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Amerika Trokšta Pastovios Taikos
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Sako Prez, Rooseveltas
Prezidento Roosevelto kalboj matoma 

kvietimas Japonijai dalyvauti taikos 
konferencijoj
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Lietuvos Naujienos
Trūksta Zuperio

aiškino narni-*

WASHINGTON, D. C., sp. 
13. — AntracĮienj, spalio 12, 
nuo 8:3d iki 9:30 valandos va
karo prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo per radio. Jo kalbos 
klausėsi ne tik Amerika, bet 
ir visas p&aulis.

Preriden
nes, šalies didaus problemas, 
kurios reikalauja jo šaukti spe
cialią Jungtinių Valstijų kon
greso sesiją. Jis tačiau palietė 
ir opiuosius Šiandien visam pa
sauli u‘i įvykius, būtent kinų- 
japonų konfliktą.

Įžymiausios jo kalboj vietos; 
gal būt buvo esmėj, šios:

“Aš žirtau, kad demokratijos 
priešai sakys, jogei šalies ge
rovei liedera šaukti specialią- 
kongreso sesiją”., Bet, aiškino! 
prezidentas, į kongreso dar
buotę neprivalu taip žiūrėti.- 
Kongreso .pareiga yra rūpintis 
šalies reikalais juo didesnę da-; 
lį laiko.

Gerbūvis, kurio Amerika 
trokšta, sakė Rooseveltas, tu
rėtų būti sveikas ir pastovus,' 
o ne. laikinisturėtu 
būti visiems, o ne“tam Tikroms

kitų grupių vargu.
Jis, prezidentaą, yra šalinin

kas pilno, pakankamo mokes
čio 'Visiems darbininkams. Bet. 
šiuo momentu jis labiausia su-

sirupinęs > padidinimu mokes- 
ties mažiausia apmokamiems 
darbininkams.

Kalbos pabaigoj prez. Roo
seveltas palietė taikos klausi
mą, sakydamas tžfrp kitko:

“Sveikas protas, Amerikos 
inteligentiškumas sutinka su 
manim, kad Amerika nekenčia 
karo.- Amerika ^trokšta taikos. 
jTędėl Amerika aktyviai ieško

Korespondentai iš Washing- 
tono praneša, kad prezidento 
viešas pareiškimas, jogei Ame
rika pasižadėjo dalyvauti kon
ferencijoj kinų-japonų konflik
to reikalu', simiriint japonus ir 
kinus, diplomatų manymu, esąs 
labai reikšmingas.

Esą, joks įgudęs diplomatas 
jiebutų kalbėjęs taip atvirai, 
kaip kalbėjo Rooseveltas, ne
turėdamas japonų pritarimo 
savo sumanymui. Prisimenama 
taipgi, kad po Chieagoj pasa
kytos prez. Roosevelto kalbos 
japonų spauda toli gražu ne
pareiškė tokių aštrių protestų, 
kokių tikėtasi.

Iš to daroma išvadas, kad 
šaukiamoji kftių-japbhų kon* 
fhktui rišti konferencijoj gal 
ir japonai neatsisakys daly
vauti ir kad gal konfliktas nė
ra taip sunku likviduoti, kaip 
dabar atrodo.

f ZARASAI. — Apylinkės ūki
ninkai, atėjus rudens sėjai, ne
gauna pirkti zuperio. “Lietū
kis” jo beveik nepristato, o 
privatus pirkliai kad ir atve
ža, bet, ne visiems jo užtenka, 
be to, jie veža zuperį iš Kau
no sunkvežimiais ir dėl to vie
nas centneris pabrangsta apie 
pustrečio lt. vien tik dėl per
vežimo išlaidų.

Vilijampolės Rabinų 
Seminarijoje

Kinija pritaria Roo 
sevelto kalbai

Ragina boikotuoti 
Japonijos prekes

Ohio, toismabufis, kurtame 
os Mrs. Auna Mario Ha h n, 
ągncr, 78 m., kurio turtą pa

Valymas Rusijoj ne 
betoli galo

Cincinnatif, 
kictijoj mokytojos Mrs. Anna 
vokietį Jacob Wągner, 78 m., 
“globodama” senus vokiečius 
Vokatų sėdi ir pati kaltinamo

■ ■ ■ ’ • t . . • <

Fašistai pradėsią 
puolimą Valen- 

cijos
HENDAYE, Ispanija, spalio 

13. —- Vyriausybininkai per
kėlė savo ministerijas iš Va- 
lencijos į Barcelpną; .,,

Fašistai skėlbė, kad įie bu
vo prisidengę kaip, trečiadienį 
pradėti smarkų ofėnsyyą prieš 
Valericiją.' . ' ?;7

riaušybininkąi perkėlė taipgi 
kai kurias svarbiąsias įmo
nes. . ' , . ...

Vyriausybininkai kategoriš
kai pareiškė, kad j ie „ nemano 
kraustytis 5 iš Madrido, nežiū
rinti visų fašistų atakų iš oro.

yra nagrinėjama byla buvusios Vo- 
31.m;, kaltinamos nunuodijus senį 

Ui ji pasisavinusi."Įtariama, kad ji 
gal 13 žmonių. Prie stalo tarp ad-

......... ...........f,'. ......................

A.D.F. aimete C.I.O.

DENVER, Colo., spalio 13. 
— Amerikos Darbo Federaci-

■ į . - - j ' * ■

jos suYažiayime daryta begalė 
priekaištų C.I.O. Tarp priekai
štų bene svarbiausi, buvo šie: 
i — CjLO. skaldąs Amerikos 
darbininkų judėjimą^ 2 — 
Lęwis -iiiktątoriškai Šeimįnin-

3,000 japonų užmuš 
ta ir sužeista

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 13. — Maskvoj kalba
ma, kąd “valymas” Sovietų 
Rusijos nuo “kenkėjų, sabo- 
tažninkų, šnipų ir kitokių pa-: 
vojingų šaliai elementų” esąs 
jau prie galo.

Kaip
pasibaigsiąs *apie 
dieną šių 
bolševikų 
sukaktis.

• Stiklų g., šiomis dienomis
įvyko gana juokingas atsitiki
mas. Vidudienį, pačiame semi
narijos auklėtinių Talmudo 
mokslo nagrinėjimo įkarštyje, 
viename kampe iš lubų pradėjo 
smarkiai kristi ant galvų kal
kių gabalai ir pasirodė debe
sys dulkių. Seminarijos auklė
tiniai, labai išsigandę, pradėjo 
šokinėti pro langus, nes pama
nė, kad visas pastatas griūva. 
Tačiau, greit pasigirdo iš auk
što moteriškas balsas ir paste
bėta pora kojų, išsikišusių pro 
lubų lentas. • '

• Pasirodė, kad seminarijos 
užvaizdos tarnaitė buvo užko
pusi baltinių padžiauti ir pa
taikiusi į supuvusių lubų vie
tą, kuri įlūžo, šis įvykis pra
juokino visą Vilijampolę.

SHANGHAI, Kinija, spalio 
13. — 15,000 japonų mėgino 
perlaužti kinų eiles prie mie
sto Tzang, Shanghajaus fron
te. Kinai atmušė japonus, ku
rie puolime pražudė 3,000 ka
rių sužeistais ir užmuštais.

nužiūrima, valymas 
lapkričio 7 

metų. Ta diena bus 
revoliucijos 20 metų

Press apskaičiavimu,United 
paskutiniame Sovietų Rusijos 
“valyme” 817 asmenų buvę 
žudyta. Bet 62 asmenys 
laukia teismo.

nu-
dar

“Inkaro” Fab. Direkci 
ja Apeina Sutartį

SHANGHAI, Kinija, spalio; 
13. — Kinai užginančiai prP 
tarė prezidento Roosevelto kal
bai, . pasakytai per radio an-< 
tradienio vakare. Prezidentas 
šitoj kalboj kvietė devynes val
stybės pasirašiusias sutartį, jų. 
tarpe Kiniją ir Japoniją, kon
ferencijai tikslu ieškoti prie
monių kinų-japonų konfliktui 
likviduoti.

’ *-■ i

Tačiau kinai nesitiki niekp 
ypatingai gero iš tos konferen
cijos, nes galutinis konflikto 
išrišimas, jiems atrodo, pri-į 
klausys nuo Japonijos milita- 
ristų. -

ATLANTIC CITY, N. J., sp. 
13. — Harry Bridges, Ramio
jo vandenyno pakraščių uostų 
darbininkų vadas, atsišaukė i 
C.I.O. konferenciją kviesdamas 
paskelbti C.I.O. unijų boikott) 
Japonijos prekėms. «

Bridges pareiškė, kad nors 
jo atstovaujamos organizacjios 
nariams boikotas žada darbo 
sumažėjimą, tačiau teisybė rei
kalaujanti boikoto. Bridges rei
kalavimas paduota rezoliucijų 
komisijai, kuri patieks rapor
tą kalbamu klausimu vėliau.

Prancūzija ir Britą- 
nija nusileido Mus- 

‘ soliniui

Popiežius irgi prieš 
užpuolikus

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
13. — Vatikano organe “Os-- 
servatore Romano1’ tilpusios 
atakos prieš užpuolikus sukėlė 
sensiaciją Paryžiuje. Dar Ia-» 
biat? sujaudinęs prancūzus pri-į 
tarimas prezidento Roosevelto 
ir Britanijos premjero Cham- 
berlaino pareiškimams.

Kai kurie tėmytojai yra lin
kę matyti šiuose pareiškimuo-' 
se atnaujinimą kovos tarp 
Mussolinio ir Vatikano.

Vokietija padarė su
tarti su Belgija

BERLYNAS, Vokietija, sp. 
13. — Vokietijos vyriausybė 
trečiadienį apsimainė su Bel
gija nptomis. Belgijos, mažos 
šalies pareiškimai, žinoma, ne 
taip svarbus, kaip Vokietijos.

Vokietija gi pareiškė, kad 
ji visuomet gerbs Belgijos ne
priklausomybę ir nepuls jos. 
Nepuolimo tačiau prižadas, sa
ko Vokietijos nota, pasibaigs 
tuomet, ‘ kai Belgija sumanys 
dalyvauti kare, kuriame Vo
kietija bus įvelta. Nepuolimo 
prižadas pasibaigs^ jėįi Belgija 
leis kitai valstybei per savo 
teritoriją pulti Vokietiją. •

Likviduota automobilių 
darbininkų streikas
PORT HURON," Mich., sp. 

13. — Anksti trečiadienio ry
tą likviduotą Enameled Mag- 
net Wire darbininkų streikas, 
kompanijai/ pasirašius sutartį

LONDONAS, Anglija,; spalio 
13. _ Prancūzija ir Didžioji 
Britanija pakvietė Italiją da
lyvauti šių trijų valstybių kon
ferencijoj. Konferencijos tiks
las buvo apsvarstyti ištrauki
mą Italijon kariuomenės iš Is
panijos. .

Mussolinio vyriausybė atsa
kė, kad ji nesutinką dalyvauti 
tik trijų valstybių konferenci
joj. Italijos nota pasiūlė su
šaukti komitetą 27 valstybių, 
kurios padarė sutartį nesikiši
mo į Ispanijos reikalus.

Trečiad. Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybės priėmė 
Mussolinio. reikalavimą ir suti
ko dalyvauti 27 valstybių kon
ferencijoj. Konferencijai su
šaukti nustatyta dvi savaites 
laiko. ,

Britanijos vyriausybės atsto
vai pareiškė, kad jeigu ši kon
ferencija nieko neatsieks, tai 
Prancūzija it Britanija imsis 
kitokių; priemonių ginčui iš
spręsti.

Prancūzijos vyriausybė nu
tarė neimti | jokios akeijos Is
panijos klausimu kol paskir
tas dviejų savaičių laikas 
išeis. e

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: /

Giedra; vėsu; vidutinio
smarkumo daugiausia šiaurės 
rytų vėjai; saulė teka 6:00, su United Automobile Workers 
leidžiasi 5:12 valandą. . unija.

7; • . . ' • '* . ■ a ■ R,, y..

~ TaigU.L
spalio >12 d.< čil.O. konferen
cija; ‘laikoma Atlantic City, N, 
Jk, "priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė ją Amerikos Darbo Fe
deracijai. '

Rezoliucijj'Oiji;- buvo toks pa
siūlymas: lai Amerikos Darbo 
Federacija ir C.I.O. išrenka po 
100 savo atstovų bendram, šių 
dviejų organizacijų atstovų pa
sitarimui tikslu atsteigli dar
bininkų vienybę Ąrperikoj.

William Green padarė oficia
lų pareiškimą dėl sakytos re
zoliucijos : esą, C.I.O. , pakvie
timas neatrodąs nuoširdus ir 
todėl Amerikos Darbo Federa
cija jo nepriėmusi.

1 . • 7

Shanghajaus fron
tas nėšikeičia

SHANGHAI, Kinija,, spalio 
13. — Vakar, trečiadienį, pra
sidėjo trečias mėnuo kai japo
nai, įsįbriovę Kinijon, užsimo
jo paimti Šhhnghajaus mies-

nev .« ’ »<
j

Fašistai vėl bombar
■

Einšteino sūnūs prašy
duom Madrida s,“< Am"l,k™

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
13. — čia gaunama žinių, kad 
Ispanijoj sukilėlių kariuomenė 
vėl bombarduoja . Madridą pa
šėlusiu atkaklumu. Nuožmus 
mūšiai šiaučia taipgi Aragon 
fronte.

Antradienį-'kuone šimtas ae
roplanų, taip valstybininkų, 
kaip sukilėlių dalyvavę kauty
nėse prie Saragossa.

Sukilėliai skelbia nušovę 13 
valstybininkų aeroplanų, val
stybininkai gi sako nušovę 7 
sukilėlių aeroplanus.

NĖW YORK, N. Y., spalio 
13. — Garsiojo' Vokietijos fi
ziko Alberto Einšteino sūnūs 
Albert Jr. atvyko Amerikon 
pasimatyti su tėvu, kuris čia 
apsigyveno nacių režimo išgui
tas iš Vokietijos. Jaunasis Ein- 
steįn yra konstrukcijos inži
nierius. Jis pareiškė, kad svar
stąs galimumui apsigyventi 
Amerikoj pastoviai.

Vitaminas kaipo prie 
monė ^nelaimėms 

išvengti

■B*.

Naujas darbas mote- 
riitfs busimam kare

jo paimti Shhnghajaus 
tą. ;? f '

Japonų .. Išimoj imas
karo fronte iki šio laiko neda
vė jiems nieko. Tiek kinai, 
tiek japonai laikosi praktiškai 
vienoj vietoj apšaudydami vie
ni kitus patrankomis. Tik tdar 
japonai ■■iį, aeropląnų terioja 
kinų miestą ir žudo civilius 
gyventoj uš,' vyrus, > moteris : ir 
vaikus. -7

Patys japonai pripažįsta ki
nų ryžtiąįųmą, kurio tur būt 
nesitikėjo sulaukti. 7 ’

Streikas Baltajam 
Name

šiame

NEW YORK, N. Y., spalio 
13. — Numatoma, kad Didžio
ji Britanija, jei kils karas, ta
me busimam kare -padės tar
nybai ir moteris aviatores. 
Taip pareiškė Lady Drummond 
Hay, žinoma Britanijos aviato- 
rė. Pasak jos, 'moterys avia- 
tores • veikiausia bus imamos 
tarnybai kaip pasiuntinės ir 
transporto gabentojos.

NEW YORK, N. Y., spalio 
13. —■ Jau/padaryta visai ty
ras vitaminas A. Gal neužil
go jis pasirodys rinkoj. Jį var
todami Automobilistai, kurie 
nakties metu tarsi apanka, su
stiprins savo regėjimą. Dėka 
to, tikimasi, daug automobilių 
nelaimių nakties laiku bus ga
lima išvengti. *

KAUNAS, Rūgs. 21—Praė
jusią savaitę “Inkaro” kabo
siu fabriko darbininkai, kaip 
buvo pranešta, sudarė su fab
riko direkcija sutartį ir pra
dėjo darbą. Tačiau tos sutar
ties kaip informuoja darbinin
kėj, fabriko direkcija nevykdo. 
Tarp kitų straipsnių sutartyje 
buvo. pažymėta irpasižadėta, 
kad fabriko direkcija per 8 sa
vaites iš darbo neatleis nė vie
no darbininko, o jau ligi šio 
atleido 5. Atleistieji darbinin
kai reikalauja, kad jiems butų 
sumokėta kompensacija ir už 
8 savaites galimas uždarbis. 
Fabriko direkcija kompensaci
jas sutinka mokėti, bet nemo
ka to uždarbio, kurį darbinin
kas gali uždirbti per 8 savai
tes. Kai kurie atleisti darbinin
kai sutiko paimti kompensaci
jas ir pasirašė, kad , daugiau 
jokių pretenzijų nereiškia, ta
čiau kiti skundžiasi teismui.

Be to, sutartyje fabriko di
rekcija buvo pasižadėjusi tar
pininkauti atitinkamose įstai
gose, kad butų paleisti suim
tieji fabriko darbininkai. Ir 
to, sutarties straipsnio fabri
ko direkcija nepildo? '

Buhalteris . Pametė 
Knygas <

Devyni Holandijos ka
rininkai žuvo

Reikalauja $100 už 
lavonų ;

STRĘĖTSyiLLE, Ont., sp. 
13. — Antradienį, spalio 12 d., 
čia rasta atkastas kapas, ku
riame prieš . tris dienas buvo 
palaidotas vaikas. Iš karsto la
vonas išimtas, o palikta rašte
lis reikalaująs $100 už lavono 
sugrąžinimą? r

SINGAPORE, spalio 13. — 
Holandijos orlaivių, komąnduu- 

aštuo- 
ank- 
aero- 
įkrito

tojas H. G. Bruyne ir 
ni kiti karininkai žuvo 
sti trečiadienio rytą, kai 
planaą, kuriuo jie |ėkė, 
j jurą prie. Java salos.

šeši žuvo aliejaus laivo 
ekspliozijoj

Prieš kelias Urenąs; oiuskam- 
bėjo, kad Varnių pienines bu
halteris Lukošius su 2000 pie
ninės pinigų kažkur dingo ir 
iki šiai dienai nežinia kur ran
dasi. Dabar Telšių pieninėje 
sensacija, gal būt net pirma 
tos rūšies Lietuvoje Telšių aps. 
v-bos buhalteris Rubšlaukis pa
metęs buhalterijos knygas. Jis 
jas vežęs į Kauną patikrini
mui ir bevažiuodamas kažkur 
pamėtė. Knygos dingo, o jų 
vietoje, atsirado revizorius.

Rubšlaukis jau atsistatydino. 
Eina revizija.

Vajus 10,000,000

■ VVASHINGTON, D. C.,
13. — Pradedant lapkričio 9 
diena Jaunųj ų Demokratų Klu
bai
naujiems nariams gauti. Jie 
tikisi naujų narių įrašyti apie, 
10,000,000.

' ' J ’ ' - M' ■: ■ '
S'!- i '■

ft.

ap<

' Dar 10 nuteista ' mirti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 13. — Dešimt asmenų, 
pripažintų -fašistais esant, tre
čiadienį nuteista mirti Razak- 
stane. Jie kaltinta trukdę ko-

WASHINGT0N, D. C., sp. 
į.3?iSustreikavo ''-štymfite?. 
riąi, paimti darbai prię įtaisy
mo oro reguliavimo Baltajame 
Name. Be to, streikas grumo j a 
išsiplėstivk|t|iose fėderiilių 
jėktų .dateb^ė hŽOiMtąnąŪVf;. 
ir. jo apylinkėje, šis streikas lektyvių_ ūkių darbų 
yra jaunuo ' to’ lįiįW

■■ sąkrfM . jįarbas 
dirbti- apie pora metij ątfeĮU

Kiti šeši asmenys pasmer> 
ta Kaukazo srity už gadinimą
javų. ■■ •

HOUSTON, Texas, spalio 13 
— Aliejaus dūda sprogo, kai 
darbininkai plovė laivą vadina
mu “plovimui aliejum”, kad iš
valyti tankas ir pripildyti- jas 
naujų aliejum. Aliejus paplito 
ir pasiekė virtuvę, čia jis už-* 
silįepsnojo ir iš to kilo eksplo
ziją. Pasėkoj šeši‘asmenys su- ką Alfonsą, gyv. ten pat, smo- 
degė, 12 kitų kritiškai sulžei- gė peiliu jam į dešinį šoną. Ku
sta. Nelaimė ištiko laivą Para- likauskas nugabentas greitosios 
guana spalio 12 d. pagalbos automobiliu į ligoninę.

PEILIU SUBADĖ
' PANEMUNE—Rūgs. 19 d. 16 
vai. 30 min. pil. Rakauskas 
Jonas, gyv. Rokų km., būdamas 
įsigėręs A. Panemunėje, Vai
doto gt. sutikęs pil. Kulikaus-
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VISOSE MIESTO 
DALYSE.

tuo pačiu ląiku 
tujrės labai 

mokintis tinkamai pri- 
gra'žiai Lietuvoje pasi-

Tai Busiąs 'ypatingas 
Muziko^- Albumas 
derėtų jįjį atsifan-

išDiRBfijAi njhn 
YANKEE POTATO CHJP$ 
POPęORN IR , PRETZĘLf? 
Pristatom i Tavernas ir Ręs^auy 

ranUs sezoninius produktus.' ■ 
‘Taipgi parduodami saldainius 4Y 

L v.. .
4643 SO. . HALSTEP. STREET< 
A-^Tel. YARDS 4996.

.Cicero
'oFiStV”* jA t**--Lietuvių

183W.take'Št.
Arti prie ’Wells Street

JOSEPH 1 GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

iii Telephone: Boulevard 2800 '
1631, ĄSHLĄND AVENUE

Res,. . 6515, So. (Rockwell, St.
Telephone: Republic 9723

1621 SO, HALSTED,, STREET 
CHICAGO, ILL. \

i . S. M.
718 West 18th Street

Ambulanče

irias, Ųieną

SAUKIT CALUMET 6969 
uNivŽėsaL pwWO & hėA^ti^

ADVOKATAS 
.<19 7 Iii

3407 Lowė Avė. Tel Yards 2510

Raištysįnrisoms pątrykimo rusima.; 
JBODYrBRACEŠi E L A S T I C 
STOCK1NGS gatavai padaryti, ar-' 
ha,; padirbsiu-tamprias pančiakąs 
Jūsų mįerai. Mės.'esąm specialistai 
'planavime ir A padirbime dirbtinų 

>daliju ir visų kitu: mokslinių kunui 
.prjętaįsų. Jei turit bet kurią ydą, 
'kreipkitės i mus—-Specialistus mo-> 
tksliniųose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
pri|iųretojai.

Ofiso TeL Boulevard 5913

DRVBERTASH 
:^756jWest; 35th>St» 
ęor,.a0f gbthc. and Halsted Ste

Ofis

«• J,ei ,jjįs dar.jneisfe>jo^e, pada
rykite .tąi, pę? dar. nevClu,. ^u- 

tuvninkę jr^iš jo^^ykite 01d

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: .<*7

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

Seredoj. ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo .12 . iki 6 v. v.

Tel. Prospęct J.012 , ,

ditoriyjoj 
koncertas į 
ir Visiems

dedą, yi^s, pastangas ijųfcmai 
svečius pnįmti ųr jjioą./^vaišin
ti gražia lietuviška daina.

Pąlinjkekim ..Pirmyn 
geriausio pasisekimo, -

Skotui 
Ka4 jo 

visas pa'sau-

IŠ RUSIJOS
Gerai, lietuviams-^ žinppjM nper> 81 

metus kaipo >. patyręs gydytojas chi
rurgas

Gydo 
vyrų

OFISO VALANDOS:^. 4
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po piet 4t\rnuo^ ikL 8i|0 vai 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

. Phone MIDWAY 2880,_
-------------- r ----------

Telefonas Yards 0994: ’

mes ilgai gėriiąes juomi, tąd 
ar nebūtų ląjfcaą ir.mpms pade-

Dr. A. J. Wmkus 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 
Vai. nuo 2? iki 4- il;OUQ 7

iki 9 y. yak,„ Trečiadieniais ir
* Sekmadieniais susitarus 

i .OFISAS 1R.REZ4PENCUA,.
4300 SO. Fairfield ’ Avė.

Tel. Lafajtette .J0ML.hu u

PAŠkUTINĖ DlĖN’A 
“BALTIC DEPUTY”

j Nūo penktadienio eis
-- /‘PRIVATUS PETER 

—VINOGRADOV GYVENIMAS 
Maskvos, darbi] 
,Uvenlmas<' ir..
SONOTONE■*. 9 ‘‘y*, ’« f •»

šiokiomis; dienomis atdara 10:45
A. M. 25c iki 1 P.. M.

hone

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų, praktikavimas,’
• ' . jūsų garantavimas.
Optometrically Akių. Specialistas
Palengvina. akių įtempimą, kuris 

jsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren-

"į, 1
HOME LOAN BANK)

~Mah atrodo, kad^Pirmyn cho
ras yra' užsitarnavęs. to važia
vimo j Lietuvą. Ir dabar atėjo 
laikas visiejns choro rėmėjams 
parodyti, kad jie ištikro nori 
remti s j chorą ir padėti jam 
dirbti lietuvybės darbą Ameri
koje! . - '

Jei pasisektų Pirmyn chorui 
sukelti reikiamą pinigų sumą ir 
išvažiuoti į Lietuvą, • tai, įga
nau, daugelis pasveikins jį ir 
pagirs už atliktą , gerą darbą. 
Bet ar nebūtų broliškiau dabar 
pagel.bos ranką ištiesti ir padė
ti. cb$į 
Ar ne
rį daįninįnkų į .Lietuvą parody
ti, kad ir „Amerikoj yra daug 
jaunuolių, kurie neųžmiišta ^a- 
yų.tąyų šąlįęsJr yra pasiryžę 
šynRiai jps .labui ir garbei dir
bti. Juk chęristafnsi reikės. labai 
dirbti įŲ bus sukeltą ręikiąma 
pinigų suma;. J, 
choristai taipjau 
sunkiai 
s iru ošti 
rodyti.

Nors• . • -S '
sunkus 
bandys savo pasiryžimą įkūnyti 

tįr tik prašo savo ^ėmėjus ir yL 
są. lietuvių visupiąęnę paremti 
Pirmyn choro parengimus savo

K. P. G r GI s
4l q ^DVpKATĄą,,,^;

! Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kąąib- 143Į -1434—Tel. Cęątral ,4411-2 
Namų; ofisas—3323 So. Jlalsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310
r . ' ,Į • > ’• . f .. ..™ ■

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį, ;

choristus laukia labai 
darbas, bet visgi jie

loiSŠ 'S. KiicKigah Avė.
• ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

: į, I. J, ZOLP Phone Boul. 5203
1646 >West 46tH Street ‘ Phone Boulevard 5566

Ręą. Phone: 
Laf.. 7383 .

Dr. S
... . „ . f 6322 S. sWve.

>ia teisingai akinius. Visuose atsi-1 VAL . 9:oo ryto ikI 8530 pOpit 
U^tafladieni.

dairias. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
:ajsomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį. ..... .
Daugely atsitikimų akys atitaisomus 
ie akinių^. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland Av.

„ Phone Boulevard. 7589

siduoda tik už $4,600. Kas noJ 
rėš išmokti vesti biįnj išmo
kinsiu. .Priežastis pardavimo 
apleidžiu šią šalį.

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandose • ‘

Nuo 10 iki 12 jdifna, 2 iki 3 PO pietų
7 iki 8 vaL, Nedėk nuo 1Q iki 12

Kez. Telephone PLAŽA 2400

GYDYTOJAI IR DENTINAI 
Amerikos. Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
•j Pljope Herųlock 2061 i

DR. JOSEPH KELLA
... . DĘNTISTAS

6558 So., Westęn> Avė.
Valandos nuo ,9‘ iki. r vakaro 

/.SArAdnI nairal nutarti.

Tel. Bouievard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandose nuo 2 iki?4i >nuo 7 
iki 8:30 v, Nedėl. nuę L0,i|u X2 a.m.

DltS.NAIĘSJLjS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

----- -- Ofisas ir Rezidencija 
3335 So.. Haūtėd St 

, CHICAGO, ILL.

■' , . . A.- PĖTKUŠ
1410 South 49tli Court Cicero Phone Cicero 2109

NEPh'AĖfek šios PROGOS.

Parsiduoda ką^pin»s
štų namas ir valgomų daiktų 
krautuvė, geroj, viętoj, lietu
vių ir slavų apgyventoje Na
mas gerame stovy j. Parsiduoda 
tik už pusę kainos kiek ver
tas. 3 flatai po 4 ir 5 kamba
rius. Garadžius 2 mašinom.

Be tq, at^imipkit^.^daą^-t^i, 
pęjtę,; kai Jųs^ pąbftnąysitę 

pirpią Į^ąbiąų.velniniu Qld 
Gold cigaretų pakelį ir, Jęi jų-! 
sų jie nenustebins, tai. jus at- 
g^usjlte savo pinigu^ dviguboj 
sumoj. .. . 7 .1,. ;, ^ .... . ..

DR. G. SERNER 
, įĮ^TUVIŠ AKI y GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritąikp. Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

, . kampas Halsted • St. ? < 
balandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki J 

Nedėliomiš’ pagal sutartį.

Baime ima, kad po 
•— i e uS /A «.'•> M ttį>,

poros mėnesių reikė 
aimoket savo

Morgičių!

332S kb. 'Halstęa St
Valandos; ..nuo Į0; P

ir nuo 6,iki 8 vakaro, 
šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

., Juozapas Azukas 
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėję apdraudos 
nuo ugnies-i-ant. savo rakandų. 
Nelaukite pakQj jUS< tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas — ,s~;
....juiiiagrAiika, 
PRdPERTY^OWNERS ASSOCIA

TION OF BRIDGEPORT 
3303 So. : Lituąuięa Avenue 

į - . i.Tel>; Bbulevaxd ?8450 
(Atdara nuo, 10 ryta ilęi 9 vakD

musų sekretorius suteiks jums visaą 
informacijas. ,

• • > . * !

LIIHl JA NIAN ŠULDING, LOAN & 
SAVlNGS ASSOCIAT10N

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Teteforths CANAL Š5()0

Prieš kiek laiko su dideliu 
malonumų peiįskaičiąu “jNrujie- 
rose” žinią,, kad.Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn ruošiasi 
ateinančią (; vasarą.. Ayą^iųbti į 
Lietuvą, j idži^ift Lietuvos dai
nų šventę. Tai yra didelis pasi
ryžimas ir iš, visos širdies trok
štu, kad Pirmyn choras, rąstų 
gą imybės šį savo pasiryžimą jr 
kūnyti.

Vėliau betgi irian teko skai
tyti pasiūlymus iš visų Chicągos 
lietuvių parinktų dainininkų 
sudaryti vieną chorą ir tik 
tokį; bendrą rinktinių daininin
kų chorą siųsti i Lietuvą.

-. . .. < .• « •. L *. ■ •Nejaugi tie siūlytojai neįma
no, j^Ljokis choras, kurį dagi 
svetimtaučiįi“^erbia ir kviečia 
pas save dainuoti, nėra užtek
tinai geras-- dainuoti Lietuvos 
dainų šventėje

Aš kaipo ši.0k tiek nusima
nanti apie muziką, jaučiuos-tu
rinti teisę pasakyti, kad ne tas 
chcras geriausia dainuoja, ku
rks daugiausia, solistų turi, bet 
tas, kuris su paprastais gerais 
balsais yra per ilgą laiką gerai 
susidainavus.. Siunčiant tiktąi 
parinktus dainįninkus iš visos 
Chicągos^ jau nebūtų bent ku
rio choro Chicagoje reprezenta
cija, o tik grupė solistų,, daugu
mas kurių beveik niekad neda
lyvauja lietuvių parengimuose 
be atlyginimo, o ir šiaip šalina
si lietuvių veikimo. », ■

Nenorėtus! tikėti, kad Chica- 
gos lietuviai tik tekį chorą no
rėtų pasiųsti į Lietuvą. a .

Aš manau, kad Pirmyn, čho- 
Vas rengiasi siųsti , j j Uitu® 
tik'tai tuos? dainininkus, Kurie 
jau senai dainuoja ir dirba cho
re ir kurie Ir.nko pamokas nuo 
vieno iki penkių kartų į savai
tę, kiek būna yejkalas. Tuos 
dainininkus, kurie ruošia vaka
rus, parduoda bilietus, siuva 
savo kostiumus dėl operečių, o- 
perų; ir visą vakarą p irjošęi 
patys dainuoja ir po to vieton 
pasilinksminti, dar turi mūrus 
patarnauti prie alaus, ar ųžkan-j 
džių. Ir nuvargę džiaugiau, Jei 
d ug žmonių buvo, ir jjems pa 
liko,, arba guodžiasi, kad taip 
sunkiai reikėjo dirbti, o publi
ka nematė reikalo jiems padėti 
nors savo atsilankymu.

Ne, lai Pirmyn siunčia savo 
serus, sunkiai dirbančius daini
ninkus, o ne kokį ten parinktų 
dainininkų chorą, kuris niekuo 
nėra užsitarnavęs.

*'•••>,» q;-;» /.■< -j r)7'. ,
“Pirmyn” .darbuojas 29 metus «

■■ J>9 - ' X f

Pirmyn choras penui/^ančrą’; 
per 29 rtiętus dirba lietuvybės 
darbą. Tiesą, choras buvo suor
ganizuotas iš Lietuvos atvažia
vusių lietuvių, bet per pasta
ruosius keturis ar penkis metus 
jame dalyvauja vien čia gimę; 
lietuviai. Jie dainuoja lietuviš
ką dainą, liaudies ir klasiškas 
dainas. Nepasitenkindamas vien 
tuo, choras verčia ir dalii'uoja 
žymesnes amerikiečių operetes 
ir net operas, bet jas- lietuviš
kai dainuoja; ir «tik todėl lietu
viškų operų nedainuoja^ kad iki 
šiol chorui nepasisekė jų gau£i. 
Aš drįstu sakyti, kad Pirmyn 
niekur gėdos nedaro ravo dai
navimu, nuo liaudies iki sun
kiausių operos dainų. Khs ,su 
malonumu neatsimena jų pasta
tytas ^Cayalleria Rųsticana'/’ 
arba “Meilės E1ikšyras” operas? 
Pastarąją patys išsivertė į lie
tuvių kalbą ir jeigu buvo kdks 
trukumas, tai tik dėka solis
tams, kurių tudi nesugebėjo iš
mokti savp rolių; bet pats cho
ras <tikrai. profesionališkai dai
navo. Prisiminkime ir jų šaunų 
dainavimą M. Petrausko 
nėjime, kur ne vienam 
išspąude iš akių.

Gražų darbą choras

A. A. SI. AKIS
, -MJA’OKATAS ,?J 

7 So. Dearborn St.
i .Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

mJr ivęstlnimu sun- 
istų darbo. . . . į

A. Moiitvid, M. D
To'vn f* State- Bank rBldg. 

,2400 )VESTt,MADISON ^EĘT 
/ai. 1 iki 8 do pietą,-, (į iki 8 vai 

. ..... Beeley .7m>« W 
Namų telefonas Brunawick 0597

;■ 1 '*!....'r'"!-įr,,7y1'....»h-j'i"-" ■ >-i*—..........................................-

A JUOZAPAS EŪDTEIKIS IR TĖVAS 
4704 Sb^ Wėstern Avė, i - Phone Virginia 0883

,X Liueevirius .. 3
1348 So. įČalifąrnia Ąveiiue Phone Lafayette 3572

■.% j ; -L..-. ;
(MEMBER FEDERA

*<•*■ .. '♦ ■; <*• i

bnroe 3377 Į
777'-'7T7re „v U ■ į
LACHAWtCZ IR SŪNUS < \ 

Phope Canal 2^.15 i 
- Tel. Ptlllman M70 į 

k tai-ds 1139 I 
Phone Vards 1138

7 .u "7-f r. P.,J. RIDIKAS .............. .....
3354 Sb; Halsted Street >.’-v.v-. > Boulevard 4089

23Į4; ,West £3rd Placn^ - •
J3KYRIUS: 42-44 < East 108th Street - T ■........     » . ... .  ..4 |T| I.ii)nį>i -II I "H . .' 'i

Phone. CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2201 Wėst 22nd Street
A^Valandps: nuo 1—3 -ir 7-—8
Re^ 6631 So. California Avenue GarsifflftSs "N-fibšė

Telefonas Republic 7868

SVARAUS ■PRANEŠIMAS .
5 ,‘.P- Juozas Rūta . ,

PERSIKĖLE Y 'NŪOŠAVA. ’ NAM&
DABAR RANDASI .A^TęAŠU j į , n • 

3141 SOUTH HALSTED STREET
,.r (Ai ti Lietuvių Auditorijos) t. . ;,A

Namas nąujaį atremontuotas—bąltųrir . juodų plytų frontas — Viduje 
-teipgi viskas nauja.-Pirmįąus buvo.prįę 33..ir Halsted št. ‘ 

Užkviečiamei visus draugu? ir paiystamus' atsilankyti f; naują namą 
3141 SO. HALSTED ST^ JUOZAS;RŪTA,y Sav.

'Irs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapj 

. ,t and Midwife 
6630 So. Westert> 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
<se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 

itic blankets ir tt(
Moterims ir mer
ginomis patari
mai dovanai.'

ADVOKATAI

, W. 35th Placę, liko suimtas 
>bandaiįt pądėgtį. daržinę uJžpa-

• , kaly11758 S. tHalsted Št. ‘ 
f ■> j • 
: <Sc>!d> 
ją me-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHpg AVENUE 

Ofiso valandos: ' \
nuo 2—4 ir tnua.-£—8 vai. vakare 

3 . t f Rezįdąncija:
SOU^B, ęĖĄRĖMONT AVB 
Valandos—9—10 A. M. 
.Nedėlioj pagal sutartį.

Chįę^s i^eąos pąraąyęjiąi 
pranašauja, kad už savaites 
laiko mėsa atpigsianti 10 riuošl

MUS)V ŠPULkA maloniai jums PAGELBĖS 
. » ; ; x f4

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

TAlboTUVIU Dl'^ĖkTPbkilJS

i Eudcikis

Ret. ’ 4910‘4
■■ J \ eL

~ Ofiso tek Virinti 008t ’. ? 
Reaidence Tel ,BEVERlY x8244

k Tas nati- 
tpašak^ti,

plaukte plftukiį, j kontęstą įsto
jimo J ' '

r ik A oi yiizD.C'i’li
DR. SlKIKOL’jS

.Ofisas 46$5 SO. AŠHL^lį) AJE.
Ofiso vai.i.Nuo 2, iki 4 ir. nūo d iki 8 

vak. Nedėlioj •,pagal ^susitarimą
Ofisot Tel.: Boulevardh9820
Namų Tel: Prospęct 1930..

Rhone Įtoulevterd " 7042
DR. C. Z. VEZEL7S

DENTISTAŠ, T . -
v. k f j

4645 So. Ashland Avė.
. arti.. 47th Street

Valandos .-nuo 9 - iki 8. vakaro 
,ii( Se.rędoj pagal sutartį.. .• 7 \ . r HFji v ■■ ' •• ..r?! j fa ■ ’

SENIĄUgl^ |R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMU ^STAIGA 

'' amB’ulAnce
■ , r ;blĖNA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 SS. i Hermitagfe Avie.
4447 South Fairfield Avenue ' 1

Klausykite musu Lietuvių ra.dio pjpgramy jPfrmadienio vakarais 
10:00 vai' vakaro iš W. H. J, C» stoties (1420 K.)10 Wėst 18th Street

■-a. Ir musų patyręs inžinierius
r atvažiuos į jūsų namus -ir

J Suteiks. DYKAI apskai^iavi-
, B mą dėl namų apšildymo rei-

kmenu (pilant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą.

I NEREIKIA PINIGŲ IMO- 
KĖTI —36 MĖNESIAI Iš- 

MOKĖJIMUI4-ŽEMA
? ■ .pALū^XŲ ‘KAINA,., r 

j. I Atdara ,vakarais iki 7 vai.“ Į
I Nerišliomis iki

Gerai(.lietuviams-
ir „akušeris, 
staigias Jn chroniškas ligas 

vyrų, motęrų ir- vaikų pagal naufau- 
sips metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietąisus. tdhaV’.-J’'

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

Valandos r nuo 10-<12 pie6| ir 
nuo e .įki^^ą v^vakaro

TeL Canal 8110 ,
f <.<v.^7Roridenčijos telefonai*r K- 
Superior 9454 .- ar r. Central. 7464

Dr. Charles
v . OFISAS

4729 Šo. .Ashland Avė

, * f* • •/ • * ■ - •« - • • « « X 1
. ir - . . . . _ . . , f

.......“'“T" >'
.1 ilf 'l II ! 'iiYgrrjAm nriEJ . r.i-.ui.į'.?

J0ML.hu


n

’ Ketvirtadienis, spal.CU, *37
! IJ ■ ■■■■■, —■ i .i !■'.» ■  įL»»HaL"TffTTĮiSSSSSSiii'i i mll'^

CLEVELANDO ŽINIOS
Būrys clevelandiečių 

SLA 136 kuopos 
, — Reikalaut 

--t Areštuoja 
automobilistus. — Iškėlė bylą pabėgusiems kali
niams. — Konferencijos belaukiant — Kiek kuris 
kandidatas praleido pinigų vajui.

Darželio sąjungos susirinkimas.
rengiasi važiuoti j Pittsburghą. —- 
susirinkimas. — Drąsus plėšikas 
daugiau pinigų švietimo reikalams. -

baudžiami. Mat, yra stengia
masi visais budais sumažinti 
nelaimių skaičių.

Bet štai šiomis dienomis bu
vo areštuotas vienos radijo sto
ties anonseris, kuris miesto ri
bose važiavo 50 mylių greitu
mu per valandą.

Pasirodo, jog daug lengviau 
yra kitiems patarimus duoti 
nei pačiam jų laikytis. Tas a- 
nonseris nuolat per radijo kar
tojo, kad miesto gatvėmis ne
galima greit važiuoti ir 
dėlto pats nusikalto.

Iškėlė bylą pabėgusiems 
nusikaltėliams .

šiame skyriuje jau kartą 
buvo minėta, kad iš pavieto 
kalėjimo pabėgo keturi krimi
nalistai. Pabėgo jie vogtu au
tomobiliu ir smarkiai bevažiuo
dami užlėkė ant Bertha Tober. 
Pastaroji buvo; vietoje užmušą ' 
ta. Dabar žuvusios moters vy-

i ras iškėlė bylą: jis iškėlė bylą:* • jis iš pabėgusių kriminalistų ; 
reikalauja $50,000 atlyginimo.

Viskas, žinoma, butų tvarko
je, jei tuos kriininalistus butų 
galimą į teismą pristatyti. Bet 
kolkas jiė tebėra laisvėje ir 
jokiu budu savo valia į teis
mą nevykš. O tuo tarpu polici
ja negali jų pagauti.

f Nepatenkintas \
i. .
• Vienas geras Kupiškio kata

likas padarė man priekaištą. 
Nepatenkintas jis tuo, kad aš 
rašinėju tokius laikraščius, 
kurie esą “pusiau raudoni”.

Negalėdamas suprasti, ką ji 
nori pasakyti, aš paprašiau pa
aiškinimo. Būtent, ar tie laik
raščiai yra ant pusiau raudono 
popieriaus spausdinami, ar jų 
skelbiamos žinios yra raudo
nos? . ' > ; ' ’

Kupiškėnas ir vienaip ir ki
taip aiškino, bet nieko neišėjo.

šia proga bus pravartu pri
minti, jog tas katalikas labai 
mėgsta “pusiau raudonuosius” 
laikraščius skaityti. Jis tiėsipg 
gaudyte gaudo tuos laikraščius. 
O jo kritika yrą visai papugįš- 
ka: kartoja tai, ką nugirsta 
savo kunigužį sakant.

Svėčiai
šiomis dienomis Clevelando 

lankėsi p. Chas. Pikiel su sayo 
žmona. Jie yra plačiai žinomi 
Pittsburgho biznieriai.

Atvykę jie buvo ne tiek sve
čiuotis, kiek atlikti biznio rei
kalus pas J. Jarų .

Svarbi konferencija
Clevelando komitetas šaukia 

svarbią konferenciją A. L. 
Kongreso reikalu. Konferenci
ja įvyks spalio 3D d., 10 vah 
ryto, Lietuvių darbininkų sa
lėje, 920 E. 79th St. Visi esa
te kviečiami dalyvauti: tiek 
draugijų atstovai,, tiek pavie
niai asmenys, kurie tik domi
si kongreso reikalu. t

Kiek kandidatai praleido 
pinigų

štai apytikrė apyskaita, kiek 
kuris kandidatai praleido pinigų 
nominacijų vajaus reikalams. 
Aiškus daiktas, kad majoro 
vieta buvo svarbiausia ir dėl

1 jos labiausiai varžėsi. Dabar
tinis majoras Burton, kuris 
laimėjo nominacijas, drauge su 
savo rėmėjais vajaus reika
lams išleido $28,402.22. Surin
ko jis 108,828 balsus. Tokįp 

miesto gatvėmis automobilis- budu kiekvienas balsuotojas 
tai bus areštuojami ir skaudžiai jam atsiėjo 27 centus su vir-
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Iš darželio sąjungos veiklos
Spalio 4 d. įvyko Lietuvių 

kultūros darželio sąjungos mė
nesinis susirinkimas. Pirmiau
sia įvairios komisijos išdavė 
raportus. Iš tų raportų paaiškė
jo, kad sąjunga kruta, kiek 
gali. Valdyba pranešė, kad są
jungos parengimas įvyks spa
lio 24 d.

Dėl finansų raporto daugelis 
reiškia susirūpinimo. Daugelis 
yra tos nuomones, kad reika
lingas esti didesnis kooperavi- 
mas. Tik tokiu budu, sako jie, 
bus galima sukelti pakankamai 
pinigų, kad butų galima atmo
kėti skolas, kurios buvo pada
rytos ryšium su darželio įren
gimu.

Clevėlandiečiai rengiasi į 
Pittsburghą važiuoti

Nemažas būrys clevelandiečių 
rengiasi važiuoti į Pittsburghą 
spalio 31 d. Mat, tą dieną ten 
įMyks didelis koncertas. Iš 
Clevelando tad važiuoja ir kai 
kurie dainininkai, kurie daly
vaus programoje.

Kiek galima spręsti, tai bus 
vienas didžiausių parengimų, 
kokį pittsburghiečiai yra tu
rėję. P-a s Dar gis, radijo va
landos vedėjas, rengia tą kon
certą penkių metų radijo pro
gramų sukakties proga. O ka
dangi tos programos Pittsbur 
ghe yra gana popųlįąriškos, 
tai todėl ir galima tikėtis la
bai daug publikos.

Šia proga aš sveikinu p. Dar- 
gj, kuris per penkerius metus 
pajėgė radijo programas iš
laikyti. Nėra reikalo aiškinti, 
kad tai buvo sunkus ir labai 
atsakingas 
Dargiui ir 
kreditas už 
ryžimą.

Sėkmingas SLA 136 kuopos 
susirinkimas

Spalio 5 d. SLA 136 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą, kuris praėjo labai sklan
džiai. Nariai gyvai gvildeno 
įvairius organizacijos reikalus. 
Narių atžvilgiu susirinkimas 
buvo labai gausingas.

Tai bent drąsus plėšikas
Pačiame vidurmiestyje vie

nas apsiginklavęs plėšikas įėjo 
į Advanče Loan kompanijos 
ofisą ir iš kasininkės atėmė 
$750. Po to jis spruko į minią 
ir pasislėpė. Nors tai buvo vi
dudienis, bet plėšikui pasisekė 
pabėgti.

Reikalauja daugiau pinigų 
mokykloms

Miesto mokyklų taryba rei
kalauja apie dvidešimt tukstan-, 
čių dolerių daugiau, negu su
darant biudžetą buvo numa
toma. Mat, per vasarą nemažas 
skaičius mokytojų lankė kole
gijas ir universitetus ir pasie
kė aukštesnius laipsnius. O mo
kytojams,’kurie įsigyja aukštes 
n į mokslą, yra numatomos di
desnės algos. Apskaičiuojamą/ 
kAd reikėsią apie dvidešimt 
tūkstančių dolerių, kad butų 
galima sakytiems mokytojams 
algas pakelti. )

Lengviau kitiems įstatymus 
aiškinti, negu patiems jų 

laikytis
Per visus laikraščius ir ra

dijo stotis yra skelbiami įspė
jimai, kad už greitą važiavimą

darbas. Todėl p. 
priklauso didelis 
ištvermę ir ‘ pasi-

vis

j---------- ..... --r—•—
šum. Demokratų kandida'to 
McWilliams nominacijos atsė
jo $8,697.32. Balsų surinko 72, 
081.... Vadipasi, kiekvienas bal
sas kainavo po 12.6 centų. Don- 
nell, trečias kandidatas į. ma
jorus, praleido $950.83. Balsų 
jis surinko 8,683. Tokiu budu 
kiekvienas balsas jam atsiejo 
10.9 centų. !

Kaip matote,, politiškiems va
jams išleidžiama daugiau pi
nigų nei dviejų metų ; majoro A * .. - * M A
alga .išnešu, {dosniausias daly
kas dar yra ir tas, kad patys 
kandidatai iš savo kišenės va
jaus reikalams neduoda labai 
jau daug pinigų. Pavyzdžiui, 
vietos laikraščiai rašo jog Bųr- 
ton vajaus fondui davęs tik 
penkiasdešimt dolerių,—visi ki
ti pinigai buvę kitų asmenų su
aukoti.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
tie asmenys aukojo pinigus 
vajaus reikalams? Nejaugi tai 
yra koks labdaringas darbas? •v ... ■ /

Reikia būti didžiausiam nai* 
vėlini, kad butų galima tikėti, 
jog jie tai daro be “užpakali
nių minčių”. Aiškiau ir tiksliau 
sakant, jie duoda pinigus todėl, 
kad tikisi visokių ‘'malonių”. 
O tų “malonių” vertė, žinoma, 
yra daug vertesnė nei tie pi
nigai, kuriuos jie duoda.

Kitas labai gausus šaltinis, iš 
kurio susidaro politiško vajaus 
fondas, yra miesto darbininkai 
ir tarnautojai. Kadangi jų 
darbai yra “politiški”, atseit, 
priklauso nuo politikierių ma
lonės, tai noromis nenoromis

tos

ANGLAI MĖGSTA PARADUS.—Anglai labai mėgsta puo-< 
šnius paradus, ypač jei juose dalyvauja ir karalius su ka
raliene. Pas j ubš todęl karalius ir yra tik dekoratyvįs as
muo—parado papuoašlas. ;čia matome karalių Jurgį VI ir 
karalienę Elzbietą laike jų apsilankymo Caęrnarvon pily
je, Valijoje. j ’ ' * - ■

- - y j/: • ' ■ -Urį.

•.■..i ■,

jie turi sąVo bosus .remtį. Mo savo gimines, savo draugus ir 
tote jei nieko neduosi, tai nie-: 
ko ir negausi. Geriau jau kiek 
duoti nei visiškai darbo netekti.

Tos rųšies “kontribucijomis” 
dažnai yra sukeliama nemaža 
suma pinigų politiškiems va
jams. i

Tai dar nėra viskas. Kiek
vieno miesto darbininko pareiga 
yra gauti savo bošui Įdek ga
lima daugiau balsų. Todėl jis

■ •' i

Dideli ir maži politikieriai vis 
dar gana dažnai šeimininkauja, 
kaip tinkami. Ir taip bus tol, 
kol piliečiai tikrai susipras ir 
supras savo pilietiškas pareigas.

—Jonas Jarus

savo pažįstamus stengiasi pri
kalbinti, kad > balsuotų už jo 
bosą. O tie argumentai daž
niausiai j^ra tokie: jei jis ne
bus išrinktas, tai aš darbo ne
teksiu. Ir reikia pasakyti, jog 
tokie argumentai yra labai 
“švArųs”: savo : artimam žmo: 
^ui reikia juk padėti ...

i žindma, taip yra ne tik pas 
mus, bet ir kituose miestuose.

JUOKAI
Pritaikė Savo Specialybę 

z I *

Indentifikacijos skyriaus val
dininkui gimė dvynukai. Atė
jusį įstaigon linksmų “dvigu
bą jį” tėvų klausia kiti jo ben
dradarbiai.

—Na, o ar tamsta juos at
skirsi?? (
—Nieko sunkaus čia nebus: aš 
jau pasiėmiau jų pirštų at
spaudus,

EVOLIUCIJA
—Panele auklėtoja, kai man 

iškris pieno dantys, tai ar man 
kiti išdygs?—Klausia Jonukas.

—O taip,—-patvirtina auklė
toja..

—Ir jie, tur būt, vadinsis a- 
laus dantimis,—klausia toliau 
Jonukas. '

MENKUTĖ YDA
Restorano šeimininkė klau

sia valgantį klientą:—Kaip 
tamstai patinka musų dešros?

—Hm, nieko, tik turi; vieną 
menkutę ydą...

—Na ir kokią? nustebus per
traukia šeimininkė. >

—Kas -jose turi būti,4-nėra, 
o kas yra,. to neturi, būti 

’ ' ‘ J 
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Pasaka apie Žmones Lietuj
- arba:Kpdėl W Cellophane Užvalkalai

t ♦»*** «»<>*• - ■
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JŪS matote, kas atsitinka su žmogum, kuris nėra > 
apsaugotas iš viršaus, apačios ir višąs aplinkui.

Tas pats atsitinka cigarctui pakelyje, kuris nėra ap
saugotas visas aplinkui. z 0 ; /

■ ■ ; '■ '• . ■' ' '' ' '■ ' '■

Old Gold yra vienatinis cigaretas apsaugotas is 
viršaus, apačios ir visas aplinkui. Old Goldo pa
kelis yra dvilinkai apvyniotas. Du Cellophane už
valkalai vietoje vieno — užlipyti viršuj ir apačioj 
• • apsauga nuo drėgnumo, sausumo dul
kių ir nuo visokio kito cigaretų smagumo priešo.

Todėl, Old Golds yra visuomet ŠVIEŽŪS viso- 
.. kiamc ore, bi vietoje, bile laiku ... ŠVIEŽOS ne- 

žiūrint kur ir kada jūs juos perkate. Jie suteikia 
jums prizinio derliaus tabakus puikiausiose sįiję? 
gose. Geresni jūsų skoniui, geresni dėl jūsų.

** iwo;^sX^ 
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Wfralkala.il 
Callapkana” 
AHIdar© ii 
AEAčlfis

Apatiais 
Ufvalkalai II 
"Callophaii*" 
Atsidaro II 

Vlriaos

JŪS GALITE LAIMĖTI $100.000M PIRMĄ prizą g| ' 
' ** ULD GOLD'

le cigaretę krautu
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BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius *
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalant asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Aveitue

Tel. Lafayette 5824
■ ■■U I.......................... . .!■ ..........................

P.VENGELIAUSKAS
[šrenduoja SVETAINĘ Vestuvėm, 
šokiam, Bankietams, Parėms ir 
tt. Ypač svetainėje randasi visi 
patogumai dėl VESTUVIŲ.

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė.
Tel., LAFayette 4112

RAM0VA AUTO 
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

M. B E R T A S H 
Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VIČTORY 2031-2
H i ! < ' n. i u.. . ■

............................. ..
|Tel. Calumet Residence =

4258. Yards 5034 |

Banis Studio j
" * 5

Pirmos Rųšies Photo Studio j 
_ Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei-1 
Ė mynos ir pavieniai tai musų spe- j 

cialybė.

Į 3200 So. Halsted St I

PADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI- 

\ KRATYTI!
2000 NEATTMTŲ IR NIEKIENO 

’ NEVARTOTŲ

PRIMESTŲ
DRABUŽIŲ

KAUTŲ
$*>.50

IR
* OHfAUGščIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU

FURKAUTAI LABAI PIGUS . 
NEAPSIMOKA SENŲ TAISYTI

PARKWAY
TAILORS

VIENINTĖLfi KRAUTUVĖ— 
NETURIME SKYRIŲ 
405 E. 61 gatvė 
ARTI SOUTH PARK 

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI POPIET

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI-:
♦ I

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus Nuo 
sudaužymo savo automo 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00 
kuri tinka visoje Ameri ' 
koje ir daug kitokių ru 
tfu Apdršudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymu

Ręmkite, tuos, kurie 
garsinasi.

. “NAUJIENOSE”
>> ’ ,<4-

Wfralkala.il
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NAOJifi^OS.Chkago, III. . K^faMs, spal 14, *37

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News 

Isheji Daily Except Sunday by 
Uthuanlaii Pub. Co.» Ine 
1739 Sbutb Baiated Street 
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Šuikfcription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicbgo 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

rhe

Ehtered as Secorid Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of dhbagb; Itf. under of
March' Srd 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
dtW# 1-739' S.. Halsted St., ChicagO} 
1)1. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
. 4.00 
, 2.00 
. 1.50 
. .75

Užsakymo kalnai 
Chicagbfe —■ pažtti:

Metams ——____
Pusei metu

< Trinas mėnesiams ___ ‘____
Dvieto mdhėsiamš_______
Vienam ničnesiui

Chįcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei'   18c
Mėnėsiiif __________________  75c

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagdj, 
o. . J

Metams $5.00
Ptltet rifetif ______   2.75
Trfįi&i irt&Iėšiiftfttf ......lii.ii.-'.iOlu' 1.50 
E^ienV rilėlftfetam» 1.00
Vienam mčheskfl .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

• MfetamS • •• • t • i •• 4 b »•• ■ •o&l ••• •• • f «••••• $8.00 
Pusei metų ---------- 4.00

Trims mėnesiams ------- ..---- - 2.50
Pinlgii^ reikia1 siekti- pašto 'Money 

Ordėriti kartu su* užsakymu..
--------------------------- ------------ -- ■ r. \

v Užsispyrėliai
“t /♦ *

________ S-i_____ ■ -•■-■ 
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Amerikos Dhrbo Federacija baigia savo konvenci
ją Denver’e (Colo.)*, tuo tarpu kai G. L O. pradeda savo 
suvažiavimą’ Atlantic* City’je (N. J.).

Lewiso kontroliuojama organizacija pasiuntė tele
gramą Federacijos suvažiavimui, siūlydama,, kad abi 
uhijjų grupės paskirtu po šimtą atstovų- taikos dery
boms; B.et Federacijos prezidentai Grėbti1 sako, kad tas 
C; I. O. pasiūlymas esąs nepriimtinas. Green nurodo, 
kad Amerikos' Ūarbo Federacija irgi1 nori taikos ir tuo 
tikslu yra paskyrusi komitetą iš trijų.

C. I. O. mano, kad taikos derybas turi vesti po šim
tą atstovų nuo kiekvienos organizacijos,* o A. D\. Fedę- 
racija mano, kad pakanka po tris atstovus, ir todėl 
Green nepriima tewiso pasiUlymoJ O Lewisas'-- Greeno.

Jeigu- abiėjiį pusių Vadai tikrai norėtų taikos, tai 
dėl tokių' dalykų visai nesiginčytų.

Galų gale, rinks SSRS parlamenta
. .... *— ------- -

žinia iš Maskvos sako, kad pirmi1' SSRS' parlamento 
rinkimai’ pagal naująją konstituciją įvyks gruodžio 
mėn. Ii- d.r t. y.- už metų; ir savaitės Ikiko po to, kai 
“Stalino konstitucija’* buvo priimta.

Maskvoje jau" pasirodė rinkimų plakatai ir spauda 
jam paskelbė dviejų kandidatų nominacijas — Stalino ir 
Ježe'vb (žvalgybos viršininko). Kokiu budu tie du kam 
didatai' galėjo būt nominuoti, kuomet rinkimų kampani
ja dar nebuvo paskelbta,? yra nesuprantama. Wa tiktai 
aišku, kad valdžia stengėsi pralenkti- visus, padėdama' 
diktatoriaus ir jo žvalgybininko vardus pirmon’ vieton 
kandidatų sąrašuose — kad publika* žinotų, kas turės 
but-renkamas į: tą parlamentą.
x Nominacijos tęsis mėnesį laikoj (iki lapkričio 12'd:)y 
bet sovietų organas “Izvestija” praneša žmonėms, kad* 
“atskirt asmens” neturi teisės kandidatų nominuoti'; 
juos- gali* nominuoti* tiktai organizacijos; O organizacijos 
Rusijoje yr& legalizuotos tiktai* tos, kurias toleruoja^ 
Stalinas, t. y. jo paties komunistų partija1* arba draugi
jos ir sąjungos; kurias ta: partija kontroliuoja.

Tačiau bolševikiški Rusijos valdovai dar vistiek bi
jo;* kdd> rinkimus gali laimėti priešai, ir valdžios spauda 
įspėja, kad* “kraštas dar nėra visai' apvalytas nuo priė- 
šų, agentų^ iF šnipų Trockio* banditų ir Biicharino 
gaujų; bažnytininkų ir religinių sektų narių; ir sutriuš
kintųjų klasių liekanų”. Nuo šitųkuį>riėšų; šųipų ir ban
ditų^ valdžia šaukia balsuotojus apsisaugotą!

Šitokia rinkimų kampanijos pradžia1 duodk galimu
mo numanyti, kokia bus ta kampanija ir kokie bus tie 
rinkimai- Kanįpanija bus vienpusiška: kuomet Visai opo^ 
zicijai. burna yra užčiaupta, tai valdžia kel^ didžiausią 
triukšmą, isteriškai šaukdama apie “priešus” ir gąsdina 
dama balsuotojus. Kadangi jokio pasirinkimo- tarpe 
kandidatų nebus, tai gruodžio 12 d. balsavimai, bus nė 
rinkimai tikrąja to žodžio prasme, bet savo rųšies ple-; 
biscitas”^-Stalinas nori tais balsavimais parodė# pasau
liui), kad Rusijos žmonės jo diktatūrai “pritaria”.

Tokį “plebiscitą1’ (atfeiklausimą) savo- laiku darė 
Francuzijos Napoleonas Iii ir dabar juos- kai1 kad#pa
daro Vokietijos Hitleris. Su demokratija jie, žinoma^ 
nieko bendro neturi.

■ --------------- - -v .■ r-.
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tatorišką: valdžią yra* žinoma; 
ką$ jaj rupi’ rfe’ ŽiftOpių gerovė, 
M jos- pą$W itaudm Kati žmo- 
pėį' TiB^alč^ prię& taliją valdžią 
suSiųFgtete/ tai ji> liždrau- 
d£ia 4ataW visttpmehines orga- 

’riižąrij’iiį* suvą^žb (a^ita višai 
'ilždarb/ opozicirią spątidą ir už- 
įjtatfe lielią feįŠVte žmonių su- 

ftitafhlJf šalimis.
Į Šitab atfž^ilgid* ^hetabbs dik- 
tatūFa yta' te Uu*dikiB' žaislas, 
I>ąiyWtT SU’ Štaliho “prbletaria- 
ta diktatai/ Rdsijbjė. Ž|etuvb- 

oįbžiciją* d&f visgi gali ’šiaip- 
®t> Viflstiečtaf į liaudL 

ir kr'ikšči()ifj>8 demokra
tai' leidžia' savo laikraščius; jų- 
Jyderiąi užsiima savo profesijo
mis ių nekliudomai užsidirba 
sau pragyvenimą-. Amerikie
čiams* leidžiama į Lietuvą be 
kliūčių važiuoti, svečiuotis pas 
savo gimines ir kalbėtis su jdis 
'apie jų reikalus.

O paimkite Sovietų Rusiją, 
tenai nėra ne vieno laikraščio, 
kurio nekontroliuotų valdžia; 
nėra toleruojama nė šešėliš ox 
pozicijos*'— ne tik yra užmuš
ti, suareštuoti arba' ištremti į 
-užsienius socialistų ir kitų par
tijų vadai, bet yra žudomi net 
ir valdančiosios partijos nariai? 
kurie atrodo neištikimi diktato
riui. Iš Rusijos, nė vienas žmo
gus negali be valdžios leidimo 
išvažiuoti, o į Rusiją įleidž?ama 
tik Stalino tarnai ir pakalikai.

I ■ I ’ ■ .. . . . .

. Jonikas visus šituos faktus 
gerai žino, todėl jam ųęra jo
kio reikalo ilgus antifonus ra-

• Į i j . f .•

syti apie diktatoriškos valdžios 
nesirūpinimą liaudies gerove.- 
Kam laužais į. atdaras dūris?

Tačiau /Smetonos valdžia tai 
dar ne vį^ą Lietuva. Kuo'met 
mes kalbame apie kultlirirtius 
Santykius' sti Lietu va, tai ules 
turime galvoje Lietuvos žmones 
—tą pačią liaudį, kurios gerove 
diktatoriai nesirūpina: Jeigu tie 
diktatoriai trukdo Santykių už^ 
mezgimą su tais žmonėmis, tai 
argi iš to išeina, kad tų santy
kių reikia vengti? kur čia: lo-

j Ėi’doUiyiie'' šUšicfeė kbmite^aii 
i'ŠSfc prdžidbtttai; P;

šiiii GėgiiŽitri; pdgėlBri<, Kx>mtai- 
te*

£eriiįW^ vakąvą;x sa^b’ privieši
me, tari> kitko sako;
‘ “Ręįkia primfilti; kad S;

GėgūŽib ^isuoriieriiril if tati^
: tinį- veikimą aukštai įvertina 

iį Lieta^bS Vyriad^ybė^’
1 tb> galima humahyti? kad5 
Smė&Sita- lidtarė' diioti p; j(fegū-

spaudoje jau Buvo kartą minė
ti Gal' būt, kad tikslu iškilmiii- 
gai tą medalį jam įteikti-ii4'Bus 
šUrengtaš šis'- “pagerbirtio1 vaL 
karas.”

Visgi bus keista, jeigu p. Ger 
gužis, kuris yra darbininkų uni
jos Veikėjas ir sandariečių ofi- 
cialis vad^š; bus* fašistų vaF' 
džios apdovanotas medaliu.

i M- r .t. »*»■ -. •

AMERIKOS ATIDENGIMO
t DATA.

Istorijoje yra užrekorduota, 
kad Kristupas Kolumbus pasie
kė Amerikos kontinentą 1492- 
m. spalių mėn. 12 d. Bet reikia 
atsiminti, kad kalendorius ta'is 
laikais buvo netikslus. Papi 
Grigalius (Grigorijus) 1582 m. 
paskelbė naują, tikslesnį kalen
dorių, kuris yra vartojamai iT 
šiandien, šis kalendorius “pa
varė laiką” 12 dienų priekyn.

Tokiu budu, jei Kolumbas 
pamate Amerikos krantą spalių 
12 d., tai tikrovėje ta diena bu
vo spalių 24-ta.
. Beje, norvegų keliauninkas 
Leif Ericson užtiko Amerikos 
žemę anksčiau, negu Kolumbas. 
Sakoma, kad jisai pasiekęs šį 
kontinentą apie 1,000 m. Bet 
apie tau mažai kas težinojo ir 
'jokių/ didesnių pasėkų iš- šitb 
atidengimo nebuvo. Tik po Ko
lumbo kelionės Europa pradėjo 
'Interesuotis “nau j uO j u pasau
liu” ir ėmė jį eksploatuoti;

______-___ . 1 
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DURIS

' L., Jonikas gvildena klausimą 
/ar galimi emigrantų kulturii 
hiai* satitykiai su' Lietuva prie 
Čtabartiiiėa valdžibs,” bet po il
go ir sųpairiioto išvadžiojimo 
jisai nukrypsta prie klausimo, 
af Lietuvos valdžiai rupi žmb- 
,riiU gerbvė. Į šitą klausimą ji
sai’ atsako:

“Jeigu Lietuvos valdonam 
rūpėtų' liaudies labas, tai* ji 
nebūtų uždariusi visas kdltd- 

■. /rities, ekonomines orgapizačĮ- 
/ jas; ji- įsileistų užsieniuose 

spaušdihamds lietuviškus lai- 
| kraščiug- jr knygfifš; Ji leistų * 

■ Lietuvos piliečiam laisvai su
sisiekti1 su savo broliais išei 
vijoj

Mjfliiitim I. ii nu ir

DARBO
AVindsoro Kunigaikštis 
Studijuoja Nacizmą

Buvęs Anglijos karaliiis Ed- 

gėiikštiš, kuris niekad* nepasižy-

Užsibaigė
Kilęs Coaldale kasykloj;

Lansford, Pasedėjūno
spdPilMd’ sfellį'/sR ndJfibka- kuHs riieltad* hėjiasižy-

utik u rimtais' darbM cHUAr sušiau išėjb iš kasyklos/ išbuvę 
joje erti' 7' dienų.

Kartu užsibaigė ir 7,500 Pan- 
ther upelio klonio angliakasių 
paskelbtas užuojautos streikas.
: Visbs kasyklos* prikldušo Le- 
high NaVigatiori Coal Co.< kuri- 
sutiko dalinai- patenkinti’ strei- 
kierių reikalavimus. Dėl: kitų 
reikalavimų/DUs tęsiamus dery
bos Pa. gubernatoriaus 
raštinėj.

Prasidėjo ir CIO 
Konvencija

Earle

Amerikos Darbo Federacijai 
baigiant konvenciją Denvėr, 
Colo., dabar Atlantic City, N. 
J.prasidėjo CIO unijų; konven
cija. Abejose konvencijose 1d- 
bai daug laiko pašvenčiama, iš-' 
kilusiai kovai tarp darbininkų 
unijų* sąjungų CIO , už skilimą'4 
kaltina- Federaciją, kuri- nepa4' 
jėgė suorganizuoti masinės pro
dukcijos pramonių darbininkų/

Išrodo; ir CIO prisidės’ prie 
boikatavimo Japonijos prekių.

Dėt, Federacijos gruntojithb 
išbraukti iš Federacijos CIO 
unijas, ’ konvencija išreiškė vi
sišką nebojimą to, grumojiniOj 
nes kuomet Federacijos amati- 
nės unijos nuoldtbS' silpnėja*,• 
tai CIO su kiekvieria diena stip
rėja ir ptadėda užimti vadovau
jančią vietą* Amerikos darbinin
kų judėjime.

/ '■ k t •Priėšr dvejetą metų komunis
tai taip karštai troško stisišiėk- 
ti’ sti Lietuvos. žmonėmis, lęad 
jie siuntė būrį delegatų į; Pa
saulio Lietuvių Kongresą1 Kati
ne, — nors iš anksto jie labai 
gerai numanė, kad- tamė kong
rese jie vargiai gkUs progos iš
sižioti. O dabar jau jie yra prie
šingi' ir Choristų važiavimdi* į 
Lietuvą!

Susprogdino Ranką
' PANEMUNĖ—Rūgs. 19 d.
1 ; f- • ■, •

puikinės km., A; Panemuni, vai;
gyventojas Pauža Juozas, gavės 
iš kaimyno Žilinsko Jdozo kaž 
kokį knatą ar kapsulį,' taurį 
rankoje laikydamas suspaudęs-. 
Nuo spaudimo kapsulis sprogęs, 
nutraukdamas Paužai kairiosios 
rankos tris, pirštus, sužeisda-

1 Bet tai' y ra aišku be jokių’į- ma^ veidą ir krūtirtę. Nukėii- 
rodinėjimų.'- Apie:kiekvieną dlk- tėjūsiš nugabėntaš^ į- ligbiiirięi

IS LIETUVOS
“LiteHlturos” Knygy
nas iš; Voldemaro Rei
kalauja Virs 1000 Litų

UTENA—Rūgs. 13 d./Ute
nos apylnik^B '' teišme buvo 
Svarstbirias ‘‘LitėfaturOs” kny
gyno Kaune iškeltas p. Vojd©. 
nlariii Apie 1000 litą iėškinys

jąiP si tįstai? knygas.-
Tėisniarf atVėžtŽs p. Vojdę- 

maras p&sihiskih^, kad jią

knygų siųsti neprašęs ir j Oš 
esančios kartu šit kitbhiiš jo 
knygomis - Lietuvos banke. •

Byla atidėta pristatyti kny
gų užsakymą.

—..Y. ■ Trr

RUdSfito 12 I>J GAIDAS PAV
DARe APIE 1,200 LT.

NUOSTOLIŲ

VįėhM Lėy Mhdr jubktis; bet f/ 
darbininkai neparodė- mažinu
sioji Šyjfeerios.

t Pats' Wirfdsbr riedry^d1 klausi- 
nėti darbininkų. Tik vidnos 
^mergaitės* paklausė kiek ji: už
dirbanti. Ji atsakė: 24 pfeni
gus’ (mažiau 10c). Ley pasisku
bino paaiškinti, kad tai yra va
landos uždarbis; Bet xdštiek iš- C 
ėltfa; kad mergaitė pei* savaitę 
neuždirba nė $4.80, iš‘ kurių ne
toli pdšės atsiima naciai viso
kiomis mokestimis.

Windsor lankosi Vokietijoj, 
o paskui lankysis ir kitose ša
lyse neva tirti gyvenimo ir dar
bo sąlygas, kad paskui galėtų' 
praduti skelbti fašistinį ‘‘socia- 
lib aprimlmo” teoriją. Jiš jau 
riiošiąg planus' kaip ta “sbčialį v 
aprimitną” atsiekti; Bet kadan- 
'gi jo* tėorija yra grynai fašišti- 
•nė, tai jiš pirmiausia ir tiria 
Vokietijos gyvenimą ir rimčių 
“atsiekimus”. Todėl j iš labai 
atydžiai klausosi' Lėy aiškini
mų* ib nedfysta- kiek giliau gi
lintis į Vokietijos darbininkų 
bukĮę,' nes susidarytų- labai ne-

žmona, buvusia amerikiete Wa^ 
Uis Warfield, lankosi Vokietijo
je studijuoti ten gyvenimo' ir 
darbo sąlygas. ' ;

Jį Vokietijos darbininkų 
“unijų” vadas Ley nuvedė f 
pavyzdingas dirbtuves; Bet- ne
žiūrint visų Ley itikrinįmų apie 
dideliuą* nacių atsiekimus, Wiil- 
dsoras rado nejaukią atmosfe
rą dirbtuvės^.

Atėjus į dirbtuvę laike už* 
kandžio,* Windsoras rado; kad 
.darbininkai valgo prie savo ma
rinų ir kad jų maistas yra la- 
bai prastas. Pirmiau linksmi- 
vokiečiai, dabar sėdi prie save
mašinų pikti ir paniurę. Tik malonus vaizdas. .

KORESPONDENCIJOS
Ž1M0S1S NEW KFA SINfiTON PA, LIETU 

VI® GYVENIMO
Gydytojas, pildydamas SLA 

ligonių užsimaldavimo No. 1 
blandą, aiškiai pažymėjo kurią 
dieną tas žmogus apsirgo, ir 
kurią diėhą jam suteikė pirmą 
pagelbą. Ligonių lankytojai ir
gi tą patį liudija, ką gydytojas 
liudijo, o kuopos susirinkimas 

Pittsburgho gydytojaus ir ligonių lankyto- 
Tad, jų liudijimus patvirtino. O kai 

vienatač: k'uopbs sdširinkime, va ligonis pasveiko, tai ir vėl kuo 
dovaujant vice-pirmininkūi A\ pbs susirinkimas gydytojo ir li- 
Muraū'skui ir jo draugams,* ta- gomų lankytojų l;udijiinus pa
po nutarta surengti- balius, o į tvirtino, kad jie yra teisingi ir

-kimui kėdės? Balius įv^ySta, 
Žmonių atsilankė nemažai ir 
uždarbio liko $2&.00. Bet,* se
kamam kuopos susiririkinie, 
pirmininkas J. M. ir jO' draū: 
gai pasimojo tuos pinigus pra
gerti, bet jiems, nepavyko, neš 
tuos pinigus A. M. pasiuntė to 
kambario • rengimo - komiteto 
bekr. JL Baltrušaičiui su pažy
mėjimui, kad tie pinigai yra f ■ * ' * ' k • ♦/.'"***kaip’cf rankpinigiai’, nupirkimui 
kėdes, neš buvo ritanoma,*- kad 
tokią/ kėdę bus galima labai 
lengvai nupirkti.

Dabar, neseniai, to. kariibario 
komiteto sekr. J. Baltrušaitis 
atsiuntė laišką, lyg> ir paragi
nimą, kad SLA 192 kuopa pri
siųstų likusia' dalį pinigų, $22. 
kėdės nupirkimui.
, Tą laišką skaitė kubpos' fin. 
sekr, J. švipas, su savo “auk
siniais” išaiškinimais. O kai 
perskaitė, tai kuopos* pirminin
kas L Mieliaųskas, Iždininkas 
J. Sakalauskas; iždo globėjas 
W. Sakalauskas, buvęs pirmi
ninkas J. Maslauškas, Š. Mar- 
tiųkus ir J., KaraJiiinienė kai 
atsistoję ir pradėję šnekėti, tai 
teko išgirst visokių “perlų” iš 
jų “auksinių” burnelių; • o, galtau 
pirmininkas ' J. Mieltauskaš pa
lakė; “Neręik mūms' tęs* kė
dės, tegu ją1 nusiperka; kas aht 
jos nori* sėdėt” ir t. t.
, 6 dar. magaryčioms; pirmi
ninkas J. M. sakė fin. sekr. J. 
švipui parašyti atsakymo lai
šką. Na’ jisai ir para
šė su .visdkiM^ “perliukais” ir* 
pasiuntė,/bet jeigu: tb laiške prikalu, Kalbės mokytoja p-lė 
skąitytojąs jį* išversti/ į* ahg- 
|ų kalbą ir- priduotų paštui,1 tai, 
be abejonės, tas5 “auksaburnis”, 
.phąvas gautit kokius - tris' mėne
sius už groteliį; pagyventi;;

Praeitą” pavasarį apsirgo vie- 
haš. SC,Ą\ l.fe kp. itatys, ir sir
gti, 10 diėtaį. Kai jis apsirgo įįt 

vėliau /, pasišauki 
mažumai ir viątiek nenorys tai*’ gy<&tbją ir pranešė SLA 19Ž 

" ;■ kp.;, kad serga. ' '

(T^širiys)
MUMS* NERĖIK KĖDĖS 

j

i Pernai tarp rimtesnių SLA 
192 kp. narių kilo geras su
manymas, kad1 reikia SLA- 192 
kuopos vardu nupirkti vienį 
Jcedį j lietuvių kambarį, kuris 
yra rengiamas /
mokslo katedros name.

Fordas Uždarė Kansas 
City Dirbtuvę

Didelė Fordo dirbtuvė Kaiv1 likusl- uždarbįi sunauęioti flupįr
sas City, Mo., užsidarė neapri
botam laikui. Automobilių dari 
biriinkų unija' sako, kad Fordas 
paskelbė linijai’ lokautą. Fordas 
gi teisinasi, kad dirbtuvė liko 
ūždatyta; iškilus nėsusipratL 
imams tarp automobilių darbi
ninkų’ linijoj ir “kitbš unijoš”. i: '• ---- - ■ ■
Mužiką* Unija
Bijosi CIO

, Chicagos riiUžįfiųž fėderac'jbs 
pfėzidentas Petrillb paskelbė 
kad* federacija pradės skubiai 
organizuoti radio pranešėjus ir 
kitus radio stočių- darbininkus. 
Jie bus priimti į'mužikų fede- 
raciją tikslu užbėgti už akių 
CIO, kUri irgi bando organizuo
ti’ radio ’ datbinihkuš.

Federacija Šalins
CIO Unijas

Amerikoš* Darbo Federacijos 
konvencija suteikė galią pildo
mąja! tarybai pašalinti iš Fede- 
račijBš visas CIO unijas, ku
rios’ d&bari yra tik suspenduo-' 
tos'. . ‘ ,

Konvencija nutarė paskelbti 
griežtą' k’oVą CIO ir dagi pfL 
grūmojo'kovoti tuos samdyto
jus/ir politikierius, kurie pri- 
pažinš' ar rems CIO. Ypač grii- 
mdjama' politikieriams, nes esą 
kiėkviehak\ CIO draugas yra 
Fedęraęijos priešininkas ir to
kiam^ politikieriui bus atkeršy
ta laike11 rihkimų.

Bet ypač aštriai bus baudž a- 
mi savieji
riai, kurie bandytų bendradar
biauti siP CIO.

Tdo pačiu laiku konvencija 
nutarė- kyįesti CIO narius, at 
ir ištisas organizacijas gryžti 
atgal į Federaciją.

Tokį nutarimą^konvencija pa
darė po William Green kalbės, 
kuriJj1 Federęcijos prezidentas' 
dėjosi didėliu ^alininku taikoš 
sd” tik* pėftOtys nusilenkt

nėra klaidos. Tad. pasiuntė į 
SLA' centrą prasyriią, kad sir- 
gtlšianri riaridi būt išmokėta 
p.aše'Ipa’^už^6 dienų sirgimo— 
$9.00.' SLA centro sekr., gavęs 
tą prašymą, greit išpildė ir 
prisiuntė’ čekį sumoj $9.00 ir 
jkti' rodės, kad viskas yra tvar
koj.

O vienok, taip nebuvo. To 
sirgusio nario moteris (irgi S 
LA 19Ž' kp? italė) rado, kad 
SLA centras jos vyta1 “apga- 
Vo-nusukoM (anot jos’ pašakbs), 
Už tris' dienas sirgimo ir kita
me kuopos' susirinkime ta mo
teris kėlė trukšmą ir reikala
vo jds vyrui dar dž tris dien
as atlyginimo iF tiek; Jbs rei
kalavimui niekas nesipriešino, 
O kuopos fili. sekr. J. švipas 
parašė laišką SLA cėntrb sekr. 
M. J. Vdnikdi, ^reikalaudamas 
prisiųsti pašalpos trukumą. 
Tad SLA cen'tlb sekretorius iš 
ntau j b pėržiUrėjo rėkbrtlą ir ra- 
dor kad jarti pašalpa * išmokėta 
teisingai' už jo sirgimą. Duo
damas SLA 192 kp. atsakymą, 
pasakė kad centre kląidos nė
ra. 6 vienbk SLA centro sekr. 
M. J. Viiiikaš tam sirgusiam 
nariui d&r atsiutitė $4-50. Ma
tomai pasigailėjo'

(Bita daugiai)}

prakalbos

- Federacijos na-

. Rytoju Lietuvių Moterų 
Draugija “Apšvietav rengia 
prakalbas aukštesnosids moky
klos Bridgėporto apylinkėje

įvykęs gaisras nuostolių na
mų savininkei Bpteevičienei 
padarė apskaičiuojama, apie 
4000 ’ifi —- 200* it:

I Nantas Grbnfiėldj Jiid., kuriame'•• ■gimė ir augo gar
sus Amerikos poetas James AVhilcomb, Riley, prapiiu- 
tas - “Tte Mėdsiėi®■’Pdet’’’Tinntariė^ pbetu)/ Giihęš*: 
m. jis mirė 21 metai atgal, šis namas dabar tapo pa-

1,4 VėfSl££:^atfiiihliės muziejumi.'‘ ,

Ęufrozipa ' Mikužis, Dr. A. L. 
Graičunas, bus raportas apie 
tai kas nuveikta ir kas reika
linga dar padaryti.
,' Prakalbos įvykę Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. 
Kviečia visuomenę skaitlingai 
dalyvauti.
f” Rengiido Komisija.

Pirkite savo apiėlinkės
- ’ traūtūvėse

. < ' ........... ...... •“ r 1 - - '/,✓ . . ’ •"/ k ■'. ' , j
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Ar Ir Mes Turime .»- • t, *u žddži o
rr' j* ’u'tV tv jįmantriuose žodžiuose, u Kovoti Uz Partijas? partija ir yn? ito- L Maistas '

Veda Dora Vilkienė
partija ir yra taify. kacb fitĮį- 
djžti rietenas, Šnieifemuk kir- 
šiiiti vieni* kifii Šfa0i* 
įnė sau’ tikslu* koVdfe; sti1 tuo. 
Didėlis mums mOt^Hinš" dar
bas, Mes tešahm liefei#ai; vi
siems munte ridriši matyti1 ga
vo vardą’ išaukštintą, mes Visi 
norime tik sau’ gyventi. Ban
dykime šį opų klapsimą be Vy
rų pagalbos rišti. PerlengVai 
mes iki šiol priėmėme įvairilis 
vyrų patarimui, pasiulyniUš, 
kas ir musų kilniais draugijas 
partijos skraistė pridengė ar
ba kėsinasi kitas pridengti! 
Moteris sugbba žengti gyve) 
nimo keliu. Ji moka blaiViai 
galvoti. Tai libdija ir jų ver
damieji skyriai laikraščiubšk 
Aš niekur moterų raštuose dėf 
mačiau kovos už? taip sakąht, 
jų įsitikinimus. Jų vedami įVai- 
rųs skyriai tepasižymi plai
šiomis mintimis: dorą švara] 
meile, nekalto turinio apyskai^ 
temis. Bet šit viena motd$k; 
kuri dėl kitų šeimos narių-1 ar 
dėl draugų priškaitoma vieno
kiai partijai, parašė į moteriį 
puslapį kita pakraipa leidžia^ 
miame laikrašty. Ir, dievtbė- 
liau! Ji susilaukia ne tik “drau
giškų” papeikimų, bet net iš
metinėjimų ir net kai kas dįįl 
so ją pavadinti niekše! Ir fek 
dėl to, kad ji parašė į laikra’Štįį 
kuris veda kovą su kitu1 jd 
simpatizuojančiu' laikraščiu'! 
Nešvarbu; kfad ji' savo ’ rąširleiV 
absalučiai nieko neužklludė. i •

Juokingą, o vienokvtięsa. Ta£ 
verčia* mus susirūpinti. Muins 
reikia daugiau Vienybės: 
tik mes tegalime prablaivinti 
akis mušu-' sufanatizidjūsierfis 
broliams? duokime viena kįfei 
rimkas. Tebūna' sVetįmgš mdfe- 
žodis pafeija. kov’d&inė ui
viėnybę, meilę;- riuoširduĮHą!. 
SVarbiattsia kdvbs dirvą? tebhs 
laikraščiai ir musų dar vy'rij- 
įtaka' nepėrsiėmusios' draugi
jos. Sumaninga moterių’ skV-' 
riaūsA vedėją5. tūfetų: tŽlpinU vi
sas gražias mintis, visai neat
sižvelgiant į! jų - aiitorės: Sta
tykime' save pavyzdžiu' vyrais 
ir pamažu lenkime ir juos prie 

i žmoniškumo, Spjaudytis vjeriąs 
žvėries žymės" kitam į ? veidą- neria žmoniškii-

Pri Eapfėift

i; Rašo DR. Ai ŠLIURAITE =
I.

3

narių—brolių ir

tauta ? Niekas
didelė šeima:

Partijos, pažiūros; įsitikini1 
mai. Trys žodžiai tą patį reiš
kianti.. Dėl tų trijų žodžių meš 
turime aibes laikraščių, turi
me draugijų. Dėl tų trijų žo
džių eina begalinė kova tarp 
vienos šeimos 
seserų.

Kas gi yra 
daugiau, kaip
šeima Su savotiškais papro
čiais, siekiais, trokštanti tik 
sau gyventi. Lietuvių tauta 
per šimtmečius buvus svetimų 
jų gujama yra kiek kitokia, ne
gu tautos visą laiką savysto- 
viai gyvenusios. Jei šiandien 
Lietuva nepriklausoma, auto
ritetai lai’ skaito lietuvaitės 
nuopelnu. Lietuvaitė motina 
augindama sūnūs ir dukteris 
sugebėjo juose įskiepyti meilę 
Visam, kas sava. Išmokė juos 
mylėti ne tik sesutes, brolius, 
artimuosius, bet 
lietuviška. Tokių 
Lietuva krutėjo, 
pagaliau, iš visų
te ir sutraukė svetimų tautų 
uždėtus jai retežius. Jei ne to
kia motina, kasžin kokiu vardu 
butu žinoma mūsų mieloji tėvy
ne Lietuva! Motinos-moterš 
galia didelė. Ne jėga, o savo 
švelnumu ji pajėgia .stebuklus 
darytį. Moteris nepripažsta 
partijų. Ji žiuri į savo artimuo- 

ahatiškai kariaujančius’

ir visa, kas 
vaikų dėka 
judėjo, kol, 

jėgų susipur-

sitiš
už s/vo neva įsitikinimus ir liud: 
nąi/šypsosi. Jos* galvoje su*' 

-»i > kasi mintisKas'žin^ sunau, ar 
tu kovoji tikrai iš įsitikinimo 
ar tii tik mėgsti kovą? O gal 
dėl duonos kąsnelio tu sugaU* 
voji kitokią, negu* tavo brolis 
idėją ir ieškai jai' pasekėjų? 
Kas rupi tau: karjera ir duo^ 
tik ar patenkinti sielos’aistros? 
—Moteris nesupranta. Išskyras

x vieną, kitą; jos visos dirba tik 
naudingą darbą, Vienyjimosi, 
žhioriiškutno. Ir jei ne taip 
daug kitose moterys pasyvu-1’ 
mo, jei visos imtųsi dirbti sa|; 
vo protu vadotaiidarhosios, tari 
galėtų įvykti didelė mumysėr 
permaina.

Sakoma, nėjnianoma gyven
ti be partijų. Žinoma ne, kol 
žmoguje bus
ko! jis ras pasitenkinimą įtu^mas-

(Tęsinys) išgydyti jiet trumpą ikiką? SfČ-'

dus. tikrai Zina,, kad liga yra
tojžlg gali duoti pagelbį Nerei- 
kia gert’ alkoholius, neš tai pį- 
blogina stovj ir pailgina gydy
mą. vengti pipirubiją;- s\i-' 
rių, aštrių valgių. Nereikli riaii-" 
doti' Uieiio kito irrigatOrį, špri-. 

. , j-. .v cą. Kada gydymas’ baigiasi,’ k
gęs gonorrhoa kada.se pr.es ve- j,.,.isterini, špti-

Icai tui-i' biiti isįnesti, sunaikiii- 
ti. Pūliai yra nepaprastai pavo
jingi1 kitus’ itžk'riėst'. Užtat' bū
tina liepaprąsta švara., Ąęikik 
būti atsargiam, kad nesutepta 
pirštų^, sti pdiiais\iri.nelięs’ta „a- 
kįs. Kitaip bus uždegjmas akių 

, ir galima netekt regėjimo.

uolia,; gydysis nup p^prdflz.oš/& dį gė5au;. ne^a 
Gydjrmas tęsiasi nuo .3 sava,- iSsięydyims. pagrinaaS atJsi&fe 

golimui yra vengti neleistiri? 
^teKds kjausn,takius kiausi- sociali„ių santykių: Tokios rųt 
nelius, aplinkinius audimus ir šies vyrai - mdferys' dau^ 
duobens plėvę pasveikimu gonon.hsa;. Kag seį..
ra abe^tinas. L,goliikr dažliSi ga. gonorrllėa; kffip; sifilA 
atkrenta, kada manoma, kad' neWM apsiyest: koį nei^ 

?! ? ^- ^' sikydo ir gauna gydytojo-sutikit'
dkžnįausiai t‘k sti'operaęijos pa- toks y.
gelba Ilgoms pasveiks, žinoma, ,.a kl.itninil)inis
nė'visos’motė’rys’susilaukia to- TV ? . v hIšvadoj gąlimū tą pat į .pakar-

I tdti kas bųvO rašyta;' apie' šrfi- 
jlį. Yra geriau suvis nesirgti; 
negu išsigydyti nuo venerinių1 
■ligų’ Venerines' ligos dšugėjfe 

: Paslaptis apiė jų žinojimą ken- 
ikia’ nes ligdš daugėja pen ,nežir- 
• no j imą. Visuomenė turi įdomabj; 
tis apie vėnerįriės li^aš, ries’tik 
tokiu budu žinos koks pavpjuš 
gręšia1 višiėmš nuo užkrėtimo'. 
Žino j imas yra geriausias budaį 
apsisaugoti!r‘ Užtai Amerikoj^ 
kreipia ypatingą domesį, kad 
venerinės ligos nebūtų dadgidū 
pAšlaptiš’; beri visiemsv žinomą. 
rrįk.‘tokiu budu ■ busime apsaugp- 
ti nuo' nelaimių'; <

Galas.-

■gortorrhea. Jėi liga bus įsisenč- 
jjtijsi, gonococcų fiebetaip lengva 
rast. Dažnai gonprrh,ea gali bū
ti tokioj1 lengvoj formoj, kad 
<nėra pastebrama. Tik užklausus 
vyro sergančios žmonos, jis pa
prastai prisimins, kad yra sir-

dybas.
Ligai tik pasirodžįtrą, jei vy

ras gydysis, yra vilties pilnai 
:p£teVeikti. Deler moteries, pa
sveikimas yra klausimas’.' TUs 
jWtlhdšo riiid ypatingos padė
ties' ir sudėties lytiem organų: • 
Jei gemalai gonococcai nepereis 
gilyn, moteris gali pasveikti, jei'

. y | 'k-* .

gelba ligonis pasveiks, žinoma,' 
į
kių'pąšekHiiį. Kad ir serga’ go-, 
norrhea, yra atsitikimų, kur 
moteris laimingai susilaukia šei- 
myrfds; beį; sVeikatū šlubuoja 
kol atitin'kahišu liešigydyš'.

Kada *ligonis jyra pasveikę^?' 
Tik tada -^L’^ras j ar moteris, 

l^ada' iiėšitbdd puliiigi bal
tieji,' kada po kelis tyrinėjimus 
su ilgais protarpiais nesįra^ ge
malų gonococcai ir kada krau
jas parodo neiįiamįi rezultatą, 
f Gydyriiūi' ištikimas' gydytojas 
gydo kiekvieną ligonį1 pagal’ lį- 
gbsj$$jtį' (^dpdirhęa^ negalima' 
gydyti vien vaistais per burną. 
JKlc gydytojas gali1 paskirti’ aria-, 
tinkamą būdą’ gydyftiui. Kejk'a 
vengti 'šūritdaktąfeų;- kurie žada1

Rašo Madame X*.'

A augštesnių mokyklų reikalavi- 
m^ įgijimui dfe&ftib, y f a' du 
Skirtingi dalykai? Tiek vienoj 
vi^fe) yria’ piiriašuįbis; Moki- 
niai, kurie ima techniškus kur- 
suš t'tir'i per du metus mokintis

mas, jeT mokinys reguliariai 
studijuoja mokslo šaką pęr 
vieriųS mokylllds metų • kiekvie
ną dieną.
’ Dtr laiįišniai’ matematikos, 
tai yra algebra’ ir geometrija. 
Ihžinerijoš' kuris amS' universi
tetai reikalatija trijų metų ma- 
tematikOŠ įstojimui ■
, 3. Dų( laipsniai svetimoj' 
kalboj. Vieni metai lotynų kal
bos ir vien trane u z ų kalbos ne
padaro dviejų laipsnių. Abudu 
metai' turi biiti vienoj kainoj.

! šitiė trys punktai yra ben
dri' reikalavimai by. kokiam 
kursui universitete. Smulkes
nėms žiniomis, reikia kreiptis 
į katalogus' tam tikrų universi
tetų, ..... /,

Prie šitų trijų reikaląvimų? 
dar reikia,,tiek' Išiipsnių, 
kad pa^tį^ti i^J vi^o! perikiob- 
ką,‘ šitos“ kitos' Studijos nega
li būti bet”kokios; bet 'tufe sek
ti tam tikr^ą eilę\,

njątytiį. ką'dQniversi- 
tetų' reikalavimai jstojimui, ir

>■ •

nepašrdaret yyrftid- 
lesrtčs, tąi vis? dūri 
dželę .iš prinokusių 
tikis puodukus vy-

VYNUOGIŲ-KOŠE. — Jei , daf 
gių džėlės, kada vynuoges būva žalesrtes, 
yra laiko pasidaryti tokių pat gerą dželę 
kbiriėrcinių vynuogių. Paimkite penkis 
nuogtų■» sunkos, šešis ir pusę puoduko 
dėžutę pecfin .miltelių ir pasidarys gera džėlė.' po 
minutės smarkaus virimo.

puses

r e rti’
< -A ’> •

Š'iČ ‘ sėzbrid ‘ sukneles pasiūtos 
is vieno šmoto, be juostos, to
dėl turėsit suplbnėti, kad' lie
muo butų plonas ir gražus, 
štai tuojau jums pasakysiu ką 
jūs turite daryti, kad 'suplo
ninti savo liemenį.'

♦ ■ , -f

Kai tik atsikėlšit nuo pat 
ryto,' gerai pašitampykit. z Tas 
jums išeis- ari£r • gero. Paskui 
atsigūlkit ant grindų ir tampy- 
kit kiekvieną sąnarį. Ištieskit 
kieki tik galit, rankas? taip, kad 
kiekvienas ramud išsijudin
tų; ^asilsėkit truputį ir vėl iš- 
sitejppkit. Pądąrykit tai rie- 
mažiau dvylikos sulčių. Ypa
tingai augėsųęs. moterys turėtų 
kaštįyt gerai išsitempu.' Dabar 
iškelkit rankas virš galvos ir 
pasfstertgkit vielios rankos pir
štais paliesti kitos rankos pir
štas. Issitempkii nuo juosme- 
nio į vii?šų, ir nbO juosmenio į 
apačią; bėri rarikūš laįkykit iš-, 
tiesta^1 vfe’ galvos. Tuo. ,'p'aft'ū 
laiku trupb^ri šidenkit JceTiuš ir 
vėl juos ištieskit.- Tuo b'iidh 
j ūsų libmėb'š5 rhbmęnys gerai 
bus išjudinti; Jf jeigu tą da
rysit kasryt, už kiek laiko vlie- 
mud'' pasidarys* dątrgp.. piOXiėWš? 
Nę*tiWįlAi i? riėarisil|j’škit 
Toks pašima'nkštinimas i^ddarys 
j u s gyvesne ir sveikesne. Bet 
atsimiiildt, W# vATįysi£7 hepei-

• si Valgy įtari. Vienti jr tuo pa^ih 
laiku neVal^ykit dudiioš iri taiil- 
vių. Valgykit juos skyrium.

Svarbus Susirinki
mas Kovai su 

Sifiliu
> I .--- - v

Spalio 18, 2 valandą1 po pięt 
Chicago VVomen’s Club Teatre' 
įvyks svarbus moterų su’širm- 
kimas kovai su sifiliu.. Visbš 
io skyriaus skaitytojos, O’ypA{ 
tingai veikėjos, yra kviečiamos 
atsilankyti į šį svarbų' susirin
kimą. Dr. Jlacheile S. Yarros, 
prisiuntė mums specialių para
ginimą, kuriame kviečia Chi- 
cagos lietuvių veikėjas riepra-' 
leisti šio susiririkiįio ir pagel
bėta kovoti su šia prasiplati
nusia liga.

Sdširiiiiiimė kalbės įdpmiįs* 
ir pagarsėję gydytojai, Dr. S._ 
W. BČčkėr, Čhica'^o . Urilvėrsi- 
tjr. Dr. H. Close Hėsseltihri, Dr. 
Louis Ę. Ščhmidt iri Dr' Eiėrthą 
M. Shaįęr.

apuarsinimUs
<>■

{Aisinitrikit; kiįd rhtit'črys 
daro visus pirkiniu 
ir skdityi p&įfdrsiiii-

, y • .
. . .—s

HI • ■&’j. ■tiū

Žalios Tomatės
NO. 1 — DELMONICO

.pękp tomąčių, surąikylpt 
peko nuluptų svogūnų 

l/ž kvorto druskos , 
3 dideli agurkai, supiaLUstykit 

‘ % galiono cider acto
1 uncija tumeric pauderio

• 2 svarai rusvo cukraus
% sv. mųŠtardo sėklų (paimkit 

baltas sėklas)
Ii uncijos salerų sėklos
2 Šaukštai cinamonų, šmotukais, 

ne pauderio
2 , šaukštai gvaizdikų, uulaužykit 

galvutes.
Šumaišykit tomates ir svogūnus 

su druska. Apiberkit agurkus taipgi 
su druska. Tegul pastovi -24 valandas. 
Nupilkit sunkų, užpilkit šalto van
dens, tegul pastovi dar 12 valandų. 
Sudekit prieskonius i maišiuką, su- 

maišiuką į actą ir cukrų. Padekit 
ant' ugnies, tegul gerai įkaistą, bet 

Uni- neduokit užvirt. Sudekit ir virkit ant ' . .. .... . 
stiklus, tampriai uždarykit ir padė
kit į sausą vietą žiemai.

, No. 2— ŽALIOS TOMATĖS
1 pekas žalių tomačių, suraikykit
3 dideli Svogūnai, sukapoti
3 Raudoni pipirai, išimkit sėklas 
sukapokit

kvortas acto 
puodukai cukraus 
šaukštai druskos 
puodukas prirengtos muštardos 
Šąųkštukas gvaizdikų 
Šaukštuku cinamonų.

Supilkit prie tomačių 1 kvortą ac
to,. pridėkit svogūnus ir pipirus ir 
virkit 3 minutes. Nųpi|kit sunką. Už- 
virkit 3 kvortas acto, pridėkit muš- 
tardą, cukrų, druską ir prieskonius, 
tegul tuputį paverdą, paskui užpilkit 
ant tomačių. Sudekit į molinius puo- 
.dū^.ir apdengkit su lėkšte.

igąi, reikia vėl primin- 
tevai tūri pasirūpinti iš 

anksto,’ kad vaikai' ūžsiregis- 
trųptų tinkamai, jeigu jie bufe 
leidžiami lankyti universitetą. 
Viršininkaį kiekvienos augštes- 
nęs mokyklos duos tėvams pą- 
gelbos šiam reikale. Mokyklos 
ofise randasi katalogai įvairiu 
universitetų. Apsimokėtų tė
vams nueiti pasikalbėti su mo
kyklos direktoriais prieš jų vai- ir cukru i puodą, įdėkit
kų stojimą tenai.

Jbigu vaitas nelankys __
veršiteto, tai tėvams nereikia’ 
rūpintis viršminėtų reikalų. 
Vaikas pasirinks kursą kuris 
jam bus tinkamas tuo laiku, 
kai jis lankys augštesnę 
kyldą:

“Mes ir .
Musu Vaikai”

mo-

’ Sėkatičioš savaitės “Moterų 
Puslapyje6, tilps pirma dalis 
labai įdomus straipsnis apie 
f‘UŽsiš|>yriiną.” Straipsnį pa
ruošė “Vi£na iš Mūšų”, M'es ir 
Mūšų Vaikki” skyriaus vedėja.

ir :
4
2
3
1
1
2

1735 So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

į * Vardas ir

No. 1428—-Šią*, gražią blidž- 
ką pačios lengvai galit nusi^ v..... . .. ~..... ■ .. , 
mėgsti, iš buckle siūlų arba 

- tokitį siūlų, iri tiri eK j uniš geriau ■■ I , 
liks. Gali gauli .lidžio 16. 18 ir | A,lr,'sas ' 
38 ir 40 mieros? I Miestas ir

pavardė

valstija

kada.se
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Diena 1$ Dienos

Viktoras Benderis

yra

DIRECTORY
RASAS

firmos

Reguliarės Kainos

Maleva

FOTOGRAFAS

Buvęš.

HOSPITAL

• RESTAURANTAI

Pete YOUNG’S Tavern

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

3C3SC

skaitydami 
NAS* lietu*

WEST SIDE 
EXPRESS

Avenųe 
5727.

PIRKIT^S
MALEVAS

Lietuvių ;
Meno Paroda 
Skaitlingai Lankoma

Teisėjas John T. Zuris 
Išvažiuoja i Omaha, 
Nebraska

U,''1**’

PAINI EKGHANGE
200Q MihVaukee Avė.

SVEIKATOS KLINIKA

ALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

ALAGO PAGELBA
NAMIE už .............
KZAMINAVIMAS 
OFISE ............ -.....
DOUGLAS PARK

ONSILAJ IŠIMAMI

arti 
8406 SOUTH 
HALSTED ST 

Yards 3408

$1.40 
tllHČhlH

$2.75 
tuSėluH*

Becr

Macheret, o scenarijų parašė 
Leo Slavin, sovietų autorius.

Paveikslas ’ bus rodomas tik 
vieną savaitę laiko. (Sp.)

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už */z 

kainos.

1900 So. Kedzie

Tel. Lawndale

“Petro Vinogrado 
Gyvenimas” Šono- 
tone Teatre >

BOUIevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl b’Ie parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

Norint gauti vienų ar dau
giau yirŠ nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai pai 
vardę ir

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgenort Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Darvkite bizni su mumis 
ir gaukite tildetą dyksi—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponu Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN 
3500 SOUTH HALSTED STREET

je ir meilės reikalus.
Jaunuoliai, pasišventę dirbti 

“žmonių labui”, atranda, kad 
žmogus vien darbu negali pasi
tenkinti. Svarbi problema yra 
meilė. < • <

Filmo režisoriuš buvo A. V.

Teisėjas John T. Zuris išva
žiuoja į Omaha, Nebraska, kur 
praleis keletą dienų.

Teisėjas Zuris 'yra pakviesįąs 
dalyvauti pagerbime lietuvio 
golfo .čempiono John Goodman; į 
P-as Zuris apleis Chicago, ro-i 
dos, sekantį penktadienį, spalio 
15 d. —Steponas.

Paroda užsidarys ateinantį 
šeštadienį

Koncertas prasidės 6 val
andą vakare. Po koncerto bus 
šokiai prie geros orkestybs ir 
vaišės. Bilietai po 75 centų. Vi
sas pelnas eina “Pirmyn” cho
ro kelionei Lietuvon 1938 - me
tais. Narys

ti savo vardų pa- 
resų. Kiekvieno pa

vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pašy 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
v ,• « • ■. *—« ■ ‘ ’i •

atsiųsti man pavyzdį No....
\ '■■■■ ;• •.'. ' '• ■ / ' ■ •

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

No. 4455—rGraži suknelė. Joje iš- 
rodysit. plonutė. Bile koks šilkinį? 
arba vilnonis materiolas tinka šiai 
suknelei. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48, coliai per 
'krutinę. . -

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vhctory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS 

studija jrengta ph 
uo? ryšies su moder 
dėkomis užlaidomis • 
lollywood šviesomis 
'arbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
Fol ENG K8R3-RR40

Jau antra savaitė kai tęsia
si lietuvių meno paroda Mau
dei Brothers krautuvėje 9-tam 
aukšte. Toj pačioj vietoj jau 
antrą parodą lietuviai surengė 
šių parodų aplankė daugiau 
Žmonių, negu pernykštę.

šeštadieni, spalių 16 d.,* bus 
paskutinė parodos diena, bet 
dar yra laiko norintiems ją "pa
matyti. Įžanga nemokama. Du
rys atdaros nuo 9 ryto iki 5:30 
popiet. Vieta randasi prie State 
ir Madison gt.

Kai kurie parodon išdėti 
daiktai yra ant pardavimo, ypač 
paveikslai ir skulptūros dąlykė-

stoka tai Gamtos 
apie blogą sveika-

Atidarė Alinę Ties 2700 
Western Avė.

Taigi netrukus pasirodys, 
kiek ^smarkus yra lietuviai ris- 
tikai. . . , ;;

Vytautas lauks atsakymo 
tris dienas. Kas pirmas atsi
šauks, su tuo jis ir risis.

Tad tegul atsišaukia drąsie
ji ristikai, kurie nesibijo jau
nojo Bancevičiaus.

Į30 W, Randolph St.. Chicag?,*?

- Ona, Skeveriutė 
•» • ' * * 

ris “moka dainuoti visais 
sais”,- ' . 1

Remkite tuos, kurie 
\ garsinasi 
“NAUJIENOSE”

ANGLYS — COAL

DAILY
BES1NESS

“Muzikalio Albumo” koncer
te, kurį “Pirmyn” choras ren
gia šį sekmadiehį Ghicagos 
Lietuvių Auditorijoje, dainuos 
du žymus jauni dainininkai 
Viktoras Benderis ir Ona Ske- 
veriute.

Viktoras yra labai gražaus 
balso tenoras, kuris padarė ge
rą įspūdį- publikoj, pasirodyda
mas kartų “Pirmyn” choro 
operoje “Meiles Eleksyras.” 
Koncerte jis sudainuos kelias 
dainas, o komiškoje programo 
dalyje atvaizduos daininkų, ku-

J. Sudeikis yra vienas rim
čiausių piliečių, “Naujienų” 
skaitytojas ir narys Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpi
nės Pašalpos. Su niekuo nėra 
susipykęs, ar kam blogo pada
ręs, su visais draugiškas.

on yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
i pagal amžių. Nauji nariai, įsira- 

Draugijon iki gruodžio (Decemner) 11 d. Š. m., gaus tikietą ver- 
""*** V.

ti Draugijoh 
arba tiesiai

THE BREDEGPORT 
KNITTING MILLS

F- SELEMONAVICH 
f W SVETERIŲ KRAU- 

TUV£ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

* r KAIS IR SEKMA- 
yįfc- 1 DIENIAIS
\ Telefonas

VICTORY 8486
504 WEST 33-rd STREET ,

VARNIŠĮ 
iš didžiausios 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų įr gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 

pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%, Keturios krau
tuvės —Ateikit į ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

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

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

JOHN OKSAS 
4405 ŠČ. FAlRFIELft AVENUE'

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

Naujas rusų (filmas atvaizduojąs 
jaunimo gyvenimą ’ šoviniuose

Rytoj Šono tone Teatro (Vau 
Buren ir Wabash) ekrane su
žibės vėliausia filminė importa- 
cija* iš sovietų Rusijos. Tai bus 
paveikslas “Petro Vinogrado 
Gyvenimas”, kuriame bandoma 
atvaizduoti dabartinės Rusijos 
jaunimo gyvenimą, tempera
mentą iP jausmus. Akcija su
kasi apie Petrą, techniką, Ko- 
tią — muziką ir Sėnią — spor-

KUR JŪSŲ PINIGAI SUSTOJA 
NAMON PASKOLA PRASIDE

DA IR DUODA JUMS 
užbaigti ką jus norite' daryti— 
Namon paskolos ant jūsų parašo 
arba turto, greitai galima gauti 
lengvais išmokėjimais. Privatiški 
ofisai dėl ^pasitarimo.

NAMON FINANCE CORP.
6755 S. Western Av. Grovehill 1038 

Julius Namon, prezidentas

“Lietuviški Kopūstai” 
Brighton Parke

Kas mėgsta lietuviškus ko
pūstus, jų galima gauti pas 
Paul M. Smith, 4177 Archer 
avė. Ir dar kaip! Taip, kaip 
mama Lietuvoj išvirdavo “old 
fashioned way”. Yes, Steponas 
yra landus, o ypač kur kvepia 
kopusiai, Steponas ten nepra
leis jų neparagavęs.

Steponas.

FRANK’S BATTERY STATION
. St. Kurauskas, Sav. '

Parduodam naujas baterjs ir pataisom senas. Taipgi atliekam visą au
tomobilių elektrikinį darbą. Turime 15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Vieninteliai lietuviai šioj apylinkėj tame bizny. .

650 West 35th St. Tel. Yards 6701

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais. -

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

Širdingai kviečiame jus ir jūsų draugus i

MARQUETTE PARK TAVERNOS

Vytautas Banceyįčius, ‘dra- 
piežnojo dzūko” sūnūs, daro 
iššaukimų visiems Chicagos 
lietuvių ristikams. Su bile vie
nu tų ristikų jis yra pasirengęs 
ristis dėl Chicagos lietuvių 
čempionato

ST. FABIONAS, Sav.
Pristatom visokių rūšių ANGLIS 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi, perkraustom f urničius, 
Jnanus ir kitokius baldus. Reika- 
ę esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL *5233 ,

Jaunojo Bancevičiaus Iššauki 
mas

NORTHSIDE—Tarpe North- 
sidės lietuvių atsirado dar vie
nas biznierius, tai yra, Jonas 
Sudeikis, kuris atidarė savo 
name pirmos rūšies aludę. For
mai atidarymas naujo biznio 
įvyksta ateinantį šeštadienį ir 
sekmadienį, tai yra 16 ir 17 
spalio, po numeriu 2700 N. 
Western avė. • » Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 

(Retail)
kuriame galima’gaW įvairių durių, langų, grindų, žieminių langu sto
gams popieros ir visas'rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esame paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių ištaigu, kuri trvvavo 
suvirs 49 metus po vardu W. S. LOCKWOOD, kuri buvo prie 49-to PI.,

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės j

KI.II.DERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576
... , M« ZOLP, Savininkė. '

Atdara vakarais ir nedėliomis. Kontraktoriams nuolaidos duodamos

“Onuks” * Ona Skeveriute 
“Pirmyn” choro veteranė, 
noma beveik kiekvienam chi 
cagiečiui. Jos dainoj bus “Mu 
zikalio Albumo” pažiba.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forniiius, pianus ir 
. visokius rakandus bei štorus 

r toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.
Hemlock 5040

Naujas Biznierius 
Nortsidėj - Jonas 

Sudeikis ’

GARANTUOTI
—-------VARTOTI BOILERIAI ------------

TAISO DALIS VI8IKMS . BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di- ant materiolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stakas—mažiausia kaina Įrengimui. DYKAI ĄPKAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS. '■

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

Gyvumo 
įspėjimas 
tą. Patėmyk tą pavojaus sig
nalą! Padėk pastangas, kad 
apsaugot sveikatą PIRM negu 
sveikatos nupuolimo išsivysty
mas pereis j tikrą ligą,
' Gydytojai dažnai pataria ger
ti maitinanti maisto-gėrimą — 
bet MALVAZ yra sveikas, mok
sliškai darytas maisto gėrimas, 
padarytas iš rinktiniausių, svei 
kų grudų—ne magiška gyduo
lė dėl nesveikaujančių organų, 
bet maloni pagelba kūno pri
gimties veiklai ir jėgoms bei 
gyvumui atstatyti. Tai pasakys 
ir jūsų gydytojas. Dauguma gy
dytojų yra susipažinę su MAL
VAZ gaivinančia, sveika ko
kybe.,

L: A’ x •
Jūsų visiškas pasitenkinimas 

su MALVAZ yra besąlyginiai 
garantuotas. Jei nebūsit pilnai 
patenkinti tuo, ką MALVAZ 
jums padarys, viskas ką mes 
pranešame, kad po to, kai iš
gersit kelis butelius ir busite 
nepatenkinti, jus turij teisę at
gauti visus jmokėtus pinigus. 
Užsisakykite kartoną šiandien!
12 butelių kartonas

26c už grąžintus

24 butelių kartonas 
ftOc už grąžintusfe' X

.. MALVAZ daro Monarcli 
Aludariai

Sherwin 
Williams 

trim varni- 
šis $2.25.

Musų QKp 
kaina .......vVv

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. $ 4 .50 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal-

PASISTIPRINIMAI — UŽKANDA -
', GERAS ALUS 

t i ^itikrinu, kad visi smagiai laiką praleisite 
Tel. Grovehill 3673, LOUIS ANTANĄVIC, Sav

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
ALFABETO 

TVARKOJE
• t . 1

šis skyrius yra vedamas tikslu Hia- 
gelbėti musų skaitytojams susimstb 
kur galima nusipirkti įvairių Pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių cn^ 
■‘kelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti. *

Kasdien 
*NAUJI 
viai įgyja naudingą 
žinią ir gerų pamo- 
kinimų. . .. •

^^27
EUROV A • • Gruodo į

• . Gruodžio 9
HAMBVRG • Gruodžio
EUROPA •••eUKopx. 

Greiti traukimą pr gią kelionę l

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

PETE YOUNG 
82nd * and Kean Avenue.

L’žtad-gi tarpe northsidiečių 
turi nemažai draugų. Nėra 
abejones kad ir biznyj turės 
gerą pasisekimą. Reikia tikė
ti, kad ir pati pradžia arba 
“Grand Opening” bus sėkmin
ga susirinkę Northsidiečiai 
smagiai praleis laiką.
smagiai praleisti laiką. —X. š.

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ............... . tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas _________ ______

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $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 aukštesnis* 
Naudokitės proga, rašykitės dabtfr.

Mėnesiniai mokesčiai Draugi] 
priklausomą skyrių. Įstojimas ein 
h zr ......... _v _ _ ...
tės $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali, 333 So. Ashland Blvd. Įsirašyti 
galima per musų konkursantns. per Draugijos 
Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidarąs: ketvegais
panedėliais — f ’ , L . _ .. .....
1 vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei< 
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU 
GIJON.

rCHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Iš Muzikalio Albumo 
= Puslapių =

MALEVOS
IR VARNIŠIAI % IKI

2274 Elston Avenue .................... ..... i ,, i.
Skyriuj KENOSHA, s WI9 

Centralls telefonas
ARMITA£E 1440

4455



I

ketvirtadienis, špai. Vd, ’Š? _________  ■ ■

StipendijaLiętyvos 
Universitete Altoriui 
Ažukfii-

, ■'••i'' / - ■ r t • ■ ’' ’.V *

'Gaus 2|000 Litų kelionei Tęin 
ir Atgal, 2ft0 Litų Menesiui1 
- .

Jaunas Chicagietis Albinas 
Ažukas, 5627 South Sarigamon 
Street, vakar gavo žinią iš 
Lietuvos atstovybės Washing- 
fone, kad Lietuvos

Lietuvos fei>nši9b 
paaiškinintas

F!.4!*'/* ? V>ginimas

skd

Senus Drabužlitis klaiįsimu.’1 
Tame pareiškime pasakyta, kad 
pareiškėjas t,4npifęs įJetuvon 
keturias rŠiup.^IiJUs nudėvėtų 
drabužių ir kiekyį^nu , atveji! 
muitinės valdininkai sulaužę 
^uitipęę jąGįtymuSf. gimdami 
AUO, trijų ild tnjų-ar ketiirioli^

;.Poipii- čižauskui ir. “Nauji#-, 
nų” skaitytojams, turiu garbės 

' paaiškinti, kad pašto įstaigų 
imamiąji- kelfų litų mokesčiai 

f nėra.,mujtas, o tik atlyginimas 
už patarnavimą arba siuntinių 
laikymą., pašte.. .ąrba muitinėje. 
T.ęjds atlyginimas, matomai, 
jįuid. ’paftnMę
kuriems p. čižauskas drąbąžiųs 
siuntė....Si^oa rūšies...rinkliaycs 
yra numatytos įstatymais ir to
dėl, teisėtos. Daužvąrdįs, t

Lietuvos konsulas,

Lietuvos veikėja
H. Ivanauskienė 
kalbėschicagiečiams
Atsilankys Bridgeportiečių Su
sirinkime Aukštesnių Mokyk

lų Reikalu

Švietimo 
Ministerija paskyrė- jam dvie
jų metų stipendija Kauno Vy
tauto Didžiojo Universitete.

,PulkA IP. Žądehciš, atstoyas, 
pranešime sako: “Man yra 
malonu T^amątai^ pranerti,. .kad 
Lietuvos. Švietimo Ministerija 
nutarę Tamstai pasiūlyti dviems 
metamą ’ stipendiją lituaųįstikąi 
studijuoti VytąptOj ... Didžių jo 
Uni vęrsitetę. S^ipendi j a . duoda 
200 t.litų. menęsĮui ir 2,000 litų 
kejioi|eį ten ir .a^ga|.” A 
.. Stipendija , skiriama šiomis 
sąlygomis: k,ad Ą. Ažukas įųų- 
jau vyktų į Kauną, suspėti dar

» ♦ l ' J »• 1J J ♦ 
šį* semestrą įstoti į universite
tą- kad jįs , studijųętų litua
nistikos kursą, ir kad baiįęą 
dviejų metų studijas • grįš A- 
merikon.

Gavęs tokį džiuginantį pra
nešimą,. p. Ažukas tuojau pra
dėjo rengtis kelionei. Jis yra 
kilęs iš Scranton, Pa. Chįca- 
gon atvyko keletą metų atgal 
ir draugavo bei bendradarbiavo 
su šokių mokytoju Vytautu 
Beliajum. P-as Ažukas yra ga
bus kalbų moksle. V.

Ar norite visaip am- 
ziui praturtėti?

• • . »/',• *■ ’ * * .• P A

Viena iš < pačių puikiausių 
^ųg^ Jtoptęstę . piniginę 
laimėti yra ši,kkurįą skelbia P. 
Lorillard kopiPRįj^ V., y, 01d 
GoĮdr cigaretų papjas |2.ęO,CįdQ

li^as daįktąs^. kąd, gali. Jąųnėti. 
kuris jiors. ir. iš musijv skąjtyto- 
jų ir pasidaryti visam amžiui 
turtingas. Jąu. pąįiriąma, kad 
jie, juo .yra ypatingai, susirūpi
nę ir visi kaip vienas stengiasi 
laimėti vieną kurį nors prizą, 
kurių yra 1,000.

••a -k *<rl.Į šį kontestą gali stoti- kiek
vienas: vyras, ar moteris ir vai 
kas ir tai kiekvienas tos pačios 
šeimos narys. Nereikia mįslių 
spręsti, nereikia ypatingu mok
slo ar apšvietos. Papra'sČiausias 
darbininkas gali laimėti aukš
čiausią dovaną lygiai kaip ir l^o-* 
legijos profesorius. Ir, nors kpn 
testas prasidėjo praeitą mėne
sį, dar yra gana’ laiko į jį įsto
ti.

Tad, nueikite pas savo arti- 
miąusį cigaretų krautuvninką 
ir iš jo įsigykite Old Gold juo
kingų paveikslų ir■'nurodymus, 
kaip .juos spręsti. Perskaitykit 
juos atydžiai. O, jei jūsų krau
tu vninkas .jų neturėtą, ,tai ‘ąt- 
sišaukit į. Naujienas. Beto, ne
pamirškit ir to, kad po to, kai 
jus pamėginsi! vieną Labiau - 
Sušvelnintų Old Gold cigaretų 
pakelį ir.’.,nebusite, nudžiuginti 
jais, jus atgausite savo pinigus 
dviguboj sumoj.

,::;u
li-H

r
į

Chicagietis laivyno . Įeit. 
Frederick S. Steinbaiiėr, 
kuris sunkiai susižeidė, * iš
kritęs per,; langą Army-Ną- 
yy kliubę Ramioj,,Filipinų 
salose. Nelaimė ištiko ban- 
,.dąųt atidąryii langą. ,

TRUKDYTOJAI 
bai aštrus užsiužsisusukimai 

tilto. Chicagoj, 
sutrukdo 'grei- 

dbilią judėjimo 
« Čhicagai jpaeže- 
Vięnąme tų užsi- 

i jau. j vyko itelaimę, 
kada du greitai važiavę au
tomobiliai neįstengė susi
sukti, peršoko pertvarį ir, 
atsimušė į tilto sieną. Du 
žmonės liko sužeisti.

labai 
prie 
kurie

• /’ rVtumų;
tuo sv 
žio

^ietuviąiMri
Miko^viėsų 
ęMrffiasgahėj .
Aidermonas ‘ Jau Davęs Pasi
žadėjimą 1540 Wardo Kliubui

(

CLASSIFIED ADS. !
j.

ssųtesscssssstejjssįs—.
Help Wanted-Eėmale 

j J Darbininkių Reikt# ?
PATYRUSI MERGINA namų dar

bui, savas kambarys, vana< $8—10, 
hera skalbimd./Briargate 5480.

Neseniai Chicagon atvykusi 
žymi Lietuvos veikėja p. Hono 
rata - Ivanauskienė rytoj kal
bės Bridgeporto . moterų susi
rinkime;' kuris yra fadkiamas 

jaukptespęs. mpkyklos ., reikalu. 
Po Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvietos” vadovybe, Bridge- 
portįetės bando iškovoti auk
štesnę mokyklą Bridgeporto 
rįbos^ kad vaikams nereikėtų 
vadinėti lį tingfewood ir kitus 
distriktus.

« ę ' A'M • *• *' * T • , *•

*. ^Susirinkimas rytoj 
Mildos salėje, ties 3142
Halsted Street. Prasidės apie 
7:30 valandą vakare.
. JP-a Ivanauskienė yra-gar- 
«w!:(įws^° ša $$w„, Mp, ., aifcš-

Prašo Atgaivinti 
“Po Eilutę 
Kasdien” . •

Ar yra daugiau tokių?

‘Naujienose’.’ nebėra 
“Po Eilufę, Kąsdieii’3 
daugiau nebetalpna 
Aš pradėjau albumą.

Įvyks
South

Kodai 
pkyriąus 
ir kodėl 
eilučių ?
Gaila’, kad eilių nėra, o tai bu
tų geras dalykas. Tikiu, kad 
gal ir kiti rinko . eilučių albu
mus. —C. K. Braze.

Red. prierašas;— Jei atsiras 
.daugiau skaitytojų norinčių ei->. 
lųęįių, t tai skyrius ,“.Po Eilutę 
kasdien” bus atgaivintas.

• »•. } i- Jei atsiras.»«• < » »♦«/>. i

-i*'*1’* TV*Prigėrė antis 
medžiodami *

♦

'■'V ' vv* v; i. ’ v < * •• 1 . v Du chicagieciai,, Jęrgenson; 
į?( .’rn., , 6042. js’orth, Avę„ . ..ir 
ĮjHįsbi?.? m-. ;Oak

Nepašisekė 
apiplėšti 
paštą

•r ' • ' ' • „ .

Plėšikai naktį buvo įsilaužę 
>į Blue Įsl.and paštų. Jie įsilau
žė per užpakalinį, langelį, jįet 
bandydami išdeginti seifo du
ris jie paleido, ašarinesdujas 
ir buvo priversti bėgti iš paš
to, palikę, dagi Visus savo įran
kius ir du acetyleno tankus. 
Plėšimų pastebėjo tik. ryte at
ėję į paštų ^darbininkai.

$p.ęjanaa, kad paštą bandė 
apiplėšti tą. pati plėšiku šąjką^ 
kuri pastaraisiais kejjais mė
nesiais.. apiplėšo a.|)ie 20 ar 30 
paštų centralinėse valstijose.

Siidegė /'u : 
busas

■ ii vi V-’.4 -v ■'
Chicago Mįtor Coach Č6. bu- 

sas, kuriuo važiavo 62 pasažįe- 
riai, užsidegę Lincoln . parke; 
Tečiaus dėl v-šoferio McGuire 
šaltumo; buvo išvengta panikos 
ir nė vienas pasažierius nebu
vo sužeistus?

Nilsas Višąt Nudegė ir nuosto
liai siekiu ^į$J)Q().'

Mirė .

»Vt

pp. 
ir/Wood str. 
~15Wi

Mot. m. atstume nuo Ontario sienos.
V ", :

A! a , . ■ . . i
’ V','e •< ‘ Z , A. X l. -?A -į’ .lt; .< . VP4- į
PETRONĖLĖ NAUGŽEMIENĖ |

■ • •• i’Lv? ’*• > • ’.U'.lLu' S
„Persiskyrė su šiuo, pasauliu į 

'spalio 12 d,j <12:50 yąl, popiet, 
1937 m., sulaukus pusės amž., i 

. gimus /Laukuvos p$rap., Tau- / 
ragėse ąpskr.,šbiętuvojh .. ?

Amprikoj išgyveno 4b4iietųs 1 
* Paliko..- dideliame v nUliųdime 
2 ;jduktęri§5, Opą -N^rkienęrFff ;; 
žentą. Povilą,’ Marijdną Lųuri- < 
naitįenę ir žentą Augųstą^^2 J 

, sūnūs: ,Ka2imieF%"’ 'ir Antaną j 
;(ir dvi marčias,^gimines, dtfąu- 4 
gus ir .pažistamųsjbLjętuvoj dvi t 
seseris Oųą.iir Barborą.

. >Gunas^šarvotą&;.57^,<-N  ̂
mandy jĄv€^:y? Jųaįddtuyęs įvyks 
.šeštadienį,, spalių 16 d., 8:00 
yal. rytOajiš . namų, ,į ,šv. Kry-’ 
žiaus parapijos;, bažnyčią, vku- į 
rioje, atsibus ><• (gedulingos pa- į 
maldos, u#,* yęlionės ęielą,\ o jš 2 
ten bus nulydėta į §v. Kaži-J 
mięro kapinęs. :.?r> A.,‘ .

'Visi. a. af,. Petronėlės., Naų-1 
gžemienės giminės, ^drdugaji.yir | 
.pažįstąmi rjAesatv iW$irdžįai | 
kviečįąmi- .dalyvautiląįdętuyė- / 
se ir suteikti jai paskutinį pa-£ 
tarnavipią , ir atsisveikinimą. *

hh/Nuliude diekama^a/iii • jįmbi 
Dukterys. SUnai,:Žentai, Mar-1 

čios ir, Gimines.
'■?-i’.. -►•' į
Patarnauja laid. >dir. I, ; J, Zolp ]

TelegramūM
Vi$ąs Pasaulio

okios kitos spalvos siu 
r ->< **A> M#'* ’•« Gėlės Vestuvėms,. Rąnkietams

ECRAFT DEPT.
Chicago, III.

ęfa'jdedu i0 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No Urba Flower. Shoppc 
G^u^^iijntiein^n-Vg^tiiyčms 
r-Bahk^Mtf^I^HptuvSms-T

■ t ~

] MiestanJr 
U» MMB .Mi

MXRQUEvI'T'E PARK — Va
sara visai jau praslinko. "Rįi- 
deninis sezonas prisiartino. 
Kulturiniš ir visūomeininis 
draugijų veikimas pradeda atr 
gyti.;

Vasaros laikas suteigė žmo
nėms daug sveikatos ir naujos 
energijos veikti žmonijos la
bui. '

i .v •’ ..........-:
n 15 y ardo Lietuvių Demokra
tų, kliųbąs , {4rgi atnąujjnę; dąr» 
^uptę jr spalio 8 d. atlaike su
sirinkimą.

Kliubas kreipėsi į 15 wardo 
aldermaną James Kovalik pra2 
ganias įrengti.. “go, ir stop” 
syiesas prie ęekąnčių gatvių: 
fe $tv ir tCalifornia avė., 59 St/ 
,irų,Cąliforpia avė. ir 59 St. ir 
Kedzie avė.

Bųvp gautas atsakymas, kad 
šis reikalavimas bus išpildy
tas.

^usiripkhnų.i.. buvo pranerta, 
kad , . susiorganizavo “South 
West .Civi.c Club” įvairiems pa
gerinimams^ šios apielinkės gy
venimo sąlygų.

Taipgi buvo . prapešią, kad 
viskas jau prirengtą bąliui, 
kurs įvyks 23 d. spalio Mar- 
ųuette all svetainėj, 68 St. ir 
Weštern Avė.

Siame susirinkime prisira
šė 17 naujų narių.. Kitas susi
rinkimas įvyks 15 d. spalio.

MERGINA karui /važiuoti, leng
vas namų darbas;/būti, 1922 May- 
roIa Aye.r Seeljeyvl664* r • . Xk i » .• 

^efpWiiiied-—^^ę-Vein 
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA .. . • 
Mašinų šaposė ir fabrikuose, vyram 

• ’f > ir moterim* ■'
. TUTHILL- EMPLOYMENT 

r. 184 W.. .Washington St. .8 floor-
I ,11 Iii ■!■■■—'■ i ■< į ,

Help VVarited—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS geras bortende- 
rys, kurib supranta saliuno darbą. 

;Geras: mokestis. 3416 So. Wallace 
St. > ..

REIKALINGAS BUČERIŠ, paty
ręs arba, nemokantį išmokinsiu jei
gu norėtų. Parduosiu, taipgi mainy
siu ant tavernos. Renda«$20.00; 5 
kambariai > gyvenimui. 4438 So. 
Hermitage. Avė.

Miscellaneous
Įvairus

Tek^Vičtory 4965
’i,,. J <; STOGDENGySTR ų > < ■ 
Mes dengiame ir pataisome, vjsokįos 
■rųšięs stogus, taipgi < dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei 
laujama.

BRIDGEPOR^ - ROOFING CO. ’ 
^3216 So. Halsted Sti.eet __

" ' Savo namuose Barringtbn po 
trumpos jigds numirę Hęnry 
George Žander, Šr., 86 m., real 
estate žinovas ir pirmininkas 
Chicagps Federal Hbnie Loan 
Bank tarybos, , .

«« i. —-------- x-------- -

6 KAMBARIU F LAI A S, karštu 
vandeniu apšildomas, kampinis na
mas/ antros lubos, % bloko nud 
gatvekarių>;''linijos, nebrangiai.

Tersoįml.
* Asmenų Ieško >

ChW> .ęo^unity, 
■■P.Ue. Prisidėj usios vi-
sp§<‘iat)darįrigQS . organizacijos, 
į>ando ,ąul<ėl^_^;550,000 labda- 
Sft ,įf j? bus Išdailinti
iW^W-. 'Prildaus^nčioms or‘ 
ganidacijomsv

PAIŲšKAUs APSIV.EDIMŲI ^ęr/ 
ginos arba<kną$lSs; Be.-, vaikų,^nesę- 
nesnės.,35 metų,,, kuri mylėtų laisvą 
gyvenimą. Aš esu 37) (metų,. Ątsb 
šaukit F., Jj J., 3811 Main St., East 
Chicago

gavo da:
musų :ku

i>arBlninklĮ|RfelklĮ[ •—Į:
Viits 700 -MERGINŲ, v. I 
rb^nek idresęp, ', pabaigusios 

mm^ Mokuiąmo. dyeaių eiuf

VA S' lVV.n. ■ . J . ....
•ANTANINA «. BUTKIENĖ

? po tėvais Bernotaitė
. ,$t/,Ęerši$kyre s.Usi'fšiųo pasauliu / 
Ląpąjių 1?. d«...9:0P valandą vą- 
.k.ard, j987,LĮn^ sulaukus >.61 m. 
T&n^rigimus^ąuragės apskr.?
Kvedaruos parap, t:

Amerikoj < išgyveno 40: metų 
-y.jPal^coį^vdidąliame nuliudįrąe 
.gįmittięąiiT^UVs ir kitas-ginu- 
nes,^,dranff.U6f‘' iri< pažįstamus;

tKųnąs. pašarvotas Masalskio 
koplyčioj^,8307 S. Lituanika 
Avė. Ląidųtuvės įvyks šešta- 
dtenį.A spąįibidlS d,, 8:00 vai. 
srytQ’. iš; koply^bs į šv. Jurgio 
pąrap;,; bažnyčią,kurioje ’at$i- 
btts? Hrędulirigųs pamaldos už 
velionės sįelą, ./-ų iš ten bus 
^nulydėta į šv.^ Kazimiero kąpi- 
ne,š..j

Į Aftt&ninos Butkie-
I vjpėa. gimini,;, draugai ir pažįs- 
,;tami .'esaHinUbšindžiai kviečia- 
<mi dalyvauti/ląidptuvėse ir su
teikti jai;,.paslęųtinį patarnavi
mą ir 1 atsisveikinimą.

J > r . -.r ’ ■

Nuliudb liekame, Ji I
Giminės, draiigdi ir pažįsta^ 

p Patarnauja Vaid. dįr. A.’/Ma- 
salškis, Tid./jfeoū|evard 4139,

t ■ ‘ L.... r S. T • '■Ir Laidotuvėmis rūpinasi Izi-

■ - -a? X’ A >;

PAUL M. ' ŠMITH and tOtfPANY 
Real Estatc, Loans and Insurance

L t Tel įBOŲLEVARD 2800
Perkam, parduodam 4r mainom na

mus, lotus, bizniui ir farmaz; įnšiu- 
riname namue, rakandus., ir auto
mobilius. Taipgi turbene aaųg gerų 
ųųrnų pardavimu), ąrbą mainymui už 
gerus bargenuš; greitas ir. teisingas 
patarnavimas. Reikalui prišjus krei-

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros labos su J. J. Grisk

REIKALINGA patyręs bučeris ir 
groeery patyrime. Turi mokėti ge
rai angliškai. 1739 So. Halsted St., 
Sopę. 720... .... . , .

-7 > • » < - • »- - • -■ • - v

............. ................— -..i.,---------------------- JR----- --------------------------------------------- -

Automobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

švarus,, side mounts, tik ;.......... $79.
NEWBERRY BARGAINS, 

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

RETAS BARGENĄS,.
Mūrinis namas kaip naujas, su sto
ru, ir 6. dideliais kamb, ąnt antrų 
lubų. Garažius. Karštu vandeniu 
šildomas. $6,600 V
„ Fremipis budinkas 2-4 kambarių 
apts.-—$2,800. * ' •

? ,6 kamb.. medinis cpttage..ant ce
mentinio ^pamato, garadŽįus., įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė
jimais. L iu&'r \ »r.. . .;A
, 5 ir 6^ kamb. freminis budinkas. 
$8,500. ‘ ' ’

J. A. SHULMISTRAS - '1 
Home Owners ReaRy.J Mzrt ' • 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

:4 FLATŲ MURO NAMA^pb 4\s 
kambarius it 3-jų autoniobilių gark- 
žas parsiduoda tik už $11,500.- Kims 
4/4 medinis namas, plėšantis $7U00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir š/kip 
Kitų bąrgenų> * v'• ‘ . J

L. b. M1CKĘVIGE AND €0.
6816 So. Western Avenųe. / 

Hemlock 0800.

FINANSUOS 1937- miesto/ valsti
jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas:, sta
bdžių,- ratų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų, beterių, 
radio, viršų, apsaugos stikliai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 15< metų. 

2509-11 ,Milwąukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844. .

$2,850 —............. .
šešių kambarių narnąs, žemfes ^vie
nas akras, visi pagerinimai apmo
kėti, vienas, blokas nuo 109-tos ir 
Kedzie. Taipgi ir kiti bargenai. s

MANOR REALTY CO.
. 2532 W. ,63rd

Musical Instruments
„ _ MųsĮkos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap druni įrengimas $22,50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 t Stygų Basąs................ $75.00
$99 Trombonas .su keis u,.,.... , $35X)Q;
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už $3.50 

3000 instrumentų pasirinkimui.
Šėpas, jųsų , instrumentas . .į ,mainus.

Furniture & Fixturės
•• - .'f • Rakandai-Itaisai - •

\ V1 L . • . A.’JHUV 'V
..PARSIDUODA - Manąuett^ Mąnor 

bungalovv — 6 kambariai apąčfoj ir 
8 kamb. viršuj su geriausia i* švie
sia metalo, langų insuliacija^—alyva 
šildoma—uždaryti užpakaliniai Gor
čiai— garažas. Geri ^narnai didelei 
šeimynai. Kaina $5500.00, įmokėti 
$1500.00. Savininkas. Bašauk dėl su
sitarimo. Republic _ 3193. L. r *

MAROUETTE PARKE netoli Wes- 
tern Avė.. 10 flatų 2”po 5- kamb'., 8 
po 4 kamb. morgičnikai 
už 1/3 dalį kiek kainavo. Turi būt 
parduotas į 10. dieną. Turime .visokių 
•2&02'*W.~ 60 7Št.‘ Tek GrovehiU *0306*

po 4 kamb. morgičnikai parduoda 
už 1/3 dalį kiek kainavo. Turi būt

kitokių bargenų. C. P. SUROMSKIS,

• : IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIŲS; 1937, ; visokio didžio su Coi! 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriu®.. ir ice 
baksius. Cash arba ąnt išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. I’* t*

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI 4' kambąrių. medi
nis namas Cicefo, už $1300,00. At- 
sišaukit P. .L.,.. 5410 N. Lotus A ve.

—...... - ---------- - -

Fąrmstfor Sale
... ---- Ūkiai'Pardavimui * *

. BARGENAS.i-40 . ir 80 :ąkrų>far- 
mų išpardavimas. Parduodam labai 
pįgįai., Joseph Lapke, Route 3, Do- 
naldson, Ind.

Business Service
Biznio Patarnavimas

DIDELIS IŠPARDAVIMAS —
£? DIDELI BARGENAI Y..,įr

, -.48.:-..karliodėSy: < dirbtuvių ir , baldų 
krautuvių ?. pavyzdžių prie 1247-49- 
§3-57; W. Madison st. Prikrauta vi- 
■ąų-, rūšių baldais, kaurais, alyva, pe
lais ir J. 't. \. -v > ■ 'S.
TURU EITI, NEŽIŪRINT 'KAINOS 

Kiekvienas jūsų doleris bus ver
tas Kjųms$3. Kreditas — jei reikia 

dusų vpaėiųj- sąlygomis., ', h ,
MADISON FURN. CO.> HAY. 7700 

.|247,’.w>- MADISON SK H .
v,* Atdara vakarais iki 10. Sekmadie
niais 10 iki 5......

Pataisyk Stogą ,jr 
, RtNAS DABAR• 
Pašauk mus dęl djykai apskąįtlįavi- 
mų. 25 metai, patyrimo* Blėkorius ir

> stogii denkAi^a. >
Leonas Roofing :Co.

3750 WALtACE. STREET' v

Angiya*/

' /*»'?• . w •'. i •» w.. ’ ■ ■ $
. rNAŠLĘI,. REIKALINGA PINIGŲ 
-r—paaukuoja. kaurų niekad nevarto
ji; importuotas orientalis raštas 
,$20, 3930 Jackson, Ist, Van Buren

me gautį'Ldatbą ;
JOSEPHINE įi.DRESSMAKING f 

iii.vū'.ii.SCHao.L -it t
1234 JĮyyaųfcęę V1ave.at ^i^nd-

Atdarą. vakarais antradienį it 
ketvirtadienį. A’..'. . >, .*i. <r»r/4. .. j’
~ ’.fcSUTOU' a' ’u Šįį

PAI1XB«SI, MERGINA 
bendram: namų darbųi -r- gera vfrėy 
ją ir kep^jąį: r7-A «efętęnęas. $15.00. ■

A\..:^^.L&vieva.202Qk-^^ X į

REIKALINGAI.MERGINA :?awi 
už barQ;>jir lunchrulmy. 3788 Soutų 
Halsted-St

PAT.YRUSLn^RGINAr.ųaįų dari: 
bui—savas kambarys,,; vana. $7—9/ 

it.-.M^^-Drexal^-8993«N.«<Į.bi>M;.4u.....  -

PATORVBDaMJIRGINA nbendram: 
namų darbui^/būtį, nėU virimo, reį 
ferencas. .Keystone^.4453.^ į

'-"■m/’ U/

MOTERIS ar</MERGINA ..bendram 
namų darbui, padėti prie paprasto 
virimo, sąvas kambarys, „$,7.00., y 
Olin, 7716 Saginavv, Regent 3193.

<1 'j' j ' ‘ *fr '
MERGINA namų darbui be sun

kaus skalbimo ir. virimo—vaikas, 
būti, hūiįonųs 'namai.
Aronfeldt, 1331 Estes, Hollycourt 
7120. ; . ’

-------------- ■ ---•y-1*"*-  ..............................................-Į
Business, Chances
• 'Pardavimui Bizniai'

;, >PARDAVIMUI tavernas^ sų resto
ranu, yr#< šokių svetainė, geroje Vie
toje, gerąs biznis. Priežastis parda- 
vimo apleidžiu Chicagą. Atsišau- 
4dtet? 2459; >N. Crawford ave„ išsky- 
rus -nedSldieiiį. .«

GRDSERNĖ — 
.mokyklų<<reikmeųs—2, gražus gyve
namieji kambariai užpakaly-—seniai 
įsteigtas biznis-r-1/^ blpko nuo lie
tuviškos bažr^Čios—prieinamai, 
j.„ 4845 So. Fairfield

į i .. ■'

.^^PĄĘDAVIMŲJ.;pigiai gtoseme ir 
UąlicatesBen./ABiznis kampinis, - -iJš- 
dirbtas. per daug metų. 3465 South 
Lituanica avė. ,v. .. .

vuRARSIDUODA • TAVERNA. jW1 
šeimyniško neautikimo. Ideališka 
vieta vyrui ir žmonai padaryti $50 
Jki $100 į savaitę. 'Priims., $1000, 
kad valdyti biznį. 434 West 31st

*

xz4>'-

bui, būti, nėra,,skalbimo, 2 mokyk? 
linini vaikai, A$7.00. " * * 

Dorchester 10425.

Reąl Ęstnte .EonSale
Narna i-žemė Pardavimui

—
BARGĘNAS

i parduoda OKmus ųan| Si 
GroseVy? su fikČeriaiš ir automobi
lių; labm pjgįąi iš ^riežąsiįes įpir- 
ties. InšKifl&nt "Sekmad eniaL.'

1951 Canalport Avė.

$6.00 
-^45.

6.00 ,
6.oo :
5.00 į 

» i

LUM1> ....-....
MINE RUN.
EGG .............
NUT ....__
SCREENINGS (Indiana)

. .' PIRKIT. DABARtl
KAINOS EINA-. AUKŠTYN 

PRISTATYMAS -MIESTE IR
- j PRIĘMffiSčlUOSE s&l 
Tel. ARDMORE 697
.NORTHERN jLMNOI&k Eųualor 

anglys, lump and egg $6,00; Mine 
Run $5.75; Stoker. and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Marrimac 8079. ___ -

vr-- -
urs. >

iimiitiiHitiiniiiifi

NAUJIENOSE
:.S, •

BARGE

1 jfw * ♦ tUv4._
Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500

Apgar&i 
ėinamps. 
mus gausit nuolaidą..

#&• 
akartėji-

L J



'K.Vv>'

Ketvirtadienis, spal. 14, ’37NAUJIENOS, Chfcągo, Iii

INGAS 39 GATVĖS

Adresas

Telefonas

Svoris

Parašas

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

atsi 
dele

■’MN’

Meras 
teisinasi

Persišovė dėl 
lietuvaitės 
meilės

Paliko ligoninėj 
kūdikį

VEDYBAS
CROWN POINT

Laimingai 
užsibaigusios 
nelaimės

Du žmonės užmušti 
nukritus 7 augštus 
keltuvui

Automobilistai 
kalėjiman 1

pilimo ir as- 
sekmadiėnį 

39-ta gatvė 
, jungianti

Nušovė du Indianos 
gangsterius

50 m. 
išsi 
vis

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bils 
priimtos.- , .G' : ' ’ i ’

Iki vakar dienos automobi
liai Cook kauntej užmušė per 
840 žmonių. Vien Chicagoj už*- 
mušta per 636 žmones ir 17,- 
835 žmonės sunkiai sužeisti.

Moka 4 kalbas, 
bet nežino 
vardo

Gryštant iš laidotu 
vių žuvo keturi 
žmonės

ra nutrukusios. Priežastį bando 
nustatyti policija ir statybos 
inspektoriai. \ < e G ' C

Užpereitą naktį ; Ųlearinge 
sudegė ^tryicfsed Prdduęt Cb. 
asfalto dirbtuvė, 6051 W< 65 
St. Nuostoliai siekia $200,000.

Gaisras taip greitai išsiplė
tę kad šeši buvę dirbtuvėj dar
bininkai voš spėjo išsigelbėti.,

Laike gaisro netolimbs Athey 
dirbtuves sargas Alex Štewart, 
57 jn., numirė nuo širdies prie
puolio.

Traukiniai Sudaužė tris auto
mobilius, bet jais važiavę 
žmones tik lengvai sužeisti.

Pirmadieny, saugumo teisme 
trys automobilistai liko nuteis
ti kalėjiman už neatsargų Va
žiavimą, ’ ar važiavimą neblai
viame stovyje.
<• Be to jie, kaip ir devyni kiti 
žmonės, prarado teisę vairuoti 
automobilius trumpesniam ar 
ilgesniam laikui. ,

Po ilgo kasimo, 
faltavimo ■ t darbų, 
bus atidaryta 
(Pershing Road) 
Halsted. gatvę su Ash’and aye.

Atidarymo proga įvyks dide
lės ceremonijos ir paradas. Tuo 
pačiu laiku bus pašventintas1 ir 
Hugh B. Connolly tiltas, kurio 
pastatytas buvo vienas paskuti
niu 39-tos gatvės tiesimo dar-

SEKMADIENĮIŠK
ATIDARYMAS SUSISIEKIMUI

ventoja;
Tai visaipšustabdV1Q pašalie

čių sutuoktUyesJ\i'Ėįrown Point 
ir kaUntės ■:;’!kibx^as>- prarastų 
apję $75,000 į liiętiiš,. kuriuos 
jis susirenka;; ųŽįyedybų. lais- 
riius.' '■ 'G . G ■ ■ G

Federaliniai agentai Bangor, 
Me., mieste nušovė du paskilbu- 
sius Indiana gengsterius, Al. 
Brady ir Clarance Lee Shaffer 
Jr. Trečias tos šaikos narys, 
James Dahlover, liko lengvai 
sužeistas ir suimtas.

A Iškilmės-prasidės paradu, ku- 
tis"?. susigrupuos prie Mark 
WMte Square parko, ties 30-ta 
ir Halsted st. Paradas eis j ry
tus SO-ta gatve iki Union, 
Union avenue iki 39-tos (Pęr- 
shing Road), o 39-ta gatve į va
karus iki tilto. I

Pas Dr. Cousins,/14 E. Jack- 
son Blvd., atėjo jaunas vyras, 
kuris pasisakė nežinąs kas jis 
esąs ir iš kur paeinąs. Pasku
tinį įvykį, kokį jis atsimena, 
tai statymą tilto.

Atsakymus į daktaro klausi
mus jis parašė francUzų, anglų, 
vokiečių ir ispanų kalbomis.

Spėjama, kad jis yra amne
zijos .auka. Ant jo baltinių ras
tas vardas “Clyde Butler”, bet 
tas vardas nieko jam neprimi
nė.

Tie trys gengsteriai mane sa
vo piktadarybėmis viršyti ir 
garsiąją Dillingerio saiką ir lai
ke ^plėšimų Indianos bankų yra 
nušovę kelis policistus. .Per il
gą1 laiką jie slapstėsi, bet vis- 
tiek federaliniai agentai juos 
susekė ir užklupo gatvėj; kur 
ir ištiko susirėmimas, nes šaika 
nesutiko geruoju pasiduoti, j

Prieš 6 dienas į Jefferson 
ligoninę atėjo moteris, kuri pa
sisakė esanti. Mrs. Mary Rizzo, 
19 m., 2840 Washington Blvd., 
užsimokėjo nustatytą mokesnį 
ir už kelių valandų pagimdė 
sveiką sūnų.

Išbuvusi ligoninėj šešias die
nas, moteris nepasiėmusi nė 
apsiausto slapta išėjo iš ligo
ninės, palikusi ligoninėje ir sa
vo kūdikį.

Paduotu adresu policija ne
rado jokios Mrs. Rizzoj paro
do jos ir paduotoj darbavietėj, 
taipjau ir iš drabužių yra iš
plėštos visos žymės.

Kūdikis tapo atiduotas prie
glaudai, bet jau atsirado šim
tas Žmonių, kurie norėtų paim
ti kūdikį auklėti ir įsuninti.'

Bridgeporto ir apielinkes organizacijos 
* kviečiamos dalyvauti pafade

GEGUŽĖS” VEDYBOS.— Gunat Gun

Kalėjimas již 
balsavimą

John Henry ^ Hęąth, 
gimęs Škotijoj įr 1934 m. 
ėmęs tik pirmas ,popieras 
tiek balsavo pereitais rinkimais, 
pasisakydamašj esąs gimęs A- 
merikoj. G, j G.

Tečiaus tai tapo susekta ir 
teisėjas JarėėkU nuteisė jį 90 
dienų kalėjiman Gž peržengimą 
rinkimų įstatymų,

Susirėmime liko sužeistas ir 
federalinis agentas Walter 
Walsh, 28 m. Jis sužeistas sun
kiai, bet gal nemirtinai.

Dviejose nelaimėse trauki
niai sudaužė tris automobilius. 
Bet visos šios nelaimės baigė
si laimingai, nes žuvusių žmo
nių nėra ir tik keturi žmonės 
liko lengvai sužeisti.^ . •

Viena- nelaime ištiko Ber- 
wyne, prie Kilbourn Avė. Du

Kada par mėrą Kelly 
lankė sambiųjų biznierių 
gacija', reikalaudama sutvarky
ti Chicagoje transportaciją ir 
suvienyti 'visas transportacijos 
įmones — gatvekarius,’ elevato
rius ir busus, tai meras kaltę 
už pakrikusią transportaciją 
bandė, suversti -antz stambiųjų 
finansininkų, kurie trukdą tran
sportacijos įmonių suvienijimą.

; Jau senai turėjo būti suvie
nytos visos transportacijos įmo
nės ir turėjo būti pravesta 
daug naujų gatveka'rių ir eleva
torių linijų, bet ikišiol nė pirš
to nepajudinta tąja kryptimi. 
Nieko neveikia pačios kompa
nijos, bet taipjau neveikia ir 
miesto administracija, jų tarpe 
ir pats m.cras Kelly, kuris dau
giau atostogauja, negu sėdi 
miesto salėj.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

> /‘James jPogue (kairėj) rodo policištui Blon kaip jis iš automobilio 1933 m., nušovė du policfetus, Elmer Ost- 
Ifoį ir John Skopek, kurie buvo sustabdę piktadarių automobilį. Žudyme dalyvavo ir Samuėl Turriano, kuris 
■tąiSjau yra suimtas^iF prie kaltės prisipažino. Trečias piktadarybės dalyvis, Moęrehead kelios dienos atgal liko 
nuąaUtas susirėmime su policija. Pogue ir Moorehead pabėgo iš Joliet kalėjimo, kur sėdėjo už plėšimus, Bijoda- 
m^ĮĮiĮ, pradeda aiškėti jų papildyta žmogžudystė. Bet už kelįų dienų policija juos susekė viename Kute West 
Sidėj. Moorehead nenorėjo pasiduoti ir liko nušautas. Po to Pogue ir kitas pabėgėlių geruoju pasidavė. <

Trys grįžtantys iš laidotuvių 
automobiliai susidaužė prie 127 
ir Halsted ’ gatvių. Keturi žmo
nės liko užmušti ir keturi su
žeisti. Visi jie negrai.

Nė išlikę gyvi negali pasaky
ti, kaip įvyko nelaimė.

Iki vakar dienos automobi
liai Cook kauntej užmušė jau 
virš . 830 žmoinų.

Douglas elevatorių. 
Praleidę vieną traukinį abu au
tomobiliai pradėjo važiuoti 
skersai bėgių. > Bet tuo tarpu 
atėjo traukinys iš ? priešingos 
pusės ir abu- automobiliuos su
daužė į šipulius, nublokšdamas 
juos 75 pėdas. Abu automobi
listai pastebėtinai Išliko gyvi ir 
tik lengvai sužeisti/

Kitoj nelaimėj prie Belden 
ir Sayre Avė., garvežys užga
vo ir apvertė automobilį. Bet 
ir juo važiavę du žmonės nė
ra sunkiai sužeisti.

Du darbininkai liko užmušti 
ir trečias sunkiai sužeistas sun
kiam prekių krovinių keltuvui 
(elevatorįii) nukritus septynis 
aukštus Wilson & Co. skerdyk
lose. ■:

Užpmš»ti yra keltuvo operuo- 
tojas Joseph Barczak, 40 m., 
5304 S. Ma'rshfield Avė. ir 
skerdyklų darbininkas John 
Grennan, 28 m., 819 W. 69th 
St. Sužeistas negras darbinin
kas Frank McBride, 45 m.

Jie pasiėmę šešias statines 
uksuso kėlėsi į aštuntą aukštą, 
kur yra tauginimo skyrius. 
Bet keltuvas pakilo tik iki sep
tinto" aukšto, kelioms sekun
dėm^ sustojo ir, be matomos 
priežasties, visu smarkumu pra
dėjo kristi žemyn.

Lėktuvas nukrito žemyn su 
dideliu trenksmu-ir pribėgę ki
ti darbininkai rado du darbi
ninkus nebegyvus, o trečiąjį, 
sužeistąjį, skubiai išgabeno li
goninėn.

Priežastis kritimo lėktuvo 
dar nenustatyta', nes vielos ne-

Bridgeportui ir visam sker
dyklų distriktui sekmadienis 
bus labai svaTbi diena.

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiimtu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų. - ‘ .

Crovvn Point, Ind., iki šioį bu
vo tikras vedybų nįąlųnąs. Bite 
kas ir bile kada, dįėną ar nak
tį. galėjo nuvažiuot! į Crown 
Point ir ten susituokti. Tomis 
vedybų / laisvėmis naudojosi 
daug chicagtečių; įtUrie gerokai 
įsilinksminę li^ -gerid nebenūsi* 
vokdami ką darą, nuvažiuodavo 
j Crown Point ir ten apsivesda- 
vo. Pelei tokių greitų vedybų 
Chicagos teismai yra pilnų per- 
skįrų bylų;; J .

Tečiaus dabar pati Indianos 
valstija ruošiasi šį vedybų ma
lūną1 panaikinti, pritaikant se
nai užmirštus 1852 metų įstaty
mus, 'Gt '

Prokuroras Ęgan iš Ham- 
mond jau.^i^ę^ęs kauntės 
klerkui kad einant
1852 m. įstatymais negalima iš
duoti vedybų laišnio jokiai įno-

•Theodore- ' Klemic, 22 m. iš 
North Chicago, su rožių puokš
te atvyko pire St. Therese ligo
ninės, Waukegane, aplankyti 
ten gulinčią saVo merginą, lie
tuvaitę Anne Mickus, 20 m., 
926 Lincoln St., Waukegan. ...;

Lipdamas iš automobilio jis 
pamatė išeinantį . ligoninės 
savo konkurentą; ' dėl minėtos 
lietuvaitės meilės. To buvo jam 
perdaug. Klemic numėtė rožes, 
išsitraukė, revolverį ir paleido 
kulką sau į krutinę. Tačiau nors 
Klemic susižeidė Sunkiai, bet ne 
mirtinai ir, kaip išrodo, jis pa
sveiks.-

Bus pašventintas Hugh B.
Connolly tiltas 1

nydavosi nestik kauntės kler
kas, bet taipjiu visokie teisė
jai, taikos teisėjai ir kunigai, 
kurie dieną, ir naktį patarnau
davo . norintiems skubiai apsi
vesti, nors “jaunavedžiai” ir 
ant kojų nepastovėtų, bile tu
rėtų . kuo užsiih^kėti už sutuo- 
kimą.
"‘ Nemanoma, kad jie geruoju 
sutiks atsižadėti pelningo biz
nio ir tikiniąsi didelės' bylos.

LIŪDNAI UŽSIBAIGĖ “GIĖUODŽIO
deršon, 64 metų vienakojis senis (kita koja yra medinė) Crown Point, Ihd., rugsėjo

■ ■ . . . '■" t-*'.,1'; ,

15 d. apsivedė su 17 meti) mergaite Eilėn- Bet seųio su jauna žmona vedybos užsi
baigė labai liūdnai?, nes nepraėjus-ne'vienam mėnesiui po vedybų, .senisplazda- su
mušė savo jauną žmoną už tai, kad jLvisą naktį negryžo namo. Bet ji sako, kad jie 
dar prieš vedybas susitarę nevaržyti vienas kito laisvės ir savo-vyrą areštavo!

•Gubernatorius Homer, majo
ras. Kelly, aldermonas Connolly 
ir ,kąi kurie kiti žymus valdi
ninkai ir vietos veikėjai iten at
liks atidarymo ir pašventinimo 
ceremonijas. , ;•

Iškilmėse jau pasižadėjo da
lyvauti Central. Manufacturing 
District Business Men’s Asšo- 
ciation, Stock Yards Gompany, automobiliai sustojo, kryžkelėj 
pilietinės organizacijos Bridge- praleisti 
porte ir South Side Amerikos 
Legiono postai. Bet rengėjai 
kreipiasi į “Naujienas”, prašy
dami pakviesti ir visas vietos 
lietuviškas organizacijas daly
vauti parade ir iškilmėse. ,

Organizacijos, kurios kvieti
mą priims ir sutiks maršuoti, 
yra prašomos kuo greičiausiai 
susižinoti su P. J. McCarthy, 
Mark White Sųuare direkto
rium, 29th ir Halsted Street, te
lefonas Cąlumdt 4686, arba su 
parado maršalka, Mr. Michąel 
J. Healy, 4217 South Halsted 
Street, telefonas Yards 0339.
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Fašistai Vėl Apšaudė 
Madridą

Šoviniai neaplenk ianėTarptautines 
neitralios zonos

SHANGHAI, Kinija, Spalio 
14. — Smarkiausi mūšiai ėjo 
ketvirtadienį prie Shangha- 
jaus miesto. Sausumos artile
rija, laivynas ir aeroplanai da
lyvavo kautynėse.

Net tarptautinė zona nuken
tėjo skaudžiai.

Jungtinių ^Valstijų jūreivis 
buvo sužeistas. Jūreiviai turė
jo išsikraustyti, iš kareivinių, 
kuriose jie buvo, patalpinti, nes 
pastatus užgavo japonų šovi
niai.

Gatvėse ir namuose, tarp
tautinėj zonoj, 37 asmenys už
mušta,.. Q_,67.. Tačiau,
policija tikro skaičiaus nuken
tėjusių- žmonių,- civilių gyven
tojų, nežinojo, žuvusieji buvo

>

visi kiniečiai, o sužeistųjų tar
pe rasta du japonai policinin
kai.

Dvi valandas japonai ir ki
nai apšaudė vieni kitus iš lai
vų kanuolėmis, artilerijos pa
trankomis, o iš viršau^ aero
planai mėtė bombas ir teriojp 
Shanghajaus priemiesčius.

Japonai ir kinai kovėsi dėl 
kelių ir takų, dėl priėjimo prie 
miesto.

Jau nekalbant apie kinų gy
venamą Shanghajaus dalį, net 
neitralėje, tarptautinėj* daly 
daugybę pastatų kliudė šovi
niai .ir..padarė žalos..turtui.

Kokie nuostoliai padaryta 
kimį ir japonų kariuomenėms, 
iš karto nenustatyta.

MADRIDAS, Ispanija, spalio 
14.— Ketvirtadienio rytą Ma
drido gyventojai ir vėl kasėsi 
iš griuvėsių, kuriais pavertė 
jų namus sukilėlių ataka. Fa
šistai trečiadienio vakare ėmė 
bombarduoti miestą. Sakoma, 
kad daugiau kaip 700 
bvJvo paleista.

Ataka pradėta tuo 
kai Madrido gyventojai
trų vyko namo. Dauguma iš 
vėlyvosios minios jau buvo pa
siekusi namų prieglaudą. Dėka 

nelaimių kiekis gal mažes-•kZ«-.••’.■< Ar

nis, negu fašistai rengė Icja- 
listams. Visgi užmuštų pri- 
skaitoma per 100 asmenų. Kur 
kas daugiau sužeistų.

Dešimtys žmonių lavonų iš
traukta iš apšaudytų 
griuvėsių. ’. .

Tarp žymesniųjų 
keturi šoviniai patHIŪė 
jų augštų i 
ir padarė nemažai žalos. Pir
mą kartą šovinis kliudė vieš
butį, kuriame patalpas turi 
esantys Madride svetimšaliai.

* syMUSŲ;VILNIUS. — Didžioji niusų p^vėrgtosios sostinės Vilniaus architektūrinė paži- 
ba—Verkių rūmai. '

■M* A

K LIETUVOS A.D.F. SIŪLO TAI
KĄ C.LO.

Dvi savaitės nuo še
štadienio duota 

Mussoliniui •' r

“Degeneratai” la 
biau patinka, ne

gu “sveikieji”

, • ,1.1’1.- .

BILB^AO, Ispanija, spalio 14, 
— Pranešama, kad Ispanijos 
vyriausybininkai pradėjęs ofen- 
syvą prieš sųkilėlitis Aragonos 
fronte. t

LONDONAS, Anglija, spalio 
, — Rytoj, šeštadienio rytą,14.

spalio 16 d., susirinks 27 val
stybių komitetas,—^kurą^ bdvo 
paskirtis Ueęikįšįrng j Ispani
jos reikajus'tiksi#.

Per dvi savaites jis galės
• diskusuoti, tarti ir veikti, kad 

priversti Mussolinį ištraukti 
savo kariuomenę iš Ispanijos.

Jei sakytas komitetas neat
sieks pageidaujamų Prancūzi
jai ir Anglijai rezultatų, jei 
Mussolini per tą laiką nepa
rodys, kad jis nusileidžia Pran
cūzijos ir Anglijos reikalavi
mams, tai šios dvi valstijos, 
sakomą, ‘ yra susitarusios to
lesnei akcijai. O kalbama ak
cija busianti tokia, kad Pran
cūzija atidarysianti savo rubei* 
žius Ispanijos lojalistams pa
galbą teikti — jei vėl kokių

• naujų skymų nebus sugalvo-
• ta akcijai atidėti.

Prancižzija atidėlioja žygius 
prieš Italiją, suvaldoma Brita
nijos. Pasak užsienio korespon
dentų, fašistai tuo džiaugiasi it 
aiškina, jogei britai mato Ita
lijos . nusistatymo* logiką.

MUNICH, Vokietija, spalio 
14. — čia atidarytos buvo dvi 
meno parodos. Viena jų užgir- 
ta Hitlerio vyriausybės ir pa
vadinta sveiko ipeno> paroda, 
o kita pagadinta “degeneratų”,' 
“išsigimėlių’* paroda.

Per pirmąsias dvi • savaites 
“degeneratų” parodą atlankė 
396,000 asmenų, o nacių 
girtą parodą teatlankė 
120,000. ...

Įmonę iš Kansas

už
tik

Prezidentas dikta
vęs Black*© at- 

. ■, sakymą 
t ' • * .v'-’-' .t • ‘ ’ / 4 • , *

tVASIIINGTON, -D. C., spa
lio 14. — Prezidento Roos&vėl- 
to paskirtas Vyriausiojo teis
mo nariu H. L. Black, anot kai 
kurių korespondentų, pasakė 
savo kalbą per radio ir prisi
pažino buvęs praeity ku-klu*x 
klano nariu patariamas paties 
prezidento Roosevelto.

DEAKBOKN, Mich., spalio 
I I. __ Harry Berinet, Fordo 
motorų kompanijos personalo 
direktorius, ketvirtadienį '■ pa
reiškė, kad Fordas iškelsiąs sa
vo įmonę iš Kansas City, kur, 
esą, United Automobile VVor- 
kers unija iššaukusi lokauto 
streiką.’ Kapsas įmęnės vedė- 
jai II. C. Rooš ir Joseph Bušeli 
busią paskirti' tarnybai kitoj 
viptoj

.1 .11

Nauja. taryba pra
f’^dės^M-
' ’ • . /i V ‘ ’x? r

sp.

Devyni nuteisti už 
suokalbį prieš 

Mussolini

Wisconsino valdžios 
perorganizavimo 

bilius

ROMA, Italija, spalio 14.— 
Devyni Italijos intelektualai 
nuteisti įvairaus ilgio kalėjimo 
bausmėmis. Kaltinami jie bu
vo užsimojimu nuversti Mųs- 
solinio valdžią ir pakeisti fa
šistinį režimą kitokia tvarka. 
Keturi kiti asmenys, teisti kar
atu* su nubaustais, paleista.

Bausmės buvo paskirtos to
kios: penkiems po dešimtį 
tų kalėti, vienam keturi 

. tai, dviem po tris metus, 
nam vieneri metai.

Į Marijampolę ir Paven 
tj Ųkininkai Gyvai Sta
to Cukrinius Runkelius

ĄŠ LIE- Mušeikos policiniu DENVER, Colo., spalio 14. 
— Amerikos Darbo Federaci
ja atsakė Industrinio Organi
zavimo Komitetui ryšium su 
Komiteto pakvietimu dalyvauti 
bendroj konferencijoj darbinin
kų vienybės v atsteigimo tik^ 
siu. 

«

C.LO. siūlė turėti konferen
ciją/iš 200 asmenų, po 100 iš 
kiekvienos pusės. Amerikos 
Darbo Federacija nurodo, kad 
Tai butų perdaug skaitlinga na- 
^iam ,darbųi konferencija.
r A.D.F. .sako, kad ji turi 3 
narių kamitetą, šiam tikslui. 
Tačiau galima butų išrinkti 
skaitlingesnius komitetus, ir 
nuo išrinkimo šitokių komite
tų Federacija neatsisakytų.

,A.D.F., atsakymas pareiškia, 
žiuri į C.LO. pakvietimą kon
ferencijai iš 200 delegatų, kaip 
Į pirmą žinksnj pastangose tai- . 
ką atsteigti.

Be kitokių reikalų, Wm. 
Green ketvirtadienį buvo iš
rinktas vėl Federacijos prezi
dentu.

PIĄS REMTI JA
PONUS

VATIKANO- MIESTĄ^, sp. 
14. Kaip', užsienio korespon
dentai sako* iš patikėtinų šal
tinių: patirtu, jogei .( popiežiaus 
vyriausybe, k o vedama su bol
ševikais, įsakiusi augštajai ka
talikų kunigijai ir misijoms 
veikiančioms Tolimuose Rytuo-

KU*r bolševikų pavojus atrodo 
UktyvUS.
/ šis Įsakymas buvęs išsiunti
nėtas privačiu mėmorandųmu, 
kuris nustątąs Vatikano pozi
ciją dėl kinui japonų konflikto. 
Esmėj patarimai esą:
;1 —- teikti pagalbą sužeis

tiems abiejose pusėse, 2 "-b- 
aiškinti reikalą kinams į priim
ti civilizuojančią japonų įtaką 
vietoj nuožmios’ mongolų įta
kos, 3 —- kur tik pasirodo bol
ševikų pavojus aktyvus, ten 
remti, bė. atodairos, jąponų ak- 
ciją,' .4 'i ~~ parodyti • .j aponų ka
riškai vyriausybei, kad', tarp 
katalikų, bažnyčios ir Japoni
jos yra galimas glaudate ko- 
operavimas.

[Vakar tilpusi spaudoj ži
nia atrodo prieštaraujanti Šiai 
žiniai.], *

kai paleisti
• BARTOW, Flav spalio 14.— 
Teisėjas Robert T. Dewll ket- 
virtadiienį įsakė išteisinti še
šis buvusius Tampa, Florida, 
policininkus, kurie buvo kalti
nami antro laipsnio galvažudy- 
ste. jie pora metų atgal nu
plakė tris asmenis, vienas ku
rių plakimo pasėkoj mirė.

----- :-- ---- -

KaltiriaAVindšbrą 
fašistų įnagiu 

esant
LONDONAS, Anglija, spalio 

14. — Didžiosios Britanijos 
gyventojų ‘‘aukštesnieji” sluo
ksniai esą patenkinti Windso- 
ro kunigaikščio draugingumu 
Vokietijos naciams. Tačiau 
Windsoru nusivylusios - plačio
sios liaudies minios, nes joms 
atrodo, kad jis patapęs nacių 
Įnagiu. ' ; . "

MARIJAMPOLĖ, rūgs. 22.— 
Nuo4 rugsėjo 15 d. Marijampo
lės ir Pavenčio cukraus fabri
kai pradėjo iš ūkininkų priimi
nėti '.cukrinius runkelius.

Į Marijampolės fabriką apie 
70% runkelių šiemet bus pri
statoma arkliais, o į Pavęnčip 
apię 25%> kįti runkeliai, iš to- 
limešnių. ‘ vietų f gMieYfSmF tF&tP' 
kiniais. Dabar į Marijampolę 
kasdien suvažiuoja su runke
liais apie 700-800 vežimų, todėl 
Marijampolės mieste ir • apy
linkės keliais labai didelis ju
dėjimas. Jau nuo ankstyvo ryto 
ilgos vežimų eiles nusitęsia nuo 
fabriko į laukus. Runkeliai pra
dedami priiminėti nuo 5 vaL 
ryto, tai ūkininkai iš tolimes
nių vietlį jau iš vakaro išva
žiuoja į .fabriką. Runkelių pri
statymas dabar gyvas dar ir 
todėl, kad •. dabar gražus oras 
ir nepalyti keliai.

Marijampolės fabrikas vie
ną aruodą (yra' 4 aruodai) jau 
pilną pripylė ir po 2-3 dienų 
numato paleist; fabriką.

Pavenčio fabrikas bus palei
stas keliomis dienomis vėliau.

Fabrikų kontoros jau yra su
registravusios darbininkus, ku
riuos priims į fabriką šios kam
panijos, metu. •

11 r""11 . ............. 1 1.............................

Savivaldybė Atleido
iš darbo Lietuvos auto tarnau
tojų dr-jos pirmininką šoferį 
Ant. Litviną. Atleidimas moty
vuojamas tuo, kad Litvinas 
esąs netinkamas šoferio darbui. 
Tačiau Litviną pažįstantieji 
sako, kad Litvinas geras šofe
ris. Svarbu, kad suorganizavo 
auto tarnautojų dr-ją ir jai 
pirmininkaudamas kovojęs dėl 
geresnės auto tarnautojų būk
lės. šiuo atveju buvo paliesti 
ir K. M. S. interesai. Jis buvo 
apkaltintas informavęs spaudą 
apie K. M. S. šoferių būklę ii

Popiežius susirgo 
slogaWASHINGTON, D. G.

14. — Jau paimta patalpa ir 
sudėti baldai naujai tarybai 
Washingtone. Tai yra patalpa 
septyniems komisionieriams pa
skirtiems minkštosios anglies 
reikalams tvarkyti. ■ -

■ / • • • . • f' t. • * ■><'«•*’

. ■, , , ■. ■ •< •;

Manoma, kad iki lapkričio 
1 dienos jie jau spės nustatyk 
ti minkštajai angliai kainas.

Minkštosios anglies kasmet 
Jungtinėse Valstijose iškasama 
šimtai milionų tonų. Kasyklų 
yra daugiau, negu šalies ; pa
klausa reikalauja, * ir per eilę 
metų minkštosios anglies pra? 
monę skaitėsi visai disorgani- 
zuota. Tikimasi šios tarybos 
pastangomis -anglies pramonės 
reikaluos sutvarkyti.

Fordas kaltina 
policijųCASTĘL GONDOLFO, Itali- 

ja, spalio 14. :— Nors popie
žius užsilaikė didžiausiu atsar
gumu^ jis tačiau ir vėl apsir
go sloga. Nors sjoga nėra ypa
tingai pavojinga liga, tačiau 
popiežiui esant 80 metų am
žiaus, jb, padėtis, pasak pra
nešimų, esanti “ne geriausia”.

KANSAS CITY, Mo., spalio 
14. — Prieš porą dienų Henry 
Fordo Įsakymu paskelbta lo
kautas jo dirbtuvės darbinin
kams, kadangi' didėlė1 'dauguma* 
iš jų nenorėjo rašytis Į kom
panijos uniją. Fordas' dabar 
tvirtina neatidarysiąs dirbtu
vės tol, kol vietos policija lei
sianti esamoms sąlygoms reik
štis — kitaip sakant, kol bus 
leidžiama darbininkams jo 
dirbtuvę pikietuoti.

Vienas Fordo kompanijines 
unijos narys, David Rennison, 
buvo areštuotas. Jis, mat, šo
vė į pravažiuojančius ties jo 
namais pikietininkus. Rennison 
aiškina, kad pikictininkai juo
kėsi iš jo, todėl jis ir šovęs 
juos.

Mokykloj apsirgo 
: miegamąja liga

• ‘i ''' p ;

PEORIA, III., spalio 14. — 
Junc Johnson,L15 metų moki
nė, staiga sukliko sėdėdama 
mokykloj praėjusį trečiadieni, 
o po to sudribo kaip apalpu- 
si- . ■ ? . •

Ketvirtadienį* daktarai nusta
tė, kad ji sūsirgo miegamąja 
liga. Mergaitės tėvai sako, kad 
ji rodžiusi apsnūdimo ženklų 
per kokias dvi pastarąsias, ša* 
vaitęs.

Savitarpė darbininkų 
kova

MADISON, Wis., spalio
— Wisęonsino legislaturos na
riai ketvirtadienį pradėjo svar
styti bilius, kurie taikoma val
stijos valdžios perorganizavi
mui. Biliai siūlo sudaryti nau
jus valdžios skyrius, būtent 
proto higijenos departamentą 
bei žemdirbystės ir rinkų ta
rybą. \

Kiek pirmiau legislatura pri
ėmė bilių, kurs pakelia depa^ 
tamentinėms krautuvėms tak
sus laipsniškai nuo $15 iki $150 
per metus. Pajamos iš šių tak
sų bus skiriamos senatvės pen
sijų'fondui.

i ■ .

14

me^ 
me- 
vie-

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja r

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; šaute teka 6:02, leidžiasi
5:11 valandą.;

Automobilio nelaimė 
Wdė

■ < 'i ■■•/•''-'•J aP į a A

į. V. perka kiaušinius
VVASHINGTON, D. C., sp.

14. — Jungtinių Valstijų ūkių 
administraci j a pradej o supir
kinėti kiaušinius. Ji riioka ūki
ninkams gan geras kainas. 
Kiaušinius administracija par
duos kai marketo kainos pa* 
Mis. - « , . > f.- c? ..
' •• j . -r

SWEET SPRINGS, Mo., sp. 
14. William Andre w, auto
mobiliųpardavėjo sprandas 
buyp palaužtas automobilio ne
laimėj 1931. Kai cementas nu
imtanUojo sprande^ 
gal^: plukti galvos.

Šiąt įvasątą automobilio rię 
palaužtas An- 

drėį^ąprą^ąs toj., '

s ne-

vie-
.....r.

patotįplo;' ;Apdrev<
ir ^Vąr gali ršįfc 

:kąij> ' sveL

. j.” ■ —----------- ------- ............................M. «
'■ • ■ 3 A ■ ‘ - U' • ' . • •’ . ■' ’ •• . ' ■ '

Vokiečiu kasyklos eks- 
pljozijoj žuvo septyni
GELSENKIRCHEN, Yok1®- 

tjja, Spalio ’14i W Sjpylin- 
kės Nordstern anglių kasykloj 
kilo eksplozija, kurioj septyni 
angliakasiai buvo tįžniiUšti,. o du 
sužeisti.

PORTLAND, Ore,, spalio 14 
— Plyėock korporacijos darbi
ninkai šiomis dienomis paskel
bė streiką. Ketvirtadienį apie 
100 Amerikos Darbo Federa
cijos narių pareiškė, kad jie 
grįš darban. C.LO. gi nariai 
skkėsi pikietuosią įmonę. Reik
šta baimės, kad gali Įvykti pa
čių dątbįninkų tarpe -kruvinų 
kautynių.

Traukinys perkirto 
troką.Pagalba sergančioms 

šeimininkėms; " ;
VVASHINGTON, D. C., sp. 

14. —j Prezidentas Roofeevęl- 
tąs, sakoma,' užgiręs sumany
mą teikti Detroito si/yąrgu- 
sioms ir kartu sergančioms. špi- 
mininkėms nemokamai , pagal
bos. joms busią duodamos pa- 

adminl^racijos lė- 
ssociatėd . Press vedė-' šomis iš' tarpo sveikų pašalpą 

gaunančių

Laikraštininku jsuvą-
< žiavimas i

14. Ketvį^ftėnį čia pra-

r.

j.- ■

Dar vienas kunigas 
areštuotas

SALEM,. III., * spalio 14. — 
Policija areštavo Hudelson naš
laičių namo prižiūrėtoją, kuni- 

ichele, 43 metų. Pro- 
....... t ji palaikius 

su kai ku- 
esančiomis 
"■ ■ . i. ’

gą J. K. Ąichele, 
kuratura kaltina 
intymiškus ryšius 
domis našlaitėmis 
prieglaudoj.

WATERMAN, III., spalio 11 
— Donald Lewis trokas su- ' 

įstojo, pirmiesiems ratams už- 
širitus ant geležinkelio bėgių 
patalo. Atšvilpęs tuo laiku 80 
mylių valandoj greitumu Ze- 
phyr traukinys nukirto troko 
priešakį ir numetė jį. į šalį, o 
Lewis pasiliko sėdėti prie vai
ro, kaip sėdėjęs, tik be troko 
“fronto”.



NAUJIENOS, Chicago, III
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Vienos Dienos . 
Sugyvenimą

John J. .Zimmerrtian Jr., 30 
m., susituokė ku savo artimiau-.

• ■ — • f ■ v *" ••

šia pusseserę, kas yrą dKaHr 
džiama Illinois įstatymų.» Bet 
teisėjas Lupę tas vedybas pri
pažino teisėtomis,,snes jos įvy
ko Indiana valstijoj, CrOwn. 
Point,

Jo žmona prisipažino, kad ji 
ištekėjo už pusbrolio^, gruodžio 
8 d., bet gyveno su juo tiktai 
vieną dieną ir po to sugryžo. į, 
savo namus Toronto, Ont

Bet nors jiedu gyveno tik
tai vieną dieną, teisėjas nu
sprendė, kad Zimmerman savo 
vienos dienos žmonai turi mo-. 
keti po $22.5Q į savaitę alimen
tų, taipjau turi sumokėti $175 
jos advokatui ir neturi paliesti 
savo $4,000 sutaupų banke.

Milijonai feušteįo

p M Ar.W .

Old: Goldi cigaretų gamintojai 
nepamiršo fr šį sykį Naujienų 
skąit^toj^,—jįe . < ’ pąskęlbdąjpr 
per Naujienas savo vieho ket- 
virtadalio niįliono dolerių ver- 
tįėį įi^tęaiį, iak

savą p^ieluiikų atsineši-

.....

viskąs. Jus ^alitą atrasti, ir pil
na pasitonkinirąą Ląbiau-Su- 
švęlniptąis Old Gold cigaretais 
—tais, l^urie/ųiekąd nėra sugedę 
ir suklekę—cigaretai, kufriė yra 
yjsųojnet šviežus, Beto, atsi
minkite, kad po to, kai ’jųš pa
bandysite pirmą Old Gold ci
garetę pakelį ir, jei jus jais 
neapsįdžiausite, tai jums bus 
sugrąžinti pinigai dviguboj 
m- '... . vii
■t. .'_______________ _________________________ ■_____..__________ ■.. ■

Mrs. Aneh'a K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvdfe
* 6630 So. Westeri» 

Aye.t 2nd< flųor, 
H/emlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namUQr 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r ė a U - 
ment ir magną- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

. .1 I . U 1 ■—  T-l . ■-?
Ofiso TeL Virginia 0086. 

. Residence. Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
> GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

4167 ARCHĘR AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2r—4 ir nuo 6—8 vak vakare 
Rezidęnęiją; ......

8M9 SOUTH CLARĘMONT ĄVE.

JUOKAI
PASAKĖ TEISYBĘ

Tėvas-paėmė į nagą vaiką:— 
Tu su valgei, riešutus? b ;

Vaikas tyli.
—Jei pasakysi teisybę, tai 

tikrai, nebausiu,
—Taip, aš.
—O su kuo 

dinėjai ?
—Su tavo auksiniu laikro

džiu.

juos perspau-

ŽMONIŲ BIČIULIS.

—Ar tamsta pastebėjai 
žmogų ten prie kampo. Jis yrą 
tikras žmoniųMjičiulis.’ Jis pa
kelia kiekvieną nepuolusi, pade
da kiekvienam a\t kojų atsi
stoti.

—Tai gal jis iš “Globos” 
draugijos?’

—Ne, jis čiuožimo meky|x)j^$.
• ------ — — - F

PUIKUSVADOVAS T

Keliauninkas:—Kiek Tamsta 
imi už visą kėlią po kalnus?

Vadovas-:—Po. penkis litus 
penki-—viso dvidešimts penki li
tai.

Keliauninkas:—Bet ar Tams
ta mes galime pasitikėti?

Vadovas:—O taip, jęi kuris 
iš jūsų kur kalnuose nusprus, 
paimsiu penkiais litais pigiau,,

'‘Porje teisėjau, aš -šito žię- 
do nepavogiau, bet. jį radau.”*

“Tai kodėl neatidavėt. į ra
dybų biurų?” .

“Nes jame buvo užrašyta: 
‘‘Tavo iki mirties.”

ponas
pirmo • pą-

Chicago Stadiume prasį^jo ąjR-frM
lio čampi'onato rodeo. Tęšiąsį,. iį,as vakarą iki spalių. 34. 
d. Paveiksle vienas iš dalyvių ^^itenĮan, iš Glgęks- 
ville> Texas^ žymus gyvulių, nisjikąs,

.. Ęąugelis iš mų^ų, skaitytoją 
jų, tą, njąlonę
į^įojo j. nąuj^ QJdį kpnt^at.
Jei dar kas iš jųsų nesate įsto
ję, ‘ tuoj ąų,.

Naujame, 
konteste ąera mįslių j sprendi
mo, nętf j i^. paprasčiausias ną®n

“Rodeo” 
Chicagos 
Stadione

tairamentai

Nuo spalių, 14 iki 31-mos ’’
t •

Ketvirtadienį vakare Chicą- 
gos St,adionę (MadišOP ir 
Wood) atsidarė “Ęodeo”, ku
ris tęsis iki spalio 31-mos die
nos,

“Rodeo” — yra koifbojų ir 
kougirlų lenktynės, kuriose 
lenktyniuotojąi ^pųkurųoja 
prizui bandydami ilgią,u^iaiį iš- 
siląikytj* ant. laikinių, piKtų 
arklių, jaučių, etc. Lenktyhčs 
paprastai yra labai įdomios -- - 
ir šiurpios. ' * * '

Stadiono lenktynėse daly
vauja visas būrys konkursan- 
tų iŠ vakarinių valstijų, kur 
rodeo sportas labai populiarus. 
;Jei Hąpi laidąs, leidžia — ver
tą ajysįlapkyti;

r

Npwt ląrįtĮ, rųųzį.
ko^. instrumentų ir ‘ džiaugtis 
kai j) tulžingas, pįrmiąųęiąį ąpr 
isįląnkykite. ‘jį Gplfįsteųię urza- 
^oą. l^rąutųy^, kų^u raudąsi, prie 
M4į West Mą^elĮi st. čia, ,at-. 
vyksta iš- visų, miesto kampų ir, 
ąp$ipirl$ę, vyksta, namph, pik 
nai patenkinti. Patenkinti bu
site ir jųSf nes čia pigu, kaip 
du grybu.

K '• k

Tos krautuvės skelbimai tel-
* »' < . J# .

pa Naujienose, kasdien. Persi
ška i tyki te ir pasipildykite in- 
st.rurrientų kainas, ■; Skelb.

V** /» t . ’ *. J* “.K • / \ i Y

šių dpyaw lygirn kaip^ir kolen 
gijįoį -.i ■ ., ( ;

i garėtų . krautuvninką B įsįr 
.gy^tę iį jupkjp^U(
payęiĮyflų.
strukcijąs. 'Jęį jiiį ' negalėtų 
jums, pąyęikslų, tąjį
kreipkįtš& į Naujienas.

į ■ 
mejipiąs. W; . a--- --

-.-rr-TT.... >,------ ---—•

R; BIZNIO, REIKALU UŽEIKIT
;. ... . pas
: Juozapas Ažukas

Įtyridgągprtą išdegė keletas namų, 
kur. žmonas nęturčjo apdraudos 
nuo- ųįpięą—ant savo rakandų. 

Č Nelaukite pakol jus tokia nelai- 
imė išties — apsidrauskite tup- 
jąųa pas — 
į atfttpvapja
į Juozapas Ažukas 
iRROPERTY OWNERS ASSQCIA 
’ TION OF BRIDGEPORT 
' . 3303 So. Lituanica Aveųųe 
Ų Tel. Boulevard 3450
(ĄĮ^ara, nuo 10; ryto iki 9 vak.)

ADVOKATAI
DR. L.£ MAKARAS

10758 S. Michigan Aye.
HOS^LĄND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1198-8277*/

K. P. G U G IS . A. Montvid, M. D
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas-—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

West Town State Bank Bldg.
2400 WEST MADISON STREET

Vai. .1 iki & do pietų, 6 iki 8 vak
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

KOMERSANTO. ATVIRUMAS

Ji:—Ką tu bufumei padaręs 
jei. aš nebuvau tapus tavo 
žmona?

Jis:—Nebūčiau sulfankruta- 
/ »•• • • * . • •• * ' • C • . \ • •• *

vęs, mįęlpji.

Ar Mapky.oj Jaunyste |Tokią
Kaip Chicagoj?

Atsakymo ieškok 
“PRIVAČIAM PETER 

VINOGRADOV GYVENIME”

Maskvos darbininkų studentų gy- 
> venįme ir, meilėje šiandien.

^šiękiomis dienomis, atdara 49:45,
‘ - ' A. M. 25c iki ’1 P. M. •

Remkite tuos, kurie ■ 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”-

ŠAUKIT CAVVMĘT
UNIVERSAE PLUMBING & HEATING 

SUPPEY COMPANY, Notinc
10, Węst 18tjh. Street ^TĄTK^TR^T? i

Ip mųsy patyręs inžinierius 
atvažilioš p jūsų namus ir 
suteikė D^KAI apskaičiavi* . 
mą dėl namų apsiĮdyiųo reų- 

karstu vandeniu šildomą. «« 
NEREIKIA 'PINIGŲ IMO- M 

’ KBTI,—36 MENlSSIAI IŠ- 
___ MOK SJŲVLUI—ŽEMA HB PALŪKANŲ KAINA. gUB r Atdara vakarais iki. T vai.

I Nedėliomis iki. 1 v. dieną
, I . .H II .........................  llll. H> >!>>... , I I

VELTIS

Pacientė:—Ar tikite 
daktare,., meile iš 
žvelgimą? (

Daktaras:—Nieku buduj tę- 
kio atsitikimo nebūva.

Pacientė:—Tuometį aš užei
siu ir rytoj . .* .' * <

, ' < ■ k.. . , • ’ T - a

) y; '

Baime ima, kad po „ 
, poros mėnesių reikės 

atmękėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT;

' 9 Išdirbėjai'V/ i *
YANKEĘ POTATO CHIPS 
POPČORN IR PRETZELS 
Pris.tatom į Taverųa§ ir. Restąų-

1 ‘ rapus sezoninius, produktus.’ 
Tąipgi pąrxįuodam saldainius 

w,hoĮešaĮe. ’
4643 SO* HALSTĘD STREET 

Tel. Y4RJ>S 4996.

pątrųW
’Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
; 00&X BRĄCES. į LAŠT I C 
J STdCKlNGS gatavai padaryti, ar- 
; bą. padirbsim* tamprias pančiakįas 
Į jūsų mięrai. Mes- ęsąm spęciąlistai 
į planavime ir padirbime dirbtinų 
: dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
J prietaisų. Jek 'tųnt, bęt kurią ydą, 
’kreipkįtes t mus—SpęciąĮiąttis mo- 
į kslmiųoaę prietaisuose per t tris 
; gentkartes.
i KAINOS. RĘIEINĄMOS 

Vyras ir luotelis prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIG CO.
’’ 183 W. Lake St.

Arti prie WeUs Street.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND. AVENUE 
Re8. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL*. JURGELIONIS
A D V O K Ą^T A S 

3407 Lowe. Avė. Tek Yards 2510

Garsinkites “N-nose”

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairficld Avė
Tek Lafayette 8016

NESTOJO TEISMAN, 
Dr. E. C. Garr, vięnąs iš 
trijų brolių, kurie nužudė 
gen- Denhardt. Jis buvo 
liuosuotas už $20,000 
ciją. Bet dabar 
She|byville, Ky., 
nes jis'buk plotiniai 
kęs. Bet teismas 
panaikino jo kauciją 
kė jį suimti.

viatiek

MŲSŲ. SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bįle dięną nuo; 8 iki 8 vi 'v. ir

* F * - • ’ *' ' ' : X.* ' ' ’<*■ t • r . •/ f I >r* . *,. ♦
■ ■ ■ .' ■ ■ ....

musų sekretorių? suteiks jums vi?as
informacijas. ■ ’ < ''

LIUII AMAN BLILDING, LOAN &
SA mesASSOCIATI0N

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

vak. Nedėlioja pagal, susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 
Namų Tek:A. A. SLAKIS

ADVOKATAS S'

7 So. Dearborn St
Room * 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395^

KAL & ZARETSKY
, ».■- H,

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So, Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlj, Ųtarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tek Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZĘL’IS
DENTISTAS •

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo, 9 iki 8 vafcarp, 
Seredoj pagal sutartu

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakty
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

laidotuvių Direktorius

Eodeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. A^BULANeE-
; niES-.i IR naktį

Visi Tslefonai YARDS 1741-1742 
4j6Q5-07. So. Hermitage Ąve. 
44|7, |oųth Eąirfįęld Avenųe

? i Tel' LAFAYETTE . (1727
■t-u .L " ..'■ l j a ... n į

i. T - A ii “I 4- koplyčios visose 
Chicagos. dalyse

John U’

,1. i

AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ#

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted; St

cr^iCHitAGO? ILV i! '

’ !>

į Kįau^ykjtą mupų. Lįejtuvių rądįo programų Pirmadienio vakarais, 
' LQ;QQi vai. vakaro iš Wv. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

’ • ■ • • P. šALTIMIE^AS.

laidotuvių Direktoriai
<ij...........A i" • 1 t**

Chicagos, 
Cicero.

■; Lietuvių. ' 
LaidpttLVŪp 
Direktorių. 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
‘ KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

■ | . ii<M' i ii      .............................. ... »i. n i m

Į ; JUOZAPAS EUDĘ1KIS IR TĖVAS
B 4704 Sb^ wįstėfn Ąyėv ,. ' Phonre Virginia 0883I. ....... į’/'./ijiliiy l..l,rį<į4^T^.>...l ■i.-^- .j <— ---------------------—

Į J ^ULEVIČIUS
B 134&Sp, CąJiforjiia Ayęnue Phone Lafayette 3572

E * . A. MASALSKIS
P 3$)7 Ęitoaąięa Avęąue, Phone. Boulevard 4139

■ - .../. A. PETKUS. .
Į. 14JLQ> South 49thx ęęurL Cicero Phęne Cicero 2109

................ ..------ —.—__~—r----------— ---------r----------------------------—

P. J; RIDIKAS
^ąlsted Street Boulevard 4089

L J. ZOIJP Phone Boul. 5203 
164(5 Węst 46th Street PKone Boulevard 5566

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street , Phone Monroe 3377

23J4; West 23rd Place \ Phone Canal 2515 
SfcYRĮU&: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman M70
’i.l ■         ................................ ... . ■ ■< 1.1 ■■  ........................................ . , — „ ,    - -

•" ‘ S. P.. MAŽEIKA Yards 1139 ' 
3įJl,9, Litijanica Avenuų ‘ Pfyope Yards 1138

DR. VĄITUSH, OPT.
(lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių. Specialistas 
. Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svajgimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose* atsi
tikimuose egzamiravimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taįsomos. Valandos nuo 10 iki 8. vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma. 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris
3325 So. Halsted. St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Bros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:Q0 ryto iki 8:30 popįt 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel, Office Wentw,ortyi 6330 
Ręz, Hyde Pąrk 3395

, I Dr. Sušauna Slakis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Trek Yards 1829.
Pritaiko Akinius

Kreivas. Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutarty.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
.Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemiock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sęredoi nasrąl sutapti.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos^ nuo. 1—8 ir 7—8, 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarty 
Rez. 6631 So, Califomia Avenue

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th. and Halsted St*.
Ofiso yaląndos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis narai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Keąwuod 5107 “

Moterų ir vaikų ligų gydytoją

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vi vak. 

išskyrus, seredpųns. ir sukatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoipas per 31 

metus kaipo patyręs jęyjytąjas chi
rurgas ir. akušeris, r

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

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

Valandos nuo 1D—12 pietų ir 
nuo. 6 iki 7:3Q vai. vakaro 

Tel. CanaI 3110 
Rezidenciją, tplefpnąi;

Superior 9454 ąr. Centrai, 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland, Avė. 
2-roą luboa 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDAS:

Nuq 10 iki 12L vai. rytų, nuo & iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki. 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 18 
valandai dieną.

Phone MIDTCAY 2880,

Telefonas Yardą 0094

: Dų MaūHce Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso, valandos.:
Nuo lfi ikj 12 diena. 2 ilty 6 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12



Penktadienis, špal. 15, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III. -------------------- ;------ ,— -----------

IKORESP.ONDENC1JOS

PASAULINIO KARO VETERANU 
SUMANYMAS

RENGIASI ORGANIZUOTAI APLANKYTI LIETUVĄ

Iškeldami šį sumanymą, kvie
čiame visus, kurie mano, kad 
galėtų prie šios keliones prisi-

SO. BOSTON, MASS.—Dau
gelis Amerikos l'.etuvių, pasau
linio karo veteranų, yra pareiš
kę norą 1938 metais organi- dėti, pranešti mums savo vardą 
zuotai atlankyti savo tėvų že-1 ir adresą, kad mes laiks nuo lai 
mę,—Lietuvą.

Stepono Dariaus Būrio Nr
ko galėtume juos informuoti.

Karlu kviečiame organizuotas 
317 Amerikos Legijono nariai ši grupes myms parašyti ir parin- 
reikalą svarstė savo susirinki- kti iš savo tarpo narių į musų 
me ir principe jam pritarė. Su- komisiją.
manymui vykdyti išrinko komi-i 
siją, į kurią įeina Dr. C. Lan- 

' džius-Seymour, adv. Juoz.as Lu
nys, James Smigias, Juozas' 
Lekys,. Bernardas Petrus, Roy 
židžiunas ir Jonas Romanas. 

* Apsvarsčiusi reika’ą, komisi
ja nutarė, kad nebūtų taktiška 
ruošti tokią kelionę Lietuvon 
pirm neatsiklausus Lietuvos į- 
galioto Ministerio Washingtcn. 
D. C., J. E. Povilo žadeikio. To
dėl nutarė rašyti Ministeriui 
užklausiant:

1. Kaip Lietuvos vyriausybė 
į tokį sumanymą žiūrėtų.

2. Kokias lengvatas galėtų 
teikti.

3. Kuris butų patogiausias 
laikas kelionei.

Ponas M misteris atsakyda
mas pareiškė, “Manau, kad A- 
merikos lietuvių veteranų atsi
lankymas Lietuvoje 1938 metais 
butų malonus Lietuvos visuome 
nei.”

Ponas Ministeris prašė pla
tesnių žinių apie musų rengia
mą kelionę, kad galėtų praneš
ti Lietuvos vyriausybei.

šiais metais apie -.dešimt 
tūkstančių Amerikos Legijono 
narių lankėsi Europoje. Laivų 
kompanijos legijonierįams ir* jų 
šeimoms davė 20% nuolaidos 
nuo laivakorčių. Prancūzija, I- 
talija ir Vokietija davė nuo 50 
% iki 60% nuolaidos mirt gelž- 
kelių bilietų. Prancūzija davė 
veteranams šešioms dienoms 
pilną užlaikymą nemokamai. Vi
sos valstybės davė vizas nemo
kamai.

Komisija daro žygius gauti 
šiai kelionei 20% nuolaidos nuo 
laivakorčių. Ką Lietuva mums 
pasiūlys, dar nežinome, bet ma
nome, kad maloniai priims ir 
teiks tokias lengvatas, kokias 
išgalės.

Kelionėje dalyvauti yra kvie
čiami visi Amerikds lietuviai 
veteranai ir jų šeimų nariai, ar 
jie butų Amerikos Legijono, A- 
merikos Lietuvių Legijono,. ar 
kitos veteranų organizacijos na
riai, ar visai nepriklausytų jo
kiai organizacijai.

Kartu su veteranais yra kvie
čiami važiuoti visi Amerikos 
lietuviai.

Laivas ir laikas dar nenusta
tyti. Manome, kadb patogiausia 
butų išvažiuoti gegužės mėnesį 
ir grįžti liepos mėnesį.

Veteranai važiuosime unifor
muoti ir su savo organizacijų 
vėliavomis. Jei susidarytų ganė-

Rašant prašome adresuoti: 
Stephen Darius Post No. 317, 

; P. O. Box 30, So. Boston, Mass.
—-Komisija,

Rockford, III
Musų padėkos žodyje ryšium 

su surengimu 25 metų musų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
“Naujienose” per klaidą liko 
nepaminėta vardai ponų žolynų, 
kurie taipgi daug prisidėjo prie 
sakytų sukaktuvių surengimo.

Taigi šia proga ponams žo
lynams tariame širdingą ačiū 
už jų pasidarbavimą dėl musų.

—Povilas ir Bronė Šimaičiai.

PATVIRTINO JŲ 
SIMĄ.—Frank J. Link, (kai
rėj) buvęs sanitarinio dis- 
trikto trustee ir jo padėjė
jas John T. Miller, kurių 
nuteisinią patvirtino vy
riausias šalies teismas. Jie 
abu yra nuteisti kalėjiman 
garsiojoj sanitarinio dist- 
riklo viršininkų byloje už 
slktybes laike taip vadina
mos “whoopee era”. Iš pa
trauktų teisman dcšėtkų 
žmonių, tik jiedu du neįs
tengė išsisukti nuo baus
mės. Link yra nuteistas nuo 
1 iki 5 metų kalėjiman, o 
Miller—6 mėnesiams 'ir už
simokėti .$2,000 pabaudos.

Gaisras Dirbtuvėj
Gaisras sunaikino vieno 

augšto pusės bloko didumo H. 
5. Kaiser Co., ventiliatorių 
kontraktorių dirbtuvę 3336 
Franklin Blvd. Nuostoliai sie
kia $50,000.

IŠ LIETUVOS fiarsinkitės “N-nose

Svarbus pranešimas 
mlisą skaityto jams

■ >. ■■ ..... I ■■

Atsidarė Kita Proga Visani 
Amžiui Praturtėti

S. .i ■ - •

Daugelis iš musų skaitytojų 
kreipiasi pagelbbs ;prašydaipi 
naujame Old Gold ' Cigaretų 
konteste. Tai, žinoma, nėra ga-1 • ‘ limas daiktas, nes bile kokia 
tame dalyke publikacija reik
štų,, kad kontestas yra galimas 
laimėti visiehis. TąčiaU4, tūks
tančiai bando savo kėlius, to
dėl, patariame ir visiems kL 
tiems pasėkti jų pavyzdžiu.

Per šį Old Gold kontestą ti
kimės susilaukti draugų skai
tytojų ir mes, nes gerai žinome, 
kad rūkytojai mėgsta dirbtuvės 
šviežumo ir rinktinio* derliaus 
tabako cigaretus o tokiais kai 
tir ir yra Old Gtold cigaretei.

Kitas dalykas. Tame Old G0ld 
konteste nėra ir mįslių. O tai 
padaro ir patį kontestą leng
vesniu, čia gali, laimėti papras
čiausias mechanikas aukšČiaii- 
sią dovaną, lygiai, kaip ir ko
legijos profęąoriu4s. Paskui, yH 
pašalinti ir kiti netikslumai.

Tad, jei dar nėįstojotė į 
kontestą, tai padarykite tub- 
jam nes dar nevėlu. Viskas kp 
reikia, tai nueiti pas cigaretų 
krautuvininką ir iš jo gauti 
Old Gold juokingų paveikslų 
su instrukcijomis. Jas reika
linga atidžiai persiskaityti. Jėi 
pas ji negalėtumėte jų gauti; 
tai kreipkitės į Naujienas, iries 
jums noriai patarnausime.

Ii II II

. : ■

Planuok Savo
Valgius

Taupi šeimininkė rūpinasi 
pirmiausiai taupa, o kad tatai 

planuoja.

ti. Tose krautuvėse pirmiau
siai yra didelis prekių pasirin
kimas, baskui, jų neabejotina 
kokybė ir ekonomija. Taigi, vi
si tie taip svarbus faktoriai yra 
čia vienoje vietoje.

Dabar, kodėl taip? Atsaky
mas paprastas. Mid^ėst krau
tuvės priklauso Vienai didelei 
organizacijai — kooperatyvui. 
Tas kooperatyvas turi savo dk 
delius sandelius. Gi per tuos 
sandėlius jie perkasi prekes 
dideliais kiekiais, kas leidžia 
jas gauti kur kas lengvesnio- 
mis sąlygomis ir tuo pačiu sy
kiu parduoti pigiau1 savo pir-

geriau sektus, ji planuoja. 
Reikalinga ir valgių planavi
mas, nes tik tuomet galitna at
riekti geresnių pasekmių, kub- 
ihet viską išahksto plantioja- 
itffe1. Taigi, valgių planavimas 
yra Idbai. svarbus dalykas šei
mininkės gyvenime, o ir, beto, 
kur ir kada ji perkasi sau pre
kes. .
'. Į^Hsiminus <tuos;taip, svar
bius dalykus musų Šeimos gy- kėjams. Perskaitykite Midwcšt 
venime, verta yra prisiminti ir-skelbimą, kuris telpa šios die- 
apie Midwest Stores, čia, rei- nos Naujienų laidoje ir jus 
kia pasakyti, yra geriausia | tikrai įsitikinsite, kad čia pirk- 
vieta valgomiems daiktami pirk- ti apsimoka. Sk.

Specialis Išpardav’mas!
“MIDWEST STORES”

. ,, PfiTNYČIOJ IR SUBATOJ, SPALIŲ 15 ir 16... ' ---------------------------------------------------------  —----- ' -

“C & H” ARBA “DOMINO” PURE CANE

Cukrus 5xr; 29c
MILTELIUOS ARBA RUDAĘį CUKRUS Svaro Pakeliai 2 už. 15c 
“čriiPBELL’S” TOMATO JUICE 14 unc. kenas 70 
“CAMI’BEį.L’S’-'TOMAčIŲ SRIUBA~10% unc; kcn. 70 
"MIDWEST BRAND”

Vyrais Nedavė Pinigų 
Cukraus Kilogramui 
Nupirkti, Tai Žmona 

Vyrų Užmušė
KėdainiųKĖDAINIAI 

apskr., Surviliškio vals., Mie- 
genų km., gyventojas .Liongi
nas Zakorka neseniai buvo 
vedęs ir neblogai su žmona 
sugyveno. Bet žmona buvo pik
ta ir kerštinga/ Pernai vasario 
3 d. Z-akorkienė sumanė cuk
raus nupirkti ir prašė vyrą 
pinigų, vyras pasipriešino ir 
dėl to kilo vaidai. Pasibarus 
vyras atsigulė į lovą ir nusi
suko į sienos pusę, žmona Al
eksandra, 21 met. amž., paėmė 
kirvį ir trisyk juo vyrui kirto 
į galvą. Zakorka neatgavęs są
monės trečia dieną ligoninėje 
mirė.

Kauno apyg. teismas Zabor- 
kienę nubaudė šešeriais metais 
sunk, darbų kalėjimo. Ji pa
davė apeliacijos skundą. Rūmai 
apygardos teismo sprendimą 
patvirtino ir įskaitė ligi teismo, 
iškalėtus 1 met. ir 7 mėnesius.

Du Nauji Fabrikai
KAUNAS, rūgs. 22—Petra

šiūnuose šiomis dienomis pra
dėtas statyti antrasis stiklo 
fabrikas. Numatoma, kad jo 
statyba bus baigta apie gruo
džio mėn. ir po Naujų Metų 
pradės darbą.

Be to, “Gumos” kaliošų fa
briko statyba jau4 įpusėjusi. 
Numatoma, kad ir šis fabrikas

tinas skaičius, pasiimtume ir darbą pradėsiąs apie Naujus 
savo beną. Metus.

SVARBUS PRANEŠIMAS
p. Juozas Rūta

PERSIKĖLE Į NUOSAVA NAMĄ
DABAR RANDASI ANTRAŠU

3141 SOUTH HALSTED STREET /
(Arti Lietuvių Auditorijos) i

Namas naujai atremontuotas—baltų ir juodų plytų frontas — Viduje, 
teipgi viskas, .pauja^ Pirniiaus būvą prie1 33 ir Hąl^ed St.

Užkviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti ’f naują namą, 
3141 SO. HALSTED ST., JUOZAS RŪTA, Sav. J

AR M Ė G I N AI . Z” '

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varykles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.

:■ , YRA GERESNIOSE TAVERNOSE '

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

H. BEGEMAN^
Brighton Park Vadovaująs Credit Jewėler 

DAIMANTAI IR LAIKRODŽIAI
2'S'i NEIMAM NUOŠIMČIŲ Nž palaukų i

$ i A/i imokėt
i PER Savaitę r

DAIMANTAI, JEVVELRY, LAIKRODŽIAI
IR SILVER WARE

ELGIN, BULOVĄ, GRUEN
hamilton, grant

■ ■ f

geras Laikrodžių taisymas, visas darbas
GARANTUOTAS VIENIEM METĄM

DEL MAIZ Niblets Corn į2 unc- 2 už 27^1
' » K6I13S

“GRĖEN GIANT” MINKŠTL 
ŽIRNIAI naujo auginimo . 
"MibWEST" GRAŽUS RAUDONI

' KIDNEY BEANS .... No. 2 kenai 3 už 25c
“NUTABEL” grafefruit sunka____________________
“COMET” RYŽIAI.....................  1 sv. pak. 2 už 19^
“SALADA”~BROWN LABEL ‘

JUODA ARBATA maži 9c. sv. pak 18c 
‘4Mli)WEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 

DE LUXE KAVA......
'ekstra'PUIKUS-WASHINGTON
OBUOLIAI Jonathan .. ....
ČALlFORNIA’ TOKAY’GREIPSAI Z“.... 2 sv. 13ė 
FANCY BARTLETT”GRUŠĖS ...:.......    2S<
ŠVIEŽI ŠPINAKAI .......................     2~švr 15£
FĄNCY GELTONI SAUSI SVOGŪNAI TZZ.. 3 sv. 8^ 
“WILL-DAVE” FRANKFURTAI  ..j............ sv. 21£
VERŠIENOS DEŠRELĖS .... sv. 26<
“INDORSED” MINCE 11AM' i.........SV. 27^
“CRISCO” 3 sv. kenas 57c. sv. kenas 21c 
“OLiy-ILO” TOILĘTINIŠ MUILAS ........ ;...... 3 už 17^
“CRYSTAL‘WHITE” VEIDO MUILAS gabalas 5t 
“GUEST” IVOry MUILAS į j3 “tiž 14# 
“BRILLO” PUODAMS IR BLEKINĖMS ~ 2 pakai 17^ 
GOLD DUST 2 maži 9c Didelis pakas 17c 
“ZiriT n nTTCTH rTVAvcvn V-.. 5 .. v 2~kenai 9(į

CANNON DISH CLOTH SU DIDELIU PAKU ~
Didelis pakas su OOm 

. . - /, , - .. audeklu___  CvG
DIDELIS GABALAS IVORY Už 5c SU 3 PUSĖTINAIS GABALAIS

IVORY MUILAS visi^keturi gabalai 24C
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS .

GOLD DUST” CLEANSER~ 
dvkai — ■_____1_
CHIPSO mažas pak. 9c

JEWELRY

4184 ARCHER AVENŲE

NUOŠIRDŽIAI VISUS

kėnas 15c

6 unc. kenas 2 už 9c

SV. 27c

5 SY- 25c

PIRK NUO NES PIGIAUPIRK NUO

GERR Naujienų įkaityto
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

pirkinių reikalai* eiti i ta* 
Krautuves, kurios tkplbiaa 
Naujleno**

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom rtaujus Ir taisom senus 
namus. Apkalatn ašbestomis. Rei

kalui esaht kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avėhtie

' Tel. Lafayette 5824 '

P.VENGELIAUSKAS 
[šrenduoja SVETAINĘ Vestuvėm, 
šokiam, Banketams, Parems ir 
tt. Ypač svetainėje randasi visi 
patogumai dėl VESTUVIŲ.

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė. 
Tel. LAFayette 4112

KUR JŪSŲ PINIGAI SUSTOJA 
NAMON PASKOLA PRASIDE

DA IR DUODA JUMS 
užbaigti ką jus norite daryti— 
Namon paskolos ant jūsų parašo 
arba turto, greitai galima gauti 
lengvais išmokėjimais. Privatiški 
ofisai dėl pasitarimo, 

NAMON FINANČE
6755 S. Western Av. GMMhiF1038 

Julius Namon, prezidentas

PADEKITE mums 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKIENO 

NEVARTOTŲ 

PRIMESTŲ 
DRABUŽIŲ

KAUTŲ
.50

IR 
AUGščIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU 

FURKAUTAI LABAI PIGUS 
NEAPSIMOKA SENŲ TAISYTI 

PARKWAY
TAILORS

VIENINTĖLfi KRAUTUVĖ— 
NETURIME SKYRIŲ 

405 E. 61 gatve 
ARTI SOUTH PARK 

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI POPIET

APDRAUOA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnie* 
ir pavogimo, nuo sužei 
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo saVo automo
biliaus. Galite gauti bon* 
dsą (kauciją) iki $500.00 
kuri tinka visoje Ameri 
koje ir daug kitokiu n» 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE 
PER 

. A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus 
APDRAŪSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 

nuo Vagių 
nuo Langų išdaužym<

ATSILANKYTI

‘MUZIKALIA ALBUMO” KONCERTĄ
ŠĮ SEKMADIENI. 4 J

SPALIO-OCTŪBER U d
Scenoje Vaizdais “MUZIKOS MOKYTOJO STUDIJA”—“CHORO 

REPETICIJA”—, ‘PIRMYN” LIETUVON 1938!
Dalyvauja “Pirmyn” Choras ir Solistai: Ona BaidkaitS, Vikio-1 
ras Benderis, Aldona Cukurlutč, Aldona Grigonis, Pranas Ja- 
kavičius, Boni Janulis, Felicija Manikas, Feliksas Maženis, Stel
bi Rimkaitė, JosepĖine Aleksa, J« Rukštala, Lilija StuparaitS; 
Jonas žičkus ir daugelis kitų.
Po Programo Šokiai ir Linksmos Vaišės
Visas Pelnas Skiriamas “Pirmyn” Kelionei Lietuvon '1938 M.

CHIC. LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Pradžia: 6 vai. vak. KVIEČIAMI DALYVAUTI! “PIRMYN” Įžanga prie dury-7 5 centai
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Sųhsęriplion Rątes:

$8.00 par yęar in Canada 
pa? yaąi* outside of Ghicagc

$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.0P 
1.50

Eąteręcį as Second Gląss Matter 
March 7th 1914 at the Post Ofticę 
of Chicago, III. under the act o( 
March 3rd 1879.

........ , ■»»' 'f ■ j

Naujienos eina kasdien, išskirįąnt 
Sękmadieniuą, Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Hąisįed St., Chjcąąo/ 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicągoįe — pąStg:

Metams ...... ....... ...............
Pusei metu -----
Trims m.0nesiąms_____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui ______

Chtcągoj per išųeš.įę|ojiĮą:
Viena kopija Scd
Savaitei ____________________ 18c
Mėnesiui  ___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paitu:

Metapis ____________________ $!5M
Fųsei mętfl •3y-*----- ---—r....
Tfimą ipčnesiąms ...—r.—..... Į.50 
DvienX,mėneęiams ........----- ‘..... 1.00
Vienam mėnesiui _____ ^... .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metame .^..1^^—$8.0.0, 
Pusei metų ------------- - 4.00
Trims įpėnęsiams ...------------ 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Monęy

Orderiu kartu su užsakymu.
...................... " ■■■ ~ .. 1..L}

šitokiu proąedųra kai 
būt, patogi valdžiai, kuri nori 
be pasigailėjimo išnaikinti są
vo priešus, bet asmens tbisęs 
toje procedūroje visai hera ap
saugotos. v

“LABAI ILGAS KARAS” - 
SAKO NEGRIN

Į . ' •  J

a

MMOOATIŠĘĘ^JTO daręo 
PARTIJOS KONSTITUCIJA

/ ■ ■ ■ r. ■.

- Savo metinėje konferencijoje, 
Boumemouth’e, Britanijos Dar
bo partija nutarė pakeisti savo 
konstituciją, pridedant dvi nau
jas vietas komiteto
ir pavedant jas vietinių parti
jos skyrių ątstovams. jkį šįoi>

KORESPONDENCIJOS
1 • . ................................................ .... 1 ■ ■ ■*

• . I ■ • « t
|lĮĮI;', |Tį|"lĮ».|..l    -

ŽINIOS IŠ NEW KBNSINGTON PA., UETU 
VIV GYVENIMO

Vatikanas reipia japonus?

Penjktadieųis, spal. 15, 1937 

mą. Vilniaus kraštas turįs iš 
lenkų išsilaisvinti ir demokra
tiškai tvarkytis.

Kalbėjo Vitalis Bukšnaitis,' 
kuris '‘Vienybėje’* veda jauni
mo ąkyrių. Pareiškę, kad galįs 
kųtbeu angliškai ąrųa lietuviš
kai, kaip’publika reikalau- 
Siaųtk Bet nors publika reikala
vo, kad kalbėtų lietuviškai, o jis 
vią gelto kalbėjo anguškai. savo 
Kainoje jis nieKo naujo nepasa- 
xė. Uanma sakyti, tik savo žo
džiais pakartojo J urgėlos kalbą. 
Vitąičiui ir Strimaičiui kompli
mentų ir jis nepasigailėjo. Etą, 
jiems priklausąs labai didmis 
Kreditas už tai, kad Amerikos 
lietuviai dar neistautėjo.

Programai pamarginti Bui- 
Vyįįęnė ‘ kąžką padekiamąvo. 
rąąkhi i^ejo kalbėti Rųuiųskas. 
Girdi, JAS prakalbas sakęs ir 
prieš 85 metus. Kai suminėda
vęs, jog Lietuva busiantį lais
va įr demokratišką, tai žmonės 
jį svajotojų vadindavę. Takiau 
jo pranašavimas išsipildęs anks
čiau nei jis pats tuo motų drį- 
sęs Jikętis.

Pagajiąu pristatoma kalbėti 
advokatas, poetas, rašytojas, li
teratas ir kalbėtojas Rastenis. 
Vienas žmoguą “keliose asabo- 
se,” Rastenis apgailestauja, 
kąį I^enkija atplėšė iš Lietuvos 
dalį Dzūkijos, Suvalkijos ir Vil
niaus kraštą. Užgrobtose vieto
se lietuviams neleidžiama net 
lietuviškai melstis. Ten jokios 
demokratijos nesą.

Rastenis dar teikėsi pasakyti, 
jog Gedeminas Vilnių įsteigė 

<160.0 m.
Tai man buvo tikra naujiena. 

Istorija sako, jog Gedepiinas 
mirė liepos 6 d., 1337 m. Tad 
nieku gyvu negaliu suprasti, 
kaip jis Vilnių gagėjo įsteigti 
1600 m? Nejaugi jis iš. numiru
sių prisikėlė, kad galėtų Vilnių 
įsteigti?

Jurgėla perskaito rezoliuciją, 
kuri griebtai pasmerkia lenkų 
Žiaurumus. Paskui astuoni jau
tu vyrukai sudainuoja “Artyn, 
artyn prie Vilniaus.” Pažinau 
tuos vyrukus. Tai tie patys, ku
rie Dr. Montvidui kalbant apie 
demokratiją buvo bepradedą 
Švilpti..

Keistas dalykas: šiame pa
rengime keliais atvejais buvo 
paminėta demokratija. Ir kalbė
tojai kažkodėl susigriebė demo
kratijos reikalauti Vilniaus 
krašte. Jeigu Vilniaus kraštui 
demokratija yra reikalinga, tai 
kaip su Lietuva?

B.uvo
Kiek jų

: i , T-rnr 
(T^siųy^

; Vėliaus, to susirgusio nario 
moteris keletą sykių pasigyrė 
maždaug taip: “Matai ko ręį- 
kėą tam Viųikui, parašiau gro-.

T?r-T

“Tai bus labai ilgas karas”.
. , . • 1 ' f* "'T’ r k ’ , ' ■ ' ’ » J ,

pareiškė Ispanijos premjerą# pąrbp. partijos ąęptrę vietiniai 
Dr. Nęgrin, atidarydamas pąr-: 
ląmento posėdį Valencijoje špa?
lįų 1 d. <

“Maištininkai”, sakų jisąi, 
“butų, buvę seryį'ąi sumušti,

? jeigu jie nebūtą gavę syęti- 
mų valstybių pagelbos.”
šiandie yįsas pąs.auĮis. tai ži- 

ųo. Ispanijoje einą nę pilietinis 
kąrąs tikrąja to žodžio prasme, 
bėt/svetimų armijų užpuolimo 
karas. Italai, su vokiečiais nori 
ųžkariąųtį Ispąniją, ir šįtuo 
tikspų jie yrą ąusidęję su išda
vikiškais Ispanijos generoląis.

Associated Press pranęša iš Vatikano Miesto paty
rusi, kad katalikų bažny&os vyriausybė ^slaptai įsakė 
katalikams Azijoje padėti japonams prieš, bolševikus,

Nesinori tikėti, kad ta žinia butų tikra, bet Ameri
kos žinių agentūra, kuri ją paduoda, nėra linkusį ęrie 
radikalizmo ir jos negalima įtarti norint popiežių ap
šmeižti.

’Į’oje žinioje sakoma, kad Vatikanas liepė, katali
kams skelbti, kad Kinija privalo suprasti “Japonijos ęį? 
vilįząęiją” ir visur, kur yra bolševizmo, pavojus, “be. 
atodairos remtį japonų veiksnaus”- Katalikai turį duoti 
suprasti jąponijos karo viršininkams, kad katalikų baž
nyčia sutiktų pilnaį kooperuoti su jais.

Jeigu katalikų bažnyčios vyriausybė užėmė šitokią 
poziciją Japonįjos-Kinijos karę klausimu, tai ji s,t,oja 
prieš visą demokratinį ir kulturinį pasaulį.

Japonijos agresijos žygius pasmerkę Tautų Sąjun
ga ir daugelis atskirų tautų, jų tarpe ir Amerikos Jung
tinės Valstijos. Japoniją užtaria tiktai fašistų valdžios 
— vokiški naciai ir itališki juodmarškiniai. Romos papa 
tokiu budu einą ranka už rankos su fašistais prieš de
mokratines valstybes.

Panašiai jisai elgėsi ir Etiopijos* karo atžvilgių. Va
tikanas tuomet rėmė banditišką Mussolinio žygį, nepai
sydamas to, kad beveik visas pasaulis buvo jį pasmer
kęs. ’ - .

Taigi Vatikanas vis dažniau ir dažniau pasirodo 
esąs juodžiausios pasaulyje ręąkcijps lizdas. Kai žmo
nija nusikratys fašistiškos, slogos, tai ji atsimins, kok’^ 
rolę popiežius ir jo tarnai šįandie vaidina pasaulįą kre
žyje. Remdamas fašizmą įr plęšikįską militarizmą, po
piežius kasa duobę savo moraliniam autoritetui.

...... .............—...................................fM.ii i t.

Apžvalga
KARTI PILĖ

Britanijos Darbo partijos at
stovas parlamente Alfred Bąr- 
nes viešoje prakalboje Londo
ne apibudino Mussolinį ir Hit
lerį, kaip “du gengsteriu”. Vo
kietijos naciai dėl to labai su
pyko ir rengėsi įteikti Britani
jos valdžiai oficialų protestą.

Berlyno “Allęgemeįne Zei- 
tung” sako, kad tas įžeidimas 
svetimų valstybių galvpms ro
dąs, kaip bolševizmas* (!) ąų- 
naikino. geras britų manierąą. 
O kitas nacįų laikraštis, “Lokąl 
Anzeiger” stebisi:

“Mums įdomu* bus patirti, 
ką ketina daryti Britanjj.os 
valdžia su tuo politinio ban
dito išsišokimu.0
Britanijos valdžia', be abejo

nės, nedarys nieko, nes jj nėra 
įsteigusi cenzūros pajįamęnto 
nariams,, toste PS?tWW 
viešuose mititoįMPfse-

BUVO IR NEBĖgA

■?4^hv<?s (S&ft8
komunistų partijos vyriausias 
organas) viename savo štrąips- 
nyję paminėjo ądnyręją Vįk|ę% 

z rov%. Rąu?
doroję. L^vypo. konĮandįiųtoją’c* 
Tik iš šitos laikraščio pastabos 
publika Rusi j ųje užsieniuose 
patyrė, kad admirolas ' Orlov 
jau nebėra vyriausias sovietų 
ląįvyęuo vadąs.

T

Naujasis laivyno Jkomanduo-

j

yi^šįninkas Tolimuose Rytuose. 
Bęt kąs ątsltlW su Orlovu, 

niekas ųęįįno^ >
, D»ar Anglįjoą karaliaus vaini
kavimo iškilmėse admirolas Or- 
loy buvo soviętų dęlegącijęs. ną- 
;rys, kuris nuvyko į Londoną 
su vyriausiojo ląiyynų yądA ti
tulu. Kartu są jįųę,. bęje/ iepąi 
bųyo įr kai kurie armij.os gene
rolai, kąrię šįąndię jąų yra: 
“Abrąpmo, prięgĮob^tyįe’^

PANAIKINTA.' ĄPĘLtoCŲOS 
TEISĖ SABOTAŽNIKAMS

t

Maskva beveik kasdien parū
pina kokią nors sensaciją pa
sauliui. Lapkričio 1 d. jos spau
da paskelbė, kad Leningrade 
tapo sušaudyta 17 '“kenkėjui. 
Kartu su šita žinia pranešamą, 
kad tapo pakeistas sovietų įs
tatymas apie sabotažą.

Asinens, apkaltinti šituo nųj-

ma k»Wtol« ak tas už 24, 
laj?dų Prieš bylotu svarstymo 

rasti 
įąltąfe, tąjį jie bus tuojaus su- 

be
. , Tąi ypfttįpm tošies teisto’ 
į'umąą, ^ęjgs kftJtšn|pląsM gąus 
kaltinw akto W už
du prieš bylos pradžią, tai aiš-

PASTABA “N” SKAITYTO
JAMS N ;

I I

Be abejonės “Naujienų” < nu
merį įkaitys visi N. K. mies
tų lįętyyįąį, Vięnį mane už Šį 
rą^iyį pagirs,/ Q kiti drąsiai 
sąkys “Naujięnų bendradarbis 
‘Proletaras’ prąsimąną visokius 
nebūtus dalykus < ir rašo apie 
SLA 192 kuopos komitetą ir 
jųjų draugužius, (( ‘Naujienos’ 
spausdina, kad pakenkti SLA 
192 kuopai ir 
mo gerovei.”

Proletaras” 
192 kuopos 
draugužiams 
darbus daryti ir kalbėti SLA 
192, kuopos vardų, tai man yra 
galima apie, jų darbelius ra
šyt; o 
ti.

pąrtįįęę skyriai turėjo 5 ąts’.o- 
vųs,; dąbąr tv.^s’ 7, ir juos 
rinką pątyą skyriąi. o nė visos 

' partijęs konferenciją.
Tokiu budu partijos, 'y^dovyn ‘centrų vĮršininkų rinkimui, taį 

: tu man atrašei gromatą ir pra
šei, kadi aš už tavę ir tavo, pąr- 
tiją balsuočiau ir kitiems liep
čiau balsuot, o dabar, kai ma
no vyras sirgo, tąi tu jam pa
šalpą nusukai. Tai jeigu ši
taip, tai tu daugiau manęs baV- 
!sų neprašyk.” Yra pamato tikė
ti, katį ji tokį laišką rašę M. 
J. Vinikui, dejto kąį jis ąt? 
siuntę jos vyrui “o.vęr-pąy”.

Tuį dar ne viskas. Mąn yra 
•ląbąi gerai žinoma, kad vienas 
nurys už savo sirgimą yra ga- 
,vęs $12.25 viršaus mokėti, o 
,kitas nąrys sirgo kažin I$okjQ 
ten stebuklinga liga, išėmė visą 
pašalpą ir dar procentų gavo 
let $25.75.

Tąį kąžin ųž kokią, gerądč- 
jystę §LĄ centro seį.r. M* J*, 
iyinįkaę tuos • yįršpiųigiųs mo
ka pavidale pašelpos ligoję?

Juk SLA konstitucijos sky
rius XX papagrąfąs ąiškįąi sa
ko; “Narys yra skaitomas ligo
niu nuo, tos dienos, kurioje 
kuopos finansų sękretorius gąų- 
na • raštišką nario susirgimo 
pranešimą, -kartu su daktaro 
paliudijimu1?’ ir t. t.

SLA centro sekr. M. J. Vipi- 
kas šįtuo. ir kitu SLA konsti
tucijos patvarkymu turi pil
nai laikytis, o ne kokius ten 
viršpinigiųš mokėt.

LIETUVIŲ JAUNIMAS

N. K. mieste ir apygardoj 
yra nemažas būrys Amepįkpj 
gimusio lietuvių jaunimo įr di
delis nuošimtis yra labai geri, 
intelegeptiški žmonės. Bet prie 
senų lietuvių draugijų prikįau- 
so visai maža dalis, o savų ąU 
skįras organizacijas, kaipo Ą-. 
męrįkos lietuviai, neturi. Di
džiuma to jaunimo yra 
Augius, Vokiečius, Slavus, 
krainus, Lenkus, Graikus ir 
pąs italus.
Gerą dalį to jaunimo būt ga
lima gaut prie SLA. Bet kas 
juos kalbias, prisidėti prie sp-. 
sivienijimo? Rodos, tai turętų 
darytį Viniko-Viįaičio draugai 
§LA pirmininkas J. Miliauskas 
ir fin. sekr. J. švipas su sąvo 
draugužiais. Bet jie ųė vieųas 
tam darbui netinka, nes neši
no kaip reikia su jaunimu su
sitikti ir ką su j;uo. kalbėt.

kuopos. __ • • f i’ ' X • •**• • •••

matą ir pasakau kaip prieš

beje galėą geriau' pasireikšti; i 
nuotaika, viešpataująnti į vai--. 
riosęi krašto dalyse^

Darbo partijos narių daugu
mą čdjląrų stambiosios unijos. 
Jos kųntroliuoja partiją įr daž
nai uniją viršininkai tiesiog 
diktuodavo partijos vadams. 
Tuo ' daugelis partijos veikėjų 
buvo nepatenkinti.

- 1 —•" .

Lietuva - Švedija
Į (Musų specialaus koręsppn^ęnto Urugvajuje)

Miųtįs sudaryti l^aHos,kandiju 
valstybių sąjungą .yįs lagbjaų 
prigiją ir jąų riiųtų pęUtįkų ka^ 
bįnętuose svarstoma ir ieškęmą 
vis tąrp tų valstybių glaudes^ 
nių ryšių.

štąi birželio mėnesio pradžio
je į Kaupą ątąiląųkė vįęnaę iš 
įžymiausių Skandinavijos vals
tybių pobtįkų, tąi ^vedtfos už
sienių reikalų ministeris Joha- 
nes Sandieris.

Johanes Sandleris žymu/ so
cialdemokratų yeikęjas, didis 
visųomęųminkas, mokslų vyrąs, 
taurus ir. gabus diplomatas.

Iš vįęų Skapdiuavijos valsty
bių Lietuvą ūkiškai, ir įntelektp- 
ąįįai artiipiąusiąį, jąų puo ku
rio laiko bPJfc4#Marbiau j a su 
Švedija. ’ ' v

Didžiojo karo, metų Skandina
vijos valstybės taįp gudriai ve
dė užsienio politiką, kąd jomę 
neteko į tą karą įsivelti ir jos 

) ūkiškai ne tik nebuvo nualin
tos, bet dar gerai pasipelnę. 
Dąbąę gi taip, pat sumaniai vę- 
da tos valstybė s^v°, vidaus 
politiką, kad jos išvengė Igąįp 
kur- Europojev įsivėiusio fąšis- 
tinio suskio ir neturi to vidaps 
gyyępirpo Spkrėtbp.o, ir joms, yi- 
iSajį pęg^ęsją vadjzrpę. pradų įąi- 
galėjijrpą^.

dų prięš bylos pradžią, 
ku, kad jisai nebetures laiko 
nei pgsirųpipti gynėją, nei pats

skubomis atlikto teisino 8Pren' 
’žM? tototoj? vyktoamąs, 

neleidžiant nuteistajam net

į Ską^ųą.yijųs valstybių /ąo- 
j^ąĮdęmųįrątiją pokarių laiku 
sąvo politika’ išsiskyrę iš kįtų 
Ėųropog, ąų.ciąjęįemokra^. Daug 
kas Skandinavų socialdemokrą 
tąm^ prikišu kad jie esą dįdęli 
oportunistai, perdaug paisą tik 

. .savo. kraštų reikalų, maži in.ter- 
jrąjcionaįisitai ir todėl jiems kaip 
k.as prąnąšąvo didęjiųs nepąsį 
Sękįmus., Q, vienok gyvenime 
pątyriųiąi rodo,kąd Skandina
vijos valstybių socialdeippk^tų 
politika ėjo sveikesniu keliu ii 
štai šiandien jie tuose kraštuo
se tiek stipriai laiko fašistinių! 
įvairaus plauko gaivalus, kad tįę 

!negali įsigalėti ir teijąjs gyve
nimas slenka normaliu keliu, m 
•pažinęs tų visų sukrėtimų, kų; 
riųos teko, pakelti kitiems kvųą, 
■tams. Gal ir dėl to Čia darbi- 
ninku judėjime tvirtai savas po
zicijas atlaiko, kad čia nebūta 
tokio didelio suskaldymo, kaip

judėjimas buvo. ! liek menkas 
W jie

to W tos to*totow fcp? 
vos, kuri buvo pastębiama kir. 
turv ypač Vokietijoje, žinoma, 
čto tento fe
kad: to vaisinių

toto J?esi*k.rSt6, kaip 
kitas Europos valstybes ir dar
bininkai čia to sktirdo nejuto, 
kokį kito kraštų dafbįpinkij.ą 
ant savo pečių turėjo pakelti.

Todėl dąjįai- S^anaių^yų val
stybių syto’
nime vaidiimio vis jg'ija dides-

rųmo. Ypač ši įtaHa 4’doją 
kiškąmę gyyepįtpe. Kai Ęuropps 
valstybės? pradėjo galvatrūkčiais 
gipklųotis, tąi Škapcįinavijos 
.valstybės tuoj sudąrė taip, va
dinamą. Oslo bloką. Tąį yra 
•grynai ūkišką sutartis, pagal 
kurią tęs. valstybės derįna savj 
ūkiškąjį gyvenimą su kitomis 
šalimis. 

, r

Oslo blokas
Mat, visos Oslo bloko valsty

bės, būtent, Belgiją’, Dapiją, 
Liuksemburgas, Norvegija, O,* 
landi j a, Suomija, ip Švediją tur
tingos įvairiomis; ginkįąvimųi$i 
reikalingomis reikmenimis* Šve
diją labai turtinga, yisękiąis mi
neralais, ruda ir gerais plieno, 
ir vario dirbiniais, kųrię kariuo
menių. apginklavimui yra labai 
reikalingi. ’•

Seniau vokiečių politikai la
pai buvo phmėgę lankyti Švedi
ją, kad čia įgijus jiems reika 
angų žąliąvų. Vokiečiai net ma
gino paveikti vidaus gyvenimą, 
kad čia suradus $au vįęn.mip^ių 
talkininkų. Bet ^švedai greitai 
susigriebė ir nacionalistinę pjro-f. 
pagąpdą sąvo. krąštę griežtą/ 
uždraudė, tai jie ypač drąsiai 
galėjo, kai Anglija čia vokiečius 
visai iš ririkos į/stumė ir pada
rė kelerieihs metams pirmyn 
žąįįąyęę, o, !ypa.ę pliępo. įr Vario 
dirbinių užsakymus.

švedai vidaus politikoje tuo.- 
met pasidarė savarankesni ir la
biau neprikląusomį. Tai juo la
biau kitų valstybių akyse šve
dų išorumas ir jų įtaka sustip
rėję..

voktočiiį
Lietuvoje

Vokįečiąį didžiojo karų metu 
Jętuyųję iVšęųnminkayo,. kąjp 
tinkami. Visą kraštą ūkiškai vi
sai nualipų? Ukiųp^ę pąlįbp tik 
pę yiępą ąrkjį.ir ^ąrvę, o yįspą 
kįtų^ gyvųjįųs yįsaį įšpa^ipo, 
Net kates, šunes, karvelius įsa
kė išžijidytL kadi jų. nereiktų 
maitinti. Lietuvos ūkininkai net 
slapta vištas angino ir įęi kaą 
turėjo du arklius! ar karves, ta‘ 
ir • pasjep# pogrindžiuose 
augino ir įlaptai grųd.u^ 
kąJ vokiečiai javų n^jjįmių 
•Naktimis laukus turėjo apdirb- 
tį. kad vokiečių sėklą
nęęękyįžPptų. Tąį' bųyų tikr'^ 
nęįąųkųą ląįkai!

j Vo^ęčiųę okupąhfe
’ ros iŠYijfiš. tuojA reikėjo susi- 
' rūpinti įsigyt i veislei tmkąmes-

tįį tai visa; įsigyti. Įr, žh 
pomą, visą tąi buvo gaJ-ipj^ gau
ti tik tuose kraštuose, ' 
karo nebuvo nųpioktk taį yra 
Skandinavijos vąĮstybęse, Pir
moje ėiieje pas armiausius švę- 
dus. Iš čią bMYQ( PįV;
mieji raguočiai veislei gyvuliai

Il
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viso susivieniji

sako: Jei SLĄ 
komitetui ir jų 

galima neleistinus
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Brooklyn, N. Y.
Vilniaus paminėjimas

SpąJįų 9 d. pas mus buvo 
rengtas Vilniaus 17 metų 
grobimo sukakties paminėjimas. 
Varengimas buvo per visą sa
vaitę iš radijo stoties garsina
mas. Įvyko jjs naujoje vietoję, 
outent, SLA salėje. Kaip žinią, 
laųię iš “Vienybes” pąyęluę.a- 
me už skolas name p. šidiąu^- 
kas laiko restoraną ir sąliuną. 
Tos įstaigos — gal tiksliau už
eigos —r dar nėra galutinai į- 
zengftos. Tačiau netrukus re
montas bus baigtas ir užeigos 
visai neblogai atrodys.

Parengimo programa prąsįdę-( 
jo tuoj po aštuntos valandos. 
Atidarė ją p. Vyšnius. Trum
pai jis suminėjo, kokias vietas 
.enkai iš Lietuvos atplėšė. Tuo. 
pačiu metu nepasigailėjo kele
tą gyvačių lenkams už kalnie- 
riaus užmesti.

Toliau p. Vyšnius pranešė, 
jog choras, kuris buvę pasiža
dėjęs dainuoti, neątsiląnkė. To
dėl, girdi, visai publikai teksią 
Lietuvos himną sudainuoti. Visi 
sustojo ir kaip mokėjo, tai ir 
sudainavo. Po įto p. Vyšnius 
tvarkai vesti pakvietė p. Alek
ną. Pastarasis iššaukė kelia vy
rus, kuriems teko. $u lenkais dėl 
^Viįniaųą kariauti.

Pristątopiąs. kabėti p- Valai- 
tįs, kuris yra artimai susirišęs 
sj^ lietuvių radijo programomis. 
Vąljaitia kalba karštąjį ir griež
tai pasmerkia lenkus, kurie Vil
niaus lietuviams neleidžia lietu- 
yiškąi kalytį, bętnviškus laik
raščius leisti bei.lietuviškas mo
kyklas steigti. Girdi, tai baisu, 
kad'tokie, dalykai dedasi dvide
šimtame amžiuje.

Kalba latvių atstovas. Anglis-? 
kai paąako. visai palankią lietu
viams kalbą. Publikai, kurios 
buvo apie 200, kalbėtoją palydi 
trįuk$l»in^M aplodismentais.

ĮŠęįųa kftlfečti ukrainietis Mi-. 
Šugą, “Syoboda’' laikyčio re- 
dafetpriųg, Kajba ^usiškąi. Griež 
tai smerkia lenkus, kurie Pik
tai persekioja tautines mažu
mas. Publika smarkiąį ploja.

Išeina kajb^ti Jurgiu Girdų 
nesuspėjome lenkus iš VHnįąuą 
feyU' hęs ręįkėjo su bolšęvi- 

jį$. kariauti. ’ Užbėręs bęlšęyi- 
°įurkiškų pipirų,” Jurgė- 

j padanges kėjjtį “vętę- 
ranhs,” būtent, Vitaitį^ gtrįįįai- 
tį, Daukšį ir klius. Esą, jie 
daug nusipelnę Lietuvai, leįsda- 
ųiį laikraščius, knygas ir šiaip 
remdami lietuvių reikalus. Dr. 
šliupą Jr kitus,, guriems tiarai 
veteranų vardas tinką, jis už
miršę, paminėti.

Ito£WP. toKŠto PŪMi Vil
niaus pasus i£ ženklelius. Esą, 
surinkti pinigto eįsia Geležini0 Vilko'fondui* Na. o "fondas, fi- 

.s;:, BąijįuosiasVilnius : ą.toądftyį-

pas

.fe §^0: d^Ug diįrboųi
dėl SjLĄ p^ąęįtyję, k eąam 
pasirengę, dau'g dirbti ir> ątęi- 
tyje/ b§t mes nedirbsime kol 
gį/Ą ęęųtre bus sekr, M. J. Vį- 

redakcį-.WX?»s> ir “Į'ėyyiįės” 
joj S. E. Vitaitis.

Mat, tiedu ponai, tautiškos 
dįk-tątųros garĮi^ojąi, pęrnąi

P<$ ftariąiųų n>W^. W ne
smagumu, ir tai visai

<■ i. v _ ...

narni ir j vairus žemes ukiui pa- 
dįrlįtį įrįhfeiai: taf tokiu budu 
susimezgė pirnv,ęji su, 4v^Jij^ 
prakybos įyšią^ Vėįįąu jąų 

tu
rėjo, Švedijoje ęąnj^omifc sąly-r 
goųųs ųątrąųktį 'ųiilijęųį d& 
lęri.ų paskolą ir švedams ati
duoti degtukų monopolį, > leisti 
jiėms $įa Lietuvoje įtaisyti po
pieriaus fabriką.

su-

renkamos ir aiukos. 
surinko, — nępaskel-

—Frank Laviųskas.

Brooklyn, N. Y
M. Buvydailė baigė slaugės 

mokslą
žinomo veikėjo tarpe Brook- 

lyno lietuvių J. Buiyydo duktė. 
Margaręt, baigė Brooklyn Je- 
Vish Hospitąl slaugės mokslą. 
Jinai troško iš pat jaunų dienų 
toj profesijos ir per tris metus 
neatlaidam. mpkymosi baigė.

Margaręt iš pat mažens vei
kė su lietuviais, o ypaž su ko
munistiškai nusistačiusiais, lie
tuviais. Ji jaunutė pradėjo dai
nuoti Aido chore ir dalyvauti 
vaidinimuose. Jos pasirodymas 
‘Tamylos” rolėje visus stebino. 
Stebėjosi, kad čia augusi mer
gaite taip puikiai ištaria lietu
viškus žodžius ir gerąj yąidjpa.

pasakoja, kad N^rgaret 
eidama pradžios ipokyklą jau 
tėvųį iš lietuvių kalbos i anglų 
kalbą darydavo visokius verti
mus.

Vienas iš laisvįęčių sakydavo, 
kad Margaręt labai gerai gali 
aprašinėti matytus įvykius ir 
net parašyti apysakaites. Tas 
parado, kad Mąrgaęet tųęi ta- 
l$n|tą nę vięn slauge (nurse) 
būti, befc įr rašytojos.

, — Comrad.

Skelbimai Naujienose 
duocįa nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
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Detroito Lietuviu Žinios
S

Žinios Iš Detroito Ir KiturĮlš Detroito lietuvių veiklos

JUOKAI
,, J « . K ’i. ■’

—Ką dirba tavo draugas 
Jokūbas?

—Ecl> jis nieko nedirba.
—O tu ką darai ? M <
—Aš padedu jam.

' ------------ 1 T
IŠDIDI MOTINA

Manp sūnūs turi nuostabiai 
gražų balsą. Dėl to dabar mes 
jį leidžiame mokytis fleita gro
ti, kad jis pats galėtų sau a- 
kompanuoti.

: PAI,N-EXPEUE.R.

Pečių muskulu* gelia?
Pety* ištampyta*?

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs iltryniių*j.

PAIN-EXPELLER1S

in^ąi grįžo j darbą. — Gaisru
nemokėjimą liežuvio suvaldyti tw3ą ^ą$ią|okėti 

šimtą dolerių. — Kun, Coughlin nehękaibės iš rą- 
dijo stoties. — Kaltinamas savo dieduko ųųįudy- 
WL Augių d^HtarO3 apie džiovą. Sąvotiška^ 
čempionas. — Supiaustė kalėjimo sa^gyhini<

Streikininkai grįžo į darbą
Už i ’“

^Miclų — Po aš- viešąjį pąrę$kė, 'kad su visokią. 
Aų Streiko Bohą politiką Nj^ąjųkiąs visus saį- 

Ąlųipinpm and Brasą Jęorporar tų& Tačiau
ei jos 3,500 darbininkų, vėį, grį-, gogas fp yėl padėjo W$enį 
žo į darbą. §treikaą kilo dėlei 
to, kad korporacija atlydą še
šis darbininkus.

Į streiką įsikišo unija ię įsa
kė dąrbinjnkaips grįžti į darbą, 

j busią vėl
priimti į cl^rbą. Dėlei to uniją 

 

jau beveik baigė derybas, sų 
dirbtuvės vąc(9vybė.

' ■ ’ į * *
DETROIT, Mieh. — Pirmą- 

ya). pępięt užsidegė
Wolverine gumos dirbtuvė. Viąi 
darbininkai jau buvo apleidę 
dkbĮuvę. ęąjsrąą ėmė labai 
smarkiai plėtotis. Atrodę, kąd, 
dirbtuvė pęr trumpą laiką bus 
dumąįš paverstą- Tačiau dirb
tuvėje esąpėios • mašinos kiek 
sulaikė gaisrą, o be tę* atsisku
bino dvi gaisrininkų komandos 

įr gaisrą Ijkvįdavo. _
Kolkas nėra paskelbta,, kiek 

padarytą nuostolių, \ieuok 
įomX kad tie nuostoliai 
pjjsecihai dideli.

tuOMių V

Atleisti dar

mą- 
yra

aini-Casimir Sava, 22 rųetų 
žiaus detrortietis, gavo tikrai 
brangią pamoki kad. reikią lie
žuvį valyti U automobilių žmor 
niškai vairuoti.

. Su savo (Jraųgų y smarkusis 
Sava važiavo taip, , jog tarsi 
jam visos miesto gatvės pri
klauso, Tąip, sąkąnt, niekam 
nedavė nei ačiū, nei išgrauš. 
Pasitaikė* kad visai arti važiar 
vo automobiliu šerifo, padėjė
jas gine su prokuroro asisten
tu. Prie trafiko šviesų Sine 
sustojo ir iškišęs galvą pro. 
automobiliu langą padarė Savai 
pastabą, kad tasai nesilaikąs 
trafiko patvarkymų.

Sava pasijuto, lyg ąht karštų 
anglių kepinamas,. Jis šlykš
čiausiais žodžiais pradėjo kolio.- 
tis ir grumoU Kai šyįesos- per
simainė, tai jis užvažiavo Sine 
automobiliui UŽ akių- Žinoma, 
Sinę priverstas buvo sustoti.. 
Sava ir vėl paleido savo liežu
vį. Tąsyk Sine išsitraukė reyęlr 
verį ir pasisakė, kąd. esąs šeri
fo atstovas. Savos yisaą smar
kumas dingo ir jis pasiskubino, 
pasprukti. Vienok netrukus jis 
buvo areštuotas ir turėjo stoti 
prieš teisėją.

Teisėjas pasako labai karštą 
pamokslą apie tai, jog reikia 
liežuvi vaidytį iy nesiskęryėiotį 
gatvėje. Kad tas pamokslas gi- 
liąų X atųuątį įstrigtu tąj įąa- 
k.e šimtą . dolerių baudos pasb 
mokėti ir per ištisus neitus ne- 
nusikalsti^ jei nori kalėjimo išr 
vengti.

Pįyma-

( yyirr r«tr

! Xra
Daug V^kti

! Lietuvių Laisvamanių Etinės 
K’u’lturos. 2 kuopos susirinkimas 
įvyko' spalio 1 d. Susirinkimas 
'praėjo 'su pakilusiu upu. Pas 
visus narius yra pksiryžimas 
pep šį sezoną smarkiai padirbė
ti. Yra numatoma surengti va
karas ir visa eilė prakalbų bęi 
paskaitų.

> Pirma prelekcija yra rengia
ma lapkričio pradžioje Rusų 
Darbininkų Svetainėje, o antra 
įvyks Kūčių vakarą, vadinasi, 
gruodžio 24 d. Lapkričio 27 d. 
yra rengiamas draugiškas va
karėms Draugijų svetainėje. 
Tas vakarėlis bus lyg ir dele
gatų išleistuvės į Etinės Kul
tūros draugijos suvažiavimą, 
kuris įvyks Chicagoje gruodžio 
4 ir 5 d.

i
Siapie susirinkime prisirašė

d rądijfli Š^Siįįlli, tai,
jau 

viai&aj -
#

<U«Wj tote by-
te 28
nw$4 yra
kaltinau Al°»-

giliau. wžu<įtyjn«., su
juo yrą kaltinam įy d&rge 
^Ptt* jĮMįmdy^
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MAŽOS SERVETKĖLĖS STALUI
— .--.y. ......  v
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II N I M E H T

ATSINAUJINO DIENRAŠTĮ
• » ‘

Aną dieną turėjau; progos 
susitikti su dd. Mikulskiais. 
Pradėjome kalbėtis apie įvai
rius reikalus. Kažkaip netyčia 
kalba nukrypo į laikraščius. 
Paklausiau,, kaip dalykai yra su 
^Naujienomis”. Drg, Mikuls
kis ir sakę,, girdi, gerai, kad 
prisimmei, , (nes prenumeratą 
jau baigiasi. Mikulskiene tuoj 
paklojo pėnkmę ir laikraštis 
buvo atnaujintas.

Mikulskiai jau per keletą me
tų gyvena Detroite ir auginą 
gražią dukrelę Pranutę, kurį 
jau gražiai skambina piąną. Q 
jų sūnūs Albertas jau antri 
metai lanko aukštesnę mokyk
lą. Be tq, jis yra baigęs muzi
kos konservatoriją.

' —Mariutė

BARO KRIKŠTYNOS

Detroito Lietuvių Klubas į- 
sisteigė savo, būstinėje barą. 
Vadinasi, alų šinkubs. Tąja pro
ga klubas -' sumanė surengti 
“krikštynas”:: baro atidaryto 
iškilmes. Visos ceremonijos 
įvyks spalio 16 d., klubo busti
noje.

“Tautietis” Pocevičius 
šiasi didelėms iškilmėms, 
tik labai susirūpinęs, kad
tos maža. Sako, jog reikėsią 
pečių “mufinti” prie sienos, 
kad svečiams butų vietos.

Na, mes jau pasistengsime 
tose krikštynose dalyvauti.

—Lakštutėi '

ŠAUNI ; VAKARIENĖ
■ ■ irt ;•

Draugijų, rsvetainęs , naudai 
spajio 1/ d. .yra rengiama va
karienė. j Vakarienę j vyks Drau
gijų svetainėje (4097 Porter 
•St.),. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Užsimokėję 75 centus, jus ga
lėsite gardžiąį pavalgyti, išsi
gerti ir smagiai pasišokti.

Reikia atvirai pasakyti, jog 
šiais laikais tai tikras “barge- 
nas”. Todėl nestebėtina, kad 
Nausėda tikisi labai daug sve
čių. ne tik iš Dėt., bet ir iš jo 
priemiesčių.’ Antra vertus, va
karienės pasisekimų yra sųsi- 
rupinosios visos, organizaęijps, 
kurios palaiko, tą svetainę. Juo 
vakarienę bus sėkmingesnę, 
j.uę, orgąniząeijoms bus leng
viau svetainę išlaikyti.

-r-Lak^tųtę

■trSj1 Jtįfffgy •.

ChicagŲM Draugijų 
Kliuhų Vak'ybos 

1937 metams

• jiffy CROCHET PATTERN 1598

No- 1598 Vietoj diiidelės staltieses dabar vartojamos nia- 
sęrvetkėiės. Jos lengva nuinegsti, o dar lengviau išplauti.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL apd BĖ- 
NEFICIAL of. 12 WARD, Chicago, 

UI. valdyba 1Q37 ujetaw: Pir
mininkas—J/ Svitorius, 2630 Wcst 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Bųtkins, 2843 89th St.;Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finajisų raštininkas—B. Putrimas, 
453.6 So. Turner Avė., Virgiui a 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globias—J. Jesmnąs, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J, YuŠ- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjast—rDi;. A. J. Ma- 
nifcąs, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį, (3) sek
madienį kas na.ujp mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hpljyvęood svet. 
2417 W. 43rd St. Ktiubąn gaB įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 

", amĮiftrisi ' *
•    TT'—l ■■ ■■■■ ■« —j- ■■—■■■ i.

-TEISYBĖS M YLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Barchanas— pirmininkas, 
3200 So. Lpwe Aye.; J. Rapeviče 
—vice-pirm., 3326 So.'Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunąs—iž
dininkas, 3137 So. Halsted, St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juoza^aviėia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. P. Poška, 
Draugystes Daktaras, 3133 Soutn 
Haišiud St., rez. Tel. Hemlock 
23<4—Ųfiso Victpry 3687, Drau
gystės susirinkimai įvyksta Kas 
antras sekmadiems kiekvieno, mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori- 

‘ joj, 3133 So. Halsted Si., 12 vai.
dieną.

ZOS
Pasidarykit sali tokias servejkėles ir nustebinkit savo kaiJ
minkąs. . •

13 męąesįų, tai jia savo nar 
nąuoąę kląų^ėsį raciją prųg^aę 
mos. Kaipi spėjama, tai vyriaų- 
ąjąs žudymo, motyvas buvęs 
įtartas. Mat, Alonzo Elljott 
vęs gana pasiturįs žmogus.

Kiek galima numatyti* 
byla bus tikrai sensacinga. 

» » «
(šiomis 4ieąpnu,& Petięįtą. ąpr 

į^nkė pr. J. Harlęy Wiilįąms, 
Anglijos nacionaiūs asociacijos 
kovai su džiova komisijonie- 
riųs. Į Ameriką jią atvyko stu
dijuoti taą priemones, kurios 
yra naudojamos kovai sų. džior 
ya.

Dr. šureu^tor
me pokiliyje pareiškė* jog dą;- 
bar yis. labiau u labiau prade
dama patirti, kad vięną^ svam
biausių faktorių džiovai gydy
ti yra ligonies nusiteikim^ą. 
Jei ligonis yra gerai nusitei
kęs, nepraranda vilties ir i\e- 
žiuri beviltiųgąi į ateitį, tai jįą, 
palyginti, ganą Lengvai pasiduo
da gydymui. Kitaip, sakant, op
timistai .pasveiksta greičiau, 
negu pesimistai. Ir Dr. Wil- 
liams sako* jog patikus psfc 
chiąJriĮįą vąitjius labai svarbų 
vaįdbąkenį džiovos gydyw 

v ’
Yxą įdkiaia

įstatymai nepori ąMityUs. Jie 
mauo^ kad Utą.tyjiem 
tora rakiui. tųą rųįiea 
Įprikląuso ir dotroitiętįs Bruce

CoJOgor-
Bruce P-. Conger Detroito 

‘gatvėmis savo.
švaistosi taip, tarai W miestai 
tik jam vienam priklauso. Nup> 
193/} metų jis gavo 54 “tikie- 
tusM- ųįį tiąfiko patvarky^y su
laužymą, . KofcaU atidos jis 
buyą bąąstM pįm^^kpjrpįs bau
domis it vieną kašte sč^jo ka-. 
Įėjime septynias dienas. Bet. 
areštaviąiąį ir baudos nieko-ne
padėjo: ji$ tiek prie to priprą- 
to, jog pąątąrupjų ^Jaiku visai, 
pradėjo ąębekreipti dėmesio į 
tikietus..

Per paskutines keliąs dienas 
ęoagOF iš. PpjiętotokJi tiis. 
tikietus už tratikų patvarkymų 
sulaužymą. Ir kadangi į teismą 
jis nesiteikė atsilankyti, itai Jij- 
ko areštuotas ir turėjo padėti 
$1,000 užstato, kad atvyks į 
teismą. Be to, teisėjas įsake 
jam pasimatyti su Dr. Lowcll 
S: Selling, kuris y ta, psichiatras, 
yactoiąąk ęyęto lįąu spęęMRIffas. 
Matyt, teisiąs piano, jog sų, 
Cohgęr kas ppes yra negerai.,, 
jeigu jis taip kęistaį elgiasi.

Brpęę P5 y^i 49 mę- 
tu a^žįąųą.,^. ųįvąą. b^vą ĮW 
toįto

1 Mieli. ~ šiame
mieste yrą valstijos, kalę j ip^aą, 
C™ -
Ifrtoii^listąi.. U <Jt ką- 
Įėjime kilo nemažas sąjūdis,

• •'.v. •<*’"■ •..’?*f ’i ;____

bu

tai

ąųtomobijto

as Urhoiltas i?: A. Kudžus, Kuo
pa pagamina serijas, kurios 
ja.u prąijętos platinti Dovanai 
,yra skiriamas radijo aparatas 
dvidešimt penkių dolerių ver
tės.

Pirmininkas A. M. Metelio- 
nis pranešė, kad aplankęs 
Clevelandą, kur . suorganizavęs 
laisvamanių k i topą iš. penkių 
narių. Clevelande laisvamanių 
kuopai klestėti sąlygos nėra la
bai blogos.

Sekretorė M._ J. Kemežienė 
pridarę “Laisvajai Minčiai” ke- 
.tąrias. prenumerata^. Būtent, 
■lajsvąrn^mm organą užsirašę 
Ą. Kudžjųs, J;> Kudžiuš, K. Bu- 
čis ir J. Besasparis.

Buvo, perskaityti keli laiškai. 
Vienas, ląįšk^s iš Dr. A. L. Grai- 
.čimo, kvris ragina kuopą la
biau sukrusti ir smarkiau4 vęik- 

’ti- Kitas ląjškas buvo iš. 'Chįca- 
gęs 1 kuopos. Primena apie 
suvatisavimą ir pra,šp z delega
tui prisiųsti.'
; Musą kuopą pąręįšk,e pepar 
Jsltenkihimą dėl. nuątątyto lai
ko. Gruodžio 5 d. yra sekmadie 
nis. Kadangi susirinkimas gali 
iĮgpkąl užtrukti, tai detroitie- 
čiams bus sunku pirmadienį į 

grįžti. Todėl nutarta 
kręiptįs į chięągįečįus, kad jie 
laisvamanių konferenęijąi pa
skirtų šeštądięnio popietį. Det- 
roĮtiečįąmiS,, kurią yra paąir.y- 

siųsti net penkis * delegatus,’ 
taj bus ląbai paranku.

Prakalbų, paskaitų ir kitokių 
pramogų rengimu rūpinsis K. 
Tamošiūnas, M. Prakevičius, 
M: kjasys, A. Metelionis, M. 

’Kemešienė ir Gugas. PeY šį se-; 
zoną bus dedamos visos pa
stangos gauti kiek galima* dau
giau narių. Juo turėsime dau
giau naujų narių, juo pats judė
jimas bus gyvesnis.

M. Kemešienė

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

ruo-
Jis 

vie-

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
’' • \. « f . ■

Vardas ir pavardė ........................................... r..................... .

Miestas ir valstija

Adresas

u,------- ii, .j, , 4 uj,i nu l | l,.,. J, i. (, 1 . • U 1 - - ’-H 1

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti. < .

APSIDRAUSK pats save ir savo; šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
< rytojų..
APSIDRAUSK (įidžįausioje ir tujrtjpgiąusioje Lietuvių organizacijoje 
’r ■‘SušiVlCTiijinfe. Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 

ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidransti nuo $150 
iki $5,QOO.OO. Ligoje pašelpos galį gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. '

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių* fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. nar^s gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

- . - - v : . . I.. į . z,J"‘ l\' I '•; į—f------"• “-A 1 i ■ ■ "• ".-r- 1
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LIETUVOS-AMERIKOS
‘ -f

Termometras
. t •....<

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
1AU T1SKO KLIUDO VALDYBA 
193/ meIAMS: J. Rųta -r-pirmi- 

niiikas, 3267 So. Halsted st.; P.
v Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 

Halsted St.; S. Kuneviėia — nut. 
raštininkas, 322U So. Union Avė.;

• E. Kasparas — fin. 
3534 So. Lowe Avė, 
čia — kontroles 
VVest 33rd St.;
sienus, 3200 So. Lovve Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
bubi So. California Avė.; F. Ku- 
nevičia — Apekunas. kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 33U6 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

raštininkai,, 
W. Dulevi- 

r asu ninkas.
J. Balčiūnas—ka-

DETROIT, Mich. — Paskilr 
bęs “radijo kunigas7* iCoughhų 
ir vėl. nutapę savų, fašistiškas 
kalbas nutraukti. Dalykas teka, 
kad jis buvo radijo stotį nusi
samdęs dvidešimt šešioms sar 
vaitems. Dabar atpliek ifftdovy^ 
be praneša, jog kun. Coughlių 
nuo savo kontrakto aJsisaką^ 
Vaduot nębeapris 3^ fcdbų 
transliavimui stoties.

Kun. buvo
siūlęs jųi^ąŲaią 
JiS gyrėsi, kad m?i.e aėr 
tu<m milijonus balsuotojų, o 
sekėjų net ikį milijo
nų., Taįiąų'prę^įdeųto pulkai 
parodė, kad tie milijonai tam 
fašistuojknčiam ; til^

V’-J J: ;•/'v /
Nu

kai vienas kalinys peilių su
pjaustė du sargybos štabo na
rius,

Visa taį atitiko taip: Jąnxeš 
Tarzan, Detioįto negras, nuė- 
ja pabusti ką&įiiųp pri.evaiz- 
dąj, kad jis. likęą be reikalo nu- 

' baustas. Tągiąų, pasirėdė, 
įTąpfaJk iš tiesų nusikalto kalėn 
; jimo disciplinai ir todėl bausmė 
buvo visai pateisinama. Prie-

ti«P w ^-e W 
įsą'j^ė grįžti i savo ka-r

O> kai tiąiąi tąi
pašaukė ąą^gybą, TąK^n. ąU’M 

į ištraukė iš kišenės peilį ir su- 
žeide du sargybinius. Vienok 
Jią viš ęLėltp nų§ąl,ę^ ir 
muginkJuptas. žinoma, už tokį 
; ilgesį Tarzan bus skaudžiai nu
baustas. Sakoma, kad jam bus

T

I

!

/

ŠIS įdomus, termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada- 

■ rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
*

: jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujię-

; nas” ant metų ir 
prisiysit
Chicagoje ...... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

t

Siųskit money orde
rį arba čekį —

uose.

■išlcęita p^jk.epini»rą ,■■■■

gS“ SSfiJtoM. Garsinkites “N-nose”

GALF1ELD PARK LIETUVIŲ VY
KŲ IR MOTERŲ PAS ALPINIO 
AlIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garau; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin- 
skas; Kont. rašt.—V. Matukas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J.

• M. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
gėris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 3929 
W. Madison Street.
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BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGAS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begim—pirm, pagelbiniųkąs, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—iin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis-^-kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
si pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

3IH
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA* 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. RockweU 
St.; P. KiUis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinakas—kontrolės rašt.; J. Sar
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čia antradięnj 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

’ CHICAGO, ILL.

*

DRAUGYSTES SUSIVIENI J IM O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Aye.; Vice pirui,, Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt—Kazys Balutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. WaUace St.; Iž
dininkas—^Mik. Bankevičins, 628 
W. 18th SL Metinis kny^y pejž. 
Peteę I^apęnąą,, .724 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzųpc- 
kis, 1938 Canalport Avė.



NAUJIENOS, CMcago, Iii.

MADOS

prane- iįu programų. Programas • bus
6921 SOUTH

* Hemlock 5046
»

Narių

jau 
Ma-f

I S
e

Šįvakar šaukia Svarbų 
’ Susirinkimų

Ryt šaukia Susirinkimų; Lapk 
20—Balius

Praėjus vasaros karščiams 
ir artinantis žiemos sezonui, 
Kupiškėnų ^Kultūros Draugija 
pradeda veikti. Jau nutarė su
rengti šokių vakarų su muzika-
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Iš Muzikalia Albumo |
. . . ' . i

r Puslapių |
< _____ . __ ' ■ ■ __ ... K
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Šįvakar Antras Bartkų 
Šeimynds Epizodas

- , • •' .. • -'V ‘ '•
V,, ■ -i- ■■ ■—>4.

Parkraustom i 
visokius rakandus bei itorus 

arti ar toli.
8406 SOUTH ____________
HALSTfcD ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

dtdf
44QI

Skambės Vestuvių 
Varpai

Panele Evelyn Mažeika, 
visai neilgai vadinsis Miss.
žeika. Jos tėvai, Mr. ir Mrs.’ 
Joseph Mažeika,' 3232 S. Hal- 
sted St., skelbia kad duktė 
Evelyn apsives su P. D. Mc 
Daniel sekmadieni, spalio 31, 
dienų.

Panelė Evelyn Mažeika dir
ba Ashen MO/tor Sales, 6424 S. 
Western Avė, Ji.ten turi užsp 
ėmimų kaipo sekretorė. Reikia 
pažymėti, kai ji, kaip prisidės 
da prie rašomosios mašinėlės, 
tai jos pirštai bėgioja kaip žai
bas. Taip greit rašančios liet- 
tuvaitės mašinėlė iki šiol ne-į 
buvau pastebėjęs. Tapusi Mrs.! 
McDaniel, reikalui esant, galės 
pagelbėti savo vyrui biznyje.

Mr. P. D. McDaniel turės 
gražių moterį. Pažįstamas

Dešimts Metų Mirties 
Paminėjimas

Praeitu šeštadieni suėjo de
šimts metų nuo mirtiąs pp. 
Mato ir Mari j. Pratapų sunaus 
Pranciškaus. Ta proga išryto 
įvyko pamaldos Nekalto Prasi
dėjimo .P. šv. bažnyčioje, ku
rias atlaikė kun. Briška, o po 
pamaldų namuose vaišės.

Pp. Pratapai yra seni ir pa
siturinti Brighton Parko 
ventojai.

gy-

Penktadienis, spal. 15, 1937

šįvakar iš stoties ,W.H.F.C. 
(1420 kc.) bus transliuojamas 
antras epizodas radio pasakos, 
“Bartkų šeimyna”. Tai yra da
lis radio programp, kurį lei
džia Standard Federal Savings 
and Loan Association, '' 
šėjo Povilo šaltimiero valando
je. ■ ■ ■ . :■ ■' ■

1 y ,Tame pačiame programe p. 
Justinas Mačkėvičius, Standard 
Federal, prezidentas; teikia pa
tarimus Hnansiriiąis reikalais. 
Be to, yra vėliątišilį žinių sky
rius, o inuzjkų pildo žemaičių 
Orkestras. Pradžia 7 vai. vak. 
Verta pasiklausyti^'

■:^<z.^HciauSjrtojas. ’

Kupiškėnų Kultūros 
Draugija Pradeda 
Veikti

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ................._ tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas .......... ......... .........
Perkant *5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forniiius, piknus ir

Jonas Rukštala
Jonas Rukštala ir Ona Ba- 

nikaitis yra jauni. “Pirmyn” 
choro dainininkai iš 18-tos 
Apielinkės. Abu ten gyvena 
ir abu dažnai pasirodo tos ko
lonijos organizacijų parengi-

Ona Banikaitis
muose. Abiems. dabar tenka da
lyvauti “Muzikalio Albumo” 
Koncerte, kurį “Pirmyn” cho
ras rengia šj sekmadienį, Chi- 
cagos \ Lietuvių Auditorijoje, 
(žiūrėk skelbinlą).

Lietuvių Tautiškas 
Demokratų Kliubas 
Rengiasi Baliui

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

BIRUTE

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Nicholas Haydicky, 
Agnės Kaluza, 20

Adolph Knistoft, 29, 
lie Giraitis, 27

John Gap, 22, su..
Brasile, 21

Bruno Balsis, 30, su 
Elenauskas, 20

Frank Garach, 36 su 
Jakes, 26

su

su Nel-

Theresa

Prakalbos

Irene

Anna

Šiandien Lietuvių Moterų
Draugijos “Apšvieta” prakal
bos aukštesniosios mokyklos 
Bridgeporto' apylinkėje reikalu. 
Kalbės mokytoja p-lė Eufrozi- 
na Mikužis, Dr. A. L. Graiču- 
nas, bus raportas apie tai 
nuveikta ir kas’ reikalinga 
padaryti.

Prakalbos įvyks Mildos
taineje, 3142 So. Halsted St. 
Kviečia visuomenę skaitlingai 
dalyvauti Rengimo Komisija.

kas 
dar

sve-

Biznierius John A. Kass 
Pasirengęs Sezonui

BRIGHTON PARK—Plačiai 
žinomas auksorius, John A. 

Kass (Kazlauskas) turįs dide
lę mi/zikališkų ir auksinių daik- 
tų krautuvę adresu 4216 Ar
cher Avė., atėjus rudens sezo
nui, yra pasirengęs 'savo se
niems ir naujiems kostume- 
riams suteikti gerą patarnavi
mų. - . *

Mat, bus netrukus jau 25 
metai, kai p. Kass yra “jewel- 
rio” biznyj. Katrie su bizniei- 
riu Kass yra tupėję bizniškirs 
santikius, tie yra patenkinto.

Rep. B. P.

Kontraktorius Shukis 
Užimtas Namų

Statyba
BRIGHTON PARK—Pagar- 

sėjęs namų statybos kontr-ak- 
torius, Bruno Shukis, 4131 So. 
Francisco avė., nuo pavasario 
iki dabar vis užimtas naujų 
namų statyba ir senų taisymu. 
Mat, jis turi ilgų metų paty
rimų, todėl ir nestokuoja dar
bų. Be to, jis yra draugiškas 
ir gero budo žmogus.

Kaimynas

seam-
who

SUSIRINKIMAI
Šiandien 7:30 vai. vakare, Darbininkų svetainėje, 10413 South 

Michigan avė., įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo pa
prastas susirinkimas. Bus svarstoma susirinkime svarbus 
reikalai. Visi nariai ir narės būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. —J. Tamašauskas, rašt.

12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis 
Kliubas laikys savo mėnesinį susirinkimą sekmadienj, ■ spa
lių 17 d. 1 vai. popiet, Hollyvvood svet., 2417 W. 43 St.

' • Paul J. Petraitis, raštininkas. ,
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 4-tos kuopos 

'susirinkinras įvyks spalio 17 d., 2 vai. po pietų, Tautinės 
parapijos svetainėje, 3501 So. Union avė., Chicago. Visi 
kuopos nariai privalo būti susirinkime, taipgi ir pašaliniai 
yra kviečiami ateiti ir prisirašyti prie kuopos, šioj gady- 

• * 1

nėj turim daugiau energijos padėti koVai prieš krikščiony
bės trustą, negu kada istorijoj. —Komitetas.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyksta šiandien kaip 8 vakare, Liuosybės svetainėje, Ci
cero. Nariai kviečiami atvykti, turim priniošę gražų pro
gramų — dainų ir muzikos.—J. finikas, sekr.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks šeštadienį, 
spalio 16 d., 8 v. v. P. švelnio bute, 1943 N. Kostner avė., 
pirmam aukšte. Nariai prašomi skaitlingai susirinkti, nes 
bus renkami darbininkai ateinančiam baliui ir rengimo ko
misija išduos raportą. —P. B. 

z* • v*'.-’

Although the Bunco Party 
is now all over, memories oi 
a gbod time štili linger on. 
Everyone had a good time and 
prizes, and other prizes. Būt 
the most lucky orio of all was 
Mrs. P. Balicas, a noted 
stress of the vvestside, 
won the beautiful radio.

AVith the upstairs and down- 
stairs crowded with card - play- 
ers and dice shooters the at- 
mosphere of < frie.ndship .. ,was 
felt by all. Among tho&e pre* 
sent were: Mariona Rakauskai
te decked with beautiful Ame
rican Beauty Roses put a 
twinkle in everyones eyes. Mr. 
Dauzdvardis, the Counsel and 
his wife, Mr. Ji/rgelonis, fam- 
ous radio announcer, director, 
and musįc critic, Mr. and Mrs? 
Liddy, prominent Lithuanian 
Lawyers, Mr. and Mrs. Ste- 
phens, director of Pirmyn Cho
ras, and many Pirmyn mep- 
bers, such as the beautiful 
blond Aldona Grigonis, Onuks 
Skever, Lil Stupar, also many 
other prominent and well 
known Lithuanians.

'We also would likę to see 
Violet Linch.ester and her part- 
ner Anthony Riunas come to 
rehearsals once in a while. Not 
saying anything abęut some’of 
the L. U. C. members who 
would really enjoy coming to 
Birute.

Announcement: — Birute’s 
čohVmri will appear on Wed- 
nesday hereafter. Don’t forget 
to look for it and find out a 
thing or two about 
going on.

Lietuvių Tautiško Demokra
tų kliubo mėnesinis posėdis į- 
vyks šį vakarų1, lygiai kaip 8 
vai. vakare/ VingeliaUsko sve
tainėje, 4500 Talman avė. Visi 
nariai privalo šiame .posėdyje 
dalyvauti, kadangi tai bus pas
kutinis posėdis prieš balių ir 
turėsime daug svarbių reika
lų aptarti. O prįe to, nepamirš
kite naujų narių atsivesti, nes 
prie musų kliubo yra plati dir
va geriems nariams veikėjams 
ir nepamirškit^ ^kad balii/s Į- 
vyksta šio mėnesio šeštadienį, 
23-čių d., Hamlib Club svetai
nėje, prie 57-tos ir Hamlin av. 
gatvių. Prasidės vai. vakare.

Tikimės, kad'v-'kliubas turės 
geras pasėkas ir šiame baliuje, 
kadangi kliubo kiekvienas pa
rengimas. būna gausiai vi šuo 
menės lankomas i ir kiekvienas

labai įvairus, nes jį išpildys 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
jaunuoliai. Jų vardu neskelb
sime, bet atsilankykite baliuje. 
Galėsite juos pamatyti. Busite 
nustebinti.

Rengimo komisija deda vi
sas pastangas, kad šis balius 
skirtųsi nuo praeitų balių, ne
tik gražiu programų, bet ir 
priėmimu svečių, taip kad vi
si atsilankę svečiai butų tik
rai u’žganėcjinti. žodžiu, balius 
bus šaunus. Jis įvyks lapkričio 
20 d., Shameto salėje,, 1500 
South 9th avenue, Cicero, III.

Draugios susirinkimas įvyks 
rytoj, spalio >16 d., 8 valandų 
vakare, P. švelnio bute, ' 1943 
North Kostner avenue, pirmam 
aukšte. Visi nariai prašomi at
silankyti, nes bus reikalinga 
išrinkti darbininkus t baliui. Tuo 
pačiu kartu išklausysite ba
liaus rengimo komisijos rapor
tų apie tai ką jis yra nuvei-

THE BRIDĖGPORT 
KRlTTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIU j KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENA —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3486 ...
504 WEST 33-rd STREET

■

what is

ALTO

$100 Už Sumušimų 
Jaunos Žmonos

Gunnar Gunderson, 64 
tų senis, kuris prisipažino 
da sumušęs savo 17 metų 
žmonų Helen tfž tai, kad ji ne- 
gryžo namo visą naktį, turės 
užsimokėti $100 pabaudos..

Teisėjas taipjau įsakė ištir
ti jaunosios žmonos protų ir ji 
tapo atiduota'1 jaunuolių teis
mo globai. • i

me- 
laz-

No. 4491—Sesutei suknelė, ir kel
naitės. Sukirptos lųieros 2, 4, 8, 
ir 10 metų amžiaus mergaitėms. Su 
trumpom rankovėm 6 metų am
žiaus mergaitei reikia 3 1/8 yardo 
36 colių materiolo ir su ilgom ran
kovėm — 3t6 yardo.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus'reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BTZN.LO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

ATEIVI Al NERIZIKUOKITt , AltlVlAl DEPORTAVIMU
būna pasekmingas, o kliubas priimkit pilietybę. Naujoj 188 pusla- 
yra “šiur” kad publikos ne- phl knygoj rasit visus klausimus ir 

' atsakymus. Lengvai suprantama.Ne-

paštas apmokėtas. 
BELL PUBLISHING CO.

. '. . , i u ii- ,, atsakymus. .Lengvai supranrama. in e-apviKjr visi turės “gųd taim”, varginanti. Siųskit $1.00 už knygą
kurietik' atsilankys.

Korespondentas Dept> 20r P> 0, Box 358f pittsburgh

MALEVOSPIRKIT 
MALEVAS" 

IR /VARNIŠĮ 7 
iš didžiausios firmos 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri u o d 
mes gavom iš Ban- 
kruto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
Vi pigiau. Patenkįni- 2000 Milwaukee Avė. 
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
javęs —Ateikit j ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedėlio j 10-1

vi

¥2
Reguliarės Kainos

S. IR VARNIšIAI !4 IKI

PAINI EXCHANGE
6836 So* / Halsted St. 
~2?74 Elston Avenue
Skyrius KENOSHA. WI9. 

Centralis telefonas
ARMITAGE 1440

Sherwm 
Williams 

trim varni- 
šis $2.25.

Musų QCp
kaina .... .

$2.70 vertės, visur ži- 
' noma Fiat ir Gloss 

Maleva,$«f ■5Q- 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20 
l^aleva .... ■

y ’
Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už ’/z 

kainos.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.............—
Mieros ..................... per krutinę

Pristatėm bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 tona ar dau

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
k

DON’T
NEGLECT
ACOLD

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančių, 
šildančių Musterole. Musterole NĖ
RA tik naostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmų ištrauk
ti. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. yisose 
aptiekose. -

Kovos Vaikų 
Paraližių

Dr. Paul de Kruif, 
bakteriologas ir

garsus 
sekretorius 

Prezidento Rooseveleto vaikų 
paraližiaus tyrinėjimo komite
te, paskelbė, kad 21 milinie- 
rius apsiėmė finansuoti griežtų 
kovų su vaikų paraližium vi
soje1 šalyje. >

Pirmiausia bus jstengiamųsi 
apsaugoti vaikus nuo šios bai
sios ligos, taipgi bus ieškoma 
priemonių tų ligų pagydyti ir 
taipjau nors dalinai pagydyti 
tuos vaikus, kurie yra parali- 
žuoti, ar paliegę, kaip , būna su 
persirgusiais tą liga vaikais.

Kadangi pinigų 4 nestokuos, 
tai kova su ta liga bus išvysty* 
ta labai plačioj skalėj ir apims 
visų salį, kur tik ta liga buvo 
pasireiškusi

GARANTUOTI
——^ VARTOTI BOILERIAI

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
Radiatoriai,^paipos ir fitingai, di- ant materiolo pilnam šildytuvų, 
džiausiąs stakas—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

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

.y.

n...............................................       —

Naudokitės Protą!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 

Chicagos Liętuvių Draugijai; ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoję — $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 buš pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir {stojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar. .? '

Mėnesiniai mokesčiai Draugijoj yra: 50ct 75c., $1.25 — pagal 
priklausomų skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon ilki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietų ver
tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris j vyks gruodžio 
11 d. Amalgąmated Hali, 333 So. Ashland Blvd., Įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise. ,

• v.. • • * * , - • * \. • '„Ii 1
Draugijos ofisas atidarąs: ketvegaie — 9 ryto iki 9 vai. vakaro/ 

panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais —- 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GI JON.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2*ros lubos)
■ ... ».? ‘t 1. * ' ■ f

■■■■■■■■■
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e FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta ph 
mos rųšies su rnoder 
niškomis užlaidomis T» 
Hollywood šviesomis 
Oarbas garantuotas 

420 W. 63rd «T 
Tol FNG 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Buy gloves with whot 
it savęs

nėra reikalo asoKAtt AOt a. 
laurian kad rauti gera daata

MateriM Toolb PmU 
tidHlt mr** paraiduodf ai 
ib > valo ir apsaugo aaa 
M 4e to galite vutai.piat' 
t • ,A kuriuos galite ar ■'pirk 

erJtiaaltas ar kf 
t*baretoaa> (

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
SIUSKIT PER ■ 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

\ * ’

įprašo Lietuvosžmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bankai

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILA1 IŠIMAMI 
už ...........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ..... .

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ...........

KKZAMINAVIMAS
OFISE ....... -.....-......
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

*12
>50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

RĘSTA URANT Al

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl b’Ie pa re n vi mo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

ANCHOR- INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilnų eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių# Darvkite Meni su mumis 
ir gaukite tikietų dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponu Knygutę—Dy-

ANCHOR INN
JTH HALSTED STREET

kai* 
3500 80

<

v
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Ragina SLA Kuopas
A 1 * — *

LSS Pild. Komiteto 
Posėdis

6-tas apskritis apsiima 
jjągelbėti

CUCERa SLA 8Q1 kuopa 
pereitą sekmadienį turėjo mė
nesinį susirinkimą. Kaip buvo 
skelbta, laike susirinkimo įvyko 
programas, tik bėda, kad ma
žai narių atsilankė. Vienok cenr 
tralinis iždininkas p. K. P. Ču- 
gis davė gražių ir naudingų pa
tarimų organizacijos ir, bend- 
rai> lietuvybės reikalais.

Visi buvo raginami sekančia
me susirinkime atsivesti dau
giau žmonių, nors ir nępriklau- 
sančių prie SLA. Tai naudingas 
sumanymas turėti programos 
po susirinkimų.

Tuomi turėtų susirūpinti vi
sos kuopos. 6-tas Apskritis pa
gelbės, jeigu kas atsišauks. Yra 
tam tikslui paskirta komisija. 
Jos priešakyje stovi p. Mišeika. 
Tai ‘T>ėdė” Mišeika. Jis turi 
daug naudingų, sumanymų pro
gramų reikalu. Kas tuo nepasi
naudos, tas bus tikrai tinginys. 
Todėl- visos kuopos 6-to apskri
čio ribose atsiliepkite, V. Mišei
ka, 1748 West 86<th Street.

Vakar laikė posėdį L§S. Pil- 
dompjo Komiteto nariai ir 
svarstė Sąjungos reorganizavi
mo'ir jos veikimo klausimus. 
Kaip žinoma, LSS ku°P°s rer 
fereųdumę kelių . ki/onę vien
balsiai pritarė sumanymui, kad 
Sąjunga atsiskirtų nuo Thoma- 
šo Socialistų Partijos. Ęild. 
Komiteto nariams, kurie gyve
na Chicagoj ę, pavestą pągą- 
minti projektu, kaip. Sąjungą 
privalo toliaus tvarkytis.

Sekretorius d-gė M. Jurge- 
lipnięnė raportavo apie kuopų 
stovį kolonijose ir perskaitė 
laiškus, gautus pastaruoju. lai
ku iš kai kurių, kuopų. Rytinių 
kolonijų draugai pageidauja, 
kad butų, surengtas prakalbų, 
maršrutas drg. P. Grigaičiui. 
Nutarta maršrutą rengti, a As
troje purėje lapkričio mėnesip 
arba pradžioje gruodžio.

Kadangi susirinko daug reir 
kalų, kurie tenka nuodugniai; 
išdiskusuoti, tai šiandie bu> 
laikomas antras posėdis.

Trečiadienį Pasibaigs Laikas įstojimui Į 
“Miss Lithuania’’ Konkursą 

Rinkimai Spalio 24 (L, Chicagos Lietuviu Auditorijoje

_______Automobiles_______
1931 STUDEBAKEĘ Sedan, labai 

švarus, side mounts, tik ..........
NEWBERRY BARGAINS, 

1025 North Clark, 
Whitehall. 8000.

Real Estate For Salę
Namai-žemė Pardavimai

• $79- RESYVERIS PARDUODA NAMUS

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų, beterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 15 metų. 

2509-11 Miįwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

po visas dalis miesto už jūsų pa
čių siūlomas prekes, štai jums pa-, 
vyzdys: Marųuette Park apielinkėje 
4 pagyvenimų po 4-rius ir po 834 k. 
9 metų senumo. Galima nupirkti už 
$9500. 2 po 5 kambarius už $6200.

Visi yra moderniški garu apšildo
mi. Pašaukit išryto tarp 9 ir 11 v. 
HEMLOCK 2310. Klauskit Mr. But
kus, 2749 W. 63rd St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GRAŽUOLIŲ kontestas
1 z

ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Telefonas

Amžius Svoris

Plauki) spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

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

•d£jų. nurodymų.

Parašas

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

Sonią Nagli#
» •

Bęlįkų. tik sayaitą ir dięna 
laiko iki Ąutomopili^ Parotfps 

..“Miss įijthtųąuią^ $$kimp, o 
trečiaęlięnį pasibąĮgią laikas įs- 
tojįpįui į tuos. rink.ijnust

Krgk isviąo lietuvaičių, daly
vaus konkursu, dar nežinia,, nęs 
galį; atsirasti daug, ųaųjų kan
didačių. iki trečiadienįo, /bet 
konkurencija bu$ ląįjąį a§tri. 
Tarp, į^t.oj.upįų, merginų, yrą ke
lios labai gražios mergjnoą ir 
teisėjai turės gerokai gaĮvas tuviu. Auditorijos, didčipjbj sa- 
pasukti, pirm negu jie padarys lęj įvyks muzikalis programas 
nuosprendį.

Estelle Žigulis 
vių Auditorijoje, ' kur įvyks 
^Mjss. Lithpąnią” rinkimų va
karas, susirinks dvi grupes tei
sėjų. Viena grupe bus jietuvių, 
antroji — nuo automobilių pą-. 
rodos rengėjų. Lietuviai teisė
jai iš, tarpo viStU kandidačių iš
rinks pačias gražiausias mergi
nas, o “Miss Lithuania” iš tų 
parinktųjų merginų išrinka Au
tomobiliu parodos teisėjai.

Rinkimų laiku Chįcagos Lię-

nuosprendį. o pų pręgramo. — šakiai. Pro-
* Spalio 24 d* Chicagos Liptų- gramę dalyvaus duiuiAinkė, G.ę-

Rritfkfnn Parka 5 NolW AP’ftOIIgltLvll 1 ai 11 v ; tįvarką, etę. i'ytoj p^ąi|ešiple

Sekmadienį Atidaryspla4iai( '
California Avė. Taiteiaapadeda
Pravesta kiaurai į pietus nu® 

49-tos gatvės

‘DarbasjaujĮrądeda 
įsisiūbuoti” L

• Ve veik f ųh, pačiu. laiku kai 
Bridgeporte bus atidaromas 
prailginimas. 39-tos. gatvęs, 
Brjghtonparkięčiąi švęs, aįtjclą- 
rymą Cąlifornįą. gatves, kjųįi 
buvo išvesta kiaurai nųp- 49-tpą 
į pietus.

Atidarymo, proga įvyks iškilr 
mes ir paradas, kuriame* daly
vaus ir Amerikos legiono lie> 
tuvių- kuopa', Darius Giręną^

“Pirmyn”’ ęKoro Kelionė Lie- 
.tuvon-—Sekmadienį Koncertas

x-Paskelbus, ! J. kad “Pirmyn” 
chorąs mano, valiuoti į Lietur 
vą ateinapčiąįs metaiS|. švęsti 
daįnų, š:Vent,ęįctųoj paąipylč pa- 
vydąj. baįsu#: ‘tgvoltas” ir net 
rezoliucijos. Pirmiąusiai taį pra 
dėjo, šaukti .“strielčiai” arba 
Maskvos parapijonai. Neątsilįr 
ko> nei jiį įpėdįmai fašistai 
Bet nežiuidnt h tąs rezoliųcijąS:

j ii? triukšlP^į^suipanytas

o;gą Žiguli#
•nė Lukas, Andrejevo šokėjų 
grupė, monologistas B. Lipdkė? 
vičius ir dainininkas Stasys 
Rimkus.

Išrinktoji. “Miss L’thuani'a” 
bus apdovanota stambiomis do
vanomis, o nuo lapkričio 6 iki 
13ętos dalyvaus •_ Automobilių 
Parodos iškilmėse, berods kas 
antrą vakarą. ‘

Mergaitės^ kurios nori įstoti 
konkursam šiame “Naujienų” 
numeryje ras. kuponą. Tą ku
poną reikia išpildyti ir kartu su 
fotografija prisiųsti “Naujienų” 
raštinėm

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West MaxweJl St.

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

1000 instrumentų ''pasirinkimui.
Sęnąp jųsų instrumentas i mainus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BRIGHTON PARKE
2 flatai po 4 kambarius ant 2 

lotų statytas, nėra moigtčių. Kaina 
^esvu.uu. jnainysiu ant loto, biznio, 
ar kas ką tunte, randasi ant 40 ir 
iviapievvood Avė. b. r. Suromskis, 
2o02 W. 69 St. Tel. Grovehnl 0306 

Atdara neueiiomis nuo 10 iki 3 
popiet.

Įclassifiedads
1 L.-Ul . J11J Į 11 i' !W '•

u
i

Mišcelląneous
, Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokiom 
rųšies stogus,. taipgi dirbame blėfiei?. 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
daujama/'dt Įpn ' >u. • . •

BRIDCEPORT roofing co.
3216. So. Halsted Stieet

For Rent
RENDON 4 kambarių šviesus fla- 

tas, pečiais šildomas, kampinis na
mas antros lubęs nebrangiai.

43^9 S,o. Maplewood Avę.

ė WANTĘD TO RENT

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir icfe 
bąksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
tę kitur.

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

kitur.
E. SOSTHEIM &_ SONS

CALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
delicatessen. Biznis -kampinis, iš
dirbtas per daug’ metų. 3465 South 
Lituanica avė.

PARSIDUODA TAVERNA dėl 
šeimyniško nesutikimo. Ideališka 
vięta vyrui ir žmonai padaryti $50 
iki 46100 į savaitę. Priims $1000, 
kad valdyti biznį. 434 West 31st 
St.

PARSIDUODA MIDWEST GRO- 
CERY ir Marketas—doleris už do
lerį. Tel. Lafayette 4372.

10737 EDBROOKE AVENUE— 
krautuvė ir 7 kambarių flątas * tin
kąs grosernei ir marketui, tiktai 
fcb990.OU. Terminai. Dabartinis giž
ius ir fikčeriai galima nupirkti pri
einamai, gera proga gyvam pirk- 
liui- <. /! <L

10146 ST. LAWRENCU AVENUE 
—2 flatai — 5 kambariai — plyti
nis—3 karų garažas — karštu van
deniu šildomas — Į.- C, transpęj^ą- 
cija—tiktai $7990.00—$1500 ‘Čksh .-i- 
iiKUsi išmokėjimais — fM"
tas tinka jums. •

F. G. MAURER and OO<-”
10323 So. Michigan Avė. .

Bullman 2220.

$5700
Naujas angliško typo 5 kamba

rių plytinis namas — gatavas ap- 
gyvenimui Ciceroj — artį lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos. Dėl lai
ko paskyrimo pašaukti

Berwyn 2753 po 5 P. M.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU PIGIAI ar mainau 
ant mažos. Chicagoj prapertės 65 
akerius Michigano valst. Randasi 
ant cementinio kelio netoli Grand 
Rapids. Gera vieta dėl gasolino sto
ties. 4502 So. Union Avė.

SIENAI PANELIS

Laidotuvė

-

i KITTEN PICTURE, PATTERN 142S
No. —Jei šis panęlis- bus išsurvinėtąs tamsia# ruaya

spalya^ o gėlės geltonais arba ružavais siūlais, turėsit/ gražų 
papuošimą sienai. Paveikslas yra 14x20 colių didžio.

NĄW£NpS NEĘDLECRAFT DĘPT., 
'Usį. Sp. Malated Š$.» Chicągo, UI.

Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

Vardas ir pavardė

<v.,j

vi

ANTANINA BUTKIENĘ 
po tėvais Bernotaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 12 d., 9:00 valandą. var 
kare, J937 m., sulaukus 61 m. 
amž., gimus Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap.

■ Amerikoj išgyveno . 40 metų 
Paliko dideliame nuliūdime 

gimines TotuliusHr kitas gimi- j 
' nes, draugus ir pažįstamus', ;

Kūnas pašarvotas Masalskio 1 
• koplyčioje, 3307. S. Ųitųap^a i 

Ayę. Laidotuvės įvyks šešta- I 
, dienį. spalio 16 d., 8:00 vąl, ! 
. ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 

parap. bažnyčią, kurioje ątsi- , 
bus gedulingos pamaldos, ąž ( 

’ velionės sielą, o. iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi- J 

' nes. j
Visi a. a. Antaninos Butkie

nės giminės, draugai ir pažįs- 1 
tami esat nuoširdžiai kvięČia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnąvL 
mą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekfĮnfe, 
Giminės, draugai, ir pažistaųą
Patarnauja laid. di^. A. Ma
salskis, Tel. Boulevard, 4139.

- f■-

Laidotuvėifds rūpinasi Izj’-. 
dorius Pupaūskas.
........—................— 111 .............

i

■ Pirmiausiai pradžių padarė 
Chięagos Lietuvių Vyrų chp- 
Jįas. surengdamas išvažiavimą 

fe pėliio'"1škiĮrdamas finam, 
savimui, “Pirmyn’1 choro kelipr. 
nes.' Jau poras biznierių x turė^ 
jo parengimus ir paaukavo vj- 
sas įplaukas'keliones finansa
vimui." .

b Dabar gi, štai/ ir pats choras, 
rengia šaunų koncertą, kurip, 
pelnas eis ųžbriežtam tikslui 

į Kopęęrtas įvyksta šį sekmą-, 
;dienį, spalio “ 17 dieną, LietUr 
,vių Auditorijoj.. Nėrd abejones, 
kadi lietuviai, ’ kurie prijąucia 
tam, kad būrys jaunuolių, — 
dainų mėgėjų1 aplankytų Lie^ 
tuvą, skaitlingu i atsilankys ir 

‘prisį(jąą to/ sumanymo į*
vykinimo. Š.

IEŠRAU PARENDUOTI NAMO 
nuo; 30 iki 6Q kamb., tinkamą dėl 
Roopiipg House.

! JQHN GASIUNAS,
■ ' Węntwąrth. 9768.

■■ •
Personai

Asmenų Ieško

. Keal Estate For.Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Ėstate. Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na 

mus, Iptus, biznius ir farmas; inšiu- 
einame namup, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų, pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pkites •

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

183 AKRŲ FARM A Kenosha — 
geri budinkai—8 kambarių namas— 
40 karvių ganykla—tuojau nuosa
vybė—$11.000—ims atgal morgicių.

r.Jiądke,. 6224.. Gręenwood.. .

PARSIDUODA ūkis Lietuvoj 40 
akru ant vienų Lamų 8 akrai Lan
kos, kita visa dirbama su budinkais, 
gyvuliais ir padargais, Kretingos ap
skrity, Salantų valsčiuje, Bajorėlių 
kaime, arba mainysiu į namą Chi- 
cągoje, namas gali būti ir su dide
liais morgičiais. Atsišaukite Ona 
Noreikienfc, 4853 So. Keeler Avė.

'-T!—
ii

;) PAIEŠKAI APSIVEDIMUI mer- 
'igįaos arba, našlės, Be yąikų, nese- 
nęsn^s. 35 mętų,. l^uri įpylėtų, laisvą 
gyvęnimat Aš. esu 3,7, metų. Atsi- 

.•Šaųkft. & J> J*, 3811 Maįn. StH East 
■l($i£agą In<j.

Darbininkių Reikia
' r 'C •'virš 700 MERGINŲ 
gayo. darbines dyesęs, . pabaigusios 
musų kursą, Mokiname aresįų siu
vimą,’ kirpimą, pąterną dirbimą, de- 
zajuinimą ir. pąjęgoą mašinos, opera- 
vi'mą už ^3.00 aukštyn. Mes pagelbi-

R^TAS BARGENAS
Mūrinis namas kaip, naujas, su sto
ru ir 6 dideliais kamb ant antrų 
lubų. ‘ Garąžius. Karštu vandeniu 
šildomas, $6,5QČ

Freminis budinkas 2-4 kambarių 
apts.—$2,800.

6 kamb. medinis cottage ant ce
mentinio pamato, garadžius. Įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė
jimais. , .

5 ir. 6 kamb. freminis budinkas. 
$3,500.

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mąrt 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

Financial
Finansai-Paskoloa

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St», gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai, vakaro.

COAL
Anglys ... , . >x

I -

UrbaFk>wer Shoppę 
' Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

—Bankletams-r-baidotųvėms—■ 
. ’ RbnūoMmams ? ' 7 '

i | 418$ AręįjėŠĘrĄvę^ą
f Phone LĄFĄYETTE, 58^ .

Iš Joniškiečių Kliur 
boVeikimp

*. -"j V
'• ■--------------- ---- ■ - , • ■

Jppišjcięeių Ląb^aryDčs 
.Kultuvą klįįįbąs, penktadienį, 
spalio 8 d., p. J-, Juškos sve? 
tainėj turėjo savo, mėnesinį si*- 
.sįrjnhimą. J,'
> ■'' ■ “• \.

šjandiąn susirinkimo nebebus
1 Buvo išduotą. Ęožių, baliau^ 
rengimo komisijas.' atskaita. 
Parengimas Joniškiečių kliubui 
davė gražulis pelno, apie $6%' 
Kjfąs-gi vąk^s. yrą rengiąs 
mąs, šęšta4iW- lapkričio 20 d,.?.

J, Juškos svetainėj, 241^ 
;W 43rdt Št/ Tai bus kepurių, 
balius su1 visokiais paįvairinįr 
maiši apie ką bus pranešta ve*, 
lįąp, 

4> IJviJvL, Vaitekūnas.

8Mi•:«."'<SS£ c

1234 Milyaukee a ve. at Ashland
Atdara vakarais antradienį ir 

l^irtadiaoi- ___ _____ _____
? PATYRUSI MERGINĄ namų dar- 
• bĮą savas kambarys, vąna; $8—10, 
nžrą skalbimo, Rriargatg. 5480.

į MERGINA, MOTERIS lengvam 
inamv darbui, hę virhho. būti—gera 

vąlgą 50$l; N, Rįdgewąy, Ist apt.

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir. 3-jų. autoniobilių gara
žas parsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namąa, įnešantįs $70.00 
rendos, parsiduoda, už $2500. Ir šiaip 
Kitų bąrgemL

Z. S. MJLęKEVIŲE AND CO. 
6816. So. Westerh, Avenue. 

Hemlpck 08Q0.
--------------- --- - -- ;........ ........... . ....... ....

PARSIDUODA Marųuątte Manąr 
bungalow — 6 kambariai apačioj ir 
3 kamb. viršuj su geriausia ir švie-

RjĘIKAblNGA gr^io operatorės 
ąąyfti^ą, p^paįgpi di$tĮr-turd Žino- 
‘ti, fipg^ayipg;

Į; ' Archer Avęnue.

čia i— garažas. Geri namai didelei 
šeimynai. Kaina $55QQ;00, įmokėti 
$1500.(16. Savininkas. Pašauk dėl su
sitarimo. Republic 3193.

į; i>ARpŲ YRA ' ‘ 
š$pw ų, fabrikuose, vyram

!' ; TUTHIU- EMPLOYMENT
, 164 W. Wa,huiKton St. 3. floor.
; <fcįu.i " •

Help Wanted—Malė
' Darbininkų Reikia
r i > -f r ~ .

REIKALINGA' patyręs bučerįs ir 
groęenyi patyrime- Turi mokėti ge- 
iianglįjįkąL 17^9 Sq. Halsted St.,

—-
■ ; . :...............................v').'' • • > .

i REIKAiJNGA patyrusio' gėralų ta- 
nuo-

AM, ąidžiąpsia urmo 
»ityklą turinčią visas iš- 
; k Dkh‘ pUtributors, 

'ž2il>55,,' Sol Buli8 ~“J /u -—*

PARDAVIMUI 2 po 4 medinis 
namas, cementinis fundamentas, 
elektra, vanos ir garažas. Brighton 
Park ąpięlinkšj. Vakare po 5, 

2430‘ W. 46th PI. Las aukštas.
-------r——" ’.T' :— -------—•—r-

PARDAVIMUI 2 flatų mupinia 5 
iy 6 kambariu 1-713> So. Union Avė.

$6.0ft • 
... 6.75 

6.00 
3

Jti nn i

LUMP ........
MINE RUN
EGG ..........
NUT ...........
SCREENINGS- (Indiana-?5.00 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKAT.YN 

PRISTATOMAS MįĘSTJE IĖ- 
PRIEMIESČIUOSE .

TeL ARDMORE 6975

•yc

i

NORTHERN ILLINOIS Eqwd»r 
anglys, lump and egg $6.00; tyipe 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5<0Q; Ever-Hot, Coal Compapy, T,e- 
lephope Marrimaę 8079.

dasi 1708. So. RUbtp. St.
8 aukštų akmeninis frontas, mūri

nis, randasi 1722 So Desplaines 
St., buįręs Strįng St.

2 aukštu po 4 kambarius randasi 
5426 So. Kehneth Avė.

Visus, pagosime pigiaus negu 
morgičius. , s ' 
RROTHHHa.Wl)LpiNlG and 1£>AN 

ASSOCIATLON
’ M*. BtdeV Sec’y. .

717 West 17th Place
Tel. _ CANAL 1274.

t

t • B

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT

SKAITYKIT y

: '. NAUJIENAS

i NELAUKIT
; ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL, 8500
Apgarsinimų kainos pLb- 
eipaiųos. Ųž “pakartoji? 
mus gausit nuęūudg, 
......................................... .
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NAUJIENOS, Chieago, 111. \ Penktadienis, spal. 15, 1937

MIRTYS, LIUOSYBeS NAMO IR SPULKOS Vyras Negavo 
"" ‘ ".." Alimentų ' iREIKALAI CICEROJ

visai

Mirė Jonas Račeuskas. — Salė Nori Pa 
galbos Taksus Atmokėti

Ir vėl mirtis Ci-CICERO, 
ceroje.

Mirė Jonas Račeuskas, senas 
vietos gyventojas. Ilgus metus 
dirbo prie Western Electrih 
Cbmpany. Nebuvo joks amati
ninkas, bet per savo 'taupumu, 
su žmonos pagalba įsigijo nuo
savą pastogę, gražų namą, ku
riame turėjo grosernės b’znį. 
Koletą metų atgal jis pasitrau
kė iš (laib?, sakydamas, “Man 
užteks”.

Taip ir atsitiko, visko užte
ko. ;

Bet pereitą savaitę J. Račeu
skas užmerkė akis amžina1. Ve
lionis buvo laisvų pažiūrų, skai- 
t-ė;įvairius laikraščius, bet, kaip 
Ir daugelis kitų, numiręs pate
ko bažnyčion ir buvo palaidotas 
šv: Kazimiero kapinėse.

Tas daroma' iš pripratimo ir 
biznio sumetimais. Tas doleris 
yra - visiems malonus, užtat ir 
musų dvasios vada? dažnai kar
toja grąs n mus ?pi? pomirtinį 
gyvenimą, kad tie doleriai plau
ktų.

Velioni Joną' Račeuską gra
žiai palydėjo būrys Cicero ir 
Chicagos žmonių, padedant 
Draugystei Lietuvos Kareivių 
ir graboriui A. Petkui.

Ilsėkis ramiai, senas “Dzuke-

drovė verčiasi neblogai, tik vi
sa beda, kad taksai yra užsili
kę. Dėl to buvo-kreiptasi prie 
morgičierių su prašymu para
mos.

R. R., kaip ir visuomet, ben
drovę nutarė remti. Tą turėtų 
pasekti ir kiti. Susidėję bend
rai, , visi sukeltų tam tikrą su
mą pinigų ir taksus užmokėtų.

Garfield Parko Kliubas jau 
atsiliepė apie savo paramą, o 
kur kiti stambus dalininkai. 
Juk tai jų pačių reikalas savo 
nuosavybę apginti.

* Spulkos reikalais
Jau nekuris laikas, kaip čia 

eina nemažas bruzdėjimas apie 
Lietuvių .Spulką. Prikalbėta vi
sokių butų ir nebūtų dalykų.

Pereitą savaitę buvo sušauk
tas tos bendroves (spulkos) da
lininkų susirinkimas ir svarstė 
planus pastatymui / organizAci-

[jes ant gero pamato. Priešingų 
nesirado nei vieno, bet kai. rei
kėjo padėti savo parašą, tai bai
lių nestokavo. Jie trukdo gero 
sumanymo įvykinimą. Vilkini
mas prie gero neveda. Ateiki
te ir pasirašykite, ofisas atda
ras kas vakarą. Juo greičiau, 
tuo geriau.’

Nors moterims yra 
lengva gauti alimentus iš vy
rų,, bet visai kitas dalykas yra 
vyrais, nors įstatymai' ir nu<- 
mato lygybę tame dalyke ir pri 
pažysta alimentus vyrams, jei 
jo žmona yra pasitutinti, o. vy
ras* nebepajėgia' užsidirbti pra
gyvenimą. $ / . ■ '

Sunkumą vyrui gauti, ali
mentus patyrė ir Kasmir Zė- 
broski, 55 m;, .2003 W. 13 St., 
kuris per savo advokatą dėjo 
visas pastangas gauti iŠ žmo
nos alimentų, bet jų nęgavo.

Veltui jo advokatas įrodinė
jo, kad jis aprūpindavęs savo 
žmoną, kada toj L ’ gyveno kar
tu. Bet dabar jis ųeturys jokių 
pajamų, kuomet ji turinti na
mą didelį ir gaunanti nitfomą.

Ji gi atkirto, kad viskas, ką 
jis yra davęs, tai dėžę saldai
nių ir yra nupirkęs už $3 mai
sto.

Teisėjas Lupę gi pridūrė:
“Jei nuosavybė yra žmonos, 

tai vyras negali gauti nė vieno 
cento.” ••• -y■ ’ s

teko jį taisyti ir dėti^ naują 
asfaltą. Tai paeiną daugiaūšia 
dėlei ’ valdininkų , apsileidimo, 
stokos tinkamos priežiūros ir 
netikusio darbo.

Kalėjime baigė 
mūviu karjerą

Reikia taisyti - 
naujus grindinius

Trys Clevėlandp high school 
mergaitės;- Bessiė ir Ann Yan- 
kovichf 16 ir 15 metų ir Helen 
Jason nusitarė pavykti į Holly- 
woodą ir patekti ten j muvius, 
kur tikėjos^ patapti skaiščiai 
šviečiančioįįįi^ ekrano žvaigž
dėmis.

Jos šiaip taip, hiė-haikinda- 
mos, dasigavo iki Chięago. Bet 
bandydamoį dasigautį/į Joliet 
jos suklupo. Jos Chieago-Joliet 
kely susistabdė automobilį ir 
paprašė jas pavėžint jį norsMfci 
Joliet.• Juoz; važiavę : 
Idai mielai r sutiko iajLįaąd&ry- 
ti. Tečiaus- jie jas nuvežė tie
siai į Joliet kalėjimą; ir prane
šė jų tėvams atvažiuoti ir at
siimti savo dukteris. Pasirodė, 
kad jos per klaidą buvo sustab- 
(Ižiusios vieškelių policijos au
tomobilį, kuriuo važiavo du 
valstijos policištai. : t

Tad Joliet kalėjinfe ir užsi
baigė jų kelionę j’;daugumos 
mergaičių svajojamą j į .rojų — 
ilollywood.: <

Gražuoliu Kontestas
’ • I • , • ‘ . •
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Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj
(Pasiklausykit musų Radio 
Programų kas PENKTADIE
NĮ 7:15 iki 7:30 iŠ Radio 
Stoties \VHFC — 1420 ki- 
locycles)

Antra
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Kurią Antrai 
Išrinktai Gražuolei 
Suteiks —

City Club of Chieago, kurio 
inžinieriai apžiurėjo naujai dir
bamus kelius, sako; kad ■dabar 
keliai taip prastai yrą dirba
mi, kad vos spėjuis juo& ati
daryti jau prisieina juos taiL 
syti. " _ .

Taip atsitiko ir su pribs. k e-, 
lias dienas atidarytu naujuoju

Pasisekė “party”
Mato Balčaičio “party” gerai . , ... . __ „_ „„

pavyko. Vieta buvo pilna žmo- paežerio kėliu. Nors tas kelias
Rems Salę.

Raudonos Rožės Kliubas pa
sisakė remti Lietuvių Liuosy- nių. Gera muzika. Visi gražiai tik savaitė laiko atgal liko ati- 
bės Namo Bendrovę. Pati ben- linksminosi iki vėlumos. —D. darytas, bet ją^* daugely vietų

Užmušta Traukinio
, Mrs. Frances \Kleusing, 37 
m., mokytoja Nilėš mokykloj, 
liko užmušta North Shore elek- 
trikiniam traukiniui Niles 
t'er /priemiesty užgavus jos Au
tomobilį. Traukinys irgi nu
šoko nu‘o bęgią, ilgam laikui 
sutrukdydamA^; įtidėjimą - di-' 
džino j u DempsČei* St. keliu.

Traft'i DAU'in'B vienas ultra moder- I iCbla UU valia niškas buduaro
Vertės ........     $10.00 LEMPŲ SETAS

- _■ - ------------------------ ’

New City Furniture Mari
\ 1654-56 West 47tli Street
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PAVOJINGAS KELIAS

CHICAGO
3S MILĖS

NUMEROirŠ 
HAPHAZARD 
DRIVEW/\YS 
ADD TO TfHE 
HIGHWAY 
TOLL IN VIL- 
LAGES. THISIS 
THE OUT- 
SKIRTS OF 
BRACEVILLE. 
ROPULATION

THIS MOTORIST IS RISKING HIS LIFE 8Y 
PASSING ANOTHER ON A CURVE. BE- 
T\VEEN WILMINGTON AND JOLIET. A 
SURVEY FOUND CURVES ON THIS 
STRETCH, WHERE 11 HAVE BEEN KILLED 
AND 20 INJURED SINCE JAN. I, TOO 

SHARP FOR ORDINARY SPEEDS.

MAUDYNĖS KARO LAU
KE. — !Pp mūšio Shapghai 
fronte Japonijos ? kareivis 
prausiasi dideliame katile* 
kuomet kiti kareiviai* lau
kia sava, eilės. ‘ '

1,200 FT. OF UNGUARDED ENTRANCES 
TO HIGHWAY

Illinois U. S. 66 ‘kelias, kuris eina iš Chicagos į Springfieldą, skaitomas pavojingu 
keliu, nes jame įvyksta daug nelaimių. Taškai palei kelią rodo vietas, kur yra įvykusios didesnės nelaimės su au
tomobiliais. Vaizdeliai parodo kelis iš tų,pavojų, su kuriais automobilistams tenka susidurti kelyje.

PAKRIKO SENIO VEDYBOS. Rdichard O. Kand- 
ler, 71 metų šokių mokytojas, su savo žmona Ellaine, 21 
m-, kurią vedė pernai Crown Point, Ind. Bet senio vedy
bos su 
perski 
gaus $25}

BILLBOARDS DIVERT kįOTORISTS1 ATTENTION AT THIS SCENE OF ACCI- 
DENTS, SOUTH OF LINCOLN, AS THE ROAD APPROACHES CURVE

Miss Frieda Haniėf iš Mi- 
chigan City, Ind., kuri per
kalbėta geležinkelių agentų, 
pakeitė savo liudijimą by
loje dėl ištikusios geležin
kelio kryžkelėj nelaimės ir 
uŽ tą liko nubausta už teis
mo paniekinimą. Ji pirmiau 
liudijo, kad nelaimė ištiko 
delei geležinkelio kaltės, 
bet dabar liudijo, kad savo 
pirmesniamc liudijime ji 
melavusi, tikėdamosi gauti 
pinigų.

ABOUT TO PASS A 
TRUCK ON HILL, 
NORTH OF NOR- 
MAL, BŪT THERE 
ARE NO SIGNS TO 
WARN HIM. THISIS 
ANOTHEPv SCENE 
OF FREQU ENT 

^SHAPS.
.,' M''-' * ’Ų 
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TOKIO KAMUFLAžUO J A- 
SI.—Bijodamosi galimo puo 
limo iš oro; Japonijos sos
tinė Tokio kamuflažuoja 
savo triobėsius. Štai Mitsu- 
koshi departmęntinė san
krova apsikabinėjusi godo
mis skaromis, kuriomis tai
koma sūkiai din ti lakūnus*

TRAVELING AT GOOD SPEED 
THIS HILL, JUST SOUTH OF

jauna žmona pakriko ir ji dabar pareikalavo 
į. Tečiaus ji už trumpą sugyvenimą su seniu

O/tK
BLOOMINGTON, SUDDENLY COMES ON 
$LOWLYMOVING CAR ENTERING HIGH. 
WAY FROM PRIVATE DRIVEWAY AT DAN< 
GČROŲSLOCATION. MANY ACCIDENTS 

HAVE OCCURRED HERE.

J.

FAST TRAVELER 
COMING OVER HILL
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