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A.D.F. ir CJ.O. Rodo
C.I.O. PASKYRĖ 10 ATSTOVŲ TAIKOS 
SU AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS 

ATSTOVAIS REIKALU

25 d. 'spalio siūlo preliminariams pasitarimams 
Washingtone

ATLANTIC CITY, N. J., sp. 
15. — Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavime, kurs vy
ko per paskutines dvi savaites 
Denvere, Colorado, nesigailėta 
“peklos” Industrinio Organiza
vimo Komitetui arba C.I.O. Ar
šesnių, nelemtesnių žmonių, 
rodė iš suvažiavimo kalbų, 
ra už Lewisą, Hillmaną ir 
tus C.I.O. vadus.

Savo keliu C.I.O. vadai 
sigailėjo “komplimentų” 
rikos Darbo
dams ir ’shintjš~ jubs-"i<~konfe
rencijos, kurią jie laike Atlan
tic City, N. J. Tik jau iš to
kių kalbų ir pareiškimų tai
kos pasiūlymų buvo sunku ti
kėtis.

Bet

gavo
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Windsoras visgi 
gausiąs “džiabą” . ‘-v I ■ -• <

Pikietai atšaukti nuo 
Fordo įmones

IŠ LIETUVOS

savaitę,

ir nori
Darbo

LOS ANGELES, Cal., spalio, 
15. — Neseniai pasklido žibia, 
kad buvusiam Anglijos kara
liui, dabar gj Windsoro kuni- 
gaikčšiui, esąs numatytas džia- 
bas filmų pramonėje. žinia 
greitai nuginčyta. /

Bet dabar vėl Cornelius Van- 
derbilt Jr., žurnalistas atiden
giąs nemažai paslapčių iš va
dinamos “parinktosios ponijos” 
gyvenimo, tvirtina Windsorą 
gausiant darbą komercinėj fil- 
moj. Faktinai, sako' Vander- 
bilt, Windsoras jau pasirašęs 
kontraktą darbui.

KAN3AS CITY, Mo., spalio 
15. — Ketvirtadienio vakare 
United Automobile Workers 
unija atšaukė pikietus nuo 
Fordo įmonės, kai Fordas ėmė 
grūmoti iškelsiąs ją iš šio mie
sto. Jack Swift, U.A.W. unijos 
atstovas pareiškė, kad visa, ko 
darbininkai norį, tai grįžti dar
ban nediskriminuojami.

Kitokios išeities darbinin
kams tur būt ir nebuvo. Nes, 
turint domėj Fordo galybę ir 
jo neapykantą unijoms, strei
kas laimėti jo įmonėj, samdan- 
čioj tik apie 3,000 darbininkų, 
atrodė neįmanoma.

Spalių 9 Minėjimas Kaune.
* *

Visoje Lietuvoje lygiai dvy
liktą valandą vienai minutei 
sustojo judėjimas, neišskiriant 
gelžk. traukinių. Organizacijos, 
visuomenė, Vilniaus pagrobimą 
vieningai paminėjo su didesniu 
pasiryžimu atgauti savo Sos
tinę.

štai į priekaištus, buk 
nenori taikos, buk jo va- 
nerupi Amerikos darbi- 
vienybė, C.I.O. pasitfn-

dams 
ninku 
te paskutinėmis dienomis Ame
rikos Darbo Federacijos suva
žiavimui telegramą. C.I.O, ko.n- 
ferencija pa
skirtį ‘ 400 atstovą
ir susitikti konferencijoj su
tokiu pat skaičium C.I.O. at
stovų vienybės atsteigimo klau
simais.

Pasiūlymas 
nes iš tikrųjų 
simams toks
delegatų svarstyti netinka. Fe-

• deracijos suvažiavimas , tatai 
nurodė duodamas , 'atsakymą 
C.I.O. konferencijai. " ■■

Sekantis žingsnis teko pa- taikos galimybių.

atrodė juoku, 
aistriems klau- 
didelis skaičius

.daryti C.I.O. konferencijai. Ir 
štai Frank Morrison, 
sekretorius iždininkas, 
penktadienį naują CJ.O. pa
siūlymą. Jis esmėj yra toks: 
C.I.O. konferencija paskyrė 10 
savo atstovų preliminariams 
pasitarimams su A.D.F. atsto
vais Washingtone tą
kuri prasidės spalio 25 dieną

Daug žmonių tikisi 
tikėti, kad Amerikos 
Federacija priims pakvietimą,
.kad .. .preliminaris .. . pasitarimas 
bus pamatas dviejų didžiausių 
šalies darbininkų organizacijų 
vienybei atsteigti. ;

C.I.O. konferėncijos sekreto- . » • • ♦ • ■ 
riaus paskutinė telegrama da
limi skamba taip: ’

“...Industrinio Organizavimo 
Komitetas paskyrė komite
tą iš dešimties susitikti su 
Amerikos Darbo Federacijos 
komitetu tikslu nustatyti skai
čių atstovų iš kiekvienos orga
nizacijos dalyvavimui siulpjpūj

N.L.R.B. atsako 
kritikams

Protestuoja Ameri 
kos pagalbą ja

ponams
NANKINGr, Kinija, spalio 15 

— Nelson 'Johnson, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Kinijoj, 
atsiuntė Amerikos užsienio rei- 
kalų departamentui protestą 
amerikiečių, kurie gyvena Ki
nijoj, Szechwan provincijoj.

Protestas sako, kad- Ameri
kos laužo geležis (scrap iron) 
pas japonus pasidaro bombo
mis, kurios žudo civilius gy
ventojus; kad Amerikos med
vilnė 'tarnauja japonų eksplo- 
duojančiai medžiagai; kad 
Amerikos trokai gabena japonų 
kariu's, o Amerikos aliejus ope
ruoja japonų aeroplanus ir tan
kas.

.^Sakyta amerikiečių kolonija 
Kinijoj reikalauja, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė li.au-? 
tusi teikusi pagalbą japonų 
agresyvumui Kinijoj. .

Moterų Meno Paroda.
Sekmadienį spalių 10 d» 

Kaune atidaryta pirmoji Lie
tuvos moterų menininkių kuri
nių paroda. Dalyvauja 40 me
nininkių su 300 kurinių..

♦ '

Derliaus Šventė Vendžiogaloj.
Spalių 10 d. Vendžiogaloj e 

ūkininkai suruošė* “Derliaus 
Šventę”. Dalyvavo 3000 ūkinin
kų ir Vyriausybės atstovai.

♦

Prekybos, Pramonės ir Amatų 
Rūmų Rinkimai.

Spalių 10 d. įvyko tų Rūmų 
narių rinkimai.

Parazitiniai augalai 
naikina kiparysus

Kalifornijoj
SAN FRANCISCO, Isalifor- 

nija, spalio 15. — Mažyčiai pa
razitiniai augalai, sakytum 
grybeliai (fungus), gręsia pa
vojum išnaikinti Kalifornijos 
garsiuosius medžius kiparysus. 
Valdžios pastangos kovoti su 
šia kiparysų liga per paskuti- 
•nius dešimtį metų davusios 
mažai sėkmės. , * **

WASHINGTON, D. C 
15. — Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavimas ■ smarkiai 
puolė Nacionalę Darbo Santy
kių Tarybą — N.L.R.B. Ji kai
tinta tuo, kad pritarianti C.I.O.

Ketvirtadienio vakare Tary
ba atsakė kaltinimui. Esmėj 
ji pareiškė neturinti vilties pa- '» ' < • ' » • • *•' . * ' ••
kolilai 
racijas;

tenkinti ir Greeną ir Lewisą, 
Uoliai .Amerikos Darbo Fedė-

konferencijoj •paskirti, ‘įįanjifMMnio
jiems patogų laiką įr vietą to
kiai siūlomai konferencijai. 
Šiuo patariamą šį preliminarį 
pasitarimą laidyti Washingto- 
ne spalio mėn. 1937 m.;>25 die
nos savaitėje.” 7 ■ '

George L. Harrison, Ameri
kos Darbo Fedęrącijos taikos 
komiteto pirmininkas, dėl 
C J,O.. papkųtiiiio Apąsįulymo pa
reiškė, kad- pasiūlomas rodąs

Meno paroda grū
moja diplomati
niams ryšiams

BERLYNAS, Vokietija, spalio 
15. — Vokietijos pasieny yra 
Čekoslovakija. Naciams čeko? 
Slovakija kaip kaulas įstrigęs 
gerklėj: ji demokratinė šalis, ji 
padariusi apsigynimo sutartį su 
Rusija. Kas dar aršiau — Čeko
slovakijoj yra per tris m Ulonus 
žmonių kalbančių vokiškai.

>

Per viso to dabar, pora die
nų atgal, Čekoslovakijoj atsi
darė modernio meno paroda, 
kurioj iškabinta keletas karika
tūrų ne labai palankioj, šviesoj 
vaizduojančių tūlus nacių did
vyrius. ? f ' '

Atsakymas skaitoma kaip 
dar vienas valdžios atstovų pa
raginimas organizuotiems 
lies darbininkams taikytis.

ša-

Kinai atėmė kai ku
rias japonų pozicijas

SHANGHAI, Kinija, spalio 
15'.. Centralinė Kinų žinių 
Agentija pranešė penktadienį, 
kad japonų aeroplanai metė 
bombas ant miesto Tsengchen. 
šis miestas randasi 30 mylių 
tolumoj į rytus nup’ Canton 
miesto. 200 civilių gyventojų 
užmušta.

Shanghajaus -gi fronte ki
nai padarė kontraktą japonams, 
ir per dvi valandas^ siautė nuož
miausios kautynės. Kinai at
ėmė kai kurias gatves iš japo
nų ir suardų japonų barika
das.

Pasak kinų, jie bandę japo
nų įsitvirtinimą. Patyrę užpuo
lime, kad jie, kinai, 'galėsią 
atlaikyti ruošiamą japonų' 
ofensyvą.

Paskirtą vyriausia 
taryba karui

* . • ♦*. • * * '

.>x ; - S -

Pagabaus Gražintas.
Spalių 

pagrobtą
12 d. lenkai grąžino 
policininką Stankevi-

............
‘iviuŠ

nius tūri labai daug gražliių rūmų. Čia matome Rotušės por 
tiką ir šv. Kazimiero bažnyčios bokštą.

Demonstravo saulės Du britų policinin 
katilą dr: šaldytuvą

/ CLEVELAND, Ohio, spalio 
15. ’ Kasti iš žemės gelmės
anglis — sau'lės padarą, pas
kui anglimis gaminti šilumą, 
šviesą ir jėgą -— ar ne tiks
liau butą pavartoti saulės spin
dulius šiems tikslams tiesiai ?

•Wėll, t)r. Charles G. Abbot, 
Smithsonian instituto sekreto
riuj, šiomis dienomis demon
stravo “saulės katilą”, pavy- 
dalu veidrodžių kombinuotos, 
kuri koncentruoja saulės spin
dulius. Dr. Abbot įkaitino van
denį ir išvystė garo 35 svarų 
spau'dimo.

kai nušauti Pa
lestinoj

-.JERUZALĖ, Palestina, 
15.

sp.
- Britų vyriausybė Pales

tinoj patyrę, kad didokas bū
rys arabų koncentruojasi prie 
kelio į Betlejų, arti Saliamo 
šulinių. Vyriausybė pasiuntė 
būrį policininkų (konštebelių) 
išsiskirstyti arabus. Įvyko kau
tynės tarp) arabų ir jx>licinin
kų. Mūšy du policininkai nu
šauti. Arabai pabėgo.

Manoma, jog arabai keršijo 
britams už tai, kad kai ku

priuos jų vadus Britanijos vy
riausybė išsiuntė ištrėmiman.

Mussolini pašalino 
du generolus iš va
dovybes Ispanijoj

Vatikanas nuginčija 
žinią

Ieško naujų daržo 
vių valgiams

sp. 
ag- 

šiuo

WASHINGTON, D. C., 
lo. — Jungtinių Valstijų 
rikulturos departamentas 
laiku, tarp kitko, daro tyri
mus augmenų atgabenamų iš 
įvairių įvairiausių pasaulio 
kampų. Norima nustatyti, ku
rie jų tinka kaip 
Jungtinių Valstijų 
j am s valgyti, o gal ir

daržovės 
gyvento- 
šal.y au-

Rooseyeltas liepęs 
sumažinti išlaidas 

pašalpai
HYDE PARK, N. Y., spalio 

15. — Kai kurie dienraščiai 
praneša, jogei prez. Roosevel- 
tas įsakęs atatinkamų įstaigų 
vedėjams mažinti,, kiek gali
ma, fedėrales išlaidas pašalpai 
teikti.

’Miniš'tefis Lietuvai"ir.S.A.
ponas Norem su šeima spalių 
31 d. atvyksta į New Yorką 
ir lapkr. 3 d. laivu “Manhat
tan” išplaukia į Lietuvą.

1937-N-13 d.

Į kaimą lankosi vilkai
MARIJAMPOLĖ. — Pasku

tiniu laiku j Šunskų apylinkės 
(Marijampolės apskr.) kaimus 
pradėjo lankytis vilkai, kurie 
vietos ūkininkams daro nuo
stolius. šiomis dienomis vienam 
Vladiškių kaimo ūkininkui nak
ties rhetu vilkai nunešė 2 avis 
ir vieną avį apdraskė. Panašių 
ir mažesnių nuostolių vilkai 
šioje apylinkėje ir daugiau pa
darė. Vilkai atbėga iš didelių 
Žaliosios, Stfsniukų, Kalniškės 
ir kitų miškų.

Chicagai ir apielinkei fęde? 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Daugiausia debesiuota; leng
vas lietus; gal truputis sniego; 
įvairus vėjai pasikeičią į pietų 
rytų vėją; saulė tęka 6:03, lefc 
džiasi 5:09 valandą. •

Pasipylė nacių protestai dėl 
parodos. Nors čekai skubiai iš
traukė tris paveikslus iš paro- 
dos,‘ bet naciam to nepakanką. 
Jie reikalauja ištraukti dau
giau paveikslų ir varo atkak
liausią kampaniją prieš visą Ša* 
Įį. Kai kurie nacių dienraščiai 
dąbąr ima’ protestuoti ir suma
nymą atžymėti Čekoslovakijoj 
Sovietų Rusijos respublikos 20 
metų sukaktuves lapkričio 7 d. 
š. m. ’ 

» •

Di^įomatiniuose ra‘eliuose 
reiškiama susirūpinimo, kad 

i » t '/ ' ' •' - A- • 4 • .* ■ . 1 . ’ * l*’' i, ■

meno parodos incidentas; gąlįs 
privesti prie diplomatinių ryšių 
tarp Vokietijos ir Čekoslovaki
jos nutraukimo. /

■ ■

. .. . -
TOKIO, Japonija, spalio 15.— 

10 asmenų, užimančių svarbias 
vietas armijoj, laivyne, finan
sų srity, politikoj ir diplomati
joj* sudarys vyriaus.-ą Japoni
jos tarybą karui Kinijoj vado
vauti. Atrodo, kad vien armijos 
jr laivyno spėkomis įr išminti
mi Japonija nebępasitik\ jei 
matė reikalą sudaryti tarsi 
smegenų trustą.

Mussolinio sūnūs 
prapuolęs

ROMA,' Italija, spalio 15. į— 
Itailjos vyriąuSybė ešanti su- 
sirupinusi dėl to, kad jau per 
48 valandas negauta žinių i'š 
B)runo MusMolini, Italijos dikta* 
toriaus sunąus, buvo iš
vykęs Ispanijon kaip aviato* 
rius.

__ Rroi .“ «
- <

ROma,. Italija, spalio 15. — 
Du aukšti Italijos karipinkai 
pašalinti iš vadovybės fašis
tams kariaujantiems Ispanijoj. 
Vienas jų yra generolas Attilp 
Teruzzi. Jis sugrįžo Italijon ir 
į Ispaniją nebevyksiąs.

Generolui Ettore Bastiko, 
vyriausiam italų kariuomenės 
vadui Ispanijoj, taipgi atimta1 
vadovybė. Kalbos eina, kad 
Mussolini norįs “įšvirkšti nau
jo kraujo” į Ispanijos karą, ki
taip ąakant, pasiųsti naujus va
dus fašistams.

■i.:/'—---------------------------------

CJ.O. nutarė boik^* 
tuoti Japonijos 

prekes
A - I ■- ......... .  ' * * < ■>;.

ATLANTIC CITY, N. J, sfpa- 
lio 15. — C. 1. O. penktądięnį 
priėmė rezoliuciją^ kuri 
ria boikotą Japonijoj prekių;) 
Pasmerkė agresyvias tautas

VATIKANO MIESTAS, spa
lio 15. — Joseph Fizzardo, auk
što rango Vatikane kunigas, 
penktadienį pareiškė, kad žinia 
tilpusi dieną anksčiau Ameri
kos spaudoj, busią Vatikanas 
remiąs japoniis, esanti netei
singa/Kun. Pizžardo tą pareiš
kimų padarė po ilgos konferen
cijos su popiežium.

Etiopai nukovę, 58 
Italijos karius

New Yorko viešbu 
čiai pripažino 

. uniją

•< v. . i •
• n*.,

Nižinski sveiksta

ROMA, Italija, spalio 15. — 
Pastarųjų laikų lietinguoju 
laikotarpiu Etiopijos partiza
nai, sako žinios ateinančios iš 
Etiopijos, nukovę 41 italų ka
rininką ir 17 kareivių.

Oficialiomis italų skaitlinė
mis, viso Etiopijos kare italų 
žuyę 4,004.

Y., spalio 
Yorko 
Presi-

NEW YORK, 
15. — Penkiuose New 
viešbučiuose—Plymouth. 
dent, Cadillac, Piccadily ir Fo-

praejusį ketvirtadienį 
Vieš- 

jiaskelhc 
viešbučių sve-
neinslonioj ap-

ręst 
buvo nemažas sąjūdis, 
bučių darbininkai 
streiką, o 3,000 
čių pasijuto esą 
linkumoj.

Nesmagumai
viešbučiai pasirašė sutartį ^su 
unija.

likviduota kai
NĘW YORK; N. Y„ spalio 

15. — Vaclovas Nižinski, savo 
laiku skaitytas bene žymiau
siu /šokėju pasauly, susirgo 
proto; liga ir išbuvo eilę metų 
ligohinčj. Jo padėtis . atrodė 
bevįltę.

Dabar betgi Nižinskio žmo
ną,; atvykusi iš. Europos į Ame
riką sako,, kad garsusis šokė- 
jąąr gydomą®/ iųpulipu, - sveik
sta ir kad< jis . atgausiąs ■ svei
katą per 'Šešis, mėnesius. Taip 
tymt daktarai mapcu d v

Pabustų skaičius 
sumažėjęs

WASHINGTON, D. C., spalio 
!5.
Asociacijos pareiškimu, per 
pirmuosius Šių metų šešis mė
nesius 80,000 mažiau ūabastų 
buvo išmesta iš prekinių trau
kiniu, negu pernai per tą patį 
laikotąrpį šiemet per $e$is

Amerikos geležinkelių 
pareiškimu,

11 moterų prisaikin 
tųjų tarpe

CINCINNATI, Ohio, spalio 
15. — Prisaikintųjų suole * p- 
nios Anna Marie Hahn byloj 
sėdės 11 moterų ir vienas vy
ras. Tai bus moterų teismas

mėnesius viso išmesta pabastų motęriai. Hahn yra kaltinama 
iš' prekinių < vagonų tik 2,172,- nunuodijusi tirtą Wamerį tik-
768 siu paveldėti jo palikimą.

/ii;
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Kas? Ar Aš? tnvon dabar eis šiteflno alieji
nis paveikslas ,rRudub“, Šmote
lio akvarelė “Industrinis Cent- 

ir Pralgauskaitės ‘Ony ė”.
I i ■■■ .'.i.- < L

RožėsRaudonos Rožes 
Kliubas, Rengiasi 
Metiniam Vakarui

Dar Galima Įstoti ! 
01d GoldKontesta

m i< i<ąi^iiiHni» i iį^*1 K

Tai Padarykite Dar Šiandien
. - V ■ • ' ' ■ ' "Ū

• y \ ■

Nors naujasis Old Gpld ciga
retę konte^tas’ir buvo paškelb-

■

HIL.ITJ7.gJt

Harpmusų
BIZNIEM V I

v

< Y t

I?t...

Komisija prakaituoja rinkdama 
skelbimus

Raudonos Rožės 
metinis parėmimas

CICERO.
XlMibo 
au netoli. Rengimo Komitetas 

dabartiniu laiku dįrba susilęs,

tas. jiii' praeitą mčliesj, <}ar yra 
pakankamai laiko įstoji ir dai- 

Padarykite tai tuo jau
nes yča verta: Pa- 

ketvirtadalis milic- 
laimėjimams. Viso 

pirmas lai-

skirta visas ketvii 
no dolerių ■ laimė;
1,000 laimėjimų, 
mejimas' $100,000

Pranas Jakavtčius
— Taip, tai ir tu, Pranuli, 

pateksi į Muzikali Albumų. '
i Kas? Ar aš?

/'4- Taipj .tę. •
-V O kas yra tas Muzikalis 

Albuhoas ?
— Tai yra ypatingas kon

certas, kuri , ruošia Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”. 
Taigi ir tu turėsi ten dalyvau
ti.

— Kas? Ar aš?
— Ne, ne tu vienas. Ten bito 

daug kitų dainininkų ir daini
ninkių, taipjau ir visas didžiu
lis Pirmyn Choras. Ir jei ge
rai pasirodysi, tai gal ir į Lie
tuvą su Pirmyn choru galėsi 
važiuoti.

— Kas? Ar aš?
— Taip, bet žiūrėk, kad 

rai prisiruoštum ir tikrai 
rai pasirodytum.

— Kas? Ar aš? O kada 
koncertas bus ?

— Jis bus šį sekmadienį, 
spalių 17 d., Lietuvių Audito
rijoj, 6 vai. vakare. Taigi jau 
tik viena diena 
ko, b ar j.ąi* 
šei?

— Kas? Ar
— žinoma, kad tu.
— O, tai aš? Aš visuomet 

gerai dainuoju. Būdavo, ban
dą ganydamas Lietuvoj, kai 
uždainuodavau, tai kelintame 
kaime girdėdavos. Tik paklau
syk.

— Palauk, palauk. Aš ver
čiau pasiklausysiu tavęs rytoj 
koncerte. Tik jau šiur sudai
nuok gerai.

— Kas? Ar aš?

umujuiios sKeioiinus progra
mų. Ihveitą šeštadienį aplankė 
Melrose Parko koloniją, tik bė
da, kad daug* savininkų nerado
me namie. Bet skelbimus gavo
me nuo A. J. Krusiihio, foto* 
rafo ir Dr. Strtyneckio, ak ų 

specialisto. Dr. Strzynecki per 
keletą metę buvo miestelio val
dyboje.

Westšidėje užsukome pas B. 
J Kaznauską, Simono Daukan
to Spulkos sekretorių, jis davė 
skelbimą, kaip ir Jk. Kaupas, 
vietos linksmo budo tavern 
vininkas.

Tam , naujam konteste nėra, 
misiię. Paveikslų kalboms iš- 
pildyti vartojama paprasta ka^, 
dieninė kalba, o tam jau ne
reikia ten ypatingos ži-

* • *• * ’x' / • « - ‘>f. it.

“Grand * ’ 
Opėning”
;WESTSIDK
rytoj |Vyks “grand" opening” 
naujos alinęs, kurią atidarė pp. 
Kasper ir Veronica Kraszėw- 
skįąi. Ji randasi ties 2259 W. 
23rd Place. Busią geros hiuzi- J "■ .vi -'.iv.-' . į ; •'

tę?.k

Rusų kultūros

kos, užkandžių ir “refrėšmen 
. '■ (SpJ

sa-

ge
ge-

tas

iki koncerto H- 
gerai •prifi&of

aš?

Šiandien Užsidaro 
Lietuvių Paroda 
Mandel Krautuvėje
Antrą valandą įvyks programas

Šiandien, 5-tą valandą vakare 
užsidarys Lietuvių Dailėj ir 
Meno. Paroda Mahdel Brothers 
krautuvėje. Tie, kurie dar ne-! 
gavo progos su paroda susipa
žinti, bandykite ją aplankyti. 
Pusę po antros bus muzikali? 
programas su dainomis, šokiai^ 
ir pra'kalbėlėmis.

Visi eksponatai yra prašomi 
aplankyti parodą ir atsiimti 
paskolintus audinius, piešinius 
ir kitus rankdarbius.

Siųs Lietuvon Pralgauskaitės 
“Onytę”

šios savaitės pradžioje paro
dą aplanke P. Elearor Jevvebt, 
meno ir dailės kritikė iš “Chi
cago Tribūne“. Ji gėrėjosi pa
roda, įstatytais rankdarbiais 
ir pasipirko keletą lietuviškų 
konservų.

Kritikei labai patiko p. Pral- 
gauskaitės-Pralle portretas “O- 
nytė”. Ji pareiškė, kad Onytės 
portretas yra geriausias paro
doje, ir, jei Lietuvon siunčia
mi šileikio ir Šmotelio piešiniai, 
tai būtina, kad bu'tų pas ųsta ir 
“Onytė“.

Pasikalbėjus su konsulu p. 
Daužvardžiu, p. Jewett pasiūly
mas buvo priimtas. Taigi, Lie-

Sniegas Chicagos 
apielinkėse

Chicago dar nematė 
bet užvakar jau buvo 
Tečiaus Indianos paeže-

Nors 
sniego, 
šalimo, 
ris nuo sniego neišsigelbėjo ir
Michigan City buvo net ketu
ri coliai sniego. Buvo sniego 

’taipjfcu South Bend, Chester- 
fon ir Fort Wayne.

Po sniego vietomis buvo ir 
trumpa lijundra (apšalas).

kaip ir kolegijos profesorius.
Nueikite į artimiausių ciga

retę krautuvę ir gaukite iš teu; 
nai OM Gold juokingų paveiks-! 
rų su instrukcijomis. Perskai
tykite tas instrukcijas nuodui i 
niai. O jei negautumėte tenai,' 
tai kreipkitės į Naujienas. ’

Dideli pinigai neviskas. Per 
šį kont’estą jus turėsite progos 
susitikti ir su kita dovana, bū
tent ta, kokia jums teikia La- 
biau-Sušvelninti OM Goid eiga-, 
retai... tie cigare tai, knTic vi
suomet šviežus. Paskui nepa^ 
mirškite, kad tuo atvęju kai 
jus, pabandę vieną pakelį tų ci
garetę, nebusite patenkinti, jęs 
atgausite savo pinigus dvigu
boj sumoj. ,

Chicagos ir apielinkės ben- 
driš rusę organiziacijij komi
tetas šį sekmadiėaaį, & vai. po 
Ipiet, Ashland Auditorium, ker- 
Itėj Ashland Blvd. ir'Van Bu- 
reh St., ruošia Rusę Kultūros 
Di-eną. '"I ‘’;<-

Bus. padaryti pranešimai ąpie 
rusę kultūrą, Meraturę, 'teatrų 
ir dailę. Po to bus įvairuos kon
certas ir šokiai, taipjau rin
kimai “Miss Rušsia**.

i _

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
;J -PAS

Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo \ apdraudbs 

, /nuo ugnies—ant savo rakandų.
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450

. (Atdara nuo 10 rvto iki 9 vak.)
l. •___ l. ' __ .___ _____ :____ .__ L

•' Ar Maskvoj Jąutiyfetė Tokia 
. Kaip^a^t 

ieškok 
“PRIVAČIAM PETER 

VINOGRAUOV GYVENIME”
Maskvos darbininkų studentų gy 

venime ir meilėje šiandien.
SONOTONE 66 E. Van Buren 

arti Wabash
Šiokiomis dienomis atdara 10:45 

A? M: 25c iki 1 P. M.
........ .  .......  i

Mrs. Anelia K. Janisz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VTestefn 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu, massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets Ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Reeideooe Tol. BEVERLY 6244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakari 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. I. E. MAKARAS 
10758 S. Michigan Avė. 

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

K. P. G U G I S A. Montvid, M. D.
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbofrn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Remkite.tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ1- 2 i H:iii

RADIO l’ROCKAMi;
• 9:00 VAL. 
•10:00 VAL.
. 7:00 VAL.

• SEKMADIENI—
• PIRMADIENt—
• PENKTADfENĮ-

UETUVIŠKI PAsffeiNKSMINIMAB—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

VAK.
VAK.
VAK.

FRANK’S BATTERY STATION
St. Kuraiiskas, Sav. . ‘Ų

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

650 West 35th St Tel. Yards 6701
...................... -................- ---.................. ....

Kur Bėgi? Ras Liberty Tailor
Išvalomu sutanom ir suprosmam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
niu ; ir dirhame Jeketus. Darbas garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės pas mus w

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street -

Tel VICTORY 1908. ‘

Iilrt' Iii

MALEVOS
IR VARNIŠIAI '/> IKI trtavS
f ., - ■ —( § j s . $2.25.

PIRKIT^ 
MALEVAS 

IR v 
VARNIŠI 
iš didžiausios firmos
Chicagoj! Nacionalini 
produktai, kuri u o s 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimu, visi nuo 1/3 iki 
% pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
tuvės —Ateikit i ar
čiausią krautuvę. Mil- 
vvaukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

ŠIS; $2.25.
Musų 

kaina ........ V
$2.70 vertės, visur ži- 

_____ _ _________________ noma Fiat ir Gloss

PAIMT EKCHANGE ’1“
2000 Milwaukee Avė.; $2.25 vertės Fiat Bal- 

8836^0.JHĮMęd-SL . Maleva $ 1
2274 ElstjO>n Avenue ■■■,.
i ui iii

Sk>iiue kenosha. wis. • Didelis pasirinkimas 
centraUs telefonas • Pairti Brushes už1 Vi ‘ 

ARMITAGE 1440 kainos. "

Reguliarės

Saukit calumet 0909
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

;... SUPPLY COMPANY, Not mc.

10 West 18th Street ,
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos j jūsų namus ir UįL. N "Srn m
suteiks DYKAI apskaičiavi- ! I į >|fĮ 3 IĮ1
mą dėl namų apšildypjo rei- VI į Jfl Į IĮ fifl
k menų (plaut), garu arba 1110 Uu i|
karštu vandeniu šildomą. > HjįlJĮ
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- M I I R 
KĖTI — 36 MĖNESIAI Iš- m IBĮ i I

MOKĖJIMUI—ŽEMA U F 10IIIIII S
PAI TTW A MTT VATAI A nU ĮSU I R Ii llllllllurl

I Atdara vakarais iki 7 vak-I 
įNedėUoliMs įd Į vę dieną j

West Town State Bank Bidg. 
2400 WEST MADISON STREET

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

Namų telefonas Brunswidk 0597

IŠDIRBĖJAI ' 
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į T^vejrnas ir Restau

rants sezoninius produktas. 
Taipgi paMttodąm ^saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

j y

PATRUKĘ?
RaiŠtys visoms patrūkimo rųšims. 
RODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j inus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC 00.
183 W. Lake St

■'Arti prie Wells Street.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

Pirkite savo afrięlinkčs 
krautuvėse

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlAUSIAr IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
,« DIENĄ IK NAKTĮ

ViM Telefonai YARDS 1741-1742
; 4605-07 So. Hermitage Avė. 

4447-1 South Fairfield Avenue
■Tel T.AEAYETTĖ 0727

,■ „ ,11, , II . .............. ....................... .... ......................................... ,,

-1'J! koplyčios visose1) 1^- c3-1 Chicagos dalyse
H • ■, ... ' __________ ■ ' , ; >

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio^ vakarais.
10:00 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties <1420 K.) — Pranešėjas

' ' : š^fLTIMIERAS. '

Laidotuvių Direktoriai
! NARIAI 
k Chicagos, C .■

Cicero ' . j
Lietuvių a 

į - Laidotuvių I 
j’Direktorių1 ’

Asociacijos
K • ■■ ? ; ;

■ —————■ "J."U ■—

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avę. t Phone Virginia 0883

Ambulance 
. Patarnavi- 
k mas' Dieną 
■ ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

J. LIULEVIčIUS
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572 

S
, A. MASALSKIS

>3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS ?
1410 South 49th Court . Cicero Phone Cicero 2109

o P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted; Street 1 . Boulevard .4089
| .C IHH..I A

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

■ ■■! ■! — . nu t ■■ . II I.HII1' I . ..........i'. ,1 į,į,,,....... .. ................. ..

Si M. SKUDAS '■
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

«r, .. .,1111,1 ■*-• « i i" t'' | 'III.- H l| I Ilil.lH I I ■H..I.I,'. H........................................

LACHAWICZ IR SŪNUS
.2314 West 23rd Place *“■ ----- -

. -M-r. j: '

' S. P. MAŽEiKA
3319 Lituanica Avenue ]

Phone Canal 2515
Tel. Pullmąn H70

Yards 1139
Phone Yards 1138A.:, 27 ., f f •

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus •
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
TeL Lsfayette 8616

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1920

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

P.anedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jusų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą airių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- , 
gia teisingai akinius. Visuose atsi- Į 
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, j/arodančia mažiausias 
kląidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phoite Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. 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 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
* GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
raugnos

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi patral sutartį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez» 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7H6R

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
T56 West SSth St

Cor« of 85th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:3T

Nedaliomis nagai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
z Tel. Kenwood 5107

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti’ 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NA1KELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

• ’ CHICAGO, ILL.
r, r-r > i n-^į.., į................i —

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 Pros. 1012 .

Dr. S. Jakubls
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popit. 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 33.95

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis 
. .... ........agi*!1 žniajy-ias.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

is eusijos
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas Yarda 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Ręz. Telephone PLAZA 2400

Garsinkites “N-nose



šeštadienis, spalių 16, 1937

Lietuvos Gęnerali 
nis Konsulatas

New Yorke
PAIEŠKOMI

1. ADOMAITIENĖ, Adelė, 
gyvenanti New Yorl^e.

2. ADOMAITIS, Jonas, gi
męs Pelainiškių lc.t Pašvytinio 
v., Šiaulių apskr., pęieš Did. 
Karą gyvenęs PittšbUrgh, Pa.

AS, Juozas ir 
AULAUSKAITĖ 

iki Didžiojo

3. ATKOč
BRIGITA
PELIACKJENE, 
Karo gyjfen£ Steger mieste, 
Illinois v&lst.

4. BIELSKUS, Tomas, 
pernai t gyvenęs adresu 
Hart St., Brooklyn, N. Y.

5. BIRŠTONAS, Vincas,,kf- 
lęs iš Graubalkos k., Gražiškių 
v., Marijampolės apskr., 
1928 gyvenęs 1535 Wood 
Philadelphia, Pa.

6. BUNEVIČIUS, ‘Mikas, 
vengs Brooklyn, N. Y.

7. DAILYDIENĖ' 
NAUSKAITĖ, Emilija, gimusi 
1909 m. Philadelphia, Pa., pa
skutinis adresas: 211 E., 81st 
St., New York, N. Y.

8. IVANAUSKAS, Adomas, 
paskutiniu laiku gyvenęs She- 
nandoah, Pa.

9. JANKEVIČIUS, ' Povilas,, 
gyvenęs Elizabeth Port, N. J.

10. KARALIŪNAS, Juozas, 
turįs apie 50 mt. iki 1932 m. 
tarnavęs J. A. V. kariuome-

W __  •• • ■ • •ne j.
11. KERZA, Jonas.
12. KLYSČIUNAS, 

gyvenus Nevv Yorko 
je.

13. RUČINSKIENĖ 
ŠAUSKAITĖ, Anelė, 
gyvenusi Ellsvvorth mieste.

14. LAZDAUSKAS, Kazys, 
kilęs iš Vadžgirio, Raseinių ap
skr., gyvenąs Čikagos apylin
kėje.

15. LEVUŠKA, Kastantinas, 
kilęs -iš Spiegiu k., Pandėlio v., 
Rokiškio apskr., Amerikon iš
vyko 1910-11 x met., 
Nevv Yorke.

16. LIUPNICKAS, 
kus, iš Trakų apskr., 
Lowell, Mass.

17. LUKAUSKAS, Teofilius, 
s. Stasio, išvyko iš 'Navasodų 
k., Liubavo v.., Marijampolės 
apskr., prieš Did. • Karų, dirbęs 
anglių kasyklose.

18. LUKŠIENĖ - SAUSANA- 
VIČIUTĖ, Katrė, kilusi iš Jėz- 
no v., Alytaus apskr., pasku
tiniu laiku gyvenusi Nevv Yor
ke.

19. MANKAUSKAS, Kazys,

dar
876

iki

g.v-

O

taipgi pasivadinęs Joseph Spo- 
kie ir Chas. McČlusky, prieš 
DicL Kady gyvenęs Pittsburgh, 
Pa.

20. MATŲKAIT1S, Kostan 
tas, kilęs iš Eiglabalio k., Kal
varijos v., Marijampolės ap
skr. ’’

21. NARBUTAS, Kazys, prieš 
6 metus gyvenęs apie Bidde- 
ford, Maine.

22. PETRAŠIUS, Silvestras, 
apie 69 mt. amžiaus,' prieš ka
rą gyvenęs kenosha, Wis.

23. PETKEVIČIENĖ - DRA- 
GVAITĖ, Antanina, prieš 7 
metus gyvenusi Brooklyn, N.

24. RATKEVIČIUS, Anta
nas, gyvenęs New Įlydo Park,

25. RAZEVIČIUS, Vladas, 
gyvenęs, Newark, N. J., vėliau 
Boston, Mass.

26. STAŠKEVIČIUS, Jonas, 
pasivadinęs John Stenhan, iki 
1922 metų gyvenęs Tamaųua,

išgelbėjo. — 
Luctfus Gilbert, 2 metų, iš 
Atlanta, Ga., su kate, kuri 
jį išgelbėjo. Jis įkrito į 35 
pėdų gilumo šulinį ir gal
būt niekas jo nebūtų paste
bėjęs, jei ne kate, kuri keis
tai šokinėjo apie šulinį. Tas 
atkreipė žmonių domę ir 
jie pastebėjo užsikabinus/ 
už rentinio vaikų. Vaikas 
buvo skubiai ištrauktas.

NAUJIENOS, Chicago, III
šeiniu apskr. Konsulatas 

žinioje jai- priklausomą

RAMA- (Pa.
27. STIRBYS, William, kilęs 

iš Pajūrio par., Tauragės ap
skr., iki 1923 m. gyvenęs

AntailKš, 
iš Lietu-

Antanas, 
apylinke-

- JALU-
1910 mt.

gyvenęs

Pranciš- 
gyvenęs

28. TAMOŠIŪNAS, 
1904 mt. išvažiavęs 
vos ir apsigyvenęs Nevv Yor- 
,ke.

29. TOMKEVIčIUS, Myko- 
las, kilęs iš Kovarsko v., Uk
mergės apskr., 1907 m 
nęs Staughton, Mass., 
Bacine, Wis.

30. TAMOŠIŪNAITĖ, 
(Anna Tarnus) 1933 
venusi Nevv York, N.

31. URBONIENĖ, 
gyvenanti Worcester,

32. URBONIENĖ • 
VAITĖ, Levusė, prieš 7 mt. 
gyvenusi Brooklyn, N. Y.

33. VELYKIS, Stasys, pa
skutiniu laiku gyvenęs Phila
delphia, Pa.
, 34. VENCKUS, Juozas, gy
venęs Mt. Carmel, Pa.; arba 
Petras BURBAS, gyv. Sum- 
merlee, W. Va.,. kuris jį pa
žino. ’•

35. ŽEIMYS, Povilas, s. Ig
no, pasivadinęs Paul Sheimys, 
atvažiavęs Amerikon 1915 ną. 
ir tarnavęs ant laivų.

36. ŽEMANTAUSKAITĖ, Pe
tronėlė, apie 1911-12 m. gyve
nusi Worcester, Mass.

37. ZULUMSKIS, Stasys ki
lęs iš Girelės vienk., Ramyga
los vaisė., Panevėžio apskr., 
paskutiniu laiku’ gyvenęs Ha- 
zelton, Pa.

38. NARBUTAS, Antanas, 
iš Papilės vals., Telšių apskr.,

atvykęs Amerikon apie 1912- 
13 nfet.

39. MILEVIčIENĖ - JAUL- 
ŠAUSKA1TĖ. Veruse (Miller), 
gyvenanti Ellsvvorth m.

40. GRIGŠTAS, • J orias
Prano, kilęs iš Gargždų m. 
prieš karą gyvenęs Bayonne,

s.

gyve- 
vėliau

Ona 
mt.. gy-

Barbora, 
Mass.
DRAG-

savo
dalį .iš dėdės palikimų. Suteik
ti motinos vardų ir gimimo 
vietų bei datą.

44. ARTZOFF, ar ORTZOFF, 
John, tikroji pavardė buvo Bu- 
žaCskas, mirė 1934 m. rugp. 
mėn. 13 d. adresu 95 Monroe 
St„ Nevv Ybrk, N. Y. Velionis 
Amerikoje gyvęno apie 37 mt., 
mirė apie 58 m. amžiaus, gy
veno su jau mirusiu Kečioriu 
ar Kacioriu. Velionis buvo ki
lęs iš Telšių, Raseinių, ar Pa
nevėžio apskr.; tėvo vardai 
Pradas, motinos vardas nežino
mas. žinantieji apie velionį įr 
jo kilimo vietą prašomi pra
nešti KonsulatUil '

45. GITMORAS, GATAMO- 
RAS, ,ąr GITTEMORAS, Pra, 
nas, gyv. Bostone, miręs ka
ro lauke. Gimimo vieta s pažy
mėta “Madįagi -rRušsia”; gali 
būti Nedzingė, Medingėnai, Ma- 
deikiai ar tam - panaši vieta; 
paliko savo 10,000 dol. karo 
apdraudę broliui James Gitte- 
more. Velionies giminės, arba 
pažįstami prašomi rašyti Kon- 
sulatu‘1. '

IEŠKOMIEJI arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti 
adresu:

Consulate General ėf 
Lithuania,

16' West 75th Street, 
Nevv York, N. Y.

Lengvųs išmokėjimai. Kainos Nupigintos

Greitai 
galima 
gauti.

Lengvais 
išmokė
jimais.

NAMON 
PASKOLOS

visokiems 
reikalams 
ant jūsų ■ 
parašo 
arba turto

MESK PARAISČIŲ 
RUPESNI

LalfintuotaA gydytojas Joms pritaikins 
garantuotą paraliti — *3.00 iki *10.00, 
atsako daugel atvejai**. Iftmokfjlma. lai
kais. Jis uilntereauotlems pasakys kaip 
pasigydyti be operacijos. Ateikite ir pa- 
sitarklt DYKAI, arba egtatninatns Šian
dien. Valandos: 11 iki H 1*. M. Antrad. 
ir Ketvirt. 4 iki O P. M.

Dr. Schyman’s Tru'ss 
SERVICE

1869 N. Damen Avė., antras auk (tas 
Tel. Armltage 8200

DYKAI 50 GALIONŲ ALIEJAUS
■... ■.........- ........... '■■■■ ......■".... . ............... ......... . .............. ' ........ . ,,

Su Sun Flanie Alfva Šildomu šildy
tuvu jušų namuose, jus neturėsite 
jokių dulkių, dūmų, nešvarumų. Su
jungimai supituoti, neišeina gasai. 
Nereikia anglių nei pelenų nešioti. 
Pečiaus prižiūrėjimas irgi nereiks- 
lingas. Atsilankykitir pamatykit pa
tys koks geras šis šildytuvas yra. 
Mes turime visokių (Ldumų jūsų pa
reikalavimui.

Sun Hunu
Oil Burning Heater

Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia 
/ pirkti. Didžiausias pasirinkimas namų

• . ■ - ■ ’ *

rakandų ir radio.
. ' k • • ■

Yorkan.
s

41. BINDOKAS, Kostantas, 
1910 m. iš Vilkaviškio atvykęs 
Nevv

42. ZALECKIS, Antanas,
Simono, kilęs iš Raseinių ap
skr. Konsulatas turi savo ži
nioje jam priklausomų dalį iš 
dėdės palikimų. Atsiliepiant 
prašoma suteikti ipotinos var
dą ir gimimo datų bei vietą.

43. GUDŽIUNAITĖ, Veroni
ka, duktė Jurgio, kilusi iš Ra-

MOKYKLOJE
Kapelionas atvažiavęs į pra

džios mokyklą mokinius priva
džioj a būti gerais. Paskui klau
sia vibno:—Kokius vaikus Die- 
vas labiausia myli ir priima 
pas save, Jonuk?

Jonukas:—Mirusius, kunigė-

v New Wrinklęs in Ųrięd Ęrjuį^
BARBARA B. BROOKS 

Kellogg Company 
i ' Battle Creek, Michigan

JOS. R SUDRIK, Ine
, 3409-11 So. Halsted St., , 

3417-21 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 7010

Sudriko programai—Nędėliomis iš stoties WCFL—970 Kil., nuo 7:30 
ikį'8 vai. vak.
Ketvergais iš stoties-WHFC—1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.
Panedeliais ir Petnyčiomiš iš stoties WAAF—920 Kil., kaip 4 vai. vak.
Kiekvieną rytą iš stoties WGES—1360 Kil. kaip 9:30 vai. ryto.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

. JULIUI? NAMON, pres.
• NAMON FINANCE 

CORPORATION '
6755 S. Wėstern Avė.

Tel. GROVEHILL 1038

M. BERTASH
Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2*31-2
A

FOTELIUI ARBA SOFAI APDENGIMAS

PATTERN 1593, CUTVVORK CHAIR SĖT
No. 1593—Tai labai gražus dezenis. Materiolų apdengi

mui paimkit spalvuotų arba baltų. Gražus bet gana sunkus 
darbas, kurį reikia atsargiai dirbti, kad nesukarpyti kur ne
rėkia. Vienas dezenis yra 9 5/8x14% colio didžio ir 2 3^x8% 
colio didžio.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Adresas

Vardas

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

In summer it is .. well to - crowd 
onto the menu all the fresh fruits 
and fresh vegetables that we pos- 
sibly can. It would be a lošt oppor- 
tunity to serve canned or dried fodd 
when fresh was available. Būt as 
šoon as fresh fruits become less 
plentiful on the market and are 
hįgher in price, then a thouglit should 

be given to the food value, the com- 
parative cost, and the uses for dried 
fruits. I

Dried fruits are the most concent- 
rated form of fruits and are econo- 
mical to buy. They are fully ripened 
fresh fruits vvith the water and, in 
most instances, the seed, pit or. core 
removed. The widely used method of 
removing the water content of the 
fresh fruits is by sun drying, būt it is 
also done by the dehydrating method, 
which is rapid drying by' artificially 
heated air. From three to seven 
pounds of fresh fruit are reąuired 
for one pound of dried fruit.

The storage of dried fruits is im- 
portant. They should be kept at nor
mai humidity. It is hot advisable to 
keep them under refrigeration būt 
they should be kept in a cool place, 
out of draughts and away from ia- 
diators, stovės, etc. The eut iruits 
such as apricots, peaches, pears, and 
apples darken when they are exposed 
to heat. Dried fruits take on odors 
readily, so' should be kept away 
from strong-smelling foods.

Apricots are one of the most in- 
teresting of the ,dried fruits. There 
.are many ways in which they can be 
usėd in cookėry. Because they have 
a truly distinetive flavor they add 
a zest to almost anv dish, Stewed, 
thev are very good at breakfast vvith 
ready-to-eat cereal, or served for 
dessert. for the school luncįi or for 
a hpdbme suppei?.

Aįlovv six to nine apricot halvės 
■for earh servintr. One pound of dried 
fruit is enough for tvvelve servings. 
Wash the fruit cover wjth vvatėr 
and cook gently from thirty minutes 
to one hour. Add sugar to taste dur- 
ing the lašt five minutes of cookjng. 
One-half eup of sugar usualjy suf- 
ficient for one pound of apricots.

In this recire for Pickled Dried 
A pricot’J we meet the fruit in a neyv* 

F<xed th’s vvay. it m«kes^ an 
appetizing pickle tox serve vvith mėats 
ov jn the relish dish on the buff0t 
tablo. - • >

-PICKLED DRIED APRICOTS
1 eup large dried apricots
Water
t eup sugar
3 tbsp. vinegar
12 vvhole eloves 
% stp. mustard 
Stiek cinnamon 
Wash the apricots. Boll gently for 

i ten minutes in vvater to cover. Add 
sugar, vinegar, spices and cook until

I thą apricots are tender but štili hold

*
seed

their shape. Fili small sterilized jars 
vvith the apricots. Cover vvith syrup 
and seal.

, Note:.'Brunės may be preparecf in 
the šame vvay.;

Next vve have a recipe for apri
cot brau bread vvhich is a deliciously 
different loaf to serve at any nieal 
būt is particularly suitable for tea 
sandvviches or to serve vvith the sa- 
lad at luncheon.

ALL B R AN APRICOT BREAD
1 eup chopped dried apricots 
1 % eups sour milk or buttermilk 
3 tbsps. fat ■
% eup sugar
1 egg A /
114 eups all bran , \ .
2 eups flour
2 tsps. baking povvder 
Vji tsp. soda

• V2 tsp. salt 
14 tsp. nutmeg 
V2 eup chopped nut meats 
Soak chopped apricots in milk 

about fifteen minutes. Cream fat and 
sugar thproughlyį adą egg,beat uh- 
til creamy. Add all bran, apricots 
and milk. Let soak until most of 
moisture is taken up. Sift flour vvith 
baking povvder, soda, salt and nut
meg; combine vvith nut meats; add 
to first mixture, stirring only until 
flour dįsapears.. Bake in greased 
loaf pan vvith vvaxed paper in the 
bottom, in moderate oven (350° F;) 
about one hour and ten minutes.

Yield: 1 loaf 414 by 914 inchep. 
The tang that apricots have in pįe 

has mo rival, būt it cah. be'captured 
in different form. Here is a sug- 
gestion fox* some tarts that have the 
flavor of pie būt have gone sophi^- 
ticated on us. :

. ". . t ■ 

APRICOT MARSHMALLOW TARTS 
6 tarts . '

14 eup dried apricots ‘ 
Va eup sugar - 
6 marshmallovvs 
Cook apricots by metrod given 

above. Press through a sieve. Svveet- 
en pulp'to tąšte. Aęld marshmallovys 
eut into pieces, and fili baked past- 
ry shells. Place marshmallovv, on top 
and brovvn in a moderate ■ oven ■— 
(375<? F.).

PASTRY FOR 
14 eup all bfan 
1V2 eups flour 
H tsp. salt 
V2 eup fat 
5 tbsps. cold vvater
Roll all bran ąnd combine vvith 

floųt and salt, Cut in fat. Mix until 
the consistency of cornmeal. Add 
enough. vvater tp form doūgh. Rq11 
.out on a floųred boatd to % 4ncK i n 
thickness. Line tart shells, prięfc 
lightly vyith a .fprk. Bake in hpt 
oven (450°, F.) eight4:o ten minutes 
to sėt the erust.

AL .A'•• t “s .■

' • j ’ ' '' ' ' ' ’ , . . - |

.Vienintelis Lietuvių Medžio Sandelis 
’(Retail)

kuriame galima gauti įvairių durių, langų, grindų, žieminių langu, sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esamb paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių įstaigų, kuri gyvavo 
suvirŠ 49 metus, po vardu W. S. L0CKW00D, kūri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St.

<Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės į

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576

/ M. ZOLP, Savininke. x t
Atdara vakarais ir nėdėliomis. Kontraktoriams, nuolaidos duėdamos

Su - ■ -1 - ■ ■ ■ - ---

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiloŠit—publiką pra- 
juokinsit 
dinsit.

pravirk-

i

SVARBUS PRANEŠIMAS
p. Juozas Rūta

PERSIKĖLĖ Į NUOSAVA NAMA
DABAR RANDASI ANTRAŠU

3141 SOUTH HALSTED STREET
(Arti Lietuvių Auditorijos)

Namas naujai atremontuotas—baltų ir juodų plytų frontas — Viduje 
teipgi viskas nauja. Pirmiaus buvo prie 33 ir Halsted St.

Užkviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti j naują namą 
3141 SO. HALSTED ŠT., JUOZAS RŪTA, Sav.

....... ...... ■

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moteris

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 IDO- 
terys ... .... .

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEŲU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- OE/ 
terys ... ........

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 JMZČ 
vyrai ir 3 moterys

< <

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE
■ . ' \ “'*L ' ■ •• '

OLD CASTLE. Ine,
6005-7 West Roosevelt Road

r . CICERO, ILLINOIS
........ , . ■ ------------------------------------ ---------------------------- —............

Užsisakydami prisiųskite mo- 
- ney order.

NAUJIENOS 
1739 ŠO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

T

>    ——
POEZIJOS
MĖGĖJOMS• •

-r—-..,.

r

(

TARTS

(more or less)

Pamatykit Amerikos Gražiausius
ALIEJUM KŪRENAMUS ŠILDYTUVUS

Jums Pasirinkti 6 Garsios Eilės—-Pigumas $4.50 ir aukšč. 
NEPAPRASTI BARGENAI GERIEM VARTOTIEM PEČIAM 
Dalys ir Knatai Vfeu Išdirbimų Pečiam 

TAIPJAU ELEKTROS PRIETAISAI "
t. į •

Parduodam Išmokėjimais su Edison Elektros Bilą.
-ATLANKYKIT MUS NAUJOJ MUSŲ KRAUTUVĖJ—

Cash arba Lengvi Išmokėjimai

D.SHAIKO •. •
4300 Archer Avenue Phone Lafayette 2329

■■‘L* /

.u___uL

(Seniau Buvo Ties 4090 Archer)
<**•**•<*« **

No. 68—DEKLAMATOKI U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... • ®

No? 69—EILĖS IR PROZA 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- QE/ 

lapių knyga .
No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš

kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės Šia 105 CfiČ 
pusi, knyga ....... ****

—

Užsisakydami prisiųskite 
money orderi

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. tDL.
=SSMhKSS



t NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa > 

Published Daily Except Sunday hy 
rhe Lithuaulan News Pub. Co., Ine

1739 South HąUted Street
Telepbone CANal 8500

Subscription Rates:
I8.O0 per year in Canada
|5.00 per year outside of Chicago
88.00 per year'ln Chicago 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, V39 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cęnal 8500.

Taikos žinksniai
■ ■1 ■■■—■■■Įl Įį I, ■■■

f #

Nežiūrint karingų Green’o pareiškimų Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijoje prieš C. I. O. ir piktų 
Lewis’o atsikirtimų Green’ui, sveikas protas visgi dąr 
nėra galutinai užmigdytas Amerikos darbininkų judė
jime. ’ . • ‘

Paskiausios žinios sako, kad C. I. O. konvencija ga
vo A. P. Federacijos atsakymą į savo taikos pasiūlymą 
ir paskyrė komitętą iš 10 asmenų, kurie nori susitikti 
šio mėnesio 25 d. su Federacijos atstovais ir pasikalbėti 
apie taikos derybas. Federacijos viršininkai, išgirdę ąpie 
šituos C. I. O. žinksnius, išreiškė sutikimą pasimatyti sų 
Lewis’o unijų grupės delegacija ir tartis.

Iš šitų faktų aišku, kad abiejose pusęse yra stiprus 
palinkimas prie taikos. Galimas daiktas, kad, sykį pra
dėję tąrtis, Federacijos ir C. I. O. atstovai prieis prie 
susitarimo. Tai butų milžiniškas laimėjimas Amerikos 
darbininkų judėjimui.

Dabar tik reikia, kad taikos šalininkai abiejose pu
sėse darytų didžiausią spaudimą į Amerikos Darbą Fe
deracijos ir Industrinės Organizacijos Komiteto vadus, 
kad jie laikytųsi. Visos dąrbininkų unijos, kurios pri
klauso vienai arba kitai frakcijai, turėtų laiškais ir 
zoliucijomis bombarduoti juos, reikalaujant taikos.

re-

Britanijos užsienių reikalų ' miiijsteris Anthony 
Eden vakar pasakė kalbų Llandudno mieste, WaWe, 
kurioje jisai aštriai įspėjo Italijos fašistų valdžių,- kąd 
britų “kantrybė yra beveik išsisėmusi” italų intervenęi- 
jos Ispanijoje atžvilgiu. ?į. ” ••

Šis Edeno pareiškimas turi ypatingų reikšmę, atsi
žvelgiant į tąi, kad dabar yra šaukiamas tarptautinės 
“nesikišii ’ komisijos susirinkimas, kiuris svarstys 

 

klausimų apie “savanorių” atšalikimų iš, Ispanijos* Ang
lija, matyt/yrą pasiryžusi tame susirinkime reikalauti, 
kad Mussolini be atidėliojimo ištrauktų savo kareivius 
iš Ispanijos, o kad. ne, tai anglai su francuzais bus pri
versti imtis griežtų priemonių užkirsti kelių fašistų in
tervencijai Ispanijoje.

Britanijos ministeris, be to, davė suprasti Italijos 
diktatbriui, kad jo užsimojimas paimti savo kontrolėp 
Ispaniją yra bergždžias, nes seniai esu patirta, jogei 
svetimoms šalims kištis į vidujinius Ispanijos reikalus 
nėra mažiausios naudos.

Taigi, pa visų svyravimų Anglija, gal būt, galų ga
le, stos prieš fašistiškus akiplėšas ir padės Ispanijos de
mokratijai < atsiginti nuo svetimų užpuolikų.

Anglų kantrybė baigia išsisemti; minis terio;'įžymaus socialdemo- 
. krato Veikėjo Sandlerio visa

STOJA Už PILIETINĮ KARĄ

Kunigų laikraštis “Ameriką”, 
kuris eina Brooklyne, smerkia 
Dr. J. Šliupą, kad jisai visą lai
ką kovojo “prieš krikščionybę”, 
kuri esanti didžiausią žmogaus 
brangenybę. Bet kaip tas ląik- 
raštis supranta krikščionybę, 
matyt iš ją straipsnio apie Is
paniją, kuriame jisąi teisipą 
fašistus ir jų talkininkus, įtrąur 
kųsius kraštą j ba(sų pilietini 
kąr^ “Amerika” rašb:

“Kadangi Ispanijoje gres$ 
rimtas pavojus taikai, teisin
gumui, tikybai ir bendrai 
Žipojuų gerovei, tąi reikėjo 
rasti atatinkamą išeitį, Gai
la, kad toji ĮšeRis buvo tik 
kąpaą, bet FUtytį, kad tai 
buvo vienintelė , priemonė 

gelbėti.”

Užsakymo kaina*
Chicago je — paštu:
Metams $8.00 
Pusei metu  4.00 
Trims mėnesiams  _____ _ 2.00
Dviem mėnesiams ____ 1.50
Vienam mėnesiui ____ *____  .75

Chicagoj1 per išnešiotojus:
Viena kopija____ _ _____ _____8c
Savaitei •*<••««••• ••••••••••••••••• • 18c 
Mėnesiui   ____________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..._ ........----------------- $5.00’
Pusei metą 2.75
Trims mėnesiams 1 J>Q I
Dviem mėnesiams---- -------------- 1.00
Vienam' mėnesiui .7$ I

Lietuvoje hr kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

NIetams ......$8.0.0
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams — 2.50 
Pinigus reikia siųsti (fašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

r

. Vadinas/, armijos karipinkų 
klika su geų. Franco priešakyje 
nerado kitokios išeitięa ‘‘gelbė
ti. kraštą”, kaip sttotį į karą 
prieš teisėtą respublikos vy? 
riausybę! ‘ ‘

Nuo ko jie tą kraštą “gelbė
jo”? Nuo pavojaus faikąi!
. Gelbėdami kramtą nųę pavo
jaus taikai, tie generolai pra
dėję kariauti. T»i Via tas pątą, 
kaip kad “daktaras” gelbėda
mas |mogų nuo pąvojąus gy
vasčiai, tą Žmogų nužudytų! 
Tokį “gydytoją” reikėtų užda
ryti j beprotnamį, o ne girtu

Teisindamas pilietinio karo 
kaltininkus, tas Brooklyno laik
raštis užmirštą dar pastebėti 
tai, kad į karą Ispanijoje suki
lėliai w mUiRM $aliM
valdžias, būtent, Itąlįjoą. įąš^ų 
valdžigrif Vokietijos nąėįų val- 

d^ią. Tokių bųdų ta žmonių 
skerdyriė pavirto užpuolimo ka
ru prieš Ispaniją.

Tai šitokia’ yra to klerikalų 
laikraščio “krikščionybe”.

NE VISI KATALIKAI PRITA
RIA PLĖŠIKIŠKAM fašizmui

Bet ne visi katalikai pritaria 
fašizmui ir jo plėšikiškiems žy
giams. štai, Clevelando “Lietu
vių .#jnįę§” kalba ąpie tą. patį 
Ispanijos, katą visai kitaip. 
Straipsnyje "Fašizmas drums
čia pasaulinę įtaiką”, Taę laik
raštis tarp ko kito sako:

■ ■■ “Etiopijos užgrobimąs ne
buvo kas kitas kaip tik fa
šizmo imperijos praplėtimas. 
Ispanijos naminis kąrąs nėra 
ispanų vaidai, bet fašistinio 
bloko sustiprinimas. Japoni
jos nuolatiniai kinų "žemės 
nukandamai yrą sistemątingi 
fašistinių jėgų sustiprini
mai.”
Clevelando katalikų laikraštis 

mano, kad dėl to fašistų stiprė
jimo žymi dalis kaltės puola’ 
ant Anglijos konservatorių, ku
rie fašistams, nuolatos patai
kauja. J

(Tęsinys)
Bętgi ir ši paskola dėką Šiau

rės Amerikos finansų politikos 
Lietuvai išėjo tik i naudą. Mat, 
dalykas tas, kad tais laikais 
Lietuvos valiuta/vis dar nepąsi- 
tjkęta ir paskolos sutartis buvo 
sudaryta .dolerių valiuta. Su
prantama, dolerio kursui nukri- 
tus ir ši paskola’ doleriais mo
kama... • 1 

Vis dėlto švedai kreipėsi į, tuvą Švedijos užsienio reikalų 
Liėtavoš- vyriausybę' prašydami 
šią sutartį perredaguoti. Kaip
ką čia jie išsiderėjo, bet Lietų-< LietiYva su/tlnka su džiaugsmu.

i M 1 • v 1 • * •• 'va tos paskolos išmokėjimui jo
kių. sunkumų neturi ir vietoj 
reikėjusių mokėti 60 milijonų 
litų dabar teks apie pusę tiek 
grąžinti. Tai geras biznis...

‘l • '

Prekyba su švedais
I

$emau Lietuva pas švedus1 
daugiau pirkdavo, negu jiems, 
parduodavę. Taip 1928 metais į 
šyediją eksportuota tik už 3.07 
milijonų litų, o iš tenais pirkta 
u^ pepkis su puse milijonų l|tų.

Tękją padėtis tęsėsi maždaug 
kelis metus.. Ir štai' jau 1935 
meta|s tąsai balansas išsilyginą. 
Už tris milijonus su virš pirk
ta ir už tiek pat parduptą. o 
pereitais metais jau Lietuva 
Švedijoje mažiau pirko ir tenai 
daugiau pardavė.

Tas prekių mainas taip pat 
žymiai pasikeitė. Jei seniau Lie
tuva iš Švedijos dąųg parsiga
bendavo daug veislinių gyvuliu,; 
žemei dirbti įrankių ir trąšų, 
tai jau dabar arkliai eksportųoT 
jąm* į švęfllją, pąrduoda'mą te? 
nais kaip kurios sėklos ir mėsos, 
gaminiai. O iš Švedijos jau per
kama ne žemei dirbti gatavi į- 
rafikiąi, įvairus padargai, bet 
tik žaliava, būtent, varis, plie
nas, rudą įr taip toliau. Tai 
švedai ir toliau nenorėdami pra
rasti gerą Lietuvos rinką, 0 be 
to, nori bendradarbiauti politi
koje ir kad nebūtų’ pamiršta jų 
ląivįuįukyste dąbąr rądo reika
lo vėl iš naujo tartis prekybos 
reikalais sU Lietuva, štai visais 
tais tikslais ir atvyko į Lietuvą 
Švedijos užsienių reiklų minis-? 
terfs, diplomatas J. Sandlerię.

BepdradąrbiavimavS

Visi dėlto smagu pabrėžt, kąd 
Lietuva savo užsienio politika 
turi orientuotis, turi palinkti 
kaip tik J tas valstybes, ku^ių 
vidaus gyvenimą vairuoja nę 
kokie išsišokėltai, , tariamieji 
tautų vadai, beit plačių įmonių 
sluogu pariąkU $$ 
demokratiją giliai šaknis įlei
dus, kur gyvenimas plaka nor-

“Anglijoj konservatyvišku- 
mas”, sako jisai, “žymiai pri
sidėjo prie išbujojimo fašis
tinių jėgų, kurios šiandien 
gresia net pačiai Anglijai jr 
jęs plačiai imperijai. Ačiū 
Anglijos politikų padarytoms 

■ klaidoms, šiandien fašiątihės 
valstybės drąsiai grasiną vi
sam pasauliui. Tie diktatorių 
grasinimai kas diena girdisi 
labiau ir balsiau. Demokra
tiškos valstybės pradeda į 
tuos grąsinimus reaguoti. 
Tas' reagavimas arčiau ir ar
čiau stumia pasaulį prie ki
virčų ir aktualio susikirtimo. 
Ryt po ryt o turės įvykti ka
ras už pirmenybę tarp De
mokratijos ir Fašizmo. Ar 
bus tas atlikta ramiu diplo
matiniu budu, arba gal rei
kės panąudoti aktualės jė
gos.” .
Čia, kaip, matome, visai' kito

kia pažvalga, negu ‘“Amerikos”, 
“Draugo” arba kitų klerikališkų 
laikraščių., šįe teisina fašistus 
ir net pritaria tokiam nekri
kščioniškam dalykui, kaip ką
rąs. Tuo tarpu “L. Ž.” simpati
zuoja demokratinėms valsty
bėms, ir geidžia’, kad jos nu
laužtų fašizmui ragus.

, --------............. .. ...
• ; . t

Lietuva - Švedija 
-------- - ,, v ;------------

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

maliu pulsu, kur žmogaus lais
vę nėra paneigta. v

Ir juo šioks hęndradarbiavi- 
mas su tokiomis valstybėmis 
pasidąrys glaudesnis, juo labiau 
teks tiek ūkiškame, tiek poli
tiškame gyvenime tos rųšies 
valstybėse ieškoti Lietuvai at
sparumo, juo pačios Lietuvos 
vidaus gyvenimas turės darylis 
skaidresnis ir pilnesnis.

Štai dėlko atsilankymą į Lie-

Šiuo atsitil^įmu padarytos vie
no ar kito pobūdžio sutartys vis 
dėlto. Ljętųvai daug .dąųgiąu 
žadės, negu, sakysime, jos pa
svirimas į Vokietijos, pusę, Kad 
įr keista’, kad šios dienos Lie
tuvos gyvenimo vaduotojai ma
žiausią* simpatijų turi demok- 
vatįnįų 'valstybių santvarkai,, 
bet vis dėlto aplinkybių verčia
mi užsienių politiką verčiami 
derinti. kaip tik su tomis vals
tybėmis, kur tvirtai laikosi de
mokratinę santvarka.

Aišku, kad taip o ne kitaip 
yra.

Lietuva tampriai bendradar
biaudama s.ų gkąndmayijps, val
stybėmis tiek kųltųriŠkai, tiek 
politiškai kaip tįk dąugiąilsia 
gali ląimėtj, nęgu,. šąkyęimę, 
besivaikydami tų didžiųjų vals
tybių, kuriose, yra įsjgąKjusi 
autoritetinės vyriausybė. Skan
dinavų valstybes s^vo kultūrą,, 
savu vidau^ gmnimo susitvar
kymu toli; gx*ažu prąnešą kitas, 
dideęąes valstybes, k^ip, Saky
sime, Italiją/Vokietiją, ir kitas. 
O be tą. Skandinavų visos, val
stybės visai/ neturi bet kokių 
nąrs užąimofįinų šveitimus kraš
tus atkariauti arbą juos ūkiš
kai pavergti.

Juk beveik visos šitos Skan- 
dįpayų valstybės jau buvo pra
dėjusios nusiginkluoti ir tik 
paskutiniąįą metais dįdęįėms 
valstybėms šuskatąs ginkluotas 
ir j ęs sąyo kariuomenių ąkaL 
čių< pradėjo '/didinti.

KhMuriniaį iš šių mažesnių 
valstybių Lietuva taip pąt daug 
sau ką gali pasisemti ir įšigy4;j. 
Juk visos tos valstybės netu
ri rafinuoto miesto gyvenimo; 
jis tų kraštų žmonių gyveni
mas, labai, .panašėja Lietuvos 
gyvenimui. Ūkio gi ąrityje, o 
ypač, žemės, ūkis, čia Lietuvai 
tik pavydžiu gąb būti ir tokiu 
iki šiol iUąi buvo.

Tad visais atvejais Lietuvai 
pravartu' sų Įtąią kraštąįą hepdr 
radarbiauti ir ieškoti s,u jais 
tampresn^^ 'glaudesnių ryšiui

Jei Baltoskandijos valstybes 
galėtų sudaryti tik ne ūkišką 
sutartį, bet kąrtu ir politišką 
junginį, tai butų tokia stipri jė
gą, su kuria didelės valstybės 
butų verčiamos rimtai skaity
tis, taip lygiai kaip jos dabar 
negali tylomis apeiti anuomet 
sudalyto Oslo bloko, kuris 'vei
kia ūkišką gyvenimą.

Suomija keičia savo nusj- 
statymą

Aiškų, kad šiuo metu vokie
čių, lenkų ir italų politikai tiek 
veikia, kad svajoti, jog greti
moje ateityje tokia sąjunga ga
lėtų įvykti, netenka, štai Balka
nų valstybės turi sudarę tarp 
savęs politišką sutartį, ir da
bar vokiečiai, italai visa daro, 
kad šitą sąjungą išardžius.

Turėsime vilties, kad švedi-

bendradarbiavimą suartins ir ne 
tik prękybiškai, bet įr politiškai 
tasai bendradarbiavimas dar 
labiau sustiprės. Čia visa; ne
tenka abejoti, kad visos Lietu- 
Vos demokratiškai nusiteikusių 
sluogsnių tikras ir nuoširdus 
pageidavimas, tiek kulturinį, 
tiek ūkiškąją ir politiškąjį ben
dradarbiavimą sd Švedija dar 
labiau sustiprinti. t

Lietuva visu savo gyvenimu 
labiau turi orientuotis į Skan
dinavijos valstybes, bet ne klai
džioti vokiečių ir kitų perša
mais šunkeliais.

Tenka dar pridurti, kad Lie
tuvos politiniu gyvenimu ■ pas
kutiniu laiku, labiau susidomėjo 
Suomija, kur^ seniau privengė 

 

bet kokių nors\artimesnių ry
šių su Lietuva 
dabar tenais Suomijoje vokiečių 

jos užsienin reikalų ministerio | įtaka sparčiai pradėjo tirpti.

—Para Bellum.
GALAS

j. Sanętlerio atsilankymas Lię- 
tuvojįe dar labiąu šitų kraštų

Grybai ir Prietarai
Kąi kurie grybai yra ląbai dingi. Ne visi. Yra karčių ir la- 

ųuodįngi. Jau ne vienas tokių 
prisivalgęs atsidūrė ten, iš kur 
grybai. dygsta—po velėna... O 
dėl to ir pramąųė žmonės apie 
grybus visokių pasakų, prietarų 
bei burtų. Žinoma, tie prietarai 
daugiausia yra taip vadinami 
“budai”, kaip grybus tikrai pa
žinti ir geruosius nuo blogųjų 
atskirti. Palukštenkime čia tuos 
budus, pažiūrėkime, kas gero 
juose gludi.

Sako, reikia kokį nors pasi
dabruotą daiktą (šaukštą ar ša
kutę) draugėj SU grybais pavi
rinti, ir jeigu jo spalva pakitęs, 
tai bus tikras ženklas, kad gry
bai yrą*ųų6dingi. Stebėtiną, kad 
šitas mėginimas, niekuo nepa-» 
remtas, vis dėlto išsilaikė liau
dies medicinoje per tūkstančius 
metų. Pirmame šimtmetyje po 
Kristui Romėnų x naturą'listas 
Plinius apie jį, rodos, kalbėjo. 
O įš tikrųjų ęia grybai visai ne
kalti, nes ne jų nuodai šaukštą 
ar šąkųtę nudažo, bet tam t k 
ri gąząi (sįeripis vaųdępilis), 
kurie atsirandą' grybuose jiems 
puvąnt. Tikrai sveikas grybas, 
net ir taip baisiai nuodingas, 
kaip Ąmanita, šaukšto nekandą 
—nenudažo. Bet pastovėję, pra
dėję gesti grybai, tai kad ir 
pekalčiaųsi bus,'vadinasi, nebus 
nuodingųjų grybų šeimos nariai, 
vįs fięk sidabrinį arba pasidab
ruotą šaukštą nudažys. Sugedus 
žuvis, pavirinta draugėj su si- 
dabrihiu šaukštu, irgi jį nuda
žys. Taigi, šitam mėginimui nie
kas netikėkite įr juo nesinau
dokite, nes jis neturi po savim 
nei prąKtikos, nei mokslo pa
grindo. Ne vienas su juo labai 
Skaudžiai apsigavo ir ne vienas 
dąr apsigaus, jeigu jam tikės.

Surihme vandenyje grybus 
pavirinus arba tik gerai druska 
juos apibarsčius, sako, jeigu jų 
spalva persimaino, t# jau ženk
las, kad jie yra nuodingi, šitas 
prietaras irgi yra tūkstančių 
metų senumo. O jis yra apgau
lingas, nes daugelis labai nuo
dingų grybų druskos nebijo, va
dinasi, dėl jos savo kailio ne- 
mąįnę. Vię dėlto noroms ųeno- 
roms reikia pastebėti, jog dau- 
geliš autoritetų sutinka, kąd 
druska, ‘^apvalę” grybus nuo 
nuodų. Sakoma, kad Europoj 
biednuomenė kai kur net mus- 
mirjus sūryme gerai išverda ir 
pąskui valgo, Abraomui špygą 
rodydami... Bet geriau tokių 
baųdymų visai nedaryti, vadi 
naši, su savo sveikata ir gyvy
be nežaisti- Saugiausia, įęi ne-, 
žinai tikrai, kad grybas yra get 
ras, tai jau su druska jo gerų 
padaryti nebandyk, nors, tiesą 
sakant, druskoje gėrai pavirin-t 
ti kad ir geriausius grybus pa-, 
tartįpa.

Baisiai kartus, liežuvį degin
tą deginą grybai,, sakę, yrą' nuo^ Kurie yra geri, kurie blogi, tik

^laikyti, nes

ražus, bet nuodų

bai gerų grybų, ir yra karčių jr 
nuodingų. Vis dėlto geriausia 
karčių grybų visai nevalgyti.

Tą patį reikia pasakyti ir a- 
pie “pienuotus” grybus, vadina
si, turinčius baltų syvų, tarytu
mei pienas. Yra šitos rūšies gry
bų gerų, yra ir nuodingų. Jei
gu tikrai nepažįsti ir negali 
jų išskirti, tai geriausia jų ir 
nevalgyk.

Tas pats ir su tos rūšies gry
bais, kurie padaro vandenį juo
dą, kaip smalą. Jų yra ir nuo
dingų ir nenuodingų. Jei neži
nai tikrai “kuris yra kuris”, tai 
ir nevalgyk.

Yra labai ryškios spalvos gry
bų, kurie mirgą miškuose, ta
rytumei gėlės. Vieni iš jų yra 
labai nuodingi, kiti ne. Imk tik 
tuos, kuriuos iš patyrimo pa
žįsti. Abejonėms čia neatsidėk, 
nes nudegsi nagus, žinai, mus- 
miriai labai 
pilni ligi ausų\

Liaudies medicinoje yra prie
taras, kad visi grybai, kurie au
ga' ant kelmų, senų išvirtusių 
medžių arba aplink gyvulių mė
šlą, yra nuodingi. Netiesa, nes 
daug gerų grybų auga ant me
džių, ir jie yra visai nenuodin
gi. Bet, antra vertus, yra ir nuo 
dingų. Laikykis bendros—ir ge
riausios—taisyklės: tikrai nepa
žįsti,- neimk.

Drėgnoje, tamsioje klaikioje 
.vietoję užaugę grybai, sako, yra 
baisus, kaip jr- ta vietą. Ne vi
si. Dagelis geriausių grybų 
kaip tik i¥ auga tokiose vieto
se. Hat auga ir nuodingų. Ne- 
Imk tų, kuriu esi neįŠbandęs sa-. 
vo pilvu. Ir nebandyk, jei ne
žiną!, kaip reikia grybus išban
dyti, kad gąlėtum patirti, ąr jie 
nuodingi ar ne.

Kekėmis, krūvomis ąrbą kuo
pomis augą grybąi, sako, yrą ne 
gėrį. Netiesa. Daug geriausių 
grybų kaip tik taip ir auga, 
Bet taip auga ir nuodingų gry
bų. Imk tik įųos, kuriuos 
rai pažįsti.

Kai perląužį grybą, jeigu, 
ko, pąviratą melsvu, žąlsvu 
ba rusvu, taį jąU ir mesk, nęs 
3sąs nuodingas, ęįą tiesos yrą, 
nes kai kurie nuodingi grybai 
taip pakitėja perlaužti, bet an
aiptol ne visi, O dėl to ir nerei
kia šitos taisyklės vartoti, nes 
galima apai vilti: gerus grybus 
išmesti, gi nuodingus suvalgys 
ti. Tokios taisyklės, kurios dir* 
ba iš abiejų pusių arba galų, vi
sados yra pavojingos.

Sako, jeigu grybas yra lipnus, 
tarytumei tik ką iš klijų iš
trauktas, tai jau jo ir nevartok, 
nes nuodingas. O iš tikrųjų taip 
nėra. Daug yra labai gerų gry
bų, kurių viršeliai yra lipnus, 
ir daug yrą nuodingų grybųt ku
rių viršeliai 'taipgi yra lipnus. 

tik

sa-
ar-

I

nuodingų 
taip leng- 

kad net 
yra labai 
savo gal- 
neųorite

patyręs tokiame reikale žmogus 
tegali pasakyti. Todėl ir Šita 
taisyklė veikia iš abiejų galų ir 
yra pavojinga. Geriau ja nesi
naudoti.

Sakoma, kad visi geri grybai 
turi kotą gerą, storą ir kietą, 
tarytum policininko lazda. Bet 
yra lą’bąi nuodingų grybų, kurie 
turi kaip tik tokį kotą. Tai pa
vojinga, niekuo nepagrįsta tai
syklė. Ja nesinaudokite, jei no
rite dar metą kitą pagyventi.

Taip pat pavojinga ir šita tai
syklė, būtent, jei kotelis leng
vai, gražiai išsineria iš viršūnė
lės, tai grybas yra geras, jei ne, 
tai nuodingas. Atsargiai su šita 
taisykle, nes yra labai nuodin
gų grybų, kurių koteliai kuo 
gražiausiai išsineria. Ja nepasi
tikėkite, jei nenorite bėdos arbą 
mirties.

Liaudies grybiniame žinyne 
labai svarbiu dėsniu skaitomas 
yra šitas: jeigu grybo žievelė 
lupasi lengvai, tarytumei svo
gūno lukštas, tai grybas yra ge
ras, bet jeigu ne, tai “lookput”! 
Šita taisykle anaiptol nesinau
dokite, nes yra labai 
grybų, kurių žievelė 
vai ir gražiai lupasi, 
mielą žiūrėti; bet jie 
pavojingi. Meskite iš 
vos šitą taisyklę, jei 
eiti grybauti į — kapines...

Daug yra grybų, kurie turi ro 
rinės spalvos pažiaunes, kurios 
atsimaino į tamsiai ruuas. Yptač 
tatai įvyksta grybuose, kuriuos 
amerikonai tik vienintelius ir te 
vadina grybais—mushiooms; ki 
cųs visus jie paprastai vadina 
toadstools — šungrybiai. O tai 
yra Agaricus ęampęstris, mea- 
dow mushroom — pievagrybis 
—arba the mushroom, kaip a- 
merikonai sako. Atsargiai ir su 
šita taisykle, nes yra grybų, k u 
rie turi gražias rožines pažiau
nes, vis dėlto yra nuodingi.

Daugelis ’grybininkų mano, 
kad jeigu grybas turi malonų 
skonį ir kvapą, tai jau ir geras. 
Atsargiai su šita apgaulinga tai
sykle! Labai nuodingas grybas 
—Agaricus amanite—yra ir ska
nus ir kvapnus, bet baisus. Blo
giausia, kad jis savo dantis te
parodo tiktai po 6 arba 12 va
landų, kada jau užsinuodija- 
siam žmogui maža pagalbos tė
ra.

Dar vienas prietaras. Sako, 
kad grybus reikia rinkti anksti 
rytą, kada ir žmonės, ir gyvu
liai, ir medžiai, ir net pati sau
lė dar miega, tai tada jie, girdi, 
busią geri. Tai tikri burtai, dau 
giau niekas. Tai panašiai, kaip 
viena moteriškė kad darė. Ji, 
būdavo, virdama grybus, dažnai 
Žegnojasi ir poterius kąlba. Da
bar ji grybauja Kaziiųierinėse...

Dr. ĮęšlLokas-Margeris
x
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Netvarko šaligatvių
RASEINUUr-Pavasarį, iš 

grindus Vytauto g-vę, liko ne
sutvarkyti šaliagątviai, ypač 
prie rusų cerkvės, kur praėji
mas visai užverstas seno šali
gatvio gabalais. Gyventojai tu
ri eiti antra gatvės puse, bet 
prieš pora savaičių ir šis ša
ligatvis išardytas, ir kaip iš
rodo nesiskubipama jo sutvar
kyti, o dąbar pradėjus lyti at
siranda daug purvo. Toj pačioj 
vietoj yra įėjimas į hiiesto so
dą, kuris taip pat visą vasarą 
užverstas akmenimis ir nesu
tvarkomas.

Paskutinių laiku savivaldy
bę išgrindė Ligoninės ir dalį 
Dariaus-Girėno g-vės, kur šą- 
ligatviai taip pat nesutvarkyti 
ir ravų nepadaryta, todėl ir 
prie seuęsięs pieninės sklypo 
vanduo ne ravais, bet šaligatviu 
bėga. Jei s-bė pradeda kokią v 
nors g-ę tvarkyti, tesutvarko 
ją iki galo, nepalieka jos nesu
tvarkytos, nes juk tų gatvių 
gyventojai moka mokesčius 
kaip ir visi kiti 

• '
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PROGRESS
>Š*: r'.|J-!>.i'.li1.1.

kravtuvEje
DIDIS FALE FESTIVAI.

daugiau valgyti nebe-zma

yra ponas R. ?

nuo

uz

gina labai šiltą vii

tamsiai mŲLy

kai

gerai

Madni AKiniai

MES, KALBAM LIETUVIŠKAI

lengvais išmokėjimais
Didelė nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų

ŪSE

WNE

Tel. Lafayette 1310

Gree-n pakar- 
kad Jis norys 
bet kada CIO 
tikrinimą pi

Šimtai kitų gražių Parlor Setų galima 
pasirinkti už numažintas kainas nuo ....

Sėdėjimo streikai 
baigia išnykti

Federacijos konvencija 
nepriėmė Howard

Fordds lokautu 
kovoja uniją

Skelbia mirtiną 
kovą CIO

Indianapolis 
be pieno

Federacija smerkia 
darbo santykiu . 
tarybą \

Federacija atsisako 
nuo taikos su CIO

Federacija priešinasi 
minimum algų 
įstatymams

Algų įstatymą 
laukia smarki 
kova

$35.00 vertės aržuolo medžio 
5 dalių, gražus BREĄKFASI 
SETAI, kąip aut paveikslo, 
labai numažinta kaina, tik

Fede- 
r nėr

laužant sa 
naująją Įlli 
uniją, Pro 
(Einant Fe

Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitą! ir gerai; kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą.

—Kad 
galėjau.

atėjo sveika
tai žinomąs

Aatrį- 
Tai yra tų avių,

Išpardavimas

Dėlto, kad banko paskola konst
ruktyviam, bizniią nešu. ąawĮą vė
sai apylinkei, prisideda prie di
desnio biznio vęiklba, darvinin
ių samdo,s, uždarbio, ir pirkimo 
galios. Mos mielai laukiam pro
gos, kad galėtume suteikt pasko
lą atsakomingam skolintojui.

TOUR
WriteforEreeEye Book

Pąsiklausykit musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedalioj 
11 vaL ryte, iš storio® WGES, 1360 kilocyctes.

' Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija, po visos sąvai- 
tės svarstymų atsisąkė priim
ti delegatu spaustuvių darbi-

AUROLEK Stiklais 
ARBA 'TOLUMUI 

kTAS DYKAI

PUIKIAI ĘLGĖ^I

—Na, kaip tu, Jonuk, elgeisi 
draugijoje?

—Labai puikiai, mamyt.
—O kcdęl taip greitąi gij-

Labai šilti svederiai 
kan Vilnų 
kurios au^a tik šaltuose kraš 
tuose

Amerikos Darbo Fede 
konvencijoj jos prezi 
Willįąm 
tikrino, 

ąu CIO,

—Kur
—Jis kalbasi telefonu su sa- 

vo žmona?
—Jis jau pu’sontros valan

dos kalba ir vis sako tik “ąlo” 
arba “taip”.,

Stengiamą^ iš kopvencijos 
pašalinti ir visus kitus 
mus CIO, pritarėjus.

Sėdėjimo streikai pastaruo 
j u laiku baigia visai 
Net ir tos unijos 
miau buvo paskelbusios 
liūs sėdėjimo streikus, 
nuo jų susilaiko ■ ir juos

Jau’ visą savaitę Indianapo 
lis, Ind., streikuoja pieno išve- 
žiotojai ir visas miestas yya 
be pieno. Kiti patys vežasi pie
ną iš pieninių. "

—Ar tu tikrai jau pasiryžai 
nebegerti?

—Tikrų tikriausiai, jau žen- 
giąu pirmą žingsnį: pirkau 
peilį be kamščiatraukio.

Federacijos vadai 
pu’ola prezidento 

siūlymą pravesti 
darbo valandų

labai tvirtos, kešenes apsiuvi- 
su skarelėmis—storos ir* šil

$35.00 vertes, 3-jų dalių, Šios 
gražios, moderniškos mados 
LOVOS — pilnas įrengimas: 
Lova, Springsai ir Spring- 
sinis Matrasas už

Su Garsiaisiais W
SKAITYMUI, SIUVIMUI

APDRAUDOS C1
Išduodama su kiekvieną VVinner akinių parduota pora, 

užtikrinant, jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarki! su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiai^ Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamas Sunkiai-Pritaikomuose peisuose. Prisidėkit prie eilių

Tūkstančių dėkingųklijentų visoj šąjy

ATGAL Į MOKYKLĄ
Bet Pirmiau į VVinner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

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

Vadovybė D-ro Albert Ęąrl Winner, O.D., D. O. S.

PHWASTIS
f—Tamstą veikei, tąi Įnąąo 

duktė dainavo itališkus roman
sus. Tamsta, tur būt, italas?

—Ne, aš dainavimo mokyto-
ninkų unijos pręzicįentą Hovv- 
ard, nors jo unija priklauso 
Federącjjąi. Jis nepriimtas to
dėl, fcąd jie kąvtu yrą ir gene
ralinis CIO. sekretoriuj.

Howard tuoj po tokio nutą- 
riino apleidę Federacijoj kon
venciją ir išvažiavo į Atlantic 
City laikomą CIO. kopvenci-

Patarnavimo ar Kredito 
Reikalu Pirma MatyKit 
Mus .

Prezidentas Rooseveltas 
bedamas antradieny per radio 
pasakė, kad jis,, tarp kitko, ru-; 
pinsis specialiame kongreso po- ■ 
Sėdyje pravesti minimum algų 
ir maksimUm darbo valandų i 
Jstątymus, tikslu apsaugoti la-! 
blausia išnaudojamus ir ma
žiausia uždirbančius paprastus 
dąrbininkus.

Dabar pranašaujama, kad 
tokis prezidento pasiūlymas iš
šauks kongrese aštrią kovą, 
ypač kad ir Darbo Federacija 
išėjo prieš projektuojamus 
įstatymu’s, kuriuos ji vadina 
“tironiškais”. ✓ Lygiai taip pat 
tuos įstatymus vadina ir ka
pitalistai.

Miners 
konstitucija, prie Fe- 
negalį priklausyti dvi 
to paties amato, uni-

Nors 
racijos 
dentas 
totinai 
taikos 
konvencija tą 
ėmė už gryną pinigą ir pasiun
tė pasiūlymą taikintis, tai 
Green skubiai nuo taikos atsi
sakė. Girdi, CIO. pąsiulymas 
nesąs nuoširdus, be to CIO 
stato taikymos sąlygas, o Fe
deracija nesutinka svarstyti 
jokių sąlygų ir reikaląuja be
sąlyginio CIO unijų pasidavi
mo.

(Vėliausios žinios betgi ro
do, kad taikos derybos tarp 
abiejų didelių darbininkų uni
jų sąjungų — Amerikos Dąr- 
bo Federacijos ir CIO. — in
dustrinio organizavimo komi
teto, visgi įvyk^ Įšpradžių at
metusi CIO, pasiūlytas dery
bas, Federacįją betgi apsigal
vojo ir padavė savo pasiūly
mus. CIO. tuos pasiūlymus pri
ėmė ir iš savo pusės pasiūlė 
pradėti derybas tuo jaus 
spalių 25 d., pirmiausia susi
renkant tam tikram komitetui, 
kuris nustatys visą derybų 
tvarką. Dabar laukiama iš Fe
deracijos galutino atsakymo).

SIŪLOMA GRAŽIOS PREKES 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!

SVEIKSTA. — Garsi ne- 
regė lektorė Helen Keller, 
kuri buvo sunkiai susirgu
si vidurių ligą. Bet Roches- 
tcr, Minn., jai buvo pada
ryta operacija ir ji dabar 
eina geryn. Ji yra 57 metų 
amžiaus. Nors ji yra akla, 
ji pasiekė augštųs mokslus 
ir yra paskilbusp lektorė, 
taipjau žymi darbuotoja 
aklųjų labui.

Stasys ir Teodora Martiniai
Maloniai kviečia. jus atsilankyti ir peržiūrėti musų 

RUDENINĖS DRĘKES.

T. MARUMUS MEN’S SHOP
3358 So. Halsted St. Tel. Boulevard 3210

Darbo Federacijoj konven
cija vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kuri aštriai pasmerkia na- 
cioiialę darbo santykių tarybą, 
kuri taikindama nesusiprati
mus pramonėse, ar pravesda- 
nia darbininkų atstovų rinki
mus, didžiausią domę kreipia 
į abelnus visų dirbtuvės dar
bininkų interesus, o ne j in
teresus nedidelių būrelių ge
riau apmokamų amatninkų.

Federacija be kitko reika-. 
]ąuja, kad renkant darbininkų 
atstoviu, rinkimai butų atlier 
kami <ne visų darbininkų kar
tu, o sulig amatais.

Fordas paskelbė lokautą g 
uždarė savo dirbtuvę Kaušas 
City, Mo„ kada ten uniją pra
dėjo smarkiau organizuoti dar
bininkus.

Pąsąk Kapsas City Stąr, 
Fpręio privatinės policijos vir
šininkas Bennet pareiškę^, 
kad Fordas niekad nebeatidą^ 
rys tos dirbtuvės, jei Kąnsąs 
City policija toleruos esančias 
sąlygas ir leis pikietuoti dirb
tuvę.

išnykti 
kurios pir- 

dide- 
dabar 
smer-

Džėketų gerų skurinių, juo 
dų 'ir rudų. Taipgi ir vilno
nių miJĮijių- 
nų ir margų,

Skrybėlių įvairių madų ir 
spalvų Mallory ir Portis 
Bros, išdirbysčių.

Viršutinių marškinių Wil- 
son Bros, ir Arrow Firmų.

Pirštinių didžiausias pa
sirinkimas, įvairių rusių nuo 
plonų žamčinįų skaleliu ik* 
storų tvirtų, Šiltų su zųį- 
kio kailiukų pamušalais.

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija, suteikusi galią 
savo pildomąjai tarybai visiš
kai pašalinti iš Federącijos vi
sas CIO industrines unijas, da
bar visą domę atkreipė į įsta- 
tymdavystę. 
labai piktai 
Roosevelto 
maksimum 
minimum algų įstatymus, ku
rie apsaugotų menkiausiai ap
mokamus ir ilgiausias valan
das dirbančius paprastus dar
bininkus. Federacijos vadai 
projektuojamus įstatymus va
dina “tironija” ir griežčiausia 
juos smerkia. Jie bijosi, kad 
pravedate tokius įstatymus kar
tais gali nukentėti būrelis Fe
deracijai priklausančių 
apmokamų amatninkų.

Paprasti darbininkai 
racijai niekad nerūpėjo 
rupi, nes jai rtfpį tik amatnin- 
kai, kurių būklę tankiai sten- 
giamąsi pagerinti paprastųjų 
darbininkų sąskaita.

©^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK •

HALSTED ST. prie 19th PLACE 
Nariai FEDERAL RESERVE SYSTĖMOS IR 

ORPORACIJOS

Night ani Morning 
PromoteaClean,Healthy Condition Į
Del Akiu suerzintu, U¥<> Saules, V8jo, 
arba Dulkių,, vartokite kelętg lašų Mu
rane. Jis Atgaivins, Sųramių#,Pasmaginu

Sųfe ior Infant or Adult. At all Druggists. | 
Murinę Company, Dept. H. S., Chięago

a..... ... i

GERB. NmiJIceu gtautyto- 
joe ir akaitytojąl prašomi 
pirkfoię rflkaUb riti 1 
4rautuvm, kurio* gkeftnaci 
Maujiapąąa.

i- r ii i i n Uty

3224 So. Halsted Street 
. J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

$3.00 vertęs pilnos mieros lengvos ir šiltos vatinės $ 
kąldros po ..Z.....,,.,,,...... ..........................

$5.00 vertės pilnos nfieros kąldros su 100% vilnų 
išpildytu vi'du Satcen kombinacijos viršai $ 
Tik ■.............     i

Pas gydytoj 
tos, iMkalais i 
alkąbobkas.

Gy4ytoją&:^-Jus> ponas šv$k 
pąiti, turite n|ąžjaų degtinės 
gerti, Toks didelis alkoholį^ 
vartojimas sękina. Jūsų Jėgas 
ir trnippjąa ąmžių.

švilpąitis.;—Nenoriu tikėti, 
ponas daktarę, kiek jau metų 
kairu, ąš gęrių dagtinę, o vis 
tiek dar gyveną, o. mand jau
niausias bridis nieko kito be 
pieno negėrė, o numirė visai 
jaunąs,

Gydytojįąąj-^Kiek metų jjs 
mirę?*

švilpaitisz-t-rVieno mėnesio.
■y"* ■'n ..—-*-7—r-r* * ■t: —j1

■I II UI I. !■■!■■■ I — J..I Į. .........................................................................................................................................................................................................................

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak / Tel. Lafąyette 4560

Langam. Uždangalus Padarom ąnt Užsukymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIE£UOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENĖTIĄN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Amerikos Darbo Federąęijos 
konvenciją, kuri turėtu siekti s 
suvienyti yisus Amerikos, dar- 
binipku\ paskelbė mirtiną ko
vą CIO. vadovaujamoms indus
trinėms unijoms.

Kovą bąs vedama visu griež- 
tumn, šalinant is Federacijos 
pasirodančius CIO. pritarėjus, 
taipjau bandant suskaldyti 
CIO, u’nijas^ tose pačiose są
monėse organizuojant ir savo 
unijas.

Tikslu suskaldyti darbinin
kus pirmiausią Federacija ban
dys organizuoti baltkalnierius 
(raštinių) ir laukų darbinim 
kus, kuriuos dabar organizuo
ja CIO. unijos. Paskiau’ bus 
bapdoma suskaldyti automobi
lių darbininkų uniją ir kitas 
unijas.

Federacija jau prądėjo skal
dyti angliakasių uniją, priim
dami į Federaciją 
vo konstituciją, 
nois angliakąsįų 
gressive 
deracijos 
deracijos 
vieno ir 
jos, O tuo tarpu senoji ąnglią 
kasių linija tebėra Federaęijo 
je, nors ir suspenduota, tad ei 
nant konstitucija, negalėjo bu 
ti priimta kita angliakasių uni

JUOKAI
. ....................................... 1 ■—

PIRMAS ŽINGSNIS

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.
Atdarą Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai; vąjt? 

Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų
«'nuli i; 1 ■viu.i1! » 1 j».|i iu. imji.'.h'ui 1; nimiH1

ORAS jau ŠALTOKAS!
Nupirkite sau šiltą, gei*^ vilnonį 
švederį, gerą skurinį džeketą ir ge
rus vilnonius apatinius. Tada šalčio 
nebijosite. 1

Martinkų vyriškų drabužių krau
tuvėje rąsite didelį pasirinkimą vi
sokių : gerų, šiltų drabužių, gerų 
vilnonių apatinių, “union” siutų iš 
dviejų dalių, GRYNŲ vilnų — sto
rų ar plonų Wilson Bros, firmos.

Viršutinių kelnių dėl šventes čia 
rasite visokių spalvų ir rūšių. Dar
bines 
nętos

VVINNER OPTICAL CO

iWr"-K

i x >

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE
Į. ----- ----- --------------------------- ------ -------------- ................................... ,|į
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Diena Iš Dienos

■ ..... . ............. —....
alučio, gerų valgių ir prie ge
ros muzikos, p-nai Šukiai pa
pasakos ką gero mate' Lietu
voj.

NAUJIENOS, CMeago, ĮH šeštadienis, spalių 16, 1937

Teisėjas Žuris
Golfininko J. Goodman 
Bankiete

Omaha, Nebraska, lietuviai 
rengia didelį pagerbtuvių ban
kietą pasauliniam gojfo čempio
nui, lietuviui Jonui Goodmanui. 
Tarp svarbiųjų bankieto svečių 
bus ir Chicagos lietuvių'atsto
vas, teisėjas Jonas Žuris. Jis 
čempioną pasveikins Chicagos 
lietuvių vardu. <

Iš programo matyti, kad mu^ 
sų chicagietis užims pirmą vie
tą kalbėtojų tarpe. Be jo bus 
Nebraskos leitenant-gubernatot
rius ir kilti žymus valdininkai.

Teisėjas žuris išvažiuoja šeš
tadienio, 5:30 valandą vakare, 
modernišku Zephyr traukiniu, 
o grįš pirmadienio rytą.

Lietuvis.

Spalio Mėnuo Svarbus 
Medelinskams

BRIDGEPORTAS—Kai kam 
spalio mėnuo nuotikiais yra 
labai reikšmingas. Ve, kad ir 
musų' p-nai Pranas ir Uršulė 
Medelinskiai. Prano vardadie
nis spalio 4 d., Prano ,gimta* 
dienis, spalio 12 d., vestuvės 
Medelinskių spalio d., o Ur
šulės vardadienis^-spalio 21 d.

Išeina lyg ir neliogiškai, .kad 
p. Medelinskis apsivedė šešioms 
dienoms ankščiaus savo gimi
mo, bet tas atsitiko ne vienais 
ir tais pačiais metais. Taigi, 
kad taip daug prietikių įvyksta 
vieną mėnesį, ta proga p-nams 
Medelinskams yra rengiama ši- 
kilmingas vakaras, kuris įvyks 
spalio 23 d. Lietuvių Auditori
joj.

Dalyvauja ‘luzikalio Albumo” Koncerte^
. .. . _ . _ -      . - — - - a - -   L.   *
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Aldona Cukur

MADOS

cft<n
4575

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Repnblic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened)    tonas
SMULKESNES $7.15

Tonas  ____ _______ J..,
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
2: Ofisai

Rarkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus

3406 SOUTH , _________
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.

Yards 8408

arti ar toli.
6921 SOUTH

Hemlock 5040

THE BRIDEGPORT 
. KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIU K R AU
TUVE ATDARA KAS' 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 VV.^ST 33-rd STREET

Torontietis Chicagoj > . 
Žada Čia Apsigyventi

Pereitos savaitės pabaigoj iš 
Toronto, Canados, Chicagon 
atvyko p. George Plėnis. Lai
kinai apsistojo pas savo brolį 
Dovidą Plėnį, 837 Vau Buren 
street, Gary, ndianoje.

Torontietis žada čia praleis
ti apie mėnesį laiko, o gal Chi
cagoje apsigyventi. Apžiūrėjęs 
darbus šioje apielinkėje ir su
sipažinęs su gyvenimo sąlygo-

Kanadon

Grįžo iš
Lietuvos

Beje, spalio 13 d. musų biz
nieriai p. Steponas Svilainis ir 
p-ia Agnės Šidlauskienė ir jos 
dukrelė Florence sugrįžo iš 
Lietuvos. Parsivežė daug “gas- 
tinicų” kaip sūrių, mėsų, dek- 
tinės, saldainių, gintarų pa
puošalų ir t. o naujienų, ke
lis mašus. J. L. G.

: w v

Šokėja Josephine Aleksa
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mis, nuspręs ar grjžti 
ar palikti cbicagiečiu.

Rašo—Užpykdo 
Nerašo—“Užpykdo”

BRIDGEPORTAS Dicn- 
raštis . “Naujienos” užpykdo 
taip vadinamus savo priešus: 
klerikalus, komunistus, fašis
tus, bei šimtaprocentinius tau
tininkus savo pastabomis bei 
kritiką, kurią dažnai kas pa
rašo “Naujienose”.

Bet “užpykdo” ir tuos, apie 
kuriuos nieko neparašo. Pavyz
džiui: Jonas ir Antanina šu- »
kiai, ritisipirko laivokortę “Nau' 
j ienų agentūroj. Atlankė Lietu
vą ir atgal sugryžo Amerikon, 
o “Naujienos” nieko “nepara
šiusios”. Taip skundėsi p-nia 
Matilda Ardzejauskienė, p.; 
Ant. Šukienės sesuo, ir ji užtai 
žadėjo “Naujienoms” duoti 
“peklos”. Dabar Matilda Ardze
jauskienė su kitais savo gi
minėmis rengia priėmimo va
karą p-nams Šukiams. Mini
mas vakaras įvyks šeštadienį, 
spalio 1 d. p. Ch. Ūkelio sv. 
3436 Lituanica Avė. Kur prie

Ruošiasi Vedybinėms 
Sukaktuvėms

BRIDGEPORT — Kiek lai- 
ko atgal p-nai Antanas ir So
fija Gramontai surengė savo 
įstaigds atidarymo parę. Susi
rinko daug giminų ir pažįsta
mų. Grojo 4 muzikantai,, val
giai kuo geriausi, patarnavi
mas kaip p-nių Grain'Ontienės, 
Marcelės Puidokienės, taip ir 
trijų' panelių patarnautojų kuo- 
mandagiausias. Tarp svečių 
taipgi buvo kilni nuotaika.

Kaip teko girdėti, p-nai Gra
montai lįurės kitą parę lapkrity. 
Tai bus ženybinio gyvenimo 
paminėjimas. Gal kas ir ap
rašys. J. L. G.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

William Moog, 29, su Johan-
na Jankauskis, 23

Stanley Jagodzinski,
Ann Wolosin, 20

Tkaddeus Koubunas,
Lottie Galuszka, 21

Edward Krause, 24,
lerie Zckas, 18

23, > su

22, su

su Va-

SUSIRINKIMAI
12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašep’ms 

Kliubas rengia rudens šokių vakarą sekmadienį, spalių 17 
dieną, Hollyvvood svetainėje; 2417 W. 43 St. Pradžia 6 v. v. 
Įžanga 25c. Puiki jaunuolių orkestrą. Užkviečia kliubo val
dyba ir rengimo komisija.

Rytoj, spalio 17 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj įvyksta 
Draugijos “Lietuvos Ūkininko” svarbus mėnesinis susirin
kimas. Prašoma visų susirinkti. Taipgi nariai, atsilikę, su 
mokesčiais, malonėkite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm, 

s z Ieva Lukošiūtė, fin. raH.
12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečiu Politiškas ir Pašalpinis 

Kliubas laikys savo mėnesinį susirinkimą sekmadienį, spa
lių 17 d. 1 vai. popiet, Hollywood svet., 2417 W. 43 St.

Paul J. Petraitis, raštininkas.
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kulturęs Draugijos 4-tos kuopos 

susirinkimas 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
nėj turim daugiau energijos padėti kovai prieš krikščiony- 

, bės trustą, negu kada istorijoj. —Komitetas.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks šeštadienį, 

spalio 16 d., 8 v. v. P. Svelnio bute, 1943 N. Kostner avė., 
pirmam aukšte. Nariai prašomi skaitlingai susirinkti, neš 
bus renkami darbininkai ateinančiam baliui ir rengimo ko
misija Išduos raportą. —-P. B.

■ rt."' ajI ■' * » '

trys talentingi jaunuo- 
■ “Pirmyn” choro nariai, 

Muzikalio Albumo” 
cho-

šie 
liai - 
dalyvaus 
Koncerte, kurį “Pirmyn
ras rengia rytoj vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted street. P-le

Feliksas Maženis
Aleksa yra gabi šokėja. Aldo- noras. Jis taipgi dalyvaus Mu 
na Cukuriutė, neseniai pradė
jusį studijuoti dainavimą, loš 
mokinės rolę pirmam koncerto 
akte, kuris atvaizduos Muzikos 
Mokytojo Studiją. Feliksas 
Maženis yra gražaus balso, te

RYTOJ IŠKILMĖS BRIDGEPORTO IR 
BRIGHTON PARKO KOLONIJOSE

Atidaromos Prailgintos 39-ta (Pershing) 
ir California Avenue Gatves

Rytoj po pietų dviejose Chi- bilietai išlaimėjimui 
ea'gos lietuvių' kolonijose įvyks 
svarbios iškilmės. Bus atidaryti, 
du nauji keliai, kurie žymiai 
pagerins tų abiejų, .kolonijų su
sisiekimą ir teigiamai atsilieps 
į jų biznį ir bendrą judėjimą. ' , D ’ ’ v * u , V..

Bridgeportas švęs nuo Hals
ted iki Ashland ?avenue išves
tos 39-tos (Pershing) gatvės 
atidarymą, o Brighton Parkas r ’ , ‘
švęs atidarymą California avė. 
naujai išvesitą dalį- kelio, kuris 
jungia Brighton Parką su Chi
cagos Southside ir kitohiis ko
lonijomis.

Bridgeporte
Bridgeporto iškilmės prasi

dės paradu (2 v. p.p.) nuo 
Mark White Square parko. Pa
radas maršuos Union avenūe, 
iki naujos gatvės, kur prie 
Hugh B. Connolly tilto guber
natorius, majoras ir kiti valdi
ninkai pasakys kalbas ir per
plaus kaspiną, atidarydami gat
vę' oficialiai susisiekimui.

Brighton Parke
Brighton Parko ceremonijos 

prasidės 2:30 valandą po pietų. 
Ten taipgi dalyvaus majoras 
Kelly. Be to, bus teisėjas John 
T. Zuris, aldermonas Bryant 
Hartnett, * yva’rd komitymonas 
Frank V. Zintak ir keletas ki
tų.

Dalyvaus ir keletas Ameri
kos Legiono. kuopų. Tarp j ų 
bus ir Dariaus-Girėno . lietuvių 
postas Nr. 271, su garbės šau
tuvų skvądronui “Drum ir 
Bugle Corps”. Su dūdų orkest
ru dalyvaus Kelly High Schdpl 
j aunuoliai, Five Holy Martyrs 
Boy scout nariai ir f.' t. <

Laike programo bus dalinami

keletos 
brangių dovanų, i Viena iš tų 
dovanų yra Zenith radio apara
tas,. vertas $89.0‘ Jį paaukojo 
Wolf Furniture1 House, 4211 
Archer avenue. Kitus prizus su- 
aukayo- įvairios vietos biznio 
įstaigos.* ’ . .

Dariaus-Girėi)o kuopos 
nariams t • . • *

Dariaus-Girėno kuopos Drum 
ir Bugle Corps lydės visą para
dą. Maršuos buvęs posto ko- 
mandantas B.. R. Pietkiewicz 
ir kiti viršininką;. Visi posto 
nariai privalo susirinkti kaip 
pirmą- valandą po pietų posto 
štabe ties 2417 Wesl 43rd st., 
su uniformomis, 
uniformų privalo dėvėti legio
nierių kepuraites, 
ma gaubti pas komandantą Jo
ną Yušką. - ..

Dariaus-Girėno postas mar
šuos pilnam sąstate iš štabo, 
43-čia gatve iki Califoicnia, Ca
lifornia iki 49-tds, kur prasi
dės atidarymo ceremonijos.

Nepamįrškite legionieriai šio 
svarbaus įvykio musų kolonijos 
ribose. Musų užduotis yra kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti iškil
mėse ir sudaryti gražų paradą.

Frank Krasauskis.

Neturintieji

kurias gali

SAUGIAU
Du bičiuliai susitikę miėstė 

kalbasi.
-—Pasakyk, Pliki, kodėl siir 

šitikęs tą vagį Plaukį taip .nuę- 
.širdži’ai su juo sveikinies ir 
taip ilgai laikai jo ranką sa
vojoje? Ar jus jau tokie ge
ri draugai tapote? ,

■—Kur tau. Kolei jojo ranka 
guli mano rankoje, tol aš ra
mus, kad nebusiu apvogtas.

G A R A N T U O T I
VARTOTI BOILERIAI ------- —

įtaiso dalis visiems boileriams
Radiatoriai, palpos 1? fitingai, di- ant materiolo pilnam šildvtuvų 
džiaiisi^s atakas—mažiausia pairta įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
mįeste. Specialus mokesčių dydžiai - MAS. '

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

zikos mokytojo studijos akte.
Koncertas prasidės 6 v.. v. 

Visas jo pelnas yra skiriamas 
“Pirmyn” choro / kelionei Lie
tuvoj. (Smulkmenų žitfrčk 
skelbime.)

Biblijos Paskaita
Biblijos paskaitos bus per 

radio iš Cicero stoties, 1420
kilocycles, šeštadienį spalio 16 
dieną, 7:30 v«*kare. Kalbės S.X
Beneckas temoje: “Kas yra Die
vas ir kaip galima sužinoti, kad 
Jis yra?”

Taipgi bus paskaita ketvir
tadieni, spalio 21 d. 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 31^3 
S. Halsted St., temoje: “Kas 
yra žmogus?” Kviečiame visus 
atsilankyti. Įžanga veltui, rink
liavos nėra. Kviečia

. Biblijos Tyrinėtojai.

No. 4575—Namie dėvėti suknelė 
ir žiurstas. Sukirptos mieros 1'4, 16, 
18 ir 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arbą paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I11.K

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS Pattern Dept. \
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti' man pavyzdį No.......... .....

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ,ir prosija vyrą ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

' IŠKILMINGAS NAUJOS TAVERNOS 
ATIDARYMAS

. WILLIARD J. KANTON ,
Neseniai įėjęs į tavernos biznį, adresu
'6915 So. Westem Avė.

rengia naujos tavernos iškilmingą atidarymą

Subatoj, Spalio-October 23 dieną
adresu 6915 SO. WESTERN AVĖ. ‘

*

Bus šauni muzika, gardus užkandžiai, geras alus, degtinė ir kitokį
’ likeriai. Užprašo visus draugus, kaimynus ir kostumerius dalyvauti.

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
Įpilturos 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 dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75cM $1.25 — pagal 
(priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, išira- 
Šę Draugijon iki gruodžio (December)' 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tes $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali, 333 So. Ashland Blvd. įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursaritus, per Draugijos narius „ arba tiesiai 
Draugijos ofise. 

.* « 4
. • .. r . •#, •

Draugijos ofisas atidaras: ketvegąis — 9 ryto iki 9 vaL vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedeldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
ka 16s stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)
’ ■ \ ■ • ■ ■ . • '■

DAILY
BCSlhESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių-anglis ir Coke, 1 toną ar dau

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

" JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta ph 
mos rūšies su moder 
niškomis užlaidomis i’ 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
TpI ENG RRR«-f>R40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

l'ONSILAI IŠIMAMI 
už ................... . .......

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .........

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

RKZAMINAVIMAS
OFISE   ...... J—
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

*12 
$50 
$20 

$1
HOSPITAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI

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 lietuviu tautiškų 
kapiniu 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 4r gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

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

GROSERNĖ —<>mergaičių
Dabar reikėtų turėti

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Real Estate f or Sale 
Namai-2emė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai
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Miscellaneous 
{vairus

CLASSIFJED ADVERTISEME^TSRagina Cicerietes 
Įstoti “Miss Lithua

jonės, kad laimės titulą, taip 
kaip ir jos tėvelis, Leo Švėgžda, 
kuris pirmame “Naujienų” kon
kurse laimėjo autombbili. Tai 
buvo daug metų atgal, 
mobilius laimėjo ir kiti 
tautai.

Auto- 
kontes-

NAUJIENOS, Chfcago, Dl.

CICERO. —' Aš neriu para
ginti cicerietę Bernice Švegldą 
įstoti Automobilių Parodos gia- 
žuolių konkursai^ kurį rengia 
“Naujienos". Ji pilnai tinkama 
tame konkurse būti. Nėra abe-

iš mu
sų Cicero ir gražuolių. Tas pil
nai galima, nes jų Čia yra ne 
viena, bet keliolika. Tad, pasi
rodykite, panelės! —D

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS /

MIKOLAS JANCIUS
Persiskyrė su šiuo ya^auliu' I 

spalio 13 a., 7:30 vai. vak., ! 
1937 m., sulaukęs 70 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj.

Tel. Viętory 4965 
STOGDENGYSTfc

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

-Jiigg-gff r"'ji.■ ■1..uj^M!*įa=e
Furnishėd Rooms

JULIONA ŠOVA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
16 dieną, spalio mėn., 1934 m. 
sulaukus 50 metų amžiaus, gi
mus Lietuvoj. Mes tave myli
ma žmona, ir musų motina, 
niekados neužmiršime.

Nuliūdę lieka:
’ Vyras, Dukterys, Sūnūs, 

Žentai, Anūkas ir Giminės.

VLADISLOVAS RADAVIČIUS 
Gyveno 3225 So. Pnlaski Road

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 15 d., 2:30 vai. ryto, 
1937 m. .sulaukęs 49 metų am
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Žarėnų parap., Girkantiškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliudime 

lųpterį Karoliną, po tėvais 
Bražiutę, dukterį Stellą Bra- 
bec, žentą .Joną ir seserį Zu
zaną Tutis, Kanadoje, brolį ir 
seserį, o Lietuvoj seserį ir 
brolį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj, 1410 S. 49 Ct., 
Cicero. Laidotuves įvyks pir
madienį, spalio 18 d., 9:30 v,, 
ryto, iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vladislovo Rada- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sesuo ir 

kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. Antanas 
Petkus, Tel. Cicero 2109.

Paliko didehame ntaRuidinrte 
daug draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Biblijos Ty
rinėtojų.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
kopi., 3807 Lituanika Avė. ten 
atsibus paskaiftds kiekvieną 
vakarą nuo 7:30 vai, vak.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
spalio 19 d., 41 vai. po pietų 
iš koplyčios į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Mikolo Jaučiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dh- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį, patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Laidotuvėmis rūpinasi ' feib- ‘ 
lijos Tyrinėtojai.

Patarnauja laid. dir. Masals
kis, Tel. Boulevard 4139

s

RENDON fornišiuoti kambariai 
dėl vyrų su virtuve.

549 W. 18th St. Antroj lubos.
KAMBARIAI karštu vandeniu ajn 

šildomi dėl vaikinų su ar be valgiu. 
Ir basemente kambarys dėl seUyyo 
Žmogaus už boilerių prižiūrėjimą, 
3312 So. Union;Avė. Tel. Yąrds2935

RENDON 2 fumišiuoti kambariai' 
švarus, Šviesus, gražiame flatė.

3559 Emerald Avė, ^tur.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West MaxweH St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mąžas -trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas .....   $75.00
$99 Trombonas su keisu.......  $35.00
$18. jSnraikąs su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ___  $3.50

1000 instrumentų 'pasirinkimui.
Sbnaš jūsų, instrumentas į mainus.

.................  I> I H ■■ I ...... UI. IĮ, . ........................

L Fnrnjture & Fixtures 
RakandaLĮtaisai

b

Garsinkitės “N-nose”

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Telefonas

Amžius Svoris

Plaukų spalva

ANTANAS PILIPAITIS
Velionis gyveno 6637 S.

Rockwell Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 14 d. 8:30 vai. vakare 
1937 m.,, sulaukęs. pusės amž., 
gimęs Suvalkų rėdybos, Gel- 
gaudiškčs valsč.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, posūnį Juozą Zai- 
kų, pusbrolį .Roką Jurkšą, ir 
kitas gimines.

Priklausė Saldž. širdies Vie
špaties Jėzaus Dr-jai ir D. L. 
K. Vytauto Dr-jai.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 So. JHalsted St. Laidotu
vės įvyks antrad., spalio 19 d. 
8:00 vai. ryto iš kop. į Šv. I 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio? I 
ją atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten l 
bus nulydėtas į Šv. 
ro kapines.

Visi a. a. Antano 
giminės, draugai ir 
nuoširdžiai. ęsat kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

1 jam, paski^jųh, pątąrnavimą ir. i 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, . c
Moteris ir kitos giminės.

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

Kazimie-

Pilipaičio 
pažjstaini

Akių spalva

Užsiėmimas

GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčia

<n m

PARSIDUODA i
mokyklų reikmens — 2 gražus gy
venamieji kambariai užpakaly—se
niai įsteigtas biznis —-% bloko nuo 
įifetuviškos bažnyčios—prieinamai.

4345 So. Fairfield.

5 KAMBARIŲ plytinė rezidenci 
ja—'labai geros 'sąlygos—^air condi 
tioned šiluma—2 karų garažas — 
50x125 pėdų lotas, prieinamai. 

Vincennes 6545.

BRIGHTON PARKE
2 flatai po 4 kambarius ant 2 

lotų statytas, nėra morgičių. Kaina 
$4400.00. Mainysiu ant loto, biznio, 
ar kas ką turite, randasi ant 40 ir 
Maplewood Avė. S. P. Suromskis, 
2502 W. 69. St. Tel. Grovehill 0306 

Atdara nedėliomis nuo 10 iki 3 
popiet.

Šiuomi jstoju į 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

Parašas

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

JUOZAPAS POCEVlčIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 14 dieną, 3:5v vai. po
piet, 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Senamiesčio parap., Nausėdos 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
3 sūnūs: Arnoss, irJarčią Mari
joną, Juozapą, marčią Anasta
ziją ir Lauryną; 3 anųkusįbro
lį ir brolienę Mikolą ir Kas
tanciją Pocevičius, 2 pusbro
lius Povilą ir Petrą Pobevi- 
čius ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoj, 2 seseris, Elzbietą ir 
Agniešką, 3 pusseseres ir ki
tas rimines.* •

Priklausė prie Aušros Var
tų šv. Pan. Marijos Vyrų ir 
Moterų draugijų ir Liet. Pi
liečių Darb. Kliubo.

Kūnas pašarvotas 1509 So. 
49th Avė., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks pan., spalio 18 d. 
8:00 vai. ryto iš namų į Šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
atsibus, gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a, a. Juozapo Pocevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čami dalyvauti ladotuvėse ir 

/suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
/ Sunai, Marčios, Broliai ir 

kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

ŠVIESUS IR ŠILTAS kamb^a 
rendon vaikinui, kuris' čystas ir ne- 
pijokas. Be valgio. 6929 South 
Washtenaw, antros lubos.
’ aj?.'.. !'j.a jjs. . ? ".'tu.1 m 1. ji.: .us ij..1!

A - ■

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksai ir atakom. Taipgi Storu 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus. pirui negu pirksi-

“"8^. SOStHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET

CALhmet 5269.

Miscellaneous For Sale
Įvairus pardavimai

KAS TURITE Lotą ' parduoti 
South Sidėj nuo 40-tos iki 75-tos 
ant Western Avė. ar arti. Mokėsi
me kėš.

For Rent
, y. ■ • -.t

RENDON 4 kambarių šviesus fin
tas, pečiais šildoma^, kampinis na
mas antros lubos nebrangiai.

' 4359 So. Maplewood Avė.

į įĮ.aį.e.i..nuli. —        .u..-

PARSIDUODA • FURNIŠIAI, taip- 
gi pasirenduoja pilnai įrengta pe- 
kąrįį. 3357 Lituanica Avė.
lyĮi.. ■iw4i.i.....«»4W^m-,«..,iim...I,i! .. ■ -

Automobiles

IŠSIRĖNDUOJA pilnai įrengta 
taverna. Barai, ice baksai, renda pi
gi, kambariai' pagyvenimui. A. NOR- 
BUT,' 4500 So. Paulina, Tel. Yards 
2652, < ,

RENDON SALĖ dėl šokių, parių, 
-susirinkimų ar veselijoms. Yra gera 
kuknia. Labai pigiai.
3603 S. Union Avė. Tel. Yards 2414

RENDON 5 KAMBARIŲ FLA
TAS pečium apšildomas, šviesus, 
naujai dekoruotas ant pirmo aukš
to. 5240 So. Ldwe Avė. .

RENDON šviesus kambarys dėl 
vaikinų ar vedusios poros—prie ma
žos šeimynos, -garu apšildomas. ' 
V2 bloko nuc> Archer Avė. 4029 Bri
ghton Place, antros lubos.

J , I

IT A S rendon —
/'šiltas vanduo.

. 4 KAMBT-VF 
šviesus. Elektiii 
$18.00 į mėnesį. . 1125 W. 21st St. 
antros lubos užpakaly.

WANTED TO RENT
IEŠKAU p/ŽENDŲOTI NAMO 

:nuo 30 iki 60- kamb.,-tinkamą dėl 
Rooming Hoųše.V t' ' '

JOHN GASIUNAS, 
Tel. Englewood 9768.

L." '-•■J?.1--

Help Wanted—-Female
Darbi rinkių Reikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaiąininąą ir pajėgos mašinose.opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelta
me gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING
i SCHOOL

1234 Milyau-kee .yive. at Ashland 
Atdarą vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

PAUKŠTELIU MOTYVO KALDRA

PATTERN

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, savas kambarys, vana $8—10, 
nėra skalbimo. Briargate 5480.

MERGINĄ, MOTERIS lengvam 
namų darbui' bėl virimo, būti—gera 
alga. 5084 N. Ridgetvay, lst apt.

------- —----- --------------- - —*-------
REIKALINGA grožio operatorės 

savaičių pabaigoj dirbti—turi . žino
ti fingenvaving.

2869 Archer Avenue.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui —. patyi*u si prie vaikų— savas 
kambarys ir vana, $10 iki $12.

Sugina# 4817.

MERGINA namų darbui' į mainus 
už jrerus namus i? alga, katalikė—, 
'pageidaujama našlaite.
Room 241 W. Van Buren St.

Help Want®d—-Male^Fėmaile

Mašinų šapobe ir fabrikuose, vyram 
ir moterim.

' TUTHILL EMKjOYMENT <
184 W. IVasbington St. 3 floor.

Ii..... ........... || „

PARDAVIMUI ŠUO “Police Dog” 
7 mėnesių senumo, labai tinkamas 
biznieriams. Atsišąukit 6436 South 
Califomia Avė. *

>-■O—■
PARDUOSIU PIGIAI 4 kamba

rių medinį namą ant 69-tos ir prie 
Crawford Avė. su visais paranka
mais. 4743 So. Maplewood Avenue, 
Virginia 2911.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

1931 STUDEBAKER Sedan, labai 
švarus, šidė niounts, tik ........... $79.

NEWBERRY BARGAINS, 
1025 North Clark, -

- , \ • Whitehall 8000.

PAUL M. SM1TH and COMPAN’i 
Real Estate, Loans and Insurano 

Tel. BOULEVARD 2800
Pėrkarn, parduodam ir mainom na 

raus, totus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pkitės •

4681 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grisk

MARŲUETTE PARKE. Įmokėki
te 5 šimtus. Nupirksi te 5 kambarių 
naują mūrinį bungąlow. Kaina tik 
$3700.00, randasi ant 70, netoli 
Western Avė. Savininkas priims lo
tą už pirmą įmokėjimą. Turime vi
sokių kitokių bargenų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

B'RD OUILT
No. 1564—Iš skudurų pasiūta kaldra. Jei turit atliekamų 

skudurų nesunku bus pasisiūti panašią kalėrą. Galit tokią 
kaldrą pasiūti savo kudykiui. Jis žiūrėdamas į paukštukus už- 
sibovys kai jus busit užimta.

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

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Beimant 4844,

PARDUODU PIGIAI ar’ mainau 
ant mažos. Chicagoj įprdpertės 05 
akerius Michigano valst. Randasi 
ant cementinio kelio netdli Grand 
Rapids. Gera vieta dėl gasolino sto
ties. 4502 So. Union Avė.

REIKALINGA.

LIETUVIŠKAI KALBANČIO <* . * ' • 
SEILSMANO SU PATYRIMŲ

AUTOMOBILIŲ
6424 S. WESTERN

PRIE

■ AVILLYS ’SALES f (5*«o S « ?' '

Specialiai------- tiktai šią
— Savaitę —

1934—Studcbaker Sodan 275.00
1933—Dodge 5 pass. 245.00 
1932—Plymoųth Coupe 175.00
1935- —Chevrolet 5 pa$s. 375.00
1936— Dodgc 4-dr. tour. 575.00

1935—-Plymoųth coupe
1929— Chrysler Rdstr.
1930— Plymoųth Rdstr.
1930—Hupmobilc coupe
1929— Essex 5 pass........
1930— Sord Rdstr.....?. 

165.00
365.00

75.00
50.00
50.00
50.00
75.00

WILLYS SALES

6424 S. WESTERN
ATDARA SEKMADIENIAIS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai'' groserng ir 
delicatesse®. Biznis kampinis, iš
dirbtas per daug metų. 3465 South 
Lituanica avė.
■ _ I ....<11.1 I*.4.. ...

ant antrų 
vandeniu

kambarių

RETAS BARGENAS
Mūrinis namas kaip naujas, su sto
ru ir 6 dideliais kamb 
lubų. Garažius. Karštu 
šildomas. $6,500

Freminis budinkas 2-4 
apts.—$2,800.

6 kamb. medinis cottage ant ce
mentinio pamato, garadžius. Įmo
kėti $1,000, kitus leligvais išmokė
jimais.

5 ir 6 kamb. freminis budinkas. 
$3,500.

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šiaip 
Kitų bargenų.

Z. o. MiCKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 080u.

PARDAVIMUI 2 po 4 medinis 
namas, cementinis fundamentas, 
elektra, vanos- ir garažas. Brighton 
Park apielinkėj. Vakare po 5, 

2430 W. 46th PI. 1-as aukštas.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 5 
ir 6 kambarių 1713 So. Union Avė.

2 aukvtų medinis 5 ir 5 kambariai 
po antrašu 1011 West 16th St.

2 aukštų medinis po 5 kamb. ran
dasi 1703 So. Ruble St.

3 aukštų akmeninis frontas, mūri
nis, randasi 1722 So Desplaines 
St., buvęs String St.

2 aukštų po 4 kambarius randasi 
5426 So. Kenneth Avė.

Visus parduosime pigiaus negu 
morgičius.
BRUlHERS BUILDING and LOAN 

ASSOCIATION 
Mr. Balek, Sec’y.

717 West 17th Place
Tel. CANAL 1274.

RESYVER1S PARDUODA NAMUS 
po visas dalis miesto už jūsų pa
čių siūlomas prekes, štai jums pa
vyzdys: Marųuette Park apielinkėje 
4 pagyvenimų po 4-rius ir po 3% 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.

10737 EDBROOKE AVENUE— 
krautuvė ir 7 kambarių flatas tin
kąs grosernei ir marketui, tiktai 
$8990.00/ Terminai. Dabartinis biz
nis ir fikčeriai galima nupirkti pri
einamai, gera proga gyvam pirk
liui.

183 AKRŲ FARM A Kenosha — 
geri budinkai—8 kambarių namas— 
40 karvių ganykla—tuojau nuosa
vybė—$11.00flLiims atgal morgičių.

Radke, 6224 Greenwood

PARSIDUODA ūkis Lietuvoj 40 
akrų ant vienų Lamų 8 akrai Lan
kos, kįta visa dirbama su budinkais, 
gyvuliais ir padargais, Kretingos ap
skrity, Salantų valsčiuje, Bajorėlių 
kaime, arba mainysiu į namą Chi- 
cagoje, namas gali būti ir su dide
liais morgičiais. Atsišaukite Ona 
Noreikienę, 4853 So. Keeler Avė.

60 AKRŲ FARM A, ant pardavi
mo arba mainymo ant nedidelio na
mo, žemė visa dirbama, randasi ne
toli nuo Chicagos, dėl informacijos 

PankUuskas.. 549 W. 18th St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

stogų dengejas. v ‘ 
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financral
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuarūan 
Buitding, 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

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ................ -........... $6.00
MINE RUN ..... . 5.75
EGG __ __ _______ 6.00
NUT ............. .................... -M 6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR’.l ... .
KAINOS EINA AUKŠTYN

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDM0RE 6975
--------------- ,-------- V , ................ .

NORTHERN ILLINOIS Eųuator 
anglys, lump and egg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and . Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephoųe Merrimac 8079.

10146 ST. LAWRENCE AVENUĘ 
—2 flatai — 5 kambariai — plyti
nis—3 karų garažas — karštu van
deniu šildojpas — I. C. transporta- 
cija—tiktai $7990.00—$1500 Cash — 
likusi išmokėjimais — J—mas 
tas tinka jums. .-

F. G. MAURER and CO.
10328 So. Michigan Avė. 

Bullman 2220.

fla-
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JEI TURIT
K4 PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

PARSIDUODA TAVERNA dėl 
šeimyniško nesutikimo. Ideališka 
vieta vyrui ir žmonai padaryti $50 
iki $100 į savaitę? Priims $1000, 
kad valdyti biznį. 434 West 31st 
St ■. , 'f ;

' '^ĮIIIIR | ■ ,1 H ■■■ . HĮ'I I    .i   ■■ l —«        .

parsiduoda midwest .gro- 
CERY ir Marketas—doleris už do
lerį. Tel> Lafayette 4372. ? <

I

$5700
Naujas angliško typo 5 kamba

rių plytinis namas — gatavas ap- 
gyvenimui Ciceroj — arti lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos. Dėl lai
ko, paskyrimo pašaukti

Berwyn 2758 po 5 P. M.

Ė s 
I I Z

grocery, patyrime. Turi mokėti įe- 
rai angliškai. JW SkK Halsted St., 
Box7M

i. ............ ll..|»..«.».»|Vl. , ........ . >,

' REU£AMS?GA patyrusio gėra^ųta- 
veraoms seOsunaroo «u sekama nuo
stabia proga su didžiausia urmo 
spirito* varyklai, turinčią visas iš- 
dirbysiįės. C>1<T Gold Distributors, 
2241-53 Se. Pulaski Road (buvusi 
Cra'vf.opd Tel. QrawfordA*5900

■ . H . I ‘ Į - I—. M W IĮ I , « . »

. ‘REIKALINGAS. Būęįįlį; paty
ręs arba nemokantį išmokinsiu jei
gu norėtų. Parduosiu, taipgi mainy-;

, ,shį/a«it tavernos. Rendą $20-00^. 5 
kambariai gyvenimui.... 4438 So.

t

Urba Flower Shoppe
Gėlės Myliotiems—-VędtuVęma .
-—Bankietams—Laidotuvėms-—

1 ■ Papuošįmams ’
4180 Archer Avenue

Phbne LAKA

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No/.

Vardas ir pavardė

| Adresas

E 5800

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
4739 Be. Halsted Si., Chicago, III.

kambariai gyvenimui. , .4488 
Hermitkge Ąyd. . , : ;

’ ‘ VUfiJO - ■
'žibaus Valgis

ir geras ųžtfokesth.
f ' L 4<J49 S0^il^lsted :St; - •;

V

PARSIDUODA. GfROSERNĖ pi 
giąi. Geroj vietoj — kas uupirks- 
nešigailės. 3631 So< Union Avė.

■ li. f   III * 1 fui i> Į I

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nį namus Cicero, už $1300.00. At- 
sišaukit P. L., 5410 N. Lotus Avc.
.. ... ------- h* .............  , ! ... ............

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

5

DELIKATESŲ EIZNIS bUniavoj 
mažų butu ir kičinetų apylinkėj, 
prieš ligoninę nėra kompeticijos 
—renda $37.50 su 5 kambai 
ilV‘.:7vana**-kai’ŠW" .. _
Pilną kaina $750,00 išmokėjimais, jei 
rtfkająsr^ria didelis biznis gyviems 
žmonėms. 204-8 Lincoln Avo. ?
■ ..Ąi»i..y* r.i^i r . , ij , ,„„,r ,

DIDELIS BARGENAS
Parduoda labai sena moteris 2 

namus po 3 pagyvenimus. Steąmi 
heat. Pirmos lubos. 1833 South 
Stpaulding Avė. 

i>■ 111 ■ ** m—

ILGAI

>ma. ————
PABUDAVOS1ME 5-kių kambarių 

buugalow ant jūsų loto, $3,850.00.
Taisome senus, dedartė 'naujttš 

.„m.rfundamentus, stogus ir sidingus vi- 
PARSIDUODA TAVERNA.— .įjri'aokiu rašiu. J. UWKA.

kitokią • interesų, r 5617 W. 68rd" TL 4743 S. Maplewbod Avc. Virg. 2911

j-i.

t.

Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500 |

Apgarsimmų kainos pri- I 
ehwMUO6? UŽ patartoji- j 
mus gausit nuolaidą.

UUMIMtUmiUMUIMNIHMimHiH'iUIVam

■K
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Pardavė Iš Varžytinių Universal 
State Banko Namą

.NAUJIENOS, Chfcago, Iii. šeštadienis, spalių 16, 1937

Advokatas Nupirko už $25,000 “Bond- 
holderių Grupei”

Vakar po pietų iš varžyki- Mackevičius kėlė toliau4, bet -iš
riju buvo parduotas Universal kėlęs iki $24,000 aukščiau ne
statė Banko namas, prie 33rd) beėjo. Adv. Čaldwell pasiūlę 
ir Halsted gatvių. (Tame na- $25,00.0 ię namų nupirko.
me iki birželio^ 1933 metų bu- ' Sakoma, kad tam tikri bond- 
vo Universal State Bankas. Jis bolderiai-sėbrai, trejetų dienų 
užsidarė bankų “kracho” lak atgal laikė slaptų mitingų ir 
ku.) i nutarė nupirkti namų už $12.*

Namų nupirko už $25,000 000. Susitarė niekam nesaky- 
advokatas CaldweĮl, bondhpįde-r tb/kąd/bus pirkimas. Jie buvo 
rių grupei, susidedančiai iš J.1 nustebinti,, 
Šukio, A. Doody ir Antonisen, varžytinėse 
buvusių' Universal State ban- būrys žmonių.
ko narių ir realestatininkų. Šitas pirkimas dar turės bu-

Tarp norinčių namų pirkti j ti patvirtintas. Iki to laiko 
buvo stambus finansierius Jus-j bondholderiai turi teisę atpirk- 
tinas - Mackevičius, Marųuette! ti namų, jeigu' duos geresnį 
Parko kepėjas, Mykolas Nar-' pasiūlymų negu $25,000. 
vidas ir p. Kvietkienė.

J. Mackevičius pirmiausiai in chancery 
pasiūlė $5,000. Advokatas Cald- mowskio padėjėjas 
well pakėlė iki $15,000, o M.' stein, Chicagos apskričio 
Narvidas iki $17,000. P-a! me.
K’vįetkienė pasiūlymo nepada- Sakoma, kad nemokėtų tak- 
rė. įsų yra apie $2,500 ir kad pa-

Pasiulęs $17,000 p. Narvidas i tį namų reikėsią gerokai re- 
pasitraukė ' iš, varžytinių. .J. montuoti. R.

bolderiai-sėbrai, trejetų dienų

kai • pamatė, kad 
dalyvauja' • visas

Pardavimo vykimo 
Benjamin 

adv.

master 
Ada- 
Ep- 

teis-‘

įsakė įkalinti RADI, waitches, 
BUTMANIENĘ IR BAGDONĄ

Augščiausias valstijos teismas įsake 
įkalinti už teismo paniekinimą

JUOS

.           ■'—■■".■i '' i1..  

“NESITIKĖJAU MATYTI TIEK DAUG GRA
ŽU LIETUVAIČIU CHICAGOJE” i

. .« • . /. - . i ’ * • ’i • • ; c’; .7 “ • • . - ■ ■ : ‘

Automobilių Parodos Ceremonijų Tvarky 
to jos Nuomonė; Paroda Atsidaro 

Lapkričio, 6

Apdovanos

• Valstijos augščiausias teis
mas įsakė Cook kauntės šeri
fui Toman suimti ir įkalinti 
advokatų Julius P. Waitches, 
Bella Butman, John J. Bagdo
nas ir Nicholas Radis, kurie 
yra nuteisti vieniems metaips 
kalėjiman už paniekinimų teis
mo garsiojoj “turtingo valka
tos“ Kelly testamento byloje.

šis nubaudimas už teismų 
paniekinimų neturi nieko bend
ra su paskiau iškeltomis bylo
mis minėtiems kaltinamiesiems 
už suklastavimų testamento ir 
už. sąmokslų klastingai pasisa
vinti svetimus pinigus.

Už teismo pahiekinimų visi 
keturi liko nubausti pačioj pra
džioj bylos, kada vardu Butma- 
nienės adv. Waitches padavė 
teismui patvirtinti Kelly testa
mentų ir pareikalavo iš teismo 
tuoj aus išmokėti graboriui Bag
donui $4,500 už Kelly palaido
jimų. Tada ir išėjo aikštėn ne
tikslumai su Kelly testamentu, 
sulig kurio 6 nuoš. Kelly turto 
turėjo tekti adv. Wai<tches, 4 
nuoš. Bagdono padėjėjui Radis,

kusis turtas turėjo tekti But- 
manienei.

Paaiškėjus tam netikslumui, 
probate teismo teisėjas O’Con- 
nell visus keturis nuteisė vie
niems metams, kalėjiman už 
teismo paniekinimų ir kartu jų 
bylų dėl suklastavimo testa
mento atidavė kriminaliam teis
mui.

Visi keturi' apeliavo teismo 
pasmerkimų kalėjimai! dėl teis
mo paniekinimo, bet apeliacijų 
pralaimėjo ir dabar augščiau
sias valstijos teismas įsakė, juos 
įkalinti atlikimui bausmės.

Rusų Baletas 
Chicagoje

Rytoj po pietų ir vakarė 
Studebaker teatre šoks garsus 
rusų baletas “Mordkin Ballet”. 
Jo vedėju yra garsus šokėjas 
Mikhail Mordkin.

Baletas yra pagarsėjęs Eu
ropos kontinente ir Amerikoje, 
bęt Chicagoje pasirodo tiktai.

>.<7, „ <■ . - .\ f?:
• • ‘ ’ ’.i .
atrė,; kur; tėlpa 7 kėliasdešimts

? Vįeta./fc^IfebAį" gražiai 
puošta, o viduryje salės stovis 
įke-tbrisl tonus skėrius kamuo
lys, atvaizduojantis : Šalių, kii- 
rios iškilmėse' dalyvauja. Tarp 
tų šaįį ų b.us ir Lietuva.

Kuriai gražuolei teks lietĮb 
’$his ^tetoyųųti
&r pasakytį//j’ Ą^kymų tam 
klausimui, duos *‘Miss Lithua- 
įių’’? konkurso ' Dakaras, k$rį 
^|u^(^^Wpjna. ?ĘjiičUgi>s 
Lietuvių A i .'d i tori j o j e, a tei nan- 
tį sekmadienį ^spalio 24 d. Ten 
subrinks gražuolę^ vįr dvi tei
sėjų komisijos*prarys sprendi^ 
mų^ įšrii)kdaHr viena iš jų 
gražiausia mergina ir suteik
dami jai ‘‘Miss Lithuania 1938“ 
titulą. • f

Vienų rinkimų komisijų su
darys lietuviai, antrų—Auto
mobilių Parodos k rengėjai. Tei
sėjai atsižvelgs į -tai, kad mer
gina butų graži,' simpatinga ir 
turėtų gražia asmenybę ir gra
cijos, ypatingai eisenoje.

šio straipsnio pradžioje tel
pa fotografijos' dviejų naujų 
kandidačių “Miss Lithuania” 
Konkurse.

Įstojimui Į konkursų S beliko 
kelios dienos. Fotografijos ne
bebus priimamos po trečiadie
nio, spalio . 20 (L Mergaites, ku
rios nori įstoti^ kęnkursan, šia
me Naujienų numeryje ras ku
poną. Tų kuponų reikia išpil-

Julia Toliunaitė (

. Peržiūrėjusi “Miss Lithua
nia”' • konkursančių fotografi
jas, o kai kurias mergaites nu
tikusi asmeniškai, Miss Kath- 
ryn Wilson pareiškė, kad ji nie
kad nesitikėjo pamatyti tiek 
daug gražių lietuvaičių Cliica- 
goje. Jos esančios kur kas gra
žesnės už merginas Lietuvoje, 
kur ji nešeniai lankėsi.

Miss Wilson yra garsi madų’ 
ekspertė iš New Yorko, kuri 
buvo paskirta- Chicagos Auto
mobilių Parodos ceremonijų 
viršininke. Ji ceremonijas su-; 

.rengs, išlavins gražuoles jose- 
dalyvauti, joms parūpins puoš
nius tautiškus .rubuk ir bend
rai visų dalykų tvarkys.

Automobilių Paroda atsida
rys lapkričio 6 d., ir tęsis iki dyti ir . kartu .^jfotografija 
lapkričio 13 d., puošniam Chi- prisiųsti Naujienoms nevėliau 
cagos Tarptautiniame Amfite- trečiadienio. ■ “6 **

■' '-i ■ ■ - •’* - * ' ■ . A .'
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Lietuvis bedarbis 
vakar užmuštas 
automobilio vi-

William vKosmowski

Stambus lietuvis biznierius 
įr vienas New City Furniture 
Mart savininkų, 1656 W. 47th 
St., Town ęf Lake. Kartu su 
antruoju savininku p. Bazaru, 
p. Kosmowski įteiks kelias 
brangias dovanas “Miss Lithu
ania” konkurso laimėtojoms,.

ŠAUTUVAS. - Viena 
Šaudantis ir gro- 

J.;Finch» kor- 
į jo vam- 

Pasidaro skardi, spie- 
tonų ir gaidų. Jis su tuo 

pusę pasaulio apvažinėjo.

ŠAUDANTIS IR GROJANTIS ŠAUTI 
iš išstatytų Londone keistenybių yra Šai 
jautis šautuvas. Jo savininkas Frederięk 
netiktas, kuris kada nešaudo iš savo šaul 
zdį įstato kornefo galų ir groja. Pasidar

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
spalio 24 d.

New City Furniture Mart 
pirmos vietos laimėtojai pado
vanos naujų ir brangų miega
mojo kambario setų. Antros

vietos laimėtoja gaus • gražų 
1938 metų modelio Grunow 
radio aparatų, su’ lokalių ir 
trumpų bangų stočių priimtu
vais. /Trečioji laimėtoja gaus 
setų ‘buduarinių lempų: * (Sp)

• r ?

1------------

Gražuoliu Kontestas
/ •’ t < . - . ' f. , .

Spalių-October 24,1937
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj

Vakar apie pietoj prie 22 įr 
Ashland gatvių automobilis su
važinėjo ir užmušė lietuvį Mikų 
Linch, gyvenusį lietuvių Am
brose viešbutyje; 
Halšted St

Velionis buvo bedarbis ir ne
laimūs me<tu ėjo . į ' bedarbių šel
pimo stotį atsiimtu jam paskir
tų pašelpų.

1843 South

Užmušėjas, mirė 
elektros kėdėj

■ ' ’ ? '■ '■'■r.Hf--------
Užpereitų naktį tuoj po

durnakčio - Cook p kųuntės kalė
jime elektros kėdėj liko nužu
dytas- tPeter .Chrisouslas, 40 

: m,,4 kuris kovo JL4 d;, 1936, nu
šovė. Midwest teatro, prie 35th 
ir Archer gatvių-, mahažėrio 
padėjėjų , Irving FehĮberg, su
laikiusį jį už užltabinėjįmų tea
tre jaunos mergaitės.

■ L.‘. •' ' '• • • •' -r' ' '■ '' ■ ‘ ' '•■r-'’ '

Jis ; jau . pernai metui rudenį 
buvo pasmerktas mirčiai, bet 
du sykiu gubernatorius Horner 
jo gyvastį išgelbėjo, atidėda
mas * mirties bausmės vykina
mų tai dėl viėribs, tai dėl ki
tos priežasties. Tuo tarpu jo

LOVA, KOMODĖ ARBA VANITY

(Pasiklausykit musų Radio 
P r o g r amų kas PENKTA
DIENĮ 7:15 iki 7:30 iŠ Ra
dio Stoties WHFC — 1420 
kilocycles).

Pirma 
Dovana

' ■ ■ *

Kurią Pirmai 
Išrinktai Gražuolei 
Suteiks —

deda iš šimto šokėjų ir sim
fonijos orkestro.

Bilietų kainos nuo $1.10 iki advokatas apeliavo kur tik ga-
kuris suieškojo liudytojus, o Ii- pirma kartų. Kompanija susi- $3.30. ' (Sp) ‘įėjo, bet visur pralaimėjo. - ;

New City Furniture Mart
1654-56 West 47th Street

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
I • ......... . • .  ,

:' $ •"•j* 
>'• '

MSS Anglijos teisėjai teismuo
se dėvi tam tikrus apsiaus
tus* ir senoviilškus baltų ark
lių plaukų perukus. Bet

Penkios iš merginų, kurios vaidina Prince of WalėsANGLIJOS CHORISTES / ♦ 
teatre, Londone. Jos parinktos kaipo typiškos Anglijos gražuolės » -v . •»’

kažkokie šposininkai laike 
i4ątostogįĮj< zpato^ė ;trijų aug- 
. ^iausiojo . teismo , tys*jų 
yefiįkĮ^.; ’ 'Dfelei ,tįd ir teis
mas' negalėjo laiku ątšida* • 
ryti—ikL nebuvo galįii nau- 

j , ji perukai

SUDEGĘS BUSAS. — Prieš kelias dienas Lincoln parke sudegęs Chicago Moto? 
Coach Co. busaš. Bet nors busu važiavo 62 žmonės, sužeistų nėra. Nuostoliai siekių 
$18,Q00. . ' .s
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Kaina 3c

Musų rašomosios 
kalbos tėvas

Lietuvių kalba yra viena iš tautiškąjį veikimą, jokiu budu 
gražiausių ir seniausių pasau
lio kalbų. Tatai pripažįsta visi 
žymiausi mokslininkai. Tačiau 
lietuvių kalba, būdama viena iš 
seniausių ir gražiausių pasau
lio kalbų, ilgą laiką neturėjo 
savo rašto, nesukūrė savo ra
šytinės literatūros. Lietuvių 
kalbos rašytinė literatūra pra- 

j tik šešioliktajame 
rmoji lietuvių kalba 
/o išspausdinta 1547 
ries 390 metų. Toji

ast 
žiuje. F 

knyga bi: 
m., t. y. i 
knyga tai buvo Mažvydo kate
kizmas. Šešioliktame ir septy
nioliktame amžiuje lietuvių ra
šytinę literatūrą daugiausia su
darė religinio turinio knygos, 
kurių daugumas būdavo verti
mai iš svetimų kalbų. Tų kny
gų kalba buvo gana prasta, pil
na įvairių barbarizmų, t. y. 
svetimų žodžių su lietuviško- ; 
mis galūnėmis, šešiolikto, sep- . 
tyniolikto ir aštuoniolikto am
žiaus daugumas lietuviškų kny- 

' gų rašytojų ir vertėjų buvo nu
tolę nuo gyvosios, šnekamosios 
liaudies kalbos, todėl ir jų raš
tų kalba -būdavo netaisyklinga.

Devynioliktame amžiuje vo
kiečių, ripsų ir lenkų mokslinin
kai pradėjo domėtis lietuvių 
kalba ir ją tyrinėti. Ir iš lietu
vių 'tarpo atsirado tokių, kurie 
susidomėję savo gimtąja kalba 
ėmė ją stropiai tyrinėti. Iš to
kių mokslininkų minėtini pru- ■ 
sų lietuvis prof. Fridrichas 
Kuršaitis, parašęs vokiškai pla
čią lietuvių kalbos gramatiką ir 
dideli lietuvių-vokiečių kalbų 
žodyną, vyskupas Antanas Ba
ranauskas, prof. kun. Kazimie
ras Jaunius, etc^Betgi daugiau
sia lietuvių kalbai ^„yra >,davę 
prof. Jonas Jablonskis, (ir prof. 
Kazimieras Būga. Juodu yra 
tikrieji lietuvių kalbos mokslo 
kūrėjai. Prof. Jonas Jablonskis 
yra musų rašomosios, arba ben
drinės, kalbos kūrėjas. Jis sa
vo gausias lietuvių kajbos mok
slo žinias stengėsi panaudoti 
praktiškam reikalui, o tuo tar
pu prof. Kaz. Būgai daugiau 
rūpėjo lingvistika, grynasis lie
tuvių kalbos mokslas.

Jonas Jablonskis gimė 1860 
m. gruodžio 30 d. Kubiliuose, 
netoli Naumiesčio. Jonukui lan
kant gimnaziją, jo tėvai nusi
pirko ūkį Rygiškių kaime, 
Griškabūdžio parapijoje. Pra
mokęs iš motinos , lietuviškai 
skaityti, Jonukas toliau mokės 
Naumiesčio pradžios mokykloje. 
Kadangi tėvai iš savo sunaus 
Jonuko norėjo susilaukti kuni
go, tai jį tris žiemas pasimo
kiusį Naumiesčio pradžios mo
kykloje, pradėjo leisti į Mari
jampolės gimnaziją. Būdamas 
gabus, Marijampolės gimnazijo- 

• j e jis mokėsi labai gerai, ypač 
jam sekėsi senosios lotynų ir 
graikų kalbos. Kadangi Jono 
Jablonskio kunigystė netraukė, 
tai jis, pabaigęs (Marijampolės 
gimnaziją, išvažiavo Į Maskvos 
Universitetą filologijos studi
juoti. Būdamas studentu, jis 
veikliai dalyvavo lietuvių stu
dentų draugijoje ir pradėjo ra
šinėti į D r. Jono Basanavičiaus 
įsteigtąją “Aušrą”. 1884 metais 
Jonas Jablonskis pabaigė Mask
vos universiteto filologijos fa
kulteto senųjų kalbų skyrių. 
Pabaigus aukštuosius mokslus, 
didžiausia Jonei Jablonskio sva
jonė buvo kuriuo nors „ budu 
gauti Lietuvoje mokytojo vie
tą. Jis buvo įsitikinęs, kad ver
čiau skurdas kęsti savo krašte 
ir džiaugtis gyvenimu, nekaip 
prabanga plaukti svęfimame 
krašte. Tačiau rusų vyriausybę 
.gerai žinodama Jono Jablonskio

jam nenorėjo duoti Lietuvoje 
mokytojo vietos; tad jis nesu
tikdamas Rusijoje .gyventi ir 
dirbti, keletą metų Lietuvoje 
skurdo be vietos. Pagaliau po 
keletos metų, būtent, 1888 m. 
jis gavo mokytojo vietą Latvi
joje netoli Lietuvos, Mintaujos 
gimnazijoje, kur anais laikais 
labai daug mokėsi ir lietuvių., 
Mintaujos gimnazijoje, kur Jab
lonskis dėstė lotynų ir graikų 
kalbas, jis, šalia pedagoginio 
darbo, taip pat daug dirbo ir 
lietuvių tautinio darbo. 1890— 
1891 mokslo metais Jonas Jab
lonskis padėjo įkurti Mintaujos 
gimnazijos lietuvių mokinių 
“Kūdikio” draugiją. Jis tai 
draugijai padėjo parašyti įsta
tus ir ją gausiai šelpė lietuviš
komis knygomis, laikraščiais ir 
savo naudingais patarimais. To
ji draugija lietuvių mokiniuose 
žadino ir (ugdė tautinius jaus
mus, ragino mokinius, baigus 
gimnaziją, rinktis tokias profe
sijas, su kuriomis laisvai butų 
galima įsikurti gyvenimą Lie
tuvoje. Ši draugija Lietuvai iš
ugdė daug žymių žmonių,' pa
vyzdžiui, pirmąjį ir dabaf^inį 
valstybės prezidentą Antaną 
Smetoną,, ministerį pirmininką 
Juozą Tubelį, buvusį universi
teto rektorių prof. Petrą Avi- 
žonį, Lietuvos Banko valdyto
ją Vladą Stašinską ir daugelį 
kitų. Aplamai, reikia pažymėti, 
tad Jonas Jablonskis lietuviams 
mokiniams turėjo nepaprastai 
didelės įtakos. Suprantamas da- 
ykas, kad toji Jono Jablonskio 

rietuvių mokiniams įtaka’ labai, 
nepatiko rusų valdžiai, ir ji 
I 896 m. Joną Jablonskį iškėlė

-Estiją, f 2"
;. y. toliau nuo Lietuvos, su ku
ria Jonas Jablonskis palaikyda
vo nuolatinius glaudžius santy
kius. Revelyje Jonas Jablons
kis toliau energingai dirbo lie
tuvių tautiškąjį darbą. Už tai 
jis rusų žandarų nekartą buvo 
krečiamas ir pagaliau atleis
tas iš tarnybos ir 1902 m. dve
jiems metams ištremtas į Psko
vo guberniją. Po metų rusų val
džia jam ištrėmimą leido baigti 
Šiauliuose, čia jis buvo suren
gęs slaptus lietuvių, kalbos kur
sus, kuriuos lankė gerokas bū
relis Šiaulių jaunimo.

Jonas Jablonskis, kaip ir dau
gelis ano meto lietuvių, troško, 
kad kuo greičiausia lietuviams 
butų sugrąžinta spauda. Jie dėl 
to lietuviškos spaudos, sugrąži
nimo dirbo ir kovojo. 1904 m. 
lietuviams spaudą sugrąžinus, 
inž. Petras Vileišis Vilniuje įs
teigė pirmąjį lietuvių kalbą 
“Vilniaus žinių” dienraštį. Jo
nas Jablonskis, kaip gerai mo
kąs lietuvių kalbą ir jau pla
čiai pasireiškęs lietuvių spau
doje, dienraščio leidėjo buvo 
pakviestas į jo redakciją. Dirb
damas “Vilniaus Žinių” redak
cijoje, Jonas Jablonskis dau
giausia rūpindavosi jų kalbos 
dalykais, jis stengės, kad laik
raščio kalba butų graži ir (tai
syklinga. Tačiau kiti redakci
jos žmonės tų Jablonskio pa
stangų, kaip reikiant, bemokė
jo įvertinti, ir jis, negalėdamas 
pakęsti netaisyklingos kalbos, 
iš redakcijos pasitraukė. Pasi
traukęs iš “Vilniaus Žinių” re
dakcijos, Jablonskis kurį laiką 
redagavo “Lietuvos Ūkininko” 
savaitraštį, o iš “Lietuvos Ūki
ninko” redakcijos pasitraukęs 
įsteigė pigioms taisyklinga lie
tuvių kalba leisti knygelėms* 
“Aušros” draugiją, kuri išleido

. . t 4 ."••••U' .VI'Z''’"'

Prof. Jonas Jablonskis — musu bendrinės kalbos tėvas
• \ ■ y ■

mas Vilniuj, po 1905 m. Jonas 
Jablonskis, kuriose tik buvo 
galima, Vilųįaus gimnazijose, 
pradėjo mokyti lietuvių kalbos; 
jis mokydavo 'veltui. Lietuvių 
kalbos pamokos, būdavo tuojau 
po kitų pamokų arbų po pietų. 
Vilniuje Jonas Jablonskis neil
gai temokė: atsiradus lietuvių 
kalbos mokytoj o x vietai Panevė
žio mokytojų seminarijoje' jis 
tenai išvažiavo. Išsikėlęs iš Pa
nevėžio, Jonas Jablonskis mo
kė Bresto, Gardino ir Veližo 
gimnazijose. Didžiojo karo me
tu jis mokė Voroneže lietuvių 
tremtinių gimnazijose.

■Dirbdamas mokytojo /darbą 
Rusijoje, Jonas. Jablonskis ilgė
josi savo tėvynės ir, kaip t‘k 
buvo galim#, jis tuojau grįžo, 

___  1918 m. jis pargrįžo j Lietuvos 
į frevelib“ gimnafeij^’

gerokai pakirte Jpno Jablonskio 
•sveikatą, ir jis į/ savo tėvynę 
sugrįžo jau nebesveikas. “Kiti 
sveiki pargrįžo laisvom tėvynėn, 
— sako Antanas Smetona, — 
jis pagrįžo ligonis. Kaip koks, 
Prometėjus, atnešęs kalbos raš
to šviesą., pats paliko prikaltas 
į kėdę.” 1919—1920 m. Jonas 
Jablonskis mokė švietimo Mi
nisterijos .įsteigtuose vidurinių
jų iy aukštesniųjų mokyklų 
mokytojų ^lietuvių kalbos kur
suose. 1922 m. vasario 16 d: 
Jonas Jablonskis buvo išrinktas 

»

Lietuvos universiteto Humani
tarinių mokslų fakulteto garbės 
profesoriumi. Būdamas darbo 
žmogus; jis nepasitenkino gar
bingu profesoriaus titulu, bet, 
kol galėjo, skaitė studentams 
lietuvių kalbos bendrojo kurso 

...paskaitas auditorijoje prie savo 
buto. Nebegalėdamas pats 
plunksnos pavaldyti, savo min
tis kitiems diktuodavo. Prof. 
Jonas Jablonskis pasižymėjo 
nepaprastu darbštumu ir didžia 
lietuvių kalbos meile. Į jį nuo
latos kreipdavosi įvairių profe- 
šij.ų žmonių, klausdami lietuvių 
kalbos patarimų, dažniausiai 
terminologijos dalykų. Jis visa-

ugdymą, 
pat. pla-

Jis pra- 
ben-
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drines kalbos pagrindus, bet ir f* 
metodą, kuriuo tenka tęsti jo 
darbas. Jis paliko nepaprasto 
darbo pavyzdį”. Prof. Jonas 
Jablonskis-Bygiškių Jonas 
mums parodė, kaip reikia my
lėti savo darbas, o ypač savo 
gimtoji kalba. Jis ligonis par
grįžęs į savo tėvynę, čia ne
pailstamai šaukė spaudą, rašy
tojus, įstaigas, kad gimtąją 
kalbą vaduotų* iš visokių į ją 
priskrętusių nešvarumų. “Ir iš 

iš dausų,, (kur 
Daukantas, Basanavičius, Ku- ’ "vi*sa
ko Antanas Smetona — nesi
liaus šaukęs į vyresniuosius ir 
jaunesniuosius, kad mylėtų 
gražią, iš protėvių paveldėtų 
gimtąją kalbą”. Mūšų rašomo
sios kalbos kūrėjas Jonas Ja- 
blonskis-Rygiškių Jonas mirė, 
bet jo tauri dvasia, didžiais 
darbais įkūnyta, amžinai pasi
liks 'lietuvių tautoje, kartų 
kartos gyvens iš jo palikto gė
rybių iždo4.; “Ne jb artimieji ir 
ne gentys, ne giminės yra pa
veldėję jo turtą, — mes tėvo- 
nys, mes jo palikuonys, mes 
visi esame jį pasidalinę, nie
kas nėra aplenktas, niekas nu
skriaustas”. : Todėl mes visi 
privalome iš • jo gausaus pali
kimo semtis sau gimtosios kal
bos gėrybių ir jas toliau sau<- 
goti ir< turinti.

ano pakulio, 

dirka yra nukeliavę, jis

Tsb.

Kaip bus tvarkoma 
nuodų prekyba 

Lietuvoj
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

Reiškia nepasitikėjimą. — Musų studentai. — Automo- 
Nenori darbininkų išbilių mechanikų streikas. -

kitų vietų. — Įspūdžiai iš legislaturos. Smagus po
kylis.
gendame juokų žurnalo.
nai mainosi kunigai. — 
Iškėlė bylą.

Darbai. - Keistas pasiteisinimas. — Pasi- 
— Smarkus vyras. — Daž- 
Kova tarp dviejų unijų. —

KENOSHA, Wis.—Daugelis, 
taip sakant, duoda vėjo musų 
kolonijos korespondentams, kad 
jie sutingo ir visai mažai ko- 
respondencij ų beparašo.

Nors aš ir nedaug laiko te
turiu, vienok stengiuosi kart
kartėmis parašyti. Mat, nenoriu 
tinginių klasei priklausyti. Ban
dysiu tad ir šia proga bendrą 
apžvalgą padaryti apie musų ko
lonijos jvykius.

Kaip žinia, neseniai atsidarė 
kolegijos ir universitetai, šie
met ir iš musų 'kolonijos išva
žiavo keli jaunuoliai aukštesnių 
mokslų studijuoti. Išvyko jie į 
valstijos universitetą, kuris yra 
Madison mieste. Būtent, išva
žiavo St. Vaičeliunas ir L. Jo- 
seliunas mechanikos inžinierys- 
tės studijuoti. T. Frenčius yra 
pasiryžęs elektros inžinieriaus 
mokslą baigti. Ponų Kančių dūk 
te, rodosi, jau netrukus baigs 
farmaceutikos skyrių. Vadinasi, 
bus aptiekorė.
' Visiems jaunuoliams linkiu 
laimingai mokytis ir baigti 
mokslus.

*Ir už visą. *tai mes mokame 
jiems riebias algas!

nepaprastaji daug nusipelnęs 
musų tautai ir jos kalbos mok
slui. Jis yra daug nuveikęs 
auklėdamas jaunąją , kartą. Iš 
jo mokinių yra daug puikių 
lietuvių kalbos mokovų ir lie
tuviškai mokyklai vadovėlių 
autonų. . Prof. Jonas Jablon
skis, auklėdamas • jaunąją lie
tuvių šviešuomenės kartą, la
bai daug dėmesio kreipė į jos 
stiprios asmenybės 
Jonas Jablonskis taip 
čiai buvo pasireiškęs 
geras laikraštininkas,
dėjęs rašyti “Aušroje 
dradarbiavb musų periodinėje 
spaudoje ligi pat sav& gyveni
mo pabaigos. Laikraščiuose 
da ilgiausi a. ’ jis rašydavo ap.e
gimtosios 'kalbos dalykus. Jo
nas Jablęnškis buyo didėlė ir 
tauri dsmėtiybė, plačiai * gjž 
liai pasireiškusi daugelyje mu
sų kultūrinio gyvenimo šakų. 
Tačiau plačiausiai prof. Jonas 
Jablonskis yra žinomas kaip 
musų bendrinės arba rašomo
sios kalbos' kūrėjas. Jis para
šė plačią lietuvių kalbos gra
matiką, nustatė lietuvių . kal
bos mokslo terminologiją, daug 
padėjo nustatyti kitų mokslo 
šakų lietuviškai terminologijai, 
daug veikalų yra išvertęs . į lie
tuvių kalbą, o dar daugiau 
įvairių vertimų kalbą yra tai
sęs. Be to, jis nustatė lietuvių 
kalbos rašybą, kuri sfl mažais 
pakeitimais ir dabaf tebevar
tojama. Nuo prof. Jono Ja
blonskio mokslinių darbų lie
tuvių kalbos moksle ir lietu
vių rašomojoje kalboje prasi
dėjo naujas laikotarpis.

Prof. Jonas Jablonskis, Ry
giškių Johas, kurdamas musų 
bendrinę kalbą, jai pagrindą 
paėmė iš savo gimtosios Pane
munės tarmės ir ją parėmė bei 
papildinėjo . kitomis tarmėmis, 
kurias visas labai gerai mokė
jo. “Kaip bitės krauna medų 
korin, . visokių žiedų prisirin- 
kitfsios, taip ir Rygiškių Jonas 
rinko žiedus musų kalbai iš 

dft* į klausiamuosius dalykus muSų tautas • įvairių tarmių,—
įsigilindavo ir, visašališkai bęi 
nuodugniai apsvarstęs, patarda
vo, padėdavo. Niekados jis nė
ra pykęs ar baręsis, kad jam 
įvairiais klausimais gaišinamas 
brangus laikąs ir ardoma silp
na sveikata. Prof. Jonas ’Jab
lonskis dirbo ligi pat savo mir
ties. •jis .mirė 1930, Vytauto Dir 
džiojp, metais vasario 23 d. 16 
vai. 30 min. laikinosios sOsti- 
nęs Kauno Karo ligoninėje. Iš
kilmingai palaidotas Kauno ka
pinėse, Šalia kitų dviejų didžių

prof. kūpi. Kazimiero Jauniaus
• austos- draugiją, kum ■«*««« Įjj. prof. Kazimier(> Bugoį. 
visą ejlę jo redaguotų naudip- :

KAUNAS. — Pagal vyriau
sybės Seimui pateiktą nuodų 
prekybos įstatymo projektą, 
nuodai skirstomi į dvi grupes. 
Pirmąją grupę sudaro nuodai, 
vartojami dažniausiai medici
noj^ antrąją —- vartoj arpi daž- 
■niaųfiai tėefinilcoj e. Nuodui są
rašą, suskirstytą į grupes, nu
stato vvid. reik, ministeris. 
Abiejų grupių mfodus parda
vinėtu gali vaistinės ir vaistų 
sandėliai. Technikos reikalams 
vartojamus nuodus pardavinė
ti gali ir-asmenys, turį- Svei
katos Departamento direkto
riaus leidimą. Vaistinės, vaistų 
sandėliai ir asmenys, turį lei
dimą pardavinėti nuodus, gali 
tuos nuodus pirkti ir juos iš 
užsienio įsivežti laisvai. Kiti 
asmenys gali įsivežti iš užsie
nio nuodų tik Sveik. Dep. * di
rektoriui leidus. Fabrikai, ta
pytojai, amatininkai jiems rei- 
kalingiVs nuodus gali įsigyti 
pagal policijos ar vietos savi
valdybės liudijimus. Bet kai 
sakytos įstaigos duoda liudiji
mą nuodams pirkti, turi tuo
jau'apie tai pranešti Sveika
tos Departamentui. Liudijimas 
nuodams pirkti galioja viene
rius metus. Vaistinės, vaistų 
sandėliai ir asmenys, kurie par
davinėja nuodus, turi vesti vid. 
reik, ministerio nustatytas min
dų* apyskaitos knygas.

Automobilių mechanikų strei
kas prasidėjo prieš <10 savaičų. 
Kolkas dar sunku pasakyti, ka
da jis baigsis. Streiko pradžioje

Spalio 2 d. German Ameri
can svetainėje ponų Teofilio ir 
Marijonos Ilenevskių vedybinio 
gyvenimo dvidešimt metų sukak 
ties proga bus surengtas šau
nus pokylis, tariama “siurpraiz 
parė”. Svečių dalyvavo apie 200. 
“Jaunavedžiams” buvo įteikti 
valgomojo kambario baldai (‘se
tas’).

Pastebėjau svečių iš Racine, 
Milvvaukee ir kitur. Būtent, po
nai Grūzdai, Jociai, Mitkai ir 
kitį. Tostmeisterio pareigas ėjo 
p. Laban. Jubilijatams buvo 
daug visokių gražių linkėjimų 
sudėta, šokiams griežė p. F. 
Stankaus muzika. Svečiai links
minosi tol, kol pradėjo aušti.

— . ■—-i

American Brass kompanija 
depresijos metu dirbo visai ne
blogai. Bet štai dabar nežinia 
kodėl tos kompanijos dirbtuvė
je darbai visai sumažėjo, 
žas skaičius darbininkų 
ko atleisti.

Simmons kompanijoje 
irgi pusėtinai susilpnėjo,
kalbos, kad netrukus naktiniai 
darbininkai busią paleisti. Kai 
kurie sako, kad ir dieninių dar
bininkų skaičius busiąs žymiai

Nema- 
jau li-

darbai
Eina

vartoj arpi daž
f — ---------- ----------------------------- 1

mechanikai reikalavo vien^-do^umažintas. 
lerio per valandą. Bet dabar jie 
sumažino savo reikalavimą ir 
sutinka grįžti už 90 centų per 
valandą. Tačiau savininkai vis 
dar spiriasi ir siūlo tik 85 cen
tus.

zVisi garažai, kurie samdo me
chanikus, yra pikietuojami.

Streikuoja ir Hannah Furni- 
ture kompanijos darbininkai. 
Jie reikalauja algų pakėlimo. 
Kitas reikalavimas yra tas, kad 
kompanija nesamdytų iš kitų 
miestų atvažiavusių darbininkų. 
Girdi, 'vietos darbininkams 
būti duodama’ pirmenybė.

turi

--Šiuo' laiku'darbai gerai eina 
tik Nash ir MacWhyte dirbtu
vėse. Šiaip kitose mažesnėse 
dirbtuvėse yra visaip: vienur dir 
barna geriau, kitur blogiau.

bet vis 
tas fak
tai! tiečių 

visai
tuo, kas ^dedasi pa-

sako jo- mokinys, 'Valstybes 
Prezidentas^ ( Antanas Smetona. 
— Dairios^, į jpasakpą, / mįslės, 
gyvoji žmonių šneka — štai 
jo daržai, iš kuriu skynė ir 
pynė vainiką musų , bendrinei 
kalbai.: JŠ aukštaiČiiį^ žemaičių 
ir rytiečių tarmių ; sudarytas 
jai tvirtas pagrindas, ant- jo 
pastatytas neišgriaunamas; pa
minklas musų tėvų kalbai, ku
rios muzika ir melodija gėri
si kiekvienas, kurs tik* turi 

^e-.sąna Kijų aviejų amių- grožio skoBiQ, Argi he taiž, ro. 
jų lietuvių kalbos .tyrinėtojų - fc tymj? OOįį šaltoj 

nurodytas * j b kalbės vadėvč- 
Įiuose ir jo rąštuųsė? : Rygiškių

Nupirktus nuodus vartoti 
galima tik tam reikalui, ku
riam jie parduoti. Nusipirku
siam nuodų vartotojui perlei
sti tuos nuodus' kitam asme
niui draudžiama. Nuodai par
duodami nesumaišyti, nesu- 
piaustyti ir nesutrinti, išsky
rus tuos, kurie tokio pavidalo 
yra gaunami. Reikalingiems ko
vai sū sodų, daržų ir javų ken
kėjais nuodams parduoti tvar
ką nustato vid. reik, ministe- 
ns, susitaręs su žemės ūkio 
miništerių. Reikalingieips ko
vai sir kitais kenksmingais gy
viais nuodanis parduoti tvar
ką nustato vienas vid. reik, 
ministeris. N uodų prekybą pr i- 

Sve ikatos Departamen-Žiuri-

Rugsėjo 28 d. kirpėjai, 
siuviai ir langų plovėjai važia
vo į Madisoną pas gubernato
rių La Follette, kad tasai naują 
kodą išleistų. '
• Pasitaikė lietinga diena. Visi 
suvažiavę atstovai ėjo apie ka
pitelį ir vis šaukė, kad “mes 
norime naujo kodo”. Guberna
torius priėmė atstovybę ir pa
reiškė, kad jis visai nesąs prie
šingas tam reikalavimui. Ta
čiau, esą, kodo priėmimas ne 
nuo jo priklausąs: tai legisla
turos reikalas. Ir jei legislaturą 
kodą priimsianti, tai jis mielai 
paprašysiąs.

Susirinko būrys reporterių, 
kurie nuėmė daug paveikslų.

Turėjome progos aplankyti ir 
legislaturos posėdį. Užlipome į 
viršų, kad galėtumėme matyti, 
kaip tie musų “esemblęmenai” 
posėdžiauja. Tiesiog buvo pik
ta žiūrėti į tuos atstovus, o 
ypač iš republikonų grupės, l\la- 
ža to, kad jie priešinasi kiek
vienam pažangesniais sumany
mui, bet ir elgiasi tarsi kokie 
netašyti griozdai. Sėdi jie kojas 
sukėlę ant stalų ir demonstruo
ja savo plikas blauzdas. Matyti, 
jiems ten labai nuobodu, nes 
daugelis piešia kažkokius pa
veikaus, kad laikas greičiau 
prabėgtų.

bat-

Nors ir nemalonu, 
dėlto tenka/ payžmėti 
tas, kad tarp musų 
yra tokių žmonių, kurie 
nesidomi
šaulyje. Ne tik pasauliniais įvy
kiais jie nesidomi, bet nesidomi 
ir tuo, kas dedasi tiesiog po jų 
nosia. Kai pradedi raginti juos, 
kad užsirašytų laikraštį, tai jie 
teisinasi, jog neturi laiko! Tai, 
žinoma, labai nevykęs pasitei
sinimas. Tūkstančiai žmonių, ku 
rie tikrai mažai laiko, turi, be 
laikraščių negali apsieti. Pažiū
rėkime į amerikonus: vos spė
ja ryto metą atsikelti ir tuoj 
pradeda knistis po laikraščius. 
Ir laiko jie suranda keliems lai
kraščiams peržiūrėti, nors šiaip 
darbais jie visuomet yra apsi
krovę.

žodžiu, čia nėra laiko stoka, 
o tik apsileidimas. Apsileidžia 
žmonės ir nieko nebepaiso. Sa
koma, kad tokie žmonės ne gy
vena, o tik merdėja.

Nežinia kodėl farp amerikie
čių neatsiranda įmonių, kurie 
ir vėl ryžtųsi juokų žurna’ą lei
sti. Pavyzdžiui, tokį žurnalą, 
kaip buvo leidžiama praeityje, 
štai prieš kiek laiko švoger.s 
Vladas Piepalis atnešė man “ša
kės” Nr. 8 (už rugp. 25 d.. 
1915 m.) .Girdi, tau bus Įdomu 
peržiūrėti tą laikraštį. Ir tiesa, 
kad buvo įdomu tą numerį pa
vartyti. Manau, kad juokų laik
raštis ir šiandien turėtų pasise
kimą tarp lietuvių.

Musų mieste yra TMD 117 
kuopa. Tos kuopos organizato
riai buvo: Dr. C. K. Kliauga ir

(Tasa ant 3-čio pusi.)Jablonskis yra Jonas mums pajiko ne tik beh- t&sgų liaudžiai knygelių. Gyvendą- Prof. Jonas

- Į,
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Ne pilna.tifeša
Rusijos bolševikai buvo pra

dėję skelbtį^zbuk religija ėša'ri- 
ti lygi opiumui — nuo abiejų 
žmo>gris apsvaigsta.

Kad nevesti begalinių argu
mentų su bolševikais, mes su
tinkame, kad ir ‘įfii6 opiumo 
ir nito religijos kiekvienas ga
li apsvaigti, pasidaryti durnas 
arba ir mišiuganas.

Tyrinėjimus darėme ir ant 
gyvulių. Opiumu galima ap
svaiginti ir Žuvis, ir vištas, ir 
ožkas. Bet kiek religiškų mi
sijų nedarėme pas gyvulius, nė 
vienas gaidys nuo jų neapsvai- 
go ir nesudumavbjo. Iš to pa
darėme išvadą, kad religija Vi
sai nekenkia gyvulių karaly
stei.

Taipgi ištyrėme, kad opiumą 
pardavinėti draudžia visos val
džios] Lėkarstai jis daktarų 
vartojamas irgi su valdžios re
guliacijomis. Gi religijos gali 
gai/ti visur ir kiek tik nori, o 
jeigu nenori, tai dar į kailį ga
li gauti ir kaikurios valdžios 
net į dželą žmčgų kiša už re
ligijos nenorėjimą ir nevarto
jimą. Religijos klinčių pilnas 
svietus ir daugelis jų griūna 
algas iš valdžių. Taigi reikia 
man’drumo ir drąsos, jeigu no
ri nuo jos pasprukti. Kadangi 
mandrių ir drąsių žmonių svie
te nedaug, ‘trid mes nutarėme 
eiti į religijos biznį.

Kiriusimą statome ■ t vimpa i 
ir tiesiai: Ar gerai republįki- 
nų partijai, kad Hooveris ne- 
numirė?

Atsakykite!
Ar butų bloga Amerikai, jei 

Rooseveltas butų politiškai lik
viduotas? Ar 'Begalėtų, bet ka- 
ori r'et>ubiikorių partija giĮžti į 
valdžią po šitokiČ riūoiykio? 
Pagarsėjęs savo kaibofriis ir 
darbais kaipo geriausias Ame
rikos prezidenttfs, at jis nesu
mažins savo garbės^ jeigu il
gai pagyvens?

Ar butų įfeTai; jei kris lik
viduotų Hitlerį ir iVIussolinj? 
Kada šitų vari j otų jrie'b'tttų, ar 
nesustipretų reakcija? Ar ne
dingtų pas žmones jumoras.

. Ar versti Smetonos valdžią? 
Jeigi.Ltaip, tai kur dėtųsi viso
kie lękajai, pataikūnai, čebat- 
Jaižiai ?

Atsakymus galite siųsti ku'r 
norite arba pasilaikyti sau, 
Bes rntims jdšų ritiOmoriė ne
svarbi.

YRA Vl^KO

at-

t **

Už gerą blogas
Tu atsimeni, kaip nuvirtu

siu medžio prislėgtoji gyvatė 
vaitojo ir maldavo, kad tu ją 
paliiMsuotum.

Kada paliuosavai, ji apsirie- 
tė apie tuvo sprandą ir keti 
no pasmaugti. «

Tu ėjai ir pas Šunį ir 
arklį • teisybės ieškodamas, ( ir 
jie tau pasakė, kad sviete už 
gerą blogu atsimokama.

Tik gudrioji lapė norėjo pa
matyti, kaip gyvatės paliuosa- 
vimo procesas įvyl^p. Ir kada 
t; ant gyvatės uždėjai tą pa- 
f r.įvirtusį medį, lapė tau lie
pė daugiau jo nepakelti.

Bet ką tu darysi su‘ tais 
žmommis, kuriuos išniokiriai 
prakalbas sakyti, skaityti ir. 
rašyti? Jie prieš tave kalba,! 
prieš tave rašo, prieš tave re
zoliucijas išneša ir prošeilijas 
pasirašo, kitų paškudirilBibs 
apie tave skaito.

Lapės gudrumu gyvatę grą*; 
žinai į jos vietą, šitų savo mo
kinių jau negrąžinsi.
— Iš Padaužų Chrestomatijos#

Klausimas disku
sijoms

Paprastu i, mes visus klausi
mus išsprendžiame patys, šį 
sykį duosime progos visų sro
vių ir religijų rnąridrapypkiams 
dalyvauti. Ners iš anksto Vi
rome, kad jų argumentai bite 
durni, bet mes ėsame leidę net 
durnc$niems žmonėms rašyti 
ir kalbėti ir apie žmones ir, 
apie gyvulius. . i

Galite suprasti, kur reika
las. O re.’kalas, kaip matote, 
nėra tik apie bu/ilsius prežb 
dentus Hiirdingą, Coolidgių 'iV 
HooverĮ, o ir prezidentą Rob- 
scveltą. Jį gulima drir laliirili 
praplėšti. Tuomet jiiii jlriUiėi- 
tų kalbėti ir apie Dr. Grititū, 
ir apie Hitlerį, ir apie Muso
linį, ir apie Staliną ir net-apie 
Susivienijimo daktarą-kvotėją 
Išeitų labai 
dėlė knyga.

ilga k'Jlba ir di- 
Ar ne?

Perskaitęs SLA. albumą 
radau, kad jame yra ir pado
rių žmonių fotografijų ir tei
singų biografijų. Kitų ir kito
kių, matyt, nėgahrha buvo iš 
'vengti.

— Knygncšis.

GYVIEJI K ALISA

Nors retkarčiais tenka 
tyti laikraščiuose, kad ligonis 
ėjęs ant operacijos ir dakta
ras jo nepapiovęs. Paplautieji 
per laikraščius diktatams ne- 
dekaybja ir /ų bepeikia, ries 
yra leidęs ir džentelmenai.'

skai-

pone

JUOKAT^
TARNYBdJE

Direktorius piktai sutinka 
sayo tarnautoją, kurs Vakrifr 
nebuvo atėjęs į. tarnybą.

riirektorĮuš:—’t’ai šhkal vri-' 
krir.

TarnautojasTaip. 
dim£oi%iL

Direktorius:—Bet aš mačiau 
tave' sVeiką einant rungtynės!

^riynautoĮas,:-^-Gal būt. Sėt 
Tamsta rierriatet, faks sužeis
tai aš grįžau . ■ .

KLAlbfNGAI SUPRASTA

—Pasiaiškinkite
Bihitės tėvas Plikis, tu pabu
čiavai mrino dukterį, o kaip ji 
po to ėmė verk.ti, tu ją dar 
kartą pabučiavai!

—Taip, porie ! Bet aš maniau 
krid tai yra džiriugsmo ašaros.

- šaukia

TRUPUTĮ KITAS PAGRINDAS
V aikiUkštis:—“Prašau parii- 

ga'ilėti ir cluoti man dešimtį 
centų, ponuli!

Senasis ponas:—Tai? vaikeli, 
tu kęnti alkį ir badą?

Vaikiūkštis:—Ne! Tėvas ken
čia troškulį.

.*p.

Viepas turtingas ŠykšįSs 
miestietis W
nie vaVtršu ŠefeimL pįmbkrfi-

ži»&

Gudragalvis . Jonukas • nori

—Mamyte,, paskolink man 
d&šriitį ftį, Bet. & pW-
kiriš; jSi-

teteik—k^it.
... **'' ' 'M I "į , .

&. -teiti;-
dyVig .

--Bet juk Trims ta matei, kad

ko ■ ■
M.fliįifiaticfeli- 

mri! T" ...

Grand Openin^
ršp^MAvimas

Bridgeporto A apielinkės 
inoderniškiausi, ir ge
riausiai įrengta auksi
nių daiktų krautuvė; 
Deimontiniai 1 žiedai,— 
laikrodėliai 
pacts — 
daiktai.

• -11. f ■*J 
mui, mokant įjp ’bišku-

1 žiedai,— J*® 
— e o m- 
sidabriniai

Galite pirkti IŠmokSji- T,.,_
mui, mokant įjp bEku-

f 1 T, tį kas škvaitę.
LAIKRODĖLIAI >/v......r..... i. $1.25 iki $75.00 .. . -' - ;

Bėrk’s Jewelry Store
3505 S. Halšted St.

M(es tiriime taipgi piliiai įrengtą aki
nių ofisą, kurį valdo registruotas opti- ■ 

nąetras
AKlNIAI-rrį-tiktai šia savaitę -

$5.95

P*nigų taupylojams Išmokam a
Kiekvieno Asih'ėnš Pinigai* /

A^drajįsti -iį $5,«0 |
Duodam Paskolas and 1-mų ■—

. Morgięių ■<
•Turtas $2,500,000,;00 ■

StandardFederal Savi.'igs&LoaiiAssociatioii ofChicago
2324 S. Leavitt St. JuŠtin ’Mąckietvich, Prez. Tel. Ganai 1679 ;

•“►•'•U-’ , ... , , . .... . ■-■‘‘■f-5D-*. <1

AltlNlM
IŠMOKĖJIMAI rriRifAlKOMA

.. IŠEKZAMlMroJAM JUSv
Akiniai Pritaikoma “

Kiekvienam šeimynos

S UŽ DYKA
Moksliškas, jERžaminavimas 

. P# NpująU?iąis ..iMtKĮi^ntais 
tT'UibHnh "fiiHi CL'Avni Tinkamus

Akinius

Moderniški be renių akiniai gra
žiai atrodo, ir labai lengvi . svo
riu, natūralaus ar balto aukso 
TAIP PIGIAI, KAIP

Rėmai galinta 'gauti. ivriirių tbr 
rnų... taipgi tinkantys -.kię^vie 
nam vėiatii Ir klėkvieno lįįvaiz 
dai -geriausia,
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

Įvairių
• ’ vienam..

tu. Neimam
laukų. i*.
TAIP PIGIAI, KAIP

loriaąį tinka; kięk 
, . . Pirkit krędi 
itiošimčių, hS fra

4184 ARCHER

Tvirti 'dfeihlal '«i «s ’lilSl! 
>sunūi Ar Juktoriai,., Pasirinkiųias 
rėmų iš natūralaus ar j baltojo 
aukso. '•
TAIP PIGIAI, KAIP <3.75PIGIAI, KAIP $3.75

Or. J. M, HEFZBERG, Ū. D.
•AKtU SPECIALISTAS >' • 1.

AVEnW • .■ TMefohas VIRGINIA į1230

Grįžęs tarnautojas giriasi ir 
rodė saVo bendradarbiams su
muštus delnus.

—Tur būt daug • irkliavote ?
Ne. 'Tai nuo meškeriavimo..

—Mano siTnus irgi studijuo
ja net kasdien!

—Teisę? Mediciną?
—Ne. Pietų , patiėkalų sąra

šą.

winter mornings

q Heatėr

“Kai įsitaisėme savo I 
Sun Glame Heatėr, 
musų namai patogus 
kiekvieną rytą, kuomet 
atsįięeliame. Su musų 
senovišku šildytuvu 
nartai buvo visuomet 
šalti žiemos rytais!”

Gražunias! Patogumas! Ekonomija! švari, sveikatinga šilima kiekvie- 
P4. valandą dieųpis! Sun FĮąfne Oil Burning Heater užtikrina jums 
visus šiuos gerumus,. Operuojasi automatiškai ir palaiko visuomet, 
lygią, pasitikimą, šilimą visiioniet, be puryinų anglių pylimo or dul
kėtų pelenų išsėmimo. Neištraukia šilimą į duiiitraukius—dega že
mai kainuojamas kuro aliejus—pagarsėjęs dėl savo ekonomiško ope- 
ravimo.
At’eikitę prie pirmos progos ir pamatykite patys koks šis puikusis 
,Suų piąmc Oil Burning Heater yra, abejopai: išvaizdoje ir veikime. 
Mes turime dydžių ir modelių pritaikymui jūsų reikalavimams.

Šm Fiam e
'Ui''•■Iv. -i:f? J •

American
*•* f*. 4 . ( ** » ♦ < ( ,

Aly va Kūrenami Šildytuvai $£(1.50 
Pasiduoda nuo 3 v

DIDELE NUOLAIDA Už
. ' . f 'SENUS PEČIUS 
šios Krautuvėj Yra Patogiausios Vietos Pirkti

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

S. NAKROŠIS, vedėjas M. T. KEŽAS, vedėjas1
GHIGAGO, ILLINOIS

^=

Kaili Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JBl VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETE.1A ------
JEI VIDURIAI NEV1RŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

' NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida |Laboratones
' < • A. G.'KARTANAS, Sav,

■2555 Wėst 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

i 1111 ii hii ■■■tu ~ 111 1 it r YrwrrtmiMf4

Pečiai
Furnasai
Kitclien Heaters
Boileriai

UŽPILDYT VISUS 
^EIKALAVlMtiS

Northwestern 
Stove Repair Co
Išdirbėjai ir Pardavėjai (tū
lių, kurios pritaikomos vi-, 
siems pečiams, fiirnasams ir; 

boileriams

<9 *9 j % K r.*.* j

Keturios Dideles
♦ t * . 1

Krautuvės

662 W. RėoseVėlt Rd.
812 West flSrd Št 
2Š23 Milwaukeė AVe. 
8816 Cdinin'ercial Avė.

CHICAGO, iL*L.

Tel. MONroe 6600

KU& JŪSŲ PINIGAI SUSfolA; 
NAMON PASKOLA PKASIDE- ’ 

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

Namon finaNce cOrp. 1 
6755 S. Western Av. Grovehill 1038 
t.r Julius N[amonu prezidentas t j

Kelionei į Lietuvą

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEWYORK — 
KLAIPĖDA

• (Per Gothenburgą, Švediją) 
Laivų išplaukipiai iš New Yorko

KUNG'SHOLM ......... - spalių 23
GRIPSHQLM ;.... ... spalių 26

. DKOTTNINGHOLM lapRr. 18 
GRIPSHOLM ............• gruodžio 8
S ii taupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite nitisų bendros ūpie 

’kęlioAę brošiUrŠlės ir kainoraščio, 
gaunamą nempįamąi W visus 
mtisų autdrizuotta agentus, arba 
SWEDISH AMSfRtCkN UtfĖ 

Jdl North MicKigan Av&Vue 
....... . Chicagtfr. lįl; ,

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"
kr žinai; kddė! vi^ni j j iri-

rtapkiti1 keikia, bet visi mėgsta f 
jį skaityti?

Net, kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapį- 
jonlfns draudžia -jį į rantais 
paimt. - „•>

( ‘%eleįvį” Įmones mėgstami 
to,.kad jis hiekain nepataikau- ( 
ja ir hešibijo teisybę Skelbti.

'Žriidbiii mulkintojus Ir ripga-{ 
vikuš 'ilsiai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

. Be to, jaiije rašL.yisokiy, pH- :

iš viso pasaulio.
KairiUoja tik 12J&0 ’

Adresas toks:

“KĖLEIVlS”

\ • ■ ■- . ■ .1 - ?



įveiiosfta Margu?
mynai •

Visam Amžiui 
Pfatur®

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.) 

aš. Mes pasirūpinome gauti 
čartėrį. Musų vardai dar ir šran 
dfen ant tč Čarterio tebčrft.

Fer ilgus mėtas kuopa bbvo 
apmirusi. Bet Štai d&baT kilo 
srtihranymas ją atgaivinti. Kai 
ftacme įvyko srtivafiaVtmaš, tai 
ir iš Chicagos buvo atvykęs 
“didėlis veikėjas” (butų tiks
liau pasakyti—“dfdėFš iritrigrin- 
taš“), kuris prirėiškęs kad šo- 
ciaHstai esą juodvarniai ir rei
kia jų saugotis.

Tam šatopajui galima tik. tiek 
priiriinti: socialistai kaip tik ir 
buvo tie žmories, kurie įsteigė 
TMD vietos kttop&.

ir

Spalio 11 d. į mano dirbtu
vėlę užeina vienas airis ir sako: 
“Kas pas jus dabosi, kad nuo
lat kunigai keičiasi?“

Parodė jis man ir laikraštį, 
kur rašoma, kad j Šv. Petro pa
rapiją atvažiuojąs naujas kuni- 
gfe iš Worcester, Mass. Bu’tent, 
kdn. F. Skrodenis, kuris esąs 
Arrterikoje girdęs. Priklausęs jis 
marijonų ordinui.
Atsakiau, kad parapijos reika

lais aš visai nesirūpinu, nes 
'parapijai nepriklausau.

Bet vis dėlto tenka pasakyti, 
jog nuo to laiko, kai liko kun. 
M. Urbonavičius iškeltas, per
daug jau dažhai pradėta kuni
gais mainykauti. Vos spėjo kun. 
Aridriušius kojas sušildyti, o 
jau ir iškeliamas.

Kun. M. Urbonavičius kalbė
jo lenkiškai, tad ir kai kurie 
lenkai' *jo parapijai priklausė. 
Kada atvyko kun. Andriušius, 

’tki tie lenkai pasitraukė, nes 
SU kunigu negalėjo lenkiškai 
Nusikalbėti.

Kaip seksis naujam kunigui, 
netolima ateitis parodys.

01d Gold nontestu Pasinaudok
Dar niekad jums nėra buvę 

tokičs progos į>ftii#ibei dovanai 
leiihėti, kaip ‘ši, ktfrią teikia 
01d Gold Cigaretei. Taš nau
jas konteirthš, kuris paskelb
tas per Naujienas praeitą mė
nesį, skaitytojus, reikia sakyti, 
tiesiog žavėt'ė šužaVejb. Jie 
veik visi yra juo susidomėję ir 
deda pastangas, kad laimėti i 
vieną iš 1,000 laimėjimų. j

Tame konteste nėra mįslių., 
Tad, nepraleiskite firOgos Iki-i 
mėti, ypač dėlto kad rteįstojo-; 
te iš pradžios. Dabar dar yra; 
pakankamai laiko įstoti. Nes ga 
Ii laimuti aukščiausią dovaną, 
nors butum ir paprastas me
chanikas.

Taigi, nueikite į artimiausią 
cigaretų krautuvę ir paprašj’’- 
kitė Old Gpld Cigkrėtų konteSto 
komiškųjų paveikslų ir instruk
cijų. Jas gerai perskaitykite. 
Jei negalėtumėte gauti tenai, 
tai atsikreipkite į Naujienas. 
Be to, jus įstodami į kohtęstą 
fle tik, kad galite laihiėti pini
ginę dovaną, jus dar susipažin- 
sitė ir su Labiau’-Sušvelnintais 
Old Gold cigaretais—tais, ku
rie visuomet šviežus—niekad 
nesudrėgsta — niekad neišdžiu- 
Sta—niekad negenda.

ir odos dirbi- 
Anglijoj net ir

Čeverykų 
nių parodoj Anglijoj - 
patarnautojos buvo 
dytos odos drabužia -Ši1 ; 
mergina parėdyta pasiūtais
iš gyvates odos drabužiais.

PIRMASIS ŽINGSNIS 
7 4 : t. . • '

—Duok, Jonai, nfan vieną 
cigaretę. A

—Ėėt tu jau žądėjai 
ruk^š ?,

—Tarp. Jau' ir pirmąjį 
rii padariau. Jau pats dau. 
nėbėjierku rūkalų.

Pavojaus Galima Išvengti 
’ . • . .

Keliauninkas:—Ar nepavojin-i 
ga čia' man per šias ganyklas; 
praeiti. Tavo bandoje, sk'kb,: 

j *1 v • n

ci-

įaU’

esą piktų jhučių ?
Piemefiukas:—-Visai nepavo

jinga, jei tik Tamsta nubaltin
si savo nosį. M I

CHICAGO STAOmM

:.SEATS'
‘ PERFOfeArtANCES /
BONt>S CLGTttiNG STORE / ««•£ 
l 65 yv. MĄDISON /l pg 
ypHdHe $tate e4e4/j ižu 
į\ STADil)M BOX OFFICE/I 4U* 
į\ PHONE-SEELEY 5300/1 FROHTIE

llt«l

SUH

KOVA •
—Ką tu' ten, Jonuk,

—įSdvoju su pagunda, 
myt!

—Ar tamsta hematei, koks —7 “ 
į'T^tis šįryt fetišo šaifi^tekiš? valgomajame?

—Me. Aš vis^d ėihū ankščiau 
miegoti.

ji B r»a> ra*!
fcINA . ■

darai

ma-

NAUW IR ATIMTI AUTORtOBlLiŲ 
v CHICAGOJE PAS 
E & AUTO FINANCE CO.

Prie 1340 W. Št.
Niekur pasauly jus negalite tašti naujausių mo- 

deiių JpaBinnkiiho už taip juokingai žemas kainas.
visų kar4 išdirbysęių — Tii?Ž 300 karų iš 

1987 lt 1936 — Buickš. ČAdillacs, La Šalies,' Olds-

KRĖSLAI antRATU
» —• nea . -• j. “

DEL PALIEGUSIŲ 
Rendon arba Nuosavybė

Duodam Naujus Tąiruų
Vi^i Krėslai Stėrjlizuoti

IŠDIRBIAI
Specialių Krėslų pagal užsfckyitių

Dėl Lengvos Tratatportaėtybb .
Metalinės Sudėties KrėdM

Pristatymas po via< miestą’fiyįiiS,

CHICAGO
WHEEL CHAIR U.
1371 W. Ogden Ai
WALTER W. W01

.. . .z - • V''..'. «

RAMOVA AUTI
REPAĮRSHOP
JOHN MIKSIŠ, PROfc.

Tarp CIO ir Amerikos Dar
bo Federacijos eina didžiausios 
varžybos: ir viena ir kiltą,.unija 
tiori vadovauti Simmons kompa- 
hijbS darbininkams. Aiškus da
lykas, kad tuo pačiu metu eina 
didžiausia propaganda. Dažnai 
ta propaganda nėra visai švari. 
Vadinasi, nesivaržoma priemone 
rtiis. O kai du pešasi, tai, žino
ma, trečias naudojasi.

Simmons kompanijos darbi- 
Hinkai netrukus balsuos, kurios 
utlijos vadovybei jie nori pasi- 
^hBti. Kiėk galima spręsti, C10 
tiiri daugiau pasekėjų. Atrodo, 
kad toji unija ir laimes. Vie- 
tidk dar visaip gali atsitikti, 
lilat, viskas priklausys nuo bal
savimų.

’» ♦

Tarp CIO ir Amerikos Dar
bo Federacijos sahtykiai yra 
tikrai įtehifiti. Blogiausias da
lykas yra tas/kad jau tenka ir 
į 'teismų, kreiptis, nes geriioju 
gihčo nebegalima išspręsti.

štai šiomis dienomis suspen
duota unija iškėlė bylą Ameri
kos Darbo Federacijai ir reika
lauja $45,000. Byla bus spren- 
džiatna šio mėnesio 25 d.

C. K.'Braze.

RADIO
Mudriko Programas 
WCTL

Priminti na, kad ryt vakare 
ritio 7:30 iki 8 *val. nepamirš- 
tuniet pasiklausyt puikaus ra
di© programo iš stojties AVCFL, 
970 kil. Didžiulė Budriko ra- 
dio orkestrą yra pasirengus, 
palinksminti klausytojus nau
jais muzikaliais kuriniais. Prie 
to aar bus gražių dairių. Šiuos 
programas leidžia ir finansuo
ja Jos. F. Budrlkas, kuris už
laiko radio, rakandų ir rriiiži- 

’kalių instrumentų krautuves 
'Chicagoj, 3409-3417 S. Halsted 
St. čia geriausia yra pirkti pe- 
čius-Oil Heaters: American, 
Quakers, Norge, Coleman, Sam 
co ir kitokius. S.

Žymus Dain inkai Dai
nuos Gražias Rink
tinas Dainas

Kytoj, 11-tą valrindą -prieš 
piet, radio klausytojams birs 
malonu pasiklausyti grkžaus ir 
įdomaus radio programą ktirį 
nuolatiniai, kas sekmadienį 
leidžia Progres's ‘Bendroves 
Krriutuvė, 3224 South halsted 
Street.

Kaip visuomet, leidėjai sten
giasi gauti gerus talentus iš
pildyti- šiuos progrartihš? Taip; 
ir rytoj dalyvaus visų laukia
mi ir mėgiami solistai, duetas, 
kvartetas ir kiti. O prie to bus 
haudingų patarimų ib jdbriiių 
žinių, ypač iš Progress Krau
tuvės didelio Fall Festival Iš
pardavimo, kuris 
prasidės sekantį
19-tą spalio.- Malonėkite 
pamiršti patys ir kitiems 
minti užsistatyti radio ir 
siklausyti. Stotis WGES.

Rep. J.

&MII0

ČRIVĄCY PLUG-IN
— or h*r<K of heąrtng devic*. 
Ev^ybody,\|ricluding th* 
d»affli»tans iri at normai vol- 
ūma. Inaxpenslve, ėHacjiv®.

‘A’!* * ' I —————

čia oficialiai 
antradieni,

ne- 
pri- 
pa4

ZEMTH 
rADI0S 

visados 
metus ■

U JAIS 
pAGliRiNr^

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD
telefonas SEELEY 80

CfilČAGO, ILLINOIS

Čia yfk visų karų išflirbysčių — .300 karu iš
$87 ir 1936 — Buicks, Cadillacs, La Šalies,' Otts- 
inobilės, Pontiącs, Chevrolets, Cteyšl^rs, De Sotus, 
DodgėS, Plyriipuths, Fords, Nasheš, Lafayettes, 
StUdėbakers, Hudšdriš, Terraplahes, Willyš’, ■ Pa- 
ckards

^LJGiNK—PASĖklNK KOKJ GERIAUSIAI. 
MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU-< 
ŠĘ. jUŠ GAUT NUSIPIRKTI NAU.IUTĖLJ 1937 
MODUAO KARĄ WT. Vi. $395. 1

Tik pamanyk, naujutėlis karas už tiktai $395 — i 
ŠiiJW.we'Sų garantija ir 10 dienų bandyti.

Turime taidgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chevrolė'ts, Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chtys- 
lers, Packards, Pontiącs, Plymouths — už net taip 
pigiai kaip $45. * .

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ. ' ;

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ. :

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

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIIMSI-
ME SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖJIMĄ — LIKU
SIĄ mažais mėnesiniais išmokėjimais 
■fiKl 2 METŲ. ;

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

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St^ kampas Loomis

Nesvarbu kur gyveiitUtti, ttifes Upmok^siihe jušą kelionės išlaidas,
kad pamatyti Šiuos iiuostabhis bargenus. ' r

Baimė ima, kad po . 
poros mėnesių reikės

atmokėt savo f|
Morgičių! į

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ ŠPULKA maloniai jums PAGELBĖS;
AtsilalnkjMte tįile ^iėiią nuo 8 iki 8 v. v. irs

mUŠU ;šfefci’ėt6i’ius suteiks jums visas.
> infornlacijas.

LITHUMAN 3ULDING, LOAN & 
SAVIMGS ĄSSOCIATION

, l«ė^U®H®ALSTED, STREET 
Telefonais'CANAL 8’500

WBfeRAL‘fiOME LOAN, BANK) .

7 11,1 ... " .■r*"."1 ■.
- ■■a*-

Seele
1S, Savi'-U..

Phone YĄRbS 6547 . 7 
Bendras karų pertaisymas, Vateri- 
lu aptarnavimas, bo^y ir ■fbhder 

<• darbai
• • * i i I iii ■ 7 ■■

iimiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiimititliiiiidttiiiiiiiiititnililUIIIiiUitiij 

= Tel. Caluriiėt ReyRl£ftč<
4258. . ; Yardk 808^5

Banis Studiė
Pirmos Rųšies Photo StUdio 

Vestuves,, grupes, laidotuves,-.‘šėl 
įnynos ir pavieniai tai mudį špė 

cialybe.

3200 So. Halsted St Į
siitMiiiiiihiiiiiiiiiiiMiiHiiuiieiiiiiUUioiiioooiuii

' ........—i- ... L i

WEST SIDE 
EXPRESS

ST. FABIONAS, Šav.
Pristatom visokią iiišių AifGUlŠ. 
Dabar/geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos Nukils. 
Taipgi perkraustom furničiuš, 
pianus ir kitokius baldus. 'Reika
le esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

.... T... ■■

' APDRAUDA
(INSURANCE) J 

AUTGMOBfLISTAh
Automobilių nuo ugnies 
ir įjavojgitno, nho shžfei- 
dimo ar užmi&rmo žmo
gaus. ^Juo Budaužymo ki
to autdhld'b&itfus. torio 
sudaužymo savo autdfcfo- 
bili a us. Galite ;ga u t i bbn- ; 
dsą (kauciją) iki $500.60. 
kuri tinka* visoje Arirtfrt- 
koje ir daug kitokių 'rij- 
■šių apdraudas.

' ' NAUJffiNOSĖ
A. KYPKkVIčIŲ 

galite gauti apdrau&fe
• polisus

APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių 7 *
• nuo Langų išdaųžį^ho

Pirkite savo apiehnkės- 
krautuvėse

  .‘ >>Ufr,iA~r» • 

D ■ IIIMliM ’ NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS___ CHICAGIEČIUS ATSILANKYTI J

”'omRyAS “MUZIKALIU ALBUMO” KONCERTĄ
- . ii—-—H#—i-—**", n—ir. n>. t w A, ,.w, , .rt;Oh.t»—, ;r/ -y,-„■r--, „ „• vi i vi. ..2 ' . uimrft

•RO i

SPALIO-OCTOBER 17 d.
. . Scenoje Vaizdai:, ‘*MUZIKOS .MOKYT0J6 SlMjDI 

REPETICIJA“—,‘PIRMYN” LIETUVON 1938!
DalyVaiija “Pirmyn“ Cltpras ię Solistai: Ona Banlkaltė, Vltto- 
rds -Bėhderisi? Aldona ' - Aldonu Gri^onh, Pranas Ją- j

‘kavi^ihs, Borti JartilHs, Fėlkf ja - Manikes, Feliksas Maženis, Siek
ia Rimkaitė, Joscphine Aleksa, J.. Rukštala, Lilija Stiiparaitė, 
Jonasįžičklis ir j daugelis^ JkįtU.L . L Uiv. ; .^s'v

1 po •Prograitio Šokiai ’ir Linksmos Vąišfis.:
Visas PeliUs Skiriamas ‘Tirmyn” Kelioaėi Lietuv'oĄ 19Ž8 M-

Pradžia: 6 vai. vaK.
« * —  ~ _ . ’ . _   . . • » \ f T. 't . — 1 . . . . . ,

KVIEČIAMI DALYVAUTI 1 ^IfcMYN”
i- . '.T 

u- - •

xitiiijiU itĮįii iFi». iitin '         gg-iiTiii

CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 ŠOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILUN^fe

/ : I
-   t >i i - T .-.nirr*—* i ----------------- ------

. prie 4ur!ų-7.5
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MISS' IIELENRANČA USKASMISS MISS MARCĖLLA MISS LUCILLE SMILGOBUDRIU

MISS BERNICE MOTERAITIS

B®

MISS MONIKA JARUS
MISS VIOLET PREtftfš MISS FLORA TANKUSMISS PAULINA TANKUS

MISS JULIA B AG AVI CIIMlįįS' BRONE ŠVEDAITE

MISS STREWICŽE MISS SONIA NAGLIS'MISS ■■ OLGA i ŽIGULIS MISS ESTELLE ŽIGULIS

Bernice Stulginskaitė

NAUJI FNIK RH Bb-R V W

Dovanas Suteiks NEW CITY FURNITURE MART
Šokiai Prie George Stephens Orkestras ĮŽANGA 40 CENTŲ

■

JDOMŲS PROGRAMAS . •.. 
PRADŽIA 6* VALANDĄ VAKARO

ALBINA įBALCHUNAS

<.V-; ■ ..

i .

š • vr;:"

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

BERNICE MARKUS
• c ? ■ ^.4’ • •• .




