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Vokietija ir Italija Nedalyvaus Viduržemio Konferencijoje
Keturios Valstybės 

Kovos Piratus
Italija ir Vokietija atsisakė dalyvauti Vi 
duržemio konferencijoje, bet konferenci 

ja vistiek įvyks
Keturios valstybės jau sutarė 

skandinti piratiškas subma- 
rinas.

ir jas 
pasiro-

ruošia 
Vidurže- 
pa siūlyti 
praside-

PARYŽIUS, rūgs. 9.—Fran- 
cuzijos užsienio • reikalų minis
terija sako, kad jau keturios 
valstybės sutarė prisidėti. prie 
kovos piratiškomis submarino- 
mis, Viduržemio juroje 
skandinti kur jos nė 
dytų.

Dabar ministerija 
planus patruliavimui 
mio juros, kurie bus 
rytoj (penktadieny)
dančioj Viduržemio juros val
stybių konferencijoje šveicari- i 
joje. ' i

Tos keturios valstybės prisi
dėjusios prie kovos submarįno- 
mis yra ‘Anglija, Francuzįja, 
Graikija ir Turkija..,

P1*1™’ tų 
‘*Tie£unU sauių katro IMWai‘* skan

dins kiekvieną submariną ar 
karo laivą, kuris tik puls neu- 
tralės šalies prekių laivą.

Italijos ir Vokietijos atsisa
kymas dalyvauti Viduržemio 
'jurų valstybių konferencijoje 
nė kiek nesutrukdys pačios 
konferencijos, nors ir teks kiek 
pakeisti kovos planus, nes An
glija pirmiau manė įsteigti 
tam tikras zonas, kuriose sub- 
marinos negalėtų liesti neutra
lių laivų. Dabar tokių zonų ne
bus ir bus vedama ne apsau
gos, bet baudžiamoji kova ir 
submarinos bus skandinamos 
visoje juroje, kur tik jos nė 
užkabintų^ prekių .laivus.
Italija ir Vokietija atsisako 

dalyvauti konferencijoje.
LONDONAS, rūgs. 9. — Vo

kietija ir Italija atsisakė daly
vauti Viduržemio juros valsty
bių konferencijoje, nes Rusi
jos notos, kurios kaltino Itali
ją už piratiškų paskandinimą 
dviejų Rusijos laivų, Italiją 
<sįžeidė” ir todėl Italija ne
randanti galimybės sėdėti už 
vieno stalo su Rusija. Italiją 
pasekė ir Vokietija. Bet Ang
lijos valdžia nutarė laikyti šau
kiamą konferenciją ir be fašis
tinių valstybių. Konferencijoje 
betgi nebusią keliami politiniai 
klausimai ir bus kalbama vie
na apie praktiškus budus kovos 
su piratiškomis submarinomis.

Italijai ir Vokietijai ątsisa-

Viduržemio juros 
krizis

• Vokietija ir Italija atsisa
kė dalyvauti Viduržemio jurų 
valstybių konferencija, nes Ru
sijos notose kaltinusios Italiją 
dėl skandinimo laivų, buvusios 
“įžeidžiančios”. ’ .

e Konferencija betgi bus lai
koma Jšiandie Šveicarijoje be 
dalyvavimo fašistinių valsty
bių. v : ,

• Jau keturios valstybės su
tiko prisidėti prie karo su sub- 
marinomis Viduržemio juroje.

• Ispanijos sukilėliai suėmė 
Ispanijos vandenyse Anglijos 
prekių laivą.

ŠIRDIES LIGOS REZULTATAS

KįU
.fe

gSągjĮj

Vaizdas Dteroit-Saint Louis traukinio 
(Wabash linijos) katastrofos, kuri įvyko netiesioginiai dėl širdies ligos. Traukinį 
valdantis inžinierius David Karicope kelyje mirė širdies liga. Kai traukinys 'priva
žiavo pasisukimą begėse, nebuvo kam jo greįčio Sumažinti. Per greitai važiuoda
mas pasisukimu, traukinys nusirito nuo bėgių. Penki žmonės buvo lengvai sužei-..^ 
sti. ' ". ' . . Acme Photo <

Skaudi lėktuvo ava
rija Lietuvoje; žuvo 

2 lakūnai « • ■,
ŠIAULIAI. —. Rugpiučio 21 

d. apie 11:30 vai. atlikdami 
tam tikrą uždavinį, Šiaulių 
įgulos eskadrinės karo lakūnai 
Itn. Antanas Rimbutas ir jaun. 
pūsk. Albinas Palskis apie 8 
'km nuo Vaiguvos miestelio su 
lėktuvu nukrito. Per avariją 
lėktuvas visiškai sudužo, o abu 
lėktuvu skridę lakūnai užsimu
šė. Avarijos priežastys tiria
mos. .,.

Abiejų žuvusių lakūnų kūnai 
po avarijos buvo pergabenti 
į. Šiaulius ir čia iškilmingai pa
laidoti.

Vokietijos naciai 
grūmoja visai Eu

ropai
kovosią prieš kiekvieną Euro

pos šalį, kurioj bus pavojus 
įsigalėjimo komunizmo, sako 
Goebbels.

Neramus g andai 
apie Anglijos ir Ita

lijos susitarimą

kius dalyvauti, konf erekcijoje 
dalyvaus dešimt valstybių, ku
rios prieina prie* Viduržemio ar 
Juodų j ų jurų; *A < <■ ■ - ' •
Rusija gal apskųs Italiją tau

tų sąjungai.
GENEVĄ, rūgs. 9. Rusi

jos valdžia svarstanti užpro- 
testavimą tautų sąjungai prieš 
Italijos submarinų paskandini
mą dviejų Rusijos prekių lai
vų. V. .

Tautų sąjungos taVyba susi
rinks šį penktadienį. Kadangi 
ir Ispanijos lojalistai yra ap
kaltinę Italiją už puolimą Is
panijos laivų, tai tarybai bus 
labai sunku 
stymo šių 
skundo.

Londone vaigšto gandai, kad 
Anglija susitarė su Italija 
pripažinti sukilėlius ir padė
ti laimėti jiems karą. z

Trumpai apie Chmi- 
jos karą

• kiniečiai tvirtai laikosi 
prie Shąnghai ir atmušė visas 
labai smarkias japonų atakas.

! ' x' įt A ‘ v .a

? Paskandindami senus lai
vus šu cemejitu, chiniečiai už-

Chiniečiai užbloka
vo didžiąją Yang- 

tze upę

Sukilėliai bombar
duoja Gijori, šiauri

nėje Ispanijoje
' • HENDAYE, rūgs. 9. — Su
kilėlių lėktuvai ir kanuolės 
smarkiai bombarduoja Gijon, 
paskutinę lojalistų tvirtovę 
šiaurinėje Ispanijoje.

Likę nedideli sukilėlių pul
kai bando laikytis ir vakar pa
darė kbntr-ataką, kurioj išžudė 

į 1,000 Inkilėlių. Butų galėja ir 
tolihu J’^ukAėljus nuv«ryri>-/ bet

NUREftjBERG, rūgs. 9. — 
Vokietijos propagandos minis- 
teris Dr. Goebbels kalbėdamas 
nacių kongrese įspėjo, kad “Is
panija yra pasaulio kryžkelė” 
ir kas dedasi Ispanijoje “gali 
.rytoj pasikartoti bile kurioj ki
toj šaly”, nes Vokietija nelei
sianti nė vienoj kitoj Europos 
šalyje įsikurti komunizmui ir 
“iki paskutinio kvapo” kariau
sianti už “naują Europą” — 
nacišką, kurioj nebūtų jokių 
demokratijų.

Nesiseka gembleria 
vimu atgauti pralo 

štus pinigus

išsisukti nuo svar- 
dviejų valstybių

BIARRITZ, Francuzijoj, r. 
9. — Pietų Amerikos bankie
rius Amleto Battisti, kuris 
prieš kelis metus lošdamas ba- 
kataratą pralošė virš $1,000,- 
000 •■•ęjr'd.dldiar susirinkęs dar 

____ .
ti praloštus pinigus, išrodo, ne
teks ir atsivežtųjų pinigų.

Vieton atsilošti, jis jau pra
lošė nuo 5,000,000 iki 8,000,000 
frankų.

Jis susilaukė ir 
asmenyje Peresha Cortina Sol- 
zetra, kuri niekad pirmiau ne- 
lošusi, bet dabar jai liepiąs lo
šti paslaptingas “balsas”. Ir 
išrodo, kad jos “balsas” yra ga
lingesnis, negu Battisti mat^ 
matematiški apskaičiavimai, 
nes ji daugumą jo pinigų iš
lošė ir siękiasi išlošti visus jo 
pinigus, kuriuos atiduosianti 
labdarybei.

Chiniečių granatos nukrito prie
Amerikos konsulato. Ameri
kos laivai irgi uždaryti. Chi
niečių linijos laikosi tvirtai.

-"t1 <-----------

chiniečių?.'granatos nukrito prie I j^.
pat Jungt. Valstij ų konsulato 
ir sužeidė tris chiniečius ir 
vieną anglų iridusą 
Granatos nukrito x chiniečiams 
šaudant į žemai skridusį Japo
nijos lėktuvą. '

Išsodino dar 100 Amerikos 
marinų.

Prieš pat tą įvykį 
Yarnell jachtos buvo 
ta dar 100 marinų. 
Jungt. " ...............
marinų Shanghaijuje. I Dabar prie Amboy buvo su-

Taikęs numesti bombas ant laikytas laivas Fooshing, pri- 
Japonijos karo laivų Whang- klausantis Indo-China Nfaviga- 
poo Upėj, chiniečių lakūnas ne- tion Co., kuris plaukė iš Fran- 
pataikė ir bombos nukrito anticuzijos Indo-Chinijos į Japoni- 
kranto uždegdamos didžiausią ją.
Azijoje medžio apdirbimo įmo- 15 Japonijos karininkų at- 
nę, kuri priklauso anglams. vyko į laivą ir peržiurėjo jo, 

Nors japonai darė labai popieros leido jam plaukti, pir- 
smarkias atakas iš sausumos, miau atsiprašę kapitono už su- 
juros ir oro, bet chiniečiai vi- laikymą laivo.
sas linijas atlaikė ir japonai Prie panašių aplinkybių bu- 
niekur neįstengė paeiti į prie- vo sulaikytas ir anglų laivas 
kį. Taishan.

Chiniečiai uždavė didelį smu- ----------------
gį Japonijos /laivynui, užblo- BURGOS, Ispanijoj, rūgs. 9. 
kuodaihi ;.prie Silver salos di- —- Ispanijos sukilėliai, kurie 
tižiąją Yangtze upę. Jie toj buvo pasmerkę mirčiai suimtą 
vietoj paskandino kelis cemen- amerikietį lakūną Harold Dahl, 
to smilčių pripiltus Senus ląi- 28 m. iš Champaign, III., su- 
vUs, taip kad dabar toj vietoj tiko pakeisti mirties bausmę 
laivai negali plaukti., . ir jį ,su lojalistais išmainyti

Tuo budu Japonijos karo lai- ant bet kurio lojalistų suimto 
i sukilėlių lakūno. 7

plauktiupe .šalies gilumom
1 ‘ ' V. ' '' \ ... '

•Dar 100 Amerikos marinų 
išsodinta^ Shanghaijuje.

• Japonai grūmoja. bombar
davimų visų tremtinių trauki
nių, iš Shanghai. ;
• Japonijos karo laivas bu

vo sulaikęs jau antrą Ahglijos 
prekių laivą. <

• Chiniečiai Peipįng kalnuo
se iš pasalų užklupo ir išžudė 
4,000 japonų.

rai painformuotuose rateliuose 
vaigšto gandai apie Anglijos 
susitaikymą su Italiją dėl va
karinės dalies Viduržemio ju
ros. 5.-U

Anglijos derybos su Italija 
ėjo jau nuo kurio laiko. Kaip 
žinoma, Anglijos konservato
riai tiek pat nori sukilėlių lai-' 
mėjimo Ispanijoje, kiek to lai
mėjimo nori ir Italijos fašis
tai. Bet nuo teikimo pagelbos 
sukilėliams anglus sulaikydavo 
baimė Italijos įsigalėjimo Is
panijoje! -sukilėliams laimėjus 
karą. *

Einančiais gi gandais, Itali
ja užtikrinusi Anglija, -kad ji 
nenorinti pasigrobti Ispaniją, 

. bet paimti ją tokion pat savo 
žinion, kaip anglai kad valdo 

’ Egyptą Italijos Ęthiopijos pa- 
.Įšonėje. \

Be to italai' prižadėję • dėti

Lėktuvų bombos griauna Gi- 
jon ir gynėjų padėtis darosi

Japonai sulaikė an
trą Anglijos laivą 
HONG KONgT rūgs. 9. — 

iš adm. I Patruliuojantys Chinijos pa- 
išsodin- kraščius Japonijos karo laivai 

Dabar sulaikė jau antrą Anglijos pre- 
yalstijos turės 1,400 kių laivą.

konkurentės

sukilėliai suėmė 
Anglijos laivą.

LONDONAS, rūgs. 9. — An
glijos prekių laivas Staipyold, 
1,019 tonų įtalpos, liko Ispani
jos sukilėlių karo laivo suim
tas Biskaya įlankoj, Ispanijos 
vandenyse, už 30 mylių į šiaur-1 pastangas neleisti ; Vokietijai
vakarius nuo Gijon. AdmiraL įsigalėti Moroko, taipjau laiky- 
tija sako, kad kadangi laivas ti atdarą kelią Vidurženlio ju- 
buvo suimtas, Ispanijos vande- roję. ■ \
nyse, užgriebimas yra teisėtas A ‘ \ .
ir ji nieko daugiau negalinti . Anghjai nebesant ferkalo bi- 
veikti, nes Anglijos laivai bu- Jotis dalijos jsigalejimo . Išpu
vo įspėti, kad jie į’ Ispanijos ^hmas daly-
vandenis plaukia savo atsako- ^3’. ka^^ngllJ,a Sut&s pnpa’ 
mybe i zinti sukilėlius kariaujančia sa-

, limi ir sutiks teikti jiepis gih-
• • v* • .vv i- klus, kuomet sulaikys ginklus

ChiniOCiai ISZllde ’ | Ispanijos lojalistams ir abelnai
4,000 japonų

Ispanijos

Rusija didina ka
riuomenę Mant ini-

kuo. pasienyje
PEIPĮNG, - tugs. 9., įfe At

vykstantys iŠ Siberijos kelei-, 
viai praneša apie Rusijos nuo
latinį gabenimą kariuomenės 
ir karo reikmenų į tolimuosius 
rytus — į Mąhchukuo pasie
nį- ?’

Rusija stipriną kariuomenę 
tolimuose rytuose dėl galimų 
nesusipratimų su Japonija, ku
ri jau pradėjo karą Chinijoje 
ir. šiaurinėje Chinijoje labai 
sustiprino sąvo kariuomenę, 
Bet ,tokis abipusis didinimas 
kariuomenės galį privesti prie 
incidentų.

Fansteel priešinasi 
darbo tarybai

s

f „■

ORĄ
Čhicagai ir apielįnkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus su 
perkūnija į vakarą; biskį karš
čiau. v

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 88°.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
7:10.

PEIPING, rūgs. 9. — Chi- 
nieČiaa kalnuose į vakarus muę 
Peipihg iš pasalų užklupo ja
ponus ir 4,000 japonų išžudė. 
Japonai turėjo pasitraukti pen
kias mylias.

Japonai esą labai susirūpinę 
chiniečių atkaklumu ir jų stra
tegija. Japonai bando užslėpti 
savo milžiniškus nuostoliui ir 
buk gerai užmoką tiems chi- 
niečiams ūkininkams, kurie nu-, 
imą pulko ženklus nuo užmuš
tų Japonijos kareivių.

Japonus ant kiekvieno žing
snio trukdo ir partizanai.

stengsis Italijai padėti laimėti 
karą Ispanijoje.

Tečiaus šie gandai yra. ne
patvirtinti ir reikia j Uos pri
imti su didele abejone. •

Japonai bombarduos 
tremtinių traukinius

SHANGHAI, rūgs. 9. — Ja
ponijos armija įspėjo, kad vi
si traukiniai tarp Shanghai ir 
Nanking ir Shanghai ir Hang- 
chow bus bombarduojami Ja-* 
ponijos lėktuvų, nors tie trau
kiniai gabentų 
ro tremtinius.

tik civilius ka-

Nusižudė prasispe- 
kuliavęs bankierius

PEORIA, Iii., nigs. 9. — Illiį 
nois upė visoje šioje apielinkė- 
je yra graiboma ięškant lavo
no pasiskandinusio Benjamin 
R. -Belsely, 54 m., prezidento 
Roanoke State Bank. '; z

Ant upės kranto rąstas jo 
raštelis, kad, jis spekuliavo Še
rų ir grudų biržoje, banko pi
nigais ir galutinai prasispeku- 
liavo. Jis įplaukė luoteliu į 
upę, bet vėliau rasta tuščią 
luotelį su. jo drabužiais, i Iš to 
ir spėjama, kad jis bus pats 
pasiskandinęs.

Vai negalės plaukti augštyn 
Yangtze upe ir japonams to
liau paėjus į priekį teks ka
riauti be pagelbbs karo laivų, 
t *Lįko užblokuoti ir šeši Jungt. 
Valstijų kaiiuoliniai laivai. Bet 
jie turi maisto šešiems mėne
siams. Bus apsunkintas išga
benimas amerikiečių iš šalies 
gilupięs, nes jie nebegalės nau
dotis Yangtze Upe.

ASUNCION, Paraguay, rūgs. 
9. Visoje šalyje 'liko pa
skelbtos karo stovis, vis dar 
einant1 kovai tarp Felix Paiva 
valdžios ir fašistinių sukilėlių, 
kurie .buvo 
ir trumpam 
valdžią.

aplaikę laimėjimą
laikui pasigrobę

'j|

MUNCIE, Ind., rūgs. 9. — 
Du* plėšikai įsilaužė į milionie- 
riaus Oliver Storer, prezidento 
Muncie Banking Co., butą ir 
susirišę jį ir jo žmoną, priver
tė pašaukti banko kasierių ir 
įsakyti atnešti $2,000. Kada 
pinigai buvo atnešti, plėšikai 
[surišo pasiuntinę ir . tada pa- 
[ tys pasišalino, jokių kitų bran- 
Igenybių namuose neliesdami.

WAUKEGAN, III., rūgs. 9. 
— Fansteel Metallurgical Co. 
iš North Chicago prezidentas 
Aitchison padavė griežtą 'pasi
priešinimą nacionalės darbo 
santykių tarybos egzaminuoto
jo nuosprendžiui. Egzaminuo
toj as Dadley gi po kelių mė
nesių tyrinėjimų pasmerkė 
kompaniją ir pareikalavo grą
žinti darbą 83 pašalintus dar
bininkus p ir sumokėti jiems 
$70,000 per nedarbo laiką ne
sumokėtų algų. Dėl ištikusio 
jos dirbtuvėj sėdėjimo streiko 
kalta yra pati kompanija, nes 
streikas kilo kompanijai atsi
sakius užvesti kolektyves de
rybas su darbininkų unija.

LOS ANGELES, Cal», rūgs. 
9. _ Goodrich Rubber Co. 
bildukai 406 balsais prieš 
pasisakė ’ už prisidėjimą 
CIO gumos darbininkų 
jos.

dar- 
144 
prie 
uni-

rūgs.
ISELIN, N. J., rūgs. 8. — 

Margaret Drennan, 20 mętų, 
prisipažino nušovusi Paul 
Reeves, 25 m., tėvą dviejų vai
kų, kuris buk norėjęs ją išgė
dinti. '

HYDE PARK, N. Y., 
9. — Prezidentas Rooseveltas 
pakvietė John D. Biggers iŠ 
Toledo, O., pravesti suregistra- 
vimą visų šios šalies nedar- 
bių. Biggers duosiąs atsaky
mą tik kitą savaitę.
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anty materiolo pilnam šildytuvų 
Įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 

.» MAS,. . . , .

and we are 
there early.

us in the

Nėw members wįll be? wd- 
čoiilėd and taken i n Until the 
end of Septėmber. So, if fitiy 
one wisheS to join, we adviše 
them to come ddwri now, so as 
not to lošė OUt, sis its definitely 
beėn Sėt that afiy he\V mėnj- 
bers mušt comė in before the 
end of the moDth or nik. Ali 
members 01<T and new will be 
expected so do not disappoirit 
us and until then — We’ll be 
seeing’ you —

“RASKEY HUEY'k

Now that all of our members 
h avė had their vacation we arė 
all morė or less rested up and 
fėėl’ sort of lonesome and miss 
the good old chorus, where we 
havė been having so much fun 
with the members and got so 
much plėnsure otfa of working 
on otir rtetv opetėtta.’ We should 
feel right now in the right 
spirif for some good hard work. 
Thėrefore, • this Friday we 
again rėš'time ouf fehė&rsals 
which are held at the Neffas’ 
Hali and in case some of oly 
readers do not know where it 
is lęcated, it is on the West 
Side, or to be more specific, 
at 2435 So. Leavitt St and 
we always s tart rehearsing at 
8 p:m.

tį> &

r toli.
6921 SOUTH

DIREKTORIUS

Eudeikis
Chicagos Lietuvi^ Auditorijoje 
kuriame

t J.ZOLP Phone Boul. 5203 
1&I6 West 46th Street Phonė BouleVfird 5566
iAlį.u—v.au Į • ■,'»         1, ___

. '1 . ! ' skubąs
718 West T8th Street . Phone Monroe 3377

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

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

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, niro 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

nortA sfbK.
laiko praėjo, o iš Mornjng 
klitibo JiieiUo. Kudėb toki# ty
la? Tai neleistina kultūrinei 
organizacijai.

Kai tik įsikuria kokia nors 
kiiltutihS organižacija> apylin
kė ir bendrai ViStioThen'ė ttiOj 
sėha jos žygius, nor^darh^ pa
tirti jos nuveiktus darbui. SU- 
sirupinęs Morning Star kliubd 
likimu, kreipiaus į viena kitiį 
jos veikėją. Paširėdo^ krfd 
klitlbo reikalai ir bėhdrai vis
kas O. K., jie, Dėt, besirengią 
ir aViii^ keį>ti, t y. rugsėjo 19’ 
d. rėngia piknih^ Je^feršoh 
miškuose.

M PETKUS
Golfai Cicero Phonė Cicero 2109

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomaš per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias it .chfrbfitškas tikas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal riAėjau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
trbs prietaistis.

Ofisas ir LabbratorijA: 
1034 W. 18th St.y nėtdli' Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 Vai. vakarė 

Tel. CArtal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. A. J. Shiftiktiš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 Šo. Fairfield Avė, 
TeL Lafayette 8016

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Stffeet
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

DR. STRIKOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimu

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prėspect 1930

BLACK BAND Bloek 
MILLERS CREEK 
ĘRIE LUltfP 
Pet Carbon Coarse ... 
Koppers Range ar Nut 
F. C. Stoker Nut 85% 
Pocahontas....

MINĖ KŪN 607,
40 kitų kuro rųšių žemom kainom 
Atlankykit musų kiemą ir pama- 
tykit musų anglį pirm negu pirk
sit. Pateiefonuoktt atsiųsti rftusŲ 

patarnavimo karą.
RADIANT COAL 00- 

450 W. 35th Street 
Phone Yardš 0830

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

Tėlefbnąs Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Selęmadieniais- 

pagal sutarti.

Victor Bagdonai
2 Ofisai

Parkrnūstom foitt&tfs, £
vifeo'kius rakarfdu# bei itorus 

arti
840tf SOUTH ____________
HAtSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yardff 3408

Phone C ANA L 6122

DR S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wėst 22rid Street 
Valandos: nuo t*—8 ir 7—>-8 

Šeiedomis ir nedčl., pagal, sutartį 
Rez; 6631 So. Califortria AVenue

Telefonas Repubiic 7868

A. Montvid, M. D
West Towh Štate Bank Blcfr/.

2400 WEST MADISON STREET, 
Vai. i iki 3 po pietii; 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

5 TONŲ VEžUMAI AR DAUG1AŪ 
—C.O.D. — PLŪS TAKSAI

SO. ILL. LUMP $6.00 
.NUT $5.50

DR. G. SERNER 
lietuvis Akių gydytojas

Te!. Yards 1S2'» 
Pritaiko • Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso".

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. - 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
I Į' .................... .. ! N10t.ll ĮįĮĮ , Į,

AL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS 
; ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

CENTRAL 
Hyde Park

kaia ____ _____
Viršminėtai^ reikalais., 

atstovauja
Juozapas Ažukaš

PROPERTY UWJįERS ASSOCIA- 
TlOtf OF fiRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450 

(Atdara ritio 10 ryto iki 9 vak.)' 
i i į , fci^-įiii, i0-,h į iinmiifitfiiii’i mirt iiii i į/

Chicagos .lietuvių gražuolėms norime čia priminti, kad 
kursan jos,gali labai lengvai įstoti ir nėra jokių kliūčių ar 
kūmų. Šiame' “Naujienų” numeryje randasi Konkurso Įstojimo 
kuponas. Tereikia jį iškirpti, išpildyti ir pasiųsti Kohkurso Ko'- 
fnisijai, ‘ Naujienų” adresu, 1739 South Halsted Street.

GYDYTOJAI IR DĖNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų « 

Draugijos Nariai.
Phone Hemlpck 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

rvOo^nl pritarti

Soine of them show promiš- 
ing fututes, and they can ręst 

• assured that Birute will do 
everything in her power to 
see them get on the top’.

We are inViting all of 
ptesent members, friendš, 
even enemies, if any, to 
us i n our la št pienie of 
yeaf. The outing, is Sėptember 
12th, at Bevėrly Shorės, Indį, 
Kacer’s cottage, 
planning to be 
Cbme out and join 
fun as we are planning to make 
this otir biggest pienie to close1 
the' šUmmėr and look into a 
bright future.

Come to rehearsa.1 Friday at 
Sandara Hali, 814 W. 33rd St. 
at 8:00 P. M. and hear the 
ręst of the plahs.

NedSiomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN I 

Tėl. Keriwoo<i Ž10’7

w f diena ir naktį '■
ViWT|fefoiiai YARDS 1741-1742 

460^-b^ Š6. Hėrmitagė Avė. 
4447} Sfittth Fairfield Avenue

' ’ Tfęlh LAFAYETTE 0727
.. ........................... .............. ................ .................................

nsfoH,V$W

Kelios gaus 
pagerbta ir apdovanota 
‘Wiss Lithuania” titulą, gaus brangų prizą

&P.MAŽEIKA < i ( s 1139
8Šį9 Lituanica Avenue , Phblie Yards 1138

Peųktad., šeštadienį
MARCEh .........  50ė

35c S—SĖT ,       59C 
3?5c MANIČŲRE .......r ... 50c

šis kuponas yra vertas 5Qc kiekvienai Permanent 'Wave per ši mėnesį 
tiktai. Kelios lietuvaitės Bėauty Ojaerators. ESTELLE SLOTKŪS.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
į 2-ros lybės'

CHICAGO, ILI*
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro'. Nedfilidmitf nho 10 ilfi 12 
valahdai diėn4,r

Phone MIDWAY 2880

bet pati gražiausioji bu^,ypatingai 
Gižiausioji vakaro merį^iSp laimūs

, nuo
tetų Automobilių parodoj®,neri’ 

užilgb atsidarys Chicagos tarptautiniame AmfitęaU^ v48^ 
čioS ir Halsted gatvių. ’/■

“Naujienos” specialiame koncėTte ir pernai išrihieb gražuo
lę tokiai parodai. Laimėtoja buvo p-le Sofija Ambro^aitč, veik
li žagariečių kliubo nare. Kas laitriingąja gražuolė bus šįmet?

“Naujienų” vakare, kuris rengiamas gražuolės išrinkimui 
spalių 24 d.-, bepasibaigs vien gražuolių konkursu. Ten bus suL 
vaidirita ir labai gera ir juokiriga komedija — pirrhą kartą Chi- 
cagoje. ’ . ....

, J. LIULEVIČIUS
4348 Šd. Catifornia Avenue - Phbrie Lafayette 3572 — ■ . . . ■ ' •  r., /■ 'm —-_—. .....—/ .. ■———  

. A. MASALSKIS '
3307 Lituanika Avėriue Phone Boulevard 4139

Dr. Margėris 
3325 So. Halsted St,

Valahdoš: nub 10 t. iki 2 pb pietų 
ir nuo 6 iki 8’ vakaro 

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

. „.-i.rfi, I.ĮHIIT hniNi*■s..u%iil,l•■arui.-

KlarRtiioM ^arii . Ędį/nL tyrfidW 
EXTrA VIMON& 

“JUBILANT MARGIF’ 
MaskioJ Sj>oft6 .1)ieno6 flrfra'dtad' 

100,000 Sovietų bčrrtitikų ir mer
ginų atletų mUžįniška fyziries 

kiiitiiPos defnbnštfacųa 
'SONdTONE

<’<■> G. Va n I biru h 
25c iki 1 v. p. p.—85c iki 6:3Q p. p. 
Subatomis. 35c iki 1 v. p. p.—40c

• iki’’dW^ ‘ ■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų ' garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
fno, skaudamą akių karštį, atitaisę 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
s’u elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati7 
iaisOfnos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
5ė akinių. Kainos pigiau kaip pirirta 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

-tol Trri , j.i. n į f m .d ■•į-ą auį.fįjįUrf 
P’. LEMTOS- 
WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, į, RAKANDAI .

NrirtjAA l1’ l,od<» $21,00
■ ^*4, 2x6. »xlp. M nSd. ~ $27.00 

Natrijh'B p1ywo‘6d, vfsitf <Tyaž!q>' ketv.
“ * 3 V2c

iy2c

Lftthy tfttohfatol ....... r--------—-----
ŠAŲJI RAONDAI

Astįtifio' 8pWaHiit

(JėrmĖfe m’ėtalfnA lo'va,
V&t.

P&DV GĮ^U 
vARTUTę LĖNTfa 

ix(f M Sffipiap, Ž)x44, 2x6’b,
2X8’8, 2x10’8, 2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
lėntii griniftiĄs W paft|8enų, viskas iš 560 
pc<)ų sandelio, kuris Užgriuvo. Siūlome 
frtL nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Šiun^iamo i Užmiesti. 
su?kWAhiii7SiiAišį Atdara.

ESTELLE’S DĖAUTY ŠH6P 
903 West 35th Street " 
1. blokas į vakarus nuo Halstėd, BOULEVARD 7459 
Atsilanfky.kit pks Estelle’s ateinantį kartą- dėl Per- 

. fnąnent Wavę# Kainos $2J5O iki $7.50, 
F Mąėhirtlešs Permanent Wave $3.50 iki $5.66.

y ' Fit'mąd., Aųlrad’ 
, f . . TvCčiąd., Ketvirthdj 

3—SE'T ...a.
x * MANICŪBE

6fiso fef. Virginia 0<6 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nub 2p4 ir nito 6—8 va!, vakare 
Ėeziddhcija:

sM9 šotrrii claremont Avė 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

After our successful little 
sočiai, our enthusiašum and 
spirit has reached the highe&t 
poiiit. Wė žire making plans, 
and haV£ already started on 
some of them, and we see. a 
bright fūture ahead of ust‘

£i '•‘.V 'UanajV&j are protui to anno^nqę 
a rfumber of our new 
bets,

ri,į-rtfik toA
MHIi

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Phyšical Thėrapy 

j,and Midwife 
įlįs # SRR 6630 Westem 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se at ligoninėse, 
duodu massage

Pfv eleetrie t r e a t -
ment ir magne- 

hlankets ir tt.
Moterims ir mer- 

H ginoms patari- 
" mat dovanai.

Telefonas- YArds 0^4

Dr. Matirfce Kahir
4631 SOUTH ASHLAND AVK 

OfrSb tfalAndbs:
Nuo 10 iki 12 diėnth 2 iki 3 ptt pidtų

7 iki 8 vai. NediL nuo 10 jki 12
Rez. Telėbhonė t’tAZA 24<fo ,-.... —t - - .. .M-...... n '• i.m,—

Garsinkite^ Naujienose

_ SWigNOS,.ęhie.y, m.

Ko® . r ĖizNtid

. - Atakas.
AŠ' tdriu ddVokaf^ dėl visokių 

reikalų.. Duodu informacijas tak- 
reikalais... Art# Jeigu 

Ibs su’ sėvb rendaunm- 
ių įstaiga jums pagelbės

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
. AKINIAI ANT KREDITO

D)r. R. J. BerkoVitz 
3505 SO. HALSTED STREET 

1937 WEST 35th STREET 
Dn rriOdefniški ofisai.

SUPPLY COMPANY, Not Ine.

10 West 18th Street XfNet°
Rįaj^ Ir musų patyręs inžinierius

rM* _ atvažiuos į jūsų namus ir Į
siitei'ks DYKAI abskaičiavi- M fl

/ ' K mą (Jei namų apšildyrųo rei- Į. ĮJį kmenų (plant), garu arba Ii
karštu vandeniu šildom^. IĮ Į L l n 1 ||

' ' ® NEREIKIA PINIGŲ IMO- Jįj ■ Į |HW1W
KETI — 36 MęNKSIAI Iš- 1 IH1H JJ SI į |«|Į

MOKĖJIMUI—ŽEMA 1||H
fSSI PALŪKANŲ KAINA. , j f f 0 j Į; ĮIIII

J l Atdara vakarais iki 7 vai.
Į Nędėlioftlis iki 1 y. dieną Į U

- Y >-• 4 kdpiycioš visose
dalyse

K. P. G ILGIS .
ADVOKATAS 

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

Doctor Manikas
PHYSIC1AN-SURGEON 

4070 Archer AvCntie 
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. sdsitačus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r,

2^ Rėfc(jf(hrte S^vai^f

Naifjdfj Yvainttynrd, ______
keiKo HtriipėUaif, 7 p6d. ilgio,

AftOkn . ,__ „...j.............- 10c
GęYfačėids niiufė'8 -72 - *S’SJ®
Rolėlls štokui popteHfttfS, 108 kėt.J=r-a* 80c

2%c

• ĖACHfAwiCZ m SUNŲŠ
West 2Std Place Phone Carial 2515

SKYRIUS: 12-41 Kast fOSHi Street fet. Putlman 1470

r" JUOZAPAI EPtoEIKlS IR TĖVAS 
4704 S6. \Vestefri AVėL Phčne Virginia 0883

Penktadienis, mg; 10/ 1D37
Ofhwr Tėt Btratevffrd' S9tS”

: | DR. BERTASH 
7S« West 35th St.

‘ Čof. df sfeth aid Ha!stę4' Š£s.- 
(Wisb iftio DUOT 6:80-8^0

Mina UliOits

b. ' d

G A tt A N t Ū O T I
*■*---- VARTOTI
Radiatoriai, pMpbs i? fitingaJl, di
džiausias stakas— Ihažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

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

. .n 11. ». n +- z- % -t * 4 ’ Y

. ■ . 1. • »
Lar- ''X.'" '* ' * ■ ..... -C---------- L

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

-n 'j#

, f. A . ’' n T TiTYXT‘rX A

iAl%25c4%25af.u%25e2%2580%2594v.au


Penktadienis, rusg. 10, 1937
■ ■ 11 — —    ■■■■■■——.■ u,į | , „ Mt„ —
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<• NAUJIENOS, Chicagd, 111

by Dr. E. G. Peters

Crown 
Jittery 
Fascist 
Clothing

Point’s Marriage Mill
Justice
Wolves in Sheep’s

“gin 
geld

of County 
Svviegart 

mill. Likę 
mosi mer-

.................................................. , \ 

Crown Point’s Marriage Mill 
. ; A....................... ' ■

Crown Point’s marriage mill, 
long notorious for its 
marriages“, has struck a
mine of Comstock richness since 
Illinois forced couples to pass 
a medical examination and al
so to wait three days after 
buying the license before say- 
ing, “I do!“ į.

$75,000 a /ear, according to 
Joseph Erlėnbauch, police chief 
of Crown Point, is the prince
ly annual income 
Clerk George W. 
from his marriage 
labor unionists and
chants, Cherk Sweigart charges 
extra for overtime. Hence, 
while the regular fee is $2.50 
for a crtificate and $2.00 for 
a license, the operator of Crown 
Point’s notorious marriage mill 
is said to get $5.50 for a cer- 
tificate between the elosing of 
the county Office at 5 p. m. 
and midnight, and $8 for a cer- 
tificate between midnight and 
dawn.

$75,000 a year for a county 
derk who is a rėtired dentist 
certainly beats plugging up 
teeth. That sum is about 47 
times the salary of a school

* teacher 25 times the salary o f 
a college professor, 7*/2 times 
the salary of a U. S. senator, 
5 times the salary of a mem- 
ber of the president’s cabinet, 
more than three times the sa- 
lary*-of* the justices of the fe- 
deral- suprem^ court, and as 
much as the^ President receives 
for shouldering 
burden of any 
country.

Yes, $75,000
tainly a neat little income from 
what is probably . America’s 
greatest marriage racket.

The sočiai effect of Crovvn
• Point’s marriage mill is well 

summed up by Joe Klein, statė
i representatiVe of Gary: “Out 

of these basty marriages will 
come the countless tragedies 
of divorce and broken lives, of 
disorganized homes and peglec- 
ted and discarded children.“

the greatest 
person in this

killing her husband, and if a 
middle-aged man and -<ather 
should have been let off ai 
14 years for shooting his ex- 
wife to death, then life imprį- 
sonment is certainly too drąsu 
tie a sentence for rape by a 
teeh-age boy whose vietim is 
well again.

We Americans do loud lip- 
service to our children. We say 
that they mušt have the chance 
to develop themšelves as fully 
and as completety as possible. 
“America belongs to her boys 
and girls”. is a common theme 
of commencement orators. Then 
what about the boy John Ar- 
delean, put for Hfe into a pri
son full of experienced crimi- 
nals, at whose feet'ne< wiil. šit 
to acųuire hątred of law and 
brder and to learn the fine 
points about ' committing 
crimes?

We Americans say that a 
lad 17 years of age is too young 
to vote, that he is too imma- 
tu’re of mind to make a bind- 
ing contract, to administer or 
trarisfer property' to šit on a 
jury. In such matters, we in- 
sist that at 17 a boy is štili a 
child in the eyes of the law. 
' Then 'with a mingled incon- 
sistency and hypocrisy we 
make that 17-yeared child 
stand trial before a criminal 
court just as we do a person 
legally mature. And upon that 
17-year old we impose a more 
drastic sentence for the les- 
sr crime of rape than we im
pose upon 
women for the greater crime 
o f homicide. % ,

Sūrely, as vietims of a falše 
attitude toward sex matters, 
we prove ourselves to be chil
dren intellectually when we 
hand out such jittery justice 
as 14 years in prison to Dr. 
Furch, Jr., for shooting his 
ex-wife, give freedom to Mrs. 
Werlein for killing her hus
band, and then impose life im- 
prisonment on John Ardelean 
for raping a school giri.

mature men and

yearly is cer-

America’s 
criminal lawyers, 
light sentence of 
prison for killing 

second wife as

Jittery Justice
Jittery justice entirely too 

common in American courts, is 
re-emphasized by recent ver- 
diets in rape and killing cases 
in Chicago.

Dr. Frank J. Furch, Jr., de- 
fended by one of 
outstanding 
received the 
14 years in 
his divorced
the outeome of a męssy sex 
tangle. Mrs. Ruth Werlein, 35, 
shot and killed her husband 
and was then freed by a coro- 
ner’s jury on the grouąd of 
“justifiable homicide.“ Yet 
John Ardelean, 17-yeared high 
school student, was given life 
imprisonment for raping a 
school giri who seemingly suf- 
fered no permanent harm from 
the attack.

If a mature wife and mother 
should have been ’freed after

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n t is SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTfiS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATSON

COLLEGE
638 WEST GARFIELD BLVD. 

(West 65th Street) 
Phone Boulevard 0968

nal affairš of otįet nations.“ militarists answer Hull’s jpiW 
Būt ’even while making sųch; rgainst force and interfęręnd‘11 
pious professions, Italy, GerJin the internal affairs of anp^ 
many,, and Japan are all straįn- 
ing their resources and impo-. 

iverishing their own people to 
dcStroy the freedom and in- 
dependence of friendly nations.

Italy, not satisfied with ha- 
ving raped and murdered f^ee- 
dom in Ethiopia, now has about 
100,000 troops in Spain to bačk 
Bu’tcher Franco in his effort 
to des^roy liberty and demo- 
crrcy in tliat war-torn couii- 
try. Germany, Italy’s ally, sends 
muhitions and airplanes, tech- 
nicians and aviators to help 
Butcher Franco murder the 
Spanish people. The blood of 
hundreds of helpless women 
and children' ruthlessly masSa- 
cred by nazi airrpen at Guer- 
nica and Bilbao cry out from 
the ground against Ilitler, likę 
the blood of the innocents in 
Palestine cried out against He 
rod the destroyėr.

While expressing general 
“concurrence“ with Hull’s plea, 
Japan is ruthlessly driving her 
powerful war-machine. over the 
fair fields and teeming cities 
of China in a determined ef
fort to reduce that great na
tion to the 
Korea and

Wanton 
ąimrters in 
Peiping and Tienstin, then mur- 
derous machine-gunning of the

ther nation. For Chhia’s only 
wrong is brave self-defense ag- 
ainsf the Huns of the Orįentj.

Dressed in sheep’s clothings. 
bu 1 rėally raveni ng wolves - 
such are fascist 1 nations likę 
Italy, Germany, and Japan,

puppet condition of 
Manchukuo.
bombing of living
populous cities likę

Kai Mokyklos 
Atsidarys

Tikimasi, kad mokyklos at
sidarys ateinančią savaitę. 
DSka atsargos priemonių, ’ku- 
fias įvedė, šio miesto sveikatos 
departamentas, plytimas vai
kų paralyžiaus tapo sulaiky
tas, taigi ir vėl šimtai tūkstan
čių vaikų sugrįš į mokyklas. '

' I ' ' ' • *’

Atidarymas mokyklų yra 
svarbus įvykis netik vaikams, 
bet ir jų motinoms. Tai rei^- 
ki^, kad vėl reguliarios va
landos turi būt palaikomos ir 
valgiai paruošiami tam tikrų 
laiku. Daugiau maisto bus są
vartoj am a ir motinos planuos 
maistingęspius valgius, nes jos 
žino^ kad geras^< sveikas mais
tas yra reikalingas kiekvie
nam augančiam$vaikui ir J 
sveiki, sotus vaikai būna ge
resni mokiniai.

Taigi kiekviena motina bus 
gyvai ūži n teresuo (a gauti ge
ros rųšies maistą ekonomiš
kiausiomis kainomis. O ka-

?"■ ..... . 1 1 'i............................... A i, »■! ■ ' ' 'U ' ............  ii i- • • • * s , - ' ' >,
domis, tai ji neturės laiko ] 
vaikštinėti iš krautuvės į krįu' 
tuvę <7 sppirkipiųi: \ rėiknąeniįų. 
Todėl ji pasirinks krautuvę," 
kurioj yra laikdma pilna eilė 
mąišto ir groseriy. ’ ..

- ■ ■ ••• f - -7 .7 7J ..'.'7. 7 ■ •,'! . ■,
, Mokyklų atsidarymui yk*a 
prįsirųošę Midwest Storjes 
groserninkaį, krautuvių savi
ninkai. Kiekvienos krautuvės 
lentynos pripildytos naujo 
švięžįo tavoro. šįmet derlius 
buvo labai geras ir produktų 
kokybę puiki. Visi šie maisto 
produktai — švieži, kenuėti 
arba pakuoti, — dabar randa
si kiekvienoj Midwest kraji- 
vej. 0

Šėirpihirikęs taipjau paste
bės, kad kąinbs yra ekonomiš
kesnis Midwest krautuvėse. 'Ši 
kpoperątinė grosęrninku, or
ganizacija valdo savą verąuzę 
ir perka tavorus milžinišku 
kiekiu tiesiai Iš fabrikantų i ir 
gamintojų. Todėl naturaįu, 
kad dėka žemesnių kaštų : ir 
ekonomijos\operavipie, dainos 
yrn dąug žemesnės šiose krau
tuvėse. • -V 7. 7

. e: ’ . 7!
PĮanųokit dabar valgius mo

kyklos vaikams. Specialus 
MidWest Stores išpardavimas, 
skęlbiainas šip \ dienraščio 

kad
pągėLdanjąmų daiktų tikrotnis 
sųtąhpbmiš. 1 i,,

K" u 7. . 'i ..... .i i

[Š^ecialis Išpardavimas!
I “MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE ■
1 7 IŠpąrdavinias Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo 10 ir 11

k Įn III ■Ti*;į Ui* i«i. ..■■■ iiI.lt. I || į ■ ,,T(iIiVi! į ........................................ .! iin.ii ii . ................Ai........... ii........Iii................... ....

PUIKIOS U. S. 1 BALTOS COBBLER
■ BULVĖS ................ ..... 15 sv. pekas 23c

SWIFT’S "SILVERLEAF” BBAND
TAUKAI . ...... .
KARO SYRUP “Bįluc Label” 1% sv. kenai 2 už 230

sv. kartonas 13*c

“U-Serv-It“ GRAPEFRUIT JUIGE 8 unc. kenai 50
^FARMLAND” SOLID PACK
TOMATES dideli 2^ kenai ....
. i r. ' .* •-■■•.r.:------------------- -----------------------------------------------------------------------------

“KNOX” JELL Visu skonių .
“COMET” RYŽIAI ..

pią progą nusipirkti daugelį

Skelbimai Naujienose 7 
duoda naudą dėlto, J 

helpless- panic-gripped c’rowds— dangi valgiai t.uiės būti, pa'- ką$ pačios Naujienos 
that is the way the Japanese gaminti reguliariomis valam yra naudingos^

. J

SUTAUPYSIT
PER 

METUS

2 už 25c
3 pak. 14C

. sv. pak. 2 už 190
“GERBiER’S” IŠKOŠTAS
VAIKŲ MAISTAS įvairiausias 3 ken. 25c
“JUSTICE” PUIKIOS KOKYBES-
CATStTP....... ....... didelės bonkos 2 už 19c
ŠVIEŽIOS ITALIŠKOS SLYVOS

■. - ■ . ■■

SALDŽIOS BESĖKLĖS VYNUOGĖS

“WEALTHY” OBUOLIAI

CALIFORNIA BARTLETT GRUŠIOS 

&AMIE* AUGINTOS MORKOS ..........
■ i . „ _________________ i /

“SWIFT’S” premium
CORNED BEEF .
MNOORSED“ VEAL SAUSAGE

4 sv. 270
3 sv. 23?

7 sv. 23c

... 3 sv. 21c

3 pund. 10c ■

sv. 29c
s v. 270

“BLUE LABEL’’ SMETONOS SŪRIS    3 Unc. pak. 2 už 17c
MBLUE LABEL” SPREAD CHEESE     5 unc. džiarukas 17c

■'■ u.— CRYSTAL VAISIŲ INDAS Už 1c PERKANT —

OXYDOL pdXLį2^ 21c
3 už 170LAVA MUILAS .... :............

___ 1 ■ ■. ' ,' 1_ t..——..——------------- 
“CLEAN QUICK” SOAP CHIPS ................. .......... 2»/2 sv. pak. 17«/2c

“REX” MINERAL POWDER ......  2 maži 17c ..... r. dideli pak. 20c

; — DYKAI! CANNON COMPLECTION CLOTH SU —*
PALMOLIVE MUILAS 4 už 23c
“SUPER SUPS” 2 maži 19ę Dideli pak. 190

■  ,„■! t |,|l|, M      —      ,       

■ “OCTAGON” MUILAS .... ...... Dideli šmotai 3 už 14£
“OCTAGON” CLEANSER

Fascist Wolves in Sheep’s 
Clothing

Fascists are wolves in sheep’s 
clothing. When facing the weak 
and helpless, fascists are as 
ruthless and mtfrderous as ra- 
vening wolves. Būt when con- 
fronted by those as strong as 
themselves or . stronger, fas
cists are as cunning and de- 

’ceitful as the Pharisees whom 
Christ called “white sepulchers 
full of dead men’s bones.”

Thus act today the world’s 
three most powerful fascist na- 
ftions—Japan Italy, and Ger
many. Ali three dėclarey them
selves in accord with Secretary 
Hiril’s plea for “abstinence by 
all nations from the ūse of 
foree in pursuit of policy and 
from interference in the inter-

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PEK

A. RYPKEVIČIŲ L• % 
galite gauti apdraudė 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo'

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki- 

'to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

ANL
MAISTO
VIDUTINIS SUTAUPYMAS RAPORTUOTAS IŠ 89 OFICIALIŲ 

NAMŲ PATIKRINTŲ VIRTUVIŲ
’ '. ' - .' g ' •g. ' Uą.'’ A ■"/. '■'■C'’' '■ ’ ■ •’ i^'v

V IR TUVĖJ PA'įiK^TAS.tokio j ■■pat vįr- 
U' 'u,'” 77‘; '■

Dabar jųs galit pašMint “spėliojimus“ ap
skaičiuojant, kiek jijs galit sutaupyti V(r- 

' tuvėj patikrintu AVestinghouse.- Jus * galit 
numatyti savo sutalipymus aš patyrimo 

) kitų—su tomis pačibihiš probleinoinis, to- 
_ kio pat didumo šeinuyhomis, tokiomis pat 

maisto sąskaitomis. /į \
Ątsilankykit! Gdušit VISUS faktus!... 

įskaitant tokius faktus, kaip šie, VIRTU
VĖJ PATIKRINTI! -

v

.. 38PF.
41°F 

2-3kwh. 
. . 137® :

3 už 140
“KEN-L-RATION” “<SA^as 3 25c

$100 CĄSH KAS SAVAITĘ—Tik taupyk “Midwest Stores’
PELNO PASIDALINIMO1 KUPONUS!___________

NE.S PlGlXu

MIDWESTmSTQRES
350yCutur - - Cuocuį

PIRK NU0 IMĮDWE

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

Štai dar daugiau patikrinimų
U. S. Public Works Administration perka 

16,697 Westinghouse Ręfrigeratorių... jie ięš 
k kojo per 10 metų žemų kainų... ir surado 
JĄ sakymą pas

Pieno sandėlio temperatūra .. 
Maisto sandėlio temperatūra . 
Kasdien jėgos suvartojimas ... 
Mechanizmo ėjimo laikas ......
Užšaldymo ląikas' dėi ledo šmotukų 69 

minutės.
Į savaitę sutąupymąs tik maistui $1.75 
(Čia parodomos tikiVifiųtipės skaitlinės)

[FAKTAI
yra- .

) NĖRA KO BIJOT

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

' musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

į*;

Westingb.ouse
BARSKIS

Furniture House, Ine.

MATYKIT 
ŠIANDIEN I

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASS0CIAT10N

1739 SOUTH HALSTED STREET
' Telefonas GANA). 8500

■ ‘ ... *■ ■ .■ f ■ ■ . - 7 .
--------------r—......... .. ........... . '-..n....................... - -.................................................-.......f..

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

- USB
r ■

“The Home of Fine Furniture”
\. J '• % C ' /. ' ■ ' 7 ; ;

Since 1904

1748-50 W. 47th Street. Tel. Yards 5069

and "Tfornin^l
JRINĘ Promote a Clean, Healthy Cbndition I

Uel Akių .suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagin8.

Adult.
Write for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S.* Chicago

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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Metams —_____________
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Orderiu kartu su užsakymu.

šeši tos senobės likučiai.' 
“Juos paškelbe viešai ir 

tinkamai nubaudė.”

i wpasaka. Sfa
norį gyventi “kapitalistinės si
stemos papročiais”', Sovietų Są-.; 
jungoj j atsirandą vis daugiąu 
ir' daii^iau. Faktinąi kapitalįs- 
tiškasi ^yyenimąs dabar pasidą- 
ye oficialus sovietų valdžios 
tikslas. Juk sovįetų valdžios

Fašistų eivi|>zą.ęija
Susirinkus Vokietijos t naęįonaLsocialistų (<<naci^,,)i 

kpngresui Nueręmberge, Hitleris išleido manifestų sa
vo partijai, kuriame jisai tarp ko kita sako, kad Vo
kietija esanti pasiryžusi kooperuoti su fašįstiska Itali
ja ir ipilitąristiška 'Japonija, ^indąmą u^įviįįz^^ijąi,’ puo 
komunistų. Bolševizmų Hitlęris ųpk.ųįtįįi^o įr Ąėl įąro Is
panijoje, ir dėl karo Kinijoje.

Tai, žinoma, melas. Ispanijoje J^ąrų pradėjo, ąri^tįo- 
kratiški armijos generolai susitarę su aukstųja kątaljiįų 
bažnyčios dvasiškąja ir dvarų savininkais, šitai kontr
revoliucionierių sųjųngai' anksti atėjo į pųgelbų Italijos 
fašistai ir Vokietijos naciai. Tik šios fašistų ir nacių 
pagelbps d4ėka Ispanijos dą ir šiaųdie tebesitęsia; 
bp paramos iš užsienių sukilimas Ispanijoje butų su
smukęs per keletu savaičių.

f 0 kai dėl bolševizmo, tai prieš sukilimų ir sukilimo 
pradzįojię jisai Ispanijoje turėjo visai nedaug įtakos. 
Dėl jo pilietinis karas tenai nebūtų įvykęs.

•Dar aiškesnė yra padėtis Kinijoje. Kinijų užpuolė 
Japonijos militaristai tokiu pat tikslu, kokiu jie anųpiet 
ų^uolę įr- atpįėšė tris rytines provincijas n.ųo Kinijos, 
padarydami iš jų nevą nepriklausomų Manžųkuo vals
tybę, kuipi tikrumoje yra Japonijos kolonija. Tokiu pąt 
budu <febąr japonai norį užgrobti vi$ų Ši.ųuręs Kinijų.

Rusijos komunistai su šituo grobikišku japonų žy
giu Kinijoje neturi nieko bendro. Bet Hitleris visam pą^ 
šauliui į akis drįsta sakyti, kad japonai Kinijoje ginų 
'‘civilizacijų” nuo komunizmo!

Įąigi fąšįstiška “cįvilizųcijan yra plėšiip^s-
Komųnizųiąs Hitleriui tai tik priekabė. Hitleris tąip 

pat,. Rąip Mųssolini ir Japonijos militaristai, kovoja iš 
tiesų ne prieš komunizmu, bet prieš demokratijas. Ko
munizmas šiandie pats savęs išsižada' ir dengiasi “dę- 
mokratybės” plunksnomis. Jisai jau nebeturi vilties už
kariauti pasaulį ir “pasaulio revoliucijos” obalsį jisai 
seniai išmetė iš savo programo.

Jeigu fašistai Europoje ir jų talkininkai Azijoj,ę 
laimėtų, tai nukentėtų tikroji žrpopijos. ęįvdfizųcija, ku
rios išganymas yra demokratijoj^. . . ' ' v

i'yTgy '<«■ ........-......... L'l 1 ' - '■"■y—1”" "’■■■
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Apžvalgą
'?~l '* * * ?J

VYRIAUSYBININKŲ RĖMĖJŲ 
FINANSAI

Šiomis dienomis Washing- 
tone buvo paskelbta, kiek au
kų įvairios organizacijos surin
ko Amerikoje Ispanijos karo 
reikalams ir kiek jų buvo, pa
siųsta j Ispaniją. Tos skaitlinės 
iššaukė kai kur klaidingų ko
mentarų, kądąngi jos, yįęną, 
nepilnos ir, antrą, joąę į viepą 
krūvą suverstą yyriąųsybinjn- 
kų (lojalistų) rėmėjų aukos su 
fašistų aukomis.

Trys vyriausios organizacijos 
Jungtinėse Valstijose, kurios’ 
teikia pagelbą Ispanijos respub
likos gynėjams, yra šios: North 
American Committee to , Aid 
Spanish Democracy, Medical 
Bureau to Aid Spanish Demo- 
cyacy ir Cppfederated Spąnįsh 
Societįęs to* Aid Spąin., Jos da
bar įšlęido bendrą pareiškimą 
spaudai, iš kurio matyt, kad 
nuo savo įsikūrimo pernai, me
tais iki liepos mėn. d. šįų 
metų šįoą trys orgąpiząęįįos' su
kėlė pinigais ir daiktais $745,- 
784, o Ispanijon pasiuntė rūbų, 
maisto, vaistų ir t. t. už $633,- 
147. Administracijos ir spaudos 
išlaidos per* tą laiką buvo tik 
$84,586, t. y. apie 14 nuošįm-

čių. Likusioji aukų dalis d^T 
tebėra organizacijų komitetų 
.rankose, nes jie čįąr savo 'vei
kimo nepabaigė..

Šitos skaitlinės rodo, įcąd 
vyriausybininkų rėmėjų finan
siniai rekordai yra tvarkoje.

Kąą kita su gen. Francų ša
lininkų rekordais. Jie įstejgė 
American .Committee for Spąn- 
Tsh ftęlįef. šis komįįntąs rappr- 
tavp valstybės departamentui 
sukėįęs $3Q\?53, Ispanijos si^ki- 
lėliąms paremti. Administraci
jos ir spaudos reikalams jįsai 
išjęi(įo $25,793, o į Ispaniją ųe- 

1 pasiuntė nieko. Dabar apie jo. 
veikimą jau visai, negirdėti.

KORUPCIJA SUVIRTŲ RUS
IOJE IR DEMOKRATIJOSE

Vienas komunistas rašų:
“Sovietų Sąj uitoje nėra 

vįetos nįekšąm, kurie dąr no
ri gyventi' kapitaįistipes si
stemoj pąpročįąfs.

“Tokius gaivalus užtikus 
Sovįetų vąldžia rauna sų 
šaknimis, nežiūrint kokio pa
sitikėjimo jie buvo įsigiję ir 
kaip aukštas vietas užėmę.

“Tų ęąTįstįnių Ijekanų už
eidavo pirma, užeina ir da
bar. Šiuo tarpu irgi suimta

■ 7

■Europos gyvenimo šešėliai
f

Choras Atnaujina
Ką padarė lietui? 

Klaipėdos krašto 
ukiiunkams

(Mųsų spepiąįąu^ kprę^pphdeųįę)
J-.'. U,.

Prieš metus sųyiyšum yąšiau, syti ir vartoti tokius išsireišąi- 
kacį reakcinis Europos gyyęni-j 
mas daugiausia yrą Anglijos. 
konservatorių pąląįkohias, f įąd. 
nebe jų žinios ir dalinai, pagal
bos Vokietijoje jsigalėjb nacįo- 
nalsocįąlįstąi, ę ir kituose krąs-i 
tuose kur tik ręąįięį^ą ' sų^ą, 
sau lizdus Anglijos tikrieji 
ręą^cinįnįkai nesijaudiną dėl to,j 
'ir kur reikia čįjar padedat Bri-

Ws re^ci“nk«. RpJi- 

ye“V. > 
M kad lygsyaKg buto, mk;ą- 

iv(diw viet(>s.e P,e yiepip^ai, 
svyruotų, kad Anglijos tikrięji 
'reakcininkai turėtų ką dėti ant 
f tų nuolatos" siūbuojančių pęlįti-į 
kbs svarščių. ' 

' 9^0^“ v.w ,^si®^shs> gyvenimui yisąį į noryįiąįes ’ya-. 
gas įėjUs. nebūtų yęikąįo įęjį mof : Pabętę jų iiųospau

Jutoto kkS 
Įis tos Į^gsyąroą gyyęną. Anpo- 
'm^riojksąi manę,'Ėų.rąpo^ y^li- 
'.tįkos; apį.bygipą^ įr nųyo^iųs, 

dopę sėdi, pąts gudriausias įr 
gerai įgudęs yeą^ėįųinįąs. fe
nais tuno, gal kąm atrę^ę. tųk- 
saį apibrėžimas esąs per grięž-, 
Tas ir ne yisąį tikrai Ęurępps 
pbjįtfkos pądęęįąi atitinką.

Anglijos pūtiką
Suprantama, dėlko pas daug 

ką gąįi kiltį ir šitokios abejo
nes. Angliją iš seno gyvena 
(įaųgelip. simpątįjų igijįisi, ųęs, 
jį tą gudriai lygsvarą laikyda
ma vienur ar kitur šįęįtių ąy 
tokių nuopęlųų įsigyja įp vis.uę- 
męt yra kas jai nuoįąjtos dėkin
gas. ;

Lygįąį tuę^ęį rąšįąu, kad 
Anginą iš ..^ę ųąųcįdjąsi dide
liu lįpęditųx kąd įš tikrųjų ji 
nėra tyjkįą .gą^^, mllitarlniai 

. galingą kąįp. kąųi; atrodo, štaį 
dabay bąano, aųų (įieniI tokiųsį 
sampyotąviyąųsi. gyvenimo vi
siems, žino.mį fąktai vaizdžiai 
pątyiytina.

Itąįąi nęsjy^ržp .
Angli j a ginkluojasi, Anglija* 

^spąyčįai gipkluoj^į, ąęs jos 
, i vandenų pašonėje Italij a pya- 
idčjo is Anglijos n,e juokais ty
čiotis. Ir dar kaip tyčiotis! Ne- 
patikėsįte, kad Įtąįįįos spaudą,, 
o, Italijoje Visa' spąuda yra fa-' 
išistų rankose iy pą^ię Mųssęli- 
ni diregųojama, pradėjo varto- 

;.ti pet tokius išreiškimus:' 
p‘^nglįjoą politikai bukapročiai, 
idįataį”, ąrlpą dąr gražiau — 
/‘•Ęąenąs sifilitikąs”, Anglijęs 
žinomas simpatijas Tutulėsku 
■yądįnąmąs katorgininku ir pro- 
;ątįtptęs sųnumi. Butų galimą 
iVį^są eilę, šįokių perlų suminėti, 
kurie Italijoje vadinami “pre- 
dąpjpįj.ę stiliunp”, tai yeiškią 
[J^iyąs.oJįni stiliumi; mat, pątsaij 
l\jųssoĮidi yra įš predappiko. 
■provinęijos kilęs.

Italijos spaudą yįąąį Anglijos 
adresu nesivaržo ir drįsta ra-

t

Vętįiim respubj^n žmonėms 

m/j”.
' Tą laimipęą i?, linksmą gyye-; 

mmą turi komisąrąi, djrbtųyiįų 
Airęktoriai,' 8,eneręiąi
ir t. k Jie yąŽiixeją ąųtom^bih 

m® 
' W®’, r?^°7
muosę, keligą i?n?;tąs .hoteliųpr. 
sę, ląįko ir $
t. 4. Tw Wu- 
^n.gni,iį m^sjčs Sn'yięiiU 

i goję kęnąa — dįdesnj,
negu daugumoje kapįįąlįstblįų 
šalįų^ / < į '

Tie, kuriuos $talino žyaįgyr, 
bą, šąįmiųęja ir sušaudo, yrą, 
^audžiami ne už tai, kad jię 
gyvena “kąpįtąli^tiniąis pąpra- 

to>, kad' jie? yra 
d^ktaturąk 

Juk negalima' tikėtu Jjąd, tokia 
daugybė pačių aukščiausiųjų 
komunistu yądų įr soyietų val
džios tarnautoj ų staiga pavirtę, 
žulikais, vagimis, girtuokliais 
ir paleistuviais.

Viena iŠ dviejų: a'rba tie bol- 
š^yizmo. šutai buvo švisti 
tivrkę, arba kaltinimai, kuriuos 
dabar prieš jųęą įš^ėįę Sįąhno, 
žvalgyba, yra stįfąbriįjąbtą. Jeį- 
gu kaltinimai yrą hąęlagįn^i, 
tai už ką juos Sfalinąs' žu$o9—- 
jei ne už tai, ką^ jie ęjo prįęš 
diktatorių ?

O jeigu kąltįnipiąį • teisingi, 
tai kodėl Stąlįnąs įy jo šnipai 
iki šiol nematė, l^ąči tie “niek
šai” vagia, girtuokliauja ir pa
leistuvauja’ — nemątė to^k kyl 
neprasidėjo mędžįbklė ^>rį9.š. 

i opoziciją? Reiškia, kol jię bu
vo ištikimi diktatoriui, tai jų 
niekas peklįudė įr jie galėję 
daryti ką norėjo!

Šitokios korupcijos yra, be 
abejones, ir ^apįt'alįs.tįškęse ša
lyse. Bet yra pąįką nę$ąmą$ą. 
lyginti vagystes iy paleis tuvių 
orgijas su tąrjųąyimų ką^>įtąlįs- 
įinęmjS koyporąęįjiom(s,. }įąip\ kad 
darę, tą^ ^.oi^Ųiftįątų yąsyifpj'a'St. 
Jeigu Ąi^ei’įkoh dąrbę ęękrętę- 
riaųs pąyądųęjjęjąs Edward F. 
McGrady rezignavo iš savą vier 
tos ir , einą tąrjaąiąti. Ąmęrįcaų 

; Radįą į<^rpęrącįjąi, tąį, ^ąnoį 
to komunisto, čia esąs “ne^įe- 
sioginis papirkimas buržuazinių 
žmoyjų”.. Ir Mąrksa^, giydi, są- 
£ęs> kad “buržuąąią^ <įei$9~ 
įraŲjęs. respublikos.^ pįąęiąį 
veiįįa' Ryšiai'' tiestag^i iK. ne^ 
Ųesįągiųįąį yąįiįiųįųkų pąpįrkį- 

•nėjimai;” i f ‘ l . • , t
Įdęmu butų žinoti, kur įjEark- 

sas šitaip kalbėjo apie “buržu- 
ązinės demokratijoj respubli
kas.” (kurių, jam gyvam ęsanį, 
beveik nebuyp pasaulyje, iš7 
įmąnt Šyęįcąrųą įy ĄmerikąjJ. 
tylarksas’ nebuvo ^žioplas' žiogus 
iy jisai nemanė, kad diy^ti už 
ąlgą biznjp, kyippMijai tai vis- 
ilįiek/^aip įm^i įyį^,ųs arbia' vog- 
;ti pįnigųs iš valstybės iž<jo. Juk 
;pats •ąyŪpyįąų^iąs/ ’^ąykso. drau
gas Engelsas dirbo už ąlgą są- 
yo tėvo kontroliuojamoje įmo- 
ięėje Anglijoje ir daliuos! šayo 
! uždarbiu su Marksų (kitaip 
Marksas butų miręs bądų!). >

Pagalios, Marksas nebuvo at
žagareivis. Jisąi, nekoliojo. de
mokratinas ręspųblikos “bųrž.ų- Į 
ązinę”, bąt, pyiešjįngai, jįsaj sa
kė, kad demokratinė respublika 

;įai valdžios formą, dėl kurios 
privalo kovoti darbiniųkų klase. ;

Bolševikai, vietoje demokra
tinės respublikos, įsteigė despo- 
įizmą — iy'šiąncįįe ta jų val
džia pasirodo esanti dagi purvi- 
nesnė už kapitalistines valdžias.

;mus. į
< Tiesa, kMtąis. ĮtaĮ^ę Anglų 
ątstęvyb^ šitokiems rąąįamą UįŽ- 
iPTųtęstuęja, bet ką ręiškįą šių 
djenų pojįtikęję pro^eą^ai, k.ųpr 
•ną^t jie nėrą tyįr^u 
paremti? šfai. gei^eroįįųi, Erah- 
;kųji Bilbąę pąėmųs, žinoųia, įta- 
Jąms pąd.ediąųt, Ąnglijps spau
dą, kobservatorių • spąų<M iąų 
^edjviprąsĮyiiąj pą^įs;aįo# kąd 
reiktų Ispanijos alpiem kąriau- 
jąnčįoms šalimu s&tei&ti lygias 

’teįęęs, iįąi yjęa jas traktuoti 
kąipo kąjęijaųjąųčĮas šąįi.s, 
tarus, generęlp Franko pripa
žinti yyriauąybę ir pradėti su 
jta derybas,'

Ųžjminė aąt puospaud^
Ir čia italai smągiai užminė 

,ąnt Anglijoj jojoje skaųdžža-
' w I- zm r* I m z> -»-x zsr, n

dą. 0 bb°“
spauda, nors ię menkas, bet įa- 
Jpąi nemajoįus, (JaikJas.

Tikrieji Anglijos reakcinin
kai įęratę. yisąmę, visur ir vi
są kuo prekiauti, tuoj savo tik
ruosius ręąkęininkų* ragus pa
rodė. Lendą pąųiažu ylą iš mai
šo. Dabar turi buiti ąišku, dęl- 
ko* taip įtųyo delsiąja ir vilki- 
nąmi darbaj taip, ya^inarn.o ne- 
sikišimo komiteto, kuris vis 
svarbesnius klausimus, taip bu
vo linkęs atidėti, nes Anglijai 
įtąi buvo, nąųdipga ir ręįkąlin^a 
•patirti kas šiuo atsitikimu ims 
.yųįšų, ant kurios svarsčių ęųsės 
kreikęs (Jeti sunkumas, kad lyg
svarą pąląitkius. Dabar išrodo, 
ką<J tdjj sunkuma bene grei
čiausiai turėtų kristi generolo 
Franko pusėn, tai yra Angliją 
linkusį prądętį su generolų 
Frankų derybas, Kame gi rei
kalas, (įlėlko Anglija suka gene
rolo Franko pusėn ir lyg išro- 
dytų šiųp ątsįtįkimų pająįko 
ĮĮąlŲą, kujęi taip įžųliąi su Ang
lija eįgįąsį ir kartu repaia 
kiečių politiką? >

Iš tikrųjų taip nėra.
Reikalas štai koks.

1 B i lb ąę
Baserų apgyventoje Ispanijo

je yiętosę, tai yra apie Bilbąo, 
(yra dįąųgiaųs^a geležies, yąrio 
ir kitų naudingu naųgių. į$33 
mętąįs šiose vietose įvairių ge
ležies ^įųęrąįų x iškasta' 1,2^9,- 
3t57 tonos, tai yra bpmažko vi- 
'Sa (Jaugiau negu vįs,ę>.še 
.kitose Ispanijos vietose./ GęJe- 
:žis, vąris^ pįįepas giąklaYiryųįsi 
dabar ląbįąu reikalingas, pęgų 
helį didžiojo karo meįu, peš $ą- 
į>ąr Įųoįojri^ąvųs kariuonąenęs 
šios iškasenos įgijo ypatiųgą 
vertę.

Bet tai daif nevisą. Ispąnįįą 
niekuomet są'vo kapitalais nėra 
eksploatavusi savo kįasyklų,. čia 
veikė visą laįką vyriausiai ang
lų kapitalas ir Biskajos kasyk
los^ akcijų dąu^ųm’ąs prikląų- 
so anglams. ' >

. . t •• *

iRugiaį žaliuoją. ■— Ęviečįąi le 
d,ų iy audros aj^ufti. — Są

pąšarui.

vo-

Rengs keletą parengimų ir ruo 
šią kęlioąei į Liętųvą

KLAIPĖDA. — šiemet pava
sarį truko lietaus. Nuo didėtų 
sausrų ypatingai nukentėjo va- . 
saliniai javai, o šienai ir paša
rinės žolės nežėlė. Ūkininkai sų 
inusivylimu žiurėjo į laukiamą 
‘derlių. Visas nusiraminimas bu
vo žiemkenčiai, kurie dar ne
blogai atrodė, ypač kviečiukai. 

; i

Pašarus baigiant at
sirado ir taip laukiamas lietus, 
ir vos ne vos sugraibstytą šie
no kupetą ne vienam ūkininkui 
supudė. Ypač tiems, kurie ne- 
išiškubino piauti, bet laukė dar 
paželiant. Vasarinius javus ir 
daržoves lietus, nors ir vėlai 
"pasirodęs, sutaisė. Ypač Klai
pėdos krašte daugiau minerali
nėmis azotinėmis trąšomis trę
šiami javai, palijud, visai gę- 
rai atrodė. Ir vėl ūkininkai nu
siramino: pašarų nėra', tai nors, 
javai užaugs.

Rųgiapiutė. Pijui laukai gu
bų pristatyti. Bęt lietus vis ne
siliauja, ir su pertraukomis į 
dieną po kelis kartus lyja. Di
džiojoj Lietuvoj šiaip taip susi
vogė ūkininkai rugius į kloji
mus, bet Klaipėdos krašto — 
nesuspėja. Mat, vakarų vėjai, 
arčiau prie juros, daugiau lie
taus: 1-ma, 2-ra, 3-čia savaitė 
ir vis taš pats lietingas oras, su 

;ledų protarpiais. Rugiai gubose 
pusiau supuvo, o varpos sužė
lė. Ūkininkai bando gelbėti: 
vięną dieną gubas išsklaido, ki
tą dieną vėl sustato, bet nieko 
negelbsti. Patys geriausieji 
kviečiai lietaus ir ledų išguldo- 

:mi, o daugiau prinokę kartu ir 
iškuliami. Vasariniai javai tan
kesni ir didesni vėjų ir lietaus 
išlaužomi. Ūkininkai išlaužytus 
javus stengiasi piauti ir nau
doti žąliąm pašarui, nes vistięk 
ant žemės gulėdami pūva.

> Ūkininkai su nerimasčių žiu- 
•ri į dangų ir laukia giedresnės 
dienos, kad nors vasarojų ir 

j rugių likučius galėtų sugabenti 
į klojimą. Paigedrėjimo, tuo 
tarpu, dar nesimato.

• ‘Pirmyn” choras šiandien už 
baigia dviejų savaičių ątosto 
gas ir vėl pradeda repeticija 
W alte r Nęffo salėje, 2435 So 
Leavitt Street.

Repeticijos, kaip ir pirmiau 
įvyks s kas penktadienį, 7:4 
valandų vakaro.

šis, naujasis sezonas, bus la 
bąi “bizi”. “Pirmyn” choras ža 
da surengti kelis parengimus 
sukėlimui pinigų kelionei į Lie 
tuvą ateinančiais metąis, be t( 
turės lavintis ir ruoštis pačiž 
kelionei ir pasirodymui kaunit 
čįams ir kitiems Lietuvos gj 
ventojams.

Choras priims naujus nariu 
per visą rugsėjo menesį, bf 
pp rugsėjo ”durys bus uždaru 
tos9, kad pavėlavusieji, nau 
nariai netrukdytų -choro lavin 
mą darbo.

Šįvakar kelįonęs globėjų 
susirinkimas

Kartu su repeticija šįvaka 
toje pačioje Wa'iter Neito s; 
Įėję įvyks “Pirmyn” Lietuve 
kelionės fondo valdybos ir gl< 
bėj.ų komiteto susirinkimas. J 
prasidės 8 valandą vakare. T 
vų ir choro rėmėjų susirink 
mas, kuris buvo sušauktas Fo 
dp Globėjų komiteto suorgąn 
žavimu!, nutarė įtraukti darbž 
sękąmus asmenis: F. Jakavįč 
(pirmininką), Chas. Kryčiui 
(vice-pirmininką>, Joną Gryl 
(raštininką), W- Neffą (iždini 

, ka), G. Norbutą ir B. Ka 
čąuskienę (iždo globėjus) ir . 
Vitį, K. Stupąrą, X. šąikų, i 
Namajušką, P. Kančauską, 1 
Ascilą, V. Asciįienę, K. Stųp 
rienę, 1. Grigoniau^ Vįctųr 
Deveikiutę ir p. Jakavičicnę.

Visi šie asmenys yrą ragiu 
mi būtinai dalyvauti susirink 
me. Choristas.

Šį Sekmadienį
SLA 6-to Apskričio
Piknikas

Nusigando C.I.O. 
Agitacijos

* Pastaromis dienomis ėmė 
veikti Č.I.O. organizatoriai ir 
kaikiVriuose valdžios įstaigose. 
Jie bandė suorganizuoti viešų
jų mokyklų valgyklų tarnau
tojus. Tokių yra apie 700. To 
jų žygio nusigandusi apšvietos 
taryba, padarė reikiamus žing
snius, kad tuos tarnautojus įra
šyti į ciyįlės tąrnybps tarnau
toju eilę, v,

SLA kuopų piknikas šį se] 
madienį. Jeigu oras bus palai 
kus, tai Birutės daržan sųv 
žiuos visa Chicaga su apielii 
kėmįs. Tai bus pirmas ir pa'ski 
tinis išvažiavimas šį sezoną. T 
išvažiavimą “komanduoja” še 
tas SLA apskritys. Jeigu pas 
darys koks pelnas, tai bus si 
vartotas pačių kuopų naudai.

Tad visos kuopos priva 
remti. Apskričio sekretorius, ] 
Vaišvilas, išsiuntinėjo vison 
kuopoms po pluoštą bilieti 
Kainą jų įtik 10c. Tai įžanga i 
bilietas geras laimėjimui. Ta 
gi visos kuopos, patys SLA nž 
riąi ir šiaip geri lietuviai — bt 
kitę! Vieta visiems gerai žin< 
ma. —K. P. poveikis,

MILŽINIŠKO TILTO BOKŠTAI PADEBESYSE — Iš lėktuvo trauktas paveikslas 
parodo d-įįzia^8^ pasaulyje San Frančįs^oaQ tilto bokštus, kyšančius iš debesų, 
kurie buvo nusileidę žemai ant įlankos, per kurią tiltas eina. Kairėj matytis Sąn 
Francisco miesto maža dalis. * x ____  ____
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Acme Photo

Amato
I? f

Mokykla
M A RQUETTE PA RK.—Pai 

kų namų patąlpose 'vęįkia i 
amatų mokykla. Ęas pirmądu 
pį, trečiądienį ir penktądiei 
ręnkasi nyjjdniąi ir prądedar 
1:00 vai. p.p. iki 4:00 moko: 
orlaivių modelius dirbti.

Visa reikiama mokąĮui mc 
džiaga duodamą mokykloje, u 
tai primokant kas savaitę p 
penkis centus.

Beto, kas antradienį ir kę: 
virtądienį eis odos amato p* 
mokos, jei rasis pakankamu 
norinčių mokintis skąičius. P« 
mokos prasidės nuo 3:00 i 
p.p. ir tęsis iki $-tos: Mokįn 
dirbti įvąįriųs “keisus”,, bu 
tent: raktams, pinigams, ciąa 
retams ir kitkam.



1937

/.iv

. . ■> \ ; c - ■ . .

NAUJIENOS, Chicago, III.,

/./■

■. u. •‘m , ' ■ ■- , ...f". . v:1..1.:'...:;. •

DETROITO LIETUVIU
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INIOS
DETROITO MARGOS ŽINIOS

Kęągęęsę ^gferęąciją, — — N^-
l ijitj sąvipink^i įšjkjilč t>yh 

:i|^p^nkaįnis. 1.' '

.Ųętroito Lietuvių Kongreso, 
konvencija įvykę šęštad., rugp. 
28 d., 8 vai. vakaro, Lietuvių 
svetainėje. Wrs vakaras buvo 
šiltas, tyet Vis dėlto nuo drau
gijų ir kuopų dąlyvayo apie 17 
ajtstovų. Ramiausia liko per? 
skaitytas ir prijmtas protdko- 
ląs bei valdybos rapųytąi.

Kongreso atstovai pasisakė 
prieš iš Lietuvos atyykųsius, 
sportininkus. Faktiškai ne tie^r 
prieš pačius sportininkus, kiek 
prieš jų palydovus. Visi juk, 
sųpyąntą, kad sportininkai yra 
tik priedanga, kuria norima pa
slėpti fašistiška politika. O ką-

KęiOTęs^ k^eręnciju.

Fordas pakėlė algas. — I’arąįas.

• £ai bylos ąrgųmęątąi jįyasį- 
tai pų. ęęn^ių minčių 

teisėjas paskelbę sąy.o sprendi
mą. Būtent, jkąd ųamų saviš
kų skąądas yra atmestas.

’.ix- John Vicholis. Automobilius■ *
■kuriuo jie važiavę, susidūrė su 
‘kitu automobiliu.

Be to, nukentėjo dar ir kidįi 
,<Įų li^nviątii, bųteętf, John Pike- 
lis ir Pete Keblaitis. Abu yra 

1 sąįeistį.
; Apję tą baisių nd.ąįnęę pįą- 

pjraųęąįų kitą sąvąitę.
Ląkątųtę.

Čia paduosiu keletą faktų, 
kaip yra keliamos darbinin- 
-kams algos Fordo dirMųvėję. 
Jei darbįnįąkąs išdirbą pęąkįa^ 
dienagį. ir gąuiną pę šešįs. dęįe- 
<rius per. $eną,\taį jo. sąyaįtįnę 
alga. yra $30. Tokiam darbinin
kui alga* yra pakeliama iki $6;.4O 
per dieną, bet užtai jis per. dvi 
savaites dirba tik deyyhias die- 

' nąs. Tfokiu bųdu 19 sąvąįfiiįiė ąl- 
, x , ■. . . Jga yra $28.8i0. Žodžių, jęl ųž-da sportas naudojama tam, kad darbis per aieną yra pakelia- 

politAnotk tai /’ mas, tai sutrumpinamas darbo 
laikąs. Kitaip sakant, s.ątrum? 
pinamas yra dąrbp di.ęn.ą skąi- 
;Čius. Ir viso to rezultatas yra 
tas, kad savaitinis darbininko, 
uždarbis pasilieka toks pąt, o 
kai kuriais atvejais net trupų-, 
tį sumažėja..

—o—‘
/ ' *
Darbo dieną Detroito darbi

ninkai surengė ' ręilžįnišk.ą pa
radą. Tai buvo piimas tos ru
ošies paradas pęr paskytirųųs 
dvidešimt mę.tų. Parade daly
vavo tiek CIO, tiek Amerikos 

; Darbo Federacijai priklausą 
i darbininkai. Paradas prasįdėjo 
nuo Vernor Hy, Wopdwąyd, P9r 
įvidurmiestį iki Hąątįng Sf. Pa
rade dalyvavo ąpįe 75. fųkstan- 
įčiai žmonių. Jų tarpe galėjo bu
itį apie 500 su kaukėmis. Tai 
vis buvo, Fąrdo darbininkai, kū- 
rie užsidėjo kaukęs tam, kad 
šnipui jų nępąžįųtų. Mat, For- 

’das apįe jokias unijas nenori 
nė girdėti. Suprantamas daik
tas, kad jis stengiasi atsikrą- 
tyti, tais, kurie pyądeda į uni^ją 
įlinkti.
• Paradas truko apie pųsant-. 
■ ros valandos, žmonių buvo pįl- 
>ni šaligatviai, ir kai kurie jų 
’maršavo drauge su paradu.

Detroito margu 
mynai

Mirdąmas prisiųąžino žmogų 
nubudęs, ') įpų žnjęną galębų 
gauti bęnusą. — Sulaukė šim
to metų. — Nužudė 
metų amžiaus mergaitę.

• žangioji visuomene turi visą 
tąi į aikštę įšilti.

Buvo iškeltas klausimas. ir 
apie knygos leidimą. Mat, yra 
kilęs sumanymas, kad reikia iš
leisti knygą, kurioje butų tin
kamai nušviesta Amerikos Lie
tuvių Kongreso eiga bei jo to- 
llųiesųę vę^la. Ątstoyai buvo, 
tos nuomonės, jog akių plotu to 
klausimo negalima spręsti. To
dėl visas reikalas likę ątidėtas, 
kad ątstovąi turėtu progos tin
kamai knygos leidinio klausimą 
išnagrinėti.

Pramogų komisijos nariai 
(M. Batulevičius ir L. Sinkus) 
pranešė, kad antras Kongreso 
piknikas į’vyksiąs sekmadienį, 
rugsėjo 26 d., Birutės darže.

• —. ji Pikniko* rengimas palikta kęmį- 
sįjąį, o atstovai pasižadėjo teik
ti savo paramą.

Jonas Žirinas, Lietuvių Sve
tainės prižiūrėtojas, pranešė 
draugijų atstovams, kad rugsė
jo mėnesį jau bus nuomojamą 
svetainė žiemos parengimams. 
Žęųiųtiųėįe syetaiųęje busiąs 
pertąįsytąs baras (baras bus 
padidintas). Be to, numatoma* 
ir kitokie parankumai, kurią 
iki šiol nebuvo. Pats savaime 
suprantama, kad svetainė bu
sianti išdekoruoia. O kadangi, 
1į>,uš daug naujų parąnkurųų įr 
svetaįąę atrodys daug gražiau, 
tąi, ir nųęnpa trupėj pa- 
kelti. ’

Pirmininkas P. Jočionis turė
jo kažkokįų reįkąįų^įr negalėjo 
iki konfęręncijos galo pasilikti. 
O kadangi vice-pirmininko A. 
Levųįįo nebuvę, tai .tvarkai ves- 

■ ti liko išrinkta M., Kemešienė- 
Po to konferencija truko apie 
Vieną valandą ir užsidarė maž
daug apie 10 vai. vakaro.

saloje prasidėjo t programas. 
Kalbėjo įįomęr Martin, Ų. A. 
W. ūędjos prezįdeųtas. Jis iš
rodė, kpAčl visiepiji . ąųtopĄO.ęi’6* 
lių dirbtuvių darbininkąms rei
kia tai unijąi ppijįįąiųsy^.
giuę taip pat visus, kąd remtų 
darbininku atstovus.

... .A
Kalbėjo taip pat Frąn.k X.

įMartėi,' Detroito ir Wayne

Prieš kiek laiko mirė Uršulė 
Burba, kuri liko palaidotą 
Ėvergreen kapinėse. Ji buvo iš
lydėta iš D, R. Brazio laidojimo 
įstaigos.

Velionė Burba buvo 57 metų 
amžiaus. Detroite išgyveno 29. 
nęętus. Pąliko ji dukterį p-ią 
H. C. Snell ir sūnų Dr. Juozą 
W. ę.ųrbą '({įĮeątiąlįą}. 3ęto, 
pąliko dar tris ą'nųkųs ir dvi, 
seseris,—vieną Škotijoje (Glas- 
gow), o kitą Lietuvoje.

■zide^s.
<3$ te; JAmji

■nėįp, ^oj,9

m ■ K.ęįis žp.<^įus.
:p>W^ W
unij^ buvo n^MStįi ųž

Namų savininkai įškgįė bylą 
savo nuomininkams, kurie streį 
kuoja ir nuomų nemoka. Nuo
mininkų ir vartotųjų lygos ad
vokatas, Michąel Fitzgerald, at- 
sąkyclamąs į iškeltą bylą nuro
dė, kad savininkai negali nuo
mininkų skųsti, jeigu jų namai 
nėra prisitaikę prie 'miesto pa
tvarkymų. Vadinasi, nėra su
tvarkyti taip, kaip reikalatija 
miestų kodeksas.

Rrieš nuosprendžio išnešimą 
teisėjas pats apžiurėjo namus. 
Po, to jis išklausė abiejų šąbų 
advokatų įrodymus.

■V.įėtos lietuvių orgąn^ącijose 
b.eį darbininkų judėjime. ,
• Draugai Kučinskai yrą nuo- 
įątįąiąi Naujienų skaitytojai ir 
ląbąi tą laikraštį įvertiną. Pa
vyzdžiui, kai pereitą pavasarį 
purios Kųčipskienės tėvelįs nu
silaužė koją ir priverstas buvo 
pęę keletą mėnesių namie pasi
tikti, tai Kučinskai jam tuoj 
Nąųjjįenas užprenumeravo, kad 
jąm nebūtų miobodu ir kad jis 
galėtų pątirti, kas pasaulyje 
dedasi. —-V. Bud.

JUOKAIimtas. Prąn^ogų komisiją pra
nešė, kad kuopęs piknikas ųe- 
į vyksiąs. Mat, pasirodė, kad 
tą pąčią dieną yrą bengiami .tri?, 
jų skirtingų srovių piknikai. 
AiĮįku, kad tokiomis sąlygomis 
kuopos piknikas vargu butų ga
lėjęs nusisekti.

Pramogų komisijos 'raportas 
liko ęriinjtąs.

įie tuvių Kongreso Detroito 
Skyriaus komisija pranešė, kąd 
kongreso piknikas, yra rengi
mas rugsėjo. 2ot d. Birutės $ar- 
že. Ragino, kąd- visi kuopos na
riai dalyvautų ęįkąi^ę. Be lįo, 
komisija prašė, kad kuopa su
mokėtų savo mokestį.

Ęomisijos yąpoytąs Liko, pri
imtas, ir įųsiyįųkiinas ištarė, 
sumokėti du dęlęęiųs mękęs.Čių,

Ęadąngi dąųgiąų ^įlęąlų ne
bebuvo, tąi pįrmipinkąs C. Mar
tinas uždarė ąusirinkįmą pra
nešdamas, kąd kitas kuopos su- 
si rinkimas įvyks spalio 3 d. 2 
vai. po pietų. —SLA paryši

v. M

Ęątyręą bjznięriąs
. Viena ponia, rinkusis pori 

valandų rankinuką, pagaliau 
netekusi kantrybės, sako par 
davėjui:

— Gal tamsta, pakviesi pa 
tį šeimininką, jis gal daugiai 
turi patyrimo padėti išsirinkt 
tinkamą pjrekę.

— Puiku, aš j,į gąliu, pakvie 
sti, bet kažin ar rasiu. Kai til 
jis tamstą pamatė, tuoj din 
go.

BARSKIS FURNI
TURE HOUSE, Ine

1748 West 47th Street

šiuo: kreipiuosi į yisųs Det
roito lietuvius ir pranešu, kad 
esu pasirengęs visiems patar
nauti, kurie nori Naujienas at
naujinti arba jas užsiprenumę-

Nužudė dcš’iųt 
F . '» ,

Per paskutinius kęfurioįDca 
metų gyveno Detroitu Wiįliąm 
J. Bręnnąn. Niekam ir į galvą 
neatėjo, kad jis galėtų bv'ti 
žmogžudys. Juo labiau, „ kąd 
Brennąų vedę labai pąvyzdingą 
gyvenimą: su visais k-ąimynąįs 
labai gražiai sugyveno. Visi jį 

: laikė flabai geru ir teisingu 
.žmpgumi.
i Prieš keįefą metų jis apsive
dė ir labai gražiai su savo žmo
ną sugyveno. Prieš trejus mę? 
tus jis buvo gana sunkiai su- 
žeistas automobilio nelaimėję. 
Nuo to laiko pradėjo nekaip 
jaustis : širdies(liga vis labiau 

’ir ląbįau ėmė jį kamuoti. Pa- 
gaįįąų jis pąąijuto, kąd jo gy
venimo galas artinasi. Vadina
si, kad netrukus jam tęfe mir
ti. . • !/'

Jei nieko ųebųtų sakęs, tai 
viskas taip ir bp/tų pąsjbaigę. 
Atseit, pas visus butų pašiliku- 
s i mintis/'' kad' 'B re 11 ii an buvo 
ge^ąs ir pavyzdingąs žmogus.

Bet pats Brennan kitaip nu
sprendė. Kada jis pajuto, jog 
jo gyveųimo dienos, suskaity
tos, įąį savo, giminaitei prisipa
žinę,, Xąd prieš kęfuriojika me
tų Gįiięągo^ę nužudęs žmogų. 
Tuo metu jis buvęs tą^s kąbo 
šoferis. Vienęję °spykizėje” ki
lusios muštynės tarp j;o ir kitę 
vyro. Brennan tą vyrą ir už
mušęs;

Brennano tikroji pavardė bu- 
,vųsi Ji Iloy. Karo 4ne-
, tų jis tarnavęs .Jįąriųpjųenė j e ir 
jam priklausę bonusais gauti 
’$1,3Q.9. Po žmogžudystės papil
dymo, aiškus daiktas, jis tų 
pinigų nereikalavo, nes butų 
^įęngvąi pąkUų'vęs. pohcijąi į ną-

Iš Chicagos Hoy pabėgo, 1 
įr ten padėjo; vądintis 

j^ęnnąn. Vėiiąų jis persikėlė į 
Dętroitą ir ramiai sau gyveno.

W9^9 M kurijai ir 
.sųtaųpų neturėjo. Todėl mirda
mas jis nų.sįtąre pąąųko,ti savo 

yąrdį ■ gaįė,tų
.i^oįę^tųųtjį jįąip, b^ląųsomįą 
jbdpųsą, bųte^t, $1,$.QO.

Is pąveįksiu jau Ijįo nusta
tytą, įąd ' Brennan tikrai bu- 
yęs bM^s daugiau, kąip tik 
Hoy, kuris Cįiįęągoję pąpiįdė 
Žmogžudystę. /

šiomis dienomis Christina 
Tfhjpnąąs susilaukę šiųi.to, metų 
amžiaus. Tąįą t>ręgą jos vaikų 
vaikai suręąge jai pokylį.

^hopiąs • dar visai neblogai 
' iąpčiąsi. Jd ir b.ę ąįęiųįų visai 
• ęęrąi rnątę. Ji .^egstą 
nerti. Net per savo šimto mętų 

i sukaktį ji nęiįeidb iš rankų 
nėrinio.

Christįųa Thomas Dęiįroite 
gyyęną per pą^ųtįiuųs ąštųo- 

;tąj; jį.gyvę- 
‘m $ s«|w-

& &
Šįomįs dienomis policija s.ų- 

ėąię Joseph ^ęobp’ą, įcųria yra 
kaltinamas nužudymu dešimt 
metų amžiaus Būgaitės Eveįyn 
Mack. i

PARYŽIAUS PARODOJE— 
Mrs. Jainęs Roosevelt, (kai
rėj) prezidento Rooscvęlto 
mųtiną^ laike vizito Pary
žiaus tąrptautinėje parodoje. 
Užpakalyje, jos sesuo, Dorą 
Forbes. Roseveltienė apląnkė 
Paryžiaus parodą ir )8(i7 me
tais. A.cme Photo

Pcuęit. Mich.
Pavyzdinę drangų KųČ nskų 

. ' ■ ' šęirąa

ii-

kalsto j,ai j jYĄ- 
Tias pj^i
įbininkų atstovus. . ,• ,

Programa baigėsi vėlai su vi
sokiais žaidimais bei vaikų ir 
suaugusiu' lenktynėmis.

■. Ąetroi^.

Automobilių nelai- 
mčįe žuvo du 

loviai

. Draugų Kučinskų šeima, ku
ri gyvena adresu 2008 Hųbbard 
Avė., yra tikrai pavyzdinga ir 
pagarbos verta.

Pats Petras Kučinskas dar 
visai jaunas būdamas atvyko i 
šią šalį. Tokių būdų jis 'turėjo 
progos tinkamai anglų kalbą iš
mokti. Jo žmona (buvusi Mag
dalena Andrilunaitė) yra Ame
rikoje gimusi ir augusį lietu
vaitė. Ji yra kilusi iš pažangios 
A. Andrįluhų šeimos, kuri nuo 
seniai gyvena mieste Athel, 
Mass. Ąndri-unai išaug'no du 
sūnūs 'ir-tris dukteris. Vyriau
sias sūnūs Jonas jau prieš ke
lis metus baigė aukštąjį ko
mercijos mokslą. Antras sūnūs, 
Antanas, birželio mėnesį baigė 
dantų gydytojo mokslą. Visos 
trys dukterys yra baigusios ko
mercijos mokyklą. Vyriausioji 
iš jų ir yra ištekėjusi už P. 
Kučinsko.,

Kučinskai Detroite gyvena 
jau apie penkiolika metų. Jie 
turi įsigiję labai gražų namą.. 
Drauge su jais gyvena Marie 
Andrilunaitė, kuri dirba Gene
ral Motors ofise kaip stenogra- 
fė. Taip pat pas juos z yra ir 
Antanas Andrilųnąs (Andrevvs), 
kuris baigė dentisto mokslą ir 
gavo leidimą Michigan valstijų-, 
je praJdikuoti. Tąigį netrukus 
mes turėsime <jar vien,ą lietuvį- 
profesionalą.

Kųčįnskąį tikrai gali būti pa
vyzdžiu kiekvienam, kaip rei
kia su savo giminėmįs sugyven
ti. Kai vienas kuris siekia mok
slo, thi kįti teikia paramą, šitai 
kad ir Antapų Andrilunui jie 
visais budais padėjo mokslą 
Uąigtį/ ' L \

Pdts P. Kučinskas dirba Ford 
Motor kompanijoje, o jo žmo
na ofise. ; ‘ i

J<ai Antanas Andrilunas bai
gė mokslą, tai draugai Kučins
kai surengė Šaųpų pokylį, < ku
riame dalyvavo apie 80 žmonių.

Jacobs yrą 52 metų 'amžiaus 
ir --'kelių 'vaikų tėvas. ‘Per pa- 
skutįųiųs kelis metus jis pra
dėjo labai keistai elgtis iri pul
ti jaunas mergaites. Iš kaimy
ninės apylinkes jau trys mer
gaitėj pažino jį kaipo vyrą, ku
ris ją's' buvo užpuolęs.

Polięijos kvočiamas, Jacobs 
prisipažino fhėrgaitę nužudęs. 
0 nužudęs ją todėl, kad ji “ne- 
išsipįepčtų”'.'’1’ i

Jącobs, mAtęti, yra lytiškas 
išsigimėlis. —^Antosė.

.)■ i -r..,"" /

Detroito parengimai
Moterų Draugiškas Klubas 

rengia pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 19 d, .Birutės darže, ar
ti 11 Mile Rd.

Piknikas prasidės 12 vai. die
nos ir trukę iki vėlumos. Vačti- 

’nasi, publika galės linksmintis 
taip ilgai, kaip norės.

Yra skiriaihos ir trys gra
žios dovanos, kurias gaus tie, 
kurie turės laimikį. Bus ir dau
giau pamarginimų. Šokiams 
grieš geras orkestras.

i ' i ' '
Valgių ir gėrimų bus viso

kiausių. Klubietės rengiasi ‘ tu
rėti net kugelio. —Mariutė, 

į. ■.•••■/ 5 & & «
Detroito ALDLD 52 ir LDg 

21' kuopęs : bendrai. rugečjo 19 
d. rengia Simaho Urbano darže 
(Bėachnut Grove) pikniką, ku
ris prasidės 1 vai. popiet. Įžan
ga .25 centai asmeniui.

Vasara jad baigiasi, tad pa
sinaudokime paskutine proga 
praleisti keletą valandų tyrame 
ore. Juo labfau, kad vieta ten 
yra/graži: daug medžių ir daug 
žalumynų.

&
SLA 352 kuopos susirinkimas 

įvyko Lietuvių Svetainėje .rug
sėju. 5 d; Prasidėjo 9 vai. ryto. 
Susirinkimo iyarkų vedė pirmi
ninkas C, Martinas. Pirmiausia ...................... .. ........
sekretorius J. Ovcraitis per- Tai vis buvo jų geri draugui ir 
skaitė pro.tękolą, kuris liko pri- pažjstam.i, l^ųrie daug veikia

Daugeliui išsipirkti pinigų 
perlaidą (money order) yra ne
paranku. Tokiais atvejais atsi
minkite, kad aš esu visada pa
sirengęs patarnauti. Manę ad
resas: V. Budvidis, 4094 — 9th 
St., Ęęorse, Mich., tel. — Vine- 
woųd 1—0789.

Jei , kreipsitės į mane Nau
jienų ątnaujinimo arba užsira- 
šymo reikalu, tai jums nerei
kės nieko mokėti už prenume
ratos pasiuntimą.

Palyginti, Naujienos visai ne
brangiai atsieina. O tuo tarpu 
jos kiekvieną dieną teikia įvai
riausių žinių iš viso pasaulio. 
Maža to, jos spausdina ir šiaip 
labai įdomių ir naudingų raš
tų. Todėl kiekvienas vietos lie
tuvis turi Naujienas skaityti. 
Juo labiau, kad ten yra ir Det
roito skyrius. —V. Budvidis.

Kaip matote, šiandien Naų 
1 j ienose ir vėl telpa svarbus i: 
grabus skelbimas Barskis Fui 
niture House, Ine.

Šią savaitę Barskis Furni 
ture krautuvėj galite ygauti dj 
džiausį pasirinkimą Westing 
house šaldytuvų. ,

Reikia atsiminti, kad saldy 
tuva.i dąbar yra atpiginti. Pirk 
darni dabar Westinghouse šąl 
dytuvą iš Barskįo rakandi 
krautuvės sutaupysite daug* pi 
mgų. Kam laukti ilgiau: jei til 
jums reikalingas šaldytuvas 
važiuokit į Barskio rakandi 
krautuvę ir išsirinkit Westing 
house šaldytuvą.

Barskis Furniture House lei 
džia radio programu‘3 kiekvie 
ną nedėlios vakarą 9 valand 
iš stoties WHFC. Programų 
veda šaltimieras. Tų progra 
mų verta pasiklausyti.

} — Prekybos žvalgas.

aoleman HEAHRŠ
į — O---------- ,

o

APRŪPINTI SU

AUTOMATINE 
TEMPERATŪROS 

KONTROLE
Dabar Colęman Aliejum 

Kūrenami Šildytuvai palai- SįJ 
ko nustatytą temperatūrą, 
kai yra aprūpinti su auto- F 3 
matine temperatūros kont- |||Į| 
role. Šį ekstra įrengimą su- || 
.daro wall thermostat, oil 
valve ir transformer,’ir įtai- 
syti tatai yra taip lengva, 
kaip durų skambutį.

Perdidclis karštis sulaikoma. Smagi, 
sveika temperatūra visuomet užtikrinta. 
Nereikia dabot arba pritaikyt.- Tik pasu
kit thermostato rodyklę, ir šildytuvas au- •  
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

ttECTRIC 
THERMOSTAT

Maintains 
a “Sėt*

Temperatūra
-*

Smagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
t

turėkit doinėj šias ypatybes: Heat Reflcctor Doors.. .
Heat Radiating Fins... ir CoĮcman Fuel-Saving Burner.

BiskeW$ k Vięjiol-s l’fcoir Vicholis i ko W 
v s h

Šukiai sų^eisy 
■ f

DETROIT, Mich.— Per šven
tes aųtęmębilįų neląimčje žu
vo du vietos lietuviai. Sekma
dienio rytą keltiškai liko su- 
žęįs.ti ir netrukus mii’ė William

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tiioini užtikrinsi sau 

rytojų. * z . ...
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių^ Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.0,0 ir $12.00 

.’.(.kavaitčje., ' '•
Apart apclrkudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpja savo na

rius ir našlaičius, iš tam, tikslui ęsančių, fondu pinigais.' 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”. ■

• v A 1

Informacijas suteikia yeitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis l 
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

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

BARSKIS
FURNITURE HOUSE,Ine.

“The Home of Fine Furniture”
I ■

Sųice. 4904

1748-50 W. 47th Street
Tel. YARDS 5069
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Grjžo Iš Rytinių 
Valstijų

Gerai pasilsėjusi ir atgavusi 
sveikatą, kurią pakirto liga, po 
trijų savaičių atostogų rytuose 
vakar Chicagon grįžo p. Ona 
Schultz. Ji viešėjo New Yorke, 
Connecticut valstijoje, bet dau
giausiai laiko praleido pas sa
vo sesute, p. M. Stanelienę, Eli- 
zabethe, New Jersey.

“Shower” P-lei 
Aldonai Narvidaitei

MARQUETTE PARK.— Tre- 
čradienj, rugsėjo 8 d., vakare 
p-lei Aldonai Narvidaitei buvo 
surengtos vestuvių lauktuvės 
— “Bridal Shower”, jos tėvų 
pp. M. Narvidų namuose, 2424 
West 69th Street.

galėtų lengvai 
'gyvenimą, jei kas su- 
vestuvėms padovanoti 
namu.

Narvidaitės tėvai

Viešnių susirinko apie šimtas 
ir kiekviena atnešė busimąjai 
jaunąjai po gražią dovaną ve
dybinio gyvenimo pradžiai. Su1 
dėjus visas dovanas daiktan, 
susidarė rinkinys reikmenų, ku
riomis jaunieji 
pradėti 
manytų 
lotą su

P-lės
pavaišino susirinkusias viešnias 
skaniais užkandžiais, kurie, 
anot buvusių, buvo taip dailiai, 
paruošti, kad nesinorėjo nepa
prastai gražaus stalo ardyti.

Lauktuvių surengimu ir or
ganizavimu rūpinosi pp-ios P. 
Drigott ir M. Kuper. Tarp vieš
nių buvo didelis būrys jauno
sios draugių ir pažįstamų. Te-, 
ko matyti pp-ias Kielą, Kliaugą, 
Zalatorienę, Strikolienę, Veze- 
lienę, Dr. Slakis, M. J. Kirienę 
su Silvija Kiriute, J. Augustie
nę, I. Michael, Nares, Kartanie- 
nę; Firanttcnę, Kareivienę, Pld- 
chockienę, Satkcff, Stankūnie
nę, Biežienę, Feliciją Kezes, etc.

P-lės A. Narvidaitės vestuvės 
•įvyks spalių 2 d. Ji ištekės už 
p. Venckaus, laikraštininko, 
tarnaujančio “Southtovvn Eco- 
nomist” redakcijoje. Pp. Nar- 
vidai yra savininkai kelių ke
pyklų, žinomų “Narvid Bakery” 
vardu. —Buvus. s

Svečias Iš
Milwaukee , ,

Pas p p. Kaspar Poszkus da
bartiniu laiku lankosi p. Anta
nas Poszka iš Milvvaukee, Wis. 
Jis žada praleisti Chicagoje apie 
dvi-tris savaites laiko. Apsigy
veno pp. Poszkų namuose, ties 
72000 South Wocd Street. Sve
čias Antanas yra chicagiečio 
Kaspar Poszkos brolis.,

Draugas.

Buvo Genevieve Saka
lauskaitės Gimtadienio 
Puota /

ENGLEWOOD. — Rugsėjo 
7 d. buvo jaunutės akrobatiškų 
šokių mokinės Genevieve Saka
lauskaitės gimtadienio puota'. 
Ji eina Andrejaus Andrejevo 
mokyklą. Puota įvyko namuo
se prie 6108 S. State g. Taigi 
užregistruota jau 9 amžiaus 
metai.

į puotą atvyko būrelis drau
gų ir kai kurie įteikė ir dova
nų, už ką Genevieve ir jos mo
tina Anna Do/gin, kartu ir už 
atsilankymą, (taria širdingą 
ačiū. —Senas Petras.

Išsiėmė Leidimą 
Vedyboms
(Chicagoje)

Leonard Kunz, 24, 
Martinkus, 22.

<1.

ŽINIOS IŠ TĖVŲ KRAŠTO —• Grupė jaunų, čia- 
girnių kiniečių skaito karo biuletenius, iškabintus Chi
cagos kiniečių “rotušėje” prie 22-ttos ir Wentworth 
gatvių. Dauguma Chicagos kiniečių turi giminių, kurie 
kovoja su japonais karo fronte.

NAUJIENOS, Chicago, III.  ;- Penktadienis, rusg. 10, 1937

Lincoln Parkų 
Žvėryno Šeima 
Daugėja .

Lincoln parkų žvėryno’ šei
mos skaičius bus padidintas 
dar keliais nariais. Užsakyta 
iš Texas šeši arai. Jų laukia 
parvažiuojant ateinančią savai-

UNIVERSAL FOOD 
. STORES

' Maisto produktų bargenai 
Septėmber 10 ir 11 d.

šiandien, kaip ir kiekvieną 
penktadienį, telpa Naujienose 
svarbus ir didelis skelbimas 
Universal Food Stores. Kiek- 
viena šeimininkę, kuri seka 
šiuos skelbimus, žino, kad Uni
versal Food krautuvėse kiek- 
vieną savaitę, petnyčiomis ir 
subatOmis, galima, gauti 
maisto produktų žemomis 
nomis.

Universal Food Stores 
nuosavą sandelį. Iš to sandė
lio visos krautuvės perka sau 
tavorus. Suprantama, ‘ kad to
kiu kooperatyviu budu1 veda
mas biznis beveik visuomet yra 
naudingas toms krautuvėms; 
kurios priguli prie organizaci
jos.

Lietuviams groserninkams, 
kurie dar nepriguli prie Uni
versal Food Stores, verta pri
gulėti. Tie, kurie priklauso jau 
antrus metus labai džiaugiasi. 
Univeršal Grocery Co. (Food 
Stores), adresas yra sekamas, 
3150 W. 51st St.
’ ■ — Pramonės žvalgas.

gerų

UNIVERSAL
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadienį — Rugsėjo 10 ir 11-

ROEBUCK
TOMATĖS 3 No. 2 kenai 25*NEVVCOMER ;
PIAUSTYTI BUROKAI

3 No. 2 kenai..... ..... 25*
BROOKS

SPINAKAI 3 No. 2 kenai 25*
EVERSON BARTLETT ‘
GRUŠES 2 No. 1 kenai ?R*
CALIROSE *
AFRIKATAI 2 No. 1 kenai 25*

BAU B J A A UNIVERSAL SVi 11 K A V CARNATION IVIILIvAo ^dens
BIG HIT

1 sv. maiš

UNIVERSAL (Puses)

PYČĖS No. 2’4 kenas .... 21 *
2 8 unc. kenai 19*

✓ . , z

UNIVERSAL Sijoti
E. J. ŽIRNIAI 3 No. 1 kenai 25*

2 No. 2 kenai 25*
LOOSE - WILES BIS. CO

Sunshine BINGS ........................

maišas
MASON JARS Kvort. 750

pts. ........ . 680 • ' V2 pts.......... 600
JAR RINGS ...... .... .......... 2 tuz. 90
JAR CAPS .... ,...............   tuz. 230

ITALIŠKOS SLYVOS 
ELBERTA PYČES ......... 
IDAHO BULVĖS ...........
CALIFOBNIA GRUŠĖS’ 
SALDŽIOSIOS BULVĖS

3 sv. 250
4 sv. 190 
pekas 390
2 sv. 150
3 sv. 100

DOUBLE QQ PINK
SALMON 2 No. Ys žemi ken. Q0
Stoops TOMATO
JUICE 2 No. 2 kenai171
ECKERSON
GRAPEFRUIT 2No.2ken
VALLEY ROSE GRAPEFRUIT
JUICE 2 No. 2 kenai .
ROYAL PITTED
RAUDONOS VYŠNIOS

No. 2 kenas.

AUKŠTI 
KENAI

UNIVERSAL
CATSUP 2 8 ųnc. buteliai 17* 

.2 14 unc. būt. 25* 
univers'al chile .
CON CARNE 2 No. 1 kenai 19*
ARMOURS PICKLED
KIAULIŲ KOJOS

28 unc. džiaras .... 30*
SIP - IT 3 pakeliai ........ 1 fi*

PAUL SCHULZE BIS. CO
JELLY SPECIAI
GINGER SNAPS

......... sv. 190 
sv. pak. ; 15*

2472 sv. 
maišas

CLIMALENE ..
BOWLENE Abu UZ

PUROX
Super Suds Raudonoj Dėžėj 
2 reguliariai pak. 170 Didieji pak. 170 
OCTAGON P0WDER ............... 2 už 90

Padegėjas Terori 
zuoja Chicagos
Northsidę

Vėliausios Žinios 
Apie Čeverykus

Reikalauja
Perskirų

Helen Balt nuo Joseph Balt

MATYKIS MUSŲ MĖSOS 
DEPARTAMENTA

OCTAGON
PRAUSIMUI MUILAS

Chicagos Northsidės 
dalį keletą dienų atgal pradė
jo terorizuoti nežinomas pade
gėjas. Vieną dieną jis padegė 
keturis namus North Clark 
gatves 2500 blioke.

Ieškodama piktadario, poli
cija suėmė 13 jaunuolių. Juos 
užtiko laukuose, prie ,Howar.d 
ir Kedzie gatvių, bet visus 
paleido ,nes nebuvo įrodymų, 
kad jie yra nusikaltėliai.

Kadangi mokyklų atidary
mas tapo atidėtas, tai atidėji
mas duoda jums da kiek lai
ko prisiruošti nupirkimui. vai
kams čeverykų iš Boston Shoe 
Store, 3435 So. Halsted st., pa
rūpinti čeverykus mokyklai. 
Boston Shoe Store pasirinki
mas čeverykų yra didelis, ver
tybės nepaprastos, o kainos 
pasiliko nepakeltos.

Boston Shoe Store 
taipgi platų pasirinkimą 
rykų nuotakoms. Jus
čia rasti tokių čeverykų, ko
kių tik norit, taip jaunosioms, 
kaip pamergėms. čeverykų

spalvos pritaikytos tiksliai 
dresių varsoms.

Geriausiam pirkimui avalų 
visai šeimynai atsilankykit į 
BOSTON SHOE STORE, 3435 
Halsted Street. Mes taipgi lai
kom Red Cross Shoes mote
rims ir Florsheim vyrams.

laiko 
čeve- 
galit

BOSTON SHOE STORE
' , d

3435 South Halsted Street

Mokyklų Atidarymui
PIRKITE

’ v

BOSTONO GERESNIUS ČEVERYKUS
DABAR!

VISI NAUJI ČEVERYKAI
NAUJUTĖLIAI PETRINAI

BOSTON SHOE TEBĖRA VIS DAR SENOS KAINOS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS!!!
MOTERŲ A
NAUJENYBĖS H® M

Dėl Jūsų
TVIRTOS ODOS
ČEVERYKAI

ir aukŠ

Puikiausios 
Mados. Visų 
Naujausių 
Spalvų.
Naujausios 
Odos. Visokių 
Dydžių 2-10

JUMS, VAIKAI!!!
DĖL MOKYKLOS Dydis 5

GERI

NAUJI RUDENS MADOS 
Pasipuoskit Dabar! Boston Shoes 

aprūpins jumis.

STIPRIOS ODOS čeverykai 
ilgam nešiojimui

STAR BRAND ir POLL PARROT
MUSŲ. SENOM ŽEMOM KAINOM

MES DAR NEPAKėLėME KAINŲ

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

COMPLETE
S CLEANING RO ■ A L OUTFIT
$56.95 VALU E

AND YOUB 
OtPflfANB

Floor Cleaner has mofor drivon brush ... flreat suction power
• is cjuick and. thorough. A cleaner Shat should lašt a lifetima.

I IDCIIIPC MUŠI C AND 
LlriRI O KADIOSTORE
4916 West 14th Street

CRANE
COAL, COMPANY , 
5332 So. Long Avė. 

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

Tonas _................. -.........

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
f SVETERIŲ K R A U-

TUVĖ ATDARA KAS 
Sftl DIENĄ

? > RAIS
T DIENIAIS

\ Telefonas
VICTOJIY 3486 

504 WEST 33-rd STREET

VARA 
SEKMA-

DAILY
BUSINESS
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
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% cars   ..............-—......... $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ------- --------- -------- $7.65
Illinois Nut ...... ....... .......- ..... $5.60
Rex Egg ..............-..............  $7.50
Black Band Lump .........   $8.75
Millers Creek Lump ..............  $9.00
Chestnut Hard Coal .............. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.; '

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir- K|| 
mos rųšies su moder- 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. ® 
Darbas garantuotas. 

420 W. 63rd ST. 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE .......... ..........
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82 nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

Gerai patyręs siuvėjas Jonas Gričius 
praneša visiems draugams, kad atei
na laikas sutaisyti vyriškus ir mote
riškus rubus. Moterų furkočius per
taisome, padarome kaip naujus. Vi
sas darbas garantuojamas už priei
namas kainas.

821 Seat 84th Street
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Naujienų Vakaras Ir 
Gražuolių Kontestas

Wm. Ą Lęwis Atida-

tuvę
4716 So. Ashland r Avenue

Vakaras Įvyks Spalio 24 dieną 
Lietuvių Auditorijoje

Pirmas Naujienų vakaras įvyks spalio 24 d. Lietuvių Audi
torijoje. Bus suvaidinta labai gera ir juokinga komedija (pila
mą kartą Chicagoje!) ir atliktos gražuolės, rinkimo ceremoft^ 
jos. 6 kai visa tai pasibaigs, tai prasidės linksmi šokiai.

Kontesto laimėtoja gaus labai gražią ir vertingą dovart$ 
o paskui automobilių parodoje reprezentuos lietuvius.

Tačiau susirinkusiems gal bus įdomiausia pamatyti pirihį 
kartą getą it juokingą kOfnėdlją. T#i0/ gerą komediją gerai Su
vaidintą! . " > • .

NėtritktlS «0'ie tą jlatte'dgiiftą btis pfariėšta {jla^iaii.

Sekmadienį Vyrų 
Choro Piknikas 
Jeffersone

7>***'«% .4*. ■ >w*'*rT * i■>' M

ūz- 
rirn-

viakarių linijos.
Šiuomi pikniku choras 

baigs atostogas ir pradės 
■tą dainų ir lošimo piamoktį
darbą. Taigi visi, kas tik my
lite gražias lietuviškas dairiaŠ 
ir žaliuojantį mišką, tikrai šį

Tčflkfi*1 dfif kariu priminti ( sekmadienį atvažiuokite į Vy- 
Chicagos lietuviams, kad šį!rų Clidi^o pikiiiką., Bus uŽtėk- 
sekmadienį rugsėjo 12 d.» Ghi-, tinai gėrimų it užkandžių, 
cagos Lietuvių Vyrų choras taip> kad aikį ir troškulį kęs- 
viąus jus užkviečia į Jefferso- ti niekam nereikės, 
no miškus į pikniką.-

Jėtfersono miškai Chičagos .v,. • prizas gal bus tas, kad Vyrų lietuviams yra gana gerai zi- & <<TV „ A J
notni ir lengvai prieinami, nes^o™• su Pu™yn jaunuo- 
raridasi prie pat iniesto, tik-ha,s ^eballą! fai, rštik- 
kelis riui) Central- avė. ro’ «ah buh
į žiemius nuo Milwaukee gat-1 — Mecjeiaš.

Svarbiausias pikniko “sur

SUSIRINKIMAI
• i! .i. f * iii' 'LiiH '

T0WN OF LAKĖ. Šios » 
kolonijos Wm. A; Lewis/ ku
ris turi moterų ir vyrų rūbų 
krautuvę, yra žinomas beveik 
visiems Čliicagos lietuviams^ 

šidiididn, 8 valandą vakare, 
įvyksta iškilmingąs atidary
mas naujai pertaisytos ir pa
gražintos Wnd. A. Letvis kr^u? 
tuves. Prie šios krautuvės gros 
orkestras iš 13 mtizikantų. B’uš 
specialis programo vedėjas ir 
dainuos žymus lietuvių radio’ 
programų artistai.

Orkestrai bus pastatytas ga- 
vilionas prie krautuvės dufų. 
Automobiliai Ashland gatve, 
tarpe 46 ir 47 gatvių/ višBi ne* 
važinės, tik gątvėkariai galės1 
pravažiuoti.1 Tūkstančiai susi- 
rinkusių žmonių galės ščfc'tj., 
Wm. A. Levais1 vis'iėms duos 
užkandžiūs dykai. ■

'fąi liūs didelis- teatrai lėli
ke — prie Wm. A. Lewis liratri 
tuvės. ,
\ Jau dabar Ashland gatvė 
taip gražiai vėliavomis išpuoš 
štū; kad ištolo važiuojant ma
tosi. t
i Taigi, kas tik turi laiko,•' šį 
vakariį važiuokite į Town 6f 
Lake aįrielinkę, čia pamatysite 
plūkią \Vm. L. Levvis krautus- 
vę>. • pasišoksite, išgirsite daug 
puikių dainių, muzikos. Laiką 
pfalfeisite smagiai.

-— Towrioflaikietis.

SVARBUS LIETUVIŲ SUSIRINKI
MAS Jciėliviftu septinti,diertj -7. ylil. 
po pietų: Tautines Parapijos fevet., 

35 gatvės ir Union Avenup.
PC Virišminėtoj vietūj kąš septini 
tadierii^ vakaras draugiškas .susiėji
mas iię linksmai laiką praleidimas. 
Kviečia šv. Marijos Parapijos K1& 
b'čttUs Kiiit. St. Linkus ir Valdyba.
----- ------- - i.

! •; v ; ■ į "

.......... I1*1**1 R

CLASSIFIED ADS
• ’.l k ■

Miscellaneous >
f. Jv^s::• T..: L

STOOPENGYSTa ......
Mūs' den^iatae ir pataisome višūkios 
rųšiėš stogūš, taipgi dirbhmė blėtiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei* pagei- 
(lauiamū. ' f

BRlDOEPbRt ĖOOFING CO.
3216 SėZ Halsted Street

^utmšhėd Rooms
ANT RENDOS KAMBARYS švie

sus, didelis, 'apgirdomas, prie mažos 
šeimynos. 5817. SO. Sacramento Avė. 
Grčvehifl

. ANt.
dėl .2- vaikiną,. be;.valgio, apšildotoi. 
N e? a šeimyhoši 2436 W. 45th St., 
Telefonas- Lafayette ‘6923;

"For Rent
RENDON kAMBAĖYS vaikinto, 

merginoms ar vedusiai porai. Gali 
pągigamįntį. valgį. f Yra garadžius. 
6923 So. Maplewood. Hemlock 2738.

■ MAŽA; be vaikų, atva
žiavusi {^’ ^itUri paieško 4 ar 5 
kambariu' apšildyto, nebran
gaus North sįr Westsidėj, Chicagoje. 
Rą’šyjiife laįŠką-i prąnešdami . kąin^;
N^iėriOš;' 1736' S6; Halsted St.

į Box (>9<$. ,
■ 8-'- '■» Į,' y .A...y-*,, i ■ i , Į M

j.A^iiįl: jė'šfe'

ĮafrįįiftV.iui m f - . ............. I

------------------------------ --------- ‘-Tl------- ------------------------ b--------- J-----------------------------------------------------------------

, Help Wanted—Female

10 DIRBTUVĖMS merginų be pa
tyrimo — dienų, ar naktų šiftams 
—$16— veiterkų $12.00. Mokytis 
veiterka $10?

WABASH EMPLOYMENT
202 So. State St. Room 900.

1932 NASH mažas sedan- — atpi
gintas nūo $275 iki $165. Newberry 
Bargąins, 1025 North Clark.

Furniture & FixtUres
Rakaridai-ĮtAisai

PATYRUSI MERGINA; jaunesnė 
kaip 35; rjąmų darbas'1; savas kamba
rys; $15; Kenwood 7799.

PARDAVINĖTI vyrų pančiakas, 
marškinius,, kaklaraiščius^ moterų 
pančiakas, įingerie; kreipkitės į Real 
Šilk HOsiėry Mills, 224 South Michi- 
gan. . v

išparduodAme Barų fiEče- 
RIUS 1937,. visokio didžio su /Coil 
Ęąksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčeriuš dėl bite kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius,- Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S;. E. ŠOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
REIKALINGA pusamžė moteris, 

50-55, bendram namų darbui, tokia, 
kuri nori gerų namų. Bųti naktimis.- 
Geros rekomendacijos. Nėra virimo. 
Keystbne 6121. ,>

' į . , . ' ‘y i ,'U
Real Estatė For Sale

Namai-žemę Pardavimui

LIKVIDAVIMUI 
84th and Bennett 

aukštos klasės 2-fletis po ,
5 kambarius  ........................... $8500

74th ąpd Ingleside
kampinis bungalow .............. $5500
107th and Prąirįę 
aūkštos klases 2-fletis po 5 kafn- 
brius ......................................... $8500

’lOŠrd and Vernoii ,
3 fletų taurūs .................... /... $7500

64th and California , .
6 kamb. muro, rezidencija....... $6000

58th and Homan
gražus 5 kamb. muro burigaloVr 
ir garažas .......................... . $4750

MR. MEDORA, 
Stewart 3601.

Patyrusios MOTERYS skudurams
sortūriti. Pastovus darbas.

; ceNTral grading co.,
1265 West North' Avė.

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortuoti maišytus skudurus.

į Linkon Iron and Metai Čo.
6423 Wentworth, Avė1.

$25,000 liauju Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai       $15—$20—$25 
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ..................  ..... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

dę luxe ........    $175
Atdara Vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

• RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE 5 kambarių muro bungalow, 
2 karų garažas, arti gatvėkarių. Di
delis bargenas. Kas pirks greitai, 
kąina $3,150.00. Kreipkitės laišku, 
1739 So. Halsted St., Box 696.

n

TARNAITĖ; bendras namų dąr- 
baš‘; skalbimas; retkarčiais virimas; 
savas kambarys; $15; Park Ridge 
368R,-arba-' Suporior 5062, Mr. Zarit.

MERGINA; namų darbas; padėti 
prie virimo; 2 užaugę, 1 vaikas; 
pasilikti; $8 iki $10.

Rogers Park 5234.

REIKALINGA patyrusi moteris 
virėja restaurantui, Julia’s Restau- 
rarit, 4656 So. Westėm Avė.

MERGINA; namų darbas; būti; 
nėra skalbimo; nė virimo; referen- 
čas; R6čkwell. 7725.

Business Chances
Pardavimūi Bizniai

PARDUOSIU arba išrendųosiu gą: 
f’£ž$. Biznis išdirbtas per 15 metų. 
Garažų nėra per 8 blokus. Pardavi
mo priežastis — du bizniai. Reika
lingas darbininkas j garažą ant 
naktų, kuris moka draivyti karą.

1843 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNA. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Turi būti 
parduota šią savaitę už teisingą pa
siūlymą. Priežastis — liga.

2448 West 47th St.

• .. v . ...
HridiiČių lukalo 269, A. C. W. of A., štisiriiikimas įvyks penk- 

tadlėnįį 10 d. rugšėjo, Amalgamated Centro name, 338 S. 
Ashlttrid blvct, 7:30 vai. vakare. Nariai malonėkite daly- 
Wfii-^Vaidyba. ;

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros Draugijos susirinkimas 
įvykš šį penktadienį, rugsėjo 10 d., Hollywood Inn- š^Sjė; 

i.A 02^17 West ’48rd> Street, 7:30 valandą vakare. Visi nariai
i

B. VaiitėkunaS,; sekr.
Tėisybė^ Mylėtojų Dfaugystė laikys mėnesinį sūsirinkimą sek

madieny, rugsėjo 12, 1937, ChiOagos Lietuvių Auditorijoj, 
3138 Š. Halsted St., 12 vai dieną. Visi kviečiami dalyvauti.

A. KaulakiS, rašt.

i PARENGIMAI
• • < -<• *iįc •

Chic’hgbš LietūVią Vyr# ČhoTas rengia įhkniką, Kūris įvyks hė- 
čfclfoj,- fdlg&jįjd ilžį jeffėi’soH giriošė.- Choro pamokos tą 

neįvyks. Visi iisridi ^tVyliitė į pikniką.’
fds kvfečib Viltis Savd dfMdgtiš ir' nSrh^jtis atšiferikyti į 
pikfiiką,. ties ddiii^ if ihūrikčš’ išgirsite iki valiai ir paei
site linkšrhai laiką tyra iri e ore. Kviečią rerigi^&i.

Aviačflos DiėiiS -
ietUvitj Naci'ofialis Aero Klttbas 
AIRPORTE, lANSING; ill 
195-TA IK BURNRAM ĖOAD

Prdgfftnias ptaišidės 2i:3(P Vafl; poi piėt—Shairp. ’
AerotlArią lėkiojimai, visokių, trik'st? daromas padangėj;, ąųkštėųy- 
bėsp irižinieHatis. Liettfyos Lakinto A. KIĘI<OS. Lekiosimas akrpba- 

. tįškoi fbrriioj. Bris dainoš, riiuzikd, grojimas d'iit gitarų,/akoYdiją,' 
i ii BtefOgradd artistai dairiuos, pašažiėtių vežiojimas, rištynėš, jįa- 
> Hri€š---galidlų. , ,
Į fžadga VELTUI; J aPToMobilių PARKINIMAS žšė 

Kviečia atsilartkyti LiėtiiVių Naėibna’Hš Aero Kttiftaš.

ELŽBIETA PETRAITIENĖ, 
po tėvatis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 8 dieną, 2:40 valandą 
po piet, 1937 m., sulaukus 35 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj 
Švairrikų dvare, Naujamiesčio 
parap., Pųne^jj^vįpskrity.

ArperikoJ "išgyveno 3 metus.
Paliko diefeliamė 4 nuliudime 

mylimą vyrą Domininką, tįk 
ką gimusią dukrelę Elžbietą, 

; dėdę, 2 dėdienes, pusseseres ir 
pušbi-olius Zakarauskus, švoge- , 

j rį Jlurgį Evanauską ir jo šei- 
myną, Lietuvoje seną motinė
lę, seserį Oną, 3 brolius Juozai 

1 pą, Antaną ir Joną ir brolie- 
r nesgiminūs ir draugus.

Priklausė prie Amer. Lietu- 
' viųl Biliėčių Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi * 
47^1 Šo, R6ckwell St,

Laidbtūvės įvyks pirm., rug
sėjo 13 d., 8 vai. ryto iš namų 

. į Nėkalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
riarap. brižriyčią;- kurioje atšį- 
būs gddūlingos pamaldos ūz

■ vėlionėš siėlą; o iš tėn būs riū- 
l^dėtū į šv. Kazimiero' ka$ridš

Viši d. d. Elžbiė’tos Petrai- 
. tiėnėš giminės, df-ąū^ai ir p'a- 

'žįstami e’šdt nuoširdžiai . kvįė^ 
čiami dMyva'ūti f laidOtUvėšė' ir 
suteikit jai p'ūškūtirij pUt^iriŽ- 
Viriių ir atsišveikiriimą.

į Nulindo liekame,
liuktė, 

Štogeriš it kitoŠ Giiiiiiigš:
j patarnauja. laidL dir'. J. LiBė-
■ viČius, Tel. Laf’ayettd 357Ž.

PAlBšKAŲ< našlės ,rfė
jaujiešbAš ^4. fb’ętų ir riė senešitfėš 40 
metųy be V£iW Oi" tik su vienų, Esu 
naš(v$ 46 fldetiL -aiiižiaus,' vaikų ne
turiu1; esti a'p'šišyietę’s, myliu ištiki
mą; fi’y.Veib'įfhą/ ■AtsBiėpkite laišku,

Box

MERGINA;' behdras nąrhų darbas; 
nėra Virimo; nėra skalbimo;, būti; 
1-mas apartmentas, 1647 South 
llarding AveriUe.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ turi būt 
oarduotą i trumpą laiką. Geras biz
nis. Priežastį patirsite ant vietos.

3300 So. Union Avenue.

Zakarauskaitė,

Darbi
fed—Female

PA^Ab’sr.'.MMtelNA; . 20-85 
bendras naipip:;«arbas;; gera virėja 
4* šėimy^pjr''^Spf^^s^Vas kambarys 

“Būdeingriata 4464.

PATYRUSĮ KM^BfeiNA; namų 
darbas; padėti kūdikį prižįureti. $10; 
Čdh'n,- 555 Rūscoė,- Bittersweet 7670.

-

Anglys-_

1J >

' Mine Run

WILMINGTON 
ANGLYS •<■ ■ 

$6.00 
- 5.75 

... 6.00
NHt 6.00
Šcreenirtgš 4.75

a PIRKIT DABAR!! ,į

priBtatYMas mieste ir

t k

195-TA Metines Mirties Sukaktuvės

;i -j

■ SLAUGĖ; prižiūrėti 2% metų 
vaiką; lengvas namų darbas; viešbu
tis; būti; rėfęrencaš; Longbeach 
1133, Room 818.

RESTAURANTAS ir TAVERNA 
pardavimui. Geras biznis. Parsiduo
da už neaukštą kainą.

Šaukit Virginia 0582.

MERGINA ar. MpJERIS; namų 
darbas; nėi*a skalbimo; būti; vįėnas 
vaikas; laibai ;geri * naimai; . .South 
Shb<h5895^’ " '

PARDAVIMUI GROSERNĖ, gali
ma laikyti ir visokią mėsą; labai 
geras biznis. Parduosiu pigiai.

3329 So. Morgan St.

■MERGINA; nantų darbas; nėra 
skalbimo; 7 metų amž. berniukas; 
geri namai.; rėferenCas;

Butterfield 4880.

REIKALINGOS MOTERYS paty
rusios sortuoti skudurus džitmko 
šapoj. Gera alga. Kreipkitės Ėooin. 
709, 188 West Randblįili St., nuo' 9' 
ryto iki 8 vakaro.

REIKALINGA jauna rriotėris' 
kaip veiterka ir virėja ta'vernOj. 
Kreipkitės į Ridge'vvay Ta’vėriri, 3735 
West 16th Street. i

REIKALINGA JAUNA MERGINA 
kuri galėtų groti ant gitaros ar 
akordinos. Tai$ri tūri turėti gerą 
balsą linksminti svečius taverrie už 
baro. 6600 So. State Street.

................... .. ..............................■- ", ■-

MĖRGINA;. 25—40; bendras narnų 
darbas; skalbitaas; 2 Užaugę;; 1 vai
kas; $8; būti; - Hollycourt 229‘Š.

Miūė' Rūn .„.tūri. $7.45 
75%; Coarfe'ė ^ūliariūv $8.50’ vertes 
Poč’Aritūš^-Lūmt)' tori. $8.75 

. Rėirūlfer^ai-’ $11.06 vėrlės.
GėrWi6š.m - u....

IridifirialiĮiriė kūn , .. .. .. ton. $5.40
Indiaria Lūmp ar Ege? .... t(>n. $5.75 

i- ^ri?fe^bė ify svoris garairitūota.
Greitas' pri^atymas visur.

DYKAI*—40c grOšėriaiš it prekėmis 

,§gA^g^&Any, * 
jį-M 10 S. La Šalie Street

■ v Dėafbožrt 0264-02587

.. . .. I š d i r b ė j a L ' 
YANkBE : POriATD’ CHlbs -

ri POBUoRN IR pBĖTZELS 
Pristaf6m i Tavernas ir RestaJuranus 
s'ėzo'riiniūs brūtlūktūs. riaip^i parduo- 

dsį’n'i šaldairiitis ’vO'holėsal^.
4643 SOUTB HALSTED STREET

TARNAITĖ; patyrusi; virėįh; na
mų darbas; nėra skalbfrfio; rįlaža ūž^ 
augusių šeimyna; gė^at alga; pa
silikti arba išeitį;, kręipkilės 951 
Hyde Park BoulėVard, Fairfax 8566.

Help VVanted—Male-Femrfle
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas afbū virė
ja restaurgrftūi. Kreijikitėš 4Š26 So 
Kedzie A vėrinė.--'

-■■•■m...

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE 4. flatai po 5 kambarius, Ki- 
wanee boileriu apšildomi. Dubeltavas 
octagon frontas, naujas mūrinis na
mas, 4 karų mūrinis garažas, arti 
parko, gatvekąrių ir biznio centro. ■ 
Namas yra atimtas už morgičių. 
Parduosiu už mažiau, negu morgi- 
čius buvo. Tikras bargenas. Agentai 
neatsiliepkite. Rašykite laišką adre
suodami taip: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 701.
H.| , ■■ ■ J. 3----------------------- _-------- - ----- k ■

PARDAVIMUI, 1833 Canalport 
Avė. Turi paaukoti, kad išlyginti pa
likimą, 2 atikštų medinis namas, 
krautuvė, 2 kamb. 1-me atfkšte. 4 
kamb., maudynės, etc. 2-rriė aukšte. 
Didelis porėtus, užpakaly. . Pilnas 
įrengimas Lunčtuimiui a(r Tavernai. 
Atdaras apžiūrėjimas Šeštadienį ir 
šeptintadiėtiį, 2 iki 5 vai. pd piet.

W. F. NlfeMAN,-
Užpakaly 1942 So. Halsted St: 

(4 iki 8 vak.) CanaI 0Š86.

PILNAI PRIVATIŠKAŠ ĖŽE
RAS, 107 AKERIAI

APLINK, 23 AKERIAI 
VANDENS

Real Estatė Fot Salė
Namai-Žemė Pardavimui -

BaUL m. SMITH and COMPANY 
Real Estatė, Loans and Insurance 

Tel. BOULĖVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiū- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymai už 
gerus bargėnuš; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kiSei- 
pkites •

. 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
' Ofisas 2-roš lubos sū J. J. Grish

Vieta randasi gražioje Wis- 
consino valstijoj apie 37 my
lios iki Wis. Delis ir apie 50 
mylių į vakarus nub Madlsoti, 
WTs. Ežero • privatiškurnrrsr yru 
valdžios dokumentu užtikrin
tas. Yra daugybe gerOš Žuvies. 
Pakrantes smėliuotos labai 
tinka maudyklėms.

Kaina $6,000.
Mokėsiu komisą agentams.
Kreipkitės:

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir sklėuas. 12 metų senu- 
jdio. Lotas 35x125. Kairia $4600. Da
lį įmokėkite ir Tikusius ant morgicio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, n a tau 
fūrmų.

Z. S. MICKEVIČE AND CO. 
6816 SO. Westerri Avenuė. 

Hemlock 0800.

■ NEGIRDĖTAS BARGENAS. Par
siduoda karhpįnis lotas So. Ęnglė- 
vfrpod, netoli Bėverly Hills. ria vieta 
buVo pirkta už $2500.00, o dabar 
ba?rdūOda už $1100.06, neš' savinin
kas greitu laikū išvažiuoja į Liėtd- 
vą. Kais pirmas, tas laimės. 1621 S. 
Hdlsted St., Chiėago, III.

E. W. WUNPERtICS 
JOLlEf, ILĖ.

ir

‘LOTAS PARDAVIMUI
Mainams ant katedžiaus arba loto 
Brighton Parke. Lotas randasi prie 
72 ir Fraiičiščo Avenūė. Kreipkitės 
36*06 West 40th St?, 2 aukštas fronte
•-> ■■ - JI .

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 
Chičagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yrą pašalpos, Į&ūi’ittinnj ir' 
kultūros organizacija, pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po-, 
iftittirii! $200, taipgi grahnėŠtai,' Vežiinas, kviė'tkai: Dabar riaūjl nariai' 
priimami nuo 15 iki 48 m.^ amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis^ 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 •— pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai; įsira
šę Drau^ijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tęs $2.50 veltui į Draugijos Ko'nkurso Banketą, kuris įvyks gruodžio

- lt d. OBrtif>ic Bdirfcoonv Įsirašyti Draugijori galima pet musų kbti- 
kursantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidąrUš: ketvegais — 9 ryto iki1 9 Vai. vakaro, 
pahė'dėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais 9 ryto iki 

. 1 vai. popiet. Kiekvtėhas Chicūgds ir apylinkes lietuvis, gerame sVeii 
; katos. stovyje, /ra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU- < gijon: f

CHK AGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS: ’

1739 S<y. Halsted, St. (2-ros lubos)

JŪOŽAPAS ARMALYS •
Peršiskyre su šių(J pašau'l'iū 

' 11, dieną rugsėjo, 1936 m’., su- 
laukės 57 įto amžiaus, giriięš 
Lietuvoje, saūkejių rir(ėstely, 
•šiąųlįų apskrity.

Paliko didėliame nuliudime 
mdfėrį Marcelę, sūrių Leonar
dą, seserį Ievą ir jos šeimyną, 
o Lietuvoj brolį Ariianą ir gi- 
nįihes.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyrp ir tėvelio bus laiko
mos Šv Mišios ŠV. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioj 11 d. rugsėjo 
1937. m. 8 Vąl. ryto. Kviečiame 
visus gimtines, draugus ir pa^ 
žįstąmūs .atsilankyti į pariialdas

Mes Tave, musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau- nebe
sugrįš!, bet mes ankščiau ar.

- vėliau pas Tave ateisime.- Ldūk 
mus ateinant! Nūliudę;Heka 
Moteris Marelė, Sunū^ Leo

k nafakri ir giiūinės.

YANKEE POtATO' CHIPS 
, POBCORN IR PĖĖTZEtS 
Pristaf 6rri Į Tavernas ir Reąta'uranus 
šėzo'riiįiiUs jirbtluktus. 'tąipgi parduo- 

dam saldainius ’vO'holėsalę.
4643 SOUTH HALSTED STREET 

fėt YAPdS 4996.

Help Wanted—Malė
Darbiirihkiį- jieiKi^

10 DIRBTUVĖMS berniuku —bė 
patyrimo -— $18.00..

wabAsh- EMPLOYMENT
202 So. State St. Room 900.

- tJrba FlowerShoppe
r

Gėlėą^ Mylintiems—Vestuvėms
—Bankietamą—Laidotuvėms—

. Papuošimams
4180 Archer Avenue

ITione EAFAYEI'TE 5800

REIKALINGAS patyręs dženito- 
riuš. Turi turėti rekomendacijas. 
Geras darbaš tinkamam žmogui. / 
Naujienos; 1739 So. Halsted Šti, 

Box 699.

PARDAVIMUI BrightOn Parke 2 
fiatų mūro namas, 6 ir. 6 kambariai, 
furnėso apšildymąs. Tūri būti .par
duotas su dideliu paaukavirnu, $4700

5 kambarių mūro burigaioto Mąr- 
OŪėtte Parke,' karšto vandėns apšik 
djfrhas, $320,0; retas bąrgenąs.

Rome Ownėrs Realty Mart
■ A. Shiilmfstras, brokeris
t / 4016 Archer Avenue,-

Tėl. Lafayette 6306

T ė M Y R t f
• Kurie turite nuosavybę nariitf. lo
tą, ūkę, bilė kur Jungtinėse VmšĮi- 
jose arba Lietūvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite. liettfviŠkai jįrba 
angliškai. Taipgi skoliriarii pinikus 
ir perkam iriorgičiūs.

namon Binance z coBB. 
6757 So. besteni Averinė 

CtflCAGO.
Biznis įsteigtas 1019 mėtaiš.

r. z.-- G , t ;, ,;,

Financial
Finansai-Paskolot

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ labai gėroihis 
išlygomis ir leritfvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Building 
Loan and Sūviūgs Assoėiatidn 
(Naujienų spūlkft), 1789 So. Halš- 
ted Street.

• - ...... -
Tabako

Tobacco Storeo

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaku. Pypkės, cigūreftfš^ cį- 
gąrus. Kviečiamu I musų krautuvę. 
472'8 Sto. ŪalstM St.. T^fcto^

■ Į . ............................UI .......... ........ II ■—»■■■ ........................ ...........

...kJa,. , -k.H/ iA Siunčiam Gėles ĮVEIK S vSa’uliL 
Dalis. .

KVIETKINĮINKĄS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabahts
3316 Sū. Halsted Stieet

Garsinkites “N-nose"

REIKALINGAS DARBININKAS į 
šiaūčių dįrbtuVė, taišymui būtų.

'*■ 2405 West 47th St.

Musical Instruments

Goldstein’S itiusič shoP 
914 Wėst MūxtfeM SL 

-3 blokai į vakatūš nūo italsfed St, 
Mažas trąp drū<ū įrėfigirttąs $22.50 
$125 naujas Martitt Troriipitas $65.60 
$125 Stygų .Bašaš V-.A-,.............
$99į Trombonas su keisii....... $35.00
$18; Smuikas,są keisu, šmicąs $6.5,0 

t $8.501 Nauh& ■QfMfas ūžL;^,L . $3.50 
I 1000 ihstrumėnfu pasirinkiihui.
Seriąs jūsų instrumentas, į mainus. JV"** -

PAlibAVlMUI biznio pfapertė. 
Geros įplaukos’. Rąridasi 10728/36 S.- 
Michigan Avė, Ątsilank’ykite arba 
rašykit 64.1 N. _ Dariien Avė. Ange
lo La Bėlla, 2 lūtos.

Į: MA^ŲUEfTE PARKE
Barsidūūda 3 mūriniai riūrhai: 1 

dūfIetis, p'6 4 kanto., 6 fcartib&rftį 
b'ūh^aįoSy' ir Storas su fletū. Turimd 
greitai parduoti, nės važiuojūrtie Unf 
farriit) dėl atoš. > 

ėst 71st St.

6662 SO. WINCHESTER? Dailūs 
1M ŽT^atts, .5,4 .^artibarM 
folriiširioti; garažas—$4žW. Wrnt6n 
and Narten, 6829 So. Halsted St.
_—n~ -j.

MEDINI ' CČTTAGE Mainysime 
ant biznio, gero ąutoinobįlip arba 
aht loto. Stankovicz, Hėmločk 0Š00.

'S,
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i
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NAUJIENOSE

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ĄutoinobiĮes , .
8 AUKŠTŲ MURO NAMA'S ir 2

PARDAVIMUI. G. M. C. EXPRESS aukštų medinis namas užpakaly. Rą-r 
ITRŲCK 192& gbOO’Sri. Emerald Avė. šukavimas. Savininkas gyverifl. 510 

Telefonas Boulevard 3034. West 32ruJ St. arti Normai Avė.
.7; -Z '■ i.

West 32nd St. arti Normai Avė.

A-,.'

ILGAI
Pašaukit mtis ttibjhu

CA-NAL 8500
Apgarsinimų,', kainos pri
einamos. Uz* pakartoji
mus gausit nuolaidą.

. .... v- .--v J w •



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Įvairios Žinios iš 
CiceroLietuvių 
Gyvenimo

/

kričio. Komisija planuoja užim
ti du 'vakarus šeštadienį ir sek
madieni. Pirmame vakare bus 
šokiai — jaunuomenei. Antrą 
vakarą įvyks “rimtas” paren
gimas, kuriame garbūs nariai 
gaus dovanas. Jų bus suvirš 25. 
Jie nėra ėmę pašalpos per 20 ir 
10 metų.

Tie metiniai parengimai su 
dovanomis draugijoms brangiai 
kainuoja. Juk draugijų turtas 
tai pačių narių, ir jeįgu ne toks 
didelis narių pasiaukavimas, 
tai tos kvoterinės draugijos,, 
kliubąi seniai butų užmiršti.

Raudonos Rožės KL Jubiliejinis 
. vakaras. — Kareivių D-ja. — 

Svečias Ciceroj.
> .jWll — —I     II,

Raudonos Rožės Kliubas ne 
juokais rengiasi prie savo me
tinio parengimo 30 dieną spa
lių, Liuosybes svetainėje, štai 
pereitą penktadieni mėnesinia
me susirinkime komisija patui- Tik visa bėda, kad ne visi tai 
kė platų pranešimą iš savo dar- supranta ir įvertina. Visiems 
buotės. Yra nutarusi rengti aišku, kad su 25c arba 50c me- 
programą/ ir gan platų. Kliubo 
nariai ir šiaip biznieriai, buki
te pasirengę sutikti komisiją 
ir nuoširdžiai remkite kliubą.

Švęs sidabrinį jubiliejų
O Draugystė Lietuvos Karei

vių savo sidabro jubibejinį pa
rengimą turės apie vidurį lap-

nesinio mokesčio draugija bei 
kliubas negali gyvuoti ir negy
vuos.

Cicero “nustebino”
Pereitas sekmadienis Cicero 

nustebino. Užplūdo svečių iš 
įvairių kolonijų. Tai buvo Chi-
cagos Lietuvių Draugijos na- buvo ir bus. —D.

Jus Galit Laimėt 
Turtą 
$100,000

t

Old Gold Kantestas Teikia Jum 
Dar Vieną Gyvenimo Prųgą

' ■ ■ i

Jus galit laimėt vieną iš 1,000 ________ t .. „... .... , 
riai. Aš esu tikras, kad Lietu
vių Liuosybes svetainė iki šiol 
nėra turėjusi tokios rimtos ir 
gausingos konferencijos. Tikrai' 
įtinka jai vardas “Kultūra”.

Tikrai butų buvę naudinga' 
musų keliems piliečiams atsi
lankyti ir pasimokinti kaip su
sirinkime užsilaikyti. * Aš tą sa-' 
kau iš patyrimo, nes pas mus 
dažnai mažuose susirikimuose 
tiek įsikarščiuojama, kad nei 
patys nariai nežino ką kalba. Ir 
tas vis rezultatas didelio “mari- 
drumo”. Atatinka patarlė: “Iš 
diedlio rašto išėjo ! į kraštą*’. 
Bet, ‘aUtra vertus

:-----
Cash Prizų,.kurių visa šunta 
yrą?. $250,000, i įstodami j naują 
Old Gold Komtestą. Pirmas pri
zas yra , $100,000. Yra taipgi 
999, kiti prizai, šis kphtestas 
susidaro iš įdėjimo trūkstamo 
pasikalbėjimo' tuščiame paveik
slo baliune. Atsiįankykit pas 
savo cigaretų dylerį ir papra
šykit jį duoti jum Pld Gold 
Cartoon Buletih DYKAI, kar
tu su pilnomis taisyklėmis ir de
talėmis, kurios liceia kontestą. 
Nėra’ jokių trinkių ar prigavi
mų. Dvigubai-švelnus Old Gold 
siūlo jums viso gyveninio pro-! 
gą, neit didesnę, nei praeitą I 
kartą, su didesniais prizais įr ’ 
su idėja, kuri sĮtiriaęi,’ ir jei ga-1 
Įima, yra labiau žavėtina, ne
gu pereitas kdntėst'a's. Tėmykit 
šį dienraštį dėl busimų prane
šimų.' . "' į ' ~

Aviacijos Diena
Rugsėjo (Sept.) 12-tą, 1937, 

Ford Airporte, Lansing, 111. Pra- Į 
džia programo 2:30 vai. po 
piet —r be aidtėliojimo.

Kelrodis: Route 6 važiuokit 
iki Burnham Rd. ir iki 195-tos 
gatvės.

Bus gražus ir šaunus pro
gramas.

7

SEKMADIENIAIS
NAUJIENŲ 
RAŠTINE

vėl bus atdara
nuo 9 vai. ryto iki 

1 vai. po pict.

f

• Penktadienis, rusg. 10, 1937

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Amžius Svoris

Akių spalva

Užsiėmimas

“GRAŽIUOLIŲ KONTESTĄ”. PrisiunčiuŠiuOmi įstojo į 

savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve

dėjų nurodymų.

35,000 skalb'ylęįų darbininkų 
Chicagojc nutapė streikuoti,1

KITAS DIENAS SAVAITĖJE 
NAUJIENŲ RAŠTINE ATDA
RA NUO 8 VAL. RYTO IKI 8 
VAL. VAKARO.

NAUJIENŲ ADM.

Parašas

visokių jei 275 skalbyįd’oš nesutiks pa-,1 
> kelti jiems aįgų: apie 10-20%.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

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

į kareivius ateities karams su Kiniją.

&
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- REZIGNAVO — Edvvard 
F. McGrady, darbo sekreto
res Francus Perkins, pągel- 
bininkas, kuris pasitraukė 
iš vietos ir nuėjo tarnauti 
Radio, Corporation of Amer
ica, kaipo patarėjas darbi
ninku reikalais, v

Acme Photo B
B =

“GENIJUS* — Alan Reed- 
Tokman, 5 metų bostonietis, 
kuris turi nepaprastą ausį 
muzikai. Jis gali sugroti ar 
sudainuoti bet kokią melodi
ją, kuri pasįejda jo ausis, ne
padarydamas klaidos nei 
vienoje gaidoj. Jo tėvas yra 

• buvęs Boston simf unijos or
kestro narys, o motina —žy
mi advokatė. Acme Photo

.'SK'S'K?:
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JAPONES ŠOKA — Tarp jų tautiečių ir kinų Azijos kontinente eina smarkus

mūšiai, bet šios japonietės tuo nelabai rūpinasi. Jos šoka ir užsiima sportu, lavin

damos sąnarius, kad butų sveikos, geros žmonos ir išauklėtų daug vaikų..; turbut

Acme Photo

silt

MEILUŽE ATĖMĖ NUO JŲ TĖVĄ —Paul Reeves Jr., 5 metų amžiaus ir sesutė 
Emma, 2 metų amžiaus, Iselin, N. J. šeimynos vaikai, kurie netikėtai neteko tėvo, 
25<>nictų Paul Reeves. Vyrą nušovė 20 metų mergina Margaret Drennan, jo meilužė. 
Mergina aiškino, kad Reeves ją kriminališkai užpuolęs.

Naujoji Krautuvė Bridgeporte x i
štai paveiksiąs Jos. F. Budrik naujos ir puikios rakandų krautuvės. Bridgeporto kolonija gali didžiuotis, kad Jos. F. 

Budrik įtaise tokią ; modernišką ir gražią krautuvę. Kiekvienas eidamas pro šalį, nori ar nenori, turi sustoti ir pažiūrėti i 
jos .langus.7 . . ... . |

Krautuve yra didele: — 50 pėdų platumo ir 125 pėdų ilgumo.
įvairių įvairiausių rakandų šioj krautuvėj yra sukrauta vertės už $50,000.60.
Už tokią sumą rakandų vienoj krautuvėj labai retai tepasitaiko. Galite sau įsivaizdinti, kad pasirinkimas yra kuo- 

didžiausias. čionai atsilankęs kiekvienas gali išsirinkti sau rakandus tokius, kokie tik jam patinka. O kainos čia nebran
gios. ’ . - * ' '

Iškilmingas atidarymas šios moderniškos Jos. F. Budrik krautuvės įvyks September 16 dieną. Kiekvienas atsilankęs 
į iškilmingą atidarymą, gaus dovanėlę. O tie, kurie ką nors pirks, gaus tikrai gražią ir naudingą dovaną.

Kita Jos. F. Budrik krautuvė yra prie pat šios naujosios, (3417 South Halsted St.). šioj krautuvėj dabar yra prista- 
J Ai.tyta visų žinomų išdirbysčių radio. Pasirinkimas didžiausias. Kas turi seną radio, verta jį tuojau mainyti į naują. Pas 

e Jos. F. Budrik jus gausite gerą nuolaidą už seną radio, mainant ji į naują.
ir svarbius skelbimus. Taipgi tėmykit iškilmingą atidarymą jo naujos ir

— Prekybos žvalgas.
Sekite Naujienose Jos. F. Budrik gražius 

moderniškos rakandų krautuves.




