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Unijistų konferencija sutarė išdiskusuoti 
amatinio ir industrinio unijizmo 

klausinius
Ir C. I. O. ir Amerikos Darbo Federacijos 

Atstovai Reiškia Vilties Susitaikyti

WASHINGTON, D. C., lap-; 
kričio 4. — Po astuonių dienų 
pertraukos Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industrinio Or
ganizavimo . Komiteto atstovai 
vėl susirinko konferencijai ket
virtadienį, lapkr. 4 d. Posėdis 
šį kartą truko pusketvirtos va
landos.

Išėjęs iš posėdžio Gęorge M. 
Harrison, A.D.F. atstovas pa
aiškino, kad nutarta penkta
dienį nuodugniai- išdiskusuoti 
klausimas, kokiose šalies pra
monėse turėtų bu*ti industri
nės unijos. Tai yra vienas pa
grindinių A.D.F. ir C.I.O. kon
flikte klausimų.

Keletas klausimų busią dis- 
kusuoti penktadienį. Visųpirma 
yra klausimas, ar palikti kon- 

. ferencijai dabartinį komitetą iš 
13 asmenų, ar pakeisti jo są
statą. Kitas klausimas tai ♦in
dustrinės ir amatinės unijos

stambiosiose masinės gamybos, 
pramonėse. Toliau yra klausi
mas, ar turėtų pripažinti vie
ni kitų jurisdikciją dabar, kai 
laikoma konferencija, arba te
gul ir A.D.F ir C.I.O. varo 
agresyvų organizacinį vajų, 
varžydamiesi vieni su kitais.

Jokių nutarimų nepadaryta 
ketvirtadienio posėdyje. Kon
ferencija iškeltus klausimus 
svarstys ir penktadienio posė
dyje, kuris prasidės 2 valandą 
popiet. Harrisono paaiškini
mus patvirtino Philip Murray, 
C.I.O. delegacijos pirminin
kas. .

Tas faktas, kad konferenci
ja sutiko debatuoti industrinio 
ir amatinio unijizmo masinės 
gamybos pramonėse klausimą, 
kai kurių stebėtojų manymu, 
teikia pagrindą vilčiai, jogei 
A.D.F. ir C.I.O. galų gale su
sitaikys.

, NEW YORKO PROKURORAS. — ihomas E. De- 
wey, kuris pasižymėjo griežta kova su , raketieriais ir 
daugelį jų pasiuntė kalėjimai!. Pereitą antradienį jis 
tapo išrinktas New Yorko prokuroru. Jo kandidatūrą 
rėmė ir darbininkų organizacijos. . •»

No. 261

Britanija Veda dery
bas su gen. Franco

Naciai nukirto gal 
vas trims

Rusų-Anglų-Vokie 
čių sutartys

LONDONAS,.' /Anglij t 
kričio 4. 
glų-rusų ir anglų-vokiečių 
ro laivynų sutartys įėjo galion, 
kai šių trijų šalių atstovai 
įteikė vieni |kitiems užgirius 
jų valdžių certifikatus.

Ketvirtadienį
lap- 
an- 
ka-

Nepalankus Wind- 
soro kunigaikščio 

vizitui
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 4. — Baltimorės Darbo 
Fedėracija priėmė vienu balsu 
rezoliuciją, kurioj pasisako 
prieš buvusio Anglijos kara
liaus, o dabar Windsoro kuni- 
gaikščio kelionę po Jungtines 
Valstijas neva darbo ' sąlygų 
tyrinėjimo tikslu.

Ypatingai neigiamai žiūrima 
į tai, kad Windsoro kelionę or
ganizuoja ''New Yorko inžinie
rius Bedaux, kurs yra žinomas 
priešingumu organizuotiems 
darbininkams.

Baltimorės Darbo Federaci
jos nusistatymą užgyrė A.D.F. 
prezidentas Wm. Green. To
kią pat nuotaiką • reiškia ir 
C.I.O. /

Lietuvos Naujienos ...
Fabrike jau 50,000 tonų 

runkelių

...... T" ' ■ ’ "

Nešvarus Kiemai
. „■------------------ c *.

ŽAGARĖ. — Ne tik priva
tus, •. bet ir vieši — užvažiuo
jami kiemai mieste nešvariai 
užlaikomi, žagariečiai beveik 
nežino tos mados, kad sąšlavų 
duobės turėtų būti valomos 
bent du kartus per metus. 
Dvokimas ir nešvarumai vie
tomis veržiasi i gatvę. įteikia 
tvarkyti.

Ma- 
cuk- 
visu

Indijos vicerojaus 
vieta skiriama

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 4. — Eina gandai, kad 
Anglijos vyriausybė svarstan
ti sumanymą paskirti vicero- 
jum Indijoj buvusį savo ' ka
ralių Edvardą, dabartinį Wind- 
soro kunigaikštį. Sumanymui 
pritariąs premjeras Chamber- 
lain, nors kai kurie kiti kabi
neto nariai esą priešingi.

1 MARIJAMPOLĖ. — Į 
rijampolės cukraus fabriką 
riniai runkeliai vežami 
smarkumu. Kiekvieną dieną
runkelių atvežamą iki 2,000 ir 
daugiau, vežimų. Iki šiol jau 
yra suvežta per 50,000 tonų 
runkelių. Todėl manoma, kad 
iki šio mėnesio pabaigos visi 
šunkeliai jau bus fabrike. Fa
brike darbas vyksta taip pat 
sparčiai. Tikimasi, kad per 60 
—70 dienų runkelių perdirbi
mas bus baigtas. Kitais me
tais gamybos sezonas užtruk
davo 3 mėn. ir daugiau.

Ūkininkai jau pradėjo smar
kiai vežti iš fabriko išspaudas, 
kuriomis šeria karves ir kiau
les. Karvių pieningumas nuo 
išspaudų kuone dvigubai padi
dėjo.

Dar nesudarė naujo 
kabineto

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 4. ' — Neville Chamber- 
lain, Britanijos premjeras, pa
reiškė atstovų butui, kad vy
riausybė vedanti derybas su 
generolu Franco komercinių 
agentų paskyrimo reikalais. 
Pasak Chamberlaino, yra ne
mažai anglų' gyvenančių Ispa
nijos sukilėlių užimtose pro
vincijose. Anglija turinti ko
mercinių interesų visoj Ispani
joj. Taigi reikia, kad tuos in
teresus atstovautų jos agen
tai. štai kodėl Britanijai rei
kia pasiųsti reprezentuotojus 
pas generolą Franco, o jo at
stovus priimti Anglijoj.

Korespondentai aiškina, kad 
Anglijos vyriausybė 
gauti koncesijų 
Esą, Hitleris 
Francui artesni,
turi pinigų, todėl ir 
sąlygų gali iš Franco 
ti.

iš
ir 

bet

mėgina 
Franco. 

Mussolini 
; Anglija 

geresnių 
išsiderė-

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 4. — Specialus .tribūno- . • .
las nacių režimui apsaugoti 
paskelbė, kad trims asmenims 
nukirsta galvos ketvirtadienį 
Berlyne. Iš nubaustųjų mirti
mi du — Adolf Rembte ir 
Kirch Steinbeck — kaltinta 
mėginimu įsteigti Vokietijoj 
slaptą komunistinę organizaci
ją.' Tretysis iš nužudytųjų, tū
las Sausen, kaltinta kaip šni
pas, tarnavęs nepalankios Vo
kietijai valstybės žinių agen
tūrai.

Sausen z. nesužinojo paslap
ties, kurią išduoti norėjo, ta
čiau* vien to fakto, kad jis “no
rėjęs” išduoti, užteko naciams: 
jie galvą jam nukirto.

Pasirašys sutartį 
prieš “komu-» 

nistus”

Kviečia japonus ir 
kinus taikytis

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 4. — Brussels konferenci
ja ketvirtadienį nu'tarė paskir
ti pakomisę, kurios tikslas bus 
pasiūlyti savo pagalbą Japoni- 

. jai ir Kinijai taikos tikslu.
Manoma, kad į pakomisę 

įeis Jungtinės Valstijos, Bel
gija ir Britanija.. Gal būt įeis 
taipgi Francuzija ir Italijai

ROMA, Italija, lapkričio 
— Vokietijos ambasada 
skelbė ketvirtadienį, kad 
lija, Japonija ir Vokietija 
siraŠys “prieškomunistihj” 
ktą šeštadienį, lapkričio 6
ną. Paktas bus panašus tam, 
kurį jau yra pasirašiusios Ja
ponija ir Vokietija. Tačiau, 
sako pakto bendrai, jis nereiš
kia militarinės sąjungos.

4. 
pa- 
Ita- 
pa- 
pa- 
die-

Pradėjo vėl kampa 
niją prieš komu

nistus

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

Tarpais gal bus lietaus; po
piet šalčiau; saulė teka 6:27, 
leidžiasi 4:41 valandų.

PREZ. ROOSEVELTAS MATĖSI SU 
LA GUARDIA

—---~ „k .
La Gvardijos- laimėjimą at- 

žągareiviška spauda mėgino 
išaiškinti kaipo smūgį prez. 
Roosevęltui. Amerikos Darbo 
Partijos pildantysis • sekreto
rius pasiuntė prezidentui tele
gramą, kurioj) sako, kad Dar
bo partija (surinkusi kuone 
500,000 balsų ir . nulėmusi rin
kimus) pasilieka stipriausia 
Naujosios Dalybos rėmėja.

O kai dėl Tammany Hali tai 
skaudu jai. Ji ne tik prakišo 
mero ir pavieto prokuroro rin
kimus, ji pralaimėjo taipgi kon
trolierių, miesto tarybos prezi
dentą, apskrities (borough) 
prezidentą, dešimtį legisįaturos 
narių, du miesto teisėjus, sep- 
tynius municipalius teisėjus ir 
kai kuriuos kitus ofisus.

■ . -v

N E W YORK, N. Y., lapkri
čio 4. — Prez.'Rooseveltas 
demokratas. Jo vyriausias 
litinis strategas, generalis 
štoriuS Farlė^, yra .' taipgi 
mokratas. Farley pilniausiai 
mė New Yorko demokratų 
ganizacijos Tammany 
kandidatą, Mahoney,
Yorko meru-s prieš La Guar 
dia. - '

yra 
po- 
pa- 
dę- 
rė- 
or-

Haii 
į New

Bet kai tik paaiškėjo, kad 
La Guardia laimėjo rinkimus, 
prez. Rooseveltas pasiuntė La 
Guardiai pasveikinimą. To ne 
gana. Ketvirtadienį, vykdamas 
į Washingt6pą, prezidentas su
stojo New Yorko asmeniškai 
pasimatyti su La Guardia, o 
ne su Tammany vadais.

Hooverio kandida 
turą kelia

BOSTON, Mass., lapkričio 4 
— Kardinolas O’Connel palai
mino Kolumbo Vyčių vajų vi
su Šalies plotu. prieš komunis
tus. Vyčiai kaltina komunistus 
pasimojus “užgriebti darbinin
kų judėjimą, įvaryti yisus dar
bininkus į liaudies frontą ir 
įvelti C.I.O. į fąrmerių-darbo 
partijos kampaniją”.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 4. — Iki šiol varomas 
konfidencialiai dabar išėjo vie
šumon plačiai išvystytas va
jus republikonų tarpe ■ pakelti 
buvusį prezidentą Herbertų 
Hooverį į vyriausius republi
konų partijos vadus.,

Hooverio šalininkai aiškina, 
kad dėl dabartinės repubhko- 
nų partijos vadovybės silpnu
mo republikonams gręsia su
smukimas. Reikia partijai va
do, kurs tu‘ri gabumų, kurs tu
ri patyrimų. Toks žmogus esąs 
Hooveris. Be to, laiškuose ir 
atsišaukimuose kalbama, kad 
Hooveris butų tinkamiausias 
republikonų partijai kandida-r 
tas į prezidentus 1940 metų 
rinkimuose.

Ištrėmė arabų vadų
PARYŽIUS, Franęuzija, lap

kričio : 4. Francuzijos vy
riausybė ištrėmė iš Morofičd 
arabų nacionalistų vadą Aliai 
ei Fassi. Kaltiną jį vadovavus 
revoliuciniam suokalbiui.

■•A *

Londonas priešingas 
republikonų kon

vencijai

Fordo darbininkus 
organizuoja

DETROiT^.^Mich., lapkričio 
4. — Homer Martini,1 Automo
bilių darbininkų unijos prezi
dentas, ketvirtadienį pranešė, 
kad uždėta $1 asesmentų kiek
vienam automobilių unijos na
riui. šio asesmento pinigai nu
žiūrėti Fordo darbininkų orga
nizavimui.

"• TOPEKA, Kas., lapkričio 4. 
— Republikonų • partijoj yra 
nemažai pritarimo šaukti ne
paprastą partijos konvenciją 
įvairiems ir opiems * klausi
mams apsvarstyti ir išspręsti.

Vi
1 #

Sumanymui tokią konvenci
ją šaukti netolimoj ateityje 
ypatingai pritaria1 buvusio pre
zidento Hooverio šalininkai.

Tačiau dabartinis republiko
nų vadas Alfred M. Landon 
griežtai išėjo prieš nepapras
tos konvencijos šaukimų laiš
ke parašytame kpngtesmanui 
Joseph W. Martinui._ ir tilpu- 
siame spaudoje lapkričio 4 d.

Žydai išvaryti iš ap- 
tiekorių profesijos

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 4. — Albert Schmierer, 
nacių valstybės “aptiekorių 
vadas”, paskelbė straipsny, til- 
pusiame Berlyno spaudoj ket
virtadienį, kad nė vieno žydo 
Vokietijoj nebelikę aptieko- 
riaus. Visi šalies aptiekoriai 
dabar esą tikri ari jonai.

Windsoras gal neat 
vyks į Amerką

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 4-.:— Premjerui Van Zee- 
landui rezignavus, karalius pa
kvietė Hubertą Pierlot suda
ryti ministerių kabinetą. Pier- 
loto vadovybei priešinasi Bel
gijos socialistai, taigi iki ket- 
virtadfenio T naujas Belgijos' 
ministerių' kabinetas dar ne
buvo sudarytas.

Lindberghai grįšią 
Amerikon

ST. LOUIS, Mo., lapkričio 4. 
— Majoras Albert Bond Lam- 
bert, garsiojo aviatoriaus 
"Charles Lindbergho draugas, 
gavo laišką/kuriame Lindbergh 
sako, kad gal jis sugrįšiąs į 
Jungtines Valstijas artimoj at
eityje.

Lietuvos ūkio gerė
jimo rodikliai

Paskutiniam statistikos biu
leteny paskelbti ekonominio gy
venimo rodikliai vaizdžiai rodo 
Lietuvos ūkio būklės gerėjimą. 
Tas gerėjimas pastebimas įvai
riose ūkio šakose.

Gerokai padaugėjo pinigų 
apyvartoje. Pernai rugpiuČio 
mėnesį apyvartoje buvo 107 mi
lijonai litų banbnotais ir 16 mi- 
lijp»ai litų banknotais ir 16 mi- 
pinigų; išėmėt popierinių pini
gų *apyvartoję, buvb 113,400,000 
litų ir. metalinių 18,500,000 li
tų.

Gana žymiai paaugo indėlių 
sumos kredito įstaigose — ban
kuose. Šiemet liepos mėn. ban- 

indėlių turėjo 282 mil. li- 
o pernai tą mėnesį tiktai 
mil. litų. Vadinasi, žmonės 
šiemet pinigingesni ir dau-

Lenkijos studentai 
triukšmauja

WASHINGTON, D? C.', lap
kričio 4. — Charles Bedaux, 
kuris organizuoja Windsoro 
kunigaikščiui kelionę po Ame
riką, apleido Washingtoną ir 
sugrįžo į New Yorką, ypač ne
patenkintai organizuotų Ame
rikos darbininkų neigiamu nu
sistatymu dėl Windsorų vizito 
Amerikai. Bedaux pareiškė, 
kad gal Windsorai visiškai pa
keisiu planus kelionei.

LVOVAS, Lenkija, lapkričio 
4. — Ketvirtadienį čia lenkai 
studentai, pikietavo universite
to politechnikinę mokyklą, ir 
komercinę kolegiją. Jie nelei
do į mokyklas žydų studentų. 
Lenkams žydai studentai at
rodo per prasti sėdėti. .moky
klų suoluose kartu.

kai 
tų, 
215 
yra
giau, padarė sutaupų.

Ekonominio gyvenimo pagy
vėjimas pakėlė ir pragyvenimo 
minimumą (mažiausią pragy
venti reikalingą sumą). Statis
tikos^ biuro apskaičiavimu, šie
met penkių žmonių šeimos pra
gyvenimui minimumas yra 149 
litai mėnesiui, o pernai buvo 
133 litai. \

• Darbininkų vyrų vidutinis 
dienos uždarbis pernai buvo 2 
litai 90 centų, o šiemet 3 lt. 55 
centai; moterų uždarbio vidu
tinis pernai 1 lt. 90 centų. Šie>- 
met 2 lt. 40 centų. —Tsb.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

Paskandino dar vie
ną francuzų laivą

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Komų lupimo kon- 
testui 125,000 minia

Japonijos studentai 
protestuoja anglams

x .---- ------
TOKIO, Japonija,* lapkr. 4. 

—■ Trys šimtai japonų studen
tų ketvirtadienį surengė de
monstraciją prie britų amba
sados. Jie protestavo anglų ne
palankų japonąmą, nusistatė 
mą dėl kinų-japonų karo. |lių.

WEBER FĄRM, Marshall, 
Mo., lapkričio 4. — Laukta, 
kad susirinks 125,000 žmonių 
minia pažiūrėti kornų lupimo 
(raškymo) lĮoniesto, kurs 
rengta šioje farmoje ketvirta
dienį, lapkričio 4 d. Kontes- 
tantų buvo 20. :

Kontestą laimėjo Ray Han- 
šen iš Minnesotos. Per *80 mi
nučių jis priraškė 15.95 buŠe-

‘.įi/V

•i-M H
&

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 4. — čia gauta žinių, 
kad nežinomo lėktuvo mėtytos 
bombos paskandino ketvirta
dienio vakare francuzų prekių 
laivą Corse netoli nuo Barce- 
lonos. ' . '

Užmuštas traukinio 
nelaimėje

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
lerį, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didel j 
džiaugsmą.

BATESVILLE, III., lapkr. 4. 
— Illinois Central geležinkelio 
traukinio nelaimėje «arti šio 
miestelių užmuštas peČkuris 
Janies Whiw, kai lokomotyvas 
ir du ekspreso vagonai nušoko 
nuo bėgių. Lokomotyvo inžį- 
nierius5\ Charles Barpett sun
kiai sužeistas.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, • ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki 

i vai. popiet.
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PO KENOSHA KOLONIJA PASIDAIRIUS
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Žodis Stojasi kūnų,.— Vietos veikėjai meno sri
ty j pritaria cho.ro steigimui. — Susidarė ko
misija chorui steigti. — Pritarimas yra'di* 
delis. — Kalakuto vakarienė.

į NAUJIENOS,? Chicago, III 
——jwil»l ' .U"’ 1 H.Tj. ■ ..IK.!.......... ....I..

keletą dienų koks; tai 
biaurus šuo daujg ponios J$A*> 
k^yįžjenės kalakutų.
Vielok i laimęi 1 p$$i - MiW*iui | 
skirtas kalakutas išliko gyvas, 
ir jis., dabar, laukia ęg^uęijo^ 
šio menesio. 14'dieną.

‘— Brauk Bulavu.
(Bus daugiau); s

----------------  -------------------—---------£—: :_______ .

KurGattiOldi 
BldiMntaB 
Blankas
1 • \ ...... .

sų mieste rasis užtektinai jė4 
gų choru* įsteigti ir- jį palai
kyti.0 > : ................
r Taip sakant, chorui jau yra 
padėtas tvirtas pagrindas iš 
galpįų visuomenės- veikėjų ir 
taįeiptingų dainininkų.

šiame Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugijos ♦ susirinki? 
rne buvo pravesta ir kitokių 
tarimų. Būtent, nutarta su
rengti ■ Kenosha Lietuvių Kulį 
turos • Draugijos narių pageri 
bimui kalakuto. vakarienę, šie 
mėnesjo 14-tą,dieną. Taipgi..pet 
Ji. Bulaw nutarė;- užkviesti iš 
Chicagos- Dr» A, Mpptyidą, Cr 
Kairį, C. L. D. vice-pirminin* 
ką, V. Mankų, Julių Mickevi
čių, Draugijos, preridentą ir 
patį/ kalakuto savininką- Paul: 
Miller’n At’rpda,- kad bjus gąį- 
na šauni vakąrięnė, nors- pašį- 
kutini^ laiku buvo,<manoma,
kad< vakarienė neįvyks, neš,maistui

___....
.tLL'J r -------.---------------------------------- —.—.I

Sėdėjimo streikas 
Šelpimo stoty 
baigtas.
: Būrys bedalių šelpimo klien
tų . buvo paskelbę sėdėjimo 
streiką šelpimo stotyje 849 
Hudson Ąye. Jie susėdo 10 vai. 
ryte pirmadieny ir sėdėjo sto
ty apie 32 .vai.. — iki stoties 
viršininkams nusibodo klientų 
streikas ir j ie? pašaukė polici
ją. Atvykus, policijai “streikie- 
riai” ramiai apleido stotį.

Pasak stoties viršininkų^ 
dauguma, sėdėjusiųjų jau ir 
pirmiau yra dalyvavę pikieta- 
vįme miesto salės. , y 
. Pasak gi
ninkės Mrs. Kunšt, streikieriai 
reikalauja pilno apmokėjimo 
nuomos, daugiau drabužių ir
patalinių, didesnės medikales 
priežiūros ir daugiau pinigų

streikierių pirmi-

r
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■ LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUDO
VAKARAS ĮVYKS

Šeštadienį Lapkdčio-Nov. 6 dieną
' WEST SIDE IIALL

2242 Westi 23rd Gatve.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARO, i ’ Įžanga 40c vienam.i

Bus perstatytaj dvi, komedijos:
? “Netikėtai” ir “Nepaprasta Liga”
jLoš Ik VąiUkunąs, F.. Ąjnbrozipnč. A. Niprikaitė, S. Ambrozaitė, 
’ A. Niprikąs. A. Ramašauąkas, O.i Užkuraitė, C. Gasparaitis, A. Am- 
broząs. Koncertinę progTamo dalį pildys: A. Dočjdenė/ K. Abekieniė;

• klasiškus šokius: . B. Maselskįs,-J. Barkauskas. Prie, pianą Aldona 
.Briedžiutė. šokiajns grieš Paul Eitnant orkestras.

■ *' i širdingai Užprašo. KOMITETAS..
i...........■..T-i..... -T CJ.J'.I * -

susirinkime nukąri^-

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

—• ’ L - ' — »— • •• i TO, n n imu ii j ąa^<»M

G A. R; A N T U O T I' k

VARTOTI BOILEĮUAf•
TATJ3O DALIS VISIEMS BOILERIAMS

ant materiolą, pilnąm šildytuvų, 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI-. 
MASv

G. MJLLER MATERIAL COMPANY
’ 1247 WEST LAKE STREET MONROE 3387-88

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

nutarta, 
sudarytų 
Kultūros 

Dainininkai

(Tęsinys)
Pagaliau lapkričio trečią die

ną Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėnesiniame susi
rinkime liko nutarta steigti 
choras. Sumanymą steigti cho
rą Draugijos susirinkime na
riai priėmė su dideliu entuziazT 
mu. Choro steigimas ir jo pa
laikymas Draugijos nariamą 
daugiau buvo užtikrintas, kuo
met iš anksto buvo patirta, 
kad tam sumanymui pritaps 
žymus šios kolonijos muzikai 
bei dainininkai. Vadinasi, pir
miausia buvo atsiklausta dai
nos tėvo bei gabaus daininin
ko Juozapo Macnoriaus, dide
lių meno mėgėjų ir žymių mu
zikų Antano ir Marijonos Bū
rų, pasižymėjusios dainininkes. 
— solistės p-lės Auna Jocius, 
Jzabela Rustic, Birutė Linkus, 
Antanas Tatilas ir kitų, kurie,, 
taip sakant, sudaro tvirtą pa
grindą chorui. Gavę iš jų pri
tarimo, Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugijos nariai drąsiai 
ėmėsi iniciatyvos ir. sakytame 
draugijos susirinkime vienbal
siai nutarė, iš draugijos narių 
steigti chorą. Tuojau buvo su
daryta chorui steigti; komisiją, 
į kurią įeina Tony Tatilas, Iza- 
bela Rustic, Ahna Jocius, Tilly 
Pabarška, Vanda Radavičė> 
Kastancija Velvikienė, Birutė 
Linkus ir. Jonas Poteliunas. 
šios .komisijos tikslas buvo 
įtraukti daugiau narių į cho
rą, nuskirti vietą pamokoms 
ir parūpinti chorui 
Be to,
kad butų palaikoma tik vie
nas fondas, būtent, Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
fondas rūpinsis padengti choro 
lėšas ir palaikyti choro. To
kiu budu draugijos bei choro 
parengimuose sukelti pinigai 
eis į vieną fondą.

Taipgi susirinkime 
kad choro valdybą 
v ietį tik Kenosha
Draugijos nariai,
choristai turi būti draugijos 
nariai, tačiau išimtis padaro
ma tiems, kurie dėl svarbių 
priežasčių negalės priklausyti 
draugijai, — jie galės būti 
vien tik choro nariai. Susirin
kime nutarta pakviesti chorą 
mokyti taipgi drai/gijos narę 
p lę Bernice Malelo iš Waukęr 
gan, III. Su choro mokytoja 
sutartį padaryti įgaliotas Frank 
Bulaw, Chjcagos Lietuvių 
Draugijos atstovas. Be to, cho
ro steigimo komisijai buyo pa? 
darytas įspėjimas, kad uoliai 
veiktų ir kad choras butų 
įsteigtas per trumpą. laiką.

Choro steigimo sutnanytojos 
yra p-nios J. Pabarškienė ir 

• k. Velvikienė. Kaip jau aukš
čiau minėjau, šį sumanymą 
bendrai visi Kenosha miesto 
lietuviai pasitiko su1 dideliu en
tuziazmu. Be kitų suminėtų, 
asmenų, choro steigimą užgyrė 
p-nas Joseph Radaviče, S.L.Ą. 
kuopos pirmininkas. Ponas J., 
Radaviče, pritardamas tam 
kultūringam dąrbui, patarė ir 
savo dukteriai įstoti į draugi
ją ir tapti choro nare. Taipgi 
į draugiją įsirašė ir ponia K. 
Radavičienė, kuri savo laiku 
pasižymėjo veikimu draugijo
se.

Beja, reikia pabrėžti, kad!ir 
p. J. Martinas, Kenosha mie
sto konsolmanas, užgyrė cho
ro steigimo pastangas. Ponas 
J. Martin’as pareiškė.: “...tai 
kilnus sumanymas. Toks cho
ras labai reikalingas Kęnoshai 
ir jo kaimyninėms lietuvių ko
lonijoms. Neabejoju, kad įpu-

■?CAVALCAm:
Kentuęlky Bourbon 2 Metų Senumo

Sp|r^(o . vąryklės supilstyta , jr distiliuota,, kuri buvo įsteigta 
1705 metais f

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

IQLQ C.ASTLE. Ine., 
6005-7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILLINOIS. —~r~ 
*•—....—-—•

NAUJIENŲ

'-FV

K ALE N BOLI UI
Mes pasiųsime^ju s ų giminėms ir . 

‘ ūsų; gražų. 
Kalendorių

draugams LIETUVON., r 
su naujais paveikslais 
tiktai : ’

UŽ,10 CENTŲ.
Prisūjskit savo užsakymus tųo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.'

NAUJIENOS
lT.TO.SOrw HALSTED STREET

Chicago

j
Ęeikia rašyti Nęyy Y p r, k .a n, 

Lorįilardi Company, Varick 
statiom K y;

j 'j -■"•■■I1 M, •

“Naujienos” kasdien gauna 
pąklaiisim^.’ apie tai/ kur? įjh 
kaip galima gauti Old (iold 
ęiMOt konkurso blankas^, iih- 
strukėijas, bei . konkurso’ pa
veikslų pavyzdžius.-

Tų blankų-instrukcįjųciga- 
reitų , krautuvėse bei t vaistinėse; 
dabar nebegąįima gauti- Blan-. 
ko.s> buvo daMšm^ krautuvė-: 
seį tik konkurso;, pradžioje.

Nors konkursas jau. įpusė*; 
jęs, įstotlrdar) gąli’nia, bet blan
kų gauti reikia' krėj^tis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę. . t :

Prajautu blankos reikią! siųs*, 
tii i^škąY. QoI<VC 'Oontėat^' 
Lorittardi Gornftanyy. Variok 
St ŠUtion; York*. Jokių 
pinigą; už. blankai ’ siiįsti; nerei
kią^ ■ 'r V .

i „ , ,„,,1^, „...............

® pu > vaikai, Robert Coe, 14 
POtĄj I13i0.i Bę|le Ayer ir Henry 
Reamer, 13 m., 2214 W. Di- 
y|įio:ii Šti, liko sunkiai, sužei
sti kada jiems valant pečiaus 
j;pP(tąiS; stdpžo porčių. tvorelė ir 
abu vaikai nukrito 20 pėdų. 
Nelaimė įvyko Henry namuo
se, kai jis su draugu bandė pa
dėti motinai pečių valyti.

ŠIANDIEN prasideda 
į . Ilgąį laūktąs svečias

Pirrią., syk Cliioagoj

SUGRĮŽIMAS” 
1” 

Paveldėtojas 
Boris Chirkov

60 E. Van Burcn 
arti VVabash 

pietų iki vidnakčio— 
’šįpkiomįs dienomis 25c ikj 1 v.p.p

. Tikras “Maksimo Jaunystes 
v r '— “
’ Vaidina; garsus
SSONOTONE 1
tTfcgiasi nuo pi(

IĮ išdirbėjaiKYANKEE POTATO CHIPS 
Ipopcorn ik pretzels 
Į Pristatėm j į Tavernas ir Res tau- 

ranųš sęžąniniųs , produktus.
|< Tąipgi parduodam saldainius 
■p whplesalę.
B 4643. SO. HAUSTED STREET
| TeL YARDS 4»»6. _____

5382; So* Eong Ayft.
EėL;.R<nęNiS.;8i^-!ka įįj 

|-6OĄB«®TĄSs %«. Rbą, 
(S^ęnpdL U - w

Tenfta
Perkant 5 -Tonus -ar Daugiau

,1—| I ■■■■■I... ............

f BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

t s Juozapus Ažukas 
•Bridgeporte, išdęge kelętas namų, 
•kur • žmoneą;. neturėjo apdraudos 
jiųo ugnies—ant savo rakandų. 
iNęlaųkite pakol jus tokia nelai- 
Yne ištiks — apsidrauskite tuo- 
Jjąųs’pas —

atstovauja
į Juozapas Ažukas 
PR0^ERTY OWNERS ASSOC1A 

į TION 6F; BRIDGEPORT 
; 3303 So. Ljtųanica Avenue

Tel. Boųievard S45Q
Atdara., njjft 10 ryto iki 9 vak- >

tw r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSa ■

John F. Eudoikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO IŠTAIGA

... AMBULANCE
.......... DIENĄ JR NAKTĮ ’...... -

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
i 4605-07 So. Hcrmitage Avė. 

4447 South Fairficld Avenue
.. Tfi) LAFAYFftjJE 0727

II , , - ■ ' rl ,11111.11111 I II II !!■■■■' I Į I ..........——>!—j...........................................................................

. T - ■1 Y . _ i koplyčios visose
JL Chicagos dalyse

i'j l y1'1, ”"
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais.
10100 vai. valęąro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠAL-TIMIERAS.

> Direktoriai

Penktadienis, lapkr. 5, 1937

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Mestom, 
Avė., 2nd floor ■ 
Hemlock 9252 

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

*!*"■»■ — —1 ■■   ^i

..................... ..  . ...............* Oi «i m. R ■■■■'*

ADVOKATAI1

ADVOKATAS 
ofisas-r-127 N. Dearborh St. 
1431-1434—Tel. Central 4411*2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas BouleVard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boūlevard. 2800 ,

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų. Tel.—Hyde Park

st
1824
3395

NARIAI
Chieagos, .

Cicero a
Lietuvių. I 

| Laidotuvių ■ 
Direktorių: ’ 
Asociacijoms

Ambulance 
L Patarnavi- 
L mas Dieną 
K ir Naktį

----- TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I*

ltL
i J. LIŲLEVICIUS

f 1348 So. Califprnia Ąvenuer Rhone Lafayette 3572

k . • ■ A. MASALSKIS,
L 3307 LitUaniča. Avepue. Phone Boūlevard 4139

A-. PETKUS
1410 South 49th Courjt * Cicero Phone Cicero 2109

• ‘ 1 ' z'

‘ : P, J. RIDIKAS
3354 So.. Halsted Street , Boūlevard 4089

/. ... JV v L J. ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 Wcst 46lh Šti’bet Phone Boūlevard 5566
i.^n*iĖ.».i>.įi f įw»^i A 'linii „'iii, „i    tfiii <y,įii jrpyjf' ■ . tT

S. M. SKUDĄS
I 718. Wpst 18th, Street , '• . Phone Monroe 3377
r l ■ ..... 7i,. r'į.ji.ė'iįį.ii.j į»'j:»jyy* į »» i-     11 m —- '

r* Q Ji 1YT1A tfUnTZ A Yards 1139
Yards 11383319; Li tuo n icA Avenue Phpne

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23x4" Place Phone Gana! 2515
SKYRIUS: 42-44 East l08th Street . >Tėl. Pullman M70

4704 So. Westerh Ąye Phone Virginia 0883

Ofise Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244' 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

8939 SOUTH CLARĘMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Weštern Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

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

Phone Boūlevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

* Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
________ 

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENT1STAS
6558 So. Western Avė. 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj nasrai sutartį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7N68

Ofiso

Rez.

Ofiso Tek Boūlevard 5913

DR. BERTASH
756 Wėst 35th St.

. of 35th and Halsted Sts.
valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30

Nedėliomis nagai sutarti

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

HOSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277 x ♦

A, Montvidį M. D
• West Towri State Bank Bldg. 
2400 WEST MADISON STREET

Vai. 1 iki 8 <K> pietų, 6. iki 8-vak
Tel. Seeley. 7330

* Namų telefoną^ Brunevudk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL nuo 2 iki 4, v. p. p< ir nuo 7 
iki. 9 ’ v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak.. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.: Boūlevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boūlevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DĖNTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boūlevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 $o< Halsted St 
h l(. CUICAGO. ILL.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted. St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
dentist 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tek Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 y. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454, ar Central 7464
V --------- —,-------  ‘ - ■ j- • . -

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So, Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISQ VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, rytų, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phono MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

4910 SO. MICHIGAN BLVD. Garsinkitės “N-nose 
TeL Kenvood 5107 |



Penktadienis, iapkr. 5, 1937 NAUJIENOS, Chicago, IU. '
—>1 |      .’|| ■■!■■■■ ................................. į   | ■ ■■—IIĮBH

Lietuvos Naujienos
privačių butą nuomosimas la
bai apsunkina ir miesto savi
valdybes biudžetą. Dėl šių prie^ 
žasčių miesto savivaldybė at
einančiais metais/ pasiryžusi 
pradėti statyti 10 komplektų 
modernią ■ pradžios mokyklą. 
Medžiagos viena dalis (akme
nys, žvyras) statybos vieton 
jau pristatyta žiemos meti?.

...
Z

Maistui 
Išleidžiama 
Milionus

Negreit matysime 
murinę Lietuvą 

. —........ ■. 11 ■

Seniai jau keliamas klausi
mas ir skatinama Lietuvoje 
muro statyba. Deja, tas dar
bas neina sparčiai ir sklandžiai. 
Priežastis — plytų trukumas ir.
brangumas.-Ne tiktai sodžiuo- Manoma, kad statyba ir •įren- 
se, bet ir mies»i.ucse dar labai gimas Užtruksiąs porą metų., 
daug statoma medinių namų, i

Lietuvoje yra tiktai penkioli
ka didesnių plytinių, kurios pa
gamina per metus po 30—3^ 
milijonus plytų. Apie 200 mažes
nių plytinėlių pagamina 15,- 
000,000 plytų, tai ir viskas. 
Kad muro statyba eitų tokiu 
spartumu, kaip pageidaujama, 
tai plytų kasmet turėtų būti su
vartojama bent dešimt kartų 
daugiau.

Dabar pramoninės plytinės 
laiko aukštas kainas, nes yra 
plytų trukumas. Kaimų mažo
sios plytelės menkos, daug su
vartoja kuro, bedeginant ply
tas, todėl taip pat pigiai ne
gali pardavinėti. Pagaliau, kam 
pigiai parduoti, jeigu ir bran
giau sumoka. Kaimų plytinės 
yra mažos: į jas įdėta tiktai 
3—5,000 li'tų kapitalo, tai ir jų 
gamyba nedidelė ir brangi.

Ūkininkams neprieinama mu
ro statyba ne tiktai dėl plytų 
brangumo, bet ir dėl jų tolumo. 
Kad kaimuose prigytų mūrinė 
statyba, reikėtų kiekviename 
valsčiuje turėti bent po 2—3 
didesnes plytines, kad nereikė
tų plytos toli vežioti. Be to, 
reikėtų murinę statybą remti 
ilgalaikėmis paskolomis. Molio 
Lietuvoje plytoms visur galima 
rasti, da^bo rankos pigios; di
desnes išlaidas sudaro tiktai 
plytų išdegimas. Bendrai, ply
tos neturėtų būti brangios. Rei
kia dar daug statyti plytinių, 
į kurias įdėti po 20—30,000Ui
tų. Plytinės duotų gana gerą 
pelną, čia darbo daug ir jo už
teks ilgam laikui. Pageidautina, 
kad šiuo dalyku — plytinių 
steigimu — susidomėtų ameri
kiečiai lietuviai, kurie nori Lie
tuvoje apsigyventi. Jie turėtų 
naudingas ir kraštui ir labai 
reikalingas įmones — plytines, 
ir plytinių steigimu pagreitintų 
murinės, patvarios, gražios Lie
tuvos atsiradimą.. —Tsb.

X •

Aklas invalidas su 
nepaprastais 

pirštais
Metų Prekiauja ir Puikiai 
Pažįsta Netikrus Pinigus

Statys Naują Mokyklą
BIRŽAI. —• Biržų mieste yra 

18 pradžios mokyklų komplek
tų. Iš jų 17 išlaiko Miesto Sa
vivaldybė. Visos mokyklos yra 
privačiose patalpose. Visų mo
kyklų patalpos yra menkos ir štų galus esą galima pažinti į- 
netinkamos mokykloms. Be te, vairius spaudinius. 

% ’ • . f

Kaunas, turi apie • 100 įvai
raus didumo kioskų; Kai ku
rios kioskos priklauso invali
dams. Jų tarpe yra vienas ak
las su nepaprastais pirštais, ku
ris daugiau kaip 15 metu ver
čiasi prekyba. Tai J. Gineika. 
Šis žmogus regėjimą prarado 
prieš 20 metų. 1917 m. kaip 
rusų kareivis kovojo su vokie
čiais Pinsko ,balose. Priešui pa
leidus nuodingas dujas, Ginei- 
ka apako. Paskui pateko į Vo
kiečių nelaisvę. Ten pradėjo la
vinti pirštų pojūčius, nes norė
jo gauti bent kokio darbo. Po 
metų laiko pažindavo visokius 
pinigus ir, būdamas visiškai 
aklas, išsimokė siūti drabužius. 
Nevienam savo draugui pasiu
vęs apsiaustą. 1918 m. išsiva
davęs iš nelaisvės ir atvykęs į 
Kauną. Iš pradžių turėjo kioską 
Laisvės alėjoje, o vėliau, Jona
vos g. Pirkėjai stebėdavosi, 
kad aklasis kiosko savininkas 
labai greit paduodavo prašo
mas prekes visada tiksliai ati
duodavo grąžą. Atsirado kėli 
vaikėzai, kurie tam Didžiojo 
karo invalidui nekartą mėgino 
įduoti labai gerai padirbtų si
dabrinių monetų. Tačiau Gi
neika kiekvieną kartą netikrus 
pinigus pažindavo. Panašių at
sitikimų yra buvę ir su bank
notais. Bet ir juos savo nepa
prastais pirštais greitai pažįsta.

Aklasis invalidas labai grei
tai pažįsta bet kokį į rankas 
paimtą laikraštį ar žurnalą ir 
tuojau pasako jo pavadinimą. 
Sakosi laikraščius pažįstąs ne 
iš popieriaus formato, bet dau
giau’ iš spausdinimo technikos. 
Kiekvienas laikraštis turįs skir
tingą paviršių, kurį jis jaučiąs 
savo pirštais. Tas paviršiui su
sidarąs iš tam tikrų įdubimų, 
todėl turint labai jautrius pir-

Lucille Buehler, naktinių 
kliubų mergaitė, kuri buvo 
kartu su Ilerbert Lee, kada 

i *

tasis rugp. 22 d. liko 
« < 

šautas Grant parke. Jį 
šovę trys jos draugai,
venę iš prostitučių pajamų, 
jau yra suimti. Tikrasis Lee 
užmušėjas liko suimtas 
Shreveport, La.
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Maistas yra vienas iš svar
biausių gyvybės reikalavimų, 
žmogus, savo ,gyvybės palai
kymui, gal, praleidžia už vis 
daugiausiai. Apskaičiuojama, 
kad per visą šalį valgiams iš
leidžiama daugiau negu du šim
tu milionų dolerių suma. ’

Tai yra, beabejo, stambi su
ma. Suprantama ir tos šėimy- 
ninkių pastangos ekonomiškiau' 
pirkti. Jos, tad, stengiasi, ko
merciškai betariant, gauti pil
ną dolerio vertę, štai dclko jos 
ir perkasi Mi(Jwest Stores; 
krautuvėse. Nes ( čia jos gau-; 
na, pirmiausiai, geriausias pir
kimo sąlygas, paskui, maistas 
šviežiausias ir pasirinkimas 
pilniausias. ■

Midwest Stores — krautu-' 
vės priklauso prie kooperaty-. 
vės didžiulės organizacijos, ku-; 
ri turi savo , sandėlius, y Per 
tuos sandėlius jos perkama di
deliais kiekiais prekes tiesiog 
iš gamintojų ir dirbtuvių, kas,į 
aišku, sudaro tas palankiąsias 
sąlygas pigiaus ir geriau nu-

Štai Kur
TIKRAI ŽEMOS KAINOS 

“Midwest Stores”
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., LAPKRIČIO 5 IR 6

“CERESOTA” TYRUS NĘBALTINTTI

MILTAI2» “ 24 - 95c
RINKTINIAI DIDELI, ŠVARUS
KIAUŠINIAI No. 1 Kokybės. Tuzinas 25 C 
--- —      . — ——            —' :—*—jAįį——*  ■* 

TIKRAI ŠVIEŽUS L
KIAUŠINIAI “Midwest” carton. Tūz. 33c
“MIDWEST”JDĖ LUXE KAVA sv. kenas ........ ......(.i.27c
‘‘MIDYvEST’LSPAGHETTI No. 1 aukšti kenai 3 už 25c
"MIDWEST” PORK &’BEANS 15 unc. kenai . 3 už 20c

No. 2 kenai už 19c
IT” PORK &’BEANS

“MIDWEST” FANCY TOMATĖS
v<dTnty"moore”
BEEF STEW Didelis 1% sv. kenas Į5ę

....... - sv. 220 -

.......... .  sv. 210

,. % sv. 27 c

LAŠINIŲ PLYTELĖS “Wilson’s” 
FRANkFŪRTŠ^dscar Mayer’s” 
<trTchter’š’’~p uik į ’
BOILED HAM ..................
EXTRA FANCY JONATHAN OBUOLIAI 6 sv. 250 
VIRIMUI~OBUOLIAI”Baldwin ...................... 6 sv. 190
GRAPEFRUIT T<E5rBeiėkli5i7Di'dėli .......... 4 už"15^
FANCY'‘CAUFORNIA_SALOTOS DTdelŽš galvos 50 
FANCY-CALIFORNIA— MORKOS"3 saujos ..........  140
TOMATES Parinktos prinokusios 2 sv. 19 c
SPAUSTAS COTTAGE SURIS .... .......................................... 2 sv. 17c
“SHURFINE” ČIEJJ AFRIKATAI Dideli 2‘/2 kenai ......
<<SHURFINE,> SPANGUOLIŲ SUNKA 17 unc. kenai ........ 2 už 27c

“SILVER SKILLET” C0RN^ »EEP ‘2 šv. 29cI JHL2koJuL Bbb V

.... 19c

“AUTOMATIC” Soap Flakes 2 pak.. 29c
“BRILLO” Didelis pak. 2 Reguliari pak. 17c

H. BEGEMAN
“LAVA” MUILAS .............................3 už 17(j
“GUEST” IVORY MUILAS....... . .. 3 už 14c
“OCTAGON” MUILAS Did. gabaL 3 už 14c

Brighton Park Vadovaująs Credit Jeweler 
DAIMANTAI IR LAIKRODŽIAI

..................  “T NEIMAM NUOŠIMČIŲ NĖ PALAUKŲC -| ĮM0KĖT
■ ....... -... .........1 • U U PER savaitę

DAIMANTAI, JEWELRY, LAIKRODŽIAI 
IR SILVĖR WARE

ELGIN, BULOVĄ, GRUEN
_____________ HAMILT0N, GRANT

GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISAS DARBAS 
GARANTUOTAS VIENIEM METAM

4184 ARCHER AVENUE MID™į '

J E W E L RV

“SUPER SUDS” Raudoni 2 Reg. 190 didelis Qq . r ___ pak. K pak; "
DYKAI ČANNON COMPLEXION AUDEKLAS

“PALMOLIVE” Muilas 4 už 23c
DIDELIS GABALAS Už 5c SU 3 VIDUTINIAIS GABALAIS
IVORY MUILAS Visi už 24c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS ■

MĮDWE;TgSTQRES
PIRK NUO

5; STOOIS 
nsnoiEinrg

NAUJOS GADYNES CHORAS
Stato Dviejų Akt u Komišką Operą

99

pirkti prekes ir, tuo pačiu, ge- 
rfešnįomis sąlygomis perleisti 
^avo pirkėjoms, štai dėlko šei- 
myninkės taip skaitlingai lan
kosi Midwest • Stores krautu
vėse.

Tikra vertybė reiškia gerą 
kokybę ir žemas kairias. Tad, 
nepamirškite pasižiūrėti tu 
vertybių šiandien Naujienose 
— Midwest Stores skelbime.

(Skelb.)

ZENITU ARM CHAIR 
68231)—AmcrlkoR ir Už 
slėnio transliacija. «” 
Garsiakalbis Nuolatinio 
tvpo Stoėių. Relocatlon 
(540 — 18, 400 .C.) 
20 col. aukfičio

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— „T Tr —9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C/ —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—_________________________— 7:00 VAL. VAK,

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

1TII 08202—Amerikon 
užsienio trangliaci ja.

GarNliikalblu. “Ko-
Dlal. Klektrlk’os Au-

Tell-
Kontrole AkuntiSkan

bot 
tonritlnia TuiiijimaH 
Tak 
Pritaikymas (540-18, 400 
K.C.)', 42 col. aukfič. Pil
nas su Zenith Visų Bangų 
Antena

Demonstracija 
Namuos

įflj Dykai
Kodėl neleisti mums įtai
syti naują 1938 Zenith

• l

jums kelioms dienoms — 
Jt>e‘ prievolių — visa kas 
prašom tai tik pabandy
ti. Pats spręsk nuostabų 
Zenith tono kokybę.

PILNA 25 ZENITH ARM CHAIR 
‘ PASIRINKIMO LINIJA

Vi

IHP

ZENITU ARM CHAIR 
5R236—Amerikos tran
sliacija. 5” Garsiakal
bis. (540 — 1,752 K. 
C.) 21 col. anksčio $29-95

Jos. F Budrikjnc
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7010

Sudriko Nauja Rakandų Krautuvė
3409-11 South Halsted Street

1 r /

Visos geriausios Radios iškrautos Budriko Krautuvėse. Didelė 
nuolaida duodama už jūsų seną Radio.

AMERIKOS MYGIAMI AUSIS RADIO — Vėl Metus priekyje
' ' L " . .......... ■ — ...................... . - ..............................—------------------------------.------ ----------------------------------------------------------------------------- --------- -

Pasiklausykite gražaus Radio programo nedelioje iš stoties WCFL, 970 kyl. Didžiule Budriko Or
kestrą ir Choras. Laikas kaip 7:30 vai. vakaro iki 8 valandos.

S Lapkričio 7,^
SOKOL SVETAINĖJ, 2347 S. Kedzie

PASTATYME DALYVAUJA: Jonas Sarsavičius, Adelė Zavistaite-Nause diene, Florence Balsiutė, Frank Pilkis, Antoinfette Mankevičiiitė, Valeria 
Ladigiutė, Josephine Milleriutė, Algirdas Pūkas, Juožas Valentas, Joną g Virbickas ir. NAUJOS GADYNĖS CHORAS.

LOŠIMAS 4:45 vai. p. p.
STEPHENS ORCHESTRA

ĮŽANGA: 65c IS anksto, 75c prie dury.
PO LOŠIMO ŠOKIAL
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NAUJIENOS, Chicago, UI
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•'PžnfctadieTlis,* lapkr. *5, 1937

/naujienos
The Lithaeriian Daily Niw» '

Published Daily Ekcept Sunday by
fhe Lithuanian 'News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
.$8:00 per year in Canada
$5:00 pfettyeaf Oųtside of Chicago 
$8.00 per year* in Chicago, 
3c per copy.

Enteręd ąs Second Glass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicągo^Ill. under the act of 
Ma^b Srd 1879. ' .

M*
Nauj ieribff eina kasdien, ifekfti'ant 

1 sekvhadfenitis. Leidžia Naujienų Hen- 
' d rovė, 1739 S; Halsted S t., Chicago, 
f ni. TeTėfortas ČaW 8500.

- ---------- .V - , ‘ ........... ' ■■ ■ ..........................

Užsakymo kaina
Chicagoje — paštu:
. Metains —.-...a...._________ $8.00

Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50’
Vienain nteriėstei _________ .75

Chicagoj per višilėšiotojus:
Viena kopija _________   8c
Savaitei ________ ... 18č
Mėnesiui ___    75c

Snvfenytose Valstijose, ne bhlcagoj,, 
- pajtu:

Metams .......___  $5.00
Ttisefr jfitetii ......................... 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams ________ - 1.00

‘ Vienam mėnesiui _________ ' .75
■ ^TUStMjeWėnW5še g

(AtpiflMa) .i!,
Melitas _____  '’«8:00
Pusei metų ________ .‘.^?4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50 
'Pinigus reikia siųšti pašto Mbriey

Orderiu kšrtu stf užsakymu.
- . ? ? i,

* - ' , • ’• ~ *? , U. 'j- -

Republikouai riejasi
Manydami, kad Roosevelto iiaūjoji dalyba jau 

re jo, ‘žmonėms, repubiikoDų vadai' ėmė tartis/kaip at
gaivinti savo partiją, kuri dar tebėra sustyrusi nuo pe
reito lapkričio mėnešio. Bet, besitardami, jie šušibarė.

Buvęs prezidentas Hooveris ir nacionalio koipiteto 
pirmininkas Hamilton siūlo, kad butų ateinančiais me-; 
tais sušaukta speciali partijos konvencija, kuri iiusta/ 
tys repūblikonų politiką ir paruoš partiją didžiajam 
mūšiui — prezidento rįnkimams 1940 m. Tačiau kiti re- 

'pufelikonų šulai tam pasipriešino.
Senatorius Wm. E. Borah (iš Idaho) sako,1: kad to

kia nepaprastu .laiku sušaukta konvencija neatpeštų 
partijai nieko gero, o tik dar labiau atstumtų nuo jos 
balsuotojų minias. Jo nuomone, tie;’kurie sumanė šitą 
konvenciją šaukti, nori uzurpuoti teisę kalbėti 17 mi- 
iiohų repūblikonų balsuotojų vardu.

Konvencijos sumanyto jai,k kaip matyt, ketina Šauk
oti tuos pačius delegatus, kurie 1936 m. nominavo kan- 
; didatu į prezidentus Landoną. Senatorius Borah dėl to 
i pareiškia: J '

. .. ................... . »!

s “Tų delegatų darbą, pažvalgas ir principus už
bėrė balsų potvynis, po kuriuo jie guli palaidoti, at
mesti. Mums nereikia balso iš kapo, mums reikia 
gyvo balsuotojų balso.”
Hooverio ir Hamiltono sumanymui pasipriešino 

taip pat pereitųjų metų repūblikonų kandidatas i prezi
dentus Landon ir kandidatas į vice-prėzidentus Knbx. 
Landonas reikalauja, kad, jeigu konvencija butų šaukia
ma, tai kad joje butų atstovaujama visos srovės repub- 

■ likonų partijoje — “nuo Hooverio vienoje pusėje iki La 
• Guai-dia antroje”. Bet jisai sako, kad net ir tokią' kon- 
‘ venciją šaukti /dabar ne laikas. .

Tokiu būdu, Vos* tik prasidėjo repūblikonų partijo
je šioks-toks krutėjimas, kai joje pasireiškė nesutiki
mai. Daū^ūma tos partijos vadų, matyt, bijo, kad jos 
kohtrolė nepatektų į Tankas HooveriuL O Hooveris ne
rimsta, nes jo ambicija buvo skaudžiai Užgauta 1932 
-pralaimėjimu ir jisai trokšta kaip nors atsigriebti.

ftl

Bridgeporto rinkimų daviniai
Pramoningame Connecticut mieste Bridge'port

** i , • - t _ . i ~ L .
rramoningame uannecticut mieste Bridgeport pe-

• reitą antradienį buvo trečiam terminui išrinktas mėrū 
‘socialistas Jagper McLevy. Šį kartą jisai gavo ‘didžiau- 
‘ šią balsų skaičių visoje savo karjeroje, kuri prasidėjo 
i prieš 29 metus.

Už McLevy paduota 28,516 balsų, už demokratų
• kandidatą 9,070, ir už republikoną 4,042. Taigi demo- 
v kratai ir rep^pblikonai kartu negavo nė pusės tiek bal
sų, kiek gavo socialistų kandidatas.

McLevy yra škotas, 59 metų amžiaus. Pirma'negu 
1 jisai buvo išrinktas Bridgeporto miesto galva, jisai kan
didatavo 10 kartų. Pernai metais McLevy kartu su New 

: Yotko ir Penhsylvanijos senaisiais socialistų darbuoto
jais įsteigė Social-Demokratų Fėdėracij^. ' Ji^ai dabar 
yra jos nacionalis' pirmininkas.

Pirmą kartą jisai-buvo išrinktas meru 1933 m. Pa
skui jisai’vėl buvo išrinktas ,1935 m. -r- 24'267 balš&is 

L prieš 19,200 balsų, paduotų už repūblikonų ir demokra
tų kandidatus kartu. O dabar jisai gavo jau 28,000 prieš 

' abiejų oponentų 13,000.
f »• o ‘ I

Atrodo, kad McLevy išbus Inėro Vietoje he’ t'fUiri^ 
pėsnį 7$i»ą, kaip JMilwaukeė’s DanielHoKn. į

• Gatvekarių kompanija1 pa
prašė federalinį teisėją Wilker- 
son atidėti iki lapkr. 22 d/ 
svarstysią kompanijos rėorga*-

Apžvalga 
emiini»w'Uii< linu i 11 n 

i ,^.,„,,1 r

Jie hori,, kad prie teologijos 
(“Dievo mokslų”) fakulteto 
(skyriaus) butų prijungta filo
sofija ir kad tartie fakultete 
butų dėstortii įvairus dalykai, 
kuriuos apima humanitarinių 
mokslų skyrius. Tokiu bųclu 
universiteto viduje butų ant
ras ‘ universitetas, kontroliuoja
mas bažnyčios.

Lietuvos klėrikrilų vadai, “mu
ša trevogų” per katalikų laik
raščius Amerikoje, rėkdami, 
kad valdžia 'norinti EietuVą 
“sfibedievinti”, nes universiteto 
statuto ‘projekte, kurį svarsto 
seimas, filosofija atskiriama 
nuo teologijos. Tuo reikalu; ešą, 
lankėsi pas Smetonų Vyskupai 
ir statė jam savo reikalavimus/ 
Vienas laikraštis rašo:

“Vyskupų konferencijos 
1 rtie'tu, 5, 6 ir 7 spalių — 6 
spalių nuo 8 iki 11 valandai 
nakties —- per tris valandas 

" ginčijosi pas Resp. Preziden
tų Srtietdnų šie asmenys: iš 
valdžios pusės — Prez. A. 
Smetona, ttiin. pirmininkas 
Tūbelis ’ ir švietimo minište- 
ris Tamkunas; iš dvasiški jos 
Vyriausybės: Arkivyskupas 
Metropolitas Škviyeckas, Vys
kupas Staugaitis ir Vyskupas 
Paltarokas. To “p'asikalbČjimo

“BALSAVIMAI” SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Nors Amerikos laikraščiai 
kasdien praneša žinių apie mir
ties bausmės ivykinirtiūs Sovie
tų Sųjūngoje, bet kai “Naujiem 
nos” pasako žodį kitą apie šu- 
'šaudymus bolševikiškoje Rūši- 
; oje, tai . mūsiškė komūntetų 
sį>aūda Ihbai nervinasi' ir i>lūs- 
tasi. 'Meš' norėtume jos širdper
šą sumažinti, tddėl p^mėginsU 
me šitokių priemonę: 'vadinsi- 
frię v(bėht antgrilviuo’se, Ap
žvalgos skyriūje) irios sūšau- 
dyriius ne sušaudymais, bet 
^rilsaviririiis”. z

T&rumbje jie ir tyra dhilįs 
tos. rinkimų sistėihos, kurių da
bar Stalino valdžia Sovietų Sų- 
uhgoje vykina, pasiremdama 

naująja, “derilokratiskihusia pa
saulyje” konstitucija.

Slėpti žinias ’ apie tai, kas 
dedasi bolševikų valdomoje ša
lyje, arba jas falsifikuoti; kaip 
kad vdaro komunistų laikraš
čiai, mes negalime, nes tai bū
tų skaitytojų mūlkinirtias.

Taigi ve kbkių žinių' apie ei
nančius Rusijoje “balsavimus” 
paduoda kauniškės “Lietįivos 
Žinios” (ne 'fašistų/klerikalų 
arba kapitalistų, bet 'pažangių 
valstiečių laikraštis):

“Maiskvia. (Si) ‘S.’ patiekia 
‘Letos’ žinias, paimtas iš pro- 
vincialinės SSSR spaudos.

’ ‘Sovi'ėtskaja Sibir’ praneša, 
kad Novosibirske nuteistas 

. mirti veterinafijbs. gyventę- 
jas, kuris ėsų tyčia apkrėtęs 
užkrečiama lįg’a1 1,000 galvir 

: jų, kurie dėl to išdVėsę. ‘Or- 
džonikidzeriskaja P r a v d a’ 
praneša, kad ‘čėrkėsų apy
gardoj 'h.riteišti mirti 7 ban
dos nariai/ ' kurie puldinėję 
kalnų kolchozus. ‘Tichobken- 
skaja Zyezda’^jąšo, kad Svo- 

'bbdnamė’ū nuti^išti sušaudy
ti 24 geležinkeliečiai, kalti
nami Sabotažu ir. špionažu 
japonų naudai. Visi jie su
šaudyti.' (Mes nekhlti, kad 
tbkie žiaurus žodžiai yra var
tojami žinioje, bet žinių teks
tų ’ keisti mes nesijaučiame 
turį teisę. — “N,^ Red.)
. “ ‘P. N.’ praneša iš Hel
sinkio, kad Karelijos respub
likoj, sušaudyta 9 šabo tažhi-

' kai. ‘KomUhist’1 praheša pa
vardes 5‘ tbrofištų Narkonį- 
žemo tarnautojų, bz ‘Soviet- 
skaja Belorųsija’ ‘apie sušau
dymų 5.gelumbės pramonės

' tarnautojų. Be to; ‘ėsų 9 B£- 
' lorusijos geležinkeliečiai su

šaudyti, kaip pavojingi 'špio- 
' nai, dirbę užsienių orgariiza- 
' ei joms. Apie taūtos priešų 

sušaudymus tašo Rostovo D. 
‘Molot’ ir DaVblgės'^Komriha’.

' Maskvos apygardos Laro tri
bunolas nutaręs sušaudyti' ;6 
žemės ūkio kenkėjus.”

Tai buvo pranešta Kauno 
dienraštyje spalių 20 d. Sekan
čiame numeryje randame dar 
tokių žinių:

“ ‘Vostočnaja Sibirskaja 
Pravda’ praneša, kad Irkuts
ko kariuomenės teismas nu
teisė mirti .45 teroristinės ir 

- Šnibų Organizacijos narius. 
‘Zabaikalskij Rabočij’ ra^o, 
kad Čitoj nuteista mirti 14 

' žemės ūkio sabota’žnikų. ‘Sq- 
vietskaja Sibir’ praneša; kad 
Novosibirske nuteisti iriiiti 
3 kenkėjai.” /

Štaliniška rinkimų kampani
ja, kaip matome, nejuokais įsi-, 
siūbavo. *

■ -------- ' ų', '
' UNIVERSITETAS bNltŠR- f

*** * . "1 i „vį'i'.t r-.— . . ■<
Lietuvos v vadinamam seimui, 

valdžią ,patiekė naujų universi
teto Statuto projektų. Dėmo- 
kratinė Lietuvos visuomene bi-*

■ rezultatai nekokie. Vyriausy-
• bė jokiu bUdu nesutinka,1 kad 
tyrie humanitarinio * ‘fakulteto 
pasiliktų f ilošofijostykyrius, 
ir siūlo prie humanitarinių 

’mbkrilų duoti Vifehąskitą' ka* 
tedrų katalikams. Uždarius 

^ilbSbf^bs Skyrių,' tėolo- 
‘ gijos filosofijos fakulteto,
katalikai netenka!,savb''basau-

■ lėŽįįfcai ginti įštaigbs: 1 stu-, 
deritai? ateitininkai 1' negauna 
saVo ddęblogij ' pažinti pro-

* ‘ gos; ėšamiej i brofėŠOriai' prie 
‘ tbblbįŲbs fil^oįi^s ^ulte- 

;' to įteka' be duoftbs. '' žodžiu, 
v'tuo žV$u vyriabsybė Nuduo

da Ašksiudų SriiUgį ’ katali
kas.”
Šitaip jie skundžiasi. Jierhs 

ne gana to, kad Valstybės pi
nigais yra: užlaikomas teologi
jos fakultetas ‘ (kiirį turėtų už
laikyti dvąšiškija, nes tik jąi 
jisai yra reikalingas), bet jie 
dar hOVi “filbsofijos” kkyfiaUs 
priedanga turėti ištisų katali
kiškų uriiversitetų valstybės 

‘ 'iinive'r fertete.

VISATA, NE VIENATA

Vieni jų skiriami kaimo jau- kiai sutinkama, kaip, sakysi- 
nimui, kiti vidurinių mokyklų 
mokiniams, treti studentijai. 
Visi jie dideliame kiekyje veik, 
pusdykiai platinami tarp’ jau
nimo, o mokyklose veik bruk
te brukami mokiniams, čia mo
kinys veik nėra pajėgus atsi
spirti, nes kapeliono įtaka vi
same mokyklos gyvenime daug, 
kur žymiai stipresnę už pačio, 
mokyklos direktoriaus įtakai 
Mokyklos direktoriaus ar vedė
jo nuomonė ne visuomet švie
timo* Ministerijoje taip palan- 

..... . ......... . " , ■ ‘

me, kapeliono.

O jei kartais, sakysime, tarp 
mokyklos vadovybės ir kape
liono net iškyla griežti kbiiflik- 
‘tai, tai vis dėlto daugeliu at
vejų kapelionas pasilieka savo 
vietoje, ries jis skiriamas ku
nigų kurijos į mokyklų kape- , 
Tiohkuti. Taigi dhug Varį*o ten
ka* pakelti iki šiokį kapelionų 
kurija Sutihka atšhūkti. Eina 
ilgos" derybos.

(Bus daugiau)

MUSŲ SKAITYTOJAI
iii r.. , ."į.

Atviras laiškas 
■ musų Norai

' Apžvalgos51 štraipsriyj e M<Kitas 
Kritikas”, vakar - priešpaskuti-.’ 
niame paragrafe palikta klai
da, kuri daro neaiškių sakinio 
prasmę, l’enai ' pasakyta: ‘‘Ji
sai nurodo tikrųjų jos reikšmę 
toje vieriktos srityje, kurių sū- 

*dėro žmonija”. Turėjo būti ne 
“vibriafos”, bet visatos.

Lietuvos Gyvenimo 'PriiBattiybes
—---------------- -- m. •

Sąmonė ir pasąmonė. -—Viešas ir užkulisinis po
litiškas gyvenimais. — Klerikalų- įtaka sup- 
rėja. — Kapelionas ir mokykla. — Atidėtas 

1 umvėTsitėtostatutas. — Kas* kąapgaus. — 
; Vienuolynai yra valdžios iždo šelpiami. — 
Netrukus gal ir kiti Amerikos klerikalai 
bus ordinais apdovanoti. — Lapenų ir jų 
bendrininkų byla. — 

' r- '' ' -------
' žmogaus dvasios - gyvenimo 

būsenos mokovai, kitaip tarus, 
psichologai,: tvirtina, ’ kad žmo-“ 
gus be sąmonės dar turįs sa
votiškų pasąmonę. Juo esą žmo
gus pr6W‘pajėgesnis, juo jo 
sąmone šWeseshė, jūo jo pasą
mone turiningesnė. ! :

'Savo šąmone fnes nesame 
tiėk pajėgus ; pašaūlio ’išbrio 
visus vaizdus aprėpti, juos' įsU; 
sąmoninti. Daug esą įspūdžių 
kažkaip užstringa rtiūsų prtsą- 

’rtioneje. šie vaizdai tartum mū
šų jutimo ir j aušinu organams 
nedalyvau j ant kažkaip '.kitu' ke
liu užsilieka ntušų pasąmonėje. 
Ir Štai šitie pasąmonėje už
strigę vaizdai karts nuo kar7; 
to iškyla musų sąmonėje ir pa
deda’ mums, ŠakyŠime,' tiksliau5 
•samprotauti, pasaulio išorį pa
žibti ir jį savo garsais, ar jau
smais perduoti..

Sąmoningasai žmogus ' pasau
lio* pažiriirtią atVUižddoja savo 
protu, arba jausmais; iš čia kyy 
'la' ’iriokšlas ir mehas. Esą šio
kia pasąmonė esanti''labai "'tu
rininga' sayb vaizdais pas me-' 
nininkuš. '

Todėl menininkai 
atspindžius; ?' savyj e

- Kas bus 1938 m.?
■t1 » »» • '• ■' '*•

ti’ėšiogihiai' arba netiesioginiai 
veikia viešąjį gyvenimų ir čia 
jokios ' logikos sunku supaisy
ti.

, Lietuvos gyvenimas ypač 
pilnas šiokių visokių prašmat
nybių. O paskutiniais metais, 
ypač tasai1 užkulisinis: gyveni
mas pasidarė labai aktingas ir 
šm'agiaf' vėikia Viešą jų' politi-

pe- 
Nau j ienose” ’

• Višūbinėnės Pa£elbos Ta
ryba atsišaukė į Chičagos sam
dytojus suteikti daugiau dar
bų •’ bedarbiams v privatinėse 
įmonėse, nes be padidėjimo t nizavimo klausimo; nes'>iki’‘'tdfjo/ kad seimas pagamins tokį 
samdos Chicago neįstengs iš
spręsti bedarbių Šelpimo klau-1-' 
simą.

laiko meras Kelly prilups tyri 
vo planų reorganizavimui Ghi 
cagos transportacijoSv

♦ štatutų, kUtiuO būs; sugriauta: 
universiteto autonomija. Bet 
klerikalams rūpi kas Įrita.

pasaulio 
perduoda 

jausmais, sakysime, ketais viį 
sai nesųmoningai, nes į uos to
lydžiai' Vėikianti pasųmonė, ta
sai paslaptingas, * neištirtas 
žmogaus dvasios pasaulis.

Čia i mes raštUime šiokio toį-’ 
kio 'bendrumu ir mufcų politi
niame gyvenime. •

Politinis gyvenimas tartum 
ir susideda kaip ir iš dviejų 
šiokių pasaulių. Tai vienas vier 
Šas politinis gyvenimas,* višų 
regiainas ir girdimas; *ir kita
sai užkulisinis. • ■

Jei viešas politinis gyvenimas 
•reikaiaūja 'bent kokio ‘broto’ 
įtempimo, ' bent kokio logingu- 
mos, tai -trišai 'Užkulisinis gyve
nimas pilnas visokių- gudrybių,’ 
intrigų ir kitų mandrybių, ku- 
nos .vienaip ar kitaip nuteikia 
viešųjį politinį' gyvenimų, šis 
užkulisinis^ ^politinis1 gry veitimas

Liėtūvos klerikalai * paskuti- 
Hiaiš 1 hidtais ūžkūlišiniai • išsi- 
jūčsę' darbuojasi ir visokiais 
būdais ir keliais keikia tauti
ninkus. Veikia juos išoriniai ir 
iš vidaus.; Daug vyrų su aiš
kiomis’ klerikalinėmis tendenci
jomis''šii^užėjo 'pas tautiniu - 
kris, ir čia jie gudriai savo įta
kų į'’Čtembų 'p'albido.'^lam dar
bui jie net ■ turi savo spaudos 
organų; kuris kaip ir' tiltu4'tar
nauja ’ tarp tautininkų' ir kle
rikalų, — tai* Naujoji" Rdmu- 
Va.{ Čia bėhdtadarbiais sutelpa 
kai kurie iš tautininkų,' aiškus 
klerikalai ir kartais į tųs Savo 
pinkles įtraukia kaip kų iš 
profešrifos' liberališkai husitei- 
kusių vyrų.

' šitas spaudos organas aiškiai 
cehiėritubja ' klerikališkas min
tis jas tautystės skraistė pri-
• - f •

dengtas ir ugdo savos rų'šieš 
klerikkliškai dikta’tUriškas min- 
tiš. Gudriai prisidengdamąs sa
votišku dšamai .tvarkai lojalu
mu išnaudoja 'šių spaūdos tri- 
btmą ' kletikališkoms užgai
doms.

Kita klerikalų įtaka tai 
skverbiasi per asmeniškas pa
žintis ir per visokias' intrigas 
įhtrigėles, ir štai 'jau 'mėtai' kV
• ti," kaip • visur įauČiaihaz gyve
nime stipri . klerikaltška įtaką, 

pasiteiškia —- 
Spaudoje.
* Klerikalai daug dadgiau iš

leidžia įvairių' IhiktriŠČių, degu 
tautininkai.

• " Štai j aimi m ui ’ sk iriamų ’ įvai
rių rųšių laikraščių Lietuvoje 
klerikalai turi net keletu ju.

Daug gerbiama Tamsta:
Jeigu gerai atsimenu, tai 

reitų pavasarį
Tamsta1 užbaigei savo “Muzikos
puslapį”, kuris pasirodydavo 
kiekvienų penktadienį. Mes vi
si juo gėrėjomės ir nekantriai 
laukėm, kada jis ir vėl pasįro^ 
dys; juo labiau, kad pasižadėk 
jot rudens sulaukus ir vėl mu-> 
zikos skyrių atnaujinti. Taigi,-’ 
gerb. poniute, jau gana šaltas 
rudenėlis atėjo, prasidėjo mu- 
zikališki koncertai musų*, pačių 
ir mums svetimų. Tačiau mes> 
pasigendanr Tamstos įdomių ap-i 
rašymų bei komentarų.

Tiesa, tai yra,nemažas dar-.’ 
bas, bet vis dėlto... ’

žinoma, aš čia rašau tik nuo 
savęs išreikšdamas pageidavi
mų kiekvienų savaitę tų malo
nių mums pranešimų iš pasau
lio muzikos srities. Girdėjau,, 
kad Tamsta sveikutė, — lai ge
ra sveikata1 būna su jumis per. 
ilgus metus ir priduoda jums 
daug energijos dirbti 'visuome
nės darbų, ir aš pilnai tikiu, kad 
mes ir vėl matysime jūsų ko
mentarus iš muzikos pasaulio;
Lauksime! t

Dailės Mylėtojas.

DAR VIENAS “SLEITAS”
Mus prašo įdėti sekantį pra

nešimų :
Rinkime Adv. Kl. Jurgelionį į 

’ SLA^ Prezidentus!
šioj valandoj tinkamiausias 

žmogus į SLA prezidentus yra 
Adv. Kl. Jurgelionis (313 Kuo
pos, Chičagos, III.). .

Amerikoj nėra kito žmogaus, 
kuris* galėtų išgelbėti SLA nuo- 
merdėjimo, kaip tik Adv. Kl.

IjEjruviv laisvamanių 
ETINĖS KULTŪROS DRAU

GIJOS PLATFORMA

1 Mieriai Lietusių Laisvama
nių yra:

Su pagalba apšvietimo ’iš- 
liuošuoti ' žmones iŠ religijos 
prietarų ir iš politiškai-mate- 
rialiŠkos vergijos.

Laisvamanių organizacija 
remia evbliucijos teorijų, kuri 
moksliškai išguldo klausymus 
apie pradžių, ūgį ir išsiplėtoji- 
mų gyVunų, 1 drauge ir" žmo
gaus.

* Laisvamanių organizacija 
tvirtina, ' kad dorybė ir etika 
nesiriša su tikėjimu, bet išsi
dirba pagal reikalų ir patari
mą.

Laisvamanių organizacija po
litikoj eina išvien su socialis
tais, priimdama laisvę, lygybę 
ir teisingumų dėl visų žmonių.

Laisvamanių organizacija re
mia liuošybę kalbos, spaudos, 
pašto, diskusijų 
mų apie Visokius 
šyb susirinkimų 
vimo'draugijų.

Laisvamanių organizacija už
taria liuošybę, atmeta tikėjimo 
ir proto vergiją, reikalauja vi
sai liaudžiai mėdegiškos ‘gero
vės' ir politiškos laisvės, ap
švietimo; stengiasi nusikraty
ti nuo" kunigijos, * kuri yra 
ramstis despotizmo.

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
ETINĖS KULTŪROS DRAU

GIJA REIKALAUJA

1. Kad bažnyčios ir kitokį kuni
gijos bei bažnyčių turtai mo
kėtų pagalvės (taksas) mokes
tis, kaip moka visi kiti gyven
tojai.

2. Kad kunigai butų "prašalin
ti iš Kongreso, legislaturų, lai
vyno ir mokyklų, iš universi
tetų, kolegijų, prieglaudos na
mų ir kitokių 
yra užlaikomos 
nigais.

3. Kad valdžia
rėmusi tikėjimo įstaigas ar tai 
mokinimui ar prieglobai.

4. Kad valdžia liautųsi rėmusi 
religiškas įstaigas mokinančias 
tikėjimų.

5. Kad valdžia liautųsi -ap- 
vaikščiojimą religiškų Švenčių. 
6; Kad priesiega 'teismuose bu
tų panaikinta, nes užtenka 'pa
prasto 'pažadėjimo po bausme 
už melų.

7. Kad' visi * įstatymai ant pa- 
laikyiiio ’u’ėdčldiehio kaipo re
ligiškos '^Ventės britų atšaukti.

8. Kad' teisės' priremtos ant ti-

ir apsvarsty- 
dalykus, liuo- 
ir organiza-

ši klerikalų įtaka svarbiausia 
tai* Mokyklose1 ir

merdėjimo, kaip tik Adv. 
Jurgelionis.

Tų visi pripažįsta, kas 
žino Ą'dv. Jurgelionį.

Trokšdami atgaivinti Susivie
nijimų ir vėl jį pastatyti ant 
kojų', kelėtas musų senų ir jau
nų 'SLA patriotų, kutiems ne
rupi politika, bet tik’ SLA la
bas ir gyvybė, atsiklaųsėm Adv. 
Jurgelionio, ar jis sutiktų pri
imti' kandidatūra į SLA pre
zidentus, tuo* 'tikslu, kad išgel
bėjus SLA nuo merdėjimo.

Adv. .Jurgelionis sutiko pri
imti jam siūlomų kandidatūrų^

Taigi šių' llnksihų žinių mes 
skubinamės jums pranešti.

Tik jis, Adv/ Kl. Jurgelionis, 
mokės dirbti Susivienijimui, o 
ne partijomis ir ne savo asme-. 
hinei ambicijai. Jis turi nėpri- 
klaušdmų' protų, štipTių Valjų,, 
yra pilnas ■ energijos’‘ir suma
numo. Jis moka uždegti visus 
naujom kiltim ir ehtiizfažtnu; kėjimiškos ‘ doros' butų panai-

Todėl drąsiai' Visi ‘'balsuoki■ 
me už AUv.' Kl. Jurgelidnį j S' 
LA b^ėžlhentys. Jis turi būti 
išrinktas didele MidŽiuma bal
sų. Tuomet prasidės Susivieni- 
jiine’hatijoji'era.

*Butiriai perskaitykite šį lai- 
‘škelį stfvo* KUopos nariams.'

Balsuodami atsiminkite, kad 
Adv. ’ Kl. Jurgelionis yra' SLA 
313 kiioįips liafys.
SLA Thtfriotų Komiteto Vardu 

WAS A. L. GRAIČUNAS 
Kandidatas į SLA Daktarų-

' Kvotėjų 
3310 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

tik

įstaigų, kurios
visuomenės pi-

paliautų viešai

kintos, o remtųsi ant pamato 
prigimtos' dėtos. • ■ v, ♦
9. Kad valdžia remtųsi ant pri
gimto svietiško pamato, neuž
tartų 'ne jokio tikėjimo, nė pri
pažintų privilegijų nei jokiai 
bažnyčiai.

10. Kilus karui, kunigai eitų į 
karų ant apgynymo krašto, 
kaip ir visi kiti piliečiai.

‘ §ią platformų paduodu išdis
kutuoti pirma ir ant Lietuvių 
Laisvamanių 
ris įvyks 
Chicago, III.

Suvažiavimo, ku- 
gruodžio 5, 1937,

T. J. Kučinskas
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Turinys NĖRA KO BIJOT

žmogutis dvasios

Nendre

Du eilėraščiai

41 ’

14 unc 
butel.
••SFtaic.’S 
būt. ’

Detroito Lretuvių 
;Dhilės Choras

Wv^3c 
lĄrį'riu/Kii/Ti

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Pavyzdingos 
Vedybos

Šaltesnė žiema greit bus jau čia.’Ko- 
'dėl neišvengti paskutinės' minutės skubos, 
patelefonuojant mums savo kuro užsaky
mą šiandien?

'’Consūmers Anglys yra atidžiai pa 
rinktos; kad' duoti didžiausią vertę už ju- 
sų * pinigus? Kiekvienas tonas yra parduo 
dailias su besąlygine aukšto^ kokybes/tei
singo svorio, kostutnerio patenkinimo* ga
rantija.

SLA 352 kuopos susirinki*- 
mas įvyks Lietuvių "svetainėje 
lapkričio 7 d., 2 Vai. popiet.

Baimė ima," kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
" 'Morgičių!

2 25c. dyd. 25c
Y. 15c

• Dabar yra. proga pradėti taupyti pinigus savaitinis 
mokesčiais arba didesnių sumų indeliais. i

Paskolas Duodame nito Plukių ūki P&UkiblikošMetų

A. Gučas
gyveninio drama 

K.BaraYibuskas
’• žuvis prieš* vandenį. 

V.-J-to-L^rys ’ kanalai 
K:Jakubėnas

f D. Purivputis**- Pokarinės Len

mūsų Sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

Vedybos buvo tuo nepapras-i 
tos, kad svečių dalyvavo api4 
pora šimtų. Visi buvo labai 
gražiai ir maloniai priimti, o

1LITHUANIAN BUILD1NG, ‘ LOAN & 
SAV1NGS ASSOCIATION

PIURENGKIT KABA 
ŽIEMAI

Du "Svarbus' Dalykai: 7
1. —Baizfekas Motor Sales’ DYKAI pri- 

fėngfTjuisų karui kdrboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2. —-Ir ‘duos 20 % nuolaidos kai pirksit
fheaterį. , .K .

Balzakas Motor Sales

Teko Vedybas 
Atidėti

• 41-mi metai. saugių iiiyestmentų 'yra liudijimas 
įstaigos tvirtumo.

■ ■ - • ’ , Z-1 ? .

0146-ta Serija atsidarė‘nuo Lapkričio 4-tos,. 1937

MUSŲ SPULKA maloniai jūm^ PAGELBĖS
• ■ !• J • ' •

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

'KAI ŽIEMA ATEINA, tada geriausia šilu 
•mos- garantija yra anglinė pilna anglių 

t tkda riamai'linksnius ii* jūsų rūpesčiai* ne
spaudžia.

P V R Q X 
2 lOc./lydię. 10c. 
BORAXO 8 ulic? blėkinė 
20* Mdle-Team 
BORAX i sv.' ijakas .....15c.<
BORAX CHIPS 22 uijc. palę 22c

Kbiigfrėšo Skyriaus

Aniėrikos - Sėtuvių Kongre
so 'skyriauskonferencija įvy
ko LiėttiVių 'svdtii!nčj e spalio 
23 d./ 8 val^'vhkOYo.' Pirminin
kas R. J&ci&ffis,' Atidaręs! kon- 
fėrėnciją, pakViėtė sekretorių 
J. OVeraįtį prdiokblą perskai
tyti. Dtdfokblas; :Hko priimtas.

Valdyba raportavo,1 jog ■ pa
rašiusi Centro Valdybai laišką 
ir iš jo gUvu si" atsakymą bei 
paaiškinimą, kaip ir kas yra 
veikiama.

, ' \ i i į

Pramogų kdrhišija ‘raportuos

DETROITO MĖRAS. — 
Richard W. Reading, kon
servatorius, laimėjęs- Det- 
roit, Mieli-, mero rinkimus. 
Laimėti rinkimus padėjo ir 
Amerikos Darbo Fėderaci-

Jonas Miškelis savo aų 
tomobiliu įvažiavo i 
jauną porą, kuri pla
navo ’ šį mėnesį susi 

. tuokti.

KAVA
Pttikidulšia 'Sudaryta

J svaro'
' maiš. rvk r,

DETROIT, MICH. — Papra
stai sakoma, jog pavyzdingų, 
žmonių yra ir pavyzdingos ve
dybos. Tai tikra tiesa, štai spa-, 
io 24 d. Lietuvių svetainėj^ 
vyko Dr. AndriUliOnio su p-1^ I 

Adomaičiute vedybos. Tiksliai? I 
sakant, vedybų puota, kuri bu
vo nepaprastai šauni.

Dr. Andriulionis neseniai 
baigė dantų gydytojo mokslą. 
Mokslą baigti jam dabai dau^J 
padėjo ponai ’ Kučinskai (p-iąJ 
Kučinskienė yra daktaro sesu-i

IŠPARDAVIMAS .
Penktadienį ir šeštadienį — Lapkr. 5 ir 6

Be veikalo ‘‘Kerštinga Mėi-‘ 
lė”, dainuos thip pat ir cho
ras. Dainuos jis naujas ir gra
žiai ddinas/ kurių daugelis dar 
nėra girdėjęs. Kai programa 
pasibaigs, tai prasidės šokiai. 
Apatinėje Svetainėj ė bus Šoka
mi lietuviški šokiai, o viršu
tinėje — amerikoniški.

ĮŠitėmykite, kad tasai, pa
rengimas įvyks lapkričio 14 d. 
Lietuvių svetainėje. Prasidės 
6 xal. vakare.

SLA 352 kWpos 
■» parengimas

. SLA ’’ 352 kuopa jau1 gero
kas laikas kaip pradėjo moky
tis vaidinti “Aukso Veršį”. I 
talką pasikvietė ir Dailės Cho
rą. RyŠiiim su tuo padengimu 
įvyks ir jaunuolių koritestas.

Vaka'ras bus' gruodžio 12 d. 
Lietuvių svetainėje. Po pro
gramos abiejose ’ svetainėse 
vyks -kokiai.

Atidėjo
Detroito "Pašalpos Klubo na

riai sumanė suvaidinti dramą 
“Du broliai”. Vaidininiui diena 
btfvo numatyta lapkričio 28 d: 
Bet štai paaiškėjo, jog kžjip 
tik tą dieną LA.S. Svetainėje 
įvyks A. Bimbos prakalbos.

Susirinko klubo komisija ir 
dėl ’ tų prakalbų nutarė savo 
parengimą atidėti ligi po Nau
jų Metų. Tokiu budu klubo 
parengimas įvyks . sausio 30

žentas iš Amerikos
Hamtramck Pašalpinis Klu

bas nutarė po Kalėdų suvai
dinti veikalą “Žentas iš Ame
rikos”. * f

Kaip atrodo, tai per visą 
žiemą nebus tokio sekmadienio, 
kad kas nors nebūtų rengia
ma. Vadinasi, dėl trukumo 
pramogų tikrai nereikės nusi
skųstu

Susirinkimai
LSS 116 kubpos susirinki- 

mas įvyks I.A.S. svetainėje 
(kampas 24 ir Michigan). Vi
sus n^ritis’ Valdyba’ prašo at
vykti į susirinkimą, nes bus 
svarbių ’ reikalų

X^PSEbRAVSK!
Nežihai? kada 'ir kur netikėtą 'nelaimę 

gali sutikti.
kApįfbRATiSK įatš save ir sav<* Šeimos narius, tnomi užtikrinsi sau 

.. 'rytojų. .......
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu orgahiiacijoje 
’ ' ŠusivieiUjime ’Li^tuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam kpdrauda 

ir jiašėlpa yra užtikrtAta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
'iki; £5,000.00. Ligoje • pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 

*.■ savaitėje.
Apart'-apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na- 

'■ riųs ir našlaičius, iš tam ^tikslui esančių fondų pinigais.
Kiekvienas SLA'. nąi'ys gauna ’atfvditiinį laikrašti “Tėvynę”.

informacijas 'suteikia vėitihių SLA. kuopų Valdybos, arba kreipkis į

L1THUAN1AN ALLIANCE bf 'AMERICA 
(SUSmENlJIMAS LIETUVIŲ • AMERIKOJE)

307 W. 30th St. New’York, N. Y.

VA’sarbs . šezonas ir vasariš- 
ki T^eiįKimai jau pasibaigė. 
Vfoas judėjimas, visos prarho- 
gos, dabar vyksta svetainėse. 
Attbdo, kad šis šezohas tikrai 
bUs; gausingas įvairių įvairiau
siais patehgitnais. Kad taip iš 
tiesų bus, jau galima spręsti 
iš to, jog'Lietuvių svetainė iš
nuomotą kiekViehą 'sekmadienį 
ikis gegužės mėnesio 1938 m. 
Kiek man žiriorna, net gegužės 
pirmieji du sekmadieniai yra 
išnuomoti. Tai reiškia, kad mes 
turėsime labai apsčiai visokių 
pramogų pramogėlių.

Psis mu3 sėkmingiausios pra
mogos yra r tos, kurios rengia
mose sekmadieniais. Mat, šešta
dieniais ne tik biznieriai, bet 
ir 'daugelis darbininkų dirba.

Pirmas, taip sakant, didelis 
šūvis bus lapkričio 14 d. Da
lykas toks, kad Detroito; Lie
tuvių Ddilės-Choras drauge su’ 
radijo programų davėjais ren
giasi ’ statyti “Kerštingą Mei
lę”. Jie Sparčiai mokosi ir 'dir
ba, kad veikalas butų skland
žiai suvaidintas. Choro pamo
kos įvyksta sekmadieniais po-

.^AIRPLA Y"‘NlltLDfPTI

^APRIKArAl^/M'^n.lftjc

1739 SOUTH HALSTED STREET 
.Telefonas CANAL 8500

lssociataiW.1l J
. ' 840 WEST 33-RD -STREET • • • 

¥ards 2790 :
MfeMBĖR FtfDERAL hOME'LOAN !BANK

APPROVED ' MORTGAGEE ėuSlDgR .-NATIONAL'K0U8ING ACT«

BIG ttlT • NO. 2 KENA

EARLY JUNE Žirniai 
BiG HIT , ž No; ž Kena 
COUTRY ‘GENT. Cori 
BiG Uit "no. 2i'Kena
TOMATĖS 

) 3 už 27c

jptiliAriišis Mokslas. 
Naujų Knygų Apžvalga.

Kaiftą • 45'~~Centai 
' galima gauti 
•NAUJIENOSE

St
Chicago,' Illinois.

A* Vilčinskas —Japonijos im
perializmas ir jo tikslai. 

Danas Pumputis— Five o’cloc

BESEKjCIAL............ ... '

GRAPEFRŪIT

VVĄ^HI^GTON Extra Fancy 

®8liai 3sv. iGc 
®?6EtAt’7:sv.:'25c 
CAL1FORN1A .

MORKOS sauja-g C 
FLORIDA . .. - . . , ;

GRANDŽIAI tuz;29c
.- '.X, t;.-. r i ; 'i r;

r. Andriulionis - apsi 
vėdė su' p-le ‘Adomai 
Čiute.

^■■sv.^S'C
E'VEfcBĖŠT - GKAPE

JAM 2 svarų 
dziaras

r No: 1
iškertai
No. 21/2 į .fa a / 

kelias I v v y

f/ Gta'VHlve

CAUNTRY GENTLEMan a

a 2 1

■ DETROIT, MIČH
Miškelis (John Miszkiel), ’2L()2
— 25th St./ j
giai važiavo, nes savo auto* 
mobiliu atsimušė į jauną po-
. ' • • • ., 4 -i • . ♦ % r. >i

OCEANSPR'AY

Granberry Sauce
2 No. 2 kenai 27-.C
VAL yiTA / i
0RANGE JUICE i
2 No.-1 kenai. 23Č ii 
Snider’s Extra Šmall Fancy J 
Čieli’ Burokai ' i 
16: unc.-stiki. j 5 C 
rinktiniai .. ;
KNOX JELL

3 pakai 13c

pavaišinti liko tikrai karališ^ 
kai. Tvarka bi?vo labai pavyz-; 
dingą: šeimininkai kiekvieną) 
stengėsi* 'pamatyti, pakalbinti, 
palinksminti. Jokios ’diskrimL 
nacijos nedaryta tarp tų, ku-f. 
rie davė dovanas, ir kurie jų 
nedavė. Faktiškai iš nieko jo<S* 
kių dovanų ir nebuvo reika^'.. 
lapjama. k

žodžiu sakant, vedybų puo
ta praėjo nepaprastai jaukiai < 
ir smagiai. J.

Jaunam, daktarui ir jo jąu^ 
na i žmonelei tehka palinkėti: 
ilgiausių metų ir laiihingiaušiOr 
gyvenimo. ėu

1H '

gd:tvę.?Batėnt, ; jis ’pėrtrėhkė ir
‘ Š'ūžbičlė Ahtomėtte’ Pitėsty ;(18 
! ‘ffietų 1 aAiŽikife) *4r 9 Pė'ter 
it^Wiiy,' <25 ' dietų - *ariiži^U8. .. k

i . <>•_.-. ...

P4ė Piresty. pusėtinai ’skau-^ 
’ džiai nukentėjo,- nes ją iekbj 
i vežtį. į 'Rįdfordr Recęiving Įi^ 
, goninę. Ten liko surasta, kad 
merginos v galva . pusėtinai sų-r 
daužyta. Jaunuolis Zasta.wny 
mažiau tenukentėjo.

■ c' . ■ ■-

Jaunieji šį mėnesi planaVų. 
suįituokti, tačiau dėl .tos ne^ 
laimes vedybas teks atidėti^ 
Mat, nežinia kaip greit jaunoj 
ji pasveiks.

» I f

Pb’ličija ?'šdko, ;;khd ^Miškelis 
ir- he^*

s

PAUL SCHULZE BIS. CO.
PEANUT^ ~~

Cookies 1 sv. 13c 
ETON 'Choculade !-Sakdwich 

Cobkies- 9 lnk°;?t5c •pakas » v v •

davęs $25.53’''•pelno. Komisijos 
raportas liko priimtas su pa
gyrimu.

Centro komiteto laiškas pėr-i 
skaitytas ir priimtas. Laiške 
pasakyta, j og 'politiniams' kali
niams į Lietuvą liko pasiųsta 
$300. Komitetas, be to, prašo, 
kad būtų parinkti parašai raš
tui, kuris bus pasiųstas Lie
tuvos vdldžiai. Rūtent, tuo ra
štu bus reikalaujama, kad Lie
tuvoje butų paleisti iš ' kalė
jimų politiški: kaliniai.

Nutarta surengti debatai.* 
Debatų tema' bus — Kas turi 
būti Lietuvoje: demokratija 
ar 'fašizmas?

Konfesencija, taip' pat nuta
rė paminėti Lietuvos nepri
klausomybę. Vadinasi, turėti 
parengimą vasario 16 d.

Šia proga bu's pravartu prF 
minti, jog konferencijos įvyk^ 
sta kiekvieno mėnesio ketvir
tą šeštadienį.

— Detroito Pilietis. *

(gnsumers (Smpany
O F I L L I N O I S

c o A L - C O KE-1 C E 
6400 BU1LD1NG MATĖSI AL

matyti, n'eatsar-'Važiavęs be'Sviė'sųj'todėl'
Iždinė •ĮVykŪsi. '

Pėter Kugeli

\ BIG 1IIT

ne a ii
1. jAl Jl

L;; :24% sv.-^Oa' ' 5'^v.^įįl
K ~ - - -‘'n? Z

ą\ ^Bld^T ' '

COLĮ4EGE INN r,,

Čhicken Noodle Soup
3 No. ' I kenai 25 c

COŲLEGE INN . , , - .

TOMATOJUICE
2 No. l kenąi' 1*3c

A-KAN.A ..
Ddg Food'4

WEST COAST BARTLETT <

KRIAUŠES No. 2V2 kenas»^ 9C 
Uduhtry1’'GHrden 

PUMPKIN
2 'No; 2^ kenai ’

T &z T PUMPKIN TIE
ŠPICE'2 1’^.unc?. 

dėžės
ANY. HOUR VANILLA

y ,Sun Cres >>
■ EARLY JUNE

ŽIRNIAI 
i

* >. » . -L 1 -2 No, 1 kenai ,,

BRILLO
Raudoni' Ur'Žali -'2 1 7C

pakai .................  I (MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)
■iijSa^uaiįatajgSslįll^IĮaiua^^
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

i i
Anthony Venckuj 22, su $)o- 

rothy White, 22
Fred Buschek, 40, su Sophie 

Gerdes, 31

Reikalauja 
Perskirą,

Helena Plarpa nuo
Plarpa 

Anna Ledzius nuo Klemens
Ledzius.

Stafaley

©We were very sorry to 
hear that a chorus -member, 
or to be more exact our Secret- 
ary is very iii. Stell Pūkis was 
operated on sdmetime lašt 
week and from what we hear, 
her conditiųn is very serious. 
We sūggest that any members 
who can get the time and who 
would likę to, to visit Stell to 
sort of cheer her up you know( 
— she is at the Chicago Me- 
morial Hospital at 33rd and 
Lake Park Avenue —- Room 
2Q2. In behalf of the entire 
chorus we wish Stell a speedy 
recovery as we miss our Se- 
cretary ver’ ver’ much.

: . - ___________________ _ _________________________ _

© Ali members of tKę chorus 
were expected to; attęnd at 
least tw,o of the three rehears- 
als whięh were held this pašt 
week. If any member did not 
attend two rehearsals they 
will not bė aliowėd to sing on 
Anna Kaska’s program this 
coming Sunday^ We hope that 
there \yill not be any Įthąt 
missed more than ohe rehears- 
al. ' ;•

©Any member that wishes 
to get tickets for the above 
cpncert had better buy them 
aow — as this is their lašt 
:hance. Sėli as many as you 
jan — also, you can be con- 
vinced that to whom ever you 
sėli a. ticket will get well wqrth 
vvhat they paid for it. They’re

once 
tiek-

NATOENOS, Chicago, UL

TheEnglishColumn!
I ■ III I' ■■■■I.................... , 1111.111 I 111111 ■!-/

Don’,t fęrgėt, November 7, 
10:00 o’clock in the morning, 
at Armitage Hali!!

; ‘ Be sėein’ ya’, ?
A': \ I. C. M. •

Penktadienis, lapkr. 5, 1937

Standard Federal 
Programas

šįvakar nuo 7 P. M. per sto
tį WHFG bus transliuojamas 
Standard Federal Savings and 
Loan Association ir kitų firmų 
programas, kurį veda P. šalti- 
mieras. Programas tęsis visą 
valandą laiko. —Klausytojas.

going fast, therefore, 
again we repeat get your 
ets now.

See you all Sunday—
“RASKEY HUEY”

3 

j

i

3

BIJŪNĖLIS
3 sr ‘ ■5
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all can keep a se- 
tell you all about 
Friday the chorus 
the honor to have

Du nusinuodijo 
maistu

• Mrs. Alvina Alchenberger, 
65 m., 4318 Dickens Avė., liko 
užmušta automobilio einant 
skersai gatvę. Nelaimės su au
tomobiliais šį rudenį yra žy
miai padidėjusios palyginus su 
pereitais metais.

©Now, this is a secret and' 
we’re not supposed to tell any- 
one, really, — būt, since we 
know you 
cret, we’ll 
it — this 
is to have
as its guest. none other than 
the Metropolitan Opera Sing- 
er which all Lithuanians are 
very proud of —- Anna Kaskas. 
Yep, she’s coming to Chicago 
on Friday and even though she 
will be just busy with all sorts 
of things, she’s going to be so 
kind as to give us some of 
her time. Grand, heh?

Michael Matousek ir jo žmo
na Mary mirė savo namuose 
2740 S. Sacrafnento Avė., kaip 
išrodo, apsinuodiję maistu.

Abu jie ir jų sūnūs Juozas, 
16 m., susirgo šeštadieny ir 
buvp išvežti į kauntės ligoni
nę. Matousek liko ant rytojaus 
paliuosuotas iš 
žmona ir sūnūs 
ėjo pirmadieny.

Kaip matyt,

ligoninės, o jo 
iš ligoninės iš-

SUSIRINKIMAI
“Bijūnėlio” choro pamokos ‘a'tsibuna kiekvieno sekmadienio 

ryte nuo 1Q iki 12 valandai, J. Grigaičio mažojoj svetainė
je, 3800 W. Armitage avė. Visi tėvai yra prašomi atyesiti 
savo- jaunuolius, nuo 6 iki 16 metų amžiaus, prie “Bijūnė
lio” ir duoti jiems /progą susipažinti su lietuvių daina, 
kalba ir rašyba. —Komitetas.

Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelis laikys visuotiną narių su
sirinkimą lapkričio 5 dieną Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted st., 8 vai. vakare. Taipgi turėsime Dr. T. Dundulį, 
kuris pasakys kalbą apie ateivių santykius amerikoniškam 
gyvenime. Prašome visų susirinkti, nes po susirinkimo bus 
ir šokiai. —Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, lapkričio 7 dieną, .1:30 vai. po pietų, Sandaros 
kliube, 814 W. 33 gatvė. Po vakacijos įvyks pirmas susi
rinkimas. Visos narės malonėsite susirinkti,- nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti. Kviečia Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, lapkričio 7 dieną 12 vai. dienos, Lietuvių Audi
torijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai būtinai 
susirinkite, nes turime vieną svarbų reikalą priėmimui ki
ltos draugijos. Taip pat bus išduotas raportas kaslink atsi
buvusio metinio baliaus ir kitokį klausimai. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas laikys savo mėnesinį susi- 
rinkimą lapkričio 7 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
S<t. Susirinkimas prasidės lygiai 12 vai. dieną, nes turim 
svetainę anksti apleisti. Tad nesivėluokite. Duoklės pri
imamos nuo 11 vai. ryto. Atsilankykite viši, nes yra daug 
svarbių tarimų. —Bemice Keller, rašt.

Jaunų,Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, lapkričio 5 d., 7:30 vai. vak., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, randasi daug svarbių reikalų ap
tarti, o kurie pasilikę su mokesčiais, malonėkite apsimo
kėti. —S. Kųnevičia, rašt.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, lapkričio 5 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi kliubiečiai būtinai atšilai!-, 
kykite, nes bus rinkimas darbininkų dėl kliubo metinio ba
liaus, kuris bus lapkričio 27 d. —A. Kaulakis, rašt.

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CĘICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietų vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. '

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vat vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

abu, vyras ir 
žmona, vėl atkrito ir mirė, 
sūnūs tebėra sveikas.

Bet

m., 
Our

• Anthony Cohtaibo, 18 
gyvenantis Mission of 
Lady of Mercy prieglaudoje, 
1140 W. Jackson Blvd., naš
laitis, staigiai mirė nuo žaiz
dų, kurias jis aplaikė žaidžiant 
futbolą spalių 17 d. Tada žaiz
da neatrodė pavojinga, bet .da
bar praktikuojant ..^ąjdimą jis 
staigiai susmuko ir neužilgo 
mirė ligoninėj, nespėjus pada- 
.•vti nė operaciją.

, ® John Tauberschmidt, 30 
men. amžiaus,.-liko suvažinė
tas ir užmuštas troko, bebė
gant gatve.

Patarimas

v * 

" 'į c.Well,.’ Bijūnėlis yehėąrsals 
are finally bęing rę^untęd, 
witll our bęloved “Onuks” 
Skever as our teacher again. 
Bijūnėlis haš had an ųnusually 
long vacątion, and eyeryone is 
expected to sing rfuch better 
after it. It may tąUę a. little 
while to get into the “swing” 
of quiet, orderly rehearsals, 
būt after we ėalmn down we 
will accomplish much.

There have been a 1 few 
changes made iii our program 
this fall. We wiU no longer 
hold rehearsals at / Almira 

•t 

Simmons Hali on Saturdays. 
Instead, wę will meet a,t Ar- 
mitage Hali, 3804 W. • Armi
tage Avė., - where all of our 
recent affairs have been held. 
Also, we will meet on Sunday, 
instead of Saturday. We will 
start a,t 10:Q0 o’clock shdrp, 
Sunday morning and if every- 
,one behaves, we can finish at 
12:30. Anyone, of the ages be- 
tween. six and $ixteen, -.is . in- 
vited to join. Now, Bijūnėlis 
has had many loyal members 
that have stąyed on, even after 
they reached the age of six- 
teėn years, and since they' 
could take it, there’s' no reason 
why others can’t!!! 

J » ■

The dues are only fifty 
cents ($.50) a month, and any
one zthat is una.ble to pay that 
sum, should taįk to Mr. Ba- 
chtfrias, our ’treasųfer, 
everything will be O;K.

We wish everyone would be 
there next Sunday.

PA.I N- E:XPELl ER'
Ti>4< m..k «<■. u.». r.t. bu. ------

T^s gentkąrtes išbandė ir 
Wužgyr5 žl seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

^kaudėjimas muskulą bent kurioj
■ dalyje kūno greitai paleng-. Kj 

m vinamas

W O * L 0 I * M O U t 
‘U N 1 MENT ’ .

TEATRO 
MĖGĖJAI - 
ARTISTAI

Kai. vasarą prasilavini 
sit—rudenijjp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra^ 

pravirk-jitokinsit - 
dinsit.

87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų' kome
dija. Lošia 3 vy- OfyČ 
rai ir 5 moterys ...."V
78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir\2 mo- 
terys ......................

No, 7Q_GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU - NIEKAD, .vieno

- akto komedija. Lošia 4 ' 
vyrai ir 3 mo-' 
ierys ,..................

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

No

No

and
Užsisakydami prisiųskite mo- 

hey order.

NAUJIENOS
1730 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL<

RAGINA GYVENTOJUS PASIDUOTI VENE 
RINIŲ LIGŲ EGZAMINACIJAI

. -'.’S

Su kuponu, paduotu žemiau galima gauti 
egząminaciją nemokamai

4574

4574'—Graži ir elegantiška išėji
mui suknįa. Jei pasiusite iš juodo, 
arba kurios kitos spalvos aksomo 
.ir devėsit juodo aksomo skrybėlaitę, 
tai išrodysit puikiai. Sukirptos mie
ros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

. Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę 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: 
Naujienoj Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No......... ....
Mieros ...______ ___ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ADAM BERNADIŠIUS (

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar, pirktumete sau ANGLIŲ. 
Nelaukite; kol užeiš speigai, kai 
pereitą žiamą. DABAR, ir prista

tymas geresnis ir anglys 
. . Pigesnės. . ,

GRANT WORKS 
COALYARD

16th S t ir i!) t h Ct.
Tel. CANAL 311 ,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkites “Nonose

' / šio pranešimo gale randasi kupono formos raštelis lietu
vių ir”anglų kalboje, kuriais kiekvienas šio dienraščio skaity
tojas gali gauti nemokamai venerinių ligų (sifilio ir gonorė
jos): egzaminaciją. •

Arba vieną arba antrą kuponą išsikirpus, reikia nueiti 
pas savo gydytoją. Jis* paims kraujo pavyzdį ir nusiųs jį į 
miesto laboratoriją analizui. Gavęs analizo rezultatus, dak
taras konfidencialiai praneš pacientui apie rezultatus. Pa
vardės, adreso jis nęklaus, ir visas dalykas bus atliktas slap
tai. \ >

• J • ■ • -
I • *

Jei pasirodys, kad pacientas serga, tai daktaras pasakys 
kaip gydytis ir kur eiti gydytis, jei pacientas neturi pinigų

■ Kuponus šiame dienraštyje patalpino Valstijos ir Federa- 
lės valdžios sveikatos departamentais Jie ragina kiekvieną 
žmogų kuponus naudoti. Tie departamentai yra pasiryžę pra
šalinti didelį pavojų, Jkpriuo venerines ligos grąsina visiems 
Chicagos gyventojams. Pąsifoęlo, kad serga labai,didelis skai
čius žmonių, nuo kurių galima lengvai užsikrėsti. (sp.)

:---- ----------------------- ------------------------------ -------------- ------------ ■--------------- -s

CHICAGOS SIFILIO KONTROLES 
PROGRAMAS

«•• "... . . ... >

PAREIKALAVIMAS DAKTARUI SUTEIKTI NEMOKAMĄ .
. KRAUJO ANALIZĄ, ...

, . . šiuomi prašome pasiųsti šios kortelės įteikėjo kraujo pa-
• ^vyzdį Bureail of Laboratories, Chicago Board. of Health ne- 

iųokamam sifilio analizui. Įteikėjas, sugrįš Tamstoj ofisan 
patirti analizo ręzųltatus. . : .

, Visiems Chicagos Daktarams, kurie sutiko teikti patar
navimą, žemiau pasirašiusios įstaigos yra širdingai dėkingos.’

THE ILLINOIS STATĖ DEPARTMENT OF HEALTH 
THE CHICAGO BOARD OF HEALTH

THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE
S—-     ■■ '   » n .——-—• : • - ' J

CHICAGO SYPHILIS CONTROL PROGRAM
< y./.... ■ :

Kasiesi TO PHYSIC1AN FOR A FREE BLOOD TĘST .

Please ąend n specimen from the bearer to. the Bureau 
. of Laboratories. Chicago Ęoard of Health for a free syphilis tęst. 

He understands that hę is to return to your office for the result 
of the tesL ’ J . •

The co-operatioh d f Chicago physicians. who have offered 
their serviceš in taking specimens for free tęst, as their Contribution 
to the syphilis cohtrol programoje greątly ^appreciąted by;

THE ILLINOIS SįTATE DEPARTMENT OF HEALTH, 
r THE CHICAGO BOARD OF HEALTH,

THE UNITED STATES PUBUC HEALTH SERVICE 
‘ * f*. ‘

•**^T*****T^*^WBR*—im

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

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernas. <Ten ir rei- 

' kalaukit.
f kitus miestus ta- 
Vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit__

musų tabelį

INTERNATIONAL
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus 

,. arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Eįemlock 5040

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

• F. SELEMONAVICH
X SVETERIŲ KRAU-

TUVĖ ATDARA KAS
DIENĄ — IR VAKA-

\ La 7 KAIS IR SEKMA- 
7 DIENIAIS

A. X Telefonas
VICTORY 3486

504 WEST 33-rd STREET

DAILY
BLSlhESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
• ’ K Z

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

'šių apdraudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIčlŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus „ 
-APDRAUSTI: / 

.© Gyvastį
© nuo Ugnies 
© nuo Vagių 
© nuo Langų išdaužomo

f bu Tia/ctsuj 
čpecialMt, 'urfvtrma£

^rECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double Tėstetf/Doub/eAcfion!

baking 
HV POWDER 

’ SamtfriceTodayas45%9rsAqo
25 ounces for25*. t 

FuII Pack No Slack FHlin^
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

1 USED BY OUR GOVERNMENT •

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE 

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

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta ph 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis b 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas

420 W. 63rd ST
TpI ENG 5RR8-KR40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $ j g

“ž........................’50
$20

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... _

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

ĖKZAMINAVIMAS
OFISE .............
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tek Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat Slst Street 
« A. A. NORKUS, Savininkas

z TeL Victory 9670

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines

- 344-346 East 29th St.
J. X TOLASH, Sav.
TeL VICTORY 5165
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Iš Lietuvių Organizacijų Veikimo
Iš Chicagos Lietuvių
Vyrų Choro 
Darbuotės
šio mėnesio 21 d. pildys pro

gramą Kenoshoj, o 
5 d. rengia teatrą, 
ir balių Chicagos 
Auditorijoj.

gruodžio 
koncertą 
Lidluvių

Simono Daukanto 
Jubiliejnis Vakaras' 

Gerai Nusisekė
Spalio 31 dieną Simano Dau

kanto Dr-ja surengė šaunų va
karą Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Vakaras , gerai nusisekė, 
nes publikos buvo daug ir atro
do, kad visi buvo užganėdinti.

Programą Išpildė J. Saurio 
grupė, kuri sulošė savo rųšies 
malų-malienę. Veikalo turinys 
labai margas, susidėjo iš vode- 
viliškų trupunių, bet juoko bu
vo ganėtinai daug. Ir atrodo, 
kad dauguma publikos buvo už
ganėdinta, ką parodė gausus 
delnų plojimas. Dainavo ir Sim. 
Dauk. kvartetas, kurio dainos

Northsides “Bijūnė
lis” Lavina Vaikus 
Liet Kalbo j ir 
Dainavimo

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras susideda iš patyrusių ir 
citatų dainininkų. Daugelis yra 
išdainavę įvairiuose choruose 
daugiau kaipipo 20 metų. Į šį 
chorą yra-susirinkę vieni iš ge
riausių i vyrų. dainininkų iš vi
sos didžiulės Chicagos ir jos 
apieltakią skirtumo politinių
ir religiniųįsitikinimų, žodžiu neblogai išėjo.. Tik nežinau \ko- 
tariantj- tai yra tikras vyrų*dėl jie vadinosi kvartetu,' nes 
dainininkų bendras frontas, šio 
sezono pamoktos prasidėjo ir ei
na gana sėkmingai.

Lig/ šitol' jau susirinko beveik 
visi sjmi taariai ir keletas pri
sidėję naujus btet dar keleto 
trūksta iki geidžiamo skaičiaus 
— 50 vyrų, CKičagos Lietuvių 
Vyrų chorą mokina gabus ir 
energingas muzikas p. K. Ste
ponavičius. Dabar yra .mokina
mos visai naujos ir sezonui pri
taikintos 
programai 
rų choras 
beliko tik 
gerai, kad
sistengtų į jas atsilankyti., Taip 
pat dabar yra labai geras laii 
kas ir naujiems nariams įstoti.

Gruodžio 5 d. Chicagos Lie
tuvių Vyrų choran ruošiasi prie 
oUlošimo naujo, tik iš Lietuvos 
gauto ir dar niekuomet Ameri
koj nelošto veikalo, prie kurio 
taip pat bus koncertas ir ba
lius. Įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Taigi, vyrai, visi į 
darbą! —Choro koresp.

dainos. Iki pirmam 
Kenoshoj, kurį Vy
turęs išpildyti, jau 
trys pamokos. Butų 
visi dainininkai pa-

dainininkų buvo šeši.
Buvo dalinamos nesirgusiems 

nariams dovanos. Dovanas ga
vo J. Ashmont, J. Baceviče, J. 
Lepšis, Al Shaltimeras, J. Žie
das ir St. Mažeika-.

Po programų, tęsėsi šokiai iki 
vėlybos nakties. Jaunimas šo
ko, o suaugusieji linksminosi 
prie baro.
, Pabaigoj buvo dalinamos do- 
manos. Jas gavo sekami asme
nys:

1- ma dovana: W. T. Veraitis, 
931 W. 31st St. Tik. num. 
1074.

2- ra* dovana Sophie Giamon- 
tas, 3201 Lituanica avė. Tik nr- 
834.

3- čia — J. Hroch.
1678.

4- ta — W. Stanis. 
2895, 3417 Lituaniča

5- ta — D; Bacher. -Tik.

Tik

Tik.
avė.

num.

num

• Mrs. Anna Patchik,. 22 m., 
3258 S. Paulina St., liko suim
ta už prigaudinėjimą graborių. 
Ji nueidavo pas graborių ir 
prašydavo palaidoti jos motiną. 
Gavę užsakymą graboriai mie
lai kelioms valandoms- pasko
lindavo jai po dešimkę. Taip ji 
išvyniojusi iš graborių $40 iki 
pateko belangėm Ji sakosi, kad 
jos vyras nedirbąs ir ji neži
nojusi: kito budo prasimaitinti 
su savo kūdikiu.

5- ta — D. liacher. -Tik. num. 
3225, 2545 W. 38th i’lace.

6- ta — J. Petkewitz, Tik. 
num. 3379, 4646 So. Rockwell 
St.

7- ta — W. tiulis. Tik.
1910, 6404 So. Campbell

8- ta — J. Rcndroška.
num. 2006, 2841 W; 40th

9- ta — Sophie Sach.
num. 979, 3343 S o. Union

10- ta
Tik. num, 926, 2454* W.

Viši tėvai kviečiami prirašyti 
savo vaikus prie draugijė ės * ■ ' *• .
NORTH SIDE. — Praėjusį 

sekmadienį northsidiečią jau
nuolių organizacija “Bijūnėlis’7 
pradėjo šio sezono darbuotę. 
Mokytoja p-lė Onutė Skęveriu- 
tė turi parūpinusi eilę gražių 
jaunuoliams pritaikintų daine
lių ir laike vasaros priruošė la
bai gražų muzikalį scenai veit 
kalą-operetę. Taip greitai, kaip 
susiderins ir arčiau susipažins 
mokiniai, bus pradėta lavinti 
vaidinti, lošti minėtas vaizdelis. 
Taipjau ir lietuvių kalbos ir 
rašybos bus mokinama. Pamo
kos šį sezoną įvyks- J. Grigai-- 
čio svetainėje, 3800 W. Armi- 
tage avė., kiekvieno sekmadie
nio rytą nuo 10 iki 12 valan
dai. šiokiomis dienomis nebuvo 
galima gauti svetainės.

“Bijūnėlis” sėkmingai jau 
gyvuoja ir veikia nuo 1921 me
tų ir yra perleidęs kelioliką 
šimtų jaunuolių, kuriems su-* 
teikė progą susipažinti ir pa
mėgti lietuvių dainą' ir melodi
jas, suteikė galimybę įgyti mei
lę prie muzikos ir bendrai pa
rode jaunuoliams' kelią į kel-s 
hesnį ir kulturingesnį gyveni
mą-.. Keliolika “Bijūnėlio” buvu
sių, narių šiandie jau yra* bai
gę aukštesnius muzikos moks
lus arba dalyvauja suaugusių
jų choruose, ir, bendrai, yrą 
išaugę į pavyzdingus piliečius. 
Kiekviena šeima, kurioje.ran
dasi priaugančio jaunimo, turė
tų atvesti ir pri/

NAUJIENOS, Chicago, UI

PRALAIMeJO. — Repub- 
likonų kandidatas ’kun. Les- 
ter H. Clee/ kuris betgi 
pralaimėjo rinkimus į New 
Jersęy gubernatorius.
------------- - —ii------ Į

“Netikėtai” ir “Ne
paprasta Liga”

VVESTSIDE. — Lapkričio 6 
d., West Side Hali — buvusio
je Meldažio salėje, 2242 West 
23rd Place, žagariečių Kliubas 
stato. scenoje dvi komedijas, 
‘Nėtikėtai” ir “Nepaprasta Li
ga”. Po vaidinimo įvyks šo
kiai, kuriems gros Paul: Eit- 
mont orkestras. Vakaras pra
sidės 7:30 vai. vak.j o įžanga 
asmeniui bus .40 .centų.- x

Senas Petras.

j CLASSIFIED ADS.
■!—■Iir ~ ~-^"i I I - ■ M m Ii~f— I—■imimiįĮ -- - iiir-111 — 1 nr   i ir

į  'For Rent
PASIRENDUOJA STORAS tinka

mas dėl bile kokio biznio geroj 
apielinkėj. Prie dviejų gatvekarių 
linijų. 6912 So. Węstern Avė. 
Kreipkitės 6746, So. Ashland Avė.

ti jį prie

num. 
avė.
Tik.
St;
Tik.
avė.

Tbny Namarius.
47th

Išteisino 
padegėją

Thomas Griffith, 19 m., iš 
pade- 
Voli- 
Wau- 
Teisė-

Zion, kuris prisipažino 
gęs $6QO,000 vertinamą 
vos bažnyčią Zion’e, liko 
kegano jury išteisintas.* ' • •

Sve-Po to viskas užsibaigė, 
teliai ėjo namol-namol.

— Steponas.

k

i' ■

EB

jas> Dady už ' tą aštriai išbarė 
ji/ry. u

Griffith, kuris 8 kartus bur 
vo prisipažinęs padegęs didelę 
bažnyčią, teisme teisinosi pri
sipažinimą* padaręs tik tikslu 
atkreipti publikos domę į* ne
dorus Volivos darbus ir visai 
bažnyčios nedeginęs.

Liet Jaun? Kultūros 
Ratelio Susirinkimas

šiandien 7:30 vai. vakare 
įvyksta Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio susirinkimas Mil
dos, svetainės trečiame aukšte, 
3142 So. Halsted St.

Esate . kviečiami atsilankyti 
kaip nariai, taip ir norinti tap
ti šio Ratelio nariais. Šiame su
sirinkime teks, apsvarstyti ske
lėtas svarbių dalykų. Be to, tu
rėsime įdomią paskaitą, kurią 
duos gerb. Dr.' T. Dundulis te- 
nidįe “Ateivių santykiai Ame
rikoje”? ; <•

Užsibaigtts susirinkimui turė
sime, kaip i#’1 visuomet, mažą 
“šurum-buruifi”. 1 >

Turiu pranęšti, . kad Ratelis 
rengia šokių.vakarą su progra
mų šešt., gruodžio 4 d., West 
Side Hali, 2242 ?3rd. PI. Pa-
kižytekit^ ifą idlen^ ii* "į^gyfii5-1 
tė bilietus, iš anksto per
kant kaina 25c, o prie durų 
bus 40c. Bus gera orkestrą šo
kėjams, taipgi bus ir kitokių 
margumynų.' ’yTaigi nepamirški
te. —A. J/ ^Svilonis.

Sekmadienį “Naujos 
Gadynes Vakaras”

Parengimų' 
Kalendorėlis

. \ , ----- --- .

Šeštadieni, lapkr. 6 •
Sailorettes (18-tos Ap. Jau

nuolių) šokiai, parapijos salėje, 
18th ir Union avenue, 8 v. v. 
35 centai. Ole Moe orkestras. ,

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

• VIRŠ 700 MERGINŲ 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musu kursą. Mokiname dresių siu
vimų, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes. pagelbi* 
me gauti darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING
’ SCHOOL

1234 Mihvaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradieni ir 

ketvirtadienį.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

Krautuvė ir 6 kambariai — plyti
nis budinkas, prie 4814 So. Rich- 
mon St. Priduokit pasiūlymus.

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

Tuos budinkus galima nupirkti su 
mažu įmokesniu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS į 
Home Ovvners Realty Mart • 

4016 Archer Avė. Lafayette 6800

PATYRUSIOS šeimyninkės —3% 
kambario apartmentas — būti — 
prižiūrėti kūdikį. Hollycourt 5277.

REIKALINGA MERGINA patyru
si prie biznio nuo 5 vakare. 

3416 So. Wallace.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ .ir 12: Re
tų, po 2, 3. ir 4 kambarius. 9 .me* 
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Street. Mainysim ant ma
žesnio. 2 flatų muro narnąs su 2 
furnasais parsiduoda tik už $6000.

Z. S. M1CKEV1CE AND CO.' 
6816 So. Westėrn. Avenue. 

Hemlock 0800.

KAZIMIERAS DIGLIS
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

I’ lapkr. 4 d., 5:20 vai. ryto, 1937 
B m., sulaukęs pusės amž., gi- 
■; męs Naumiesčio vai. Ūžiančių 
I ’ kaime, Šokių apskrity.

Amerikoj išgyveno 35 metus 
Gyveno 10220 Commercial 

B : Avė.. So. Chicago, III.
|; Paliko dideliame nuliūdime 
M 3 sūnūs: Kazimierą, Martyną 
d ir Edvardą, gimines ir drau- 
I- gUS;
D r Kūną?.. pašarvotas koplyčioj, 
I 3047 E. 92nd..St. Pęl platesnių 
B žinių pašaukite tel. So. Chica- 

go 2748. Laidotuvės Įvyks šeš-
■ tadienį, lapkričio 6 d.. 9 vai.
|! r. iŠ kopi, j Šv. Juozapo par. ba

žnyčią. S. Chicago^ kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už 

~ velioųto sielą, o iš ten bus nu- 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 

į: nes. \
Visi a. a. Kazimiero Diglio 

, giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvečiami da- 

\ lyvauti laidotuvėse .ir suteikti 
(i jam paskutini patarnavimą ir 
, atsisveikintoją. T
$ Nuliūdę liekame,
U Sunaį if Giminės.

■•* Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
j deikis, Tel. Y^RDS 1741.

South
Giady-

Sekmadienį, lapkričio 
Sokol svetainėje, 2345 
Kėdzie., avenue, “Naujos 

: nes” choras stato scenoje Gil-
' bert ir Sullivan dviejų aktų 
'/operetę*, “Piratai iš Penzanso”. 

Kiek teko nugirsti. Pastatymas 
bus ’ jdomus • ir kuris atsilan- 
kySf tas bUs patenkintas. Pra
sidės 4.:30 • vai. po • pietų. Po 
vaidinitao bus šokiai.
x 1 Senas Petras.

Dėbiutahtės X Gri 
raitės Koncertas

DRESS EMBROIDERY 7 PATTERN 1624
’ <

No. 1624—-Išsiuvinėjimas suknelei. Išsiukit aukso siūlais 
ant juodos suknelės arini margais siūlais ant šviesios suknios. 
Vienas modelis yra , 5x9colių pločio ir 40 colių vieno colio 
platumo apsiuvinęjimO. O kitas* 2%x5% colių ir tt

ILOVEIKIS SS
- . Dahs. x

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir ragrabnhis

Naujienos needlecraft dept„
1739 So. Halsted SL, Chicagp, III.

čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė

j Adresas . ............ ....

| Mieštos ir valstiją 
■■■» ■■■» c:'* '

P
k
& ir i’agrabams

3316 Sb. Halsted Street
m Tel. BOULEVARP 7814

T

Urba Flower Shoppe -
Gėles Mylintiems—Vestuvėms
—Bankietams—Laidotuvėms*-? r

Papuošimams n-
’ 4180 Archer. Avenue
'■ Phone LAFAYETTE 58*0

j Pfayartu. Chicagos lietu
viams susiinteresuoti ir įver- 
tinti j auĮios artistės, d a ininįn- 
kės Jadvygą^ Grieaitės, rengia
mą Koncertą/, . kuris įvyksta 
lapkričio 7 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So.. Halsted Št.

Pai bus gražus, žavingas, 
'debiutantės * p-lės Gricaitės. kon- 
.certąs, Jos meniški- gabumai, 
dalinai, mums yra žinomi iš.- 
Makalų šeimynos,* vaidinant 

.“AĮ.dutės” rolę ir; šiaip jau, 
įvaifiutosė parengimuose. Kur 
tik;, ji dainavo ai* vaidino, ten 

, |avo - menišldMs. talentais žavė
jo publiką,. f

Tenka pridurti, kad jos kon- 
jęęrtąs, bus įvairus* ., Ten bus 
daiųų, vaidinimo, baleto nume
rį ir kitokių meninių perlų. 

(MatL debitliJantei i Gricaitėi į 
talką stoja žymios, meninės pa
jėgos. . ... į
i; Gi po koncerto bus visų mė
giami šokiai. , ‘ ;

. * Rep, A.B.Ci

Sekmadienį, lapkr. 7
' ANNA KASKAS (Onos Kat- 
kauskaitės) žymiausios Ameri
kos Lietuvių dainininkes ir 
Metropolitan Opera solistės 
koncertas, Civic Theatre, Wa* 
shingrton ir Wacker Drive. Asi
stuos “Pirmyn” Choras. 3:30 
vai. po pietų. 83 c. iki $2.20. 
Dalis pelno Fondui Pirmyn Cho
ro Kelionei. Lietuvon. (Bilietus 
galima gauti “Naujienose”).

“Piratai Penzanco”, “Naujos 
Gadynės Choro operete, Sokol 
salėje, 2423 S. Kedzie avenue. 
4:45 v. pp. 75 c.

Jadvygos Gricaitė^ koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street. 5 v. v. 
50c—$1. %

Sekmadienį, lapkr. 14
GENOVAITĖS GIEDRAITIS 

(šidiškiutės), žymios Chicagos 
lietuviųA dainininkės koncertas, 
Chicaįgos Lietuviu Auditorijoje, 
SlBB^S^’Halsted 'štreet.'- 7; v? v.. 
50 ė. ir 75 c. (Bilietus galima 
gauti “Naujienose”).

VYTAUTO, BELIAJAUS šo
kių' koncertas, . Chicago Wo- 
men?s Club salėje, 62- E. llth 
siįreet. 3:30 vai. pp. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienose”).

• | . t :

Keistučio Kliubo metinis va
karas, Sokol svetainėje, 5 v. v.

^F’urniture & Fixtures
, Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. • Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ,ir iėe 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. Ė. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

BARGENAS!! 2448 North Major 
Ąve. modernas plytinis bu n gal ow— 
6 dideli kambariai. Extra lavatorija 
—uždaryti miegami porčiai—karštu 
vjąndeniu šildymas — tiktai $5800. 
Išsimokėjimui, pamatyti galima sek
madienį 10 iki 5 vai., telefonuok 

Sheldrake 0899.

SAVININKAS PARDUODA 2-fla- 
tų plytinį — 5 ir 6 kambarių — 
ąžuolo trimuoti—ilgų perminu fnor- 
gičiais. šauk Prospect 1734.

Automobiles
36 BUICK 5 keleivių truck edan

šildytuvas .....   $575
36 DODGE Touring Sedan, 

extras ............................ $495
36 PLYMOUTH 5 keleivių De

Luxe Sedan —............   $445
36. Ford 5 keleivių Sedan ....... $395

Terminais ir mainais. Klausk Mr.
Pupka.

4628 West Washington Blvd.

PARSIDUODA DODGE 2 durų 
De Luxe Sedan — 60 dienų senumo. 
Bargenas greitam pardavimui — 
cash ar išsimokėjimuį. Pamatyk.

WALKER CENTRAL MOTOR 
SALES, 

35th and Morgan.

NUOSAVYBĖS LIKVIDAVIMAS
Lowe Avė. arti 82 gatvės 7 kam

barių budinkas, fumaso šildymas, 
didelė plytinė barnė — puiki vieta 
kraustymo ir kontraktaviino biž- 
niui. Kaina $8250. $500 cash atsa
kančiam asmeniui.

WELLS — CHINBERG CO., 
1139 Lawrence^ Avenue, 

Longbeach 4104.
* """ ' 11 '   —-   ■ ■ W ,

ŠTAI GERA PROGA NETURĖTI 
BOSO ant savęs. Parsiduoda 3 pa
gyvenimų namas su bizniu labai ge
roj vietoj. Tinka bile kokiam biz
niui. Parduodu arba mainau ant 1 
arba 2 pagyvenimų. namų. Nepaisau 
apielinkėg, -flors ir už Chicagos ri
bų. Rašykit arba telefonųokit A. L. 
1621 So. Halsted Street, Chicago. 
III. Tel. CANAL 6799.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Skelbimai ’ Naujienose

duoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos

yra naudingos.-
T

Miscellaneous .
įvairus_______

į*!, Victory 4U65 
STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visokios 
Vųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 Sų. Hateted Stieet-

Personai 
Asmenų. Ieško

Aš ANTANAS JANUSAS paieš- 
kau savo seserų; Veronikos ir Pet
ronėlės Januš. Taipgi paieškau se
sers Rozalijos Januš po vyro pra
varde Antanas Šimkus. Mano sese
rys paeina iŠ Lietuvos, Kauno gu
bernijos, Raseinių ujęsdo. Eržvil
ko valsčiaus, Čepaičių sodžiaus.

AtsiŠaUkit ant šitO^ adreso: 
ANTANAS JANUS 

58 Orr Streebr 
PITTSBURGH, PA.

RENDpN 6 KAMBARIŲ FLATAS 
—KAMPINIS NAMAS — KARSTU 
VANDENIU ŠILDOMAS.

4457 SO. TALMAN AVĖ.
' ■ , .1 I ■ ■ ■ "» >■ ...............................

RENDON 5 KAMBARIŲ flatas 
garu, apšildomas su visais paranka
mais — pigiai — antras augstąs.

‘ 8464 Lituanica Avenue.
g. ,r ■ ■ į.i l ■ ■ ■’...........

RENDON* 8 KAMB> ant 31 Place 
ant antrų lubų.

3121 So. Morgan, St.

Business CJiances 
Pardavimui Bižniai

■ PARSIDUODA ' GROSERNĖ su 
elekęrikiniais šaldytuvais — labai 
patogu bučernei — per tris blokus 
nėra kitos. Pardavimo priežastis — 
perku namą. 5744 So. Union Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė. Seniai išdirbta vieta. Biz
nis eina gerai — pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

3347 W. 51st St. Prospcet 8665

VIENA 20 AKRŲ—VIENA 40—160 
—vienoj vietoj —geri btidinkai.

J. M.. BROWN,' Morooco, ’ Ind. 
1—i__ ? -V . •

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita. ganlykla 
ir giria, 150 mylių nuo Chicagos su 
gyvuliais, geromis mašinomis,. 10 
kambarių, ųamaa ię kiti .
Yra valdžios morgičius ant 85 me
tų. Atsišaukite laišku, 1739 South 
Halsted St. Box 730.

PARSIDUODA TAVERNA — ge
rai įrengta — maža renda.
364 E. 69th St. Tel. Triangle 9705

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

6818 So. Ashland.

TAVERNA — gera vieta —išdir
btas biznis — modernas įrengimas 
—renda įmanoma — southsideje.

1739 So. Halsted St. Box 728

Financial;
Hnaiisąi-Paskoloj

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti» morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Uthuanian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciątion, kuri* randasi Naujienų na
me, 1739' So. Halštėd' St., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai, vakaro.f ’

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo šapa ant 3500 So. Union Avė. 
—darbo užtektinai dėl dviejų darbi
ninkų — parduosiu pigiai naujas 
mašinas — nemokantį išmokinsiu 
—priežastis — ligos.

DIDELIS FOX RIVER FRONTAS 
—45 akrai V2 miškai—tinka kem
pėms, piknikams ar vasarnamiams.

JAMES TUMA,
5338 West Cermak Rodd, 

Tel. CICERO 355."

GOAL
- ; Angl/a .  

NORTHERN.
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ............................. $6;00‘
MINE RUN ................ . ' 5.75
EGG.......................-.........  6.00
NUT ......................... 6.00
SCREENINGS (Indiana)-' 5.00

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE i

Tel ARDMORE 6975

PARDAVIMUI PI*GIAI bučernė ir 
grosernė iš priežasties ligos, geroj 
lietuvių ir lenkų apielinkėj. Suži
not 2065 West Coulter St. (Hoyne 
ir 24th St.) Phone Canal 4993.

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

PARDUODU bučernę ir grosernę 
su elektrikiniu šaldytuvu ir mėsos 
piaustytuvu. priežastį pardavimo 
patirsite ant viėtos. ’ Mrs. DUDO, 
150 E. Keristington Avė., Tel. Pull- 
man 1411.

Real Estate For Sale 
NamaĮ-žemė Pardavimui

PAUL M*. SMITH and COMPANY 
Real Estate. T/oans and Insurance 

TeL BOŲLEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na 

raus, lotus, biznius ir farmas: tošių 
riname namus, rakandus ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug geru 
namu pardavimui arba mainymui tD 
gerus bargenua; greitas ir teisinga* 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pkit *

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

■ 10 FLATAl: 2 puikus flataį ir 8 
keturflačiai kaip nauji -r gascT pe
čiai—nauji refrigerątoriai—arti 69-s 
ir Maplewoodr--Bargenas.

MR. MEDOKĄ, Stevvart 3601.

JEI TURIT 
tty PARDUOT .

PAGARSINKIT
|t NAUJIENOSE

I JEI IEŠKOTĮ BARGENŲ
SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKITi ILGAI
Pašaukit mus tuojau.

CANAL 8500I I
Į Apgarsinimą kainos pri- |
I einamos. Už pakartoji- | 
Į mus gausit nuolaidą,

.......



langą GarfieldKova

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

John Vanco, 900 W PASVEIKINIMO

KORTELĖS

M

ras Fiorello H- La Guardia

reme

buvo atgaben- 
sergąs plaučių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

Užsimušė 
ligoninėj

korteles 
kortelių 
kortelės 
korteliųWPA 

vie- 
kurie 

bet k ir-

Chicago siūlosi 
nužudyti lietuvį 
Čebatorių

NUŠOVĖ BROLĮ
IR SESERĮ

Nori $20,000,000 
WPA darbu

tas duotų tik virš $2,000,000,’ 
likusius pinigus turėtų duoti 
federalinė valdžia.

tarp fedoralinių įstaigų
suėmimas munšainierių 
aikštėn einančią tatp 
federalinių įstaigų kovą.

gaudyti turėtų 
kuriai vado- 
Pastarąjį fe- 

distrikto prokuroras

Mūviu aktorė Virginia 
Bruce, našlė aktoriaus John 
Cjlbert, kuri susižiedavo su 
filmų direktorium ’Walter 
Ruben.

POLICISTAS SUGAUTAS GABENANT 
MUNSAIN4

Teismas pripažino, kad darbi
ninkai turi teisę ramiai pi- 
kietuoti dirbtuvę ir einant 
organizavimo vajui, kada dar 
nėra paskelbtas streikas. .

Užmušėjas Sam dabąr kvo 
Čiamas policijos. Tyriamas ii 
jo protas.

Surasta didele munšaino dirbtuve ir sugautas iš jos ga 
benęs munšainą Maxwell policijos stoties policistas 

Nolan

KRYŽIAUS PAUNKSNYJE NEPRIKLAUSOMYBĖS 
KOVŲ PATRANKA. (Iš karo muziejaus, Kaune, sodelio 
vaizdų). ' ',

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

iškėlė 
dviejų 
Munšainierius 
alcohol tax * unit. 
vau j a Yellowley. 
deralinis
Igoe yra daug sykių kritikavęs 
už apsileidimą. Yell'ovvley jau ir 
pirmiau žinojo apie šią munšai
no dirbtuvę, bet vis neįstengė 
ją surasti. Pagalios, apie ją nu
girdo prokuroras Michael L. 
Igoe, kuris prie savo investiga- 
torių štabo paėmė iš Yellowley 
pasižymėjusį munšainierių gau
dymu Brice Armstrong, kurį ir 
pasiuntė tuos munšainierius su
gaudyti. Neilgai trukus jis ir 
užklupo tą dirbtuvę ir suėmė 
munšaino gabentojus.

Dabar Yallowley padėjėjai gi
riasi, kad ir jie prisidėję prie 
munšainierių suėmimo, tik paĮ 
tys negalėję suimti, nes neturėr 
ję tikro adreso.

John Dragun, 52 m., 4351 
S. Troy St., kuris jau 15 me
tų kaip sirguliavo, užsimušė 
iškrisdamap ar iššokdamas per 
ketvirto augšto 
Park ligoninėj.

Jis į ligoninę 
tas pirmadieny 
uždegimu. Slaugė išėjo iš kam
bario paruošti vaistų. Sugry- 
žusi ji rado atdarą langą ir 
žemai ant tako gulintį Dragun 
kūną.

-■ Šiomis dienomis federalinis 
teismas Bay’ City, Mich., pa
smerkė mirčiai Detroito lietu
vį Antaną čebatorių, ,39 m., 
kuris nušovė vieną žmogų lai
ke plėšimo banko Michigano 
valstijoj. Jis buvo pasmerktas 
mirčiai einant naujais federa- 
liniais įstatymais, 7 kurie leid
žia bausti..mirtinai nącionalių 
bankų plėšikųą^j^j ;laike plė
šimo ištinka žųiog^ųdyste. če- 
batorius turėtų?lSuti nužudytas 
elektros kėdėj. " /

Bet kadangi Michigano val
stija neturi ^nįrtįes bausmės, 
tai ji neturi ir įtaisų galabin- 
ti žmones1 — nė elektros kė
džių, nė kartuvių. ■■ ■

čia tudjaus Michiganui į pa- 
gelbą pasisiūlė Chicago. Cook 
kauntės kalėjimo viršininkas 
Frank Slain pranešė Michiga
nui, kad jis mielai nužudysiąs 
Čebatorių ir tąi . neimsiąs jo
kio atlyginimo.

čebatorių nužudyti sutiko ir 
Illinois valstijos Joliete kalėji
mo viršininkas, jei gubernato
rius \ Hornėr leis tai padary

si! JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

laike šaudymo buvo' 
jaunuolio motina ir

21 m.

Meras Kelly patiekė 
administracijai projektus 
šųjų darbų Chicago je,
kainuotų $20,000,000 
rie duotų darbo 60,000 bedar 
bių per šešis mėnesius. Mies-

z BUVĘS VYRAS. — Ernset Simpson, buvęs vyras Wallis Warfield, dabartinės 
Anglijo^ ex-karaliaus Edvardo, dabar Duke of Windsor, žmonos. Jis šiomis dieno
mis atvyko į Ameriką biznio reikalais ir aplankyti savo motiną. Bet jis griežtai 
atsisako svarstyti savo asmeninius reikalus.

NAUJI
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

Mrs. Meredith Howard . Erskine (kairėj), gavusi 
perskiras nuo A. Russell Erskine Jr., posūnio nusižud- 
žiusio Studebaker automobilių korp. prezidento. Jai 
gauti perskiras padėjo jos dvynukė sesuo Virginia 
AVertheimer. Abi jos yra buvusios Follies aktorės.

Gyduolė numarino 
67 žmones

Elixir of sulfanilamide, pa
tentuota gyduolė, kuri turėjo 
pagydyti sunkiai pagydomas 
ligas, American Medical Assn. 
žiniomis, numarino visoje ša
lyje jau 67 žmones. Ta gyduo
lė jau išimta iš apyvartos, bet 
vis dar naujų žmonių miršta, 
kurie yra tą gyduolę varto-

Kortelčs tinka privatiškiems 
asmenims’ ir biznieriams. At
skiros kortelės be jspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskit moncy orderį arba 
čekį su užsakymu.

AMERIKOJE. — Chicago
je šiomis dienomis lapsėsi, 
princesa Rajkumari Chen- 
najaminani iš Mysore, Indi
jos kartu su savo baronu 
Dalavoy Madan Gopal Raj 
Urs. Abu jie su buriu paly
dovų yra atvykę aplankyti 
Ameriką ir joje išbus iki 
sausio mėnesio.

Kriminalinio teismo teisėjas 
John J. Prystalski patvirtino 
1925 m. įstatymus apie pikie- 
tavimą, leidžiančius tvarkiai 
pikiętuoti dirbtuves ar biznio 
įstaigas ne tik streiko metu4.

Šiuo svarbiu teisėjo, nuo
sprendžiu, darbininkai, turi tei
sę pikiętuoti bile kokią įstaigą 
ne tik streiko ar ginčo su sam
dytojais metu, bet ir dedant 
pastangas suorganizuoti darbi
ninkus, kada pikietavimas yra 
daromas tikslu darbininkus 'pai- 
raginti rašytis į uniją. Tik tas 
pikietavimas ■ turi būti ramus.

Nuosprendis išneštas byloje 
Southtown Food Mart, 7Š14 S. 
Halsted St., kuri reikalavo už
drausti klerkų unijai pikiętuo- 
ti tą sankrovą.

Toj sankrovoj buvo paskelb
tas streikas rūgs. 4 d., dėlei 
samdymo neorganizuotų darbi
ninkų ir prasidėjo sankrovos 
pikietavimas. Sankrova tikrina, 
kad tik du darbininkai paklau
sė streiko paskelbimo, bet vi
si kiti darbininkai pasilikę 
dirbti^ nes jie esą pilnai pa-
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NUGALĖJO TAMMANY
HALL. — New Yorko mė-

Anthony* Sapienza, 32 m., kuris buvo suimtas Shre- 
veport, La. ir atgabentas į Chicago. Jis prisipažino prieš 
kiek laiko Chicagoj, Grant parke, nušovęs Evanstono 
biznierių Herbert Lee, kuris buvo su kabaretų mergina 
išėjęs į parką atsipeikėti po^girtavimo. Sapienza gi bu
vo tvirkavimo urvų raketierius ir gyveno iš prostitučių. 
Jo auka buvo ir nušautojo Lee mergina.

po to išlaužė garažo 
garaže rado gerai 

munšaino dirbtuvę su

Dorothy C. Garber, žmo
na orkestro vedėjo Jan 
Garber, kuri šiomis dieno
mis užvedė bylą Los Ange
les teisme ir pareikėlavo 
perskirų nuo savo vyro.
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PATVIRTINO 
DARBININKŲ 
PIKIETAVIMO 
TEISĘ

Federaliniai agentai užklupo 
didelę ir gerai įrengtą munšai
no dirbtuvę garaže 1540 W. 17 
St. (Kita žinia sako, kad tas 
garažas esąs 16-toj gatvėj).

Agentai tą vietą jau dabojo 
ir kada iš garažo išvažiavo trys 
žmonės su troku, agentai tuo- 
jaus troką apspito ir juo važia
vusius žmones suėmė. Pasiro
dė, kad troką vairavo Ma'xwell 
stoties policistas Thomas J. 
Nolan, 37 m. Trokas gi buvo 
pilnas munšaino. Viso troke ras
ta 130 galionų munšaino — 26 
blekinės po 5 galionus.

Suimti ir kartu šu policistu' 
važiavę Patrick Gross, 636 W. 
63 St., ir 
19 PI.

Agentai 
duris 
įrengtą 
dviem 1,000 galionų varytuvais, 
700 galionų alkoholio, 75 gal. 
raugo ir 1,500 sv. cukraus. Ap
skaitoma’, kad munšaino dirbtu
vės įrengimas kainavęs $15,000.

Suimtasis policistas Nolan 
iki teismo liko paliuosuotas už 
$3,000 kauciją ir taipjau su
spenduotas iš policisto pareigų. 
Jis gyveno Marąuette parko 
apielinkėje — 6452 S. Wash- 
tenavv Avė. Šiaip buvo pasižy
mėjęs kaipo geras policistas ir 
ne kartą gavęs dovanų už pa
sižymėjimus policisto pareigas 
einant.

kampanijos metu. Jį rėmė 
ir darbininkai ir jis, pagel- 
bą darbininklj, tik nugalė- 
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jo Tammany Hali ir tapo 
išnaujo išrinktas New Yor
ko meru, bet praėjo ir kiti 
Tammany Hali priešinin
kai, kuriuos Ųk dgrbinin- 

tuo visiškai su
naikinant suktos ir galin
gos Tammany'Hali galią.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
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tenkinti alga ir darbo sąlygo
mis Laikinę drausmę pikie- 
■tuoti buvo išdavęs teisėjas 
Burke> Bet dabar firmai parei
kalavus pastovios drausmės, 
tęisėjąs Prystalski išnešė visai 
kitokį nuosprendį ir leido kiek 
sušvelnintą pįkietUvimą.

Kitą seserįs irgi gal mirtinai 
sužeidė. Bandė ir pats nusi
žudyti, bet kiti broliai' su
trukdė. 
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Sam Economos, 24 m., 752 
N. Cicero Avė., sūnūs pasitu
rinčio restorano savininko Pe- 
ter Economos, turinčio resto
raną prie Western ir Chicago 
gatvių, anksti ryte įėjo į savo 
seserų kambarį ir garsiai pa
reiškė: “Aš neisiu vienas į sa
vo’ laidotuves”. '

Tai taręs jis išsitraukė re
volverį ir vietoj nušovė savo 
seserį Nancy, 15 metų ir bro
lį Alex, 14 metų, o seserį Mary, 
17 m., gal mirtinai peršovė.

šaudymą užgirdo kitame 
kambaryje ’ miegoję du vyrės-j 
hi broliai, James, 29 m. ir 
George, 28 m. Jie puolė į se
serų kambarį ir užtiko Sam 
bandant nusišauti. Bet pirm 
jis spėjo paleisti šūvį sau į 
galvą, vienas brolių sviedė kė
dę ir jį parmušė. Abu supuo
lę šoviką Sam nuginklavo ir 
pašaukė poliicją, o seserį Mary 
išgabeno į ligoninę.

Sam girtavęs visą naktį ir jo 
kambaryje rasta tuščia degti-! 
nes bonka, taipjau raštelis,J 
kad jis žudynes daro sužiniai, 
nenorėdamas vienas būti savo 
laidotuvėse, ypač kad niekas! 
nesirūpina jo broliu Jonu, ku-| 
rio jis negalys užmiršti ir ku
ris dabar yra silpnapročių li
goninėj.

Bute 
taipjau 
kita sesuo Angeline
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