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Mussolini Remia Vokiečių 
Reikalavimą Kolonijų
SKELBIA BOLŠEVIKAMS KOVĄ 

EUROPOJ
ROMA, Italija, spalio 28. — 

Italijos fašistų vadas, Benito 
Mussolini, kalbėdamas ketvir
tadienį didžiuliam susirinkimui 
pareiškė, kad bolševizmas Eu
ropoje turi būti sunaikintas ir 
kad . Vokietijai turi, būti ati
duotos kolonijas, jei x norima 
taiką išgelbėti, šią kalbą Mus- 
solirii pasakė 15 metų sukak
tuvių nuo įsteigimo Italijoj 
diktatūros proga, klausant kal
bos užsienių atstovams ir spe
cialioms vokiečių bei Ispanijos 
sukilėlių delegacijoms.

, Kalbėdamas apie sunaikini
mą “bolševikų*’ Europoj jis tu
rėjo omenėj sunaikinimą Ispa
nijos vyriausybės. Prisiminda
mas apie vokiečius, jis parėmė 
jų šauksmą, kad Vokietija tu
rinti plėsti savo ribas taikio
mis arba ir karingomis prie
monėmis.

Mussolinio kalba, galima sa-

kyti, sukėsi apie Berlyno-Ro- 
mos-Salamankos ašį — apie 
Vokietijos, Italijos ir Ispani
jos sukilėlių interesų glaudu
mą ip bendrą veiklą.

“šešioliktų fašizmo metų šuS 
kis yra taika”, riktelėjo Mus- 
solini. “Tą žodį perdaug var
tojo ir išnaudojo bliovimai va
dinamu demokratijų. Bet kai 
jis išeina iš musų lupų... tas 
žodis įgija tikrą, iškilmingą, 
originalų, žmonišką apibrėži
mą- Nes pastoviai, patvariai 
taikai reikia ’ pašalinti bolše
vizmą iš Europos... Reikia, kad 
tokia garbinga tauta, kaip vo
kiečiai, atgautų vėl vietą, ku
ri jiems priklauso ir kurią jie 
turėjo Afrikos saulėje.”

Korespondentai
Mussolinio kalbos klausyti ir 
iškilmių, pažiūrėti buvo susi
rinkusi daugiau kaip pusės mi- 
liono minia.

sako, kad

Chicago, III., Penktadienis, J-palių-October 29 d., 1937
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Italijos karo lėktuvai Ispanijoje, padedantys sukilėliams kariauti lojalistus. (Pačių 
italų oficialė nuotrauka).
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FRANCUZIJOS RADIKALŲ SUVAŽIAVIMAS PRASIDĖJO

WASHINGTON, D. . C., sp. 
28. — Trečiadienį, spalio 27 
d., Amerikos Darbo Federaci
jos -ir Industrinio Organizavi
mo Komiteto atstovų konfe
rencija išsiskirstė nusitaikiusi. 
Kitas konferencijos posėdis nu
tarta laikytrr lapkričio 4 d.

Ketvirtadienį įvyko pasita
rimas tarp John Lewiso, C.I.O. 
pirmininkę; Philip Murray, 
C.I.O. konferencijos pirminin
ko; John Brophy, C.I.O. di
rektoriaus, ir Lee Pressmanot 
C.I.O. advokato.

Po šios konferencijos Press- 
man paaiškino, kad naujų pa
siūlymų nebusią pirm lapkričio

J ‘

4 d. Pasak Pressmano, C.I.O. 
reikalavimai buvo paduoti kon
ferencijai mažiausi kokie gali
ma paduoti. *

Konferehcijai išsiskyrus ir 
vienos ir kitos pusės vadai iš
sireiškė, kad ji ir iš viso gal 
nebesųsirinks,. nes skirtumą^ 
tarp abiejų organizacijų esą 
perdideli.

Tačiau du dalykai veikia 
taip A.D.F., kaip ir C.I.O. va
dus. Vienas yra abiejų, orga
nizacijų narių spaudimas tai
kytis. Antrasis — valdžios at
stovų pastangos sutaikyti abi 
organizacijas. Gal taį ir pa- 
yjiks kovojančius teigiamai.

Lietuvos Naujienos
Fonografy plokštelėse 

.jau įrašyti 4904 liau
dies meno kuriniai

Ateinančiais metais nu
matomi dideli miesto 

tvarkymo darbai

Anglų laikraštis 
pritaria vokiečių 

kolonijoms .
LONDONAS, AnžSijS,' spalio 

Times” išėjo ketvirtadienį iš 
spaudos su ilgu editorialu, ku
ris aiškina, kad galima sugrą
žinti Vokietijai jos buvusias 
Afrįkoj kolonijas, jei Hitleris 
ir jo Vyriausybė pasižadėsią 
taiką Europoj palaikyti ir j,ei 
padėsią konfliktą Ispanijoj lik
viduoti.

Sakytas dienraštis leido sa
vo skiltyse įžymiems skaityto
jams ilgas diskusijas vesti ko
lonijų klausiniu ir daro išva
rius, kad Anglijos visuomene, 
bendrai imant, pritarianti vo
kiečių norams kolonijų, 
su minėtomis aukščiau 
sąlygomis.

Pavojus europie
čiams Shangha- 

juje didėja

Dienraštis ^Th^LOndon

tačiau 
dviem

Jungtinės Valstijos 
nusivylusios

sp.
da-

WASHINGTON, D. C., 
28. — Japonų atsisakymą 
lyvauti Brussels konferencijoj 
Tolimųjų Rytų konflikto rei
kalu Washingtond vyriausybė 
priėmusi su nusivylimu. Ta
čiau nė prez. koosevelfas, iiė 
užsienio reikalų sekretorius 
liuli nebuvo nustebinti japonų 
atsisakymu dalyvauti konfe
rencijoj, nes Amerikos amba
sadorius iš anksto buvo infor
mavęs Washingtono valdžią, 
kad vargiai japonai sutiks 
Šiam pakvietimui. x /

Japonų interesus Brussels 
konferencijoj, manoma, atsto
vausianti italų delegacija.

SHANGHĄĘ Kinija, spalio 
28. Japonai JShanghajuje 
užėmė Chapei kvartalą ir šiau
rės geležinkelį. Kinai pasi
traukė į antrą savo*: Vietovių 
Uniją už upelio Soochow. Tas 
upelis pasidarė kaip ir klnų- 
japonų siena. Japonai įspėjo 
europiečių kvartale kariuome
nės vadovybes, kad jie mėgins 
pereiti upelį ir pulti kinus.

Bet šiuo atveju kautynės 
tarp japonų ir kinų eis visai 
arti europiečių kvartalo ir su
darys didelį pavojų europiečių 
gyvybei bei turtui, ir 'gali iš
šaukti rimtų politinių kompli
kacijų.

,.V

Dabartiniu laiku taip ame
rikiečiams, kaip ir britams ka
riams yra duotas įgaliojimas 
šauti savęs apgynimui, jei ki
nai ar japonai pultų juos. Ket
virtadienio rytą iš Japonų tan
ko jau buvo paleista šūvių į 
britų sargybą, bet britai susi
laikė nešaudę.

Japonai įspėjo

Įvyko rusų ir man- 
chukuo pasienio sar
gybos susirėmimas 
. V ' --- ----

, TOKIO, . Japonija, spalio 28.
* Japontį ^žinių* agėntija Do

me! praneša, kad rusų pasie
nio sargybos būrys apšaudęs 
Manchukuo į į karių • būrį prie 
Suiruho, šiaurės vakaruose nuo 
Posiet įlankos. Japonai pasi
traukę neturėdami nuostolių. 
Vėliau ir rusai pasitraukė į 
savo teritoriją.

, '■ < . ' 'Y ■ ' i ' . ■ ' ''

Ta pati japonų žinių agen- 
tija sako, kad Nankinge, Ki
nijoj, laukta 60 sovietų / 
torių ir šarvuotų vežimų 
nikų.

avia- 
tech-

Uždegė mišką Pales 
tinoj

Chicagai ir apielinkei fędę- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našaują:

Tarpais apsiniaukę ir šilčiau; 
lengvu pietų ir pietų \ .vakartį 
vėjai; saulė teka 6:18, leidžia
si 4:50 valandą. . >

Įspėja svaiginančių 
gėrimų išdirbėjus
PITTSBURGH, Pa., spalio 

28. — Kalbėdamas trečiadienio 
vakare United Statęs Brewers 
Association suvažiavimui šia
me mieste kongtesmanas John 
J. Cochran, demokratas iš St. 
Louis, Mo., įspėjo stipresnių 
gėrimų daryklų savininkus ir 
vedėjus.

Esą, ne viskas gerai kloja
mi stipresniųjų ‘gėrimų paskir
stymo ir pardavimo srityse. 
Jei darytojai toleruos nepado
rias tir nepakenčiamas įstaigas, 
kurios parduoda gėrimus smulk
menomis, tai šaly gali kilti 
agitacija naujam prohibičijos 
(blaivybės) įstatymui išleisti.

Panašų įspėjimą yra pareiš
kęs gėrimų darytojams kiek 
pirmiau Raymopd Moley! žur
nalo “Today” redaktorius ir 
buvęs prez. Robsevelto “smege
nų trusto”

JERUZALĖ; Palestina, -spą- 
lio 28. — Ramumo Palestinoj 
nėra. Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį kilo gaisras, ku
ris grūmojo sunaikinti 500,000 
medžių augančių arti Nazareto. 
Manoma, kad miškas buvęs 
padegtas. Padegta buvo ir ara
bų amatų mokykla Haifa mie
ste. • ‘

Vyriausybė sustabdė leidimą 
arabų savaitraščio “Palestine 
and Transjordan” trims savai
tėms. ■

PARYŽIUS, iFrancuzija, . sp. 
’28. r— Ketvirtadienį čia pra
sidėjo x Frąncuzijos radikalų 
partijos metinis suvažiavimas, 
kuris tęsis keturias dienas. 
Jam teks nustatysi 4partijos 
taktiką iki. kito suvažiavimo.

Suvažiavime -tarp kitų daly
vaus tokie žymus . partijos vei
kėjai, kaip šalies premjeras 
Chautemps, atstovų buto va
das EdUard Herriot, užsienio 
reikalų ministeris Delbos, ka
ro ministeris Deladier ir finan
sų ministeris Bonnet.
• Tarp kitų klausimų suvažia
vime, manoma, bus iškelti 
klausimai tolesnio priklausy
mo liaudies frpntui ir nusista
tymo Ispanijos civilio karo rei- 

fkalais. :
Radikalų partija skaitosi vi

dutinių Prancūzijos gyventojų 
reprezentuotoja. Kai kurie jos 
elementai yra nepalankus liau
dies frontui, kurin įeina socia
listai ir komunistai. Ispanijos 
klausimu radikalai iki šiol nie
ko nedarė. Reiškiama nuomo
nė, kad ir toliau jie
šios rankų ? nuleidimo takti 
kos.: > \

Gubernatorius ir 
arkliukų lenk

tynės
PRO.VIDENCE, R. I„ spalio 

28^= Smarkiai susipyko > šios 
valstijos gubernatoriuos Robert 
E. Quinn su Narragansett ar
klių lenktynėms aikštes direk
torium Walter E. O’Hara. Pik
tumas pasiekė tokį įkarštį, 
kad gubernatorius pastatė prie 
lenktynių aikštės miliciją tik
slu neįleisti lenktynių ruošti.

Po 
bylą 
keliu 
riui.
spalio 28 d., Jungtinių Valsti
jų Apygardos prokuroras J. 
Howard McGrath pareiškė, 
kad jis šauksiąs specialią fe- 
deralės grand džiurės sesiją 
kai kuriems O’Haros biznio 
reikalams nustatyti. Reiškia, 
ir federalė valdžia ketina į 
ginčą įsivelti.

tp gubernatorius iškėlė 
O’Harai. Pastarasis savo 
iškėlė bylą gubernato- 
fa galiau ketvirtadienį,

Dainos melibdįją gaidų pavi
dale užrašyti yra daug sunkiau, 
nes nevisada musų liaud. dai
nininkų dainuojamos' dainos 
duodasi užrašomos. Kartais at
sitinka, kad tą pačią dainą ir 
tos pačios dainininkės dainuo
jamą vienas muzikas šiek tiek 
skirtingai užrašys negu kitas. 
Tad užrašant liaudies dainas 
labai dažnai naudojamas fono
grafas. Fonografas plokštelėn 
perduoda visus daimiojąmos 
dainos niuansus. Musų tautošU- 
koS rinkimų; rūpinasi Lietuviu 
Tautsakps Archyvas. Be’ kitų 
surinktų folkloro dalykų — pa
sakų, patarlių,- priežodžių, pa
davimų ir tt. — Tautosakos 
Archyvas jau turi pagaminęs 
688 plokšteles, kuriose užrašy
ti 4,904 liaudies meno kuriniai, 
daugiausia dainos. Tačiau ne
maža yra raudų, šokių, skudu
čių, kanklių, birbynių muzikos, 
sutartinių. Tik šiais metais į 
157 plokšteles užrašyti 1,235 
dalykai.

MARIJAMPOLĖ. — Miesto 
savivaldybė 1938 m. pavąsarį 
ir vasarą ir toliau tęs kanali
zacijos darbus, šitie darbai jau 
buvo pradėti prieš porą metų, 
tačiau tik šiemet kanalizacijos 
vamzdžiai pakasti po šiaurine 
Vytauto g-vės dalimi. Kanali
zacijos darbai užtruks apie pen
kerius metus, per tą laiką bus 
nutiesta apie 32 km. ilgumo 
kanalizacijos vamzdžių tink
las. 1938 m. kanalizacijos vam
zdžiai bus pakasti po .Vytauto 

. U. . Vaįčaičio g-mis. Tarp . kitų 
didesnių miesto darbų 1938 m. 
bus baigta ligoninės rūmų sta
tyba. Numatyti pergrįsti ir su- 
ttarkyti įvairiose miesto daly
se gatves.

narys.

laikysis

v

JAPONAI PRISI
RUOŠ® NAUJAM

OFENSYVUI

Šiaudinis balsavimas 
rodo La Guardia

■ laimėjimą

Blogai sudygo žiem
kenčiai

ROKIŠKIS. — Dėl. sausros 
labai blogai sudygo, rugiai ir 
žieminiai kviečiai. Aukštesnė
se Vietose ir “sunkesnėse” že
mėse jie visiškai nesudygo ir 
pavasarį teks užsėti vasariniais 
javais.

Batsiuviai gyvena sun
kias nedarbo dienas
Jau keleri metai, kai Mari

jampolėj yra įvairių amatinin
kų perteklius. Dėl to jiems 
pragyventi iš amato darosi 
sunkiau ir sunkiau. Ypač pa
skutiniu metu šita nesėkmė pa
lietė batsiuvius. Daugelis bat
siuvių likviduoja savo dirbtu
vėles, meta plaktuką, reples ir 
eina akmenų skaldyti, nes ki
tokios išeities nematę. Pav., 
labai gerai, jei batsiuvis, turė
damas savo dirbtuvėlę, per mė
nesį uždirba 80-100.

Potvyniai sulaikė 
mušius Aragono 

fronte-

SHANGHAĮ, Kinija, spalio 
28. — Vėliausios žinios sako, 
kad japonų armija sukoncen
travusi savo* jėgas upelio Soo- 
chow šiaurės pusėje ir tik lau
kia įsakymo pulti kinų pozi
cijų antrą Uniją upelio Spo- 
chow pietų pusėje.

NĖW YORK, N. Y., spalio 
28. L_ Ateinantį antradienį, 
lapkričio 2 dieną, įvyks New 
Yorko mero rinkimai. Vadina
mi šiaudiniai balsavimai rodo,, 
kad dauguma new yorkiečių 
yra nusitarę balsuoti už da
bartinį merą La Guardia ki
tam terminui.

120 šeimų pabėgo nuo 
.‘potvynio

KITŽMILLER, Md., spalio 
28. — Dėl išsiliejimo upės Po- 
tomac iš krantų prie ShąllmAr 
miestelio 120 apielinkės šeimų 
teko pabęgti iš savo namų.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

' C. !c

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Sulaikė traukinį

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
28. —- Vėliausios žinios iš Is
panijos sako, kad potvyniai su
laikę mušius Aragono fronte..

Nori, kad Anglijoje 
gyventų

Dešimtys žmonių žuvo 
potvyniuose Syrijoj

— ■

DAMASKUS, , Synja, spalio 
28. -—Vanduo rido artimų kal
nų užliejo miestelį Dmeir ket
virtadienį ir nuvertė kuone vi
sus miestelio namus. Dešimtys 
žmonių prigėrė. IŠ Viso pašį- 
gendama per 100 asmenų.

LONDONAS, Anglija, spalio 
28. — Praėjusio ketvirtadienio 
laidoje < žurnale “Cąvalcade” 
įdėta daviniai ątšJklausimų, 
kuriuos žurnalas darė dėl bu
vusio karaliaus, o dabar Wind- 
soro kunigaikščio, gyvenimo 
vietos. “Cavalcade” sako, kad

140 naujų karo laivų
• t . .

LONDONAS, Anglija, spalio 
28. — Didžiosios Britanijos ad
miralitetas yra užsibrėžęs iki 
1940 metų padidinti Šalies ka
ro laivybą 140 naujais lai- 
vai^. :

'4 ■ 1 i-' - > i   «<i -.....................
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Išdalijo samdiniams 
$4,000,000

< Ž---------------------------------------- .

NEW^Y0RK, N. Y,, spalio
- Standard Oil Compąny 

styti $4,000,000 kompanijos 
pelnų 36,000 savo samdinių.

sp.PARYŽIUS, Francuzija, 
28. t— Traukinys apleido sto
tį, palikęs būrį nepaimtų pasa- 
žierių. Paliktieji taip supyko, 
kad sugulė1 ant bėgių ir pri
vertė kitą traukinį pavėluoti 
dvidešimtį minučių. / ,

28
dauguma Anglijos žmonių no- of New Jersęy nutarė paskir-
rį matyti Windspro kuhįgaĮkš- 
tį gyvenantį Anglijoj.

•' i-fUk'.. .J.,.' ■

Nobelio dovaną Vengri' 
jos daktarui 

-—<—t . ■■ ; .

STOCKHOLM, * Švedija, sp. 
28. -y- .Nobelio prizas medici
noj 1937 metąis paskirtą Ven
grijoj daktarui Albertui Szentr 
Yorgyi, . - •'' ' >

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit.jiems do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni1—o jiems jūsų 
dovana suteiks dideli 
džiaugsmą.

Naujienų pinigų ' ^Siuntimo 
Skyrius ,pasiųs Jūsų pini
gus sų užtikrinimu pilno 

* ir greito Ižmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdąras, kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmidienia'U nuo 9 r. iki 

. “ I vai. . popiet.
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gt iof ?his eharus members. Not

PIRM Y Di
SHARPS and TL&TS'

L. - ♦ . ( i . ,. • ■ yį

It is the individual who re 
not inlerested -in hre fellow. 
men—who has t>he ,great-, 
ėst diffieulties in lite and

* t * ė

provides the greatest injury

wwafi he shocked ųs all by in- 
ųuiring of Pete ,Ki£Čhas, ,“‘could 
it ipossibly be for-

tthAt ftete *was supposed to 
*be twins so, maybe noW its

shocked ųs all by in-
>7

such individuos "that aill 
human faihires

It seems that despite all of. 
the nasty ivrite-ups and goings 
ons that Pirmyn is getting to- 
ward Lithuaaiia.

eYours truly also is centam 
there are many ©thers who just 
can’t understand ivhy Lithuani- 
ans can’t help one another in*-- 
stead of being so hostile to each 
other. We would think that the 
mere fact that we are all 'of

1 

the šame nationality and many 
of our mothers and fathers 
have come from the šame sec-! 
tion of Burope and had grown; 
together and known each other; 
for years and years/. would 
serve more or less as a sort of 
a \bond which wauld unite us 
together vvhereas now, it mere
ly proves the fact that Lithua- 
nians do not in any way what- 
soever cc/operate in helping to 
better the Lithuanians in the 
eyes of Ihe ręst of the nation- 
alities or, to better it for the 
satisfaction of having some- 
thing accomplišhed. Pirmyn de- 
serves to go-out of all the 
Lithuanian choruses now in ex- 
istence, we truthfully feel that 
Pirmyn does deserve to go and 
when Pirmyn does all Lithuani
ans can ręst assured that the 
impression which the chorus 
wi 1 leave in ihe minds of Lith- 
uanians of Lithuania will be 
something worth remembering 
and much to be proud of.

® A column appeared some- «
time ago headed in Lithuanian 
—“Do Not Cause Shame” which 
was direetly about the trip 
which Pirmyn • is ' planniri^ 'tb- 
make—It was a nasty dig and, 
one wich the writer should be 
very ashamed of. The only rea- 
son that we could think the 
spoken of person might have 
had in writing something as 
low as that maybe that in Ihe 
first place they never did likę 

• the chorus anyway, second they 
might have a favorite chorus 
which did not do so well and 
therefore is not being reccgni- 
zed; third that they just don't 
likę the idea of another L/ith- 
uanian getting ahead.

e The affair which is.upper- 
most in the minds of our cho
rus members right now is the 
Banąuet which is being given 
on Saturday October 31st 'at 
the Saddle and Sirloin Club or 
to be more explicit the Stock 
Yard Inn—which is located at 
42nd and Haisted Street. Those 
vvho wish to attend the. ban
ąuet have to pay only $1.50 
per person and for this they at- 
tend the banąuet and the dance. 
Those vvho wish to attend only 
the dance vvill got by wifh the 
•smafl sum of fifty cents, which, 
we think is very low for such 
a nice affair as this. When you 
attend a dance elsewhere you 
ahvays pay a t least the above 
sum whereas now, you Avodld 
be attending something special. 
The music will be furnished by 
the Stephens Revelers. This 
banąuet is being given for the 
benefit of our sponsors wh© 
were always so willing to hdlp 
Pirmyn whenever we were rin 
a 'tight spot, therefore, in this 
little way we <wish to express 
some of our appreciation for all 
they had done,

' ®Well, well this is news'k 
Ripley ought to hear about this 
—oue -person being -a ąuartet— 
yep, its so of Pete Kitchaš at 
least Stephens thought so when 
h e noticed after listening very 
attentively that he had a very 
outstandirtg ąiiartet in the mid-

< Don*t forget/aD ye .ganys and 
ye gals to Teserve Mondayr 
Wednesday and Friday of next 
week for Pirmyn—ynu didn’t 
fonget ifhat on November T t h 
wė’re ‘being guests on the con- 
cert program of . the well known 
Opera Singer-Anna Kaskas< Re- 
Jiearsals 4vill be hėld- on the 
above mentioned nights and we 
certainly wish a:ll of you mem-’ 
bers wiR attend as its practice 
that makes perfedb and *we want 
*to be as etose to it as we pos-; 
sibly can. ■ ' , j

<Have you a pin? Of course, 
you’ve noticed šame people wea- 
ring them—they’re ąuite tihy 
yvith a lyrę and Pirmyn engra-j 
ved aeross the front. If, you i 
hav^eift got one as yet be surej 
to get one—Tt is a very neat 
looking pin and can be bought 
for at least a ųuarter. The rear . 
son we said at least vvas 'be-: 
cause, if you are one of those. 
people that thinks the pin is 
worth more and wish to help 
Pirmyn «on its trip aeross, then 
you may pay more if you v/ish; 
citherwise the price is a quar- 
»ter.

<We hope all -of the įgirls be- 
longing to Pirmyn have -tried 
or e'lse bought some of the 
make-up articles which are be- 
ing sold at rehearsals. The -en- 
tire proceeds go to aid Pirmyn 
for its trip. From what we 
hear, all of these Cosmetics are 
supposed to be very good, .es- 
pecially since Ihere is a sale on 
now—you can by two articles 
fčr ninuty-n'ne oents vvhereas 
otherwise -it wold be a dollar. 
So come on and see what we’ve-

got—you buy cosmetics <else- 
where and here ydų
know you wvdJĮ be getting ai 
good fpro^Juct .and at the šame 
timie helping jėomedhe to #o 
aeross. 'The cosmetics were do- 
nated to the chorus by Mr. A.į 
Š. Kartahas of the Nida Labor- 
ątories. 11

> We’ll sign off now in aniti- 
cipation of seeing yotu on Hri-i 
day—at chorus fehearsal; Sun- 
day -at the 'banquet and them 
Monday, W-ednesday, - FiSday, 
and of course, you can’t missį 
Sunday, the 7th of ‘ November.

-‘RASSKET SHiUEY” !

Ligoninių 
apdrauda

Ghžrungų siiva’žiavime ‘prana- 
šaujama, kad iki 11942 im. foent 
10,0®Syfl®$) amerikiečių hus a-s- 
siūmę Jigcmniės apdraudą, 'ei
nant ‘tomą apsidraudęs 'už ma
žą mokestį, muo 50 -iki Wc įį mė
nesį, /gailės įgauti, reikalui .esant, 
ligoninės aptarnavimą.

* ' % M

Jau daibar 1,250^000 žmonių 
turi tokių ;ąpdraudą. Vien New 
Yorfkre ligoninėmis yra .apsirupi-- 
nę -apie 5O0,fOOO žmonių. Bet 
Chicagoje ta idėja <dar riėra^pri-, 
gijusi ir dar mažai 'čia' yra •'Ap
sidraudusių (ligoninės aptarna
vimu. ' -

Antra »lr Paskutinė (Savaite!!!
f

Didehš Rytų Karo kurstytojų /
atidengimas «eina j

J?

apy-Sovietų Rusijos dramatinė 
saka /apie intrigas ir špionažų 

•Sovietų Mančukuo pasieny.
Angliški -užvardymai.

SONOTONE 00 Y‘"( n"renarti Wabash

Iki Vidna'kčio—šiokiomis dieno
mis 25c iki 1 P, M.

• ... GARANTUOTI . - •
—: VARTOTI BOILERIAI —-

\ ; TAISO DALIS VISIEMS; BOILERIAMS \ f •.
Radiatoriai, patflOs'ir fitingai, Jdi-.. artt materiolo ‘ .pililanizžitdy.tuvų 
džiausiąs stakas-^-mažiausia kaina įrengiųnri. DYKAI. APKAINAVI- 
mietfte. Specialus mokesnių dydžiai ' MAS? ' r

C. MILLER MATERIAL COMFANY
1247 WEST LAKE' STREET * MONR0E #887-88

^MALEVOS
.IK VARN.IŠIAI % IKI

• V .11 .TX ! a-a -S. « n £« M '• ■iš didžiausios firmos " 
Chicagoj I Nacionaliai 
produktai, kuriuos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų ir golžkelių .sudu- , 
žimų, visi nuo 1/3 iki 

(Pigiau. Patenkini- ■ 
mas garanl u o -Va's 
100%. Keturios krau
tuvės—Ateikit į ar
čiausių krautuvę. M il- 
waiikee Avė. krautu
vė atdara nedelioj 10-1

¥2
'Reguliarės Kainos

' Amžiui Brirtųrtėti
. . ' A. , •> •' ' ' <

Daugelis musų skąitytpjųj 
krėįpiasi ^pągdlbps įprašydami 
naujame' Old Goliį Cįgaretų, 
konteste. $aį ^inom^, nėra ga
limas (daiktas, nes bile kokia* 
itame -dalyke jpublikaoija reikli 
štų, kad kontestas' yra ‘galhmas 
laimėti visiems. Takiau*, tuks-i 
kančiai 'bando savo kelius, to-j 
dėl, ^atariame ir visiems ki-‘ 
•tiems ipasekti -jįį įp^vyzdžiu. j

OFterVšįį OldJGdld kontest^ $■* 
kimės stisiilaukti draugų skai
tytojų ir mes, nes 'gerai žinome,! 
•kad rūkytojai mėgsta di^btuvęsę 
šviežumo ir ninlSihio l ’deriiaus; 
tabako .dįgaretus <0 tokiais ktui 
Jftiir ir .yra Old fQ»oild pcigaretai.

Kitas ‘dalukas. Tame Old ;Gold 
konteste nėra ir mįslių. O tbai 
,padaro ir jpatį Jkontestą, leng
vesniu. (Čia gali laimėti paįpras- 
ėratasias mechanikas aukščiau
sių fdovang, ^giai,, kaip ar ko- 
Gęgiijos }pro4fssoriiVs. Baskui, yra 
(paMmti dr kiti netiMumai.

Tad, jei (dar nej&tojote J tą 
ikontestų., tai ^padarykite tuo-;

jau, nes dar nevėlu. Viskas ko 
reikia, tai nueiti /pas cigaretų 
krautuvininką ir iš jo gauti 
Old juokingą (paveikslų 
įsu infitrį'kciiioJiiis. Jas reika
linga atidžiai persiškaityti. Jei 
•pas jį pegalėtujnetę jų įgauti, 
tai kreipkitės į Naujienas, mes 
jttms -noriai patarnausime.

■Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad' pačios Naujienos

Mrs. Anelia K. Jarusz 
•Physical Therapy 

and Midwite (
6630 So. Westernj 
Avė., 2nd Jloor k 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
-electrric trea-t-- 
smerit h- magne-; 
tie blankets ir tt, 
Moterims ir mer- 

_____ ___ _____  ginoms patari- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

I

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas 
Bridgeporte išdege keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—•arit savo rakandų. 
Nelaukite .pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

•atstovauja
Juozapai Ažukas

PROPERTY owners associa.
TION OF BRIDGEPORT 

.'3803 'So. ILitu&niica Avenue
Tel. ©oulevard '8450 

((Atdara nuo 10 TVto iki 9 vak)

Ofise Tek Vlrginia 0036 
'Residence Tėl. ’BEVERLY 8241 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

8939
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandoj—-9—10 A. M.
Nedalioj -pagafl sutarti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.
' BOSELAVD—CH1CAGO, SU.

Tėl. PŪLLMAN 1153-8277

-d

PAINI EICHANUE
X l

2000 Milwaukee^ Aye«, 
6836*So. Haisted “"St.
f *<M4«

2274 Elston Avenue
Skyrius KHNOSHA. WIS. 

Gnntralię telnfonas 
ARMJTAGE 1440

<^^*dherwin 
Williams ■ 

trim varni- 
šis $2.25;

Musų
kaina .1....v-MV'-

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. $ 1.50 
Musų kaina -I
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20
Maleva ■

Didelis pasirinkimas 
•Paint Brushes už 

'kainos. ■

K. P. G Ų G1S
ADVOKATAS

Miesto o'fiaas—127 N. Dearborn <St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų yfisas—-3323 So. Haisted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8180 ‘ 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—; 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
. Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Repiiblic 9728

A. Montvid, M. D
West Tomui State Bank IBldg. 

2400 ĮVEST MA3MS0N STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tek Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
■OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lsfayette 8016

YA^K-EE POTATO 
POPCORN m PRETZEL 
■pristatom ’j Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi 'parduodam saldainius 

wholėsstfe.
4648 SO. HALŠTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

Baištys visoms patrūkimo rųšims. 
®0DY ©RAGES, E -lt A 'S T II C 
JST0OKING-S įgathvai jpadafcytn, ar- 
lba jpadhfosim ^tamprias pančiakaš 
Dusu .įhierai. Mes esam specialistai 
planavime iir padirbime dirbtinų 
•daliu dr irisų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. -Jei 'turit ibėt kurių ydą, 
kreipkitės j mus—^Speciali stosimo- 

^kZliriiuose prietaisuose per tris 
>gentkartes.

KAINOS -PRIEINAMOS 
Vyras dr nnirteris ^prižiūrėtojai.

SMfflC ICO.
183 W, >SL

Arti prie Weils -Street.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yarde

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1280 
Ofiso Tek CENTRAL

Namu Tel.—Hyde Park

2510

st
1824
3396

p LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John
nflMM *** H M *MM

Eudeikis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
• VALANDOS:
Panedėlį, Utarnirike ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vaikare.
Seredoj ir Ratnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

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

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

Ofiso vai.-: Nuo 2 iki 4 ir nuo '6 iki® 
vak. Nedelioj .pagal susitarimu

Ofiso Tek: Boulevard 7320 
Namu Tek: Prospect 1930

Phone Bonlevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

•arti 47th .Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

SENIAUSI IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
• ‘ . .enMrM , • v . ... . .

4605-07 So. Hennitage Avė.
4447 -South Fairfield Avenue

Td, l/Ą?-AWTTE ,0727

—l-r ->■! 4 koplyčios visose ’
—A'SL<zsl1 Chjcagos dalyse

klausykite ’musų Lietuvių fradip; programų Pirmadienio vakarais. 
.10 :00 vai. vakaro iš W. H. 'F. C. kterties '(1420 K» — Pranešėjas 

P. ^ALTIMTERAS.

___  -r-**—1—; ■*' "■ ' ..or. ...     — , -----

Laidotuvių Direktoriai

AKIŲ SPECIALISTAI

;K iti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard '5914 Dieną Ir Na'ktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ®.m.

DR. S. NAIKELIS 
^GYDYTOJAS IR CH5WURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

■CHICAGO, 1LL.

A ’ .. . , «< .* W- M « . . -
,4 • . . «• t.

<

Baime ima., kad po 
t 

poros mėnesių reikės 
atmokėt savo

Mor^ičių! >

NĖRA KO BIJOT

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

musų sekretorius suteiks jums visas .
' informacijas. ' - >

LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN & ’
SAVINGS ASSOCIATION

, ■ ■ 1739 SOUTH HALSTĘD STREET
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK) 
liĮMi&į.................... UI in......  l'.............. I II .. ........... . ......

NARIAI 
Chicagos,

Cicero ? ’j 
Lietuvių 1 

Laidotuvių 1 
'Direktorių! i 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

į ir Naktį
r :

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
IDALYSE. X

. ».llll|g, I,., ,, , . ........     '

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TEVAS
4704 So. WesTOr<n Avė- Phone Virginia 0883

. IfU. LIULEVimJS,
4348 So. CaliĮhrnia Avenue Phone Lafayette 3572
- —- — . -    Avy    ’   ___________ _______ ________________ - — —•-

j. A. MASALSKIS
3307 Lituamca Avenue Phone Boulevard 4139

■ ■ ! I A. PETKUS - ' "
1410 .South ^9th Gourt. Cicero Phone Cicero 2109

,---------------------- ->........' i. ----------------------------------------------------------—---------------------------------------------

f R J. RIDIKAS ;
3354 $q. Hal&ted Street Boulevard 4089

I. J.ZOLP >»Ph®ne. Boul. 5203 , 
Pilone Boulevard 55661646 West 46th Street

................................................................... .............................................................................. ............................................

lt I ^ MSKUDAS II
718 West 48th Street Phone Monroe 3377

" ■' *

. . • • • . I . ‘ ‘ ' »Z« . ' '■ . -*

v S. P. MAŽEIKA Yards 1139 
3319 Lituanicir Avenue Phone Yards 1138

i -». ................... .. ■

■į——
■ -g ' <

LACHAWICZ IR SUNUS
2314 West -23ra Placp < ‘ Pilone Canal 2515 
SKiYRIUSs 12-44 East I08th Street Tėl. Pullman M70 :

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metu praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akiu Specialistas
Palengvina afkiu įtempimų, kuris 

■esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia -mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į -mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-. 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimu akys atitaisomos, 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

■4 Dr. Margeris .,
3325 So. Haisted St..

Valandos; ,nuo 10 r. iki 2 po piety 
ir nuo 6 iki B vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7888 Pros. 1012

Ik. S. Jakubs
©ENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir -trečiadieni.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35 th St. 

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

Nedeliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
<G¥DYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Drauguos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki -8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

•Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Caltfornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. -Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park .3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų 'ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

. IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ;

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

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

Valandos nuo -10—12 pietų h* 
nuo 6 iki 7:80 vai. -vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai :

Superior 9454 ar CeUtrdl 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rros dubos 

CHICA-GO, ILŪ.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 'vai. ryto, nuo '2 riki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vsL 
vakaro. Nedaliomis nuo -10 iki 12 
valandai dienų.'

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West SSth St.

Cor. of 85 th and Haisted Sts.
'Ofiso valandos nuo 1-8 nuo<6:30-8.:30

Nedeliomis nagai sutarti .
Rez. 4910 SO. MICHIGAN

TeL Kenvood ii 107

Telefonas Varde 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 Iki B po pietų

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

BLVD. Garsinkitos “N-nose”
'f
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Draugiška Pastaba
Žagariečių Kliubui
Korespondento pasiaiškinimas.

Jis turėjo daug kantrybės, 
kai pašaleis • vienas-kitas ne
pamatuotais faktais šį tų už
mesdavo, 
nes skundus ir į susirinkimą 
įnešė, ir laiškų parašė ir vie 
šai pradėjo kalbėti, tai trum
pai vistiek užsiminsiu, jei ne 
dėl kliubo gerovės, tai nors dė
lei aiškumo, kad nariai nepa
abejotų ar vienaip ar kitaip. 
Kor^pondentas kaltas, kam po 
vakarėlio viena korespondenci
ja tilpo “Naujienose”; kaltas 
kam ^ntgalvyj vienas žodis 
vietoj “Joniškiečių”—“žagarie
čių”; kaltas kam bunco vaka- 
rėlyj, bu'damas darbininku, su 
kitais prie staliuko bėrė kau
liukus; kaltas kam platino lie
tuvių kongreso bilietus, neman
dagiai kalbėjęs su kokiu ten 
žmogumi, kuris nenorėjo pirk
ti, ir tt.

Dar pridursiu, kad tie už
metimai yra labai naivus — 
vaikiški. Korespondentas jau 
keletą metų kaip nuoširdžiai 
žagariečių kliube pareigas ei
na ir visokiuose komisijose dir- 

prie to jis jokio užmok eš- 
negauna, pusėtinai praleid- 
centų ir daug laiko pašven- 
Žagariečių kliubo reikalus

nmet tie žmo-

ba, 
čio 
žia 
čia
aprašydamas. Prie to, kaip iš 
ne savo parapijono, 
ir negalima reikalauti.

Koresp. R.

daugiau

š.

Susirado trečias 
Ross pinigas

Jau susirado trečia dešimkė 
iš tų $50,000, kurie buvo su
mokėti išpirkimui pagrobto se
nio Charles E. Ross.~ Trečias 
pinigas susirado East. Chicago, 
kur viena moteris gavo tų' pi
nigų mainydama'*lnd. HarboT’ 
banke savo vyro algos čekį.

Pirma dešimkė susirado Blue 
Island. Antra — Chicagos vi- 
durmiesty, kur ja gavo vienas 
vyras mainydamas čekį Gold- 
blatt Bros, sankrovoj, o tre
čia — East Chicago.

Iš paskleistų pinigų federa- 
liniai agentai tikisi ilgainiui 
susekti žmogvagius. Tik gal 
paties Boss nebepasiseks išgel
bėti, nes kaip visų manoma, 
jis veikiausia yra jau nebegy
vas. /

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.
3312 So. Halsted Street

Milijonai jau įstojo Geresnė Vertė 
j Old Gold kontestą š v , . Tad, perskaitykit $ios die- 

. Pigesne preke nėra abejo- Naujienose jųs skelbimą, 
„es yra p^esne, ,r karna A- • jgHi|dįkite k^-už kokią 
seit, geresne kokybe turi kai-*. , ealite nusipirkti. . 
nuoti datigiau. Tačiau, prakti^ 5 J1 S '
koje būna kiek kitaip. Čia> ( . , .; - , ■ ..
kartais už tik menkutį kainos . . 
pakelinių, galima gauti nepa- 
Ivm'nnmd dn.itf dnmnmi ver- 2X11V * V 1VIIV©

to kalėjime 
matai. Už dvylikų centų gali- _______
ina gauti'kenūkų paprasti^ to-! 
matų ir galima gauti tokį pat; Advokatas _ Julius P. 
kenukų už 13 ir 14 centų, bet ckes pasidavė šerifui ir

O Jus Ar Jau Įštojote?
Old Gold čigaretų gamintojai 

nepamiršo ir šį sykį Naujienų 
skaitytojų,—jie paskelbdami 
per Naujienas savo vieno ket
virtadalio miliono dolerių ver
tės laimėjimų kontestą tik pa
rodė savo prielankų atsineši- 
mų.

Daugelis iš musų 'skaitytojų 
jų ta malone pasinaudojo ir j šie bus rankomis pakuoti ir. 

maisto žvilgsniu f 
; v.Tų žino jau ir šeimininkės. . 

Už tai Midwėst Stores 
savo prekių klijuoja ir tam 
tikrus ženklus, kuriuose pažy- 
miama net ir jų kilmės vieta, dalyvių nubaiidimį patvirtino 
Tai daroma tuo tikslu, kad valstijos augščiausias teismą^ 
šcimyninkės galėtų žinoti ko- Iš kitų trijų nubaustųjų, Ni-r 
kių prekę perka. . ? kodlemas Radis slapstosi ir yra

x t. s. • _ . .' ■ .... . »

Bet, nereikia pamiršti, kad 
Midwesį štorės ir tos prekės, 
prekės, • kurios skaitosi gėrės- 
nės vertės yra irgi pigesnės. O 
tai dėlto, kad Midwest krau
tuvės priklauso tam tikrai ko
operacijai, kuri susidaro iš 
apie 3500 narių skaičius. Turi 
savo didelius sandėlius* į ku
riuos prekes perka dideliais 
kiekiais ir už tai pigiau ir tie
siai iš dirbtuvių ir gamintojų. 
Toks pirkimas ledžia daug

įstojo j naujų Old Gold kontest 
Jei dar kas iš jųsų nesate įsto 
ję, padarykite tai tuojau. Lai
ko yra 
konteste 
mo, net 
chanikas 
šių dovanų, lygiai kaip ir kole
gijos .profesorius.

Tik nueikite pas artimiausi 
čigaretų krautuvninkų 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 pasitenkinimų 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 pirmų Old Gold ci- 
garetų pakelį ir, jei jus jais 
neapsidžiausite, tai jums bus 
sugrųžinti pinigai dviguboj su
moj.

dar gana. Naujame 
nėra mįslių sprendi- 
ir paprasčiausias mė- 
gali laimėti aukščiau-

• Mrs. Stella Buczek, 44 
m., 718 N. Wood St., gyvnasle, 
motina 4 vaikų, liko peršauta 
ir mirtinai sužeista tūlo jai 
besipiršusio Joseph Sady, 48 
m., 1465 W. Chicago Avė., ku- 
rio meilę atmetė. • Sady yra 
areštuotas už žmogžudystę..

’ y ‘

1 '--.-.i'p'..‘s k- - . j.J ,r'

TIKRAS
TAUPYMAS ANT MAISTO 

“Midwest Stores” -
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., Spalių 29 ir 30

lyginamai daug daugiau ver
tės. Štai, pavyzdižiu,- f

Wait- 
nuė jiš

baigti kalėti vienus metift už 
turtingesni, paniekinimų teismo, įteikiant 

teismui patvirtinti suklastuotų 
turtingo pabastos Thomas

Pr*e i Kelly testamentą.
Jo ir kitų trijų tos klastos

šerifo ieškomas. Bella Butma- i . . Y'
niėnė jai? dabar sėdi kalėjime, 

’ į bet ne dėl šios bylos, o už pa- 
! sisavinimų svetimo laikrodėlio.
Už tų ji tapo nuteista'vieniems 
metams kalėjiman. Kalėti už 
teismo paniekinimų jai teks tik 
atlikus' dabartinę bausmę. Ka
lėjime , sėdi ir graborius Jonas. 
J. Bagdonas. Jis sėdi kalėjime 
dėl suklastavimo ' testamento. 
Tai irgi dėl atskiro nusikalti-

1 mo.

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai:
T.—Balzekas Motor Sales DYKAI pri

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
hėaterj.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue TeL ...... .... . v.................................. 1515

,. ... Kr"*1*1"...
Lietuvių Raudonos Rožės A ir B Kliubas ? <

Rengia ' • • . ,

Metinį Rudens Šokiu Vakarą
Šeštadienį, Spalių .30; A, 1937

LIETUVIŲ LAISVES SALEJE 
prie 14-tos g ir 49th Ct, Cicero, III.

ĮŽANGOS DOVANA - ■ PRADŽIA 8 V. V AK
Tikietai 35c. — prie durų 45.C (įskaitant drabužinę)

Muzika Mac McCloud N. B. C. Sinclair Minstrel Star ir jo orkestrai

Sviestas > sv. 37,‘
rvuiidis v**

“MĮDWEST” FINEST GOLDEN SANTOS

Kava ks. sv. 19c
-• _____ ________________—- -------------------------—________________ _____________ __

“LIPTONS” YELLOVV LABEL ■ .
JUODA ARBATA maži 9c. % sv. pak. 21C
“SUNSyVEET” TENDERIZĖD
DIDELES SLYVOS sv. pak. .. 10c
“SNIDER’S Tomato Catsup dideli būt. J5C
RED CROSS” ŠŲAGETAI ar MAKARONAI ,7 unc. pak. 3 už 13c

PASTEURIZED — PITTED
“DROME DARY” Dates 7V4 un. pk 2 už 25c
“DROMEDARY” .

8X'2už19c, 
........... 6 sv. 250 

... 3 sv. 170

V

| PEELS orange Citron Lemon
Ekstra Dailus JONATHAN OBUOLIAI
DIDELES PRINOKUSIOS BANANOS
CALIFORNIA HEAD LETTUCE Didelės galvos 50
CALIFORNIA MORKOS Dideli pluoštai ....... 3 už 140
“Nančy"Hall”"SALDžIOS*BULVĖS  .............  3"7TT40

10 IŠPARDAVIMAS
KELLOGG’S KRUMBLES pak už 1c'
KELLųGG’S RICE KRISPIES 2 unc. 23
“Linčolnšliire,,~SLICED~BACON sv. pak7

. FIG BARS-šviežiai kepti...................
'“PREMIUM FLAKES” CRACKĖRS svaro pakaT 150

SlfA?EIlDUST’’Soap Powderdid.“pkr19 c
sv.-pakai 2 už 170

Dideli pakai 210
Didelis pakas 210

VISKAS Už
240

190
svJŪC

“ARGO”"GL0SS"KRAKMOLAS
“LUX” ’ TOILETO“ MUILAS~
“LUX” FLAKES-—lnaži 9c7~~

"“OXYDOL”~2‘niaži~17^
“CAMAY”~MUILAS ............J........ L. . už 250
“AMERICAN FAMILY” MUILAS .............. Gabalas 50
“AMERICAN“FAMILY”“FLAKES ridut. pale“21’0
“CLEAN SWEEP’* stiprios šluotos kiekviena 290 

' “KEN-L"RATION”-šTmų"MaK sv. kenai“3“už“250
$100 UžDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE! MUSŲ KUPONUS .  1 ' i..i ■—■■■i.— ■ ■ i—

‘ PIRK NUO

MIDJESTfflSigRES
350 - tuvių

■ -

IDVVEŠTĮ NES PIGlAu

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

tbrius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:.

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824
........... * .... . . ...

Patarimas

ADAM BERNADIŠIUS

. Patariu visiems lietuviams, ,kad 
dabar pirktumėte sau ANGLIŲ. 
Nelaukite, kol užeis speigai, kai 
pereitą žiamą. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys
> ‘ Pigesnes.

GRANT WORKS 
COALYARD

16th St. ir 49th Ct.
Tel. CANAL 311

tikslai.
o’cloc-

dvasios

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Turinys:
A. Vilčinskas—Japonijos im

perializmas ir jo 
Danas Pumputis— Five 

ke.
A. fGučąs—..Žmogaus 

gyvenimo drama.
K. Baranauskas — Nendrė — 

Žuvis' prieš vandenį.
V.-J-kas—Trys kanalai.
K. Jakubėnas—Du eilėraščiai.
D. Pumputis—Pokarinės Len

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga.

Rudeninis sezonas j’au atsi
darė. Kiekvienas vyras, ber
niukas ir vaikas turi pasirū
pinti šiltesniu apsiaustu.

The Bridgeport Clothing 
Co., J. Petrauskas, savininkas, 
3312 So. Halsted St., dabar | 
savo krautuvėj turi tukstan- I 
čius įvairių įvairiausių over- 
kautų ir siutų. Kainos /dabar 
yra nebrangios, bet jos gali.' 
kilti didžiosioms šMen'fėms 
besiartinant.

Taigi, sezono atidarymui, 
Petrauskas parduos jums gra? 
žų overkautų arba siutų ne
brangiai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $10 ir daugiau^

Jei kuris nori pirkti labai 
brangų overkautų ($70 arba 
$80), tai Petrauskas tokius 
kostumerius nuveža į sandėlį 
ir ten gali pasirinkti, ko tik 
širdis trokšta.

Užtai nėra reikalo dejuoti, 
kad savo apielinkėj negalima 
gauti tokio overkauto, kokio 
nori. Pas Petrauskų galite 
gauti tokius rubus, kokius tik 
norite. • • .

šiandien, kaip matote, telpa 
“Naujienose” žymus The 
Bridgeport Clothing ‘Co. skel-i 
bimas, peržiūrėkite jį ir nuvy-, 
kę pas Petrauskų, nusipirkit 
sau tinkamų overkautų arba 
siutų. —Pažįstamas, ’

Pasipuoškit Dabar!
OVERKAUTAI vėliausių 
madų — nuo

*15.00
• • • , i .f .<■ i ' t

ir aukščiau. į

SIUTAI — gražus — nuo I

$20.00 ,
ir aukščiau. ,1

Musų krautuvėj dabar | 
randasi tūkstančiai pui- I 
kiaušių OVERKAUTŲ ir I

. SIUTŲ. , 1
Visi naujausios mados ir 
geriausio materiol.o
Pirkdami sezoną, atida
ryme, sutaupysit nuo 

’4 $10-00 ir daugiau. ■

i ■
" Bridgeport Clothing Co

■ v

J. PETRAUSKAS, Savininkas ;, 
-^312 So. , Halsted Street, Chicago, 111.

? C A VALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

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

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road :

, /• CICERO, ILLINOIS

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
• •’ ri' • • •

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais" paveikslais Kalendorių 
tiktai ' '

UŽ 10CĖNTŲ.
V. ■ f

Prisiųskit savo užsakymus tuo- 
jauš. Kas užsirašys NAUJIENAS— . 
gaus musų gražų, kalendorių dykai.

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET
Chicago, Illinois

Kaina 45 Centai
GALIM/k GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois. 4 
------ --------------------------- -

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo- 

.gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00. 
kuri tinka visoje ĄmerL 
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE
PER '

A. RYPKEVIČIŲ
• galite gauti apdraudos

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių <
• nuo- Langų išdaužymo

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lietu
viai igyja naudingų 

| žinių ir gerų pamo- I 
■ kirtimų.



I

NAUJIENOS
The Lithmniaa Daily Nawa 

Puhllshed Dagy E&cept Sundayby 
the Lithuanian Pub. Co„ Ine

1789 South Hatoted Street 
TelephepO GANaI 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
88X10 per year in Chicago

Užsakymo kaina!
Chicagėje — paštu: ’

/Metams     $8.00
Pusei me>ą......................  4.00
Trims mėnesiams _  2.00
Dviem mėnesiams ............ —1.50
Vienam* menesiui 'J75

Chicagoj per išnešiotojus: j
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chteagoj,; 
paštu:

$5.00’ 
2.751 
1^0; 
L00!

. .75

8c 
18c! 
75cj

------------- ------- r ■ , to* .
Entered es -Seeond Oass Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of .Chicago, Iii. under the act of 
Mare* M 1979.

■ '!!,>,Ifaa.grfa'''r.’.n-Kg"< ft,!1.' igl....4a;
Naujienos eina kasdien, išskiriantį 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, ' 
Ui. Telefonas Canal 8500.

Metams
Pusei metą ......----------
Trims mėnesiams ____
Dviem mSnesiams ____
Vienam mėnesiui ........

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginto) į

Metams ____88.00-
Pusei metų ...--------- ..... ... 4.00
Trims mėnesiams —.u—..- 2/50
Pinigus Teikis siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Maršavimas į Romą” , j
> 1 i *i ■ »

Vakar Italijos fašistai šventė savo “niaršavimą į; 
Romą*’ 15 metų sukaktuves. Seniai visiems žinoma, kad 
tas tariamas maršavimas nebuvo koks didvyriškas žy-Į 
gis. Pats Mussoiini visai nemaršavo, bet traukiniu mie
gamam vagone nuvažiavo iš Milano į Romą, kai kara
lius Emanuelis pasiuntė jam telegramą, pasiūlydamas, 
premjero vietą. •

Jeigu Italijos valdžia butų norėjusi nuslopinti juod- 
marškinių judėjimą, tai vienas pulkas kareivių butų ga
lėjęs išvaikyti Mussolinio gaujas ir visas didelis "‘tautos! 
vadavimas0 butų tuo pasibaigęs. Bet karalius pardavė 
kraštą fašizmui, sulaužydamas savo priesaiką konstitu-' 
ei j ai. Juodmarškiniai tuomet turėjo Italijos parlamente ‘ 
tiktai apie pustuzinį atstovų, todėl1 jokio teisėto pama-į 
to pavesti jiems valdžią nebuvo.

Tą konstitucijos sulaužymo aktą karalius atliko/ 
susitaręs su armijos generaliniu štabu. Be armijos ge
nerolų pagelbos fašizmas niekuomet nebūtų įsigalėjęs’ 
Italijoje. . į

Reikia pasakyti, kad panašiu budu įvyko fašistiški, 
perversmai ir kitose šalyse — Vokietijoje, Lenkijoje,; 
Austrijoje, Jugoslavijoje, Lietuvoje jr kitur. Fašizmas, 
savo esme yra militarizrno politika, papuošta kraštuti
nio nacionalizmo frazėmis. Jo dvasia yta karo dvasia. 
Jo visas darbas tai pasiruošimas karui.

Per 15 metų savo gyvavimo Italijos fašizmas visą 
laiką drumstė ir ardė pasaulio taiką. Bet ką jisai davė; 
Italijos žmonėms? Materialinį skurdą ir protinę vergi* 
ją. Jeigu kitų šalių^ kapitalistai nebūtų Mussolinio šelpę' 
gausiomis paskolomis, tąi jo diktatūra seniai butų su
smukusi. . e ' į

Italijos žmonių vargą fašizmas dabar stengiasi nu- 
tildinti triukšmingomis avantiūromis užsieniuose. Bet' 
kaip ilgai tai galės tęstis? Gal būt, dar kelis metus, bet 
anksčiau ar vėliau turės tam ateiti galas. Politika, kuri 
aukoja žmonių gerovę diktatoriaus garbei, negali iš-' 
vengti katastrofos. Jos neišvengė nė Napoleonas, kuris; 
buvo daug gabesnis “tautos vadas”, negu Mussoiini.

Šalys^ kuriose išsilaikė demokratija, neturi lko pa 
vydėti Italijai.

r

“...Socializmas, iš kurio yra 
išimta visi humanitariniai; 
impulsai ir ‘prietarai’, yra 
ne tik bergždžias, bet ir at
žagarei viškas. Jisai negali 
pasiremti nė vienu argumen
tu, kurio negalėtų pakartoti 
fašizmas. Jisai jau diskredi
tavo ' socializmo idėją, a!t- 
kirsdamas ją nuo bet kokio 
ryšio su sukrautomis žmo
gaus laisvės brangenybėmis. 
Mechųristiškas, nuo žmoniš
kumo idėjų atskirtas socializ
mas; paremtas diktatūra ir 
sistematišku žiaurumu, klus
niais . robotais, dirbančiais 
beasmenei valstybei, kurią 
valdo privilegijuotų biuro
kratą kasta, turi tiktai tą 
dorybę, kad jisai skiriasi nuo 
kapitalizmo. Bet tokią pat 
dorybę turi ir socialinė Afri
kos laukinių sistema apba 
feodalizmas savo prieš-kapi- 
talitftinėse formose. Tie, ku
rie šitokį socializmą gina, 
nežiūrint kaip Minąs jų mo
tyvai, yra savo ėsme atžaga
reiviai.”
Tai šitaip kalba buvęs karš

tas komunistas savo knygoje 
*‘Assignment in Utopia”.

«

čia' jisai, iš tiesų, nurodo pa
grindinį 'Skirtumą tarpe sočia-1 
lizmo ir bolševikiško “komu
nizmo”. Socializmo esmė yra 
žmoniškumo ir laisvės idealuo
se, o ne mechaniškame darbo 
Sukolektavizavime. Jeigu žmo- 
gaus pastatymas po absoliučia* 
valstybės organą komanda bu-! 
•tų socializmas, tai kareivinė; 
arba kalėjimas butų socialisti-; 

’n^s 'tvarkos pavyzdžiai.
“Aš išvažiavau iš Rusijos' 

it Europos”, rašo Lyons,į 
“įsitikinęs, kad 'artimiausias’ 
uždavinys —• tų, kurio trokš-' 
ta Sąmoningai dalyvauti isto
riniuose savo gadynės pro-! 
cesuose — yra ginti pagrin* 

. dines laisvės, žmoniškumo, 
protinio tąurumo ir gyvasties: 
gerbimo sąvokas. Bet kurios 

.* ekonominės sistemos laimėji
mas bus .tuščią pergalė, tra
giškas regresas, jeigu tos są
vokos įvykių eigoje bus pa
niekintos ir ištrintos -— kaip 
kad yra Sovietų Rusijoje.”

?

i

TEISINA SUŠAUDYMUS

t ,, ,

VAA-ZIUO-JAM!
*!>

Penktadienis, spai. 29, 1937

(Musų

(Tęsinys)
III
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specialaus korespondento)

Lietuvos Naujienos
• 1 i

•to—?

*
NAUJA KNYGA APIE 

RUSIJĄ 
-- --------- ų ji to

Amerikos laikraščiuose pla-!Lm( 
Čiai minima tik-ką išėjusi išį 
spaudos knyga apie Sovietų Są*j 
jungą; “Assignment in Utopia”,; 
kurios autorius Eugene Lyons; 
buvo per šešis mętus liberalia-i 
kos žinių agentūros United! 
Press korespondentas Maskvo
je. Knyga didelė, £58 puslapių/, 
ir kaštuoja $8.50. Įdomi jos re- 
cencija tilpo taip pat ir perei
tos savaitės New Corko “The. 
New Leader” numeryje.

Knygos autorius Lyons bu-^ 
vo labai karštas ir veiklus 'ko
munistas. Jisai per dvejus su 
puse metų energingai darbavo
si Sacco-Vanzetti Gynimo. Ko
mitete. Jisai per metus laiko’ 
redagavo New Yorke “Sovietų 
Rusija Paveiksluose” (Soviet 
Russia Pictorial). Maskvai tas’ 
jo darbas taip patiko, kad Ly-. 
ons buvo* paskirtas “TASS” 
(aovtetų žinių agentūros) New 
Yorko skyriaus direktoriais 
padėjėju. Pagalios didelė Ame
rikos žinių agentūra United 
Press pasiuntė j j į Maskvą, kaip 
savo - korespondentą.

ii Tokiu budu tas karštas kor; 
munistas pateko į patį centrą 
tos šalies, kur jo vaidentuvė 

atė darbo žmonių išganymo 
stebuklą. Rudenį 1928 metų 
Eugene ’ Lyons nuvažiavo į 
Maskvą ir per šešis metus ji
sai gyveno Sovietų Sąjungoje, 
tyrinėdamas jos gyvenimą ir 
siųsdamas žinias tūkstančiams 
Amerikos laikraščių, kuriuos, 
aptarnauja United Press. Da
bar jisai parašė didėlę knygą’ 
^pie sovietus. Ir ką jisai toje! 
Šalyje rado? Įsikūnijusią dar
bo žmonių laimę? Socializmą?,..

Deja, jisai tenai rado visai’ 
ką kita. 1 •

Lyons ąprašo bolševį-kų dik-Į 
taturą Rusijoje, kuri, jo nuo
mone, yra aršesnė už kapitaliz
mą. Savo veikale autorius pa
duoda, kaip “The New Leader”. 
recenzentas rašo, nesuskaitomą1 
daugybę faktų apie sovietų val
džią, apie pramonę Sovietų Są^, 
Jungoje, apie darbininkų būk
lę ir apie įvairiausias gyvenimo 
sritis toje šalyje, ir jo išvada 
yra tokia, kad tariamam bolše
vikų’ “socializmūi0 trūksta vis-' 
ko, kas yra socializme kilnaus. 
Jisai rašo;

Chicagiškis komunistų orga
nais pasakoja savo skaityto
jams, kad —

j

“Naujienų redaktorius ne* 
pyksta ant gen. Franco, ku
ris žudo tūkstančiais ispanus! 
demokratus. Jis neverkia lis 
dėlto, kad Japonijos imperia-’ 
listai žudo kinų liaudį.”
(Kam šitaip meluoti ? Rusiškai 

patarlė, kurią Maskvos garbin
tojai truetų žinoti, sako: “Vri, 
da< ne zaviraisia!” (meluJk, betj 
ne perdaug), Tokiu kvailu meJ 
lavimu, kad “Naujienų” redak-į 
torius “nepyksta” ants gen.' 
Franco banditų arba Japoni
jos militaristų, nepatikės nė 
paikiausia Maskvos davatka.

šitą , žioplystę “Vilnis” para* 
še, norėdama’ pateisinti sušau
dymus, kuriais Stalinas dabar 
“valo” savo diktatūrą nuo ne* 
ištikimų elementų. Tuos, kurie 
tais žmonių galabinimais pikti
nasi, ji bando nupiešti, ■ kaip 
fašizmo, jeigu jau ne pasamdy
tus agentus, tai slaptus sinypa-! 
■tizatorius. Bet tai yra purvas,, 
o ne argumentas. Toks pat pūri. 
vas, kaip mūsiškių smetoriai- 
žių prasimanymai, kad tie, ku
rie smerkia “tautos vado” poli
tiką; esą “tautos neprieteliai”. !

Stalino teroras kaip tik ir' 
yra daugiausia smerktinas 'dėl. 
to, *kad jisai -“socializmo” vari; 
du ^pamėgdžioja fašizmą!

■ f

Prasti sėkliniai dobilai.
RASEINIAI. .— Sėklinius do- 

bilus suvalyti oro sąlygos bu
vę palankios. Tačiau šiemet 
dobilų galvutėse labai mažą 
sėklos, dauguma — tuščios.

Tautų .Sąjungos Leidimai
Kalnai, pakalnės, o trauki-/ 

nys vis šniokčia, dumia arčiau 
Prancūzijos sienos. Pasilik svei-J 
ka Šveicarija! Dar kada nors 
mes pasimatysime, tavo gamtos, 
grožių ir demokratine santvar
ka pasigėrėsime, dabar laikas 
skubėti į Prancūzija.

Vartau, žiuraU Genevoje įsi
gytus Tautų.Sąjungos įvairius 
xleidinius. Sunku skaityti, traur 
kiny s taip neramiai bėga, kad 
raidės šokinėte šokinėja, štai' 
didžiulis darbo apsaugos ir so-( 
cialinio draudimo leidinys, čia 
kaip kas ir apie Lietuvą yra; 
parašyta, šykščios žinios ir tos' 
toli nuo gyvenimo tikru-! 
mos. Štai kažkodėl Klaipėdos' 
krašto tolygios žinios suteiktos' 
atskirai, tartum Klaipėda lyg 
•butų ne Lietuvos teritorija'. SurĮ 
prantam£, tas žinias rankiojo,' 
grupavo tas asmuo, Tautų Są-’ 
jungos tarhautojas, kuris. lietu-! 
vjų ; kalbos nemoka ir kuriam' 
■Lietuvos gyvenimas apytikriai' 
svetimas yra, nes, joje jis tik! 
svečias. Bet dar keisčiau atrodo' 
kitame leidinyje suteiktos ži
nios iš Lietuvos kooperatinio ju-į 
dėjimo. Apie Lietuvos smulkaus' 
kredito draugijas 'Čia taip visa 
suredaguota, kad* atrodytų, jog 
Lietuvos krediito draugijos netu
ri savo icen'tro Kooperacijos ban
ko, ir... tik tokį 'centrą turi žy-l 
?dų smulkaus kredito draugijos . 
Ir taip pat aišku, šitas žinias 
tvarkė toji panelė, kuri taip 
pat lietuvių kalbos išmano tiek, 
kad galėtų prideramai nušviesti 
Lietuvos kęoperaltinį judėjimą. 
Ji -Lietuvos žydų smulkaus kre
dito draugiją geriau pažįsta,, 
todėl nenoi^ųmis čia tos tenden
cijos vyrauja...

Nėra kast Lietuvoj e šituos nuo1 
tikrovės nutolimus atitaisytų. 
Taip, ponui diplomatui Škirpai 
(čia teks ir šioje Srityje savo 
akis atkreipti. Na gal ir Lietuva 
Savo laiku turės čia tokius tar
nautojus, kurie bent kiek aky
liau seks -savo krašto gyveni
mą ir tiksliau 
leidiniuose jos 
švies.

Pasikalbėjimas
—žinoma, daugiausia karo 

techniką,..
^Visa Euiropa dabat šituo 

•kvaituliu gyvena,-*-*atsakiau aš.
—Bet musų jaunimas tik sa>- 

vo kraštą apginiti nori. Tuoj pa
sitaisė ukrainetė.

-^.Matote, sakau aš, nėra1 pa
saulyje tokio krašto, kurio karo 
■specialistai tvirtintų, jog jie 
ruošiasi kitus pulti. Visi kalba; 
tik apie aaSvo tėvynę .,.'

—Tiesa, atkirto rusas,—^bet 
kiti kraštai buržuazijos valdomi, 
tai jie savo interesus gina, *0 
■mes darbininkų .»-.

--Tikrai gal ir taip, bet su
praskite, kad vilkės vaikai pa
lieka vilkučiais, bet kiekviena 
motina savo vaikus gina... 
taip 'lygiai ir vilkė,—pastebėjau 
aš tam rusui, bet .jis šios mano 
ironijos nesuprato. Iš viso Jų 
išsilavinimas politikoje buvo la
bai siaurutis. Pasaulio gyvenimą 

’ jie labai schematiškai suprato.
Yra SSSR atseit, darbininkų 

' tėvynė, o visa kita, tai tik jų 
į priešai. žinoma, su tokiais 
kalbėti, ar ginčytis; yra visai 
neįmanomas daiktas. Toliau ven 

' giu kalbėti politiniais klausi- 
1 mais, nes suprantu,1 kąd iš t( 
, šiaudų nebus grudm Ieškau 
bendrų pažįstamų ir daug mes 
jų surandame. Jie stebisi, iš 
kur tai visa žinau.

Bendras Pažįstamas
—Seku jūsų spaudą, o paga

liau juk ir man teko jttsų re
voliucijos įkarštyje būti, o kar-i 
tais it aktingai dalyvauti,—aiš
kinuosi aš.

—'Kaip gyvena jūsų smulkio
sios pramonės komisaras Liubi- 
movas,—klausiu aš jų. •

—žinote, man teko su juo be
veik metus bendradarbiauti, .pa
galiau keletas metų atgal mu

panašios rųšies
gyvenimą nu-:

Delegacija iš SSSR
Akys raibsta beskaitant. Liau' 

Juosi skaitęs ir dairaus, kas yra, 
•mano bendrakeleiviai. Mano sky 
riuje važiuoja kažkokia penkių! 

‘asmenų SSSR delegacija į Pa
ryžių. Jie tenais dalyvausią kor 
Ikiame tai kongrese. Toji dele* 
tgacija susideda iš trijų vyrų ir 
'dviejų moterų, feip vėliau pa
aiškėjo, tai buvo Viena baškirė, 
viena ukrainietė, vienas, rodos, 
'kaukazietis, gruzinas, vienas bie- 
lorusas ir vienas rusas.

Visi jię tarp savęs kalbėjo 
rusiškai.' Famažu ir aš į jų kal
bą įsiydliau. Viši didžiai 'nuste
bo ir kartu 'lyg nudžiugo išgirdę 
mane rusiškai mokant kalbėti. 
Visi jie 'aiškiai vengė (politine 
tema
mus atsakinėję/ labai nenoriai-. ’' •. r, } 1

Tariaus 'manė, kad aš esąs 
koks nors rusaš emigrantas, tai 
radau reikalo tuoj išsįąiš'kinti, 
iš kur važiuojąs. Tuomet jie 
tapo sUkalbesni.
jus. 'jaudrias interesuojasi,— 
klausiau jų. Ukrainietė aiškiu 
ukrainišku akcentu man -atsa
kė, kad jaunįfnas SSSR pramu- 
šęs galvą | techniką. Tos ri^ 
išjes mokykloje !esą besimokinau 
$ių su kaupu. Išgirdęs šiokį at
sakymą fr aš jos jau ukrainiš- 
kai paklausiau,>bet kokios rų- 
šjės' tedhriką jaunimas labiau-.' 
šiai įdomaujasi.

Ukrainetė patyrusi, kad kai-, 
Bu net ukrAiriškai dar labiau* 
nudžiugo ir dar atviriau kalbėk 
.» • V 

OP

'įvairius klausi

-Kuom .gi pas

PASIKEITĖ LIETUVOS IŠVAIZDA
Daugelis senesniųjų išeivių 

atsimena senąją prieškarinę 
Lietuvą. Daugumas tačiau yra 
matę tiktai (savąją ^pylinkę, 
nes tada nebuvo maoos dks- 
kumjomiš po kraštą keliauti. 
Jaunesnioji išeivijos karta nė
ra mačiusi nei senosios nei nau
josios Lietuvos.

Dabartinės Lietuvos visa iš
vaizda labai skiriasi nuo prieš
karinės. Dabar Lietuva yra 
gražesne, puošnesnė, lihkšmes-x 
nė; svarbiausia, dabar 
•va lietuviška. Lietuvos 
jos ir baudžiavų laikais 
buvo užėmę geriausias 
gražiausias vietas, ir

Lietu- 
vergi- 
dvarai 
žemes, 
juose

viešpatavo lenkiška kalba ir 
dvasia. Lenkiškumas buvo su
sisukęs lizdus ir klebonijose. 
Miestuose įstaigos buvo ru
siškos, namai, krautuvės taip 
pkt buvo kitataučių rankose. 
Lietuvių kalba ir dvasia tūnojo 
tiktai kaimuose, ūkininkų grį- 
telėse. Taigi iš lenkiškumo, ru- 
šiškumo ir žydiškumo apsėstos 
šalies teko padaryti lietuvišką 
Lietuvą. Per dvidešimts metų 
tas viskas pavyko padaryti. 
Dabar turime lietuviškas įstai
gas, lietuvišką kariuomenę, po
liciją; lietuviškų daugybę mo
kyklų, visur plėvesuoja Lietu
vos trispalvė vėliava. Tačiau 
didžiausi pasikeitimai yra įvy
kę dvaruose ir sodžiuose.

Nepriklausomai,Lietuvai, tarp 
daugybės kitų neatidėtinų dar
bų ir reikalų, kurie užgriuvo 
valstybę-—naujakurę, reikėjo 
•iš karto imtis 'pagrindinių že
mės reformų—dvarų parcelia- 
sijofi ir kaimų viensėdijomis 
skirstymo. Sunku apsakyti, ap
rašyti ir įsivaizduoti, koks tai 
buvo sunkus darbas. Iš 3,000 

-i dvarų reikėjo sukurti 60,000 
du net Berlyno buvova susiėję,. /naujų; i ūkių; 10,000 kaimų su 
jis tuomet buvo torgpredas. ' j 1,500‘000 hektarų žemes

vo naujakurė, nes kūrėsi nau
ja valstybė ant , karo griuvė
sių. Valdžia darė ką tiktai ga
lėjo kad naujakuriams butų 
lengviau įsikurti: davė pašalpų 
ir paskolų miško medžiaga, ja
vais pinigais. Naujakuriams 
daug padėjo ūkininkai. Kol 
naujakuris pasistato namelius, 
jis gauna pas kaimynus ūkinin
kus gyventi, pasiskolina pas 
Ūkininkus sėklos, arkliu^ lau
kui apdirbti; žodžiu, musų ge
raširdžiai ūkininkai naujaku
riams visaip talkininkaųo. Pra
slinko kelioliką metų, ir .atsi
rado buvusiose dvarų plotuose 
tūkstančių naujų žemės ūkių. 
Daugelis naujakurių yra jau 
visai gerai susitvarkę ir savi
stoviai ūkininkauja, žinoma, 
dar yra daug naujakurių, su 
didžiuoju vargu ir skurdu tebe- 
kovojanČių. Kadangi dabar jau 
ir valdžia gali daugiau padėti 
rūpestingiems naujakuriams, 
tai vra vilties, kad laikui bė
gant Tįsi naujakuriai

' karnai įsikūrę.
Kitokia darbų rūšis 

mų škirstymas. Čia 
‘kams /yra keblesnis 
•Keikia išžiūrėti ūkių

bus tin-

kartais

Pasirodo, maskvietis rusas 
LiubimoVą gerai pažįsta. Liu- 
bimo vą visi jie .gyrė, kad tai' 
esąs šaunus komisaras, daib^ 
štus, reikalus tvaiko gerai, jo 
žinyboje esama milžiniškos pa
žangos. t

Ukrainietė užsispyrusi kvier1 
•čia mane į Kiejevą .atvykti,

• Sa'kau, baugu man pas jus 
važiuoti...

—Delko ? nustebusi klausia 
u'krabiietė. !

Matote, jus tonais daug žmo-1 
nių šaudote ir net lietuvių daugį 
yra nukentėjusių, štai Ubare- 
viČių, Putną ir kitus supyškino-' 
te?

—Turbut buvo pikti vyrai, 
blogos valios sutvėrimai, kad 
reikėjo juos šaudyti, atkerta 
iki Šiol tylėj usi baŠkirė.

—žinote, kad paprastai vapie 
mirusius arba nieko nesako, ar
ba tik gerai <rie juos kalba. In
teligentingas kaukazietis su sa
votiška šypsena į mane pažiurė
jo.. Rusas sutraukė antakius, o 
Ukrainietė, žvali mergiotė, nu*-’ 
leido akis..

—Bet juk mes dar gyvename 
revoliucija, pagaliau ir kitur 
žmonės šaudomi! Nerimsta baš-( 
kirė. Jos mažutės tamsiai rudos' 
akys kažkaip ugningai į mane 
pažvelgė. >

—Ir vis dėlto, blogi reikalai, 
jei dvidešimts metų Jūsų parti
jai įsigalėjus tenka kariuojrne- 
nes rinktinius aukštos Jkvalifi- 
kacij.es vyrus šaudyti, Jų’k tai* 
buvo .generalinių štabų vadai! t

—Bet jie gyvenimą suko blo-: 
guoju keliu, jię ėjo išdavimo 
keliu,—jau šiuokart atsikirto 
rusas. . • .

(Bus daugiau)
A ž • u-.-1' T T!,.'/ ■: A r ■■ f.a~

* Gstyekaris prie Glark 41*| 
Oak gatvių suvažinėjo ir už
mušė Fi-ėd Beųthner, \40 m^ 
taipjau sunkiai sužeidė jo Uraur; 
gą Anthony Ktfchinski, 45 m.'

rei
kėjo ..išskirstyti viensėdijomis. 
Dvarų parceliacija jau baigta; 
baigiamas ir kaimų skirsty
mas. Dar 'liko neišskirstyta 3, 
600 kaimų su apie 500,000 hek
tarų žemės. 250 matininkų per 
4-5 metus -galutinai baigs kai
mų skirstymą.

Pagal pagrindinį žemės re
formos įstatymą, iš dvarinin
kų buvo nusavinta visi .miškai 
•ir žemes, o palikta tiktai 80 
hektarų. Netrukus paaiškėjo, 
kad dvarams palikta tiktai po 
'80 hektarų yra per maža, nes 
jie negalėjo tinkamai išnaudo
ti esamų ir vesti tikrai našų 
kultūringą stambųjį ūkį. Todėl 
dvarams buvo pridėta po 70 
hektarų. ,Tokiu budu dabar 
Lietuvoje didžiausi dvarai yra 
po 150 hektarų. Yra kelioliką 
dvarų, kultiems leista turėti 
daugiau, kaip 150 hektarų, bet 
tai yrą išimtys .ypatingai kul
tūringiem? ūkiams, beveik vi
sus miškus dabar turi valdžia, 
kuri aprūpiną visus miško me
džiagos reikalavimus. Dvarų 
žemės 'buvo išdabinta bežemiams 
ir mažažemiams. Bežemiams 
buvo duota sklypai po 8-ld-12- 
16 hektarų, įžiūrint vietos, že
mės rūšies ir kitų sąlygų. Ma-’ 
žažemiams buvo pridėta žemės 
jų ūkiams padidinti. Be to, iš 
dvarų žemės tfoftde buvo duo
ta žemės it miestelių praplėti
mui, miestelių amątininkams 
ir kitiems Žmonėms, mokyk
loms, bažnyčioms, o organiza
cijoms namams pasistatyti Įr 
kitiems viešiesiems reikalams.

Vienas buvo reikalas ir dar
bas žemę paimti, išmatuoti, 
sklypais suskirstyti ir žemės 
reikalingiems išdalinti. Visai 
kitas reikalas naujakuriui gau
tam žemės Sklypelį susikurti, 
kiek čia teko vargo pakelti, 
kiek darbo padėti, kiek suma
numo parodyti. Valdžia nauja
kuriams Jąbai didelės pagelbės 
negalėją duoti, nes ji pati bu-

yra kai- 
matinin- 
darbas.
savinin

kų dokumentus bei teises, rei
kia teisingai paskirstyti kai
mo žemę į atskirus sklypus ir 
juos tarp kaimo ūkininkų pa
dalinti. čia kyla visokių nesu
sipratimų, nusiskundimų, ne
pasitenkinimo. Pagaliau, kai 
visas painiavas 'pavyksta iš
narplioti, kaimo paskirstymo 
planas užtvirtinamas, praside
da ūkių kilnojimas į naujas 
vietas, čia besikelentiems įJ *
viensėdijas ūkininkams ateina 
sunkių darbų, vargų ir išlaidų 
laikas, kuris trunka
porą ir daugiau metų. Kaimų 
ūkininkai turi senus medinius 
trobesius. Senojoj Vietoj jie 
šiaip taip laikosi, o kai paju
dini, tai paaiškėja, kad naujoj 
vietoj seną trobesį sunku pa
statyti. Reikia naujų medžių 
pridėti, reikia lentų, stogams 
naujos medžiagos. Neužtenka 
vien sunkaus darbo, bet tenka 
•ir didelių išlaidų pakelti. Kas 
neturi savų jokių sutaupų, tas 
turi bristi į skolas. Daugeliui 
tiktai per ilgesnį laiką pavyk
sta naujoje vietoje tinkamai 
susitvarkyti. Valdžia gelbsti ir 
į vienkiemius besiskirstantiems 
ūkininkams; duoda nemokamai 
arba ilgesniam laikui išsimokė
tinai miško medžiagos, per že
mės Banką suteikia pa
skolų, per savo technikus duo
da patarimų statybos darbuose. 
Nors į vienkiemius kalimasis 
yra sunkus, bet kai viensėdi
jose susitvarko, tai žmonės 
džiaugiasi. Čia visą žemę turi 
aplink trobas, lengviau žemę j- 
dirbti deriių suimti, galima ge
riau ir pelningiau ūkininkauti.

Ir pajėgesnieji naujakuriai, 
ir išskirstytų kaimų ūkinin
kai naujose vietose stengiasi 
pasistatyti erdvesnius, pato
gesnius, trobesius, užvesti so
dus. Taip kad dvarų žemių įš- 
Qjarceliavimas ir kaimų į vien
sėdijas išskirstymas iš pagrin
dų 'pakeitė Lietuvos išvaizdą.

Tsb.

Neregistruoja darbi
ninkų i ligonių kasa
UKMERGE. —• Ukmergės 

Apyg/ ligonių kasos revizorius 
šiomis dienomis lankė Širvintų 
•miestelį, kontroliuodamas ar 
darbininkai • visi įregistruoti į 
'ligonių kasą. Buvo rasta daug 
apsileidimo. Kopanso veltinių 
dirbtuvėj buvo surasta neį re
gistruoti <6 darbininkai. Taip 
ipat buvo (rasta nejregi^truoti -5 
darb. Kalbos plytų dirbtuvėje, 
šiems 'piionininkams surašyti 
protokolai.

kacij.es
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur ^inkimi^JšvakareseDėt r oit o liet u vių veiklos
Naujieji automobiliai. Traukinys užmušė žmogų.

JDu žu-
- Studentai pašisakč už 

' Atsišaukimas

Bus mokamos pensijosžuvo aludėje.
vo automobilių nelaimėje.
savivaldybę. — Dainuoja ir rašo.
j moteris balsuotojas. — Reikalauja balsavimų. -* 
Skurdo pasėkos. — Statys ligoninę, Bulvių pa 
rodą. — Automobilistas suvažinėjo briedį. — Atei 
ties miestas. '

Norman Thomas Kalbėjo Apie 
kandida: 

datus Remia ir Pažangieji De-_ 
r mokratai

* i ■

Detroite dabar didžiausias 
judėjimas ir bruzdėjimas. Mat, 
čią yra susispietusi automobi
lių pramonė. O dabar kaip tik 
išeina naujieji modeliai. Vadi
nasi, 1938 m. modeliai.

Kaip ir paprastai, eina di
džiausios lenktynės.- Kiekviena 
kompanija stengiasi naujus 
modelius padaryti prašmat
nius, kurie patrauktų žmonių 
akį. Be to, reikia ir visokie 
pagerinimai padaryti, nes ki
taip sunku -konkuruoti.

Dabar prasideda garsinimo
si kampanija, rengiamos auto
mobilių parodos. Tos -parodos; 
įvyksta ne tik Detroite, bet ir 
kituose stambesniuose mies-i 
tuose.

šie metai automobilių pra
monei ‘buvo 
automobilių 
daug jų ir 
kompanijos

visai neblogi. Daug 
buvo pagaminta, 

parduota. -Detroito 
skdlbia, kad jų už

darbis siekiąs pusšešto nuo
šimčio. Jos pranašauja, kad’ 
kiti metai irgi turėsią būti la
bai geri: jeigu jau negeresni, 

t tai neblogesni, kaip šie me-- 
tai.

—o
' Pereitą sekmadienį iešminin

kas pastebėjo, kad iokomoti-' 
vas yra kraujo aptaškytas. Vė-: 

>> liau surado -ir žmogaus -kunoj 
* dalis. Į pietus ‘ ;nuo Milfor&į 

buvo 'surastas ir švarkas.
Policija mano, kad užmtfš-Į 

tašis vyras tyčia ar netyčia; 
pateko po lokombtivo. Matytį,į 
traukinys tuo metu ėjo labai* 
greit, todėl pakliuvęs ant ke
lio vyras liko tiesiog į šmotus^ 
sudraskytas:

Kolkas dar nepasisekė patir-’ 
ti užmuštojo vyro pavardės.

—o—
Leo Sowles nukrito nuo -pa-j 

kopų į skiepą ir tiek skaud
žiai susižeidė, jog netrukus pa
simirė Henry Ford ligoninėje. 
Nelaimė Įvyko alinėje adresu; 
14333 Ford iRd.

Sowles buvo 46 metų ani-į 
žiaus.

—o—
Pereitą sekmadienį kryžke

lėje smarkiai susidūrė du au-i 
tomobiliai. Du liko užmušti 
vietoje ir du sunkiai sužeisti. 
Užmušti liko John Nesbit iri 
Joseph Olech.

vio Readingo rėmėjai specia
liai atšišadke »j moteris balsuo
tojas, kad jos padėtų’ išri-nkli 
jų remiamą kandidatą į ^aje
rus. Savo atsiŠairirimuose jie 
pranašauja, visokių nelaimių, 

-bus ^rinktas majoru! cjeigu
O’Bitfen.

Tačiau tie gąsdinimai 
tidk nevykę, jog vargu jie 
žagareiviams daug padės.

yra;
at>-

aliFCINT, M5CK. — Vietos 
nių laikytojai surinko 20,000 
balsų (fcr įteikė ipetioiiją, kad šia
me mieste ‘britų leista .parda
vinėti alų stiklais. Reikalauja- 
>ma, kad tas 'klausimas butų 
išspręstas balsavimu. Vadina
si, kad patys -piliečiai ,pasisa
kytų ;ar jie 'nori, kad -alus bu-į 
tų stiklais pardavinėjamas.

—O— !
TOCUMSEH, MICH. — čia 

netrukus 'bris .pastatyta ligoni-l 
■nė, kuri atsieis apie $40,000. 
Jau liko sukelti statybai rei
kalingi pinigai.

>Lapkri-įDAPEER, MICH.
Čio 9 d. <čia prasidės vadinamo-' 
ji bulvių paroda, Ikurioje daly-i 
vaus pietinės Michigan valsti-; 
jos farmeriai. Paroda truks! 
tris dienas.

—o— 1
•' MARION, MICH1. Williaffi; 
Graves suvažinėjo automobiliu*

.DĖTROIT, Mioh.—Spalio 19* 
d. U. A. W. svetainėje kalbėjo 

; Norman Thomas. (Mat, kitą am 
tradienį įvyks miešto valdinin
kų su'vmajoru priešakyje rinki
mai. Thomas tad ir atvyko agi-' 
tadijos reikalais.

Prakalbas • surengė Wayne’ 
kauntės socialistų organizacija. 
Thomas- savo ‘kalboje pažymėjo 
tą taktą, jog darbininkų tvar-' 
komi miestai labiausiai pasižy
mi savo pavyzdinga tvarka. Tar‘ 
sime^ Europoje pavyzdingiausi 
miestai yra Kopenhaga, Stock- 
iholmas ir dar keli kiti.

“Nepartinis” Reading visais'' 
Ibudais graudena balsuotojus, 
ikad jie nebalsuotu už partijos; 
ižmones. Vadinasi,, už tuos kan
didatus, kuriuos remia organi
zuoti datbininkai. Butų gerai, 
pareiškė Thomas, kad Reading 
pasirūpintų susipažinti su tais 
miestais, kuriuos valdo darbi
ninkų balsais išrinkti žmonės. 
Jei jis tai padarytų, tada pa
matytų, jog 'kaip tik tie mies
tai yra geriausiai tvarkomi. Be 
to, ne Reading’ui apie beparty- 
viskumą kalbėti: juk jis yra at- 
žagareiviškiausios piliečių gru
pės atstovas. ,

Thomas kalbėjo vieną valan
dą su viršum. Jis 'vis, ragino 
darbininkus, kad jie daugiau po
litika' domėtųsi. Ir ne tik domė-> 
tusi, bet ir patys politikoje da
lyvautų. . »

Šią proga tenka pažymėti, jog; 
■nominacijose laimėjo U. A. W. 
remiami kandidatai. Būtent, kari 
’didatu į majorus liko.nominuo
tas Patrick H. O’Brien, o į

didelį briedį, kuris nespėjo išpi niiesto tarybą Irący M. Doll, 
! ‘‘R. J- Thomas, Walter Reuther,•kelio pasitraukti.

Atrodo, kad netrukus auto-į 
mobiliai sudarys pavojų netĮ 
miškų .gyventojams. į Vadinasi,; 
visokiems žvėrims. .

FUNT, MICH. —- Vietos .fce-i 
darbių šelpimo administracija! 
yra susirupinusi tuo, kad jos 
globojamose šeimose Vis, la
biau ir labiau (pradeda .įsiga
lėti džiova.

Administracija sako, jog {fi
ga įsigali vyriausiai dėl to, 
kad trūksta
patalpų. Kada žmonėms tenlka 
gyventi savo 
tai ir džiovai atsiranda ‘palan 
ki dirva.

gerų ir -sveikų

Tošies 'urvuoge,

ALBION, MICH. — Vietos; 
kolegijos studentai nubalsavo,- 
kad reikia vėl atšteigti stu
dentų senatą. Studentų sena
tas buvo panaikintas 1929 mj 
kada tarp jo ir kolegijos va-Į 
dovybės įvyko smarkus susi-* 
kirtimas. Tačiau da!bar Studen
tai ir vėl yra pasiryžę 'įgyti, 
taip sakant, savivaldybę.

Lotte Lehmann yra pasižy
mėjusi dainininkė. Pereitą sek
madienį ji koncertavo Detroi
te. Daugelis pifmą kartą. pa
tyrė, jog Lehmann ne .tik yra 
pasižymėjusi dainininkė, bet 
taip pat ir pasižymėjusi rasj’- 
toj^. Ji yra (parašiusi kelias 
knygas, kurios turi didelį tpa- 

vsisėkimą. Geriausiai sekasi ra
šyti, sako ji, kada maža laiko 
tėra. Vadinasi^ kada reikia 
skubėti. Tada kažkaip protas 
-geriau dirba.

Kaip žipia, kitą antradienį 
miesto avimai. Atžagarei-

Lapkričio 6 d. Detroite at
sidarys automobilių paroda. 
Ryšium su ta paroda bus pa
rodytas ir ‘‘ateities miestas”. 
Vadinasi, bus parodyta, kaip 
Detroitas atrodys 1960 m. Pra-i 
našaujama, kad miešto gatvės 
tada bus taip sutvarkytos, jųgį 
ndt viduriniestyįje bus galima; 
penkiasdešimt mylių per va-; 
landą greitumu važiuoti, ir 
'niekas -ant kelio nesipainios.; 
Mat, automobilistams bus pa*-; 
daryti specialiai kėliai, ku
riais pėstiems žmonėms bus.- 
draudžiama vaikščioti. .

— Michiganp Pilietis.

-  ------- , T T AUVUVUVl, 
Maurice Sugar ir Richard Fran- 
Ikeristeen.

Jeigu nominacijose darbinin- 
ikų balsai ir susiskaldę, tai per 
(rinkimus, kiek galima spręsti, 
ipasireikš didesnis vieningumas. 
Vadinasi, visos darbininkų gru- 
Ipės balsuos -už jau nominuotus 
Ikandidatus, kurious remia uni-l 
.jos. Nominacijos aiškiai paro
dė, kad vieningai veikdami dar- 
Ibininkai gali daug padaryti. At-i 
'-Žagarei viai tikrai nesitikėjo, 
Ikad darbinirikai susilauks tokių 
^stambių laimėjimų, štai kodėl jie 
dabar visais budais stengiasi 
llapkričio -2 d. pravesti savo kan-; 
didatus. Žinoma, jie jokiomis 
priemonėmis nesivaržys: darys 
viską“, kad tik unijų remiami 
(kandidatai negalėtų laimėti. Rin 
Ikimų dieną darbininkams todėl 
(reikės ypačiai budėti.

Beje, bus pravartu pridurti, 
ikad j prakalbas susirinko pil- 
nutė svetainė žmonių. Įžanga 
•buvo nemokama. Išlaidoms, pa
dengti buvo renkamos aukos.

—-Detroito Pilietis

SLA 352 KUOPA
Spalio 17 -d. SLA 352 -kuopos 

pirmininkas. K. Markūnas (Mar 
•tin) sušaukė visos kuopos val
dybą ir pramogų komisiją, kad 
sudarytų planus geresniam vei
kimui. Vadinasi, kuopa pradės 
rengtis gruodžio 12 d. Mat, tą. 
dieną bus kuopos metiniš pa
rengsimas. .{Bus suvaidinta kome
dija “Aukscį Veršis”. Vaičius 
■gabiausi mu^ų mėgėjai artistai,. 
kai-p antai : p-ia Molienė, Dilius, i 
Pilka, B.esasparis ir Azusas.

Šiame parengime dalyvauti 
rengiasi- ne tik kuopos nariai, 
bet ir visi7 Detroito lietu'viaji. 
Suįddminti yra ir jaunuoliai nuo 
12 -iki 18 mėtų amžiaus. Mat, 
jie pakviesti' yra dalyvauti kon
kurse. Būtent parašyti raštą šia 
tema: Kodėl aš turiu priklausy-‘ 
ti SLA ir kokią iš to ’aš naudą 
turėsiu?. 

. i

Konkurso raštais spręsti yra. 
išrinkta komisija* iš Motuzo, 
Kemešienes ir Kybarto. Jaunuo
lis, kurio raštas bus pripažin
tas geriausiu, gaus pinigišką do
vaną. :

Jaunuoliai yra kviečiami kon
kurse dalyvauti. Apie konkurso 
sąlygas. galite* patirti iš komi
sijos pirmininko p. Motuzo.

Toliau kuopos valdyba nuta
rė spausdinti programas knygu
čių formoje. ' Programoms bus 
renkami garsinimai iš biznierių. 
;Į komisiją garsinimams rinkti 
liko paskirti K. Martinas, M.. 
Kemešienė ir Budvidis. Komisi-. 
jos pirmininke paskirta M. Ke
mešienė. Todėl visi, kurie norite 
programoje pasigarsinti, kreip
kitės šiuo adresu: 2041-23 St.

Beje, šia ^bga reikia primin
ti, jog biiš u renkamus’ir švei- 
kiaunias berniukas bei sveikiau
sia mergaitė. Taip pat sveikiau 
šių dantų berniukas ir mergai
te. Išrinktiems berniukams ip 
mergaitėms bus paskirtos dova
nos. Dalyvauti gali jaunuoliai 
ir jaunuolės nuo 12 iki 18 me
tų ahižiaus. Vėliau laikraščiuo
se bus pranešta, kur reikės už
siregistruoti.

Vakarą garsinti sutiko visa 
eilė korespondentų, kaip antai: 
Besasparis, Motuzas, Kemešie- 
ne, Kybartas ir Venselevičius. 
Iš 'valdybos narių« susirinkime 
dalyvavo K. Martinas, P. Motu
zienė, Kizis, Ambrose, Vence- 
levičius, Jeleck, Kemešienė, Ky
bartas, Motuzas ir Budris. Ne
galėjo dalyvauti tik sekretorius 
Overaitis. Iš pramogų komisijos 
dalyvavo Besesparis ir Kazys

-----——z.
tas darbas ras pritarimo ir vie-; 
tos lietriviuo&e. '

—JM. Kemešienė
fflEš ^PENKIS ŠIMTUS PEN

KIAS MIŠIMT METŲ
•Lietuvių Laisvamanių Etinės 

Kdlturos vietos kuopa rengiasi1 
paminėti Lietuvos krikšto *550! 
metų sukaktį. Ta proga lapkri
čio 5 d. bus surengtos prakal
bos Rusų darbininkų svetainėje 
921'9 RusseirSt;, East Side. Pra 
kalbos prasidės 8:30 vai. vaka*- 
ro. . .

! Kalbės Dr. M. Palevičius. Jis, 
•aiškins, kada ir kodėl Lietuvo- 
je buvo įvesta -krikščionybė, ir 

‘kaip lietuviai buvo pakrikštyti. ’
šios prakalbos bus tikrai įdo

mios, todėl visi yrg- kviečiami 
atsilankyti. Įžanga nemokama.

Prieš prakalbas toje pat sve
tainėje įvyks ir kuopos susirin
kimas, kuris prasidės 7:30 vai. 
vakaro. Mariutė
ATSINAUJINO “NAUJIENAS”.

Aną dieną sutikau drg. Bir
mai tienę. Ji tuoj .pastebėjo 
man: girdi, kodėl neateini? Ban
džiau visą bėdą suversti ant 
laiko stokos, "bet ji tuo pasitei
sinimu nepasitenkino. Esą, juk 
jrenki “Naujienoms” prenume
ratą, o aš kaip tik ir norėjau 
laikraštį atsinaujinti.

Dabar, sakau, visai kas kita: 
tokiam tikslui tikrai surasiu 
laiko.

Kitą dieną jau buvau drg. 
Dirmaitienes rezidencijoje kaip 
“Naujienų” atstovė. Nors šio 
dienraščio skaitytojams Dirmai- 
čių šeima yra gerai žinoma, ta
čiau Vis dėlto ir šį kartą šį tą 
parašysiu.'' ’
v' Besikalbant drg.' Dirmaitienė 
pastebėjo,1 jog ji pasigendanti 
“Naujienose” tokių apysakų 
kaip “Drakula” bei tokių įdo
mių raštų, kokius rašė Dr. C. 
Kasputis. Būtent, “Vikingų ke
liais Lietuvon”; Ji sako, kad iš 
viso apysakos -ne tik jai, bet ir 
daugeliui skaitytojų labai patin
ka. Pareiškė ji savo pasitenki
nimą Moterų. skyrium, kur yra 
rašoma apie moterų madas bei 
paduodami receptai šeiminin
kėms. •

Toliau paklausiau apie farmą 
kuri priklauso Dirmaičiams. To
ji farma yra apie 85 mylios nuo 
Detroito, būtent, netoli nuo Ca
ro, Mich. Toje farmoje per pas-' 
kutinius devynerius metus gy-į 
vena pats Dirmaitis. • ■

Drg. Dirmaitienė pareiškė, 
kad farmeriškas gyvenimas nu-

■Dirmaičių farma susideda iš 
20 akrų žemes. Yra gražus so
dos ir daugybe vairinių medžių. 
{Bendrai farma yra šauniai j- 
rengta. Auginama daug -vištų.
'"Dirmaičiai yra seni “Naujie
nų” skaitytojai. -Prenumeruoja 
jie net dvi “Naujienų” kopijas:, 
laikraštis yra siunčiamas į tar
mę ir į miestą.

• I 4

Turiu .pasakyti, kad Birmai- 
čių namai yra tikrai jaukus. Tai 
savo rųšies muzikos centras,- 
kuri sukasi Dailės choro veikla.! 
Mat, pas Dirmaičius gyvena J.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

Pilka, kuris yra labai darbštus 
choro narys.

—Kemešienė

[Tuk*taa£hi p«*i4ki palengvi
nimo gžlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluos* su keliai* 

iisitrynlmais.
PA1N-EXPELLERIS 

su "Inakro” valsbaženkliu yru

. W D P l O F A M O U l 

LINIMFNT v

-Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti. '

' APSIDRA-tJSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
I Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraudė ;

į ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $1501 
iki $5,000100. Ligoje pašelpos gaili gauti “ $6.00, $9.00 ir $12.00 ' 
savaitėje. . -z

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

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

(SUStV-IENIJfMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Uarfnti p*umb'n£a' ir apš''_ 
Vai Iv Ii dymyj Įrengimai!

Garantuoti!
r Sutaupysit
f i
I n Kodėl rizikuoti? Kiekvienas per mus

parduodamas vartotas Boileris yra iš
bandytas ir garantuotas. Atsilankykit 
ir ' pamanykit didžiausi ir turtingiausi
Sandelį Chicagoje—ir jus sutaupysit pi
nigų. •

DIDELIS SANDELIS VARTOTŲ 
RADIATORIŲ

VARTOTŲ PLUMBINGŲ BARGENAI
Patikrinkit musų 
pirm negu pirksit, 
jums galime sutaupyt pi
nigų ant vartotų Plum-J 
bingų

MAUDYNĖS J 
,'taip pigiai ’kaip

*7,50
be pridSČkų.

ir 52 CfJių Virtuvės Sinkos. Visai -naujos, bet tru
putį netobulos. Beguliarė $15.00 verte už ......................

NAUJOS VIRTUVES SINKOS
. . v ' . be pridėčkų.

Chicagos didžiausias stakas vartotų boilerių, radiatorių, paipų, suduri- 
•mų, vožtuvų, vonių, slrtkų, toiletų, etc. 'Gaukit musų kainas pirm negu 
.pirkaite. 'Patenkinimas garantuotas. .

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

42

Būtis. Vadinasi, SLA 352 kuo- sibodęs 1V jie. esą nusitarj tar
pa’ pasimojb tikrai gražų dar
bą dirbti. Reikia tikėtis, kad į Detroitą.

mą, parduoti ir visai persikelti.

MOTERŲ
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jųsų pagarsini-

No.

No.
r ■

68- DEKLAMATOK I U S.
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, -164 I
puslapių -knyga .... '• **
69- ^EHjSS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
-lapių knyga ......... ..****
70- mGUVDI-LIUDI. Lyriš- '
’kos ir 'kitos eilės. Kam 
patinka ‘tikrai gražios ei
les ir kas nori flrasimo- 
lįnti eiliavimo, tas neat- . 
sigerės šia 105 Crtį 
pusi, knyga ...... wv

/.

J •

Užsisakydami prisiųskite 
mpney orderį ;

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. ' 

, CHICAGO, ILL.

H. BEGEMAN
Brighton Park Vadovaująs Credit Jeweler 

DAIMANTAI IR LAIKRODŽIAI
------ ------------------------ NEIMAM NUOŠIMČIŲ NĖ PALAUKŲ$ i nn *M0KĖT• .1 • VU PER SAVAITĘ

DAIMANTAI, JEWELRY, LAIKRODŽIAI 
IR SILVER WARE

ELGIN, BULOVĄ, GRUEN 
_ HAMILTON, GRANT

GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISAS DARBAS
■ GARANTUOTAS VIENIEM METAM

4184 ARCHER AVE.M E „D’S»į

JEWEL'RY

ŪSE

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

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

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

_ Night and MorningTZ/ve PromoteaClean, HealthyCondition 
nuo ^Saulės, VjĮjo, 

Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Dėl Akiu suerzintų i 
arba Dulkių, vartokite 'keletą lašų Mu 

rine. .r...............

Sale for Infant ar Adult. At allDruggists.
JTrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept.-H. S»,ChIcago

OUR

NMĮHENOS
1739 So. Haisted St

CHICAGO, ILL.
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Miss Lithuania
Diena Iš Dienos

kais tarpe 2 ir 3 valandos po 
pietų, gaus vaikučiams dova
nų. , ,

M A D O S

Krautuvėje (Skelb.)

Ponai Kuraičiai 
Surengė Šaunias 
Išleistuves

P-lė Mariona Rakauskaitė, 
Lietuvos Operos dainininkė, 
netrukus apleis Ameriką ir grįš 
į Kauną. Stambesnėse lietuvių 
kolonijose jai bus surengti ke
li koncertai, bet apie gruodžio 
viduri ji jau išplauks į Euro
pą. Vadinasi, nors Amerikoje 
p-lė Rakauskaitė dar ir pasi
liki kelias savaites, tačiau 
Chicago jatf visai apleis.

Trečiadienį ponai Dominikas 
ir Della Kuraičiai savo namuo
se (3228 S. Union Avė.) su
rengė p-lei Rakauskaitei išleis
tuves, kurios buvo tikrai šau
nios. Dalyvavo, be p-lės Ra-

O®
GREITA PERGALĖ. — Orai Zumwalt iš Wolf 

Creek, Mont., greitai parmetęs ir paguldęs jautį antra
me metiniame pasaulio čempionatą rodeo, kuris dabar 
yrą laikomas Chicagoje.

• ■ - ------------------ J

Miss Lithuania, kuri yra iš
rinkta karaliene Automobilių 
Parodoje lietuvius atstovauti, 
rytoj tarpe 2 ir 3 vai. popiet 
atsilankys į Boston Batų 
Krautuvę, kuri yra prie 3435 
So. Halsted gat Jos atsilanky
mo tikslas yra papildyti savo 
drabužinę, BOSTON BETTER. 
SHOE —arba Bostono geres
niais bateliais, kuriais ji ren
giasi automobilių parodoje 
avėti.

Miss Lithuania, kuri r HALLOWEEN
1 4 ’

PARĮ

CRANE
COAL COMPANY
5332 'So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
Screened) ..............— tonas.

SMULKESNĖS $7.15
Tohaa ...................................
•Perkant 5 Tonus ar Daugiau

kauskaitės, ponai Gųgiai, By- 
anskai, Saboniai, Zimantai, Bie- 
žiai, Bulaw’ai, Steponavičiai, 
Augustai, p-lė M. Brenzaite, 
p-ia Kiras, p. Al. Misevičius ir 
dar keli-kiti.

Vakarienės metu p. K. Ste-

,,■■■■■■ ■ ................ — " I ■ .  —• I II ru II ............................... _ ....

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks penktadienį, spalio 29 d., 9 valandą vakaro, daktarų 
Strikolio—Vezelio ofise, 4645 S. Ashland avė.

Dr. J. J. Šimkus, rast.
Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 

susirinkimas jvyks sekmadienį, spalio 31 d., 2 vai. popiet, 
parapijos • salėje. Visų narių dalyvavimas yra reikalingas. 
Yra’ svarbių reikalų svarstymui. -j—F. A-nis, kliubo koresp. 

SLA 238 kuopos mėnesinis susirinkimas atsibus 31 d. spalio, 2 
vai. po pietų, K. Gramonto svetainėj, 4535 S. Rockwell st. 
Visų narių pareiga atsilankyti į susirinkimą. Taipgi kurie 
esate skolingi su mėnesinėm duoklėm, malonėkite užsimo
kėti susirinkime, kad išvengti nemalonumų.

J. Povilaitis, rast.

ponavičius ėjo tostmeisterio pa
reigas. ,Ir reikia pasakyti, kad 
tai jam labai sekėsi: vykusio
mis ir sąmojingomis pastabo
mis jisai visai kompanijai pri
davė jaukią nuotaiką. O kal
bėti beveik visi turėjo, Ir vi
si sudėjo, geriausius linkėji
mus panelei Rakauskaitei, ku 
ri pabaigoje visiems susirinku
siems labai nuoširdžiai padėko
jo.

Per visą laiką vaišingieji ir 
svetingieji ponai Kuraičiai su 
savo asistentais žiurėjo, kad 
svečiams nieko netruktų.

Kadangi tarp svečių buvo 
visas būrys dainininkių, daini
ninkų ir muzikantų, tai ir mtf 
zikalis programėlis buvo išpil
dytas. Dainavo ir p-lė Bakau- 
skaitė.

žodžiu sakant, ponų,„J<urai- 
čių surengta puota 
niai praėjo.

Visi, kas tik pageidautu-. 
mete su Miss Lithuania asme
niškai susitikti, esate ragina
mi atsilankyti į Boston Shoe 
Store pasakytu laikų* Jei tė
vai, atsilankys kartu su vai-

- --------------- ?---------------------1------------------ ?--------

Kviečiamą visus ■ draugus 
ir kostūmerius į HALLO- 
WEEN P ARĘ. Bus veltui 
užkandžiai, grieš gera mu
zika. Linksminsimės visi.

WALTER PALIONIS
Savininkas

COMMUNITY INN 
3203 S. Halsted St.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkrautftom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štarus 

arti ar toli.
3406 SOUTH \ 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

YPATINGO jDEZENIO MEZGINIAI LOVAI

•r«j

1 ’mI&I U’-hi
PATTERN 1520CROCHETED ACCESSORIES 

I

No. 1520—Nors šie mezginiai išrodo ypatingi, bet. juos 
greit galima numegsti. Kapa susideda iš 9^ colio ketvirtainių 
šmotų, kuriuos paskui suąiusit eilėmis ir vidurį numegsit 'kai 
medalionai bus jau susinti. Jus gausit visas instrukcijas su 
patternu.

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Naudokitės Proga!
, • • • •

"VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio - 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks 
11 d., Amklgamated Auditorium, 333 So. 
Boulevard.

gruodžio 
Ashland

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

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

Garsinkites “N-nose”

GrĄnD OPEN1NG
RŪTOS NAUJO TA VERNO

' 3141 SO. HALSTED STREET .

šeštad. ir Sfekmad., Spalio-Ostober 30 - 31
BUS GRAŽI MUZIKA, UŽKANDŽIAI IR SKANUS GĖRIMAI 

. ' Kviečiu visus draugus ir pažįstamus.
' M JUOZAS RŪTA.

bai sau-
— N.

dfdt
4524 THE BRIDEGPORT 

KNITTING MILLS
F. SELEMONAVICH 

SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SfeKMA- 

DIENIAIS 
Telefonas

, VICTORY 34S6
504 WEST 33-rd STREET

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)
. .. r. .• / . .

I 1 ■ r....... t ............................... .....

23 d., pas
West 51 st

MINĖJO 
Vardadienį 

♦

šeštadienį, spalio 
pp.v Venckus, 651
Street, jų tavernoje įvyko'šau
ni varduvių'parė. Mat,.p. Venc
kienė yra Uršulė. Buvo mini
mas jos vardadienis.1 Pp. Venc
kui yra geros šiędįęs, tir. drau
giški žmonės, tad, žinoma,
jiems drau'gų nestokuoja. Su
sirinko gražus būrelis.

Dalyvavo p-a Shulmistras, 
siuvėjas; P. Venckai, Anna 
Venckus, Beauty Shop opera
torė; I. Shulmistras, česnienė, 
Ramonienė, Yuknienė ir kiti.

Roosevelt Furniture Com-
pany' prisiuntė gražią dovaną, 
o rfu'o visų dalyvių p. Venckie
nė gavo grindinę lempą. Ji 
taipgi aplaikė dovaną iš Mon- 
treal, Canada nuo brolio ir se
sers pp. šulmistrų. , r • \

Už atsilankymą ir už dova
nas bei gėles, pp. Venckai yra 
visiems širdingai dėkingi. 
» Y uknienė.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Joseph Mikos,
Zmuda,v 21

Arthur Wallirf, 
Westberg, 25

Reikalauja
Perskyrų

Mary Kiauše 
Krause

Gavo 
Perskyras

Marion Gesas
G esąs.

27, su

29, su

nuo William

Irene

Anne

liliiiiliiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHiliniiii  linini m imu n m n n

niniiiiniiiiiiiiiiniiiiinniiinniiiiiiiniiiiiiiininnnii

Tvirtos skuros 
Gerai tinka 
Suedes 
Kids
Cuban .
Gumos Kulnys

AUTOMOBILI

ASMENIŠKAI

SUBATOJ
• v

SPALIŲ 30 D. TARPE 2:00 IR

3:00 VAL. POPIET

SHOE STORE
3435 South Halsted Street

SUSITIKIT SU

Miss LITHUANIA
KARALIENE

No. 4524—Sporto suknelė. Tai 
patogi ir praktiška suknelė. Nau
jos mados margas vilnonis mate- 
riolas tiks Šiai suknelei. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, ,40, 42 ir 44 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blam 
kūtę arba priduoti pavyzdžie 
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
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
skyrius yra vedamas tikslu pa-šis 

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, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL

nuo Leonard

Išbuvo 29 metus 
kalėjime, dabar 
vėl pakliuvo

1893 m., būdamas tik 18 me
tų amžiaus Frąnk Price pirmą 
kartą pakliuvo kalėjimam Nuo 
to laiko,praėjo jau. 44 metai, 
bet Price retai iš kalėjimo išei
davo, nes išėjęs vėl į* jį gryšda- 
voų Per tą laiką jis yra išbu
vęs kalėjime viso 29 metus.

Dabar Price yfa 62 m. am
žiaus, bet vėl pakliuvo kalėj i- 
man: jis tapo pagautas bandant 
apiplėšti vieną namą.

Miss LITHUANIA skirsis sau Garsiuosius 
BOSTON BETTER SHOES

. .     — — -------------  r ’ '

Jus irgi galite gauti porą
BOSTON’S BETTER SHOES

DrIort
Gražaus stiliaus TINKANČIŲ KARALIENEI

Viskas skuros 
Visos kulnys 
Mieros 2 iki 10

1 Plotis AAAA iki EEE

Vėliausio paterno
Vėliausio dezenio
Naujausios kūrybos

VYRAM IR VAIKINAM
I

OXFORDS

ir 
aukšč.

Vaikų ir užaugusių 
[ERGINU BATELIAI

GERIAUSIOS MARKĖS t• ,\ ,• • . • • •
VISKAS TVIRTOS SKUROS
ALL BRANDS. POLL PAROT
žemos kainos

)YKAI DOVANOS
VAIKAMS IR LYDŽIANTIEMS TĖVAMS

& n’

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

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

Čia įdedu, 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.......... —

Mieros ________ ___ per krutinę

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

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

JOHNOKSAS
4405 ^0. FAIRFIELD AVENUE 

Ir prisi 
maišyk __  _____ __
liais, jardais ar loadais.

uodžemio, su Humus su- 
kvietkų ir daržų buše-

(Vardas ir pavardė) FOTOGRAFAS
(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Pirk už Cash .
Sutaupyk ant jCFę

Anglių
Vienintelis Chicagos Kiemas 
Siūlantis 50 Skirtingo Gero 
Kuro už Prieinamas Kainas

LUMP ARBA NUT
Sukastos, 10 Tonų
Pocahontas ’• Mine Run

\ 40% rupios 1
Franklin County Stoker

Nut ................................
East , Kentucky 2-in

Stoker Nut ..................
Pocahontas Mine Run, 

60% rupios ............
So. Illinois 2x3 Nut arba

Big Lump šakėse ......
LOTAI VEŽIMAIS (su
Ta Pati šilumos Kokybė kaip
B B ef
Atmatos $3.00 už Ton^

RAOIANT COAL CO.
YARDS 0830

Main Yard 450 W. 35th St.

CONRAD
\ FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Harbas garantuotas.

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

LIGONINES—
HOSPITALS

$5.00

$7.10

$5.10

$6.00

$7.25

$6.50

Tax)

Kodėl ?

f merred by niįifoiis
to mayonnaise

• Cholce ingredi- 
ents ivhipped to jfl 
atnazing creami- 
nesą in the /<— 
Kraft Mir- /C 
ac!e'Whip 
machine.

Garsinkites

CHUTtttf

‘N-nose”

SVEIKATOS KLINIKA

l'ONSILAI IŠIMAMI $ 1
už ...... 1..................................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...................

PALAGO PAGELBA $20
NAMIE už ......................... .

^KZAMINAVIMAS
OFISE .......................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mąno užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės,. Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš’ lietuvių tautiškų 
kapiniu vartus. Kviečia visus savi
ninkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius 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 East 291St.
J. J. TOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 5165
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Lietuvos Oro

Paroda
Rinkinys išstatytas La Šalie 

Hotel rumuoše

Metinėj Chicago Philatelic 
Society pašto ženklų parodoj, 
Hotel La Šalie, prie Madison ir 
La Šalie gatvių, bus išstatyta 
ir Lietuvos oro pašto ženklų 
kolekcija, kurioj vieną langą 
(frame) sudarys pilnas rinki
nys pašto ženklų Dariaus-Girė
no transatlantiniam skridimui; 
paminėti. Paroda prasideda' 
šiandien, spalių 29 d., ir baig
sis sekmadienį, spalių 31 d. va
kare.

šioj parodoj tarp paprastųjų 
Lietuvos .oro pašto ženklų atsi- 
lankrasieji pamatys ir nepa
prastų retenybių: klaidingai at
spausdintas, prabinius, atbulai 
perspausdintus (mverted sur- 
charge), 1930 m. laidos sumai
nytus biustus prez. Smetonos 
ir D. L. K. Vytauto, taip pat 
Dariaus—Girėno tTJ'taataicos” 
vežtas vokus. Išstatyti Lietuvos 
oro pašto žerikla'i sudaro pilną 
oro pašto ženklų kolekciją. Ko
lekcija yra Igno Sakalo, 6747 S. 
Ar lesiau Avė., nuosavybė*

Įdomaujantiems verta parodą 
pamatyti. -^-Filatelistas.

apdangalas (bedspread) bu
vo išstatytas Peąples Store 
lange. Jis yra nepaprastai 
gražus, išsiūtas iš 3,776 įvai
rių spalvų kviętkų ir ėmė vie
nus metus laiko tą apdangalą 
pasiūti. Jis pilnai užsitarnau
ja pirmos dovanos.

Kitos laimėtojos konteste 
buvo Mrs. J. Dryjanski, 4419 
S. St. Lotus Avė. ir Mrs. J. 
Paulinski, 4729 S. , Karlow 
Avė. Visi sutiko, kad teisėjos 
klaidos nepadarė ir apdova
nojo pačius gražiausius 
darbius. ' '

Artinasi “Piratai Iš, 
Penzanco” Ir Kiti 
Vakarai -i

rank-

Melrose Parko
Biznieriui 15 Metų 
Biznio Sukaktuvės
Iš mažos krautuvės išvystė di

delį hardware 'biznį

Operetę stato ^Naujos 
Gadynės choras 
•: > ■ »■ v •

Paskutinėmis keliomis atei
nančiomis saVaitėrilis turėsime 
didelių ir' gražių parengimų. 
Dienraščio “Naujienų” gražuo
lių kontestas, kuriame 'buvo) 
renkama gražiausi lietuvaitė,, 
jau praėjo,' bet dar įvyks.visa 
eilė didelių vakarų; 
lios publiką į sales.

Lapkričio 7 d. bus perstaty
ta operetė “Piratai iš Pejizan- 
co”. Tai yra 2 aktų veikalas, 
parašytas Gilberto dr Sullivano. 
Veikalas buvo sulietuvintas ir 
jį statys “Naujosios Gadynės”< 
choras Sokol svetainėje, *2345 
So' ‘ Kedzie avė.

kurie vi

NAUJIENOS, Chicago, .HL 
..... ............ 11 ■■ ■ .. "i .... ■' '' 

įdėto laiko tiei išlaidų, “Naujo
sios 'Gadynės” choras labai ma
žą jžamgą nustatė — tik ‘75c 
asmeniui, iš anksto pigiau. ę>a- 

‘Jyvavę “'piratai iš Penzanco” 
perstatyme gerasis tuo kuriniu.

Artinasi ir kitas parengimas, 
“lokalinis”, nors daug chicau 
giečių yra pamėgę susirinkti 
pasilinksminti su Garfiėld Par-< 
ko Vyrų ir Moterų Pašalinio- 
Kliubo nariais. Kliubo rudeninis* 
balius įvykę lapkričio 20 d.j 
Trijų Seserų .svetainėj, 3939 W.‘ 
Madisdn St. Kiek teko iš rengi-t 
mo komisijos girdėti, ji dirba* 
ir rengiasi priimti visus sve
čius — senus ir jaunus ir vi-, 
sus “pamylėti. , , . A ' ' I

Dar vienas parengimas yraj 
nutarta rengti. Tai Lais'vama-; 
nių Etinės Kultūros Garfiėld; 
Parko kuopos. Diena .ir vieta, 
dar nenustatyta'. —J. J. P.

Miscellaneous
Įvairus

Automobiles

v

i

M*

Rankdarbių paroda' 
Peoples Store 
lange 1

Laimėtojai gavo dideles 
dovanas

MELROSE PARK. — Rytoj, 
spalio 30 d., senas ^Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas Melrose 
Parke, A. Aiidrews, 1904 W. 
Lake sitreet, švęs 15 metų biz
nio sukaktuves. Jis užlaiko (di
džiulę hardware .krautuvę. Su
kaktuvių tproga išdalins kėlių 
šimtij dolerių 'vertes dovanų.

P*as Andrews (Andrij tinas) 
atidarė hardware krautuvę kai 
.tik atvyko iš Lietuvos. Per 15 
metų išvystė biznį ant plačios 
skalės ir dabar daro didelę apy
vartą. Melrose Parke jis yra 
žinomas kaipo rimto budo žmo
gus. Priklauso prie daugelio 
dietinių draugijų ir jose daug 
darbuojasi. —Senas Petras.

TARP musv 
BIZNIERIŲ

Juozas Rūta 
turės pokilį 
nuosavame name

šešta

Tek Victory 4965 \ ‘
STOGDENGYSTfi |

Mes dengiame ir pataisome visokios, 
•rųšies stogus, ,taipgi dirbame blėties, 
darbus. Lengvos išlygos, jei pągei-J 
daujama. ,

BRIUGEPOKT RODFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

Fūtni^hęd Rooms
RENDON KAMBARYS pavieniui 

ar vedusiai poryti, su valgiu ar be 
valgio. Atsišaukite..

4554 . So. Rockwell St.

For Reni
RENDON 6 KAMBARIŲ FLATAS 

^-KAMPINIS NAMAS — KARŠTU 
‘VANDENIU ŠILDOMAS.

44'57 SO. TALMAN AVĖ.

RENDON 2 KAMBARIAI beis- 
mente su -apmokėta .šiluma, gesu dr 
elektriką, 4609 So. Rockwell.

.1932 CHEVROLET Sadan — Side 
Mounts—apkaihuotas greitam 
davimui $155100.

. NEWBERRY BARGAINS 
1*025 North» Clark, 

VVhitehall 8000.

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

par

i .. Ji ........... ■■ .... ..................... . ............... — ii.i i

PLYMOUTH 4 DOOR
TRUNK - Į

Vartotas De Luxe touring Sedan. 
Aukuoja $575. Tik kelių mėnesiui 
Originalis gražus biege finišas, kaip 
naujas. Jūsų karas įmokesniui, li
kusi $22.50 mėnesiui. 90 Vienų pa
tarnavimas, . dalys garantuojama.-

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT } 
4685 W. Washington.

1936 CHEVROLET

KAMPINĖ KRAUTUVE ir 12 lie
tų, po 2, 3. ir .4 kambarius. 9 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 dr 
Halsted Street. Mainysim »nt (ma
žesnio. 2 -flatų- muro namas «u 2 
furnasais parsiduoda tik ui $6000.

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

. Hemlock D800.

Puikus įbudavotas trunkas. Master 
6 Sedan, niobei built. Kaip naujas/ 
Jūsų karas įmokesniui, likusi $18 
kas mėnesį. 90 dienų patarnavimas. 
Dalys garantuojama. __

ILLINOIS MOTOR ’tflSCOUNT .♦ 
4635 W. Washington.

EXTRA BARGENAS
Turi būt parduoti j trumpą laiką 

—-2 fletų naujas muro namas ir 1 
cuttage.

4018 Archer Avenue.

•ŠTAI .GERA PROGA NETURĖTI 
BOSO ant savęs. Parsiduoda 3 pa
gyvenimų mamas su bizniu labai ge- 
jroj, *vietąj. Tinka .bile .kokiam biz
niui. Parduodu .arba mainau ant 1 
arba 2 pagyvenimų namo. Nepaisau 
apiėlinkęs, nors ir už Chicagos ri
bų. Rašykit arba telefonuokit A. L. 
1621 S-o. Hėlsted Street, Cricago, Hl. 

Tel. ŲANAL 6799.

Laike Archer Avė. “Home 
Corning Week” iškilmių dau
gelis žmonių, ypač moterų ir 
mergaičių išstatė savo rank
darbius Archer Avė. sankro- 
vų languose. Bet ypač įdomi 
ir didelė rankdarbių paroda 
buvo išstfrtyta dideliuose Peo- 
ples Fumiturę Co., 44183 Ar
cher Avė., languose. Apielin- 
kės gyventojai sunešė šimtus 
•įvairių gfražių rankdarbių, 

(i kuriais grožėjosi visi praei-> 
viai. •
Už gražiausius rankdar

bius buvo duodamos ir <dova-Į 
nos. Teisėjomis buvo Mrs. 
Eleanor Smith, 4557 So. Tal- 
man Avė., Mrs. Sadie ®ukow-i 
aki, 4156 Archer Avė. ir Mrs.' 
Jielen Murav^ki, 4182 Ar-! 
čher *Ave. Rūpestingai apžiu-i 
rėjušios visus išstatytus rank
darbius, jos pirmą .prizą -r-į 
PeopJes Furniture Co. paau
kotus $25 pinigais — paskyrė 
Mrs. A. Shūkis, 6735 S. Rock- 
wcll S t., kurios gražus lovos

JONAS MILLER
Persiekyrė su šiuo pasauliu 

I spalių 26 d.. 1:30 yalandą po 
pietų. 1987 m., sulaukęs -pusės 
amž,. gimęs Tauragės apskr,,.- 
Vainuto parap.. Kivylių kaim.

Amerikoj išgyveno 35 metus 
Paliko dideliame nubudime 

draugus, pažįštamus ir ^daug 
giminių.

1 Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 2314 W. 28 
(Place. Laidotuvčs įvyks šešta
dienį, spalių "80 .dieną, 2:00 v. 
•popiet iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Miltenio gi
minės, draugai ir pažjktami 
esat nuoširdžiai kviečiami .da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir . 
atsisveikinimą.

NUliude liekame, 
Draugai, Pažįstami ir Giminės

Patarnauja tlaid. dir. Lacha- 
wicz ir Sunai, Tel. Canal.2515* 

Laidotuvėmis rūpinasi p. p.

Visbarai.

UŽKLOJIMAS KANAPAI AR LOVAI

Penzanoo Piratas
Nėra abejonės apie “Piratai 

iPenzanco” 'operetės įlosimo pa
sisekimą, mes “Naujosios Ga
dynės” choras pašventė daug 
laiko. Bus, verta pamatyti tą 
.gražų . kturii>įM e’k»Wąw juokų, 
įtemptų momentų, romanso ir 
ikovos policijos su piratais. At
sižvelgiant į gerumą veikalo ir

BRIDGEPORT. —šį 
-dienį ir ‘sekmadienį, spalio 30 
ir 31 d.d., p. Juozas Rūta, “pa- 
šyentęs” naują namą, kurį jis' 
pasipirko Bridgeporte, antra
šu, 3141 So. Halsted St. Ten; 
jis įsteigė nav.‘jausios mados 
Taverną — viSkas labai mad- 
niai įrengta — lygiai visi ra
kandai viduje, kaip ir pats 
triobesis iš lauko pusės.

‘Pjas Ruta^gra plačiai žino- 
imas veikėjas (Draugystėse, ♦to
dėl jis tikisi pasimatyti su sa
vo draugais ir pažįstamais 
naujo namo pašventimo pro
ga. — VBA.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio'Igno Lėk
štučio. Iš Lietuvos paeina iš Aly
taus ąpskr., Butrimonių valsč., Grei- 
’konių kaimo. Daugiausiai gyveno 
Soranton, Pa.— ir yra buvęs Ameri
kos kareivis praeitam kare. Pra
šau jo prities atsišaukti arba kas 
žino apie jį pranešti, ba aš turiu la
ibai; svarbų reikalą su juo. Ir kas 
pirmiausiai jpraneš apie tai. gy
vas ar mir£s, gaus $20.00 dovanų.

A'lex Lėkštutis, 71 School St. 
Thompsonville, Conn.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines -dreses, pabaigusios 
-musų kursą. Mokiname drebių siu
vimą, kirpimą, .paternų dirbimą; de- 
zaininimą ir pajėgos .mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelta
me gautį darbą lbe .mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1284 Milwaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradieni ir 

ketvirtadieni.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — virti — savas kam
barys — vana — radio — $10.00.

Bittersweet 3340.

1936 PLYMOUTH
Keturių durų De Luxe įrengtas 

sėdau. Originalis gražus juodas fi
nišas. Jūsų karas įmokėjimui. $18 
kas mėnesi. 90 dienų patarnavimas,, 
dalys garaųtuojama.

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT
. 4635 W. Washington.

Business Chances *
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
•Bučeijnė — seniai išdirbta vieta, 
biznis eina gerai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.
3347 AV. 51 St. Prospect 8665.

GROSERNĖ ir MĖSOS Marketas 
įskaitant budinką ant 3 lotų — 6 
kambarių flatas— 5-kambarių fla- 
tas-r-2 kambariai kriaučių šapos — 
didelė salė—pigiai. Savininkas pa
sitraukia poilsiui. 1732-4 W. 89th 
Street.

PARSIDUODA TAVERNA 
giai. Turiu kitą biznį.

5617 West 68rd Place

pi-

Rezervacijos 
““Pirmyn!

REIKIA VISOKIŲ OPERATORIŲ 
—kriaučių ir trimerių prie vyriškų 
kautų, ,204 W. Randolph St.

PARSIDUODA TAVERNA.
Kreiptis ŽYDUKAS, 4707 South 
Halsted St. 8*iki 10 vai. ryto, ir 4 
iki 6 popiet.

REIKALINGI- MERGINA kaipo 
veiterka del 'restoranto ir tavern.

.8828 Šo. Halsted St.

PARSIDUODA 4-flėtis ir 1 krau
tuvė. 3262 -So. Morgan St, plytų 
konstrukcija greitam pardavimui 
$2250.00.

JOHN F. McGUANE, 
2959 So. Halsted St.,

* T61. Central 1461.

BUČERNĖ, GROSERNĖ. ir gėri
mų krautuvė — gera vieta. Kreiptis 
ŽYDUKAS. 4707 So. Halsted St.

8 iki^lO ry-tn ir 4

KNITTED SaU&RE
' ^PATTERN mes

No. 1163—Nesunku bus nusimegsti šį gražų užklojimų lo
vai arba kanapai. Jis mezgiamas iš atskirų šmotų, <0 paskui 
susiuvamas. Dezenį galit vartoti ir kitiems mezginiams. !

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1789 So. -Hateted St„ Chicago, 111.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

■ Vardas ir pavardė

| Adresas -------------

I Miestas ir valstija 
Imb shm ■■■■

•U5-

DIDELI BARGENAI
Sekantys namai parsiduoda pigiai 

—-Bizniavus plytų-'kertinis namas, 
Storas ir 8 pagyvenimai, vanos, 
elektriką ir gasas. Kaina .... .$6000.00

6 pagyvenimų plytų namas lietu-, 
vių kolonijoj. Kaina ....... $6290.00

2 aukštų plytų namas 26 kanib., 
cementuotas skiepas ir skalbyklos 
skiepe. Kaina ...................... $5500'00

Didelis garažas geroj vietoj dėl 
patalpos .75 mašinų. Kaina $15000 

šiuos ir daugelį kitų namų mes 
turime prieinamomis kainomis. At
sišaukite pas

N. C. KRUKONIS and CO. 
3251 So. Halsted Street.

Chicago, III. Tel. Victory 1233

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, furnasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talman Avė......................... $3800.00

2-flatis — plytinis budinkas, .po 4 
kambarius, Brighton Parke $6,500

Krautuve ir 6 kambariai — plyti
nis budinkas, prie 4314 So. Rich- 
mon St. Priduokit pasiūlymus.

5 kambariai — plytinis bungalow 
Marquette Parke. ............... $4500.00

Tuos budinkus galima nupirkti su 
mažu į mokesniu—-likusi mėnesiniais 
išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6800

. ILEWOKI'EN»Ė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 26 d., 2 vai. po pietų, 
1987 tm., sulaukus >61 amž., 
.gimus Panevėžio .apskr., >Sėba- 
čiaus parap,, Vrvdlių 'kaime.

Amerikoj išgyveno ;38 >metus 
(Paliko didėliame miiliudime 

vyrą Kazimierą, sūnų Jurgį, 
imaroią Marijoną, 5 dukteris: 
.Emiliją Andrįulier<?_ Oną Ma- 
kuriieųę, Margaritą Weris, Ste
lių Dacidlienę :ir (Marijoną ®o- 
rovan ir žentus ir aliukus, 
Įbrolį Juozapą Zakoriį ir jo 
šeimyną. seseryčią Elzbietą 
Shimkienę, sūnėną Povilą Pet
rulį 'ir moterį Marijoną, o Lie
tuvoje 2 seseris ir vieną bro
lį ir daug kitų giminių.

Kūnas ,pašarvotas 3657 So. j 
Hamilton Avė., Tel. iLafayėt^e > 
'2884. 'Laidotuvės -įvyks šešta- I 
dieni,' spdlių 80 d., 9 vai. iš 
•namų į Aušros Vantų parap. J 
(bažnyčią, kurioj atsibus gedu- ’ 
dingos pamaldos už velionės s 
sielą, o iš ten .bus-;i\iilydėta į < 
Šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. 'Onos Levickienės f 
giminės, draugai ir -pažįstami į 
esat nuoširdžiai kviečiami da- <’ 
,'lyvauti 'laidotuvėse ir suteikti i 
jai paskutinį rpatarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę ‘liekame,
Vyras, dukterys, žentai, brolis 

ir kitos giminės.
Patarnauja laid. -dir. Lacha- fl 
wicz 'ir Sunai, Tel. Canal 2515 S

11 Tdlegr^iTil'L'VW Visas Pasaulio
Dalis.

•KVTETKIMNKAS9 <Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir I'agrabanis

331(6 So. Hatetcd Street
| W. BDUUEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintipms-r-^edtuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms*^- 

“Papuošimams
4180 Archer Avenue

J-Jione LAFAYETTE 5800

“Pirmyn” ‘Choro Rėmcjų* 
ibankietas įv^ks šį .sekmadie-' 
mj, spalio 31 d., :Saddle <andj 
Sirloin Klubo salėje, šalę 'Tarp
tautinio Amfiteatro,, 42nd ir! 
Halsted streets. Fradžia <6 vsil.Į 
vak. ' \

Asmenys; vkurie1 nori užsisa
kyti vietas gali tai padaryti 
šiandien pašaukdami telefonu. 
A. Vaivada, '“Pirmyn” pirmi
ninką, CANal 8500 arba K. 
Steponavičių, dirigentą, TAF- 
ayette 7552. '

MERGINA BENDRAM namų dar 
btfi — patraukianti alga. 

555$ Quincy, Austin 0351.

Help Wanted—Malė
IDadbininkų Reikia

REIKALINGA FfjRNITURE RE- 
RAIR MAN dr Finisher—«geras dar
bas dėl atsakančio žmogaus. Rašyk.

Naujienos, -Box 725
17?9 So. Halsted Street

REIKALINGAS BATŲ TAISY
TOJAS. 2107 So. Hąlstčd St.

REIKALINGAS DISH AVASHER, 
Ir porter gyvenimas ant vietos. 
666 W. 14th St. (corner Union Avė.)

Balzekas Motor Furniture & Fixtures
Rakaiida’-Itaisai

4030 Archer Awe.

'“Naujaenų” skaiteyitojai yra; 
ipaatebėję, kad Railzėkas Motor! 

•‘Sdles da'bii-r .garsinasi .šiame1; 
'dienraštyje kasdien. Jie savo 
^kdlbime sakoA kad <dykai įpri- 
irengs .judų k Ar ui karboratorių- 
iir generatorių^.žiemos važinėji-; 
imiVi. <0 jdi jkks pirks jų ąstai-į 
goj iheaterį, >tai gaus 20% nuo-; 
laidos. ‘ '

Tai yra ;geri*i ipasiulymai. A'u-j 
tomeibilių savininkai turėtųį 
ttais pasidhymais įpasinauduti. ! 

(Baiteekas Mdtor .Sales yrai 
wiiena didžiausia automobilių' 
[pardavinėjimo (lietuvių Įstaiga) 
’Chicągpje. Jie [pardavinėja Bly-) 
inio.Uth ir Omydler i'šdia<hystėsį 
•aiitomobilius. ; Turi tuk<tančius| 
IkoSt) tunerių. (Ęiznio -apyvarta) 
ipas jutos (didelė.

IKuomest .muyykšit j jių iį$tai-j 
jgą, paminėkit, Ikad maitėt jųi 
dskdlhimą “Naujienose”. ’Ųerta 
įremti tas iįsįtaigas, kurios dkėl4 
biasi šiame dienraštyje.

f' —- Pažįstamas.
.................... . .................. > ■ '• ■

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
:RIUS 1937, visokio didžio su 'Coil 
iBaksais ir įsirikom. 1'aįpgi Storų 
(fikčerius dėl bile kurio bizniu iškai
tant svarstykles, regišterius ir ’ice 
baksius. Cash .arba arit išmokėjimo 
^Pamėtykite ;mus pirm negu pirksi-, 
te ‘kitur.

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

CALumet 5269.

Automobiles

FINANSUOS 1987 miesto,. valsti
jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas/, sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų, beterių, 
-radio, viršų, .apsaugos stiklai, fende
riai. iir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
»mas -dykai. įsteigta 15 metų. 

2509-11 Milwaukee Avė.
Viši telefonai Bdlmont 4^44.

.86 'BUICK 5 keleivių truck sedan 
‘šildytuvas, .........................

:86 DODGE Touring Sedan, 
teatras .. . .............................

,86 IPLYMOUTH 5 keleivių De
Luxe Sedan .........................  $445

86 Ford 5 keleivių Sedan ....... $395
Terminais ir mainais. Klausk Mr.

Pupka.
4628 West Washington Blvd.

$575;

$495’

<• Albert Sims, 47 m., 2159 
‘Gįddmgs St., dr jo žmona Irene 
abu gavo teismo indžionkšeną 
'Vienas kitam nekliudyti. Bet 
tai bus sunku išdildyti, nes abu
gyvena viename ar tame pačia 
fine name. Ą’bu vienas kitą kai 
tina žiaurumu.

PARSIDUODA TAVERNA. Labai 
gera vįeta. Išdirbta per daug metų. 
Greitam pardavimui. Priežastį par-' 
davimo patirsite ant vietos.

6818 So. Ashland.

PARSIDUODA TAVERNA pigiai.! 
‘Pilnai įrengtas —Gera vieta—‘Prie
žastį patirsite ant yietos. W. Alex- 
ander. 1219 W. Madison.

Miscellaneous For Sale 
f vairus pardavimai

TURIU PARDUOTI 15 French 
styliaus langų— geri deltporčių ar 
dubeltavų. Parduosiu pigiai.

4024 So. Maplewood Avė.
■ -------------- ~— --------------------------- ------- - ■ :

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ plyti
nis namas — 4 ir 4 kambarių — 
attic ir vana—uždaryti porčiai —.2 
karų garažas—gatvė ir jfila išgrįsti. 
Kaina $4,900. Savininkas.

2853 So. ’Christian Avė. 
(pirmiau Turner)

PAUL M. SMITH and GOMPANY 
Real Estate. Loans and Inanrancr 

Tėl. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na 

•mus, įlotus, biznius ir farmas; inšiu-; 
riname namus, rakandus ir auto . 
mobilius. Taipgi turime daug gerp 
mamų pardavimui arba mainymui 
gerus bargenus; greitas ir teisingai., 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei

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

ARTI .71-MOS IR ’ARTESIAN 
Parduoda Aar išmaino 2-flatį—5 ir 4 
kambarius—-karštu vandeniu šildo
mi—lotą 50x125 
žą—kaip naujas. Kaina $5900.

5 kambarių 
30x125—garažas — naujai pentuo- 
ti ir dekoruoti — parduoda ar mai
no. Kaina $3600.

“MANOR REALTY CO., 
2582 W. 63rd St. Hęmlock 8300,

— 2-jų karų gara-

’katedžė lotas

• ’RASYVERIO IŠPARDAVIMAS 
78 namai visokio didumo—15 šim 
tų ii’ augščiaus — mažas 
■mas —•’ kitus kaip renda. 
turite mainyti ar parduoti 
'tęs

įmokėji

kreipki-

C. P. SUROMSKIS and 
2502 West -69th Street 

Tel. Grovehill 0806.
Atdara ųedėliomis nuo 10 iki 

po pietą. 
• t y *

CO.

3 i

PARDUOS AUKOS KAINA ply-

4. 'kambariai p 
:ptxr3iai—-renduoji 
St, Del informi 
bojdt 4464.

įpakaly —uždaryti 
nia. 1717 Raštinga! 
ttajų pašauk Hum-

4 FLETŲ' 
4 kambarius 
rysiu ant farmos, prie

kinio n arias po 
'Steam OSeat, įmai- 

' gero kelio, 
prie vandens. Naujienoj. Bok 726, 
1739 So. Halsted St.

Finansai -Paskolos

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
ipatateymo, kreipkitės -į Lithuanian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri .randasi Naujienų ma
ine, 1739 So, Halsted St., • .gausite 
ant lengvų išmokėjimų “ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

COAL
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ................. . .........
MINE RUN .......... ..... .....
EGG ........................... -......
NUT ...................................
SCREENINGS .(Indiana) 

PIRKIT DABAR!!.
KAINOS EINA .AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE ‘IR 
PRIEMIESČIUOSE

$6.00
5.75 
•6:00 
6100 
5100

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

O PARDUOT
C 
i*. ’
!

PAGARSINKI?
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus .tuojau

CANAL S500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit uuoflaidų.

lmium

kąra



Ragina pertvarkyti 
kauntės 
ligoninę

----- U y. . ■ •

Chicagos ligoninių viršinin
kai padavė kauntės tarybai 
pasiūlymą pertvarkyti kaun
tės ligoninę. .

Dabar ta ligoninė yra per
daug . pernildyta ligoniais ir 
negali suteikti jiems tinkamos 
priežiūros. Pati ligoninė yra 
taip didelė, kad ją didinti jau 
nebegalima. Todėl siūloma įs
teigti ligoninės skyrius tirš- 
ciaus biednuomenes apgyven
tuose distriktuose, iš kurių 
kauntės ligoninė susilaukia 
daugiausia pacientų.

Rekomenduojama ir tinka
miau sutvarkyti pačią ligoni
nę, nes pasitvirtino kaltini
mai, kad jos slaugės tankiai 
būna bereikalingai šiurkščios, 
neteikia ligoniams reikalin
gos priežiūros ' ir elgiasi su 
jais kartais labai žiauriai, 
“kaip su kiaulėmis”. Be to ir 
ligonių pričminėjimas yra la
bai netikusiai sutvarkytas, 
taip kad ir sunkiai sergantys 
ligoniai turi ilgai laukti kar
tu su sveikaisiais iki prieina 
prie gydytojo. Gydytojai ir 
slauges gi yra persidirbę ir 
nuvargę. Darbai gi ligoninėje 
dalinami tik politiniais sume
timais.

Pati ligoninė yra nešvari, 
instrumentai yra nešvarus ir 
tankiai būna sugedę; sterili- 
zuotojai tankiai irgi būna su
gedę. Žiemą ligoninė nėra tin 
kainai apšildoma, nes dauge
lis jos radiatorių yra sugedę. 
Maudynės irgi nedirba ir nic- stokos pinigų.

kad nebūna naudojamos.
Galiąus rekomenduojama 

įsteigti patariamąją tarybą, 
kuri nuolatos sektų padėtį li
goninėje ir reguliariai rapor
tuotų kauntės tarybai.

Tyrinėtojai taipjau reko
mendavo reorganizuoti visą 
ligoninės profesionalį ir ne- 
profesionalį štabą ir atiduoti 
jį gabion vadovybėn, kuri su
gebėtų geriau ligoninę sutvar
kyti.

$1,000 už 6 
savaites

Mrs. Mary Flynn, 58 m., iš 
Cedar Lake, Ind., šešios sa
vaites atgal ištekėjo už Char
les Flynn, 60 m., 7310 S. May 
St. Dąbar ji gavo perskiras ir 
$1,000. Ji pirmiau reikalavo 
atskiro užlaikymo ir alimentų, 
bet teisėjas nesiliko skirti ali
mentus už tokias trumpas ve
dybas.

Šelpiami bedarbiai 
gaus tik pusę 
nuomos

Chicagos šelpimo adminis
tracija paskelbė, kad gaunan
tys <>aš€'lpą bedarbiai gaus tik 
pusę nuomos, kitą pusę jie pa
tys turės kur-nors susirasti. 
Bet gaudami pagelbą nuomą 
apmokėti jie negalės gauti dra
bužių, išėmus tik išimtinus at
sitikimus. Bet ir pusę nuomos 
gaus tik tie bedarbiai, kuriems 
gręsia išmetimas iš buto.

Pašelpos siaurinamos dėlei

Išvyko Wisconsinan 
“Miško Kirsti” 
Koncertui

Gyvi medžiai ir krūmai
- “Neregei”

Žmonės girdėjo per radio, 
kad Jadvyga Grigaitė važiuo
sianti ar jau važiavusi į Wis- 
consiną miško kirsti, nes jai į 
reikėjo medžių scenos papuo
šimui Lietuvių Auditorijoj, 
kai ji statys savo veikalą “Ne- 
rege.

Pasirodo, kad ji ištikrųjų 
ieškojo ir dabar jau surado 
mišką scenai- Taip stropiai 
besirengdama prie pastaty
mo saVo veikalo “Neregė”, ji 
negalėjo pasitenkinti nutapy
tam dekoracijom, turėjo gauti 
gyvą mišką, medžius ir krū
mus, kad veikimo aplinkuma 
butų reali įr maloni.

“Neregėje” yra atvaizduo
jama netekusi regėjimo mer
gaitė Gloria, kaip ji pasišali
no nuo visų pažįstamų, kaip 
ji apsigyveno miške, ir čia su
tiko dailininką, Leoną, kurs 
piešė miško vaizdus.

Toliaus, žinoma, seka mei
lė, kuriai išreikšti reikalin
gos yra gražios dainos. Todėl 
“Neregėj” yra daug gražių 
dainų. • . .

“Neregę” vaidins trys as
menys, būtent Jadvyga Gri- 
caitė, Vytautas Tarutis, ir Ka
zimieras Pažarskis, o taipgi 
miško “deivių” baletas.

• Repeticijos jau eina kone 
kasdien, taip pat’ visi kiti ręi-
kalingi- prisirengimai.

NAUJIENOS, Chicago, Iii,'
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šias » artistines pastangas 
chięagiečiai . tųrcs progos įver
tinti, kuomet lapkričio 7 die
ną. Lietuvių . Auditorijoj bus 
pastatyta “Nerege” ir įvyks 
Jadvygos Gricaites koncertas.

— ABC.

Nori parkinimo 
miterių

Aldermanąs < Massen pasiūlė 
miesto . tarybai apsvarstyti įve
dimą parkinimo Ąiįįerių dides
nėse biznio gątvėse.i Bet tam 
griežtai pasipriešino Chicago 
Motor kliubas J ■

Kliubas nurodo,? kad parkini
mo miteriai visai nepašalins 
susigrūdimo gatvėse; tik uždės 
ant automobįlistų nąųpus tak
sus. Kas pajėgia 0 mokėti, tie 
mokės, o kuri$ nepajėgia', tie 
važiuos toliau,^kui* tokių mite
rių nėra ir tuo? atitrauks biznj 
nuo didesnių cęntįų. Bet tiems 
automobilistam^ f kurie dabar 
parkina tam tikruose parkini
mo lotuose, i|eis* ant naudos, 
nes parkinimasL miesto gatvėse 
pasidarys pigesnis, negu Jotuo
se. J’

Parkinimo miteriai yįa tam 
tikri įtaisai gatvėse. Privažia
vęs prie miterip įmeti pinigą ir 
tada gali, parkįntį paskirtą lai
ką Pasibaigus itąrp laikui, mi- 
teris iškelia vėliavą- ženklui, 
kad parkini jau^ virš laiko ir 
tada policistas gali rašyti “ti- 
kietą”. Tokie miteriai yra įves
ti keliuose miestuose.

Politikieriai gal ir pritars to
kiam pasiūlymui, nes jie gerai 
pasipelnytų parduodami mies
tui miterius.

t s 
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Bado streikas 
automobily 

‘V 
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Stanley Lesney, 25 m., 4303 
Newland Avė., paskelbė bado 
streiką. Ęado streiką paskelbė 
dėlei pasišalinimo savo žmo
nos.

Jis paskelbė sėdėsiąs auto-, 
mobily ir badausiąs iki gryš 
jo žmona, arba jei ji jo nebe- 
paiso, tai jis pats iš bado 
mirs. ' ' ■

Kadangi jis nežino kur jo 
žmona dabar randasi, tai jis 
atvažiavo prie jos draugės, 
Mrs. Alvera Krogh namų, 4315 
Newland Avė. ir- ten sustojo. 
Girdi, ji ■ padėjusi jo žmonai 
susipakuoti, tai žinanti kur 
jo žmona randasi ir galinti su 
ja susižinoti.

Vaikas apkaltintas 
už žmogžudystę

Esamomis žiniomis, grand 
jury apkaltino Donald Lewan- 
dowSki, 13 metų, 2854 North 
Drake Avė., už užmušimą tos 
pačios pradinės , mokyklos mer
gaitės Lorraine Rzeppa, 11 m. 
Vaikas koronerio teisme la’s- 
vai prisipažino užmušęs mer- 
gąitę, nes ji jį pastumusi.

Lewandowski yra jauniau
sias grand jury apkaltintas 
žmogžudys Chicagos istorijoje.

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

CHO
“Miss. Lithuania” Radio 

Prcgrame

šį vakarą nepaprastas radio 
programas, iš stoties WHFC., 
1420 kil. nuo 7 iki 8 vai. vak.

New City Fumiture Mart, 
1656 W. 47 St. oro bangomis 
leis šaunų programą. Programe 
dalyvaus Miss Julia Kazlaus
kaitė (Miss Lithuania), Miss 
Irene Budginaitė, Miss Bernice 
Markus, Miss Bernice Matekai-

GRAŽIOS

SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 
VARDU: \

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

LIETUVIŠKOS

PASVEIKINIMO
1' I" 1 1 "

KORTELĖS

25 korteles
50 kortelių
75 korteles
100 (kortelių

$3.00
5.00
6.50
8.50

1739 South Halsted Street
Chicago, Illinois

Penktadienis, spal. 29, 1937
tis ir Miss Helen Lawcewicz.

Verta pasiklausyti šio nepau 
prasto programo.

Po New (Sity programo stotis 
transliuos Standard Federal Sa- 
vings and . Loan Ass’n pusva
landį. Abu programos veda P. 
šalti mieras. (Sp.)

e Dr. Eugene E. Sm^ 84 
m., 936 Sunnyside Avė., chiro 
podistas, nusižudė perpjauda
mas chiropodisto kaltuku ran
kos gyslas ir tris sykįus save 
perdurdamas. "^ •

Kortelės tinka p^vatiŠkiems 
asmenims ir bizn|eriąms. At
skiros kortelės be usp^psdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių. ’
Prisiųskit money orderį arba 
čekį su užsakymu.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
_ _______ '_______________________________ ' * ' ' • ? - -X? : • . ' • ' • ' ' ? - _____________________________________________•
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CHIRURGŲ KONVENCIJOJE. — Būrelis iš dalyvių dabar Glucagoj Taikomoj Amerikos ir Kanados chirurgų 
konvencijoj, kurioj dalyvauja per 3,000 pasižymėjusių chirurgų. Iš kairės į dešinę: Dr. Ha’rvey L. Agnew, pre- 
sident-elect, American Hospital association; Dr. Robert E. Neff, president of hospital group; Dr. James H. 
Means, president, American Collegę bf Physicians; Dr. J. II. J. Upham, president, American Medical assoęiation; 
Dr. Eugene H. Pool, retiring president, American College of Surgeons, and Dr. R. 
American College of Hospital Administrators.

C. Buerki, prcsident-clėct,
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IŠDUODA GIRTUOKLIUS. — Naujas išradimas, kuris tiksliai nustato, ar žmo
gus yra gėręs svaigalų. Jis papučia į baliunėlį ir, jei gėręs, skysčiai pakeičia savo 
spalvą. Tą išradimą Chicagos saugumo teismo teisėjas Braude išbandė ant auto
mobilisto John Borgardt. Bandymas patvirtino kitų liudytojų žodžius ir Borgardt 
nuėjo 60 dienų kalėjiman už vairavimą automobilio neblaiviame stovyje. •

Buenos Aires Jono Rimšos rugpjūčio 23 d.* parodos atidarymo iškilmių dalyviai: .1 
menininkas Jonas Rimša, 2. Lietuvos mihisteris J. Aukštuolis, 3. Latvijos ministeris-p 
Olinš, 4. Lietuvos konsulas Kučinskis, 5. Lietuvos pasiuntinybės sekret. Blavesčiunas.

Mrs. Harold Dabi iš Champaign, III., 
žmona Amerikos lakūno, kuris * pateko 
Ispanijos sukilėlių nelaisvėn. Jis du sykiu 
buvo pasmerktas mirčiai, bet jos prašo-buvo pasmerktas mirčiai, bet jos prašo- TIRS MOKINIŲ SVEIKATĄ. — Specialiai įrengtas X-spindulių trekas larikys du
rnas, gen^ Franco sutiko jo pasigailėti ir cagos mokyklas tikrinti, ar kurie vaikų neturi džiovos. Trokui atvažiavus prie Spal-

- dabar ji Paryžiuje laukia savo <vyro;;pa-^ ding mokyklos pradėti darbą, jį pasitiko Dr. Frederick Tice, mėras Kelly, mokyk-
liuosavimo. Jis kariavę toj alistų eilėse. ' įų viršininkas Dr. Wm. H. Johnson ir Mrs. Harry HarL
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