKAU draugo Jono Hamburgo.
Gyvena ChWW Atslšaūhita grei
tai, hėš tariu. svarbų reikšte 
Jobas Vutattėiunttė, 1715
St, ' ■ ’ ■ • ,

Automobikg
. 1931 STUDEBAKER Sedan, labai
SVhhiŽf,' šitie moūiits, tik .........  $79.

NEWBBRRY BARGAlNS, 
, 1 1025 North Clark,

, ti : i r.,.-. ..vintu i .‘į»i,.ial ir4,,. y.*. ,, - i.u į„

STUDEBAKER 4 dr. Sėdan kdra$. 
Atrodo'ir bėga kaip naujas. Ėsu pri
verstas parduoti labhi pigiai* D. 
Runkialą, 4236 S. Richmond St.

..........................  Illlfulfl nu.................... I I III —ta
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VERRlNlS
FefsiskyfČ su Šiuo pasauliu 

spalio į dieną, 4 val< ryta 1937 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Kre
kenavos parap., Mįngelionių 

„kiime.. U' 
“Y Amerikoj išgyvenę 30 mettį- 
K- ♦ PaRMibUdidelfame‘vlfi4>fiu<dime 

pūsbroH Antaną Vepstą if’ jo 
šeimyną Ir kitas giminės/'

Priklattsė Liet. Piliečių ir ’ 
Keistučio kliubams.

Kūnas pašą tvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 2814 W. 23rd 
Placę. Laidotuvės įvyks pirma* 

spalio 4 d., 8:80 ryto iŠ* 
i namų į Aušros* Vartų parap. 

bažnyčią, kurioje atSibūš gedū- 
I Hngos pasjaldUs už Velionio 

sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i į št.- Kdlimiefo kapinės.

Visi a. a'. Mykolo Vebrinio 
( giminės, draugai ir pažįstami 

ėsat nuoširdžiai kviečiami da- 
! lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 

jam paskutinį patarnavimą ir 
! flUisvėikihimą.

Nuliude liekamė,
Pusbrolis ir Giminės.

Patarnauja laid. dir, Laehavicz 
ir Sunai, Tel. Canal 2515.

Kalniškių

27 metus
nuliudime
Arthur—

PASIRENDUOJĄ K^MBAĖY^, 
apšildomas prie mažos Šeimynos, sū 
valgiu af fee valgioj taipgi 3'kam
bariai beismante, apšildomi, su bal- 

. dais. 5580 So. Albapy Avė.
Chas Dvaronis,

TURTINGA NAŠLE paieško VAI
KINO apšivėdtaiūL. gražiai giedanti, 
švariai užšiiaiKantb MiOu padarų 
gyvenimą. Tūfto netaikia. Divotsųt)- 
ti ir girtuokliai berašykite* i?69 Sd. 
Halstad Ši., Rok 717. /
ntaii*»i.iiV ini 1T1I11* i‘iriĮiiWijM)*»iĮiiniii»«niiimiT^th>ii»wMMtata

Situation Wttftted
Darboleškb

Musical Ihstrtiittenfs
Mužifeos InfetrUtneritai

u, . i jjggsg.. f py I
Real Estete For Sale

Namal-Žefflė Pėfatfiifiui
Real Efttete For Sale

NainaLŽemė Pardavimui

KAMBARYS REnDON 
puikus, šviesūs, frontinis, anttos lu
bos, 4517 So. Roęktfell St’Telefo
nas Lafayette 064i.

A, UŽ.

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vaikino, pigiai, arti karų linijos.

819 West 84th Plačė.
• ' k

r«i ,in .Hiia 1 b u m

For Itent
; 3 KAMBARIAI, šviesus ir Švarus, 
toiletas, gera trarispoftacija, $8.

^18 West 20th St, and Pebria*

ANT RENDOS H kambarių flatas, 
pečium šildomas, pigiai. 8820 South 
Lowe Avenue.

BUČERIS ieško DARBO į turiu il
gų metu patyrimą. Kalbu 5 kalbąs. 
J. SMITH, 1715 N. Wod St. Tel. 
Armjtage 7518*— - •- *
—------------- - f.y ,.t ....................     : •

IEŠKAU DARBO už vačmoną (sar
gą), Elėvėtėrio Valdytoją ar ihdų 
plovėją. Imshii bilė darbą. Viotot 
Ivanauski, 7259 So. Talmarj Avė.

7r4My*-.^rr 11.41, * ■ '.i j am į .. 4njjĮį'4^»...:*Miii ■*-4 i

Help VVanted—Female

PATYRUSI MEjRGlNAį befidras 
namų, darbas; būtį; dalį ar pilnų 
taiką dirbti; nereikia virti; vaikas; 
LINCOLN 1721.

GOtbsTElN’S MUSIC SHOP 
914 Wė8t Maišėj! St.

3, blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap druni įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Troftipitas $65.00 
$125 Stygų Basas $75.00
$99 Trombonas su keisu..... . $35.00
$18. • Smuikas sū keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujės Gitaras už ........ $3.50 

1000 instrumentų pasirinkimui.
Šenaš jūsų' instfumeritas į mainus. 
į ii ■iiįji*i.l.ii*i.*i.*į..,.iiMiriH rfi-.i i. tad .į.iiiii *i."i • ■ i

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Meat Market, pil
nai įfengtas. Bargėriaš, cash arba iš
mokėjimais. 2602 W. 69ih St. Phonė 
Hėmlock 6633.

Pardavimui pirmos rūšies tavernas 
už labai prieinamą kainą. Drieža- 
stis, pasilikau našlė. Stella Balz- 
kieųė, 1209 W. Lake Si., Melrosė 
Park, III.

4.

--------- ---- -------------:------ ------------X—’
IŠSIRENDUOJA pilnai įrengta 

taverna. Barai; ke baksai, »rėnda pi* 
gi; kambariai pagyvenimui. A. NOR4 
ĖUT, 4500 So. PaūIitiU,xTėt. Yards 
2652.

PATYRUSI MERGINA; bendras 
iikrthę dafbąS; jsavas kambarys; ne
teikia skalbti; 4 užaugę; refefencas; 
$12; RogerS Park 6808. •

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč. Gerai išdirbta vieta per 10 me
tų, renda nebrangi, visi įtaisymai 
moderniški ant elektros. Kreipkitės 
pas Seną Petrą, 1739 So, Halsted 
Street.

COAL
Anglys

4, FLATŲ MURO NAMAS po 4-fs 
kambariu® ir 8*jų autohtabRių gara
žas pataiduOtM tik ūž $11300* Kitas 
4/4 medinis namas, įneŠantifi $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir Šiaip 
kitų bąrgenų.

Z. S. MICKEVICE AND C(j. 
6816 Sb. Westeta Avenūė.

. Hemlock Q800.

PARSIDUODA du NAMAI po 3 
pagyvenimus, rendos neša $117.00 i 
mėnesį, reikia įnešti M mažiaus
$3500.00. > ‘

1888 So. Spaulding Avė., 1 lubos

LIAUKITĖS PIRKĘ
Namas šeimyninkui; mažas įmo

ksimas duoda jum galimumo gy
venti.aukštos rųšies 2 flatų name, o 
rėndauninko rępda aprūpina mėne
sinius išmokėjimus.

Pažiųrękit į šiuos tris užsiliku
sius pitkiniuš. Reikia parduoti da
bar. 6842%sSo. Artesian Avė., 6 kam
bariai, 2 karam garažas.

6631 So. Rockwell St., 6 kamba
riai, 2 karam garažas.

7550 So. Winchester Avė., 5 kam
bariai.

šaukit Mr. RYLANDS, 
Drexel 2203.

PARDAVIMUI - Storas $u taverno 
fikČeriais Ir 8 flatų meditiis. Kaina 
$3250.00. Taipgi bungalow ant 66 ir 
Kedžie Avė.,, 5 kambarių, furnasu 
Šildoma, kaina $4900.00.

Vėliausios mados . bungalow Mar- 
ųuette Parke turi būt parduota grei
tu laiku, pigiai*

J. K. YUBĖTV1CH, : . • 
6621 Sbuth Ashland Avėiniė1 

Tel. Hemlock; ’ 8716* .<

MAINYSIU 6 kambarių medinį; 
karštu Vandeniu šilodmas cottage, 
karų garažas ir lotas 32 pėdų.

Ką turite? STANKOVlCH 
Tel. Hemlock 0800.

8

LEOPOLDAS BURBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 30 dieną, 1:80 valandą 
ryto 1987 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Varnių miešta’ ’ \

Amerikoj išgyveno 30 mietų 
Paliko didėliame iSnūliudjme 

3 brolius Kazimierą, Joną i* 
Petrą' ir ^South Amerikoje bro
lį Juozapą, o Lietuvoje 8 bro
lius, 4 seseris ir kitus gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero, Laidotuvės įvyks pit- 
madienį, spalio 4 dieną, 1:80 
vai. po piet iš koplyčios į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Leopoldo Burbos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Giminės ir 

Pažįstami.
Patarnauja laid, dif. Antanas 
Petkus, Tel. Cicero 2109.

Laidotuvėmis rūpinasi brolis 
Petras Burba, jo tai. Spaulding 
0196.

WILMINGTON 
/, ANGLYS

> Ltimp $6.00
Mine Run ............  5.75

< Egg   6.00
Nut 6.oo

• Screehingš ...............4.75
PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR ,

PRIEMIESČIUOSE t
MTeL ARDMORE 69W

GABI, ŠVARŲ NAMŲ prižiūrėto* 
ja; labai gėfas ndmdš; nereikia 
skalbti; gali išeiti; $10—12; pašto-- 
vus darbas; Beverly 2887.

... --.-V*., k r • .• \

ŠILK LAMT. ^NADĖ makers; . Pa
tyrusios tiktai;, -aukšcikusios mtos 
mokama; maloni ąplinKūtriū darbėj 

T. A. STIFFEL CO., '
5 615 NoTth'. Ab'ėYdeen St.

■ . ■ v. ■ ii.-,j > •---------------—į ■ ■■*.; .-.r.. ■ .

REIKALINGAI MERGINA, benį7 
ras namų darįqa^,z} nereikia skalbti, 
nėra Vaikų, d dienų Savaitė, valgis 
ir $6,00? 1336 Blue Island, Caiial 3286

---------------* - r—J7Į— ....

RėikąlmJta ^mergina ar moteris pri- 
žiofėti 5, metų mergaitę. Maža 
šeimyha. Kfėipkitėš šeštadienį ir 

w' ArthinBt^

TAVERNA PARSIDUODA visai 
pigiai. Turiu apleisti j dvi dienas.

326t Sd. Halsted St.

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

112'4 W. Mdfcftiettė Road.
, , , ------- 7,7 .Xir y*....—

PARDAVIMUI BARGENAS
KriaūČišus it valymo šapa sū ma

šina prosymui. Įsteigta 5 metai. Par
siduoda pigiai dėlei savininko mir
ties. Kreipkitės po 4 valandos, 1054 
W. 59th St., tel. Englėwood 1999.

BARGENAI MARQUETTE. PARKE 
Netoli 71-mos ir Rockwell gatvės, 

2 flatų namas, po 5 kambarius, kat- 
štu vandeniu . šildomas; garažas: 
kaina ....................  $6,500

5 kambarių naujas mutriilis bun- 
galow ir garažas; kaina ........ $3,750

BRIGHTON PARKU
42-ra ir Campbell Avė., 2 flatų 

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

2 flatų po 4-is kambarius, cemen
tuotas padamentas ir karažas, kai
na .......      $2,900
ražas, cementuotas padamentas ir 
garažas, kaina ...................... $2,900

6 kambarių cottage su cementuos
tu padamentu, kaina ........... $2,400

Turim visokių kitokių bargenų, 
naniū ir farmų pardavimui arba mai
nymui.

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

< Telefonas Gtovehill 0806 
Ofisas atdaras nedėlioms nuo 

10 iki 3 popiet.

PARSIDUODA atimtį už morgi- 
čius, depresijos pigumd, 6 ir 8 fla- 
tų mūriniai, kampiniai, nekurta iš 
jų yra $7,500.00 piguiųp- /

Taipgi dviflatis po' 6 kambarius, 
pirmas flataš apšildomas, atikas

.... .............................. $5,700.00
Taipgi dviflatis po 4 kamt&- 

rius apšildomas, atikas, garadžius,
...............................    $4750.00

Taipgi cottage su bėismefitu, la
bai pigiai. Turime, ir daugiau viso
kiu bargenų. z Y * i

Teisingas patarnavimas. Pilną 
aprašymą gausit ant pareikalavimo.

C. URNICH,
56 W. Washington St. Room 514

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

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

NAMON FINANCE CORP* 
6757 So. Western Avenue • 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

l*ta t. UI III.ĮI.I !!«,»» <

Exchange~-Mftinai ■
MAINYSIU MURINI duflatį aijt 

farmos, nėra morgičių. Mikė, 
3847 West 66th St.

Farms for Sale
Ūkiai Patdatimtii

••—•-I

STATYKITE!
I a * * . - ’ • // ;■ • » | .

Tegtll jūsų fėhdų kvltos nuperka naikią. Mėš pastatysime ant jūsų 
loto murinę English ty pe rezidenciją, kuri , dorintiems būs pilnai 
įrengta dėl 3 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gtažų fialą, b ėrttro flato tėndą apmokės vitaė namo išlaidaš* 
Statortie Visokios rųšie.4 naujus ir taisome senus namus. Vįską daro
me ant lengvų' Išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame iš to Ravimus it kitūs pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAfcEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTBACTORS

2502 W.69th St. Tel. GrovehllI 0306

£qq

m
t

Naudokite Proga!
Apie penki tukstaričlAl liėttithį -U Vyrų lf moterų — priklauso 

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir ’ 
kultūros organizacija.* Pašalpa Iigbią *5— $6,. $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m.. ir įstojimas bus kur’ kas aūkštėfenis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar. '

Mėnesiniai mokesčiai Draugtjon yra: 50e. 756, $1.25 pagal' 
Sriklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira- 

ę Draugijon iki gruodžio (Dęcember) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui | Draugijos Konkurso Bankletą, kuris įvyks grūddžio 
11 d. Ąmalgamated Hali. 333 So. Ashland Blvd. Įsirašyti Draugijon 
salima’ per musą konkursantus, Draugijos naftas arba tiesiai

* Draugijos ofise. *. 4
..Draugijos Ofisas alMards: kėtvegais 9 ryto Iki 9 vai. iMka/o, 

panedėliais t— 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki. 
1 vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietutis, gerame stei*

> katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU- 
GIJON. —

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 80. Hal^ted St (2-fos lubos)

Pardavimui .taverna pigiai, yra pra
gyvenimui kambariai, renda pigi. 
10858 So, Michigan Av.

We Get Repeat Otdeta For Our 
Higk Grade .

ILLINOIS COAL
LlTMP ..................... .................. $6.00
MINE RUN .................... . . $5.75
ĖGG OR NUT ............. ............ $6.00
SCREENINGS .......... . . $4.75

Our trucks cover thė city and 
Sūburbs. , • • .

Gali Day ot Night ARDMORE 6975,
i . ....r.... ... P

MERGINĄ, patyrusi, lengvas na
mų ddrbas,/geras mokestis, būti ar 
išeiti, lengvas skalbimas.

’ ... ARMITAGĘ’; 8198.

1 A’unūvX rW
PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL

DAINIŲ ii* Visokių smulkmenų krau-^ 
tuvė, arba mainysiu ant mažos pra- 
pertės South Sidėj.

4540 Sūi Wėstern Avėnue

2 DIDELI BĄRGENAI 
SOUTHSIDĖJ

Vienas randasi ant 35 St‘. skersai 
Campbell Tomatto Soup Co. -h 2 mū
riniai štorai, kaina .......   $3,300

Antras randasi ant 85th ir Raci* 
ne Avė. — 3 mūriniai štorai. Kai
na ...... ...............   $5,700

Nepraleiskite šios progos, nes Re- 
ceiveris parduoda. Atsišaukite: 

PAUL M. SMITH,
'4177 Archer Avė. Lafayette 2235

160 AKERIŲ gerai jrengta pieno 
farina WiscOhsin valstijoj pietvaka
riuose, 4 mylios i rytus nuo Arlirtg- 
ton. Visi trobesiai A-l, tekantis van
duo. įkainuota greitam pardavimui, 
kad išlyginti turtą. Kreipkitės atba 
rašykit J. A. Wrenn, 2107 E. 81st 
St., tek Regent 0832 apointmentui.

BRUNO SIHJKIS
Generalis Kontrąk- 

tofius
Statom naujus it taisom senus 
namus. Apkalam asbeatomis. Rei

kalui esant kteipkitėsi

4131 So. Francisco
Avenue

Tel. Lafayette 5824
r t :■ .... j..,,—t i ...  

IŠDIRBĖJAI
YANĖĖE POTATO CHlPS 
POPCORN IR PRĖJTZEtS 
Pristatėm į Tavernas ir Restau- 

ranūš sezoninius produktus.
J Taipgi parduodam saidaihitiš 

wholesale.
4643 šo. Halsted street 

Tel. YARDS 4996.

reikalinga** Mergina dirbti 
t štofą. Tel. ..Pruspėct 6398.

” ■■'■T’

Help Wantė^^Male-Femate
:-j -Darbininkų Reikia. O

DABBŲ YRA 
>Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

, / ir Moterim.
TUTH1LL ĘMPLOYMĖNT 

184 W. Washirigton St. 8 floor.
: r.*).Mi.j. ,><■ t.,,.. .*

■

THE B$$ĖGlWr 
KNITTING MILLS"

F. SELEMONAVICH 
SVĖTEBlŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 

w Dieną - ik v aka-

"i
504
.|ibi

T v - DIENIAIS
K, Telefonas

VICTORY 3486
WEST Jiatfd STREET i... m.tafc.,.-..* 1 fr,i u, 1 ii/tf'n,

■ UiM**Ai .

tOVEIKisO
■' - Dalis.

KVlfcTKlNiNKAS
Gtia VėstavAnti, bsukietttta, 1

• ir Pa grabams
3316 So<s Halsted Street

TeL BODL^VARD 7.814

S
I Urba F10Wėir Shoppe

Gėles Mylintiems-—Vestuvėms j 
|\ *-*Bahkietams-*-Ląidotūtėmš— 
| Papuošimams /
I 4180 Archer Avenue

Phone LAF^VYE’rrĘ SSOĮr. .

»ut.V
; • 4 ,Z*'*a. .

- 3*

PARSIDUODA 12 RU1MŲ 
Ruiming House arba mainysiu 
ant taverno. Galima matyti nedėlios 
vakare,’ arba pirmadienį.

2957 So, Mfohigan Avė. 
Victory 2989.

PARSIDUODA GROSERNĖ pi
giai arba mainysiu ant geto auto
mobilio. 3631 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 apartmentai, me
dinis, 6 kamb. ir sandėlio kamba
riais Naujas stogas, getas fundamen
tas, gasu šildomas, moderniškas 
p'lumbingas. Gera transportacija* 
Benuos atneša $45.

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

Help Wahtcd--Male
, Darbininkų Reikia

REIKALINGAI patyręs KR1AU- 
ČIUS -moteriškiems ir Vyriškiems 
drabužiams. 1180 West Garfield 
Boūlevard, -
....  ■■<- l.».tll ■ šąr rr iV r- r ——fru įf.-.i ■

REIKALINGĄ^ patyręs indu plo
vėjas į tėštamtypta, getas atlygini
mas, Atsišaukite, 8480 Archer Avė.

REIKALINGAS likerių pardavė
jas apeiti tavernas, geras komisas.! 

o, k^djstribųting ca 
&39 Broadwa>.

—.......... ■ ■■ . 1, .w;Tfr,i  ; k-— -----------4n«

PAIĖSKAU PORTERIO, kūris*ga
li patąrnąutį prie bąro»i Neturi būt 
girtuoklis. Turi gerą paliudymą tu
rėti. 6602 So."Werttvtf6rih AVė.

f&EIKALlNŲAS patyręs dženito- 
riūš mokantis Apentūoti ir pataisyti. 
Gyvenimas ’ ant viėtos,

3738 So. Hdlstcd Street f 
-------;■*•, ,-»* k—--i . t .* ■ ii = ■■■■ 4ii-~ >

REIKALINGAS darbininkas ant 
FARMOS, Stan|^y, 423 East 64th 
St. pirmos lubos.

i»m»iwrnri>iir 11. dtatata

Furniture &
RąkandaLItaišSi '

IŠPARDUODAME BARŲ FlKČE- 
RIUS 1937* Visojcid dldžib; su Coli 
Badais ir sinkom. Taipgi Štarų 
Ftkčeriūs dėl bile Kūrio blžhįO 
'‘ '* 1 V tegisterius; teė

tba ant išmokėjimą.
ta h t svarŠtykR 
bąksius; Cąsh -i 
Pąfnatykite tati 
tajkitur? ' '..* -

■ i'.f*'4 "|<Į ,

$$5.000 NaūĄ įltakahdų Hrdavi- 
mūl Nematytom^ kainotais-^Priel- 

namomįs <• išlygomis.
$10(j ffhįortaOtr ir Ajųųfikoiiiški

Kautai i;;,.,/......;:..... $15—^-*$20—$25 
$150 Amer.eOriėht kaurai $30—$35 
$135 gražus, naUjį .parlor ■ 

setai ...i......:..;..'.,.....;.,
■$3715 vertas 3 karrtb. frtin<imae 3126 
$600 vertės 4 kamb* jrerigimas 
*’W $175$175

Real Rstate For Sale
Namki-Zemė P&fdavimui

BAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insufanče 

Tel. BOŪLEVARD 2800
Petkum, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmaą; ihšiu- 
riname ’ namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gėrų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gėtuš bargėhuš; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pkitės:

463! so. Ashland AVe.
Ofis&s 2*roš lubos su J, J* Grish

RĖTAŠ pargena^
2 po 4, mūrinis namas,; lotas

38x125, 2 karam garažas. Kaina
$4750.00. Randasi Brighton Parke.

2 po 6, mūrinis namas, fornasu
apšildomas. Randasi Brigftton. Parke.
Kaina ,$4750.00.

6 kambarių bungaloto, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicago 
Ląwn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lehgvdiš, ihGnėsiriiaiš išmokėjimais., 

J* A. SHULMISTRAS,
Home Owhers Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

APLEIDŽIU ČIKAGĄ—PARDUODU 
VISAS* SAVO PRAPEBTES -* 

Namus už .teisingą 
pasiūlymą. 

PIRKAU—
Woodruff, Wisconsine resortą. Už
tai parduosiu, savo iiamųs (Čika
goj) higtablhes greitu jaikū Išsikrau- 
stąū į Vvisčohsino naują būtą.

Mano namai randasi 1980 So. 
Unįon Avė. 8 flatų mūrinis namas 
po 6 kambąriue ir 1 fl. 4 katnb,, ir 
1 cbttąge 6 kambarių. /

Dėl pasitikimo matykic mane ko
tely, 1600 So. Halsted Jst. telefonas 
Monrpe 2725. Juozas Ipargužią.

k į,,.. .a.a.-.n-ir.- i

PARDAVIMUI bun^alow, mūrinis, 
6 kambarių, karšto vandens Šildy
mas. Nepaprastas bargenas.

4445 So. Artesian Avė.

SAVININKAS PARDUODA biznia- 
vą kampą, 52’Axl25 pėdų, Marąuet- 
te Parke’* Pasidalins. Prie savasties 
priekabiu nėra. Nepaprasta vertybė.

P. KNOP, 1902 Wešt 65th St.

BARGENAS
2 flatų mūras, 6-6 kambariai su 

atiku karšto vandehs šildymas, kuo
ne naujas, Randasi prie 67 ir Camp
bell Avė. Dėl informacijų matykite 
F. W. Sčhauer, 1511 W. Garfield 
Blvd., telefohaš Prospect 0968.

PARSIDUODA totas ant 32 st. ir 
Lo,we, 25x125. Visai pigiai nupirksit 
lotą, o mėš pastatysim namą ir gau
sim paskolą. Šaukit. Normai 6902.

NAMAI PARDAVIMUI, SOUTH 
, ŠIDĖJE 
1 $1,500.00

nupirks, 3448 Ėmetald Avė. 2 flatų 
medinį nafną, 4 ir1 4 kambarių, 

GORDON REALTY CO., 
YARDS 4329. =

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 5—6 kambariai, tuščias lo
tas. 2029 West 67th Place.

----------»—*- ■ , w. , I a,    - I t ,11^ IIH..

PABUDAVOSIMe 5-kių kambarių 
bungalotv ant jūsų loto, $8,830.00.

Taisome senus, dedairie naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rtišių. ! _J. LILEtKA, 
4743 $. Mdptatfdbd Avė. Vifrg. 2911 

---- ------ -------- .
PARDAVIMUI 2 'propėrtės ąnt vie
no loto, abudu namu ant 2 augalų 
po 4 flatus. Vienas mūrinis ir medi
nis. Pigiai. 1708 8. Morgan St. 1 
augštas.

iii

kARDAVlMUl' atba lehdūošlū 8 
kambarių pamas tinkamas dėl tęs- 
taų^anto. didelis dinįngruimis 
ram garažas, , lotas 50x200 
Nedaug reikįą įmokėti* Randi 
11212 Bo. Westarft Avė. Kt< 
881ff Hdlsted St. Tel. tari

..m. —A ,,, y, A.w..ii.ly,lit ■■■! |J.| ■*jfcl I H|yi'

1 ‘ • - s>7 /a' , . 5
’, * ^ - ' , b y .*

‘ PAJAMŲ NUOSAVYBĖ ir ktttad- 
žiūs; gatavas užimti l įkaiųuotasĄfėE 
tam pardavimui u? $3900.00; išmo
kėjimai pagal sutarti;' 4610 South 6

pėdų, 
asi ant

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
po 5 ir ta^ęriiA apačioj, arba mai
nysiu aht privatiško namo.

4213 So. Campbell Avenue
‘ ..... ................................................... — |'|’*ri; i—....’-

. PARDAVIMUI 2 BUNGAIX)WS 
po 5 ir 6 kambarius. Taipgi du fla- 
tai po 6 kambarius, parduosiu atba 
mainysiu. Lotas, 3847 W. 66th St.
-•-1 ■ ,i ** 'i • • • ...

$50Q iMOKĖT ir įsįkraustykit į 
_ .5 kattiMrių Modernišką muro bun-

Wa$htapaw Av^r pfbg gaukite Re- ■ galow. Kaina $8,750. . >
publič iŽS2. 4819 So. St. Lotas Avė.

aX''jŪ.4

325 ŠAKNYS IŠDALINAMA
Musų didelis, 'iliustruotas katalo

gas—tikra sodininkystei Enciklope
dija — neužilgo bus gatavas. Kad 
sudaryti tinkamą sąrašą tikrų sodi
ninkystės draugų, mes atsiusime 
jums už DYKĄ gražų parinkimą 
HYACINTHS, TULlRS, DAFF0- 
D1LS, CROCUS, IRIS, ANEMONES, 
GLADIŲLI, etc. etc., 325 šaknis 
(bulbs) iš viso; to ištenka įstabiam 
VaizdUl, Užteks muitas už pakavimą, 
persiuntimą, etc., kai prisiusite VIE
NĄ dolerį regisrtūotu UiŠku ir pa
žymėsite savo vardą, pavardę ir pil
ną adresą aiškiai parašytus (in 
block letters). Nesiųskite metalinių 
pinigų, nė pašto ženklų. Malonėkite 
taipgi paminėti šį dienraštį. Pasiun
timas ir pristatymas mūšų apmoka
mas po visą pasaulį, nepakeliant 
kainos.

kweeKery tulpenbUrg, 
Postbus C, 397, AMSTERDAM—C., 

HOLLAND, EUROPE.
■ * ■ ■ ■ ■- . .uitu ■» įUUhMMi »

Financial
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Ktaipkitės i Lithuahian Buildthg 
Loah and SaVings Assocįation 
(Naujienų gpulka), 1789 So. Hals
ted Street.
ru na watir i

Business Service
Biznie Patarnavimas <m i

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR ..

Pašauk mus dėl dykai apskaitįiąyi- 
mų. '25 metai patyrimo.’ Blėkorius ir 

stogų dengftjas. ''
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREĖT 
Tel. BOŪLEVARD 0250.

W|ilitiiiiiiiH,iinmiiiiiullnMtHHI){'iy9H<fl**Vn*,in,MM,H

I JEI TURIT
I KA PARDUOT
I PAGARSINKIT

NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT .
ILGAI ?

• Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainųs pri- 
einamos. Už pakartoji, 
mus gausit nuolaidą.*



f

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, spalių 2, 1987
■.'...■^... ■.2^,,^..., „W.J, į j, į„ i, į

Darbininkai Reikalaus 5-kii|kKX.“
Dienu Savaites

Vienintelis būdas bedarbės klausimui 
išspręsti j

/Ilinojaus Darbo Federacijos 
prezidentas Reuben G. Soder- 
strom ketvirtadienį paskelbė, 

...kad vienintelis būdas bedarbės 
'klausimui išspręsti ir išeitis iš 
susidariusio pašalpos tiekimo 
krizio yra penkių dienų darbo 
savaites įstatymo pra vedimas. 
Toks jo pareiškimas supranta
mas kaipo atsakymas to klau
simo kritikams. Beto, savo tą 

> savo nusūtatymą, jis pasivy
siąs gubernatoriuisiąs gubernatoriui Homeriui 

Vfar šiam specialiam legislatu- 
*ros posėdy svarstyti.

skiriasi.
nuomone

■ Darbdavių nuomonė
Tačiau darbdavių

skiriasi. Jie sako, kad tuo tik 
įveiks smulkesniąją industriją. 
Padėties esą pagerinti nebus 
galimą, nes kai kuriuos didžio
sios įmonės ir dabar jau dir
bančios po penkias dienas sa
vaitėje. Bet darbininkų vadai 
tam p. Šoderstromo nusistaty
mui pritaria ir jie kalba kai 
tik priešingai. Jie sako, kad 
toks įstatymas turėtų būti pra
vestas bent poros metų laikui 
pabandyti. Jų nuomone, tuo 
budu butų suimti veik visi ga
lintis darbą dirbti bedarbiai, 
išskiriant namų statybos 
amatninkų, kurie butų pašauk
ti tik kiek .vėliau. XXX

Įgavo Kinkų Drebė
jimų ir Visų Galų 
Suirimą

Rytoj “Pirmyn” 
Choro Susipažinimo 
Vakarėlis

Komunistai ir choro važiavi
mas Lietuvon.

netik musų pažan 
kultūriniam gyveni

Ką jie prfspiaudč 
20 metų, tą dabar 
skoniu, kaip svies- 

Bet gf nei gyvehi- 
bendras frontas' jų

Pelnas skiriamas kelionei Lie
tuvei; p. Neffas aukauja sa
lę, alų ir kitus gėrimus.

Walter Neffo salėje, 
Leavitt Street, įvyks 

choro šeimyniškas 
vakarėlis,

Stambiausią organizacija

SLA 260 kuopą galima skai
tyti stambiausia iš Marąuette 
parko pažangių tautinių orga
nizacijų/ Kuopa turi arti šimto' 
narių ir visi geram stovy.

Prieš kiek laiko čia susikūrė 
ir kita SLA kuopair buvo ma
nyta tuo musų kuopą pakrik- 
dyti, bet jų užsimojimas nuėjo 
niekais, — 260 kuopa ėmė dar 
geriau gyvuoti. Jų kuopa išve
dė iš musų 15 narių, o mes per 
tą laiką gavome apie 20 naujų 
ir 8 persikėlė iš kitų kuopų. 
Kuopoj viešpatavo didelė be
tvarkė, taip kad už tulus na
rius SLA' Centrui prisiėjo, už
mokėti iš kuopos iždo po $10 
ir niekas nežino kur dingo ha/ 
rių sumokėti pinigai. / f

Dabar ta Viša betvarkė išly
ginta ir atsteigta gera .tvarka. 
Prie tvarkos atsteigimo prisidė
jo kuopos jaunas gabus ir ener
gingas turto rašt. R.; Račaitis. 
Jis savo darbštumu kuopos fi
nansų knygoj užvedė tikrai ge
rą ir pavyzdingą tvarką, 

z t

, Du jaunuoliai
“Tėvynės” paduotoj

paskutinio bertainio atskaloje 
matosi, kad per tą metų ber- 
tainį SLA prirašė tik du jau
nuoliu ir tie du jaunuoliai yra 
kaip tik musų 260 kuopos na
ciai -— broliai Bložiai. Vargu 
kuri kita’ kuopa galės susilauk
ti tokio aukšto kredito, kokį, 
turi musų 260-ta kuopa.

šįvakar bus musų 260 kuopos 
Metihis Linksmybių Vakarėlis 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 g. Bus koncertinė dalis, pra
kalbos, šokiai prie geros muzi
kos ir. geri įvairių daiktų laimė
jimai. Apie progrhmO dalyvius 
paskelbsime veliMUl ' , A v
' Kuopos korėsp? K. Liutkus. 
• » ■ . t • i

, ..n'..,.,;,, ./y .I.— .i.

Northside Kelis Jau 
Papiove / '

Priima Jaunuolius 
i CCC Stovyklas

Vakar šelpimo administraci
ja pradėjo priiminėti jaunuo
lių aplikacijas įstojimui į fe- 
derales valdžios * CCC stovyk
las. Iš Illinois valstijos sto- 
vyklosna <bus priimtą 6,322 
jaunuoliai.

Upėje Rado Nužu 
dytą Gary Miesto 
Aludininką

TO

I

SLA.

GELŽKELI AI SIŪLO KOMPROMISINI ALGŲ 
PAKĖLIMU DARBININKAMS

Pradeda nusileisti unijoms, 
savaičių ginčo

po sesių

Vakar 
gandai, 
kelių lin 
savaites

šešias savaites

Tur būt gal dar niekas ne
pamiršo kiek daug musų Mas
kvos davatkos, savo huliganiš- 
ku ir žvėrišku elgesiu, prida
rė žalos 
giam ir
mui, bet ir visam darbininkų 
judėjimui, 
pėr. .tuos 
si." dideliu 
tą valgo, 
mas, nei
nepamokino. -3

štai, pavyzdžiui? ir dabar, 
kada ‘ PirmynH / choras pradė
jo kalbėti apie važiavimą į
Lietuvą ateinančiais metais, 
tai tie gaivalai įgavo kinkų
drebėjimą ir visų galų sujrimą 
ir iš to pakvaišimo pradėjo 
net rezoliucijas rašyti. ' Tik 
kažin kam jie jas siųs: ar Sta
linui ar jo įpėdiniams Musso- 
liniui ir Hitleriui. O ką jie nu
veiks tokiu kvailu elgesiu? 

! * .i •»

Viena, choras dar nevažiuo
ja ir klausimas ar išgalės va
žiuoti, ness kelionei reikalinga 
nemažos sumos pinigų, o su-r 
rinkti nėra taip lengva. Bet 
jeigu choras ir galėtų važiuo
ti, tai kas čia tokio baisaus? 
Juk dainų šventė, tai visos 
liaudies šventė, nežiūrint ko
kia valdžia šalį valdytų, ar fa
šistiška ar kokia kita, žinoma, 
butų daug geriau jei Lietuvoj 
butų demokratiška valdžia, bet 
dėka komunistų, tokiems kvai
liems huliganiškiems ir žvėriš
kiems elgesiams, jie ir privei
sė fašistų, kurie tokio paties 
plauko, kaip ir jų gimdytojai. 
Kažin ar nebūtų geriau, kad 
ta nekaltai “gyvanašlių * susai-

Rytoj 
2435 So. 
“Pirmyn’ 
“Susipažinimo" vakarėlis, ren
giamas suvedimui naujų narių 
ir jų*tėvų į artimesnę pažin
tį su senesniais choro nariais 
ir vedėju K. Steponavičių.

Perengimas prasidės 3 va
landą po pietų kortų ir bųnco 
lošimais, kurių laimėtojai bus 
apdoVAnoti prizais. Po lošimų 
Įvyks vakarienėj vėliau naujų 
narių įšventinimo cėrfemonijoš, 
o 'pabaigai — šokiai.

> -f 'f

Visaš parengimo pelnas yra 
skiriamas finansavimui “Pir
myn” kelionės Lietuvon. Kad 

. pagelbėti . pinigus sukelti, . salės 
savininkas p. Neffas ' aukoja 
chorai salę,, visą alų ir kitus 
gėrimus, reikalingus parengi
mui, ’ ' j ; j ’

Choras nuoširdžiai kviečia 
visus draugus ir rėmėjus, at
silankyti. Įžanga yra tiktai 25 
centų asmeniui. Bilietus bus 
galima gauti prie durų.

. Choristas^

broliai Bložiai. Vargu

Bet sekmadienį piaus 
dar vieną. .

Pirmadienį Atsidaro 
Pradinių Mokyklų 
Kindergartenai

pa-

ta nekalt
dė” pasiųstų rezoliuciją Mas
kvos tėtušiams, kad tie nesių
stų į fašistinę’ Lietuvą nei sa
vo generolų nei žurnalistų, nei 
važiuotų į Lietuvą pirkti kiau
lių. Žvalgas.

Šiandien Atsidaro 
Meno ir Dailės 
Paroda

NORTHSIDE. Atėjus ru
deniui ir artinantis žiemai, 
nbrthsidiečiai, turbut pamėg
džiodami Lietuvos ūkininkus, 
pradėjo piauti ir kepti avi
nus. / *

štai per porą pastarųjų sa
vaičių, buvo iškepta keletas tų 
gyvūnų.

/« * * ■* ' *

Ateinantį sekmadienį, tai yra 
spalio 3 dieną, Humboldt Par
ko Politinis Klubas irgi ren
giasi piauti ir kepti didėlį avi
ną. Visos cerentiopijos įvyks 
Jeffersonr giriose, su didelėmis 
iškilmėmis. Taigi, Visiems, ku
rie nori pamatyti ir sykiu da-, 
lyvauti tose iškilmėse, patar
tina jau rengtis ir nesivėluo- 
ti. Mat “palitišinai” viską da
ro ne juokais, truko-južo. Vis
kas turi būt padaryta į laiką. 
Bet jei kitą syk ant avino už
pultų vilkai ar kas kitas, tai 
visi svečiai susirinks į kurią 
nors svetainę. Tas bus galima 
patirti vietoj. .to

"iMvy"'-  ———• 
. į" ■' -fi ' ■

Spalio 24 di' Lietuvių Audi
torijoje įvyks e “Naujienų” renr 
giamas koncertas ir gražuolių 
'kontestas. .Tame ^kontesto. da
lyvaus ir p-lė- Lucille Šmilgo, 
geltonplaukė liętuvaitė, 
4anko kolegiją/ .oi/.’-’t $ ;

‘ "Šia proga vėl' primename', 
kad visos; ^kęntėsto dalyvės 
gaus dovanas/ B"ė to, keturios 
kontestąntės, kurios bus pripa
žintos gražiausiomis^ gaus tik
rai šaunias dovanas; Pirmoji 
dovana sieks net $Į50: tai bus 
trijų šmotų, bėdrumio ..setas. 
Kitos dovanos susidės iš rądio, 
lovos uždankalo ir lempų. '

Seno Petro Dau
gams ir Rėmėjams 
Pranešimas

Kaip jau žinęite, Sėnas Pet- 
ras dirba prię “Naujienų” ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Be tO; visi Sę^Oj Petro drhugai 
if rėmėjai žinote iš “Najienų”, 
kad Chicagos Lietuvių draugi
jos konkursas baigiasi šiais me
tais gruodžio 4* Thigi laiko 
jau nebedaug, višrn.- L /• ;

Tad, jei kas; 'norėtumėte į 
draugiją įsirašyti ar Sehą Pet- 
rą^ paremti, turėdami naujų 
prospektų, ' |l^ąi U1 nevilkinkitę, 
iies beliko tik porą mėnesių, o 
mah štokuoja Viki kvotos dar 
79 narių. Kvota yra 200, o jra- 
ŠįA tik 12L Laukiu jūsų drau
giškos paramos.

■ •.'■'■•'i;' ■. 'to ...

/Visi, kurie yra'įsirašę į drau
giją, gaus veltui $2.50 vertės 
tikietą į bankietą, kuris įvyks 
gruodžio 11 d. Gi norėdami pri
sirašyti prie draugijos, . užsira
šyti Naujienas, ar seną atsinau
jinti ar skelbimą duoti, kreipki
tės telefonu Canal 8500 arba 
laiškais Naujienų antrašu.

Laukdamas jūsų paramos 
riu iš anksto širdingą jums 
ačiū. —Senas Pęfras. .

- .< •;

^Baltijos Atstovas” 
Sonotone J’eatre

■ /‘V'1' •• /

Naujas Sovietų .Rusijos filmas

kuri

ta-

— vidmiesty, Mandel Brothers 
krautuvėje.

. antroj iŠiandien atsidaro 
metinė lietuvių Meno ir bai
lės paroda. Paroda yra Mandel 
Brothers departamentinėje 
krautuvėje/ devintam aukšte. 
Krautuvė randasi prie Madison 
ir State gatvių. Iškilmingas 
atidarymas 2:30 vai. po pietų, 
dalyvaujant Lietuvos Konsului.

Vaikų paraližo epidemijos 
vojus jau praėjęs. 

, r » s

’ • .P

Sveikatos departamentas 
skelbia, kad vaikų paraližo epi
demijos pavojus jau visai pra
ėjęs ir kad pirmadieiif., Atsida
rys visų viešųjų mokyklų kin
dergartenai.

Chicagos viešos mokyklos 
neatsidarė paskirtu laiku, rug
sėjo 7 d., kai sveikatos depar
tamentas paskelbė, kad yra pa
raližo epidemijos pavojus. Ne-, 
atsidąrė nei parapijinės moky
klos. Susirgimų skaičiui mažė
jant, rugsėjo 17 d., atsidarė 
viešda aukštesnės mokyklos,, d 
už savaitės prasidėjo mokslas 
ir pradinių mokyklų vyresnio- 
se l^liasese. Pirmos kliasos to
se mokyklose atsidarė užva
kar. Pirmadienį atsidarius ir 
kindergartenams, mokyk 1 o s 
pradės veikti normaliai su pil
nu sąstatu ir mokytojų ir mo
kinių.

pėl mokslo metų pradžios 
užvilkinimo, Šįmet kalėdinės ir 
kitos atostogos busiančios su
trumpinto?. .' to&toįto

Biblijos Paskaita
Biblijos pąskaita per rądio iš 

Cicero stoties WHFC, 1420 ki- 
locycles, šeštadienį, 2 dieną 
spalio, Oct., nuo 7:30 va'kv

Kalbės S. Beneckas -temoje: 
Kristaus Atėjimo Laikai ir Pa
baigos Svieto ženklai,. ( '

Malonėkite atsisukti savo ra- 
dio ant laiko. Tuomet sužinosi
te, kokiame #laike ^dabar gyve
nam. šie programai atsibunį 
Įčifekviebą Šeštadienio Vakarą. 
Juos rengia ’. f ;

Biblijos Tyrinėtojai.

t Į

Spėja, kad jis yra baltos ver
gijos < raketo auka.

Kankakęe upėje, prie Valpa- 
raiso, Indiana, buvo rastas su
daužytas ir, peiliu subadytas 
kūnas, Gary, Indiana, aiudinin- 
ko George Morris, kuris užlai
ko aludę prie 752 «Van Buren 
Street?

Policija spęja, kad Mprris’ą 
nužudė baltds vergijos pirk
liai, kurie keršijo arba už jų 
išdavimą t fede^aliams agentams 
arba bandymu įsibrauti į jų 
pelningą biznį.

Morrisui , buvo nulaužtas 
sprandas ir dešinioji ranka, o 
kairiame šore ir kaktoje bu
vo gilios peilio žaizdos.
■. . . . ------------ ----—<—__ .

Programas SLA 178 
Kuopos Susirinkime

Laike 178 SLA kuopos su
sirinkimo, rytoj po pietų įvyks 
kalbų ir muzikos programas. 
Kalbėtoją bus p-lė Eufrozina 
Mikužiutė SLA Centro iž- 
do globėja..

Kuopos susirinkimas įvyks 
želinsko salėje, ties 3244 West 
lllth streęt. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

■: ■ m. -

Barskis Furniture 
House, Ine.

kad stambiosios gelž- 
os, kurios per šešias 

prieš darbinin- 
us pakelti ąlgas, 

nusileisti.'
■gandai sako, kad gejž- 

keliai pasiūlė darbininkų uni
joms ir (federaliam arbitrato- 
riui kompromisinį pasiūlymą, 
kuriame sutinka pakelti visų 
darbininkų algas penkiais cen
tais valandai/

Tarp unijų ir gelžkelių tar
pininkauja federalis arbitrato- 
rius Dr, William M. Leiserson, 
bet jis atsisakė patvirtinti ži-. 
nias apie kompromisą. Jis per

- ---------- i .... ..1..

paskutines 
bergždžiai bandė abi puses su
taikinti.

Darbininkus derybose, atsto
viu j a valdybos penkių geižke- 
lieičių brolijų, kurfts turi 250,- 
000 narių. Tos brolijos yra taip 
vadinamų “operuojančių? gelž- 
kelių darbininkų, tai yra, tų> 
kurie yra tiesioginiai surišti sū 
traukinių . operavimu. Tos bro* 
lijos-unijos reikalauja 20 nuo
šimčių pakėlimo valandai. ,

Remkite tuos, kurie J 
garsinasi

“NAUJIENOSE”
.......................................... ................................................................................-—... . ■ ■■»-

SUSIRINKIMAI

visi nariai prašomi kuo 
tu atsivesti naujų narių

1748-50 West 47th Street
T0WN OF LAKE,

keletą sykių buvo rašyta “Nau
jienose”, kad Barskis Furni
ture. House,. Ine., yra pirmu
tinę. rakandų krautuvė Chica- 
goj. ši įstaiga buvę įsteigtą 
1904 metais. Barskis Furniture 
House turi tūkstančius gerų 
kostųmerių. Savo kostume- 
riams visuomet teikia gerą ii 
greitą patarnavimą. < .

Tėmykit Barskis Furniture 
House skelbimą “Naujienose” 
kasdien. Dabar pasiūloma yra 
nauji Coleman alyva kūrenami 
šildytuvai. Kam reikalingas 
šildytuvas, verta atsilankyti į 
Barskis Furniture House ir 
nusipirkti*1 šildytuvą arba kas 
reikalinga j nąmu’s. , ’ • •

Visuomet verta remti tas 
įstaigas, kurios garsinasi ^Nau
jienose”., / \ ?•.

/ — Pažįstamas.
—;— --------------------- i

- Jau

Draugyste Gąrsus Vardas Lietuvaičių laikys mėnesinius susi
rinkimus vėl nedėldieniais, pradedant spalio mėnesiu. Tai
gi sekantis susirinkimas atsibus nedėlioj, spalio 3 d., prie 
C. Krikščiūno, 4501 S. Ashland avė. Pradžia 2 vai. popiet. 
Draugės malonėkit atsilankyti, nes bus svarbių reikalų 
svarstyti. -^-Bronislava Jasmskas, sekr.

Lietuvių Moterų Draugija “Apšvieta” laikys mėnesinį susirin
kimą rytoj, sekmadienį, spalio 3 d., 2 v. pp. Sandaros kliu- 
be, 814 W. 33rd sitreet. Visos narės malonėkite susirinkti 
jr aptarti bėgančius reikalus. Taipgi moterys, kurios nori
te prisirašyti, malonėsite ateiti į susirinkimą ir įstoti.

Valdyba.
SLA 178 kuopos, Mount Greenwood, susirinkimas rytoj. 1 vai. 

pp. želinsko. salėje, ties 3244 West lllth Street. Kalbėto- 
ja Eufrozina Mikužiutė, SLA Centro kasos globėja. Bus ir 
muzikalia programas; -—M.

SLA 260-tos kuopos susirinkimas įvyks spalio 3 d., sekmadie
nį, ka|p 2 valanfdą po pietų/ Mrs. Gricius svetainėj, 2449 

, W. 69^h St. Atvėsus orui, prasidės kuopoj veikimas; todėl 
skaitlingiausiai atsi’ankyti ir kar- 
prisirašyti prie SLA.

K. Liutkus, sekr.
Simaho Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, spalio 3 dieną, 12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsi
lankyti. ‘--rP. K., sekr.

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-

• > • ■ ■ ’ ■ ■'. *■

< pi jos svetainėj. Išgirsite naujus raportus.
5 ■* . A. Laurinavich, rašt.
ALS 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spa

lio 3 dieną, 1:30 vai. po pietų, J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Visi nariai atsilankykite. —Valdyba*

Lietuvių Keistučio Paša’pos Klubas laikys mėnesinį sus’rinki- 
mą sekmadienį, spalio 3, 12- vai. d., Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Mėnesinės duoklės priimamos nuo 11-tos 
vai. rytp. 'Malonėkite atsilankyti, nes yra’ daug svarbių ta- 

vrimų. —B. Keller,. rašt.
Upytės Draugiškas Klubas turės susirinkimą spalio 2 d., 7:30 

vai. vakarė antrašu 4070 So. Francisco avė. Visi nariai
< yra kviečiami atsilankyti. —E. T.

šiandien paažaip, bet grhžiam 
Soriotone teatre, prie Va n Bu- 
ren ir Wabash gatvių, įvyks 
premjera’ naujo filmo, impor
tuoto iš Sovietų^ Rusijos, kuri, 
konkuruodama įū Amerikos 
Hollywoodu, turi pagaminusi 

gerų veikž| 
/petito 

_ .. _ .........
./teatro, 

fįlįnas esąs tubm, kad 
jęf ^įętkųjamoje rolėje .yrai 25 
metų; aktoriuj ^N^oįai Čferka- 
sov- praminta^/'Kusįjos Poyi’u 
įluni. čerkasdyj rolę
^rofesdriads Klėmęht Titoiria* 

pagatoėjųįlo Rusijos 
mokslininkę * Būdamas pirinaei- 
liu mokslininku,^ji? vienok prir 
Čmęs revoliuciją kaipo faktą ir 
tikėjo, kad revoliucija paliuo- 
suos mokslą nuo klasinio išnau
dojimo ir leis jam tarnauti vi
sų' žmonių labui. ■t—R. v

________įįL 

Garsinkite “N-nose” 
‘‘ .»• ( i ■' r į?; r ’ .įfA'■

“Bal-

įjE - o

nįs, kurį C
wys„ yra

Chicagos Miesto 
Pietų Ribos 
1889 Metais 

r * Ui

Iki 1889 metų s-a'usio 29 d. 
Čikagos miesto ribo^ ėjo toj 

Į vietoj, kur dabar yra 39 gatvė 
arba Pershing road. Aplin

kiniai ;(tų laikų miesteliai' £rie 
miesto prisidėti nenorėjo ir 
todėl sąjunga, kurios priešaky 
buvo John P. Hopkins, vėliau 
miesto\ mayoraę, turėję geroka! 
pasidatbuoti, kad jas perkalbė
ti. Ypatingai daug pastangų) te
ko padėti, kad prikalbinti prie 
miesto, prisijungti Hyde Park, 
Town of Lake, Jefferson, Lake 
Vjew ir dalinai Cicero kaime
lius. # ‘

Bet; darbas nenuėjo,/niekais. 
J(889 metais sausio mėn. 29’d. 
įpiesto piątų* ribos buvo nukel
tos net iki 115 gatvės. John P. 
Hopkins miesto <mayoru buvo 
išrinktas 1893 metais gruodžio 
27 d. / -

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
; ' ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė
* t/ ' » * .. 4

Adresas • , .......
S

Telefonas .......

Amžius Svoris

Plaukų spalva
r' j . .1 •

Akių spalva ...
A '• ■ ? -*, y Z’ L. * * •

Užsiėmimas ...

šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ PrisiunČiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

Parašas

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. . ;■ ■>/'j .




