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Gen. Franco Paėmė 
Miestą Gijon

MUSSOLINI LAIMĖJO LONDONO 
KONFERENCIJOJ

Anglai priėmė Italijos pasiūlymą

Asturijos vyriausybė pateko nelaisvėn

Aviles uostas tebėra lojalistų rankose
HENDAYE, Ispanija, spalio 

21.’ — Ketvirtadienį generolo 
Francą kariuomenė paėmė 
miestų Gijon, svarbų Ispanijos 
uostų, ir iškėlė jame monar
chijos vėliavas. 

* <
Fašistų radijas paskelbė, 

kad . suimta du laivai pabėgė
lių iš Gijono. Kartu suimta 
buvus ir Asturijos 
bė‘.

Gynusioji miestų 
kariuomenė, sakoma, 
Gijonų fašistams 
nes mušis
visišku sunaikinimu.

Veik visi keliai vyriausybi
ninkams pasitraukti buvo už
daryti. Fašistai apsupo miestų
iš rytų ir iš pietų, o jų laivai šioj srity uostas Aviles.

vyriausy-

lojalistų 
atidavusi 

be mūšio, 
grūmojęs miestui

ispanų, 
pasiun-

didžia-

užblokavo pasitraukimų arba 
pabėgimų jura.

Miestų Gijon užėmus kariuo
menė, yra sudaryta iš 
nes italus gen., Franco 
tęs į Aragono frontų.

Kaip greitai Franco 
tins Gijone, jis tuojau
jų dalyvavusios puolime ant 
Gijono kariuomenės dalį pa
siųs į kitas mUŠių vietas. Ma
noma, kad paėmimas Gijono 
paliuosuos Francui apie 45,000 
karių ir 120 lėktuvų.

Tačiau Gijono paėmimas ne
išvarė lojalistų visai iš Ispa
nijos šiaurės vakarų. Lojalis- 
tai yra įsitvirtinę kai kuriuo
se strateginiuose punktuose. 
Jiems, be to, ' dar priklauso

Teis tris Ispanijos 
generolus

Japonija mobilizuo
janti milioną karių

VALENCIJA, Ispanija, sp. 
21.“ — Ispanijos vyriausybė 
atidavė teismui tris generolus. 
Jie yra kaltinami respublikos 
išdavimu. Viąj trys generolai 
buvo 'areštuoti kėfVfrtadienį.

Areštuotųjų vardai-yra Jose 
Asensio, Toribio Martinez Ca- 
brera ir Fernando Martinez 
Monje.

Ispanijos vyriausybė susekė 
suokalbį, kuriame mažiausia 
5,000 asmenų dalyvavo. . Suo
kalbio tikslas buvęs atiduoti 
Madridą ir Valenciją fašis
tams, kai generolas Franco 
pradės naują ofensyvų prieš 
šiuos miestus.

LONDONAS, Anglija, spalio 
21. — Pranešimas ' Londono 
laikraščiui “Daily Herald” sa
ko, kad, bijodama Rusijos puo
limo Azijoje, Japonija mobili
zuojantį milįoną karių.

Pirmiems, ženklams pasirod
žius, kad rusai rengiasi mili- 
tarinei akcijai prieš Japoniją, 
bent pusė šių karių busianti 
pasiųsta į Korėją ir į Manchu- 
kuo. ’

Smarkus mūšiai 
Shanghajaus 

fronte

Japonija dar nepa
kviesta konferen- 

cijon
TOKIO, Japonija, ąpalio 21. 

<— Aukštas japonų užsienio 
ministerijos valdininkas pra
nešime spaudos atstovams lei
do suprasti, kad Japonija no
rėtų dalyvauti 6 valstybių at
stovų konferencijoj kinų-japo- 
nų. konflikto reikalu. Jis ta
čiau pareiškė, kad Japonija iki 
šiol dar negavusi pakvietimo 
konferencijoj dalyvauti.

22 valstijos turi mi- 
nimum algų įsta

tymus
WĄSHIJJGTON, D. C.,

21. — Darbo sekretorius Fran- 
ces Perkins ketvirtadienį pa
reiškė, kad šioj šaly dvide
šimt dvi valstijos, Columbia 
Distriktas ir Puerto Rico ak
tualiai vykdo minimum algų 
Įstatymus. Tik 17 valstijų tu
rėjo šitokius įstatymus pusė 
metų atgal.

sp.

SHANGHAI, Kinija, spalio
21. — Aršiausiu įtempimu ėjo 
mūšiai tarp japonų ir kinų dėl 
Shanghajaus praėjusį ketvir
tadienį. Tūkstančiai žuvo vie
noj ir kitoj pusėj.

Iš karto japonai pradėjo ata
kų savo tankomis ir pasivarė 
kiek pirmyn. Vėliau kinai pa
darė kontrofensyvų fr nustū
mė japonus atgal.

Kinų pusėj žuvusiųjų buvo 
per 3,500. Tiek pat, jei ne dau
giau, žuvo japonų.

, / ■

Nežiūrint besiartinančios 
Brussels mieste konferencijos 
kinų-japonų konfliktui likvi
duoti, japonai sako, kad jie tu
ri sumušti kinus, pirm negu 
karas pasibaigs.

$674,209 federalės 
valdžios notų 

surasta

kORH
Chicagai ir apielinkėi fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; šaltis tęsis; sau
lė teka 6:10, leidžiasi 5:00 va
landų. A r

; ; SUDUŽĘS TRANSPORTO LĖKTUVAS.—Sudužęs Utah-Wyoming kalnuose, 
- ties Evanston, Wyo., transporto lėktuvas “Mainliner“, vienas iš didžiausių trans

porto lėktuvif pasaulyje.#Kaip’matyti jis atsimušė į Unitą kalnų ir nukrito į gi
lų klonį. Nelaimėj žuvo 16 pasažierių ir trys nariai lėktuvo įgulos—du lakūnai 
ir patarnautoja. ' ,

Sako, sovietų sub- 
marųiųjaugiausia
XOŠJD6nAS, Anglija, spalio 

21. Į— Anglijoj eina/ gandai, 
kad didžiausių submarinų lai
vynų pasaulyje ( turinti Sovie
tų Rusija. ,

Rusija turėjus 150 subma- 
rinas pirm keleto mėnesių.

Nuo to laiko Rusijoj palei
sta tarnybon dar daugiau sub
marinų.

šitoks submarinų laivynas“ 
pralenkiąs Britanijos subma
rinų skaičių.

sp.
pa-

Hooveris su Lando 
nu pešasi ' *

WASHINGTON, d. c., 
21. — šalies politikieriai,
sak Washingtono korespoiid'en- 
tų, dideliu smalsumu tėmijų 
kovų, kurią veda buvęs Jung
tinių, Valstijų prezidentas Hoo
veris ir buvęs republikoniį kan
didatas į prezidentus Lando- 
nasv

Kova tarp Hooverio įr Lam 
dono einanti už pirmenybę rę- 
pUblikonų partijoj. Beiškiama 
nuomonė, kad pora dienų at
gal Landonas pasakė kalbą per 
radijų ne vien tikslu kritikuo
ti prez. Rooseveltų, bėt ir 'už
bėgti už akių Hooveriui, ku
ris dar kalbės per radijų; taip
gi parodyti republikonams, kad 
jis, Landonas, esųs ( partijos 
galva, o ne'Hooveris,. •

NEW YOĘK, N. <¥., spalio 
2L .-— Jungtinių Valstijų' ad
vokatas asistentas John. J. 
Dowling pranešė, kad $674,- 
209 vertės Jungtinių Valstijų 
iždo notų surasta požemio ken 
lio stoties šėpoj New Yorke.

Notos surastos pagal prane
šimų. Tačiau t kas suteikė vy
riausybės atstovams informa
cijų, jie nepaskelbė.

Pinigai buvo dalis grobių^ 
kurį, plėšikai pasišlavė iš The 
Bank of Manhattan Wall gat
vės skyriaus 1,935 metais; Vi
so anuomet buvo pagrobta iš 
banko $1,456,000.

Perorganizavimas

Oracijoj '
WASHINGTON, D. C., sp. 

21. — Vidaus' reikalų sekreto
rius Harold L. Ickes ketvirta
dienį paskelbė vardus 6 asme
nų (iš septynių), kurie yra pa
skirti viešųjų darbo adminis
tracijos septyniems apskri- 
čiams.

Šie septyni apskričiai, su 
septyniais direktoriais arba 
vedėjais, užims vietas 81 val
stijų direktoriaus ir inspekto
riaus, /kurie vede -reikalus iki- 
šiol. ■ *

Čekai protestuoja 
nacių spaudos 

puolimus
.-■BERLYNAS, Vokietija, sp.
21. — Ketvirtadienį Čekoslo
vakijos atstovas Vojtech Mast- 
ny pareiškė protestų Vokieti
jos užsienio ministeriui von 
Neurathui dėliai kampanijos 
vokiečių spaudoje prieš Čeko
slovakiją. <.

Vokiečiai dirbsią au
dinius iš šiaudų ;

» K :. ' ’* v t ’• " ’ -v*./**,

BERLYNAS, Vokietija,,. sp.
21. — Fritz Loeb, vokiečių ke
turiems metams plano štabo 
narys paskelbė, kad surasta 
procesas, .kuriuo galima pada
ryti celulozę iš' šiaudų. Jisai 
pareiškė, kad netolimoj ateity 
Vokietijoj busiančios įsteigtos 
įmonės čelulozei dirbti iš šiau
dų. f /

Vokietijai ' stinga žaliavos. 
Nuo vįlnų jiems teko pereiti 
ant medžio. Bet ir medžio vo
kiečiai turi ne daugiausia. Tai
gi dabar medis stengiamasi pa
keisti šiaudais. Reiškiama vil
ties, kad. galima bus dįrbti 'iš 
šiaudų tekstilės reikmenas.

Visa tai rodo Vokietijos 
skurdų. Savos žaliavos jai stin
ga, o nusipirkti jos svetur nė
ra iš ko, nes milžiniškas pini
gų sumas prarija šalies gink
lavimąsi.

Naujas džiabas prezi 
dento sunui.

George Wells pas 
prezidentą

LONDONAS, Anglija, spalio 
21. — Anglija ir Frančuzija 
grūmojo išsižadėsiančios nesi
kišimo į Ispanijos reikalus su
tarties ir (ligosiančios paramų 
Ispanijos vyriausybininkams, 
jei Mussolini neištrauks savo 
kariuomenės iš Ispanijos.

Mussolinio -reikalavimu, Fran- 
euzija ir Anglija sutiko 27 
valstybių komiteto konferenci
jai Ispanijos klausimu. Susi
rinko konferencija Londone.

Italai pasiūlė ištraukti po 
lygų skaičių svetimšalių karių 
iŠ Ispanijos vyriausybininkų ir 
fašistų eilių. Francuzai tam 
pasipriešino ir patiekė planų 
ištraukti proporcionaliaį esa
mam skaičiui svetimšalių kiek
vienoj pusėje.

Traukia teisman 30 
biznierių dėl taksų

ROCKFORD, III., spalio 21. 
— Illinois valstijos finansų de
partamentas iškėlė bylas 30 
Rockfordo biznierių, kurie yra 
kaltinami nesumokėję valdžiai 
pardavimo taksų suma $157,- 
000.

Užgyrė prez. Roosevel
... r.......

BOSTON, Mass., spalio 21. 
—- World Peace Fund globėjai 
praėjusį trečiadienį priėmė re
zoliucijų, kuri . užgiria prez. 

pastan- 
pavojui

uvjjų, kuri , uzgiria
Roosevelto prižadų ir 
gas kooperuoti karo 
pašalinti. - .

Britanija saugosianti 
savo interesus

LONDONAS, Anglija, spalio 
21. — Britanijos užsienio rei
kalų ministeris atstovų bute 
pareiškė, kad vyriausybė pa
laikysianti atdarų kelių savo 
interesams Viduržemio juroj.

Bizonai raguočių veis
lei gerinti

spalio 21.
kai ku-

tarp gal-

Anglai ilgai nedelsdami pri
ėmė italų pasiūlymų. Reiškia, 
Mussolini vėl laimėjo, nes ita
lų yra kelis kartus daugiau 
Franco pusėje, negu svetimša
lių Rojalistų eilėse. Po lygų 
skaičių svetimšalių ištraukus 
iš abiejų pusių, generolas Fran
co visvien turės daugiau pa
galbos iš užsienio, negu loja- 
listai.

Užsienio korespondentai pa
stebi, be to, kad Mussolini ir 
ateity juk galės remti genero
lų Franco, kaip rėmė ikišiol. 
Kai kurie korespondentai skai
to sakytos konferencijos dar
bus tiesiog farsu, kuris gali 
tęstis keletu, mėnesių, iki ge
nerolas Franco, padedamas ita
lų ir vokiečių, sutriuškins Is
panijos vyriausybės jėgas.

Coughlin apeliuoja 
į popiežių

Ohio, spalio 
Radijo kunigo suorga- 

draugija Cincinnati 
the Cincinnati Sočiai 
Union, surinko 4,000

CINCINNATI, 
21. — 
nizuota 
mieste, 
Justice
parašų peticijai, kuri bus pa
siųsta popiežiui. Peticija pro
testuoja cenzūrų, kurių uždėjo 
Detroito arkivyskupas kunigo 

ra-Goughlino prakalboms per

Nuteisė nacius
BUDAPEST, Vengrija, 

21. — Vengrijos teismas 
baudė kalėjimo bausmėmis 88 
asmenis už tai, kad jie darę 
suokalbį nacių perversmui pa
daryti šaly gegužės 1 diena 
1936 m. Nuteistųjų nacių va
dui Zoltan Boszormeny paskir
ta 26 mėnesius kalėti ir atim
ta dešimčiai metų pilietines 
teises.

sp.
n u-

Sovietai ištremią italus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 21. — Daugiau kaip <300 
italų ištremta iš Sovietų Ru
sijos arba areštuota Rusijoj 
nuo praėjusios balandžio mė
nesio.

ištrėmimas f ak tinai 
paneigimu sutarties su 
kuri teikė Italijos ir 
i piliečiams privilegijų 
ir dirbti vienoj ar ki-

Italų 
reiškia 
Roma, 
Rusijos 
gyventi
toj šaly.

McINTOSH, S. D., 
— Corson kauntėje 
rie ūkininkai paleido 
vijų bandų bizonus arba buf-
falos. Tie ūkininkai nori su
telkimu karvių ir bizonų išvy
styti stipresnių ir didesnių mė
sai

WASHINGTON, .D. C., sp. 
21. -u Prezidentas Roosėvel- 
tas paskyrė savo sūnų ' ir se
kretorių James, kaip koordi- 
nuotoją įvairių valdžios depar
tamentų darbo.

Departamentų vedėjai tam 
tikru laiku matys prezidento 
sūnų j ir paaiškins jam reika
lus, jis gi suteiks reikiamų in- 
strukčijų jiems.

Jei į* bus svarbus reikalas, 
tai, įihoma, departamentų ve
dėjui” matysis ir su preziden
tu: < • .

Prezidentas7 tikisi, • dėka ši
tokios tvarkos, sumažinti gai
šinimą laiko mažiems ir ne
svarbiems reikalams. • - ' <

' •»; 'i.1111 į,l'i""ltjį'i|ii'*«'
Teiks medikalę pagal

bą Kinijai
■ ' j .

PARYŽIUS, Frančuzija, sp. 
21. — Tautų Lygos kontrolės 
. . J ' . — • • . v. i. •

WASHINGTON, D. C., 
21. — Ketvirtadienį įvyko 
simatymas prezidento Ropse- 
velto ir garsiojo Anglijos ra
šytojo George Wėllso< - ' 

• Wells atvyko Amerikon pa
skaitų skaityti. Tarp kitko, 
spaudos -atstovams Amerikoj 
Wells pabartojo savo nuomo
nę, kad karo Europoj jis 
matus pirm 1940 metų.

Naciai likvidavo 
opoziciją

DAN’ZIGO ‘ LAISVAS MIĘS- 
TAS, Vokiętįja, spalio 21. — 
Danžigo' miesto nacių vyriau- 
ėybėsĮ įpAy^ >
vidavo praėjusį ketvirtadienį komisija praėjusį trečiadienį

sp 
pa-

48 rusai nužudyti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 21. — Maskvoj, gauta 
žinių, kad 48 • ? asmenys buvo 
sušaudyti Sibire. ' _

Iš jų 45 sušaudyti Irkutske. 
Jie buvo kaltinami “trockis- 
tiniu” ir “dešiniuoju4“ teroriz
mu, sabotažu ir šnipinėjimu 
geležinkeliuose japonų naudai. 
Kitame miestelyj# sušaudyta 
trys miestelio viršilos. Jie bu* 
\otylt^Į^)^->:^i&ikinę^sovietų ........w ____,
galvijus ir nepaisę vykdyti ,so- vienintėlę kUįkuąių iki šiol opo- užgyrė planus pasiųsti j Kini- 
vietų gyvulių veisimo progra- zįcijos grupę, būtent Centrinę jų ekspertų burius kovai su 

- 'kataliku nartnb. etridėmiiomis.mos. katalikų

ne

>ir '

^Spidėmijomis.. ■A
.. ' /

raguočių veislę.

Mirė Warburg
NEW YORK, N. Y., spalio 

20. — Praėjusį trečiadienį mi
rė Felix M. Warburg, stam
bus New Yorko bankininkas 
ir filantropas, savo, gyvenime 
aukavęs dideles sumas pinigų 
žydų reikalams Palestinoj ir 
kitose dalyse.

Gatvekariai nenori 
vienytis

Gatvekarių kompanijos pre
zidentas Guy A. Richardson 
dar sykį pakartojo, kad gat- 
vekarių kompanija visai neno
ri vienytis su elevatoriais ir 
sutinka verčiau išpirkti Chica- 
go Motor Coach Co. busus, bėt 
ne elevatorius, nes iš jų jokios 
naudos nesą. ,

Septyni žuvo laivams 
susidaužius

LONDONAS, Anglija, spalio 
21. — Amsterdamo žiniomis, 
trečiadienio naktį žuvę septy
ni jūreiviai, dviems vokiečių 
laivams susidauius migloj 
Šiaurės juroje. Nukentėjusie
ji laivai buvę Westfalis ir 
Schwalbe.

1,083,297 skautų 
Amerikoj

NEW YORK, N. Y., spalio 
21. — Dr. Jamęs E. West, vy
riausias Jungt. Valstijų skau
tų veikiantysis vadas, paskel
bė, kad Šiemet iki rugsėjo 30 
diąnos .skautų skaičius padidė
jo 78,886 nariais. Tų diena 
skautų organizacija viso pri
skaičius narių 1,088,297.

jRih &
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koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

NĖRA KO BIJOT

3307 Lituanica Avenue

Ambūlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

boring 
whięh 
enjoy-

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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

as there are 
that it is now 
boast about.

ėst 22nd Street 
>: nuo 1—8 ir 7—8

TURIME 
KOPLYČIAS , 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A BOUQUET TO MR 
STEPHENS! —

Kiti Lietuviai Daktarai

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 1930

Phone Canal 2515
Tel; Pullman 1870

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W
Valandos

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti
Rez. 6631 Sb. California Avenue 

Telefonas Republic 7X68

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS *
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockvvell St.

Telephone: Republic 9723

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

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

Mrs. Anelia K. Jarusz 
\ Physical Therapy 

■ and Midwife 
6630 So. Westera 
Ąve.x 2nd floor 
Hendock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

jise ar ligoninėse, 
duodu massage 
electrjc tre a t • 
ment ir magnę- 
t’c blanketa ir tt.

M Moterims ir mer- 
KMffinl ginoms patari- 

~ mai dovanai.

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
'ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

in fdUr ebttnts inAke dbugh, 
which is štretched a't the 
waist. Lie fta’t in flout Ąhd 
roll in mArHefe, thė size bf a 
walnut. Hop to straddlė iii 
boilirig wątėt, bllt do not boH 
at a gallop. After tėh iriinutes 
remove and with a dry 
towel. Breathe deėjply; dreste 
in warm ftaririels. Serve with 
fisK s'orip. . ~

Ddn’t forgei Fehearsals ori 
Vuesdays and Frjdays at 8. 
Pil then we’ll be seeihg you— 

“RAŠ&EY HUEY”;

Klausykite miisų Lietusių rhdip programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vak vakarę iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

Y P. gALTIMIERAS.

• It was just found out that 
a statement was made in our 
zolumn of a few weeks back 
which was at the time of its 
appearance untrue. Now, at

IŠDIRBĖJAI ... . - 
YANKEE POTATO CHIPŠ 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom i Tavernas ir Restau- 

faifas sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesaTė.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel, YĄRDS 4996.

cert into 3ome 
iOt only muši;

Paskubusi Anglijos ak
torė Peggy Simpson atvy
kusi į New Yorką ieškoti 
naujų liaurų Amerikos 
scenoje.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 
4704 So. Weštern Aye- Phone Virginia 0883

who is our director, whiO' ar- 
ranged the concert from what 
it is usually known as 
continųous and usually 
ftffair into a concert 
was most interesting,

DR. L E MAKARAS
10758 S> Michigan Avė. 

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

• Your ht/mbie eolumnists 
have sat through and tdofc part 
in many a concert and of coursė 
we have always put in a great 
many good words for out 0Wn 
chorus affairs regardlėss of 
whether our affairs did not 
come out as well as they shorild 
have. We štili špoke weH about 
them. The subjeet which wė 
are vvarming up to is the con
cert that our chorus gavę lašt 
Sunday, OctobeV 17th, at the 
Lithuanian Auditorium. We 
are not going to boast about 
this concert merely because 
our own chorus gavę the a'ffair 
būt, we honestly and firmly 
believe that it was the most 
interesting and entertaining 
concert that any one ever had 
the pleasure to watch and listen

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, 1LL.

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOMS 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 Lafayette 8016

v PATRUKĘ?
Rėištys visoms patrūkimo rųšims. 
£01) Y BRACES, E L A S T T C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jukų mierai. IJtes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir vipųjkitų mokslinių kuriui 
prietaisų. Jėi turitsbet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartės.

KAINOS PRIEINAMOS
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

MO ORTROPEDIG CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 šė
tros prietaisus. / ‘

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

Valandos nuo -40—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3119.
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

• The progress of the trip 
to Ljthuania whrch the Chorus 
is to take nėxt year seems 
weli on its way 
gone as far as the d&te tyeing 
sėt — And tese^rvaticms are | 
made. This progress is being 
blockėd unsutcessfully by many 
who are for uhknown reasons 
/ery rųuch against Pirmyn go
ing to Ljthuania būt, with thė 
help of people who are in favor 
jf the trip, also, friends of 
the chorus we seem to be get- 
ting ahead. Pirmyn to Lith- 
uania!

• Now< thAt we have fin- 
shed working for the concert, 
ve štili are liaving two re- 
learsals a week as we have 
.omething very great to work 
?or. The rehearsals are being 

’.ield on Tuesdays and Fridays 
is we are going to sing on the 
orogram of Anna Kaskas which 
will be the grandest of grand 
affairs — also one that can’t 
be missed. We do not always 
get sucJi opportunitieg as this 
to appear on a program which 
is being given for stfch a weli 
kno\vn person as Ąnna Kaskas 
vvho has Advanced so much. 
Sūrely a person that all Lith- 
uanians well can be proud of. 
Therefore, we hope all of our 
members - realize this and will 
attend all rehearsals.

J. LIULEVIČIUS
1348 So. California AVęnye Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4139

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St.

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

Nedėlibmis pagal sutartį.

the preseht time we have found 
it to be honestly true. We 
mentiohed that we notičėd a 
diamdnd ring on the finger of 
Helen Nover and we thought 
it was a sign of an engage- 
ment. It šo happens that at the 
time this appeared she was 
not, būt iiow, we are very 
happy to announcė that Helen 
Nover and Al. Sttfpar havė be- 
come engaged . on Saturday, 
October the 16th. It is tih- 
known as to the date of thė 
vvedding, būt .in behalf of the 
chorus we ho£e that thėir sliip 
of happinėss will sail straight 
to port ahd we’re most certain 
it shall not sihk.

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauricė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

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

SENlAVSI^ ift DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

" - AMBVL ANCEk.
■ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrnitage Avė. 
4447'ISouth Fairfield Avenue

“Tel. LAFAYETTE 0727

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

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23r8 Plnce 
SKYRIUS: 42-44 JSast 108th Street

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

that the best 
things always come lašt, there- 
fore, we have saved and saved 
this lašt bit about our concert 
to be devoted to the persoii 
who is responsible and to take 
credit for the above — who 
has worked, worried and done 
all in his power to make it the 
sirccess that it was. Without 
him we sūrely would not have 
succeeded!

• A June bride asked ' her 
husband to copy the radio 
menu one morning. The1 hds- 
band did his best, būt, got twd 
stations at dncd? ‘ One was 
broadeasting the morning ex- 
ercises, the- other the recipes. 
This is what he got:

Hands on hips. Place orte 
eup of flour on « shoulders,

• There has never yet been 
a concert that was so cleverly 
arranged as. our “Muzikalis 
Albumas”. It was just exactly 
vvhat we just called it, a “Mu 
sic Album” of the Pirmyn 
Chorus. Starting way back 
from the very beginning when 
it first starteri many years 
ago i n fact, it even had Severai 
of the members take part in 
the spoken-of scene that act-j 
ually did belong to Pirmyn at 
the beginning of its existence. 
It showed the life of Pirmyn 
from its birth to the presept; 
the people that took part in 
it and who can well be praised 
for their grand work are as 
follo\vs: Onuks Skever, Aldona 
Grigonis, John Rukstala, Ann 
Benilf, Lil Stupar, Stash Rim
kus, Felix Mason, Josephine 
Aleksa, Johnny Zickus, Aldona 
Cukur, Andy Norbut, Joseph
ine Juraitis, Pptėr Jųraitis? and 
Boni Janulis. Mrs. Stephens 
deserves much credit as all 
nained are her pupils. She 
taught all the songs that were 
sung at the concert. The main 
part of that very welcome 
“touch” of comedy was sup- 
plied jointly by Frank Jaca- 
vicius and Victor Bender. 
Frank played the part of a 
very dulnb “grinorius” and 
Vic played the part of a prano- 
ing hip swinging and very, 
feminine young man, in fact.. 
the only thing more he needed 
was wings. They were PER- 
FECT! Their anties kept thė. 
audience in constant laughter 
and no doubt are to biame for 
a great many sore sides as the 
result of too much laughing. 
They played their parts to 
such perfection that after thė 
concert was over we noticed 
many people looking at them 
with suspicioii in their eyes; 
as they acted their parts so 
well that it seemed natūrai. 
The very fact that We have 
presented an entire cončert 
without help from anyone i$ 
something to point aT with 
pride būt, we put all that iaside 

greater things 
oUr privilege td

aoie ana maae rne entire au- 
dietDce as a whole very pleased 
that they had attendėd and 
tlpse that did notf aftek* hear- 
ing į all sorts of compiimepts 
about jt,' regret that they 
didn’t do For this, we have 
our director to thank for. Mr. 
Stephens deserVes more praise 
than can give him for ar- 
ranging the-^ 
thing V7hieh 
tovėrs būt, tyšb those who are 
npt uėu&lly interested in mu% 
sic enjoy eąually as well. Many 
Thanks. .

Ofise TeL Virginls 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AttCĘER AVENUE
Offso valandos: 

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

8939 SOUTH ČLAREMONT AVfc 
Valandos—9—10 A. M. • 
Nedėlioj pagal sutarti. t

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7388 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
V AL.: 9:00 ryto iki 8:30 popit , 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
75S West 3!Wh St.

Cor^ of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nho 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis nasrai sutarti
Rez. 4910 SO, MICHTGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeil

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
Oę’ISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo % iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8 .<80 vai 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki 1? 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

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.

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN ĖANK)

UTHUANIAN BUILDIN6, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

ŠUPPLY COMPANY, Not inc.

10 West 18th Street ‘statė'st®0
■p Ir musų patyręs inžinierius
liF? atvažiuos į jūsų namus ir H I tjpl u |h

8uteiks DYKAI apskaičiavi- | I [M d ||
mą dėl namų apšildymo rėi- O Į | Hl Į ||
kmenų (pląnt), garu arba Iffl
karštu vandeniu šildomą.^ IUMį|Į|IĮ

i HM nereikia pinigų IMO-HįNĮ|m|l
1 KETI —36 MENESIAI Iš- | IMU [J MJ MOKĖJIMUI—ŽEMA H |hM|H I

PALŪKANŲ KAINA. B? IHŲ ||į| III1M
-B J Atdara vakarais iki 7 vai. |

1 Nėdėliomis Iki 1 v. dieną | •

raisė khėes, dėpress toes, and 
wash rbughly ih onė-hąlf ciip 

niilk.'Ih four cduRts raiše;
ahti AdWer lėgs and' wash 
hard boileri ėggs in a tsiėvė. 
Rep'ėat sįx timeš. Inhale* x>ne- 
half teas^obn df baldiVg pow- 
der, Orte ėup ‘ of fldur, then 
brėAthe fiatūrally. Exhale, And 
sift: Ąttenttonl. Jumn tę : a 1 
positioh Ahd behd whites of 
eggs backwards and forwards. j 
Arms fbrward, bvėr rAisė

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. .
Phone Herolock 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Serpdoi parai sutarti

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

K. P. C U GIS
ADVOKATAS

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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 A v.

Phone Boulevard 7589

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

. , & P.MAŽFIKA Yards 1139 
^319 titiianica Ąvenuė Phone Yąrds 1138

■^*1 k

šiandien 25c iki 1 P. M.
Didelis Rytų Karo kursty

tojų atidengimas eina '

“TOLIMUOSIUOSE
, RYTUOSE"

Spvįetų Rusijos dramatinė apy
saka apjė intrigas ir špionažą 

Sovietų Mančukuo pasieny. 
Angliški užvardymai.

Iki Vidnakčio—šiokiomis dieno- 
iniš 25c iki

ŠdNęTONfe a» .Si Mrcn

' - f n .h- ...... ūi.i i n <
...... r ■ n........  »

1 -'iA 11 1 L1 "•J LBIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
' .

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

atstovauja
Juozapas Ažukas 

proprrty owners associa 
TION OF BRIDGEPORT

3308 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 8450 

(Atdara nuo 1b ryto iki 9 vak.)

>'
UoiHMfflKiMšCdOK



Penktadienis, spal.' 22, 1937

Augštesnes 
vakarinės 
mokyklos

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Jackson

South

Wallace

., randasi lie- 
John Atkins, 
name įrengęs 
adresu 5104

Milwaukee

pereinamas 
metų augš-

Taipjau tose 
lavintis ama- 
prie pakeiti-

Lietuvis daro ? 
gerą biznį 
su svetimtaučiais

Už ribų lietuviškų kolonijų, 
prie Archer Avė 
tuvis biznierius, 
k L’rs turi savo 
didelę bučernę, 
Archer Avė.

Jis daro didelę metinę 
vartų toj vietoj. Reikia 
kreditas, kad musų tautietis 
sugeba gražiai Vargti biznį 
svetimtaučių tarpe.

Be to, p. ■. Atkins yra nenu-. 
tuolęs nuo lietuvių — priklau
so prie lietuviškų draugijų, 
progai esant paremia jų reika
lus.

apy- 
duoti

Rep. A. B. C.

Marijona Zdlpienė, kuri suge
bėjo šių namų statybos reik
menų biznį, labai sėkmingai 
išvystyti.

Kas įdomiausia, štai netaip 
seniai pp. Zolpiai* nupirko di
delį medžio sandelį, vardu W. 
3. Lockwood, kuris gyvavo per 
49 metus prie 49-to Place, ne
toli Halsted St. Reikia pri
durti, kad to sandėlio visi kos- 
tumeriai-vartotojai (išimtinai 
svetimtaučiai) pasilieka su 
nAuju savininku. Vadinas, da
ro biznį su pp. Zolpių įstai
ga. '

\ ’ c

Reikėtų ir mūsiškiems kon- 
traktoriams bei statybos meis
trams labiau domėtis su 
įstaiga, kurioj 
rų patarnavimų 
džiagų pigiai.

ir pirkti)

šia
ge-

me-

Kaimynas.
' * > •

Amerikon Atvyksta
Helena Vinspalis

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
..■« i ............. ■>......*...................   -r.......... .......... ....... .... . ..................

Svarbus pranešimas L JUOKĄ I
' /■ /

musų skaitytojams

Turėjo būti
4157 So. Kedzie Avė.

BRIGHTON PARK. — Anų 
kart, šioj vietoj, aprašant - St. 
Kundroto bizniavietę, buvo pa
sakyta, kad ji randasi adresu 
4147 So. Kedzie Avė., gi tu
rėjo būti adresu 4157 South 
Kedzie Avė.

Naujienų” Laivakorčių
Skyriaus Pranešimas

Rep. B. P.

Didelis
Grand Openingas

MARQUETTE PARK.—Jau 
buvo spaudoj minėta, kad lie
tuvis Williard J. Kanton savo 
name, 6915 So. Western Avė., 
atidarė gerai įrengtų tavernų, 
kurios iškilmingas atidarymas 
įvyks šeštadienį, spalio 23 die
nų.

Savininkas į šį grand open- 
ingų užprašo visus savo “fren- 
tus”, kaimynus,., kostumerius

Gavome pranešimų iš laivų 
kompanijos, kad keleivė Helena 
Vinspalis, kuriai laivakortė bu
vo pirkta per “Naujienų” laiva
korčių skyrių, jau gavo Ameri
kos pasportų ir neužilgo ren
giasi išvažiuoti Amerikon. Ke
leivė važiuoja pas savo gimi
naitį, Francis Kurpalis, 
Buchanan St., Gary, Ind.

Dvi mergaitės 
gaus $32,500

1357

’ Atsidūrė Kita Proga Visam
> Amžiui Praturtėti

... : 'i

Daugelis iš musų skaitytojų 
kreipiasi pagelbos prašydami 
liaujame Old Gold Cigaretų 
konteste. Tai, žinoma, nėra ga
limas daiktas, nes bile kokia 
tan’ie dalyke publikacijai reik
štų, kad kontestas, yra galimas 
laimėti visiems. Tačiau*, tuks-♦ 
tančiai bando savo kelius; to
dėl, patariame ir visiems ki
tiems pasekti jų pavyzdžiu.

Per šį Old Gold kontestų ti
kimės susilaukti draugų skai
tytojų ir mes, nes gerai žinome, 
kad rūkytojai mėgsta dirbtuves 
šviežumo ir rinktinio derliaus 
tabako cigaretus o tokiais kai 
tir ir yra Old Gold cigaretai.

Kitas dalykas. Tame Old Gold 
konteste nėra ir mįslių. O tai 
padaro ir patį kontestų leng
vesniu. čia gali laimėti papras
čiausias mechanikas aukščiau
sių dovanų, lygiai, kaip ir ko
legijos profesoriui. Paskui, yra 
pašalinti ir kiti netikslumai.

• Tad, jei dar neįstojote į tų 
kontestų’, tai padarykite tuo
jau, nes dar nevėlu. Viskas ko 
reikia, tai nueiti pas cigaretų 
krautuyininkų ir iš jo gauti 
Old Gold juokingų paveikslų 
-su instrukcijomis. Jas reika
linga atidžiai persiskaityti. Jei 
pas jį negalėtumėte jų gauti, 
tai kreipkitės į Naujienas, mes 
j ii'ms noriai patarnausime. " i

JIS NETOKS
’ ■ •

—Keista, |<ad visi gražus 
rai blogai išauklču.

—Dažniausiai taip, įet, 
vyzdžiui aš visai kitaip.

Nepritaikomas Patarimas
• N

‘Taip miela, kaimynėle, jei 
nori kiaušinius išlaikyti švie
žius, padėk šaltoje vietoje!”

/‘Taip, tai; taip, bet, kaip tai 
pritaikyti vištoms.”

iš didžiausios .firmos 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, 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- 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10*1

vy.

pa1

NESUSIPRATIMAS
“Kaltinamasai, Tamsta bu

čiavai liudininkę, ir kai ji pradė
jo verkti, ėmei vėl bučiuoti. Kų 
Tamsta manai sau?”

“Aš tariau, kad tai džiaugs
mo ašaros.”

> Pasididžiavimas Sunumi
’ ■ I "

Mano sūnūs jau kuris laikas 
kaip universitete.

—Jis studijoje?—Ne, jis den 
gia universiteto stogų.

BRUNO SHUKIS
Generalis ;Kontrak- 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

Musų
kaina .......vvv

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss

$|-50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20
Maleva .... ■
Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už l/t 

kainos.

PAINI EKCHANGE-S:-.
2000 Milwaukee Aye.
6836^0. Halsted St.

2274 Ėlston Avenue
■ imu ............................

Skyrius KENOSHA, WI3.
Centralis telefonas
ARMITAGE 1440

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont. 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
tnininkas, 3446 W. Pierce Avė.;
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka. 3222 Pierce Av.

Širdingai Kviečiame Jus ir Jūsų Draugus į 
THE FRONT GATE TAVERNOS IR 

RESTAURANTO
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ 

Šeštad. ir Sekmad. Spalių 23 ir 24 d. d. 
3325 27 North Western Avė.

Tel. Wellington 10024, William Kiniauckas.
Paduodamas Schlitz Alus. Musika ir Pasistiprinimai

D R A UG YSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockvvell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Westem Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų |-ašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius. 3159. Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washteųaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

Dabar Chicagoje veikia šios 
šešios augšteshės (high school) 
vakarinės mokyklos visose mie
sto dalyse:

Austin — 231 N. Pine Avė.
Ciane — 2245 W.

Blvd.
Englewood — 6201 

Stewart Avė.
Fenger — 11220 S.

Street. ,
Lake View — 4015 N. Ash

land Avė.
Schurz — 3601 

Avė.
Tose mokyklose 

reguliaria keturių
tesnių mokyklų kurdas, taipjau 
mokiniai priruošiami kolegi
joms ir techninėms mokykloms. 
Daugely kursų pereinamas ir 
kolegijų darbas, 
mokyklose galima 
tų, ar pasiruošti 
mo savo amato.

Tų mokyklų tikslas yra duo
ti progos vakarais baigti augš- 
tesnę mokyklų tiems, kurie dėl 
kokių nors, priežasčių negalėjo 
jų baigti. Taipjau tos mokyk
los stengiasi paruošti savo dar
bui tuos, kurie dar nesijaučia 
jam esu užtektinai pasiruošę. 
Galima čia išmokti ir įvairių 
amatų, ar tai pasitobulinimui 
savo šakoje, ar, dirbant dienos 
laiku, vakarais išmokti naujo 
geriau apmokamo amato. Duo
dami ir kaikurie kolegijų kur
sai tiems, kurie neišsicrali lan
kyti kolegijas dienos laiku.

Ypač svarbus yra amatų sky
rius, kur galima išmokti įvairių 
amatų. Prie mokinimo amatų 
prisideda ir federalinė valdžia, 
kuri apmoka pusę amatų mo
kytojų algų. Amatų pasirinki
mas yra labai didelis, kaip vy
rams, taip ir merginoms? >

Vakarinėse mokyklose sau i ir šiaip pažįstamus^ 
naudos ras ir tie mokiniai, ku
rie lanko dienines mokyklas, 
bet nori ir vakarus su nauda ir 
smagumu praleisti, nes apart 
akademinių, komercinių ir tech
niškų klesų dar yra mokinama 
piešimo, drabužių dezaininimo, 
dainavimo, piano, harmonijos, 
gimnastikos, plaukimo, mezgi
mo, skrybėlių siuvimo, abelno 
siuvimo, virimo ir t. t.

Natūralizacijos skyriai
Prie daugelio vakarinių mo

kyklų ir Šiaip įvairiuose cent
ruose, bažnyčiose, salėse ir da
gi namuose yra įvestos natū
ralizacijos pamokos ateiviams, 
kur mokinama pilietybės, ang
lų kalbos ir pradinių mokslų. 
Pereitais metais tas pamokas 
lankė 7,727 mokiniai.

Dabar bandoma suorganizuo
ti klases tėvų išmokslinimui, 
Raudonojo Kryžiaus darbo ir 
slaugymo.

šiemet ypač yra padidėjęs 
lankymas amatų mokyklų.

Bus geras alu’tis, saldus vy
nas ir visų mėgiama degtinė. 
Taipgi bus gardus užkandžiai 
ir šauni 
galėsime 
time”.

Teismo 
tas turės 
lyginimo 
gaitėms, 
ęos, kada
bal. 14, 1934, prie Western ir 
Archer gatvių užgavo automo
bilį, kuriito tos hp^rgaitės va
žiavo.

muzika, prie kurios 
turėti gerų “good

Rep. B. P.

Biznieriai, Marijona ir 
Silvestras Zolpiai 
progresuoja

BRIDGEPORT. — Pagarsė
jusios Builder’s >Supply krau
tuvės, 3562 So-. Halsted St., 
valdytojai yra žymi veikėja

Anna Blagay, 10 metų, 5253 
S. Lima Avė., gaus $25,000, o 
jos sesuo Alma, 8 metų, gaus 
$7,500. /.

• Du broliai Frank ir James 
Lemoyne, kurie jau ne kartų 
yra' sėdėję kalėjimuose už plė
šimus ir, dabar buvo laisvėje 
ant paroliaus, vėl tapo nuteisti 
kalėjimai! už naujus plėšimus. 
Vienas jų gavo nuo 1 iki gyvos
galvos, o kitas nuo 1 iki 20 me
tų kalėjimo.

G A RANTUOTI
—------->- VARTOTI BOILERIAI

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

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

nuosprendžiu, mies- 
. sumokėti $32,500 at- 
dviems mažoms mer- 
kurios buvo sužeis- 

ugniagesių trokas

IŠPARDAVIMAS

AUKŠTOS

MAIŠ

..... _ .4-ii.rxui14+«4--------------------- ---------- 1-------------------------------------------------------—
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

■ ■RH MU M R B1G "" mII Tfil24^A?v mIL I Al MAIš- PURPOSE 
MILTAI

McLaughlin’s
MANOR HOUSE

KAVA
I1 sv. dž. 29c

UNIVERSAL

LIETUVIŲ JAUNAMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

Pirm’irnkas—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 
on04 So. Lituanica Avė.. Chicago, 
UI.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė. $25 W. 33rd PI.. Chicago. 
III.: Nutarimų rašt.—Al. Butkus, 
3500 S. Union Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna. 3427 So. Litu- 

, anicfl Avenue; Tvarkdarys —
Gcnintis. . Susirinkimai laikomi 
pirmą penktadienį po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 314’ S. 
Halsted St., 7:80 v. v. trečiam 
aukšte, Chicago, III.

LIETUVIU TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS 1 1937 M. VALDYBA:

PirrntnihkAs—F' AuŽ?a; Taprelbi- 
ninkns—Antanas Mitrauskrts; Pro« 
tnkolų raštininkas S. Wernis, 
6804 Perrv Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—‘Jose- 
phine YuŠkienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinirkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

ant materiolo nilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
MAS.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

BIG HIT

Tomatės
2 ■&.* 19c

UNIVERSAL • (PUSES)

c* N°- 2% .■
JL VV3 KENAI .....

2No-1 27c* ' 8UNC-Kenai t I U O KEN. C ■ G

Peršovė unijos 
organizatorių 

f

Automobilių darbininkų uni
jos organizatorius John White, 
36 m., iš Hjirvey, liko peršau
tas einant iš smuklės prie 5961 
Grand Avė.

Po susirinkimo unijos svetai
nėje 5948 Grand Avė., Wihte 
su trimis palydovais užėjo į 
smuklę. Išgėrę alaus visi ketu
ri išėjo. Peršautą White trys 
palydovai nuvežė į Danish- 
American ligoninę ir prisižadė
ję tuoj aus sugryžti visi trys 
pasišalino. White peršautas tri
mis šūviais į krutinę ir vidu
rius.

. Policija ieško kito unijos or
ganizatoriaus, kuris White per
šovęs. ’ Ieškoma organizatoriaus 
Charles Kane, 45 m., ir unijos 
sekretoriaus Anthony Audia, 22 
m. <

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— ____________ — 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

UNIVERSAL SIJOTI
E. J. ŽIRNIAI 2 No. 2 ken. 25*
ECKERSON
GRAPEFRUIT 2 No. 2 ken. 27*
STARLIGHT BARTLETT

•KRIAUŠES No. 2¥2 kenas 20*
NUGGET FRU1T - .
COCKTAIL No. 1 kenas .. 15^
CUBANITO (Piaustyti ar Trinti)
PINEAPPLE 2 No. 2 kenai 35*

UNIVERSAL • ;
C. G. KORNAI 2 No. 2 kenai 250
ODESSA KAPOTI
ŽALI BYNSAI 2 No. 2 ken. 190
WONDER PAK FANCY '
SLYVOS No. 2Vz kenas
PEL LO CO
SHRIMP No. 1 kenas .
VAL VITA

TOMATO SAUCE 2 8kXiU 9C

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishojp
St.. Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St.. Chi
cago, UI.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas. 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; . Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš- 

, tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
,—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos ; ’nbeja, 7204 So. 
Rockvvell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius. 4501 So. 
Paulina St., Chicago. III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.. Chicago. TU.: Li
goniu lankytojai: Mrs. Kacinsken 

i ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Pa
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 

* valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552). ChicagoK TU.

Garsinkitės “N-nose

BEGEMAN
I * * J, ' '

Brighton Park Vadovaująs Credit Jeweler 
DAIMANTAI IR LAIKRODŽIAI
_NEIMAM NUOŠIMČIŲ NĖ PALAUKŲ 

l-i n n 1 imokrtJEVfEL'Ry
DAIMANTAI, JEWELRY,- LAIKRODŽIAI 

IR SILVER WARE
ELGIN, BULOVĄ, GRUEN 

—HAMILTON, GRANT , 
GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISa/DARBAS

GARANTUOTAS VIENIEM METAM

4184 ARCHER AVENUE MID™į

LIPTON’S TEA 
% sv. pak (Juoda) 23£ 
2 10c. pak. (Juoda 17^ 

(aržalia® ■

RED CROSS

MAKARONAI
ARBA

ŠPAGETAI

UNIVERSAL

2 14 ™c-.250x2 8 «nc- 1 
buteliaibuteliaiI

FRENCH’S
Tapioca 8 unc. pak. 9c

PAUL SCHULZE BIS. CO.
CHOCOLATĖ 4 QA

TWIRLS sv. I
GINGER 4

SNAPS Isv.pak.

FANCt .

Jonathan Obuoliai 5sv- 15*
U. S. NO " / \

• '} X » -s

Idaho Bulvės <- pekas '31 * 
Saldžios Bulvės 3 sv. 10* 
Bartlett Kriaušės 3 šv. 23*

FRENCH’S '

MUŠTARDA 6 unc. džiaras 90
DOMINO, ■ X

CUKRUS Milteliais ar 2 ,1 svaro
Rudas pakas

FRENCH’S

BIRD SEED
2 pakai 25*

BIRD GRAVĖL
2 pūkai 17*

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METĄMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jai! Laucius. Joseph Gudjonis. An
ton z Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

OCTAGON P0WpER. 2 pakai ....... Q0
OCTAGON CHIPS didelis pakas .... | g£ 
SUPER SUDS (raud°nos) dide“ ............ 17*

2 maži .............  17*
14 urib. kenas OOdPLUMITE

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So Halsted st.: P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. KuneviČia — nut. 
raštininkas, 8220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. .Balčiūnas—ka
sierius. 3200 So. Lowe Avė.; J.

Apekunas kasos, 
Avė.; F. Ku- 

kasos, 3201
6551 So. California i 
nėvičia —. Apekunas 
Green St.: K. Valaiti 
Ligonių, 3306 So. 
Laiko susirinkimus 
pirma penktadieni. 7i 
3183 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių

Avė.;
mėnesį

vai. vak.

Auditorijoj,
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DARBO ŽINIOS$8.00 
4.00 

w 2.00 
- 1.00 
~ .75

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian Neva Pub. Co.» In<

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Apžvalga
NAUJIENOS, Chicago, UI.

■......   -i, i ' ............ i............ ii

■.......................................................... Į Į ........ ....

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagc
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem) Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500.

Fašistai vėl džiaugiasi
Šiomis dienomis Europos . fašistai vėl laimėjo dvi 

stambias pergales Ispanijos “fronte”.' Vięną pergalę 
laimėjo gen. Franco pulkai musių lauke, užimdami didį
jį Asturijos uostą Gijon šiaurinėje Ispanijoje, antrą ir, 
gal būt, dar svarbesnę pergalę laimėjo Europos fašiz
mas tarptautiniame “nesikišimo” komitete.

Tasai komitetas sutiko priimti Italijos užsienių rei
kalų ministerio pasiūlymą, kad iš abiejų kariaujančiųjų 
pusių Ispanijoje butų atšaukta po lygų skaičių “savano
rių”. Šitas planas yra naudingas Ispanijos sukilėliams, 
kadangi jų pusėje yra tarp 90,000 ir 110,000 italų ir vo
kiečių kareivių, tuo tarpu kai vyriausybininkams pade
da ne daugiau, kaip kokie 15,000 svetimšalių (kurie, be
je, yra savanoriai tikrąją to žodžio prasme, o ne kokių 
nors svetimų valdžių atsiųsti.).

Jeigu pagal tą planą iš Ispanijos bus ištraukta, sa
kysime, po 15,000 svetimšalių kareivių kiekvienoje ka
riaujančioje pusėje, tai vyriausybininkai (lojalistai) pa
liks visai be tarptautinės pagelbos, o tuo tarpu pas su
kilėlius dar bus tarp 75,000 ir 95,000 italų ir vokiečių 
“savanorių”.

Francuzai ir anglai pradžioje tokiam Italijos pasiū
lymui priešinosi. Jie teisingai sakė, kad turi būt atšauk
tas “proporcionalis skaičius” savanorių iš kiekvienos 
pusės, t. y. kurioje pusėje svetimšalių kareivių daugiau, 
iš tos pusės turi būt atšauktas didesnis skaičius, o ku
rioje pusėje savanorių mažiau, tai mažesnis skaičius. 
Betygalą gale, dėl nežinomų priežasčių, Francuzijos ir 
Anglijos atstovai tarptautiniame komitete tos savo po
zicijos atsižadėjo ir priėmė 'italų sumanymą, kad atšau
kiamas savanorių skaičius abiem pusėm butų lygus.

Be to, komitetas padarė dar kitą'kvailystę. Jisai 
užgyrė Italijos planą, kad Ispanijon butų pasiųsta “ty
rinėjimo komisija”, kuri stengsis patirti, kiek savanorių 
ir kitokių svetimšalių dalyvauja Ispanijos kare. Kai ko
misija pabaigs tyrinėjimą ir patiek Londono komitetui 
savo raportą, tai šis spręs, kokiu budu turi būt atliktas 
galutinas savanorių evakuavimas iš Ispanijos.

Šitas planas taip pat yra naudingas fašistams, nes 
kol tęsis komisijos tyrinėjimas, Mussolini galės siųsti 
vis daugiau ir daugiau savo “savanorių” Ispanijon, kaip 
kad jisai visą laiką darė iki šiol, o tarptautinis komite
tas nieko nedarys, laukdamas “raporto”. Iki komisija 
užbaigs savo “darbą”, tai, Ispanijos sukilėliai su italų ir 
vokiečių pagelba galės pribaigti triuškinti Isnanijos 
respublikos jėgas!

Vadinasi, demokratipių šalių valdžios kartu su So
vietų Sąjunga'dar kartą davėsi fašistams apmulkinti. 
Daugiausia čia yra kalta Anglija, kuri visą laiką patai
kauja fašistams, nes Anglijos konservatorių valdžia 
Simpatizuoja Ispanijos sukilėliams.

Bet kalta yra ir Francuzija. Jos “liaudies fronto” 
valdžia bijo griežtesnį žinksnį žengti be Londono .pritu
rimo. Sovietų Rusija pasirodė irgi baili. Jos atstovas 
“nesikišimo” komitete 'kelis kartus smarkiai pakalbėjo, 
bet tuo viskas ir pasibaigė. Stalinas, matyt, yra karin
gas tiktai su naminiais priešais, bet užsienio politikoje 
jo diplomatai taip pat lenkiasi prieš Ąnglijos konserva
torius, kaip ir garsusis francuzų “liaudies frontas”.

Tokiu budu tos trys didelės valstybės — Anglija, 
Francuzija ir Sovietų Sąjunga — atidavė fašistiškiems 
vilkams sudraskyti Ispanijos demokratiją. -Kiek laiko 
pastaroji dar stengs gintis, sunku pasakyti.

IŠ LIETUVOS
Teismas nutarė užda
ryti žmonių sveikatai 

kenksmingų įmonę
Kaune, Mapų g. 5, šmuelis 

Ginas laikė prieskoniams gar- 
minti įmonę “Essege” vardu. 
Joje gamino kepsniams milte
lius, vanilo cukrų, garsvyčįas, 
“Geelec” miltelius įvairius 
ekstraktus. Įmonė neturėjo iš-

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams _______ ____
Pusei met*j ___ ___
Trims mėnesiams t_____
Dviem mėnesiams__
Vienam įpėnesiui 

hicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija------------------------ 8c
Savaitei ___ _ 18c
Mtėnesiui ■ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago),
paštu:

Metams _______ ;_ _______ $5.00
Pusei metų,.—......___    2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams ______  1.00
Vienam mėnesiui __ ____ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

. Metams ____ _________ — $8.00
Pusei metų ---------- - ---------- 4.00
Trims mėnesiams --------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

f

siėmusi atitinkamo leidimo. 
. f, ’

Veikė visur išsiėmusi nuolati
nį patentą. Kadangi gaminiai 
buvo maišomi su neleistinais, 
žmonių sveikatai žalingais sin
tetiniais organiniais dažais, d 
įmonėje nebuvo • laikomasi jo
kių švaros ir higienos nuosta
tų, įmonės savininkui iškelta 
byla. Kauno Apylinkės Teis
mas š. Giną nubaudė 150 lt 
bauda arba 10'parą'arešto ir 
jo įmonę, visam laikui uždarė.

• Jįr*'

DRAUDŽIA NAMINĮ 
MOKINIMĄ 

!

“Vilniaus žodis” praneša, 
ka'd lenku vyriausybė Vilniaus 
krašte ne tik uždarinėja lietu
vių mokyklas, bet ir drau
džia vaikus mokinti namie. Sa
ko: .

“Uždarius lietuvių mokyk
las, Švenčionių apskr. susi
pratę kaimiečiai, nusisamdę 
mokytojus savo vaikus pra
dėjo mokyti namie. Tačiau ir 
toks mokymas kasmet vis 
labiau trukdomas. šiemet 

• dauguma kaimiečių savo vai
kams deklaracijų negavo. Kai 
kur reikalaujamų deklaraci
jų valstybių mokykit} moky
tojai visai nepriėmė. Kančio- 
ginės ir Potiškės kaimų gy-, 
ventoj ai ieškodami tiesos 
kreipėsi į inspektorių, bet, 
deja, nieko nelaimėjo. Mo
kytojus, kurie neteisėtai ne
išduoda deklaracijų, tėvai 
skundžia teismui.”

BRITANIJOS DARBININKŲ
VIENYBĖ SUCEMENTUOTA

neseniai
Herbert 

darbiečių

Partijoje

■ Po Britanijos Darbo partijos 
konferencijos, kuri 
įvyko Bournemouth’e, 
Morrison, Londono 
vadas, pareiškė:

• “Vienybė Darbo
tapo sucementuota.”
Anot Morrisono,, šita parti

jos konferencija buvo sėkmin
giausia nuo 1931 m. '

Konferencijos nutarimais pa
tenkintas net ir “kairiasparnis” 
Cripps, kuris ilgą laiką Darbo 
partiją atakavo, kad ji- esanti 
nepakankamai* agresinga. Jo 
nuomone, geriausias 'dalykas, 
kurį konferencija Bourne
mouth’e atliko, tai — kad ji 
pakeitė partijos konstituciją, 
suteikdama vietiniems partijos 
skyriams teisę rinkti savo at
stovus (septynis) į partijos val
dybą.

DARBININKŲ KLASĖS 
VIENINGUMAS

Vienas komunistas “Laisvė
je” rašo, kad jeigu visų šalių 
darbininkai vieningai stptų 
prieš reakciją ir fašizmą, tai 
“jau būt 'Seniai išvytos Musso- 
liriio ir Hitlerio juodosios gau- 
jos iš Ispanijos”.

Ne tik Ispanijoje, bet ir kiy 
tur darbininkai galėtų apsidirb
ti su atžagareiviais, jeigu jie 
vieningai veiktų. Bet kodėl dar
bo žmonės visose šalyse nesu? 
si vieni ja?

Tas komunistų' laikraščio 
bendradarbis kaltina socialistų 
vadovaujamą unijų Internacio
nalą (kurį jisai vadina “II In
ternacionalu” I), kam jisai rte- 
susidedąs su komunistais, ir ji
sai peikia “Naujienas.” už tai, 
kad jos kritikuoja Rusijos bol
ševizmą ir komunistus. Bet ji
sai nepasako vieno dalyko: ko
dėl Rusijos bolševikų valdžia 
dar iki šiol laiko kalėjimuose ir 
koncentracijos Stovyklose socia
listus? , . '

Jeigu komunistai nori, kad 
viso pasaulio darbininkai vie
ny tusi, tai jie turi reikalauti, 
kad sovietą valdžia, kuH yra 
komunistų rankose,' pripažintų 
socialistams tiek . pat teisių, 
kiek socialistai pripažįsta ko- 
muiustams. Kol kdmunistai japle 
socialistų teises Sovietų Sąjun
goje tylės, tol jų šnekos apie 
darbininkų vienybę bus tuš
čios.

GAILESTINGAS ŽMOGUS 

Viename tautininkų laikra’š* r 
tyje koks ten Zeikus apgailes
taują’. kad Grigaitis “pasuko 
klaidingu keliu”, veikdamas 
Lietuvos demokratijos gynimo

klausime su kiltoms -srovėms. 
Bet jisai džiaugiasi, kad “Nau
jienų” redaktorius “jau surado 
save”. Mat, “Naujienose” buvo 
atremta' komunistų šmeižtai ir 
užsipuldinėjimai.

Tas tautininkas, kuriam'taip 
gaila Grigaičio, geidžia, kad 
“Naujienų” redaktorius dabar 
žengtų pirmyn dar porą žinks- 
nių ir “visiškai išbristų iš ko
munistiškos / pelkės.” Vienas 
žinksnis, tai —-nevadinti tau
tininkų fašistais, o antras — 
tai pasmerkti kongresą Lietu
vos demokratijai ginti. Girdi, 
kai Grigaitis tai padarys, tai 
jisai bus O. K. ‘tautinės visuo
menės” akyse. Esą —

“Tuomet ir tik tuomet 
Amerikos lietuvių, tautinė vi
suomenė vėl pradės skaitytis 
su Naujienų redaktorium, 
kaip su rimtu ir sąžiningu 
(!) žmogum. Tautiškai nusi
statę žmonės nėra fanatikai 
ir dėl skirtingų įsitikinimų 
žmonių nesmerkia (?). Gali 
būti socialistiškų įsitikinimų 
ir kartu sąžiningas ir teisin
gas žmogus ir tarnauti bend
riems lietuvių tautos reika
lams.”
Juokdarys tas žmogus. Jisai 

ginasi, kad tautininkai nesą fa
natikai, o betgi jisai kalba’, 
kaip fanatikas. Ar tai ne fa
natizmas sakyti, kad jeigu 
klausime santykių su komunis
tais Grigaitis laikosi kitokios 
nuomonės, negu tautininkai, tai 
su juo negalima skaitytis, 
“kaip su rimtų ir sąžiningu 
žmogum”?

šitaip kalbeli tai ne tik fa
natizmas, bet tiesiog begėdiš
kumas.

Be to, tasai “tautiškai nusi
statęs žmogus” visai be reika
lo įsivaizduoja, kad Grigaičiui 
yra svarbu, ką apie jį mano 
tie, kurie “tautiškumo” skrais
te prisidengę, remia faš.zmą. 
Jų simpatijos, jam nereikalin
gos. . ’?■

LIETUVOS ŽINIOS
Atkariaujama daug 

dirbamos žemės
VIŠTYTIS. — Viena akme- 

nuočiausių vietų visame Su
valkų krašte yra Vištyčio apy
linkė, gražus, bet nevisai tur
tingas pademarklinijys. Višty
čio apylinkės laukai yra sėte 
nusėti įvairaus didumo akme
nų. Akmenys šioje apylinkėje 
daro dirvas * sunkiai įdirbamas 
ir mažai derlingas. Daugybe 
akmenų nusėtas ne tik dirvos 
paviršius, bet ir giliau žemė 
pilna didelių ir mažų akmenų, 
'kurie ariantį gana dažnai už
tinkami ir gniaužo žagres bei 
sugadina kitus žemės \ ūkio 
įrankius. Vietos ūkininkai pa
skutiniuoju laiku, esant dide
liam akmenų' pareikalavimui, 
suskato' rinkti tuos akmenis, 
didesniuosius skaldyti ir nau
doti juos trobesių statybai ąr- 
ba parduoti juos gatvių grin
dimui, plentų darbams ir kt. 
Taip elgdamiesi vietos ūkinin
kai pasistato gana tvirtus ir 
patogius trobesius bei kiemų, 
grindinius,' paima už akmenis 
nemažai pinigų1 ir, svarbiausia, 
atkariauja iš gamtos didelius 
plotus, dirbamos žemės, kuri 
čia branginama.

’ • ■ . • Į •
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O Chicagos miestas per tre
tįjį ketvirtadalį metų sumažino 
savo skolas virš $25,000,000.. 
Sumažinimas \ pasidarė galimąs 
dėl didesnio sumokėjimo taksų.
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Remkite tuos, kurie 
.garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Nėši tikima greitos 
taikos tarp 
Amerikos darbininkų

Nors Amerikos Darbo Fede
racija ir C.LO. sutarė pradėti 
taikos derybas tarp šių dvie
jų didžiausių Amerikos darbi
ninkų organizacijų ir nors tos 
derybos prasidės spalių 25 d., 
bet greitos taikos nesitikima, 
nes iškilę tarp abiejų organi
zacijų kivirčiai npbus galima 
taip greitai išlyginti. Ypač tai
kai kliudo ir abiejų organiza
cijų vadų didelės- ambicijos.

Tečiaus 
laiku abi
susitaikinti ir susįvienyti, nes 
prie tokio f* 
ir dabartinė prezidento Roose- 
velto administracija.

manoma, kad su 
organizacijos turės

žingsnio jas verčia

Windsoras patapo 
“sociologu”

bu
ku- 
ne-

Windsoro kunigaikštis, 
vęs Anglijos ex-karalius, 
ris savo gyvenime niekad 
buvo užsiėmęs jokiu rimtu dar
bu ir buvo paskilbęs savo ne
rimtumu, dabar netekęs sosto 
ir praleidęs “medaus mėnesį”, 
nebesumanydamas ką toliau 
daryti, iš nuobodumo sumanė 
tapti dideliu “sociologu” ir 
“ekonomistu”.'

Jis jau pradėjo važinėti po 
įvairias šalis tirti sociales są
lygas — ypač gyvenimo . ir 
darbo sąlygas. Pirmiausia- jis 
aplanke Vokietiją, kur jis jau* 
vieną dalyką gerai išmoko — 
tai naciškai saliutuoti. Dabar 
jis saliutuojąs kaip tikras na
cių veteranas.

Iš Vokietijos jis ketina at
vykti į Ameriką, neva ir čia 
“studįj uo(tį” (gyvenimo , ir dar
bo sąlygas. Tuo tikslu jis pa* 
sivažinės po visą šąli, taipjau 
aplankys kelias dirbtuves ir 
kelis darbininkų’ namus.

Bet kaip išrodo, vyriausias 
jo kelionės Amerikon tikslas 
bus pradėti skelbti čia fašiz
mą — “socialį aprimimą”. Tuo 
tikslu Jis jau Vokietijoje bun
damas pasisamdė savo “presos 
agentą” didelę firmą, kuri 
ir ves visą jo propagandą.

O Amerikoje nėra 
rasti laikinų sekėjų 
kvailiausiai teorijai.

sunku
kad ir

KORESPONDENCIJOS
---------------- --- ------------- - ..............

PO RAGINE KOLONIJĄ PASIDAIRIUS 
l V

Pas p. Stasį Mockų. — Važiuojame seno veikėjo 
aplankyti.'— Vietos organizacijos.

lijo ir putė 
Toki$ diena

(Tęsinys)
. Antradienį p. Statkevičius ir 

aš nuvykome pas p. Stasį Moc
kų, Racine Lietuvių Kultūros 
Draugijos sėkretorių-iždininką. 
Be to, aplankėme ir šiaip ke
lis vietos veikėjus. Musų vizi
tu* p. Mockus buvo labai nu
stebintas. Mat, tą dieną Ra- 
cine’ą užklupo nepaprastai au
dringas oras, - 
smarkus vejas.
kur nors pastogėje butų buvę 
saugiausia sėdėti. O kadangi 
Mockus gyvena savo sode (jis 
turi daržą piknikams), tai au
dros siautimas yten ypač buvo 
jaučiamas. Kai išlipome iš au
tomobilio, tai vėjas beveik į 
u»pę nenunešė. Nuo audros te
ko ir daržo savininkui nuken
tėti: nulaužtos medžių šakos 
jam burną gerokai nubruzdi-\ 
no.

4 * * * •

Mano atsilankymo tikslas 
vyriausiai buvo tas, kad pa
raginti p. Mockų smarkiau pa
dirbėti. Tiksliau pasakius, pa
kviesti jį J talką, kad butų ga-

- ■ —

Milionihės Darbo 
Federacijos 
pajamos

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoje paskelbta, kad 
pereitais metais Federacija 
turėjo virš • $1,000,000 pajamų. 
Bet jos išlaidos viršijo paja
mas, tečiaus kadangi ji turė
jo didelį balansą nuo pirmiau, 
*taį susidariusį deficitą nesun
ku buvo padengti. Dabar ba
lansas siekia virš $586,000.

Daugiav/sia pinigų buvo 
leista organizatorių algoms.

iš-

Boikotuos Japonijos 
prekės

Amerikos organizuoti darbi
ninkai nutarė boikotuoti Japo
nijos prekes. Boikotuoti Japo
nijos prekes nutarė kaip Ame
rikos Darbo Federacijos, 
ir C.LO. konvencijos.

taip

Sumažėjo 
streikai

sa-Pastaruoju laiku visoje 
lyje nepaprastai sumažėjo 
streikai, o sėdėjimo streikai 
visai išnyko. - ,

Dabar darbininkai stveriasi 
streiko tik tada, kad jokios ki
tos išeities nėra. Bet šiaip vi
sus nesusipratimus su samdy
tojais stengiasi išspręsti kolek- 
tyvčmis derybomis, daugiausia 
padedant nacionalei darbo san
tykių tarybai.

Iš to naudos būna abiems 
pusėms, nes darbininkai ne
praranda savo uždarbio einant 
deryboms,., o ir samdytojai ne
praranda savo pelnų, kaip kad 
būna laike kaip vienai, taip ir 
kitai pusei daug kainuojančių 
streikų.

Streikų visgi yra

suma-Nors streikai ir yra 
žėję, bet visgi jie nėra visai 
išnykę, šiuo laiku ir Chicago- 
je eina visa eilė mažesnių strei
kų. Ilgiausia / tęsiasi streikas 
Pullman Couch Co., ' prie Ash
land ir 38 gatvių, dirbtuvėj.

flima visus vietos gerus lietu
vius į kidturos draugiją įtrau
kti. /

St. Mockus kvietimą priėmė 
ir dar pridūrė, kad, esą, ga
vęs paraginimą ir iš Juliaus 
Mickevičiaus, Chicagos Lietu
vių Draugijos prezidento. Da
bar jau nėbebandysiąs darbą 
toliau atidėti: esą pasirengęs 
dirbti, kad netrukus butų kvo
ta baigta. Tatai, sake Mockus, 
jam busią labai sunku, nes esąs 
visokiausiais' visuomeniškais 
darbais apsikrovęs. Mat, p. 
Mockus yrą ir vietos Susivie
nijimo kuopos iždininkas bei 
“Naujienų” atstovas.

Susitarę kitą -dieną susitik
ti, mes persiskyrėme. P-as 
Mockus dar norėjo mus iki au
tomobilio palydėti, bet kai pro 
atidarytas duris pradėję vejas 
kaukdamas veržtis, tai jis 
spruko atgal į vidų.

Nusprendėme aplankyti J. 
Chapą, seną socialistų, veikėją. 
Važiuojant mano bendrakelei
vis Statkevičius ir sako: gir
di, Stasys /Mockus turi kelis 
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gražius trobesius ir daržą pik
nikams. žodžiu, jis yra pusė
tinai prasisiekęs. Tiesiog ne
galiu suprasti, kodėl jis vis 
dar kavalieriau j a. Nejaugi jam 
nenusibosta vienišiaus gyveni
mas? Kai grįši į Chicago, tai 
surask kokią panelę, kuri čia 
atvažiavusi nakties metu jį 
pagąsdintų...

Štai mes jau ir Jono Chapo 
gražioje rezidencijoje, 1106 
Walton Avė. 
kiek tolėliau 
Pas jį mes 
trinkome. Iš 
aiškėjo, kad 
įdomaujasi vietos lietuvių gy
venimu. Daugiausia jis kalbė
jo apie Lietuvos Brolių ir Se
serų Draugiją.

Pasirodė, kad p. Chapas bu
vo vienas pirmutinių tos drau
gijos kūrėjų. Jo ir kelių kitų 
veiklesnių narių pastangomis 
toji draugija buvo labai sustip
rėjusi. Ji turėjo daug narių 
ir tvirta buvo finansišku at
žvilgiu. Visai kas kita yra da
bar su 
skaičius 

k tas irgi 
patirti, 
didelė nesantaika. Dėlei nuola
tinių kivirčų iš draugijos pa
sitraukė net kai kurie drau
gijos steigėjai. O kada senes
nieji nariai traukiasi, o nau
jų narių (ypač jaunimo) įra-

> šyti 
turi

rezidencijoje,
Jo rezidencija 

nuo vidurmiesčio. 
gana ilgokai už- 
pasikalbėjimo pa- 
p. Chapas labai

ta draugija. Narių 
žymiai sumažėjo. Tur- 
susitrauke. Kiek teko 
tarp narių prasidėjo

negalima, tai organizacija 
smukti.

— Frank Bulaw.
(Bus daugiau)

Gary, Ind
Iš MUSŲ ORGANIZACIJŲ 

VEIKLOS

Kiek galima spręsti, tai šiais 
metais musų organizacijos yra 
pasimojtįsios kur kas daugiau 
veikįį nei pernai. Pavyzdžiui, 
lapkričio 7 d. SLA. 284 k p.’ 
rengia * padėkos dienos pokylį, 
kuris įvyks tuoj po reguliariš- 
ko susirinkimo (2 vai. popiet). 
Turėsime |aluČio, visokių už
kandžių ir šiai]) draugiškai pa
sikalbėsime.
SLA. 6 
vau’ti.

Yra pakviesta
Apskr. valdyba daly-

23 d. įvyksta šaunios 
Butekt,./ apsiveda 

p-le Ue-

Spalio 
vedybos. 
Stanley Petraitis s 
len Kazlawski. šia proga pra
vartu pažymėti, kad p. Petrai
tis yra gerai žinomas musų 
kolonijos biznierius ir “Nau
jienų” skaitytojas. Jis taip pat 
priklauso Gary Lietuvių Kul
tūros Draugijai. Beje, jis dar 
eina A. L. P. ir P. Klubo prie
vaizdos pareigas: klubo vardu 
jis laiko taverną adresu 1G05 
Madison St.

Pokylis įvyko svetainėje ad
resu 1380 West 15 Avė. ir 
Lincoln St. Jairnavedžiai buvo 
pasitikti su duona ir druska. 
Visi draugai ir pažįstami lin
ki jaunavedžiams kuogeriausio 
pasisekimo.

— O----
Lietuvių Demokratų Lyga 

rengia rudeninį balių, kuris 
įvyks lapkričio 14 d. Gary lie
tuvių parapijos svetainėje.

Gary Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia didelį balių, 
kuris įvyks sausio 30 d. 1938 
m. Balius su programa įvyks 
adresu 700 West 11 Avė.

— J. A. Grakey.

Turėsime du sitklo 
fabrikus

Tuo tarpu* turime tik vieną 
stiklo fabriką “Aleksoto” var
du. Girdėt, kad dar šiemet bus 
pradėtas statyti ir antras stik
lo fabrikas. Jis numatomas 
įsteigti Petrašiūnuose. Anks
čiau šioje vietoje stiklo fabri
kas veikė, bet likvidavosi. Fa
briko patalpos ilgesių laiką bu
vo nenaudojamos. Vėliau jos 
buvo užimtos kitos rųšies įmo
nės. '
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KRYŽIUKAIS IŠSIŪTOS RAIDĖS BALTINIAMS.

Detroito Lietuviu Žinios
Žinios Iš Detroito Ir Kitur IŠ DETROITO PADANGES

nAmerikoje ji yra
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Samdos biurai. — Nelygi kova. — Ligonines gaisro 
nuostoliai siekia $100,000. — 1 
nukė. — šimto metų senumo obelis 
muose, 
bos trukumams taisyti 
metais jaunesne nei Kinijoje. \

Tiek 
federalės

savo rų- 
darbinin- 

Jie ne tik

DETROIT, MICH. — Netru
kus Michigan valstijoje bus 
atidaryti 25 samdos biurai. Pen
ki tų biurų veiks Detroite.

Tų biurų išlaikymui valstija 
yra paskirusi $225,000. 
pat bus gauta iš 
valdžios.

Samdos biurai bus 
sies tarpininkai * tarp 
kų ir darbdavių.
stengsis darbo suradimu, bet 
taip pat tyrinės kiekvieną ap- 
likantą. Būtent, stengsis patir
ti, kokiam darbui aplikantas 
labiausiai tinka.

Nėra abejonės, kad tie val
džios įsteigti samdos biurai la
bai pasitarnaus darbininkams, 
kurie norės vienokį ar kitokį 
darbą gauti. Faktas juk yra 
tas, kad ir privatiški samdos 
biurai visai neblogą biznį da
ro. Mat, gana dažnai jie ima 
pusėtinai didelį atlyginimą už 
darbo’ suradimą. Be to, priva- 
tiškais biurais nevisada ir pa
sitikėti galima: pasitaiko, kad 
jie tiesiog varo savotišką šmu
gelį.

Taigi valdžios kontroliuoja
mų 
bus 
Kai 
jau 
kius
tai yra vadinami “darbo biržo
mis”.

saindos biurų įsteigimas 
tikrai naudingas dalykas, 
kurios Europos, valstybės 
seniai turi įsteigusios to- 
biurtfs, Tie biurai papras-

DETROIT, MICH. — Fred 
Stigley pasirodė tikrai smarkus 
vyras. Jis pusėtinai smarkiai 
važiavo automobiliu ir pada
rė tiesiog akrobatišką užsisu
kimą. Pasitaikė, kad visai tai 
matė policininkas, kuris sėdė
jo savo automobiliu j e. Jis pra
dėjo vytis Stigley. Vijosi* ke
liolika mylių. Raudonos švie
sos jiems nieko nereiškė. Pa
galiau policininkas vis dėlto 
prispyrė Stigley prie kampo. 
Išlipęs iš automobilio, polici
ninkas pradėjo klausinėti, kur 
Stigley taip labai skubiąs. čia 
ir prasidėjo. Stigley tuoj ėmė 
rodyti savo “galybę”: jis kir
to policininkui į vieną ir kitą 
akį. Jei tvarkos dabotojas ne
būtų susilaukęs pagalbos, tai 
jam visai butų buvę bloga.

Vargais negalais keliems po
licininkams pasisekė Stigley 
įveikti ir į “patrolką” Įgrūsti. 
Tačiau policijos daboklėje Stig
ley ir vėl ištruko: nubloškęs 
policininkus į šalį, jis pasilei
do bėgti gatve. Ir butų pabė
gęs, jei ne kulka, kuri įstrigo 
į jo kulnį. Su sužeista koja, 
žinoma, jis toli nebegalėjo bėg
ti: pasidavė policijai ir liko į 
ligoninę nuvežtas.

NEWBERRY, MICH. — Pe 
-<reitą sekmadienį Newberry 

valstijos psichiatrinėje (proto 
ligų) ligoninėje įvyko didelis 
gaisras. Su dideliu vargu pa
sisekė iš degančio trobesio iš
gelbėti 110 ligonių. /

Gaisro sunaikintas trobesys 
buvo pastatytas 1899 m. Tai 
buvo seniausias ligoninės pa
statas.

Apskaičiuojama, kad gaisro 
nuostoliai sieks 100,000 dole
rių. Gaisro priežasties kolkas 
nepasisekė patirti.

Springs, kur jis 
Jautriausias sūnūs 
metų amžiaus. Seniausias sū
nūs Bert yra 80 metų am
žiaus.

Nors Angeline Tompkins tu
ri per šimtą meti}, vienok ji 
visai neblogai dar mato. Gimu
si ji yra New Yorko valstijo
je.

BRIGHTON, MICH. — Ne
toli nuo šio miestelio yra Purdy 
farma. Toje farmoje, kaip re
kordai rodo, 1837 m. buvo pa
sodinta obelis. Toji obelis dar 
ir šiandien tebeauga. Ir ne tik 
auga, bet ir vaisius neša.

Sakoma, kad tai gana retas 
atsitikimas, kad obelis galėtų 
taip ilgai gyventi ir vaisius 
nešti.

H0WELL, MICH. — Matyti, 
bičių karalienė padarė klaidą, 
kai ji pasirinko D. W. Ran- 
dall’o namą savo spiečiui. Bi
tės susimetė į stogą ir per vi
są vasarą korius lipdė ir me
dų darė. Meduos tiesiog pradė
jo per lubas sunktis. Bet štai 
dabar oras staiga atvėso. Ne
trukus prasidės tikri šalčiai. O 
tai reiškia, kad bitėms pasto
gėje bus labai riesta, — jos 
gali nuo šalčių žūti.

Tatai gerai supranta mieste
lio gyventojai, kurie yra pasi
rengę apsaugoti bites nuo žie
mos šalčių. 

—o—
CORUNNA, MICH. — šio

mis dienomis išėjo į pensiją 
Frank J. McDannel, kuris ge
ležinkelio kompanijai ištarnavo 
47 metus. Dabar jis yra 72 
metų amžiaus, tačiau savo ju- 
drittnu, vikrumu ir gyvumu 
gali lenktyniuotis su 30 metų 
amžiaus vyru, 
tarnybos metus 
vienos dienos, 
baigti jis yra
runna miestelyje, kur turi gra
žų namelį ir dar gražešnį so
dą.

Per visus 47 
jis nesirgo nė

Savo amžių 
pasirengęs Co-

EAST LANSING, MICH. — 
Šiame mieste yra Michigan 
valstijos kolegija, kurioje ke
li tūkstančiai studentų studi
juoja įvairias mokslo šakas.

šiais metais pirmamečių stu
dentų ir Studenčių įsiregistra
vo 1,435. Visi tie jaunuoliai 
buvo per šerengą pervaryti: 
ekspertai patikrino jų kalbą 
(žodžių tarseną). Pasirodė, jog 
180 studentų turi kalbos tru
kumus. ’

Tų studentų kalbos truku
mas bus bandoma naujovišku 
budu pataisyti: tie studentai 
įkalbės plokšteles, o paskui pa
tys galės girdėti savo kalbos 
trukumus.

Tai bus pirmas bandymąs 
studentų tarties ydas taisy
ti.

šiame
yra AlbioĄ kolegija,

CAIHO, MICH. — šiomis 
dienomis čia Angeline Tomp-

kas no- 
net k4p-

buvo J.

Smagi vakariene

Sekmadienį, spalio 17 
Įvyko smagi vakarienė Drau
gijų svetainėje (Porter gatvė
je). Tai buvo pirma tos rųšies 
vakarienė. IŠ vyrų įžangos bu
vo imama vienas doleris, o mo
terų — 75 centai. Už tą įžan
gą kiekvienas galėjo valgyti ir 
gerti, kiek tik norėjo.
.> Kai šeimininkėj pradėjo neš
ti visokiausiite valgius, tai vir 
gaįo nebuvo. Pasirinkimas val
gių buvo didžiausias: 
re j o, tai galėjo gauti 
tų ir žalių silkių.

Vakarienės vedėjas
Baronas, U. A. W. organiza
torius. Jis pakvietė svečius 
prie stalų vakarienės ir paaiš
kino jos tikslą. Būtent, paaiš
kino, kad vakarienė buvo su
rengta svetainės naudai. Daly
kas toks, kad šią svetainę pa
laiko kelios draugijos. Jos čia 
laiko savo susirinkimus ir ren
gia pramogas.

Nors svetainė ir nėra labai 
didelė, bet gana jauki. Mažes
niems parengimams ji visai 
tinka.

Vakarienės metu bu*vo ren
kamos aukos Ispanijos lojalis- 
tams. Kiek surinkta, neteko 
patirti. Iš viso vakarienėje da
lyvavo per šimtą žmonių, ,

Po vakarienės buvo šokiai. 
Vieni šoko, o kiti šiaip sau 
draugiškai laiką, leido besikal
bėdami. —Ten buvęs.

Margumynai
Amerikos lietuviai gali savo 

giminėms 
“Lietuvos 
yra tikrai 
laikraštis.
tai bus labai gera Kalėdų do
vana. •».. ... .

šia proga bus pravartu pri
minti, kad Detroite gyvena 
“Lietuvos Ūkininko” šėrinin- 
kas, kuris mielai sutinka tą 
laikraštį užrašyti. Kalbu čia 
apie Kazį Būtį, 3048 Roosevelt 
Avenue.'

—o—
Jau praėjo metai, su viršum, 

kaip mus aplankė Dr. Jonas 
Šliupas. Besivažinėdamas po 
kolonijas, jis pusėtinai užrašė 
‘Laisvosios Minties”, žinoma, 
užrašė ■ tik vieniems metams. 
Taigi prenumerata dabar jau 
pasibaigę. Reikia tikėtis, kad 
daugelis ir vėl panorės tą laik
raštį užsirašyti. Tuo reikalu 
galite kreiptis į M. Kemešie- 
nę, 2041—23rd St. Ji yra vie* 
tos etines kultūros kuopos se
kretorė. Be to, taip pat užra
šo “Naujienas” ir “Keleivį”.

/ . . • ' X

so darbininkai pas Fordą 'gal 
skuba daugiau nei kur kitur.

Maža to, Fordas nuolat sten
giasi naująsias darbo taupy
mo mašinas įsivesti. O tai jis 
daro todėl, kad galėtų su ma
žesniu darbininkų skaičiumi 
apsieiti. Pavyzdžiui, 1922 m. 
pas Fordą dirbo 57,000 darbi
ninkų. 1927 m. dirbtuvė buvo 
žymiai pertvarkyta ir sudėtos 
naujausios mašinos. Rezultate 
darbininkų * skaičius sumažinta 
iki 40,000, o produkcija gero
kai ^pašoko. >

Kai tenka mainyti automo
bilio modelį, tai Fordas palei
džia beveik visus darbininkus: 
pasilieka tik visai nedidelį skai
čių. Tie darbininkai dažnai 
tenka miestui maitinti. Daž
nai pasitaiko, jog atleistieji 
darbininkai jau į darbą nebėra 
paša likti. Mat, Fordas pasiren
ka jų vietoje jaunus darbinin
kus, kuriė mažiau “trubelio” 
daro. Vadinasi, kuriems dar
bininkų judėjimas dar mažai 
terūpi.

Fordas yra baisiausiai prieš 
unijas nusistatęs, žinoma, tai 
yra visai natūralu. Jei darbi-i 
ninkai butų organizuoti, tai jis' 
negalėtų su jais elgtis kaip! 
tinkamas.

— Ex-vergas.

'JUOKAI

CROSS STITCH ALPHABET
No. 1441—Raides galima išsiūti baltais arba margais siū

lais. Paženklinti baltiniai visuomet išrodo gražiau ir manda
giau.

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųstu man Pavyzdį No.

Vardas ir pavarde

| Adresas ................

| Miestas ir valstija /

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

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

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

L1

Lietuvoje užrašyti 
Ūkininką”, kuris 
geras ūkininkams 
Lietuvos žmonėms

____- _ _

yel* 
eiga- 
gau-

gerą

GELBĖTOJAS
Tėvas:—Ką tu darai, 

niukšti? Tu rukai mano 
rus? Ar nenori per snapą 
ti? .

—Nepyk,, tėveli, aš tik
darbą dirbu. Aš noriu išgelbėti 
tave iš mirties.

—Na, ir kokiu budu ? k 
....—Mat, mamytė sako, kad tie 
.cigarai tave tikrai į kapus nu
varysią.

SKOTUI VISUR SEKASI...
x Skotas atvažiuoja su savo 

automobiliu į „miestą. Prie vie
no viešbučio garažo parašyta: 
“Garažas dovanai.” Skotas į- 
važiuoja į garažą. Viešbutinin- 
kas, ateina ir klausia:

Ponui, kokį kambarį ' pa
likti?”

“Ačiū, aš labai patogiai ga
liu pamiegoti ir savame auto
mobilyje

OLD CASTLE., Ine
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS •'

Nežinai, kada ir kur netikėtų nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 

. iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. r « f.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Muskulų skaudėjimas, 
kuri sudaro persidirbiihas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTE 
ŠIANDIEN. >

Dvejopo didumo: 35c. ir Ttc.

NO
■t

AS
;įow

wfEK

5 MONTHS TO PAY

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

Automobiliu nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo -sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) 'iki $500.00 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
Aiu a pd ra ūdas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVTČIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus .
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužyti)*

DON’T
NEGLECT
ACOLD i

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti į nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik neostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
ti. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir narsių. Visose

J^LBION, MICH 
mieste. ;
kurioje mokosi p-le Yu Yen 
Yu iš Kinijos. Toji pahelė sa
ko, jog Amerikoje ji esanti 
22 metų amžiaus, o Kinijoje 
— 24 metų.

Tas skirtumas susidarąs to
dėl, kad Kinijoje vos tik gi
męs vaikas jau yra laikomas 
vienų metų amžiaus; O vėliau, 
kada mėnulis atsiduriąs tam

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

o

>n*u

MILLIONS OF POUHDS HAVE BEEN 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doubte Testeri!'Doub/eAdion!

SAKI N G ILV POVVDER.
Šame Price Todayas 45 tearsAqo

» 25 ounces for 254
Fui! Pack ••• No Slack

Detroito Lietuvių Draugijų 
Kongreso konferencija įvyks 
spalio 23 d. Lietuvių svetai
nėje. Prasidės 7:30 vai. vaka
ro. Valdyba prašo visus drau
gijų atstovus dalyvauti konfe
rencijoje. ( 

—o—
Dailės choro radijo valanda 

buvo pamainyta. Rutent, ji 
prasidėdavo kiekvieną šešta
dienį 5:30 vai. popiet. Dabar 
transliavimas prasidės - tokiu 
pat laiku, kai# įrz seniai?: bū
tent, 5 vai. popiet iš stoties 
W; M. B. C.

— Detroito Pilietis.

Apie Fordo darbninkus.
Retai kur darbininkai yra 

tiąk išnaudojami, ^aip Fordo 
įmonėse, Kiekvienas darbinin
kas ten turi dirbti 'tiek sun
kiai, K kiek, tik jis gali įr kiek 
jis pajėgia. Darbo racionaliza
cija pas Fordą, yra pasiekusi 
aukščiausio laipsnio. Kiekvie-kins Šventė 108 metų amžiaus tikroje pozicijoje,' tai' dar fna

sukaktį. J iškilmes atvyko -jos garyčioms vieni metai pridek Inas darbininko pasijudinimas 
jauniausias sūnūs iš Colorado darni. — Michigano PiHetis. neturi būti be vertės. Ir iš vi-

■Mi/' t jk, ■ ;«-u.,4|L jį., ' * -^!!^

sukaktu Į iškilmes atvyko ’jos

Colder Weather is pn theWay!
Pasiruoškit blogiausiam, ką žiera 
gali pasiūlyt. Leiskit mums pripildyt 
jūsų anglines dabar su Consumers 
Garantuotomis Anglimis ar Koksais. 
Tai yra geriausias jums šiltų, ramių 
namų užtikrinimas... be fumaso rū
pesčių. ■

Full-fl avored

(onsumers (ompany
' j* e* t i 1 i n i e

FRA&“ 
6400 BU1LDING MATE RI AL

t

Į Stokerių 
Savininkus

Mes pasiūlom jums la
bai didelį aukštos rų- 
šies stokęr anglių įvai
rumą... ir našiausią de
gimo patarnavimą.
Leiskit mums padėt jū
sų stokerių problemo
se. . .

v
—perfect 

for cookfngl 
O Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneu that makea

tWs American Cboese to mėlt



J
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■Mavi

trobesy j, buvo surengta poki-^fli Pigiau ir Geriau
Diena Iš Dienos

n •

Buvęs

504

■

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST.

Yards 3408

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Tonas .................. -...... .......
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus 

ar toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.
Hemlock 5040

VIS '
■.. <My. m. Penktądienis, spal; 22, 193^

Nedaug Betruko
Iki 12 Metų

MARQUETTE P ARK. — šio- 
mis dienomis tūla šios koloni
jos šeimininkė bevartydama 
užrašų knygas, surado, kad 
jos burdingieriui J. M. netru
kus sueis 12 metų, kaip pas 
ją “ant burdos”.

Iš žmonių pasakojimų, ji 
buvo girdėjusi, kad burdingie- 
rius su tiek metų vienoj viep
toj galįs užsigyventi... gi pas
kui jį pašalinti, buk esą kur 
kas sunkiau... Iš tos priežasr 
ties, šeimihinkė pasiskubirio 
savo burdingierių laiku paša
linti, kad jis negalėtų tos pri
vilegijos pas ją įsigyti.

Tačiau, kaip žinia, su tuo 
pašalinimu tam burdingieriui 
didelio nemalonumo nepadary
ta... Jis dabar apsigyveno 
Bridgeporte. Ir kadangi jis yra 
iš amato mechanikas ir turi 
toj pačioj kolonijoj gerai įren
gtą automobilių taisytuvę. To
kiu budu jis dabar randasi ne
toliese savo shapos. Sako, da
bar galėsiąs geriau pasitarnau
ti savo kostumeriams.

Kaimynas.

lis įkurtuvėms naujo p. Young 
namo. Susirinko nemažas bu* 
relis svečių. i

Dalyvavo p-nai Puišiai, šal
na, Rimkus, Eva Kelnar, Fran* 
ces kutcosky, J. Banky, Ku
raičiai, Bulawai ir keletas ki- 
tų. . / '

įkurtuvės buvo gana šau
nios. Namas, kurį ponia Young 
nusipirko, randasi prie Irving 
ir Lakewood gatvių kampo ir 
siekia $36,500.00 vertės.

> Svečiai gerokai pasismagino, 
buvo svetingai pavaišinti ir pa
sidžiaugę, kad jų draugė įsi
gijo šaunų triobėsį, skirstėsi 
gana vėlai.. • > . ...

Naujo Namo
Įkurtuvės'

Praeitą šeštadienį, gražiam 
ponų Maisonų apartmentiniam

P-lės F. Kutcosky 
Gimtadienis

i * •*

Prieš, keletą dienų Black- 
hawk kabaretę, vidurmiestyj, 
p-lė Frances Kutcosky atšven
tė gimtadienį. . Sumanytojas 
šiuo pokilio buvo Jaunuolis 
John Banky. P-lės F. Kutcosky 
ir J. Banky draugai ten susi
rinkę buvo šitie: Inž. ir p-nia 
B. Grakow, pp. K. Morac, Ku
raičiai, ir M. ir F. Bulaw.

Kabareto celebracijomis, p-lės 
Kutcosky gimtadienio paminė
jimas nesibaigė. Už trijų die
nų dar buvo surengta surpri- 
zo pokilis p-lei Kutcosky, M. 
ir F. Bulaw namuose, šiam 
pokily dalyvavo apie trisde
šimts jaunuolių. Tarp jų buvo 
ir advokatas Klemensas Svi- 
low. — Dalyvis.

šiandie
Bartkų šeimyna

■  k--- —

. šįvakar visiems reikėtų pasi
klausyti “Bartkų Šeimynos” iš 
WHFC stoties kaip 7 vai. va
karo. žinome, kad Vladas yra 
labai įsimylėjęs į Eleną Bart- 
kaitę. Bet kas atsitiks kai Vla
das* sužinos, kad Elena, nepai
sydama motinos draudimo, iš
važiavo su svetimtaučiu “šve
du” ir kad juos ištiko nelaimė 
su automobiliu? .

* šis programas yra leidžia
mas pastangomis Standard Fe- 
deral Sayings and Loan Assn., 
kurios i pirmininku yra žymus 
finansininkas Tustinas Macke
vičius., . / . ‘

Bus dar žinių skyrius ir že
maičių radio orkestras. Pasi
klausykite jų. Programą ved# 
P. šaltimeras. -—Klausytojas.

Kiekvienas pirkdamas, ieško 
genesnes vertės už pigesnę Rai
ną. Reiškia, kąd prekės kokybė 
turi būti kiek galint geresnė ir 
kainą pigesnė.
; Prękių kainos yrą gaila įvai

rios, taipgi, ir s kainų v sąrašas 
didelis. Paskui, po miestą tiek 
daug įvairiausių krautuvių. Na, 
ir kaip čia žmogus gali būti Už
tikrintas, kad prekė buvo 'nu
pirkta nuo sąžiningo prekejo? . I ' • . ■*.* *-—.

Atsakymas yra tik vienas., 
Pirk prekes nuo gerai žinomo 
prekėjo, kuris veda savo biznį 
amt garbingų pamatų. Toks pre- 
kėjas niekad nerizikuos, 'savo 
geru vardu. Jis niekad nepar
davinės tokių prekių, kurios 
neatsako pirkėjų reikalavi
mams.

Midwest Stores tai krautu
vės, kurios turi išsidirbusios 
sau gerą vardą. Jų savininkai 
dirba už gero ir garbingo biz-

nienaus vardą. O kad atsakan 
čiąi patarnauti savo pirkėjams, 
jie turi įsisteigę savo koopera
tyvą, kuris iš savo pusės visų 
gėrui tarnauja, pirkdamas pre
kes tiesiai iš dirbtuvių ir ga.- 
mintojų. Jis perka dideliomis 
sutnomįs, kas įgalina jas nu
pirkti pigesniomis , kainomis, 
kartu perleisti pigiau ir savo 
pirkėjams. x

.H \

štai, kodėl tūkstančių tūks
tančiai kostumerių randa, kad 
Midwest krautuvėse galima 
pirkti geresnę prekę žemesnio- 
mis kainomis. Kaipo pavyzdys 
yra šios savaitės galo išparda
vimas. Skaitykit • jį , šiandien 
Naujienose. (Skęlb.)

• Chicagoje automobiliai šie
met užmušė jau 650 žmonių ir 
18,325 žmones sužeidė.

' Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

MADOS

cfcft
4525

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ X R AU
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
XV ĖST 33rrd STREET

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos centralis skyrius laikys 

susirinkimą penktadienio vakare, spalio 22 d., 8 va1., Nau
jienų name, 1739 S. Halsted St. Visi nariai ir draugai kvie
čiami bųtinai dalyvauti, nes randasi naujų neatidedamų 
reikalų apsprendimui, kurie kaip kuopai, taip ir pačiai Są
jungai turi didžiausios reikšmės. —Sekr. ,

Žagariečių Kliubo svarbus susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
spalio 24 d., J. Yuškos salėj, 2417 W. 43 gatve, ' lygiai 1 
valandą po pietų. Reikės rinkti darbininkus įvykstančiam 
vakarui. Prašomi visi atvykti. —Sofie Ambrozaitė, sekr.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kliubo specialis susirinki
mas įvyks spalių 22 d., 7:30 vai. vakare, J. Petrausko sve
tainėj, 1750 So. Union avė. Visi nariai privalote dalyvauti.

L. V. ž. Kliubo Komisija.

Naudokitės Proga!
Vlauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per muši; konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j 'Draugijos bankietų, kuris įvyks 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333> So. 
Boulevard. z

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras pirmadieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 1 vai. popiet.

gruodžio
Ashland

Lietuvių

PETERI PEN

“Tolimieji Rytai” 
Sonotone teatre

šiandie Sonotone teatre pra
dedama rodyti naują sovietų 
Rusijos filmą “Tolimieji Rytai”, 
kurioj vaizduojama kova su Ja-( 
ponijos šnipais ir parodoma ko
kių priemonių priešininkai stve
riasi prieš sovietų Rusiją.

Dalykas vyksta sovietų pu
sėj Amūro, upės. Būrelis kolcho
zo ūkininkų stebi kaip Japoni
jos karininkas sušaudė keturis 
Chinijos partizanus. Betgi vie
nas jų išliko gyvas ir ūkinin
kai priima jį į savo tarpą visai 
nemanydami, kad- jis galėtų bū
ti japonų šnipas, sužiniąi pa
liktas gyvas. Tas šnipas Tsei 
įgyja pasitikėjimą grupes sta
tybos darbininkų, kurie tiesia 
geležinkelį. Jis stengiasi pa
traukti savo pusėn ir vadus. 
Jam tuo budu pasiseka liamė- 
ti Zaretskj, vieną iš geležinke
lio statybos viršininkų. Jiedu 
padaro sąmokslą, prieš ištikimą 
sovietams geologą Stockman, 
pastatytą. prižiūrėti geležinke-. 
lio tiesimą. Betgi jiems nepa
siseka nužudyti geologą, o kitas 

’chinietis išaiškina Tsei ir jį nu
žudo. * .

Filmą yra sujaudinanti ir pa
rodanti dabartinę padėtį ir žmo
nių ūpą tolimuose rytuose.

Japonų šnipo rolę vaidina so
vietų aktorius Leonid Sverdlin 
ir vaidina ją tikrai gerai. Pažy
mėtinai vaidina ir Nikolai Bo- 
goliubov geologo rolėje. Filmą 
pagaminta iš Petro Pavlenko 
apysakos “Rytuose’7.

O Saugumo teismas vieną 
automobilistą nuteisė kalėj i- 
man, o šešis kitus nubaudė pi
niginėmis pabaudomis ir per. 
tūlą laiką uždraudė naudoti sa
vo automobilius.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms1 
(Chicagoje)

John Zubricks, 24, su Ka- 
theriiie Henriis, 21 ,

Stanley Toy, 36, su Mary 
Yurkis, 24

John Sauciunas, 23, su He- 
len Bikin, 18

CHICAGOS LIETUVIŲ. DRAUGIJOS OFISAS:

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

T aupy Rit!
ANT GEROS RŪŠIES MAISTO IR GROSERIŲ

PIRKITE PAS “MIDWEST STORES”
Išpardavimas PStnyčioj ir Subatoj, Spalio 22 ir 23

RINKTINĖS U. S.. 1 BALTOS COBBLER

Bulvės X 19c
GRIEŽTAI ŠVIEŽI RINKTINIAI
KIAUŠINIAI “Midwest” kartom tuz, 33c

: Tuz. 2SVrtKIAUŠINIAI No. 1 kokybės Bulk .
“ŪoiZEGE INN”—IŠPARDAVIMAS

ĮVAIRIOS SRIUBOS 14y2 unc. kenai ..........  2 už 21<t
CHICKEN„NOODLE SOUP 14% kenai ....... 2 už 190
RIČE DINNER ..... ...................................... 1 2 ken. 21į
ŠPAGETAI SU MĖSA .............................    2 už 21į
TOMATO JUICE 13Į/2 unc. kenai .................. 3 ,už 20^

.DYKAI! ŽAISLŲ MUVIųTiAšINA IR FILMAI SU
PILLSBURY’S FARINA uncpak^už 190 
“AUNT .TEMIMĄ” BLYNELIU-MILTAI 2 pak£ 23ė 
‘7BLUE WINNfelt" ' ,

APRICOTS dideli 2% kenai ..... ..........J 9ę
?‘MidwMt”-BARTI£TT-GRUšIOS '2M7kenln 21ė 
“Musselman^” APPLE SAUCE No72*kenai~3 nž 25^’ 
“Farmland” TOMATĖS dideli 2Į4~kenai 2 už 25^ 
SPLIT PEAS geltonį ar žali ...... 2 sv- 15c
“JUSTICE”~RAUDONI~BEANS . .. .. 9 unc. kenas :50 
P UI K Ų S~CALIFORNI JOS
SALOTAI* didelės galvos ........................ 5C

,JONATHAN OBUOLIAI-VALGYMUfu7s7T7Iv-23£ 
“Nancy HaU”~SALDŽIffSIOS BULVĖS ...   S’švT 140
“RICHTER’S” SKANIAUSI
BOILED HAM .’/a sv. 27c 
“DUTCH MILL” SPICED COOKIES ............... sv. 10c
‘7Midwest” LUNČHTpAPER-lO^pėdųTolė ,............  5ę
“OČTAGON” VEIDO-]MUILAS      3' už 14<į 
“OCTAGON” CLEANSER .......................... 3 ken. 14<į
“OCTAGON” SOAP CHIPS ..................  did. pak.
“CLIMALENE’^2' maži 17^ .... •— did, pak. w i
“BOWLENE” ...... ......   maži pak. 2 už 19^

ZGOLDEN GLOW~CAKE~PLATE~UŽ"TUSU~

SUPER SUDS did. mėlyni pak. abu už 2ŪC

išėjimui

mieros 14, 
36, 38, 40

No. 4525— Elegantiška 
suknelė. Be panašios suknelės sun
ku bus apseiti. Sukirptos 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
ir 42 coliai per krutinę.

Norint gauti vieną 
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 arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

ar dau-

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd; No......... —

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Preferred by miliions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

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

giau. Pristatymas garantuotas. 
Šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS i
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
;FOTOGRAFAS

Studija (rengta pn 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis l» 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas

420 W. 63rd ST
Ta] ENG KRR3-6R40

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ...........

EKZAMTNAVIMAS
OFISE ........ .. ..........
POUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
" Tel. Lawndale

$12 
$50 
*20

HOSPTTAl

Avenue 
5727.

NES PIGIAUPIRK NUO

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

350

SIŲSKHPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

RĘSTA URANT Al

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vfctory 9670

. ■! A', •;'

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

PETE 
82nd and

Kviečia visus savi-

YOUNG 
Kean Avenue.

BOUlevard 2512 *
Stock Yard Buffet

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

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 Eaat 29th St.
J. J. TOLAŠH, Sav.
T«L VICTORY 1165
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Šįvakar Socialistų 
Cent. Kuopos Svar 
bus Susirinkimas
Atsiskyrusi nuo Partijos, Kuo

pa nori išplėsti veikimų tarp 
lietuvių.
šj vakarų įvyks svarbus su

sirinkimas Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos centralės 
kuopos. Sąjungai pasitraukiant 
nuo Amerikos Socialistų Parti
jos, kyla nauji sumanymai 
praktiškam politikos veikimui 
ir socialistinės idėjos ugdymui [ 
tarpe lietuvių. Būdami nacio- 
nalės partijos dalimi per eilę 
metų negalėjome plačiau pra
vesti propagandos ir socialis
tinio sąmoningumo plėtotę, 
svarbiausiai dėl to, kad visos 
organizacijos finansinės paja
mos buvo reikalingos partijos 
palaikymui. Nors tai buvo abel- 
nai naudingas darbas, bet lie
tuvių tarpe jis niekuomi nepa
sitarnavo, kadangi partija ne
kreipė reikiamos atydos tauti
nių grupių kryptimi.

Nestebėtina, " kad tautinės 
grupės viena po kitos pradėjo 
ntio partijos pasitraukti ir pa
čios savarankiai ėmėsi tarpe 
savo tautos žmonių veikti, ti
kėdamos tuomi daugiau pasiek
ti socializmo minties plėtoji
me. Panašiai padarė ir Lietu
vių Sąjunga..

Dabar, turėdami liuesas ran
kas, negalime ilgiau gaišauti 
— reikia imtis darbo ir ieško-

ti priemonių kaip tų darbą, pa
daryti našiausiu.

Teko patirti, kad Pildoma
sis Komitetas turi svarbių pro
jektų naujai darbutoteį. šiame 
susirinkime turėtų dalyvauti 
kuo didžiausis skaičius socia
listų, kuopos narių ir draugų 
bei visi tie, kuriems apeina so
cialistinė darbuotė, kad' tuos 
siūlomus projektus apsvarsty
ti ir naujam darbui gaires mr- 
staty ti. Susirinkimas įvyks 
Naujienų name, 17j39 S. Hal
sted St.,-.8 Vai.,/vakare, šį va
karų, spalio 22 d.

— Socialistas.

SLA 178 Kuopa 
Ruošiasi Vakarui

MOUNT GREENWOOD. — 
šį šeštadienį, spalio 23 dienų, 
Mitchell’s Salėją 3001 West 
lllth street, įvyks SLA. 178 
kuopos balius su programų ir 
šokiais. Prasidės 6 valandų va
kare. 9 valandų vak. įvyks 
Koncertas.

Įžanga maža. Visus kviečia 
atsilankyti, kuopęs vardu.

B. Walantinas.

Meras patiekė 
transportacijos 
planą

Kalėjimas už 
melagingą 
skundą '

John M. Quinlan, 1218 E. 
64 St., liko nuteistas 90 dienų 
kalėjiman už užvedimą dviejų 
melagingų bylų, reikalaujančių 
po $10,000 už nesančius jo as
mens sužeidimus.

VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

VINCENTAS ŠIUGŽDA
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

spalių 20 d., 9:30 vai. vak., 
1937 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs Vilkaviškio apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
moteli ‘Orfą, ‘po tėVhfe* Jankau
skaitę. 5 sūnūs, Vincentą, Jo
ną, Kazimierą, Pranciškų ir 
Petrą, dukterį Oną ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 1622 So. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, spalio 28 d., 8 vai. 
S to iš namų į Apveizdos 

ievo par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
ai velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vincento šiugždos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jani paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė ir z 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. Butkus 
and Co., Tel. CAN*AL 3161.

STELLA GALKUS
U •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
1936 m. spalių 22 d., sulaukus 
pusės amž. Gimus Telšių aps
krity, Žarėnų parap., Girkan- 
tiškiu kaime. Amerikoj išgyve
no 21 metup, paliko dideliame 
nuliudime mylimą vyrą Char
les, dukterį Bernice, 3 seseris, 
2 brolius ir daug kitų gimi
nių.

Vienbri metai greit praėjo 
kai mylimoji apleidai mus am- 
kai neišdildomus skausmus, 
kai ųeišnildomus skausmus. 
Tu nebesugrįŠi pas mus jau 
niekados, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas tave mylimoji į 
amžino poilsio vietą, šaltus 
kapus tikrai

Nuliūdę

Meras Kelly siuto panaikinti da
lį elevatorių ir juos paversti 
į greituosius automobiliu ke
lius, taipjau pravesti vidUr- 
miesty požeminius kelius.

) ■' ■ ■ ■ '< ' 1 '

Meras Kelly paskelbė, savo 
planų išsprendimui painaus Chi- 
cagos transportacijos klausimo/

Einant tuo planu, kuris bus 
patiektas ir federaiiniam teis
mui, kuris dabar irgi svarsto1 
Išsprendimų Chicagos transpor
tacijos klausimo, elevatorių li
nijos veik visai butų panaikin
tos. Pasiliktų tik pietinė ir 
šiaurinė linijos, bet Douglas 
park, Lake St., Logan Sųuare 
ir Humboldt'park linijos butų 
panaikintos. Tų linijų keliai 
butų paversti į viršutinius grei
tuosius automobilių ir busų 
ekspresų kelius. Dauguma vi- 
durmiesčio elevatorių pastatų 
butų nugriauta ir butų panai
kinta vidurmiestį smaug’anti 
“kilpa”. Vidurmiesty gi eleva
toriams ir gatvekariams butų 
pravesti požeminiai keliai.

Požeminiai keliai eitų State 
gatve nuo Roosevelt Road iki 
Chieago Avė., taipjau Wash- 
ington gatve ir Jackson bulva
ru nuo Desplaines gatvės iki 
Grand parko, po kuriuo butiį 
padaryta/ vieta gatvekariams 
susigryšti, taipjau parkinti nau
dojamiems tik ryte ir vakare 
bosams ir gatvekariams, kad 
jie neužgrūstų gatvių gryšdami 
tušti į savo stotis.

Mero Kelly plano pravedimaš 
kainuotų $157,000,000, iš kurių 
$58,000,000 padengtų publika, 
o $99,00(^000 — kompanija. 
Darbas užtruktų šešis metus, 
bet daugumų darbo butų pada
ryta i keturis metus.. ... r <* . h

Meras savo planų paduos ir 
miesto tarybos transportacijos 
komitetui. Kaip tas planas yra 
praktiškas ir ar jis pajėgs iš
spręsti Chicagos transportaci
jos problemas, parodys tik nuo
dugnesnis to plano nagrinėji
mas.

“NAUJIENŲ” KON
CERTO DARBI

NINKAI
. ■ ■' ■■ ■ 1

Viši žemiau išvįtdyti asme
nys, yra prašomi susirinkti 
Chicagos Lietuvių. Aiiditorijo- 
je sekmadienį, spalio (Oct.) 
24- d. 3:30 vai. popiet, dirbti 
“Naujienų” koncerte. Atvyikę 
į svetainę, pirmiausia pasima- 
tykitę su (T. fiyptevičium. )

A. Narbutas
Juozaš Ascilla
X. šeikus'
J. Račiūnas s 
Jonas Milaševičius
J. Pu’čkorius
Arthur .■ Tumosa
A. Smalelis
Tuntėnaš
Deringis
Alex Ambrose
J., Blpžis
V. Mįszeika

V. Beliajus Prašo 
Dailininkų Atsiimti 
Eksponatus

Vytautas BeliajtVs kreipėsi į 
“Naujienas”, prašydamas pra
nešti, 'kad visi dagininkai, ku
rie turėjo išstatę kurinius 
Mandėl Brothers parodoje, 
juos atsiimtų prie pirmos pro
gos. 

, v>- * ’ 1Eksponatai yra sukrauti p. 
Beliajaųs namuose, 6210 South 
Park avenue. Telefonas Nor
mai 8778. Galima šaukti ar at
siimti eksponatus šį šeštadie
nį, nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

(Sp)

3 žmonės užmušti 
automobilių

VYRAS,

MĖGSTA KALDRA.
_ _r—

ateisime.

DUKTĖ ’ IR
GIMINĖS

MARIJONA PAUGIENĖ 
(po tėvais Žakycia)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 19 d., 10:45 vai. vak., 
1937 m., sulaukus senatvės 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Skaisgirio parap., Butniunų 

< dvare.
Amerikoj išgyveno 26 metus 

. Paliko dideliame nuliudime 
2 šunus: Joną ir Petrą, mar
čią Marijoną ir ĘĮeną, anūkes 
Oną JonuŠkiępę, Marijoną Be- 
van ir Konstanciją, anūką Le
oną, brolienę Moniką ir daug 
kitų giminių. Lietuvoj brolienę 
Rozaliją Žakienę ir kitas gi
mines.

-Priklausė prie Tretininkų 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas 5031 W. 
Roosevelt Rd., Cicero, Tel. 
Cicero 5,30fL Laidotuvės įvyks 
šeštad., spalio 23 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į - Sv. Antano 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve- 

. lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į *sv. Kąžhniero kap.

Visi a. ą. Marijonos Pau- 
! gienės gimines, draugai ir pa

žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
šiami dalyvauti laidotuvėse' ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Simai, Marčios, Anūkai, Bro

liene ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus, Tel. Cicero 2109.

Užuojauta 
Paugų Šeimynai

užuo- 
Pau- 

mirus 
moti-

• Reiškiame giliausių 
jautų Jonui ir Petrui 
gams ir jų šeimynoms, 
Marijonai Paugienei, jų
nai, uošvienei ir motutei. Lai 
Jos amžinas poilsis būna rai
nius šio krašto žemėj, toli nuo 
gimtosios Lietuvos. Jus liūdi
te. Mes liūdime kartu su Ju
mis.

Stuparų šeimyna.

• Reiškiame giliausių užuo 
jautų Paugų šeimynai, neteku 
šiai 
lės.

savo brangiausios motine-

GaradaUškų šeimyna.
__ _____ :__

Nušautas lošiant 
kortomis < r

į CLASSIFIED ADS

Vakar nelaimėse su automo
biliais Chieagoje buvo užmušti 
trys žmonės.

Du jų įvairiose miesto dalyse 
buvo suvažinėti automobilių, 
kurie paskui pabėgo.

Trečia užmuštoji yra Miss 
Margaret Stącks, 50 m. Ji va
žiavo su Kevin’s Rymo katali
kų bažnyčios klebonu kun. Ed- 
ward McNally, 54 m. Jų auto
mobilis prie 130 ir Cottage 
Grove Avė. įvažiavo į traukinį. 
Ji buvo išmesta iš automobilio 
ir užmušta, o kunigas tik su
žeistas.

Josėph Lopaaęio, 27 m.,
S. Wells St., įtariamas dėl va-, 
gysčių ir palinėšuotas už kau
cijų, liko nušautas nežinomų 
puolikų lošiant‘kortomis groser- 
nėje, 3020 S. Weiis St.

Locascio lošiant kortomis su 
kitais trimis vyrais, į gtoserjię 
iėjo du skarėlęnijs apsirišę veL 
dės puolikai. Įėjo su revolve
riais rankose ir priėję prie Lo-. 
'cascio jį vietoj nušovė. Prie- 
žaštiės puolimo nežinoma.

Locascio bu^o įtariamas da
lyvavęs piešimuose ir spalių 27 
d. tiltėjo stoti teisman.

3002*
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Help Wanted—Female

MERGINA — nėra namų darbo— 
vaikas — paprastas virimas—savas 
kambarys—vana—$8.00.

Kenwood 1483.

MERGINA 25-35 patyrusi . prie 
vaikų—nėra namų darbo — savas 
kambarys—būti — puikus namai — 
paprastas virimas-—$8.00.

Hollycourt 5820.

MERGINA bendram namų darbai 
—katalikė—2 vaikai—savas kamba
rys—$8.00—būti. Mansfield 7424.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris namų darbui—maža šeima — 
pilnai ar pusdieniams.

Tel. Hulnboldt 0050.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — paprastas virimas— 
nėra skalbimo—būti—$8.00.

Irving 0958

REIKIA MERGINOS prie virimo 
padėti—nėra skalbimo — yra kam 
padėti—puiki alga—savas kambarys 
ir vana. Kenwood 7868..

Real Estat
Namai-žemė

j r or Sali
Pardavimui

ant antrų 
vandeniu

kambarių

5 KAMBARIŲ BUNGALOW $4,500 
Mūrinis namas kaip naujas, su sto
ru ir 6 dideliais kamb 
i ubų. 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 lengvais išmokė
jimais.

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

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMPLOYMENT 

184 W. Washington St. 3 floor.

PAIEŠKAU. patyrusio virėjo — 
vyras ar moteris, kad butų blaivus 
—darbas anj; visados—geros valan
dos ir gera mėkestis. Atsišaukite 
greitai. Bernice Lunch Room. 506 
VVest Pei’shing Road.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

CLASSIFIEDAOS
Miscellaneous

įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted Stieet

- " ’ ■ ■» •

Asmenų Ieško

blėties 
pagei-

C,O.

NAŠLYS paieško NAŠLĖS, kad 
mylėtų gražų gyvenimą; aš 42 m. 
6 p. .sveriu 185, turiu auzą ir karą 
ir darbą. Rašykit Naujienos, Box 
723.

Furnished Rooms
2 KAMBARIAI ANT RENDOS, 

dideli šviesus fornišiuoti gali imti ir 
be turnišių, vyrui ar ženotai porai.

4058 S. Campbell Avė.

REN15ON 2 furnišiuotŲ kambariai 
ženotai porai be vaikų arba pavie- 
niems. 1101 W. 101 St. Beverly 4171

REIKALINGAS KRIAUčIUS, prie 
taisymo vyru ir moterų drabužių.

J. KASHIUS,
3120 o. Halsted St.

CROCHETED STAR AFGHAN ČATTERN 1449

No. 1449—šis įdomus mezginys bus patogus kai ateis 
tas oras ir norėsit užsikloti kada nors popiet kai apims snau 
dūlys. 4 ketvirtaini šmotai padarys gražių paduškaitę.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chieago, Ui.

I nVFIKIS ^^ram^ i
LU V Lili IV Visas Pasaulio

, Dalis.
* KVIETK1NINKAS

Gėtes Y^stįiVėms, Ba n kieta m s 
ir Tagrabanis

3310 So. Hajsted Street 
f et BOULEVARP 7814

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardė

| Adresas .......

I Miestas ir

Urba Flower Shoppe
Gėlės MyIintiem»*-rVestuvėins 
—Bąnkietams—Laidotuvėms-— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

P. Kairiai Perkels 
Stiliaus Kūną į 
Nuosavą Kapą

Ceremonijos įvyks šeštadienį 
popieit

ROŠELAND. — Ateinantį 
šeštadienį, špilių 23 d., 1 vai 
popit rosėlandiėčrai p. p. Pov. 
Kairiai perkeis savo sUhaus Po
vilo kūną į > nuosavų lotą Tau
tiškose kApinėsp.

> Povilas Kairjįs mirė sulau
kęs vos 17 metų amžiaus ir 
gegužės 3 d., 1935 m. buvo pa
laidotas Tautiškose kapinėse. 
Tai buvo baisus įvykis p. p. 
Kairiams, nes jie prarado savo 
viepintėlį sūnų. Bė to tuo lai
ku p. p. Kairiai buvo labai su- 

’vargihti depresijos. Pagerėjus 
laikams p. p. Kairiai pasisku
bino įsigyti Tautiškose kapinė
se hūdsavą lotą, j ktirį dabar 
perkels savo sūnaus kūną ir 
kur su laiku ir patys atsiguls.

Kadangi paėjimo iškilmes 
įvyks 'šeštadieny po pięt, tai 
daugelis roseiandieėių galės jo
se dalyvauti. Podos, yra kvie
čiamai! dalyvauti ir Aido cho
rus. —ftdseiandiėti^. 
------ ----- ---  1  :--- ----- -—: ' 
Skeibimąi .Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingok

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI šty- 
mu šildomi — rami privati šeima 
rekomenduoja., 5351 So. Peoria St. 
2nd floor.

RENDON apšildomas furnišiuo- 
tas kambarys nevedusiam vyrui. 

2436 West 45th St.

dideUs šviesus kambarys 
vyrui; nauji rakandai. 6635 South 
/California Avenue.

RENDON KAMBARYS. Šimkus, 
3242 So. Union, antros lubos. Krei
ptis po 5 vakare.

KAMBARYS RENDON — pavie
niam, karštu vandeniu Šildomas. Be 
valgio. 3104 W. 44th St. antros lu
bos.

Furnished Rooms Wanted
JAUNA MOTERIS paieško kam

bario pas lietuvius žmones, tarp 
South Side—Bridgeport apielinkėj. 
Adrisuokit N, S. 7801 Ridgeland 
Avė., Cnicago, III.

For kent

6 KAMBARIAI RENDON antros 
lubos. Kampinis namas. Šyiesus ir 
gražus—yra prietaisai dėl šilto van
dens. 4457 So. Talman Avė.

4 KAĄIB. RENDON — kampinis 
namas—porčius — visi įrengimai *- 
prieinam^ kaina. 1125 W. Blst St.

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia ,

■ - ------- - /
VIRŠ 700 MERGINŲ 

gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi- 
mo gauti darbą .

JOSEPHINE . DRESSMAKHiO 
SCHOOIi * ’ ;

1234 Mįlyaukee . Avp.. . Apldand 
t' Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadięnl. , . ~

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans* and Insurance 

Tel. BOULEVARD. 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
nname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
narni) pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingus 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės ;

4681 SO. ASHLAND AVĖ,
Ofisas 2-ros luous su J. J. urish

REIKALINGAS UNIJISTAS bu- 
čerius, darbas ant visados. Atsišau- 
kit tuojaus, 3239 So. Halsted St.

REIKALINGA kelių DARBININ
KŲ ant farmos. $15.00 į mėnesį.

STANLEY, 1-mos lubos. • 
423 E. 64th Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu • pirkai
te kitur.

S. E. \ SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

KAS TURITE PARDUOTI varto
tą registerį nebrangiai. 'Kaipgi par-* 
siduoda Tavern pilnai įrengta. La
bai pigiai, šaukit Lafayette 0051.

Automobiies
1932 CHEVROLET Sedan —Side 

Mounts—apkainuotas greitam 
davimui $155.00.

NEWBERRY BARGAINS 
1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

par-

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

Z. b. iviiCKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 080u.

AUKSINĖ PROGA z
Bizniavas lotas ant 63 ir Kildare

Priverstas parduoti už kiek 
Kamavo, impiovements. Labai gera 
vieta dėl biznio. Krank kidlausKas, 
zaitt So. Leavitt St.

BRIGHTON PARKE 40 ir Maple- 
wood Avė. 2 flatų po 4 kambarius 
— garažas, platus lotas. Kaina 
$44uO.UO. Nėra morgičių. Savininkas 
priims didesnį namą, lotą arba ką 
turite.

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 6.9 St. Tel. Groverill 0306.

MARQUETTE PARKE forcloseriai 
su $1000.00 cash, kitus kaip renda, 
nupirksite medinį dvifletj geriausioj 
padėtyje po 5 kambarius, apšildo
mas. Garažas, platus lotas, pigiai.

Keturflatį po 5 kambarius na
mą ant 3 lotų, neša geras rendas, 
$7500.00.
' DViflfetis mūrinis po-4 kambarius, 
2 karų garąžas, apšildomas, $4800.00 

Miirinis bungalow apšildomas, 
gražiausioj vietoj arti 63 gat. $4500

Visi namai randasi arti gatvčka- 
rių. -

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH (Urnikas) 

56 West Washington St. 
Room 514 arba 

4708 So. Westcrn Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
Sataisymo, kreipkitės į Ljthuaniari 

uilding, Loan and Savings AssO- 
ciaŲon, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halstęd St., ■ gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė-, 
mis sąlygomis. Raštini atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

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

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

PLYMOUTH-’37 4 DURŲ— 
TRONKAS

Naują De Luxe tourlng • sedan pa
aukuos už $575, tik kelių mėnesių 
—•nirmjtaįs grožiu b(//;e fiįnišas. 
Kaip naujutėlis. Jūsų karas jmokė- 
sniui—likusį po $22.50 į mėnesį. 90 
dienų patarnavimo ir dalių garan
tija. ILLINOIS MOTOR DISCOUNT 

4635 W.- Washington.
’i

COAL
Anglys

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

PIRKIT DABAR!’ 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIEĮfiTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
NORTHERN ILLINOIS Eųuator 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA— 5300 
So. Union Avenue. Joseph Mclntyre, 
tel. Yards 0465, namų telefonas 
Nornial 5629. šaukti po 3 vai. p. p.

. ——• L » - . ,■ ■

PARSIDUODA TAVERNA pilnai 
įrengta. 936 E. 75th St.
■n-,-“-',. . 'T'""..............„ ...» . ....... ..

BUČERNĖ ir grosernė, turiu par
duoti grėitai ir pigiai. Kraustomas 
į savo namą. 8300 So. Union Avė.

Real Estate For Sale
Nąmai-Žamė Pardavimui

6 AUKŠTU NAMAS. 65 vienas, ir 
du kichenette, fdrnįšuoti. Nupirksįt 
dabar nupiginta kaina arba mainy
siu, Tėl. Oakland 4933.

UAKSIJJUODA 4-£lalis ir 1 krau- 
3262 So. x Morgan St., plytų 

fikcija greitam pardavimui

■JOHNvF. McGUANE,

Tel. CTentral 1461. ‘ ’

JEI TURIT
KĄ PARDUOT 

PAGARŠINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500

$2250.b0.;. .
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Vt pakartoji 

į jnutj gausit nuolaidų.
^.1.......U.II...



NAUJIENOS, Chicago, Iii.
———" ■ IMI! .... IR*.. ~........................  ■ <■

Lovick’as Aukuoja Gėles “Miss Lithuania” 
Konkurso Dalyvėms

Rinkimai Užporyt Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
< .

Dainuoja Dainininke Genia Lukas

Suzanna Vilis
Julia Kazlauskas

Bridgeporto gėlininkas Lo-. priimamos, nei su fotografijo- 
vick’s (Loveikis) vakar prane- mis, nei be fotografijų. Apli- 
šė, kad jis apdovanos gėlėmis kacijos, kurios ateis šeštadie-
“Miss Lithuania” ir visas ki- 
tas lietuvaites, kuries dalyvau-j 
ja Automobilių Parodos gra-j 
žuolės rinkimuose.

Tos gėlės bus gražios rau
donos rožės iš Lovick’s sandė
lio, kuris randasi ties 3316 So. 
Ualsted Street.

Iki ’ “Miss Lithuania” rinki
mų beliko tik dvi dienos ir po 
rytojaus dienos jokios aplika
cijos nuo kandidačių .nebus 

EarlŽUVĘS LAKŪNAS 
D. Woodgęrd iŠ Chicago, 
vyriausias lakūnas sudužu
sio prie Evanston, Wyo.., 
didelio transporto lėktuvo, 
kuriame žuvo ne tik jis su 
kitais dviem įgulos nariais, 
bet ir 16 pasažierių.

- >

-

■
z > 
z ;

Meras Kelly projektuoja

kaip mero Kelly projektu, paverstos j

Vidus prieš kelias sudužusio Utah-Wyoming kalnuose didelio transporto lėktuvo 
“Mainlaine”, Douglas DC-3 typo. Nelaimėj žuvo 19 žmonių—16 pasažierių ir 3 nariai 
lėktuvo įgulos. ' ? /

kurias elevatorių

ŽUVĘS LAKŪNAS^—John 
B. Adams iš Denver, Colo-, 
lakūno padėjėjas, kuris žu
vo kartu su lėktuvu prie 
Evanston, Wyo. Kartu žu
vo kitas lakūnas, patarnau
toja ir 16 pasažierių.

kai 
kursuotų automobiliai 

ir, ekspresiniai busai. Tokiems busams sustoti manoma įrengti specialus stotis, kur 
jie įgalėtų sustoti netrukdydami abclno kelio judėjimo. *|

IŠKELTO KELIO STOTIS.
linijas panaikinti ir jas paversti iškeltais vieškeliais, kuriais

• ‘S4J .’iZjZAsįi;?;1

Įšventinimas ir prisaikdinimas naujo Ispanijos sukilėlių karininko. Naujas 
■’-----  karininkas turi sudėti-priesaiką ir pabučiuoti sukilėlių raudoną ir geltoną vėlia

vą,, paskui gi jį palaimina ir kunigas.
IŠKELTI KELIAI. — žemėlapis parodo

iškeltus kelius elevatorių linijos aptarnautų vakarinę mięsto dalį.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE 
____ , ___________ ' ____ ______________________________ ....................... ■_________________ r^-ii’------------------------------ •--------------------------- ' z ■■ , ------------------------- "•"“"T'*“-------------------------------------

nį nebus priimtos.
Vakar konkursai! įstojo vi

sas būrys- jaunų lietuvaičių. 
Apart tų, kurių paveikslai tel
pa šio pranešimo pradžioje, 
įstojo dar ir sekamos mergai
tes :

Josephine Yogman
Rožė Knašas
Aldona Yurgaitis, ir
Anna Waitkus
Kaip pirmiau buvo skelbta, 

laimėtojos bus apdovanotos 
puikiomis dovanomis, kurias 
Konkursui aukoja New City 

t Furnitu’re Mart, Town of\Lakę. 
11656 West 47th sti’eet. Bet ne- 
Vien jos gaus dovanas.

Ta pati New City Furniture 
Company paaukojo vakarui 400 

, setų serviretų, kuriuos išda- 
’lins pirmiems 400 žmonių, ku- 
j rie ateis į vakarą.

Konkurso rinkimai įvyks 
j Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, 3133 South Ualsted Street, 
užporyt (sekmadienį, spalio 24 
d.). Vakaras prasidės 6 valan
da vakare. f .

Žvingių
“Šunim Burum”

MARQUETTE PARK.—Apie 
Žvingių “šurum Burum” žmo
nės jau seniai kalba. Subatoj, 
spalio 23 dieną, pas. p. Jagša- 
bagus, 6559 S. Maplevvood 
Avenue, įvyks tas . šaunusis 
“Šurum* Burum”. Viskas jau 
yra priruošta svečiams pavai
šinti. Svečiai atsilankę smagiai 
praleis vakarą. Rus gardžių 
užkandžių, skanaus alučio, mu
zika ir laimėjimai. Kviečia 
draugus atsilankyti.

— Rengėjai.

giB -z
K.' _

Geniaž Lukas
Programas^ atsidarys su Miss 

Lithuania rinkiįhpiš. Protar
piais dainininkai, -šokėjai ir 
monologistas. i Bfehiu‘s Liudke- 
vičius išpildys ‘įdomius muzi
kalius ir kitokius numerius, o 
po rinkimų' ceremonijos įvyks 
šokįai, kuriems gros G. Ste- 
phens orkestras.

Tarp programo dalyvių bus 
jauna ir didelio gabumo dai
nininkė Northsidietė p. Genia 
Lukas ir žymus dainininkas — 
tenoras K. Pažarskis.

Jei žmona muša, 
mušk ir ją

Harold A. Deane, augalotas 
ir stiprus 27 m. vyras parei
kalavo perskirų, nes žmona jį 
nuolatos mušanti ir jis prisi
bijo dėl savo gyvybės. IČada

•••:■ J

■ lI Zl. ■ . .

M Jį . JĮ
« r K

j®!*

0
i

l!u...!«■,■■ I I I—■■ IU.* 1**1

teisėjas Lupę patyrė, kad jis, 
mušamas, nė. nebando gintis, 
tai teisėjas jį pabarė už ne
naudojimą savo tegalės teisės 
gintis. Pasak teisėjo, jei žmo
na vyrą miiša, tai ir vyras tu4- 
ri teisę gintis ir ją mušti.

Svarsto mero 
trahsportacijos 
planą

Mūro Kelly patiektas planas 
išsprendimui painaus Chica- 
gos transportacijos klausimo 
-dabar yra svarstomas įvairių 
tuo klausimu užinteresuotų as
menų. ' ■ .

Gatvekarių kompanijos pre- 
zidentas Guy A. Richardson 
nors ir sakosi dar nesąs nuo
dugniai tų planą išstudijavęs, 
bet jis remią’s pląno principus 
ir sutinkąs , pradėti su miestu 
derybas apie suteikimą gatve
karių kompanijai koncesijų 
mero išdėstyto plano pagrin
dais.

Federalinis teisėjas Wilker- 
son, kurio žinioje yra gatve
karių ir elevatorių kompanijos, 
nes jos yra rėceiverių ranko
se, sako, kad tas' planas paro
do aiškų miesto norą suvieny
ti ir koordinuoti visas trans
portacijos įmones ir aštriai 
pabarė Abbott vadovaujamą 
gatvekarių reorganizavimo ko
mitetą už neįstengimą ir ne
sirūpinimą 'kooperuoti su mie
sto viršininkais. Kadangi re
organizavimas nepriklausomai 
nuo miesto butų bergždžias 
darbas, tai, kaip davė supras
ti teisėjas, jis veikiausia at-
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mes Abbott planą kaipo ne- 
piaktišką ir bandys kitaip 
kompanijas reorganizuoti ei
nant 77B ' bankroto įstaty
mais.

Mero Kelly plano (apie jį 
plačiau buvo rašyta vakar) 
įkūnijimas kainuotų miestui ir 
gatvekarių kompanijai apie 
$157,000,000? ir užtruktų devy
nis metus laiko.

Federalinis teismas mero 
patiektą planą plačiaus svar
stys lapkr. 22 d.

Pristatys 5,000 
bedarbių prie 
WPA darbų

Chicagoj ^lankėsi apygardos 
WPA darbų direktorius Hun- 
ter, kuris pasitaręs su meru 
Kelly paskelbė, kad sušvelnini
mui bedarbių šelpimo krizio 
Chica'goje, 5,000 šelpiamų, bet 
galinčių dirbti bedarbių bus pa
statyta prie WPA darbų. Bet
gi Wash:ngtonas pirmiausia 
turės padidinti WPA darbų 
kvotą Chicagoje.

Pažemino 
mokytojus 
už kritiką

Ko gali susilaukti tie moky
tojai, kurie drysta kritikuoti 
mokyklų tarybos veikimą, vaiz
džiai parodo prietikis su dviem 
Normai mokyklos mokytojais, 

•s Jie išdryso kritikuoti mokyk
lų tarybą ir dabar taryba atsi
mokėjo tuo, kad abu mokyto
jus. nutarė perkelti j augštesnę 
mokyklą, kur jie turės dirbti už 
mažesnę algą.
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Milijonai jau įstojo 
i Old Gold kontesta 
4* 4*

O Jus Ar Jau Įstojote?
Old Gold cigaretę gamintojai 

nepamiršo ir šį sykį Naujienų 
skaitytoj ų<—jie paskelbdami 
per Naujienas savo vieno*ket
virtadalio miliono dolerių ver
tės laimėjimų kontestą tik pa
rodė savo prielankų atsineši- 
mą.

Daugelis iš musų skaitytojų 
jų ta malone pasinaudojo ir 
įstojo į naują Old Gold kontest. 
Jei dar kas iš jūsų nesate įsto
ję, padarykite tai tuojau. Lai
ko yra d&r ganaA Naujame 
konteste nėra mįslių sprendi
mo, net. ir paprasčiausias me
chanikas gali laimėti aukščiau
sią dovaną, lygiai kaip ir kole
gijos profesorius.

Tik nueikite paS artimiausį 
cigaretų krautuvninką ir įsi
gykite iš jo Old Gold juokingų 
paveikslų. Perskaitykite in
strukcijas. Jei jis negalėtų 
jums duoti tų paveikslų, tai 
kreipkitės į Naujienas.

Tačiau, Šiam konteste lai
mėjimas didelių pinigų, dar ne
viskas. Jus galite atrasti ir pil
na pasitenkinimą Labiau-Su- 
švelnintais Old Gold cigaretais 
—tais, kurie niekad nėra sugedę 
ir suklekę—cigaretai, kurie yra 
visuomet šviežus. Beto, atsi
minkite, kad po to, kai jus pa
bandysite pirmą Old Gold ci
garetų pakelį ir, jei jus jais 
neapsidžiausite, tai jums bus 
sugrąžinti pinigai dviguboj su
moj.




