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Jungtinės Valstijos Dalyvaus 
Devynių Saliu Konferencijoj
Šalis pritaria vyriausybės nusistatymui 

daryti spaudimą į Japoniją
WASHINGTON, D. C., sp. 

. 7. _ State departamento se
kretorius Cordell Hull ketvir- 

. tadienį pareiškė, kad galima 
laukti, jogei Jungtinės Valsti
jos dalyvaus pasitarimuose val
stybių, kurios pasirašė vadina
mą devynių valstybių sutartį, 
jeigu gaus pakvietimą daly
vauti ir kai gatfs jį.

Devynių valstybių sutarties 
pasirašiusių konferencija bus 
kaip ir antras žinksnis tikslu 
fnobilizuoti' mašineriją pasau
lio taikai Tolimuose Rytuose. 
Pirmą žinksnį šia linkme Jung-

tinęs Valstijos padare trečia
dienio vakare, kai State de
partamentas oficialiai paskel
bė, jogei jis skaito Japoniją 
užpuolike* konflikte su Kinija, 
ir kad. Japonija nusikalto de
vynių valstybių bei Kellogo- 
Briando paktams.

Iš pareiškimų spaudoj ir iš 
telegramų bei laiškų atsiunčia
mų prezidentui Rooseveltui ga
lima aiškiai matyti, kad Jung
tinių Valstijų gyventojų dau
gumos opinija yra prielanki 
vyriausybės akcijai kinų-japo- 
nų karo klausimu.

under Act of

Chicago, III., Penktadienis,

March 7, 1914 at the Post Office 
he Act of March 3, 1879

PLAČIAI NAUDOJASI NAUJUOJU TLTU.—Atidarius naują tiltą Chicagos pa- 
ežery, automobilistai labai plačiai juo naudojasi ir dabar ’kasdie tuo tiltu pervažiuoja 
apie 60,000 automobilių j dieną, tuo žymiai sumažinant susigrūdimą kitose vidur- 
miesčio gatvėse, ypač Micliigan Avė.

e w s
at Chicago, III.,as

October 8 d.. 1937

Japonija gal atsisa- Nuteisę bausmę do
vanojo amerikiečiuikys sutarties

TOKip, Japonija, spalio 7. 
— Japonija buvo viena iš de
vynių valstybių pasirašiusių su
tartį, kuria pripažinta Kinijos 
savistovumas. Dabar rengiama
si šaukti tarptautinė konferen
cija dėl to, kad Japonija su
laužė sutartį? Spėjama, kad Ja
ponija gali atsimesti nuo su
tarties. šiaip .\gi Žinios jjį - Ja
ponijos sako, kacTšaiy esąs di- 
delis pasipiktinimąs^Tautų Ly
gos ir Jungtinių Valstijų State 
departamento kaltinimais ja
ponams.

SALAMANCA, Ispanija, sp. 
7. — Ketvirtadienį, spalio • 7 
dięną, Ispanijos smurtininkų 
teismas išnešė sprendimą ame
rikiečio Harold E. Dahl byloj, 
kurs kariavo kaip aviatorius 
Ispanijos lojalistų pusėj ir ku
rį smurtininkai numušė žemėn 
bei suėmė. Teismo sprendimas 
buvo sušaudyti, tačiau tuojau 
bausmė Dahlui dovanota.

: Generolas Franco • pareiškė, 
kad jis paskelbs bėgiu 48 va
landų tolesnį amerikiečio liki
mą.

a

Japonijoj sąjūdis
TOKIO, Japonija, spalio 7. 

—Trečiadienio vakare Jungti
nių Valstijų State departamen
tas pasmerkė Japoniją kaip 
puolike Kinijos/ Ant rytojaus 
Japonijos užsienio ministerija 
sušaukė opiu reikalu (emer- 

i gency konferenciją, kaip spren- 
'i džiama, Amerikos .akcijai svar

styti. ,

Francija žada 
paramą

Dar antausis Vati 
kanui Lietuvos Naujienos

Kauno Apygardos Ligo
nių Kasoje 6,194 nariai
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GREEN RAGINA BOIKOTUOTI 
JAPONIJOS PREKES

KVIEČIA PALAIKYTI IR BOIKOTĄ VOKIETIJOS PREKĖMS

DENVER, Colo., spalio 7.— 
William Green, .Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
Federacijos suvažiavime kar
šta kalba1 pasmerkė tarptauti
nius banditus ir ragino tęsti 
boikotą' Vokietijos prekėms. 
Be to, jis ragino Amerikos 
darbininkus prisidėti prie boi
koto, ku’rį paskelbė Japonijos 
prekėms Britanijos Darbo Par
tijos suvažiavimas porą diedų 
atgal.

Tarp kitko Green pareiškė: 
“Mes buvome sujaudinti tuo, 
kad Hitleris persekioja mažu- 
mas, ir darbininkai nubalsavo

boikotuoti Vokietijos prekes. 
Musų tikslas yra tęsti šią tak
tiką... Kai dėl Tolimųjų Rytų, 
mes privalome pridėti savo da
lį tam konfliktui likviduoti.”

Paskui Green paskaitė Bri
tanijos Nacionalės Darbo Ta
rybos telegramą, kuri kviečia 
Amerikos Darbo Federaciją 
prisidėti pi^ie Britanijos darbi
ninkų paskelbto japonams boi
koto.

Greeno pastaba dėl šio pa
kvietimo buvo: jei butų mano 
valia, aš žinau, kad mes pri
sidėtume.

Giedra ir taip pat raus; vi
dutinio smarkumo vakarų ir 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 5:64, leidžiasi 6:22.

Iškasė 50 milionų 
metų liekanas

FRESNO, Cal., spalio 7. — 
Valstijos kolegijos Freznoj 
geologai atkasė liekanas dvie
jų milžiniškų senovės driežų, 
kurie, geologų apskaičiavimu, 
gyvenę prieš 50,000,000 metų. 

. Vieno iŠ atkastųjų skeletonų 
ilgis esąs 30 pėdų^

PARYŽIUS, Francija, spalio 
7. — Atsakydamas į preziden
to RooseveĮto kalbą Franci jos 
premjeras Camille Chautemps 
pažadėjo Francijos vardu viso
keriopą paramą bet kuriai tarp
tautinei akcijai, kuri bus tai
koma karui Kinijoj. sulaikyti. 
Chautemps padarė tą pareiš
kimą ketvirtadienį, spalio 7 
dieną.

Blum atvyksta Į 
Ameriką

Liberalai laimėjo
Kanadoj

TORONTO, Canada, spalio 
•7. '— Įvykusiuose trečiadienį, 
spalio 6 dieną,, rinkimuose libe
ralai laimėjo. Premjeras Mit- 
chell Hepbum ir visas jo kabi
nėtas sugrąžinta ofisui. Libe
ralų partija parlamente padidi
no savo daugumą nuo ,17 iki 
20 atstovų. Konservatorių kan
didatas premjero vietai Earl 
Dowe nepateko į parlamentą.

PARYŽIUS, Franci ja, spalio 
7. — Buvęs liaudies fronto 
valdžios premjeras, Franci jos 
socialistų vadas Leon Blum at
vyks į Jungtines Valstijas kon
ferencijai su prezidentu Roo- 
seveltu. Spėjama, kad jis tar
sis su šios šalies vyriausybe 
buvusio karo skolų ir bendro 
kooperavimo su Amerika klau
simais. Laikas, kada Blum at
vyks, $ar nenustatyta.

Vaikų paralyžius ■? 
nervų liga

BERLYNAS, Vokietija, sp. 
7. '— Vokietijos teismas Wur- 
ttemburge praėjusį ketvirta-įr 5,196 ŠeilliOS Nariai 
die*nį išnešė sprendimą, kurį 
galima skaityti dar vienu na
cių antausiu Vatikanui.

Tūlas laikas atgal Wurttem- 
bųrgp yyrįp^y^e.^uždąrė kele
tą mokyklų' mergaitėms, ku
rias palaikė seserys franciškię- 
tės. Vyriausybininkai argu
mentavo, ka<į nėra jokio reika
lo ptiyačįoiftš mokykloms, Yjes 
yra pakankamai valdiškų moky
klų.’ Franciškietės iškėlė bylą 
teisme įrodinėdamos, kad kon
kordatas, su Vatikanu4 duodąs 
joms teisės mokyklas užlaiky
ti.. Wurttemburgo teismas 
joms tos teisės nepripažino ir 
palaikė vyriausybininkų pusę. 
Esmėj šis teismo sprendimas 
sako, J<ad konkordatas su Va
tikanu, kiek jis liečia Vokie
tijos vidaus reikalus, tiesiog 
neekzistuoja. Sprendimas yra 
dar vienas smūgis Vatikanui.

NEW YORK, N. Y., spalio 
7. — Tyrimai daryti su bež
džionėmis rodo, kad \vaikų pa
ralyžius yra nervų liga. Taip 
pareiškė Dr. Maurice Brody 
Providence Hospital štabo na
rys, Amerikos Viešosios Svei
katos Asociacijos susirinkimui 
praėjusį trečiadienį. Pasak dak
taro, tyrimai daryti su beždžio
nėmis rodo, kad yvaikų para
lyžiaus nuodai nesireiškia kr a u- 
j u j, nė limfose. Jis tačiau pa
brėžė, kad jokių tyrimų neda
ryta su žmonėmis.

HKl.

Originali 300 metų 
mečetė

Fašistai grūmoja 
boikotu Amerikai
ROMA, Italija, spalio 7. — 

Fašistų rateliai Italijoj nepa
tenkinti prezidento Roosevęlto 
kalba ir State departamento 
pareiškimu, taikytais agresin
gosioms tautoms. Fašistai lei-j 
džia suprasti, kad Italija ga
linti paskelbti boikotą Ameri
kos prekėms. . ' >r*

KAUNAS. — Kauno ' Apy
gardos Ligonių kasos žiniomis 
rugsėjo 4 d. kasoje buvo 6,194 
kasos nariai ir ,5rJ06 Šeimos 
nariai. - vMfedięįbOŠ/ ^pagalbai •- iki- 
šiol kasa jau išleido apie 180,r 
000- litų; įvairioms pašalpoms 
išleista 90,000 lt., gydymo j- 
stajgoms ,r steigti ir. laikyti — 
9,584 lt.,'. !jr ‘t.t Šiuo metu ką- 
sa išlaiko' tris sveikatos glo
bos įstaigas. Jos yęikįą Jona
voje, Vilijampolėje ir Alekso
te, t.y., tose viętose, kur yra 
daugiausia fabrikų ir dirbtu
vių ir kur yra daugiausia dar
bininkų. Įstaigos veikia kasės 
gydytojų ir gailestingųjų sese
rų priežiūroje., Be to, sveika
tos globos įstaigų gail. seserys 
dažnai lanko ligonius • namie, 
teikdamos jiepis įvairių svei
katos ir higienos srities nuro
dymų ir med’icinos pagalbą. Jei 
kurie ligoniai dėl ligos ar ku
rių kitų priežasčių į centrą 
negali ateiti, visi gydymo veik
sniai jiems atliekami vietoje.

Šiuo metu Kauno Apygardos 
Ligonių \Kasoje dirba apie 50 
medicinos gydytojų ir apie 30 
dantų gydytojų, be to, jiems 
padeda gausus medicinos pa- 
gelbinis personalas.

nuo
Raižių

Alyttfs—17 kilometrų 
Alytaus yra nemažas 
kaimas, kuriame gyvena vie
ni totoriai./Sakoma, kad jie čia 

pųp Vytauto Didžiojo 
laikų. Šiame kaime yra origina
li prieš? tris šimtus metų sta
tyta medine mečetė, kurioje 
totoriai per mėnesį kartą, o 
kai kada ir du kartus susiren
ka melstis. Pamaldos mečetėje 
būna tik penktadieniais. Mai
ną—dvasininką jie renkasi iš 
savo tarpo. Nors totoriai savo 
kalbos nemoka; namuose kal
ba lenkiškai ir gudiškai, bet 
kai kurių savo tautos papro
čių griežtai prisilaiko. Pavyz
džiui, nelaiko kiaulių, nevalgo 
kau’lįenos ir kiekvieną penkta
dienį • švenčia. Prie žemės pkio 
darbų labai prisirišę, gerai ūki
ninkauja ir labai geras daržo
ves išaugina. Jie savo daržo
vėmis maitina nė tik alytiš
kius, bet ir kauniškius. 
t ■ \

Dabar Raišiuose yra 2 kom
plektų pradžios mokykla, paš
to agentūra, kooperatyvas ir 
pieno nugriebimo punktas. Be 
to, dar čia veikia VVS-gos tp- 
torių skyrius, kuris .gana gra
žiui tvarkosi.

Raižius dažnai jjanko įvai
rios ekskursijos, kurios labiau
siai domisi sena ir originale 
mečete ir totorių kapais.

Rusija perka gink
lus J. Valstijose

WASHINGTON, D. C., sp. 
7. —* Rugsėjo mėnesį Sovietų 
Rusija nupirko Jungtinėse Val
stijose karo medžiagos suma 
$10,000,00(1. Daugiau4 nei > pusė 
pirktos medžiagos buvo reik- 
menės karo laivams. Washing- 
tono valdžia leido suprasti, kad 
ji davusi savo sutikimą šiai 
biznio tranzakcijai. 

•i

Tą patį- rugsėjo mėnesį Ki
nija pirko karo medžiagos 
Jungtinėse Valstijose 
$2,809,099.

Streikas dėl kišenių
- užsiuvimo

, FLINT, Mich., spalio 7. — 
Aštuoniolika veiterkų viename 
šio miesto restorane paskelbė 
sėdėjimo streiką. Jos skundžia
si, kad restorano menedžeris 
įsakęs užsiūti jų uniformų ki
šenes ir tuo budu sulaikyti jas 
nuo priėmimo arbatpinigių 
(tipsų).

Prie streiko prisidėjo devy
ni busų vaikinai ir kepyklos 
darbininkai.

suma

Turkija stiprins 
laivyną

ISTANBUL, Turkija,

oro

spalio 
7. — Turkijos vyriausybė pa
skelbė, kad yra numatyta ap
rūpinti šalį oro laivynu susi
darančiu .iš tukstanties naujų 
aeroplanų. Užsakymai aeropla
nams jau4 esą paduoti Jungti
nėse Valstijose ir kitose šaly
se.

Rezoliucija boiko- s 
tuoti Japonijos 

prekes

Streikininkai įsigijo 
savo dirbtuvę

SPOKĄNE, Wash., spalio 7. 
— Dvylikos Spokane skalbyk
lų streikuojantys darbininkai 
nusipirko savų skalbyklą ir at
einantį piimadienį pradės joje 
dirbti. Dali laiko jie dirbs, o 
kitą dalį eis pikietuoti tas dirb
tuves, kuriose streikas yra pa
skelbtas.

Nauji aliejaus šalti
niai Illinojuj

sp.

Naciai‘įspėja 
Rooseveltą

__ •

BERLYNAS, Vokietija,
7. —' Nacių vyriausybė išlei
do pareiškimą, kuriame tarp 
kitko sakoma: “Jei preziden
tas Rooseveltas yra tikrai pri- 
siruošęs imti ant savo pečių 
atsakomybę dėl; naujos inicia- 
tyvoss pasauly, jis tegul neuž
miršta, kaip jo pirmtakurio 
(Wilsono) laivas sudužo.”

Atkasti indėnų 
buvę kaimai

ROCHES.TEr/'n. y., spalio, 
7. — Rochesterio muzejaus-, ar
cheologu į atkasė prie Oneida 
ežero dų buvusius i prieš; 2,000 
metų; indėnų kaimus

ti

Nuostolingi Gaisrai
SINTAUTAI, -i- Sintautų v., 

Šen. > Lyplių . km. ūkininko č. 
Maumevičiaus ūkyje kilo gai
sras, kurio metu* sudegė kluo
nas su nekultais javais, maši
nomis ir vežimais, malkinė su 
staličių įrankiais ir. gyvenamo 
namo stogas. Viso nuostolių 
padaryta už 9>550 lit. Turtas 
blivo neapdraustus. Gaisrą už
gesino šakių štilių ugniage
sių komandą. Ugniagesiai į 
gaisro, vietą atvyko labai gręi- 
tai, tik visa helaimė, kad ;grei- 
tesniame gaisro likvidavimui 
stigo vandens. < ;

Tą pat naktį Plieniškių km. 
sudegė ūkininko MeizeraiČio 
gyvenamas .namas su visu tur
tų4. Nuostolių padaryta už 2,237 
lit. Namas buvo apdraustas 
2,000 litų sumą. Pirm6jo? gai- 

starojo dėl blogo dumtrau- galios mirė dėl plaučių užde-

DENVER, Colo., spalio 7.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime rezoliucijų komi
tetui paduota rezoliucija pa
skelbti boikotą Japonijos pre
kėms parduodamoms Jungti
nėse Valstijose. Keletas Fede
racijos vadų, jų tarpe Matthew 
Woll, pareiškė pilnai pritariu 
šitokiam sumanymui. Reiškia
ma nuomonė, ^_kad sakytą re
zoliuciją suvažiavimas priims.

OLNEY, III., spalio 7. — 
Naujas aliejaus šaltinis visai 
prie miestelio Noble, Illinois, 
išmušė aliejų 60 pėdų aukštin. 
Southern 
kompanija 
sis šaltinis 
1,250 iki 
dien.

Illinois Petroleum 
nužiūri, kad nairja- 
duosiąs aliejaus nuo 
1,500 bačkų kas-

Mirė p-nia Harry 
. Hopkins

kio.

Operacija gelbėjusi 
miego ligoj

MEMPHIS, Tenn., spalio 7. 
-r Grace Lacroix, 27 metų nur- 
sė, susirgo miego liga ir iš
miegojo 22 dienas. Daktarai 
pastebėjo sutinimą jos smege
nyse. Merginai padaryta ope
racija. Pasak daktarų, mergi
na po operacijps sveiksta, ir 
yra .vilties, kad ji pilnai pasi
taisys. ’

■ '/r.-7' . 9 ' t.
Daktarų diagnozu, p-lės La- 

cr6ix bga / buvusi panaši tai, 
kuria, sirgo Oak Park mieste
ly, Illinois valstijoj, Patricia 
Maguire keletą mėnesių Ir pa-

gimo.

Miissolini atšaukė 
Sūnų iš. Amerikos

WASHINGTON, D. C., sp. 
7. — Garfield ligoninėje mirė 
ketvirtadienį, spalio 7 dieną, 
p-nia Harry L. Hopkins, 
Works Progress administrato
riaus žmona. P-nia Hopkins 
sirgo ir gulėjo ligoninėj dau
giau nei mėnesį laiko.

Ketvirtadienį Chicagoj buvo 
sustojęs Vittprib Mussolini, Ita
lijos diktatoriaus sūnūs, grįž
damas iš Kalifornijos į Euro
pą. Gandai eina, kad Musso- 
lihi įsakęs sunui grįžti iš Ame
rikos namo ryšy su kalba, ku
rią prezidentas pasakė antra
dienį, spalio 5 dieną, \ ir su 
Jungtinių Valstijų nusistaty
mu prieš japonus kinų-japonų 
konflikte.

Bet Mussolinio sūnūs Chica
goj paneigė šį gandą ir pareiš
kė, kad jis buvęs Amerikoj jū- 
džių pramonės studijuoti ir 
dabar grįžta Italijon, kur ma
no judžių 
tis.

Siūlo Edvardui “so 
stą” Amerikoj

pramonėj darbuo

NANTUCKET, Mass., spalio 
7. — Atrodo, kad dar kai ku
rie žmonės ir Amerikoj nega
li be karaliaus gyventi, štai 
sakoma, kad šios- salos, Nan- 
tucketf, gyventojai pasiuntę bu
vusiam Anglijos karaliui Ed
vardui, dabar Windsoro kuni
gaikščiui, pakvietjmą, kad jie 
malonėtų gyventi ribotoj mo
narchijoj, kurios galva butų 
jis, Windsoro kunigaikštis.

Kaip kas nori, taip gali su
pranti šį pakvietimą — kaipo 
rimtą dalyką, arba kaipo juo
ką.
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Benkfefas. *— Smuiką. PėrtsitVrih 
>o. — Grutonai be “Amt-- 
kūniškų” lietuvių pagalbos.— 
žinios iš Draugijų.

ROSELAND. Draugijos.
Vytauto Nr. -2 ir KliuBų drau
gijų susivienijimas bendrai nU-i 
tarė rengti bankiėtą. BatikfetaS 
įvyks lapkr. (Nov.) 13 d. Dar-- 
bininkų svetainėj, 10418 Mb- 
chigah aVe. Įžanga bus 76č. 
Prasoina kitas roselando drau
gijas nieko nerengti viršmine- 
tojė dienoje. J '

Žagariečių Kliubas

darbuotoją

Spulka pėrsiofganizttojri
United Lithuanian Buildipg 

and Loan Ass’n pradeda veikti 
plačiai ir persiorganizuoja pa
gal valdžios reikalavimą. _ Ren-> 
giasi atidaryti raštinę prie Mi- 
chigan avė. Kiek laiko atgal 
buvo pasikvietę adv. K. Gugį į 
spulkos susirinkimą, jkaipo Špūl-, 
kų tvarkymo žinovą.

* „ • * I

Pagal adv. K. Gugio patari
mą, dabar yra vedamas persi- 
ofgąnhavimAs. Kalbama spiilka 
jau senfa'į gyvuoja. Laike de
presijos sumažėjo skaičium na
rių, nes daugelis atsiėmė savo 
pinigus pragyvenimui. Ne tik, 
negalėjo daugiau įmokėti, bet, 
turėjo ir sutaupąs ištraukti.

Sekmadienio vakarą
j.

.1 šį sekmadienį, spalių 10 d 
j, 43
įjat;, apie /ė Vai. Vakaro suši- 
NraŽftyos žagarięčiai ir jų kai
mynai pašifiiįksminti ir kartu 
savo kliubo narės ir veikėjos 
Marijonos Meravičienėš pa
gerbti. Ji sirgo per septyniiis 
ihėiYėsius ir tupėjo tris opera
cijas. Daugelis iŠ draugų jau 
'abejojo iar ji begales pagyti iš 
tdkidš štfhkid's ligos.

Tačiau, draugė Meravičiėhč 
pėgljo ir m ės jį fna’tyšftnė šiam 
drengi skabi vakarėly pajaunė
jusią, sm&giį. čia ji galės Su 
Visais sVeČfais ib Viešniomis 
vaišintis su iš žėgarės atga
bentais ušėckais mlnagais ir 
kotais džiovintomis žiuveleiYiis. 
Tąip pat, iš švetpuolio brava- 
ro bėteŠa Ir kitokiais gėrimais. 
Šauni žagariečro Juozo Balako
~ ~~ —2/2— . .. .. ■. ■ —

•Ir dar kaip! Mat, aš 
pasielgiau* neatsargiai, paklauš- 
dariias kaip jam sekąsi.

Ji:—Bet tai negalėjo „ trukti 
visos valandos I
'Jis

NEA'fBAftftlAi PASIELGTA

J iAš .stebimos, kodėl tu 
Visą valriudą į$vfeaVai; paverti 
vakariėnSs! ■ / '

Jis':—AŠ gatvėje sutikau mu-

PA^EkO į MUVIUS. MII-
- cfited Ann Bi*own pter pusant

rų toetų dirbo išVedžibtoja 
vlenritoe tos Angeles kino te- ; 
airė, 'točiriuš ją pastebėjo 
muVių talėUtiį ieškotojai, taip •] 
kad ji iš teatro pateki į mū
viu studiją, kur su atsidėji- 
mu studijuoja vaidinimą ir 
tikisi su talku iškilti fhtuvią 
žvaigždės.

muzika grieš latviškus ir lie
tuviškus šėkius.

NUdŠMžiki užprašo
KOMITETAS.

PASKELBI KARĄ
KING MIDAS AUKŠTOMS MAISSTO 

KAINOMS

Penktadienis,. spaL 8, 1937

JUOKAI
" ‘ ' '■ .'l t'*,.

i i u .'.'Ė” ■'« »■

7 • . • • • •

kuriam hėšisėka pa
rašyti skubotą telegramą paš
to įstaigos plunksna, sako už 
kasos sėdinčiai panelei: “čia, 
tur būt toji pati plunksna, ku
ria karalius Jonias parašė Di- 
džiąjį Chartiją.”

. “Informacdnis skyrius—se
kantis langelis” r-atsako pane
lė.

VAIKO LOGIKA
Motina:—Kodėl tu nepasidą- 

lijai su Savo sesute obuoliė? 
Jiik aš tau sakau/ kad pasida
lytas džiaugsmas;* yra dvigubas 
džiaugsmas. H

•< . • .

Suhus:—Aš nogėjau tai pa
daryti, tnamyte. Bėt kai aš b- 

• buolį perpid viriu, pamačiau, 
kad padalytas obuolys yra tik 
pusė obuolid.

... tt MB |lU ,įŪ'.

2-ra it Paskutine Savaite v
Sprustis visa šaVa'itė sveikino Šį 
paveikslą kaip Sovietų. Rūdijos

» Gė'riauM b

AMKlRO- PERST ATO

Mažas Juliukris pirm$ kartą 
jOį irkluotojas/ “Mainote,— 
s<ąko jis,—jie, tur būt, Ncmu- 
Vią šiltoj a."

biznio) reikalu Užeikit 
pas

Juozapas Ažukas
Bridgeportė išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
NelaūĮdte pakol jus tokia nelai
mę ištiks — h’psidrauškitė tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

proferTV oWNEKs ąssocia
TlpN OF HRIDGEPORt 

3303 So. Lltuahica Avenue
Tel. Boulevard 3450 

(Atdara nuo lo “ryto iki 9 vak.)
■ ....i...... ...n ..lt , N.U.n.^

Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midttife .
6630 So. Wekterh 

"Avė., 2nd rtririr! 
Hemlock 9252 

FatarntuĮtt į^rlė 
gimdymo natatiO- 
se ar, ligoninėse, i .raMusuvjj*.
du odų massage 8939 SOUTH CLAREMOftT 'Affc

Vaizdo—a-10 A. it ment ir magnę- 
tie blankėts ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto, ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-14Š4—Tel. Central 4411-2. 
Namų ofisas—3323 So. Kalstai St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti,

JOSEPH J. GRISU 
, lietuvis advokatas

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND*AVENUE 

Res. 0515 Šo. Rockfrell St.
Telephone: Republic 9723

Ofiso ToL Virčiai* MM . 
Residence Tel. BEVERLY 8243 

DR T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHEĘ AVENUE f 
Ofiso valandos:

luO 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakirt 
-. Rezidencija: - -

Nedalioj pagal sutarty.
---------------------- ;—

DR. L E. MAKARAS
10158 S. MicMg.n Avė. 

ROSELAND—CMICAOO, llAi 
Tel. PULLMAN 1193-8277

A. Mėhtvid, D
Węst Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 8 bo pietų, 6 Rd 8 vak.

Te|. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvnck 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4^y. p. p. ir nuo 7 
iki 9 V. všk. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais SUsitaraa 
OFISAS IR REZIDENCIJĄ 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 801«

J

“Grinoriai” ij
l • s *

United Lithuanian Pol.tįcal 
Club of 9 Wa?d šįmet vaidybo
je yra visi “grinoriai”, bst jie 
labai gerai tvarkosi, be pagal
bos “amerikoniškų” lietuvių. 
Taip pareiškė A. Draugelis, kal
bamo kliubo pirmininkas, pa
skutiniame susirinkime. P-noA. 
Draugelio pareiškimas y r ą-y pa
šaipa tiems, kurie §įme 
traukė iš kliubo aktyvai 
kimo, manydami, kad De jų 
pagalbos nieko negalės veikti. 
KHubo veikitoas eina taip ge
rai, kaip ir pirmiau.

Kultūros Draugija rengs 
parengimą į

Boselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas, įvykęš 
spalio 1 d., nutarė surengti gra
žų parengimą po Naujų Metų.

Roselandietis.

Mt. Greenwood 
SLA kuopa

kuopa paši-: 
gėlėmis. Dai- 
313 kuopos 

Amelija Ju-

Tai jau prasidėjo programai 
SLA kuopų susirinkimuose. 
M t. Greenwood kuopa bu vo 
pirmutinė. Jos pirm. B. *Wa-> 
lantino pastangomis ir kelių 
kitų narių kooperacija, perei-. 
tą šeštadienį, sprilio 3 d., pO 
kuopos susirinkimo įdomią kriL 
bą pasakė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj iždo globėja p-lė, 
E. Mikužiutė. Ją 
tiko su muzika ir 
navo chicagietė, 
(jaunuolių) p-le
ciutė. Ir ji apdovanota gėlė
mis. Po to sekė muzikalia pro
gramas. Kaz. Jurkaus vedamas 
kvartetas griežė taip, kad ir 
dideliuose parengimuose jis 
butų įdomybė. Smuikininku 
jame yra 9 metų amžiaus vy
ras Vincas Kalinauskas. Ir nė 
šykštus šitie muzikantai. Po 
įvairių melodijų ėmė rėžti šo
kių muziką ir neriai leidosi 
šokti. Paskui jau seki gardus 
užkandžiai ir alutis. Tai’ buvo 
programas, kokį vargiai įstengs 
nurengti ir didžiosios Chicagos 
kuopos. Dėdė B. Mišeika, kuris 
yra kuopiu programų komisi
jos pirmininkas, tik glosto sa
vo ilgą barzdą ir gėrėjasi, kad 
jo darbas net pačioj pradžioj 
eina taip sėkmingai.

./ ! » l<>

Garsinkitės “N-nose”
I

r į .i i ,i i i

bulve;
U. S. No. 1 Ptakioš 
Wisconsino baltos 
Cobbters \ ‘
Žiemin-ės . . .J------- ---

S M .09
MAIš. 

, 100 SV. . • ■ 
r

OBUOLIAI
Puikus Micljigan Valgomi ir
Verdami. Pilnas X,
Bušelis .......   ■ 53 C;

GRElPSAI -
Michigan Cėncdrde. Puikus 
Vynui ir Džėlei.
Kaina §3 C

\ 1V11LTA1
Garsus Ceresota Ženklo -

Tik po 1 inaišą—„.j,....:.;.. ........

CUKRUS
G & W Tyras Granuliuotas
10 gvarų maišas. Tik po Į maišą

MUILAS
American Family

93c

Chase & Sanbomg gabalai 23c • j SV. 23(5 
_____________ 2 svarai apribota. , 
SRIUBOS Cambj ell tomato

4kena*25ę
JELLO RINKTINI SKONIAI

3 akeliai | Qc

.. 10 gab. apribota

Oll BOY SLYVAI

ŽN6'24te'25c| 4^/256
Carhation MILKAS

......... - .... . ; -
Tos Kainos btis Penktadienį, šeštadienį ir 

Sekmadienį J •
Atdara—visą dieną sekmadienį ir kas vakarą iki 9 v. vak

iii ii ■ i IĮ. >■*

ŠAUKIT CALUMET ©969
UNIVERŠAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, NQt mc
x 10 West 18th Street lS?^T  ̂^STIIEET0

Ir m tįsų patyręs inžinierius
- atvąžiuos , į jusu* namus ir k L. I 'uFr 

suteiks DYKAI 'apskaičiavi- I
tną dėl namų apšildymo rei- J | Hyj 
kmerių (plant), garų ; arba
karštu Vandenili šildomą. L . U. |MjĮĮU IJL1 (SI NEREIKIA PINIGŲ . IMO- O I OlkTOlĮ™®

1 KETI — 36 MĖNESIAI IŠ- į
I - MOKĖJIMUI—ŽEMA H ||M |{|K| ||ll j 

- PALŪKANŲ KAINA. Ęy Į į|į| Į |Į Į j ||Į ĮI į I Ji
Atdara vakarais, ifci 7 vai. 
Nedeliomis Įįty 1 v. dieflą'

„ . J. z-'.<...v RBk3

Apysaką apie didį /nokšllninką 
bolšbvikų revoliucijoj. Taipgi vė
liausias žibias iš U. S. S. R. kino

SONOTONE
66 E. Vari Burcn

Šiokiomis dienomis atdara 10:45 
A. M. 25c iki Jį P. M.

pabrukę?
Raišty* viSOins patrūkimo rūšims. 
B0DY RRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim. tamprias pąnčiakas 
jūsų mierrii. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo- 
ksAiniriOSė priritaifcuose per tris 
gfentkkrtes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO 0RTP0PED1G GO.
183 W. Lake St. ‘

Arti ptie WeHs Street.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lotre Avė. Tek Yards 2510

-.|AiggrUVlV DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
' S ENIAUS1A IR D l DŽIAUS F A. LAIDOJIMO JST AlG A

.'.ambvlangC 'i 
- DIENĄ IR NAKTĮ.

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

'4447 South Fairfield Avenue 
' S Tel. LAFAYĖTTE 0727

a r. ■ -z . . Vi' > .■ k a J l

1 - koplyčios visose• T "\^ -r-1 ‘4 koplyčios visos
isZctAl Chicagos dalys

f, Klausykite musų Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. Vakaro iš wį H. F. C. stoties <1420 K.) — Pranešėjas 

saltimieras.

■- 5—t

Laidotiivitį; Direktoriai
■ NARIAI • 

Chicagoš, J 
. Cicero A
Lietuvių; ■ 

Laidotuvių ■ 
Direktorių 1 
Asociacijoj

Ambulance
L, Patarnavi-

mas Dieną
1 ir Naktį

TURIME , 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

< „ ' ; - ... S. P. MAŽEIKA Yards 1139
^319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVICIUS
'4348 So. £aįifprnįa Ąvenjue Phona Lafayette 3572 "ŽnM . ,-.'iM . „I « ii . i i . - « -   . , ,

' ■ A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue JPbone Boulevard 4139

A

i .. ' •■ į- A. PETKUS .
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

-,7;.- ... ' ... ----------------------------- —

P. J. RIDIKAS
So. Halsted Street Boulevard 4089

■ I ll ■ I ■ lIlillBltatl ■ Į Į ■ I> ■ I ■ >1 ■—Į—■■■■—l.ll... ■

718 West I«lh Street Phone Monroe 3377
.llHlN »■!■» i I. Į Įį. iii.. <11 i'. I». . ,..į> 1*1 <1 > ■> ll » t II l» ! 7.1_

i. j. žolp Hone BouL 5203
1646 Wėšt 46th Strieėt Phone Boulevard 5566
«^iį'tt' 'li.i.l I..■ . ,i..įifilti'i|UyiJii>W. įiw»F..Į Į|||„ ..ii1Į)l,i„n,i

s. M. SKUDAŠ

' LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Mace Phone Canal 2515
ŠKYRIlTS: 42-44 Ehst l08th Street Tel. PtiUmtai M70

i»i ttti,iaaM»)iiii>^aiU»»i4i*>^^iii«7.ii»ii^iy)jĮ-l|iii)iaiĮĮįirĮjHį-iii«i^ nįįĮtfiirįinĮiaZi.įįkiii'iV , i n’

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Ave»^ ; v " r.... «««*

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

OfiRO Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3895

KAL&1ARĖTŠKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tėl. Prospect 1612

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT

DR. STRIKOt’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV&

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki ll ir irab 6 iki 8 s 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso. Tel.: Boulevard 7820 • 
Namų Tek: Prospect 1930

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias, 
klaidas. Specialė atyda atkfeipikma 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai.. 
Nfedėlįoj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be ūkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7580

G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
.» Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West p5th St. 

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

Nedeliomis pagal sutarti.
X,, n.O , ........ -- •;

lietuvis

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
k ; > praugijoa

Phohe Hemlock 2001
DR. JOSEPH KELLA

DENTIBTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Serodoj nasrai sutarty.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2Ž01 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7--8 

Serėdomls ir nėdėl. pagal sutarty 
Rez. 6631 Ro. Callfdttilh AVenue 

' Telefonas Republic 7«68
------ Į ......... .
Ofiso Tel. Boulevard S#1 S

DR. BERTASII
756 Wcst 35th St.

ędr> bf 35th and Hatetad Sts.
Ofiso vąlandoR nuo 1-8 nuo 6:80-8:80»

<>ipENTISTAS ■; ',
4645 So. .Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
, „ 1jįrriįg.

. Kiti Lietuviai Daktarai _

Dbctor Manikas
PHYS1CIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Vigiriia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, Iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

Bįrž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dą popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

Tel. Boulevard 5914 Dferią ir Nakty u 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenciją 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted. St.

Valandos: nuo .10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakarė 

Šventadieniais tik Stisitafus
Phone BOULEVARD 8483

Rest Phone: Office Phpne:
Laf. 7383 Pros. 1012

I)r. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. We8tern Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popit 

išskyrus sekmadienį ir- trečiadienį.

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietnviąms žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

vr Ofikak ir Lahėrhtbtijąi '
1034 W. 18th Št., netoli Morgan SL 

Valandas hųo ,10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

TęL Canal .3110
Rezidencijos tolefėriai:

Stiperior 9454 ar Central 7464
--------------------- u------------------- :---------------___________________________

Dr. Charles Šegal
OFI&AkS

4729 So. Ashland Avė.
'2-ros lubos.

CHICAGO, ILL.
. .. OFISO VALANDOS: .

Nu6 1b Iki 12 ryto, tufo 2 Iki 4 
Vai. po piet tr nuo 7 IH R&d vai 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yafds 0094 A

Dr. Maurice 1
MSI 8OVTR ASHLAND AVk.

Ofiso valahdos:.
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po plėtų 
7 iki 8 VH. Nerta, rilio TO Iki 12 

Res. Telephone PLAZA 24M ,

n

Ofiso valandoR nuo 1-8 nuo 6:60-8:80* . .. . .... M

TeL Kenvrood 5107 ' ‘



COAL 
Anglys

Gera Proga Drabu- (?

NAUJU STYLIUNulaužė Rankos Rieda Kaulą

MODELIAI

ir aukš

aukšČ
Dydis 5 Prisimieruokit Dabarfirmos

Reguliarės Kainos

BIRUTE
PONIOM PANCIAKOS

CT 2261

CAMPBELL’S BRODUKTAI

COMET

ziaiseeing 2U uijc. kenai 130

NĖRA KO BIJOT

Gold Dust SPULKA maloniai jums PAGELBĖS

BARTLETT GRUŠĖS 3 sv. 230
VNIVERSAL TOILET TISSUE (1000 lakštų)

MATYKIT MUSŲ MES OS DEPARTAMENTĄaujienos

2 pakai 230 
pakelis 100

Tvirtos 
Odos.

VAKA 
SEKMA-

PIRKIT^S
MALEVAS

on Fri- 
see all

Dideli pakai 170
2 maži pakai 9c

Suedes
Cuban Heels

Automobilis sužeidė 
Garfieldparkietį 
Davidonį

Visi vėliausi styliai. Vi
sų odų. Visokių kulnių
Mieros 3 iki 12. Platu
mas AAA iki EEE. ’

DYKAI DOVANOS
Kokybe—-Mandagumas

FRANK JILEK, Savininkas. Republic 0469.

POLL PARROT—STANDARD BRAND 
Senomis ir Žemomis Kainomis

Vaikam ir Paneljėm 
ČEVERYKAI

Paradise Soda '
CRACKERS

170 sv’ pakas 
(Skoningai Pasūdytos)

Maleva ..... ‘ ■
Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už / ’/z 

kainos.

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

P.VENGELIAUSKAS
Išrenduoja SVETAINĘ Vestuvėm, 
Šokiam, Bankietams, Parems ir 
tt. Ypač svetainėje randasi visi 
patogumai dėl VESTUVIŲ.

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė.
Tel. LAFayette 4112

Tad, nepraleiskite1 progos ii 
apsipirkite sam reikalingų daik
tų. žiūrėk, jų skelbimą Naų 
jienose šiandien. -

PURSILK, CHIFFON
Vėliausios Rudens Spalvos

Metinis išpardavimas plas 
H. Seigan

musų sekretorius suteikę jums visas 
informacijas.

1739 SOUTH HALSTED STREET
' Telefonas CANAL 8500

No. 2 kenas
Jūsų Pasirinkimui

2 UŽ 250

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

PAINTEKCHANGE 
<■ •

2000 Milwaukee Avė.
6836 So. Halsted St.

2274 Elston Avenue
Skyrius KENOSHA, WIS.

Centralis telefonas
ARMITAGE 1440

MES LAIKOM FLORSHEIM RED CROSS 
ČEVERYKUS

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

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

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

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

We Get Repeat Orders For Our 
High Grade 

ILLINOIS COAL 
$4.75 to $6.00 ton

DELIVERED ANYWHERE
Call Day or ARDMORE 6975 

Night

TOWN OF -LAKE. — Besi
artinant žiemos sezonui ir ru 
pėsčiai padidėjo. Laikai rupin 
tis ir šiltais drabužiais

IVfrs. Sigrum Magnusson 
Lowden, 29 m. chicagiėįė, 
kuri pareikalavo perskirų 
nuo George Mortimer Pūli
niai! Lowden, sūnaus buvu
sio Illinois gubernatoriaus 
Frank O. Lowden. Jiedu 
susituokė pereitų metų ru
denį, bet gyveno kartu tik 
dešimtį dienų. Po to jis ją 
pametęs ir sugryžo j savo 
tėvų ūkį. .

YALLEY ROSE , \

Grapefruit Juice
2 No. 2 kenai 190

WHITE LIŲY >

Asparagus Tips
2 No. 1 kenai 270

GARFIELD PARK-^Tarp ki- 
tų naujienų, jjrfieldparkietis 
turi nelaimę* Rimto budo lietu
vis d. Davidonis automobilio 
nelaimėj sulaužė' rankos kaulą.

Įvyko tas prie šitokių ap
linkybių. Porą mėnesių atgal 
mirė Aži.*balienė. ' Sūnūs Ažu- 
bahukasj kuris turi kokią tai 
ligą, negalėdamas pasitaisyti, 
sumanė važiuoti Lietuvon. Ap
leisdamas Chicagą ir Ameriką, 
pasivadino, kaipo seną draugą, 
Davklonį, ir jam paliko karą ir 
šiaip Jiekanų sutvarkyti.

Susitvarkęs, Davidonis užsu
ko į Sears Roebuck .krautuvę 
ir pasipirko mažmožų. Einant 
namo prie Independence ir Ar- 
thington automobilis jį per
metė ant šaligatvio, sudaužė ri 
mdaužė riešo kaulą.

f- ** • k. •

Automobilistas, jaunas vai
kinas iš Oak Park, pats paėmė 
ir nuvežė ligoninėn, kur kau
las buvo sutvarkytas. Dabar 
d. Davidonis randasi namuose, 
—3919 W. 14th St. Aplankyki
te, kam laikas leidžia.

Garfiėldparkietis

minią ir palaikymą praeity. Jūsų pastovus pirkimas, jgalins mus ir 

lėšų savo’ kepyklai permodeliuoti, kad duoti apylinkei geriausią ko- 

’ Musų refrigeracijos patarnavimas užtikrins visais laikais jums

Spalio mėnesiui 
Ką tik Gauta!!! 
BRAND NEW...* .

DAILUS STYLIAI 
VĖLIAUSI

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETZELE
Pristatom į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

Made over the exciu»ive 
"LirnŲ" tam

EVERBEST JUODA

RASPBERRY JAM
12 unc. džiarai 150

SILVER SKILLET

Corned Beef Hash
2 No. 2 kenai 270

UNIVERSAL 
TOMEITES

No. 2*/z kenas 
UNIVERSAL 
KOPŪSTAI

No. 2/2 kenas 
UNIVERSAL 
G. B. KORNAI

No. 2 kenas / 
UNIVERSAL

T rC TZZYO AT A T

<\Sherwin 
Willianls 

trim vami- 
šis $2.25.

Musų QEp 
kaina

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. $"f>,50“ 
Musų kainą I >
$2.25 vertės Fiat B ai-

Tomato Soup 3 no. 1 j
Pork&Beans 2n°-Į1 kenai ■
Tomato Juice

2 No. 2l/2 kenai 21

VARNIŠĮ 
iš didžiausios 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban- 
ktuto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
% pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
tuvės —Ateikit į ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Ave._ krautu
vė atdara nedelioj 10-1

MUSŲ
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

SLA 36 kp. susirin
kimas su paskaita

SLA. 36 kuopa, kuri yra pa
sižymėjusi savo didumu, bet 
mažu veikimu, įjajvairinimui 
gavo susirinkimų pradėjo juo
se ruošti paskaitas.

Pirma tokia paskaita jvyko 
susirinkime pereitą trečiadie
nį, Liet. Auditorijoj. Kalbėjo 
Dr. K. Drangelią apie dantų 
higieną ir ypač apie dantų, vo
tis. Jo paskaita buvo įtiktai 
įdomi ir suteikė klausytdjams 
svarbių ir reikalingų žinių.

Tikrai, tokios ' paskaitos ge
rokai paįvairins musų susirin
kimus. Jau ir dabar susirinku
sieji džiaugėsi, kad atėjus į su
sirinkimą nereikėjo bereikalin
gai gaišti laiką, bet dar pasi
sėmė'naujų reikalingų žinių.

Kitą susirinkimą, irgi pirmą 
ateinančio • mėn.. trečiadienį, bus 
kita paskaita.

IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadi enį — Spalių 8 ir 9

CLIMALINE ) j a Q A T T? 
BOWLENE., ) 1? O/LUrj

. <■ ■

35c vertės 24<

štai prie 4622 So. Ashland 
Avė. yra H. Seigan drabužių 
krautuvė. Ji toj vietoj jau per 
dvidešimts penkis metus. Per 
višą tą šimtmečio ketvirtį, ji 
teisingai betarnaudama apylin
kei, įsigijo daugyn rČmejų, jų 
skaičiuje labai daug^ir iš lie
tuvių tarpo. Dabar,* savo tos 
ilgametės darbuotės proga, ji 
paskelbė ir metinį išpardayi-

T0WN CRIER
MILTAI 

(Stipriausia Kokybę)
5 sv. maiš. p 4 c • 24 sv* n

* . " v .

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump ..................  $6.00
Mine Hun........ .— 5.75
Egg ......................... 6.00
Nut .... ................ . 6.00
Screenings ........... 4.75

PIRKIT DABAR!! 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

ATCIIf IAI NE/Uu/KUOKJT R I EI VIMI DEPOPORTAVIMU 
Priimkit pilietybę. Naujoj 188 puslapių 
knygoj; rasit visus klausimus ir atsaky
mus. Lengvai suprantama. Nevarginama. 
Siųskit $1.00 už knygą, paštas apmo
kėtas.

BELL PUBLISHING CO.
Dept. 20, P. O. Bok 3'58, Pittsburgh 

Dept. 20
* P. O. Box 358, Pittsburgh, Pa.BESĖKLIAI

Greipsai
2 svarai 150 

PUIKUS
OBUOLIAI

4 svarai 150 
SALDŽIOS 
BULVĖS

3 svarai 90 
GAIVOS
SALOTOS
2 didelės galvos 130

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.

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• duo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

Anglijos ex-karalius Edvar
das, dabar ' Duke of Windšor, 
kuris planuoja neužilgo atvyk
ti j Ameriką tirti darbo ir gy
venimo sąlygas, kaip sužinota, 
aplankys ir Chicago. Jis ypač 
domisi skerdyklomis ir miesto 
industriniu gyvenimu, taipjau 
tirs ir vietos darbininkų būk
lę, ypač darbininkų gyvena
muosius namus.

Taipjau aplankysiąs ir Detro
itą, kur yra milžiniškos auto
mobilių dirbtuvės. s

Ex-karaliaus ir jo žmonos 
laukiama Amerikoj ateinantį 
mėnesį.

ATVIRAS NAMAS IR
5-KIŲ METŲ IŠPARDAVIMAS

JILEK’S BAKERY
5405 So/Kedzie Avė. Republic 0469

Šeštadienį, Spalių 9 d., 1937
Šia proga dėkavojame visiems savb kostumeriams už jų musų parė- 
“i“~ *7 palaikymą praeity. Jūsų pastovus pirkimas, jgalins mus ir 
ilgiau dirbti aukščiausios rųšies kepimo produktus. Mes nesigailėjome 
i . ; '.j" ‘ . ........... .... .......................................................
kią galima gauti prekę. 
’ Mūšų refrigeracijos patarnavimas užtikrins 
šviėžias muštos Smetonos, prekes.

VIEŠAS PAKVIETIMAS
širdingai kviečiame apsilankyti rytoj, SPALIŲ 9 d. ir apžiūrėti sa 

nitarę, moderniškai įrengtą musų kepyklą.
SURPRIZAS VAIKAMS!

Patarnavimas.

BOSTON SHOE STŪBE
3435 South Halsted Street

VYRAM ir VAIKYNAM OXFORDS 
PASIREDYKIT DABAR!

VUKlUd baltas

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
f SVETERIŲ K R A U- 

TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ

F RA1ST DIENIAIS
\ >4 K Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

BOSTON SHOE STORE
3435 Sb. Halsted Street

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

UNIVERSAL ; '

PYČES
No. 2’/a kenas 210 

■ 2 No. 1 kenai 270 
UNIVERSAL SIJOTI'

E. J. Žirniai
2 No. 2 kenai 270 

ECKERSON

GRAPEFRUIT

THE LAŠT WARNING— 
Birutės Bunco and Card Par- 
ty will take place October 13th. 
See that you don’t miss this, 
aš yoir will never forgive your- 
self if you do.

Since so many people be- 
lieve that the 13th is a bad 
luck number, and others a good 
luck number, why dop’t you 
come and try your luck and 
see Mrtiat the 13th has in Utote 
for you. - ' r

Many beautiful gifts .and
door prizes will be given to the 
lucky ones, and a good time 
and refreshments vVill be had 
by all. Don’t neglect yourselves 
such a good time and opportu- 
nity. We know you will be 
more than pleased. The tick- 
ets are only 35c and this 
grand affair will take place at 
Sandara Hali at 7:30 P. M. 
We hopė we will be 
you? there.

Behearsals are štili 
day, and we hope to 
our members this Friday, and 
advise them to bring some 
ticket money.along.

‘ ALTO

—— ■ ■■ ■ ■ ■ ’ —v—-------------_T_———   rr;---.,.

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROS

PULASKI SALAMI
KELLOGG’S
ALL BRAN........
KELLOGG’S
PEP .... ............ .........

,■.11.^111-111 ... .i,..................i.................................................................................................................................................................y

(MEMBER FEDERĄL HOME LOA^ BANK)

W. Sadauskis
Pristato, visokių 
rųšių ANGLIS- į

Dabar geriausias laikas pirkti an- Į 
glis. Vėliau anglių kainos pakils. |

TAIPGI PERKRAUSTO 
furničius, pianus ir kitokius Ė 

rakandus.
808 West 33rd PI. | 

Tel. Yards 1797 
iiiiiiaitiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiliiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiitHiiiiiiiaiia-

MALEVOS
IR VARNIŠIAI % IKI

UNIVERSAL

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

LEMON SNAPS
Trapus ir skanus 190 sv

\V>1 ii 
•Biscuih
■ M Co.’ «

Universal 
SPECIALS



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publiahed Daily Except Sunday by 
Fhe Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscrlption Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metama —------------ $8.00
Pusei mėtį 4.00

* Trims mėnesiams_______- 2.00 1
Dvienf mėnesiams______ _ 1.50
Vienam menesiui_____ *75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieda kopija______ .________ 8c
Sdvaitei ...._____ ,___________  18c
Menesiui ________ ________  75c

Apžvalga
—- - At 4 r .
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AIRIŲ NĄCION AUST AI r tus žmonių, kurie, jos nuomo- 
—■—~' • ne| yra “neištikimi”'. Viename 

Amerikoje yra skaitlinga ai- tiktai priemiestyje* kuris gė

Pėnktadteriis, špal. 8, 1937 i.*.......... —;----- - ---  ,

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Officd 
of Chicago, Dl. Under the act*of 
March 3rd 1879. . •' —■

Šuviėitytošė Valstijose, rie Chicagoj, 
paštu:

Metams _________   $5.00
Pusei metą ................  2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams j._______ ; 1.00
Vienam menesiui ..........  .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekihadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Mėtamš .........——________ $8.00
PUsėi metų i----- ----------------  4.00
Trimš mėnėsidiriš ------   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sii užsakymu.

Amerika pasmerkė Japonijos smurtą
Š. Amerikos Jungtinių Valstijų j * valdžia užėmė 

griežtą poziciją Japonijos-Kinijos konflikto klausimu. 
Valstybės sekretorius Hull išleido viešą pareiškimą, 
smerkdamas Japonijos įsiveržimą kinų žemėn, kaip ag
resijos žygį, nesuderinamą su principais, kurie privalą 
reguliuoti santykius tarpe tautų, ir priešingą devynių 
valstybių sutarčiai, liečiančiai Kiniją, bei Kellogo-Brian- 
do paktui. \

Šitas pareiškimas seka'tuojaus po smarkios kalbos 
apie tarptautinės taikos laužytojus^ kurią pasakė prezi
dentas Rooseveltas Chicagoje. Tokiu budu yra aišku* 
kad Amerikos valdžia stojo aštrion opozicijom priėš Ja
ponijos smurtą, pilnai apsisvarsčiusi ir pasiryžusi imtis 
energingų žinksnių kovai prieš tą Azijos imperialistų 
politiką.

Matyt, kad valdžia nesitenkins vien tik žodžiais, 
bet ketina ir veikti. Tai galima numanyti iš to, kad sa
vo pareiškime sekretorius Hull pabrėžė* pilną Amerikos 
solidarumą Japonijos-Kinijos konflikto klausimu su 
Tautų Sąjungos nusistatymu. Kaip žinoma, Tautų Są
junga išnešė sprendimą prieš Japoniją, pripažindama 
ją neteisėtai įsiveržusią į Kinijos teritoriją ir nutarda
ma netrukus sušaukti kohferenciją devynių valstybių, 
kurios yra pasirašiusios Pacifiko sutartį apie Kiniją.

Ta konferencija svarstys, kokių • priemonių šitos 
valstybės turi imtis Japonijai sudrausti. Ji gali paskelb
ti ekonominį boikat^. arba kokias nors kitokias “sankr 
cija§” prieš Japoniją. Po to, kai Amerikos valstybės sek
retorius išreiškė Amerikos solidarumą su Tautų Sąjun
gos nusistatymu, yra neabejotina, kad šios šalies val
džia dalyvaus ir busimoje konferencijoje, ir tose baus
mėse, kurios bus paskelbtos prieš Kinijos užpuolikus. .

Kiekvienas sutiks, kad šitokia Washingtono politi
ka gali įvelti Jungtines Valstijas į aštrų susikirtimą, 
gal būt, riet ir į karą su Japonija. Bet buttį blogiau, jei
gu Amerika sėdėtų sunėrusi rankas ir nedarytų nieko, 
kuomet japonai smaugia Kiniją. Prezidentas Roosevel
tas teisingai pasakė savo kalboje, kad izoliuodama save 
nuo pasaulio Amerika negali užtikrinti sali (pdstdvios 
taikos. Jeigu šiandie Jungtinas Valstijos ir kitos tautos 
leis japonams sudraskyti Kiniją, tai ryto tas pats, arba 
kitas smurtiriihkas stiras kitą auką — ir kuri Šrilis pa
saulyje, kuriame dedasi šitokie dalykai, galės tUortiet 
jaustis saugi? \

, Tarptautiniuose santykiuose turi būt atsteigti tei
sėtumo ir žmoniškumo principai, ir juo tai įvyks grei
čiau, juo bus geriau. .

ri ą nacionalistų organizadija, 
Clan-Na-Gael, kuriai ir Airijos 
Eamonn De Valeta atrddo ne
pakankamai patriotiškas.

Neseniai ši organizacija tu
rėjo suvažiavimą NeW Yorke, 
dalyvaujant 1,000 delegatų, it 
prieinė rezoliucijų, kuri pasmer
kia Airijos prezidentą, kaip iš
daviką, ir išgamą. Rezoliucijoje 
tarp kitko sakoma^ kad “Airiį 
rasė Amerikoje reikalauja vie4- 
ningos,* stiprios respublikihės 
arrttijos ir pasižadą ją ištikimai 
remti.”

Toliaus; Clan-Na-Gael kaltina 
De Valerą, kad jisai varžo Ai
rijos piliečių laisvę ir eina tan
ką už rankos sii Britanija.

Kaip matome, tie airių nacio
nalistai labai karingi. Jie nori, 
kad Airiją virstų respublika ir 
panaudotų armiją visiškam at
simetimui nAo Britanijos. Dau
guma Airijos gyventojų taip 
toli neina. ,

NEGRYNA DIKTATORIŲ
; ,-ŠAžINĖ

Kai aną dieną Mussolini pa- 
datė vizitą Hitleriui Berlyne,
tai Berlyno policija suėmė šim- ti.

nais laikais buvo labai “raudo
nas’', suimta 200 įtariamų aš
menų. *

“Ir man rašant šiuos žu
džius”, sako specialis Londo
no “Daily Herald” korespoh- 
dentas, “Gestapo (slaptosios 
policijos) agentai dar vis te
betęsia medžioldę biednės- 
niuose miesto distriktuose. 
Jie pradėjo saVo darbą prieš 
auštant. ;i

“Areštų tikslas užtikrinti* 
kad viskas bus ramu, kai 
Signor Mussolini rytoj at
vyks čionai?

“JuOdbji Gvardija yra pa
slėpta mokyklų trobose šiau
rinėje, rytinėje, vakarinėje ir 
pietinėje miesto dalyse — 
pasiruošusi ūmiai veikti.”
Korespondentas toliau sako, 

kad iš Essenofkut’ Hitleris pa
rodė Mussoliniui Kruppo amu
nicijos dirbtuves, diktatoriai 
iškeliavo kiekvienas atskiru 
traukiniu — kad butų mažiau 
pavojaus — į Berlyną.

Diktatoriai visą laiką bijo* 
kad juos kas nors gali nužudy

B. K. Algimantas

ŠIMTAS TUKSTANCIĮJ LIETUVIU KALBA 
ISPANIŠKAI

-------------------------—:------------- X- r-y-jJ H

(Specialiai “Naujienoms’č)

40,000 Argentinos lietuvių ir 
10,000 Urugvajaus1 lietuvių kal
ba oficialel tų šalių kalba — is- 
paniškai. Nors vienintelėje Pie
tų Amerikos respublikoje, Bra
zilijoj, dar tebevartojama por
tugalų kalba, bet ji labai' gimi
ninga ispanų kalbai. Kubos, 
Meksikos, Ispanijos lietuviai 
taipgi kalba ispanų kalba’. Be 
to, pačioj Lietuvoj ją ne vienas 
mokosi, kad galėtų skaityti Ori- 
ginaltiošė turtingą ispanų lite** 
raturą, etc.

Kaip Dėdės Šamo žemėje šu- 
gahti lietuviukai lengviau išta
ria ir “suspelina” thrdUgh,' 
Street bei all right, taip ispanų 
kalbos šalyse jie tuos žodžius 
pirmiau taisyklingai ' išmoksta 
ispaniškai, negu lietuviškai; Thi

jau yra’ aplinkybių “la fuerža 
mayor”... .

Lietuviai ispaniškame pasau
lyje kasdien^ darosi žinomesnė 
tauta, (tauta, kuri vietinių pa
garbą per išeivius įgyja. Ta 
proga bus pravartu pacituoti 
“Argentinos Lietuvių Balso” 
editorialą ’“^tes Ispaniškai”, ku
riame rfoma: -

Argentinos spaudoje lietuvių 
vardas pirmą kartą palankiai 
buvo suminėtas Didžiojo karo 
metu, ačiū JLietuvOS išėiVio Ka- 
zio Paugos pastangoms. Jis su
mokėjo virš 100 pesų iš savo 
sunkiai uždirbtų pinigų ir pa
skelbė “Lą Pkehsoje”* kad lie
tuviai nėra jokie slavai ir beno
ri caro globos, bet dori tapt 
nepriklausoma tauta'.

Apkarpė Ispanijos armijds1 teises
Ispanijos respublikos vyriausybė išleido dekretą, at- 

imdariia visą politinį autoritetą armijai, uždrausdama 
generolams daryti viešus pareiškimus ir ruošti marša- 
vimus gatvėse be valdžios leidimo. Armijai palikta tik
tai vierias uždriviriys —- vartoti ginklą, kai jai paliepia 
valdžia.

Šitą svarbų dekretą pasirašė apsaugos ministeris 
Indalecio Prieto (socialistas). Jisai įsakmiai uždraudė 
armijos karininkams dalyvauti politiškuose mitinguose 
ir sakyti kalbas per radio arba daryti pareiškimus spau
dai* ' '

Šituo dekretu Ispanijos valdžia panaikino įsisenė
jusią’to kfrašto tradiciją. Kariuomenės vadai Ispanijoje 
panaudodavo atrhiją politikos tikslams. Monarchijos 
laikais karininkai buvo susiorganizavę į tam tikrą kli
ką (“junta”), kurios autoritetas buvo didesnis, negu 
ministerių kabineto ir parlamento. Vienas iš tos klikos, 
gen. Primo de Riviera, bUvo net visą galią paėmęs į sa
vo rankas it pet keletą metų diktatoriškai valdė kraštą.

Respublika ėmė siaurinti armijos privilegijas. Tai 
buvo viena iš pagrindiniu dabartinio sukilimo priežas^ 
čių. Generolai FrariCU, Llano, Molą it k. pakėlė ginklą 
prieš valdžią, kuri drįso siaurinti armijos teises.

Tose teritorijose, kurias dabar valdo sukilėliai, ar
mijos generolai yra -seimininkai. Bet respublikinė Ispa* 
nija net karo metu rūpinasi, kad arrtlija paliktų tiktai 
civilinės Valdžios jrahkis.

Dabar Argentinoje gyvena 
jati apje 40,00d lietuvių, šim
tai tūkstančių intelektualių ar- 
įėntinieČų pažįsta lietuvius ir 
Lietuvą iš musų išeivių papasa
kojimų. iŠ parodymų jiems mū
šų laikraščių, iš vienos kitos 
brošiūros bei paveikslų ijr žemė
lapių. »

‘ Lietuvių vardą ispaniš
kai kalbančiai Argentinai čia 
daugiausia išgarsino “Golon“ 
teatre dainavusieji Lietuvos 
operos artistai, su Kipru Pet
rausku ptyšakyje. Popiiliariš- 
kuoše šludfcsnitiošo lietuvių vaf- 
dį geriausia išgafšino stiptolis 
Komaras. 7
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Dabar jau beveik kiekvieną 
dieną kuriame'nors Argentinos 
dienraštyje ar žurnale minimas 
lietuvių ir Lietuvos vardas. Jei 
ne straipshiuose ar telegramo
se, tai bent laikraščių skelbi- 
muo&ordfur ieškoma lietuvių 
prie namų ruošos d£rbO> bei 
tam darbui pasisiūlanti lietuviai 
ir lietuvaitės jau drąsiai vadi
nasi lietuviais, kadangi savo 
rimtumu gerą vardą išsidirbo 
Argentinoje. Lietuviai Argenti
noje dhug labiau gerbiami, ne
gu slavai ar daugelio kitų tautų 
ateiviai. *

Argentinos ir Urugvajaus 
dienraščidoše jah yril tilp^ kė
lių lietuvių laikraštinirikų 
straipsriiąi, palankus lietuviams 
ir Lietuvai. _

Vasario šešioliktos, Išeivių 
DiėnOš minėjimų ir kitomis 
progomis Buenos Aires dienraš
čiai j ali pasipuošia lietuvių pub
likos paveikslais.

Vietiniai rašytojai jau taipgi 
gražiai parašo apie. lietuvius ir 
Lietuvą\ ispaniškai, štai Buenos 
Aires miešte 7 metus eibantiš 
žurnalas “Ėevista Geografiėa 
Ahiericana” šių metų gegužės 
mėnesio numeryje (14) ištisą 
dvyliką puslapių pašvenčia Lie
tuvai. Žinomas Argentinos ra
šytojas Juįio Garrido, kuris 
pats yra lankęsis Lietuvoje, sa
vo straipsnyje “Lituania, la 
Tierra dėl Ambar” (Lietuva, 
Gintaro žemė) labai gražiai nu
piešia Lietuvos senovės istoriją 
ir teisingai aprašo dabartinę 
Lietuvos kultūrą. Straipsnis 
iliusfruptas dvylika Lietuvos 
vaizdų ir Lietuvos žemėlapiu. 
Pabaigoje straipsnio pasakoma’, 
kad fotografijos gautos iš Lie
tuvos Atstovybės.

Plataus straipsnio apie Liė- 
tUvą pasirodymas tokiame rim
tame Argentinos žurnale, stip
rina’ ministerio J. Aukštudlfo 
kreditą, kuris su minėth rašy
toju pakartotinai kobfeiravo, 
Lietuvai palankų straipsnį ruo
šiant.
■ Populiarus rytinis BS; Aires 
dienraštis “Bl Diario” £0»VII- 
37 patalpibo be tik lietuvių pub
likos paveikslus, bet ir “A. L. 
Balso”- chorisčių paveikslą lietu
viškuose tautiniuose rubose* 
bendro Išeivių * Dienos’ minėji
mo “Jose Verdi” teatre proga. 
Kaip bėmaįbilu-, \ kad tūli “pa
triotai” šUvo nepajėgumą dė- 
monstruodamį konstruktyvį or- 
gabižbtijų ik “A. L-. Balso” dar
bą baiido nUventinti!...

LIETUVOS ŽINIOS
Karves bemilždama 

mite
VILKAViŠkiS—25 d. 

Gudelių km-., Pajevonio valsč., 
uk. J. Laudirisko Š6 m. anfžiaus 
tarnaitė M. Revinaitė, išėjusi 
j laukus milžti karvių, staiga 
mirė. Pddakiiis tavdhb skrodi
mą kOnštatUOtA, kad ją buvo 
ištikęs širdies priepuolįs.

Piėhttt ddhbat Hėbiis baigti.

Iš Pietų Amerikos
- ' n ---------------

(Musų specialaus korės. Pietų Amerikoje)

URUGVAJUS

NėgatyViškU. nacibhctfistų 
politika.

1 ’ z

iki šiol valdančiosios terfis- 
tų partijos politika buvo stip
riai palaikoma Nacionalistų 
partijos, kuriai vadovauja Dr. 
Herrera, drakoniškų įstatymų 
projektų prieš ateivius darbi
ninkus autorius. Bet pastaruo
ju laiku tas reakcingas senis 
suminkštėjb. Jis savo partijos 
Organe “EI Debatė” štai ką 
rašo:

Nacionalistų Partijos Di
rektorija, anksčiau rėmusi po
litinę ir ekonominę terristų val
džios akciją, nusprendė susi
laikyti nuo bendros veiklos. 
Taipgi nacionalistai turi rimtų 
motyvų nepriibiti pasiūlymų 
temti valdančiąją partiją prieš
rinkiminėje kompanijoje, ly
giai kaip nesnsidėti su eks
tremizmu iš k&irės ir iš deši
nės, kas kraštą galėtų pastū
mėti prie diktatūros asmens, 
klašės ar partijos, • pagaliau 
Nacionalistų Partija neranda 
pagrirido savo veikloje neigti 
respublikonišką galvojimą ir 
demokratiškai vieningą tautos 
kūrybinę veiklą, ka^ šiandien 
yra paneigta bėi neigiama kai 
kuriuose Europos kraštuose, 
ypač Ispabijojė* nes lengvabū
diška gen. Franco politika mu
sų tautai žalinga^ lygiai kaip 
jį pražūtinga Ispanijai”.

Viskas gerai, bet vieno re
spublikoniško galvojiiho nenei- 
gimo šiandien neužtenka, ne- 
gatyviška politika demokrati
jos neapginsi.

Prieš kontrabandą.
Kad užkirsti kelią įsigalėju

siai kontrabandai, Urugvajaus 
vyriausybė uždraudė realizuoti 
transito1 operacijas ‘ su svaigi
nančiais gėrimais, su optikos 
ir radio-telėfOhijOs daiktais, su 
kailiais* skrybėlėmis ir kt.

Ko Urugvajus reikalauja.

Urugvajaus valdžia vis la-; 
biati vykdo neseniai išleistą. 
“Nepageidaujamųjų įstatymą”, 
pagal kurį nepageidautiną ga-« 
11 iŠdepdrtuoti, arba dar blo
giau pasielgti. Nežiūrint to, pa
geidauja dar įvesti normas, ku
rios papildytų minėtą įstaty
mą, ir jo vykdymui, Užsienių 
Reikalų Ministerija .išsiuntinė
jo parėdymus Urugvajaus kon-: 
sulams, kad jie nevizuotų j o-l 
kio asmens dokumento {važia-; 
vimui Urugvajun, jei intere- <* 
santas neturi vietinės, t.y. to 
krašto valdžios organų politi-’ 
nio-sOcialinio lindimo.

šis įstatymas visu 100% nu
kreiptas prieš ateivius darbi- 
hinkus, ir juo yra suvaržoma 
darbininkų immigracija. Uru
gvajun galės įvažiuoti tik <t:e, 
kurie prieplaukos kapitanijoje 
turės su savimi 600 urugva^ 
jiškų pesų, ir be to, važiuos 
pirmąją laivo klase.

Kadangi Urugvajus dar vi
siškai mažai pagal savo žemės 
plotą turi gyventojų, tai opo
zicinės partijos reikalauja, kad 
ateiviai darbininkai, kaipo dar
bo rankos krašto progresui, 
butų pageidaujami, o ne tre- 
męrni ir varžomi įvažiuoti.

J. Lazdauskas.
Montevideo, R. O. U.

IŠ LIETUVOS
Kiek Vilniuje 

gyventojų

VILNIUS—Vilniaus miesto 
statistikos biuro žiniomis, Vil
niaus mieste šiuo metu yra 210, 
000 gyventojų, iš kurių 109, 
000 moterų ir 101,000 vyrų. 
Vilniaus miesto gyventojų per 
paskutiniuosius porą metų be
veik padvigubėjo dėl to, kad 
miesto ribos buvo labai pra
platintos ir apėmė daugelį ank
sčiau buvusių prie miesto kai
mų ir ūkių.

i..ii>irill*i'iilT..i ji, .tfir

ONI^ FEW
MORE DAYS!

ŠALTESNIS ORAS yra tik už 
keletą dienų. Kodėl nepasiruošti 
prie jo DABAR, patelefonuojant 
munis pasiųsti jums liodą GA
RANTUOTU. ANGLIŲ ar KOK- 
SU?

Jus gausit skubų, mandagų 
patarnavimą, geriausios rųšies ku
rą ir užtikrintą patenkinimą su 

• kiekvienu pristatymu.

“90 NUOš. VISO PASAULIO GYVENTOJŲ NENO
RI KARŲ”. — Prezidentas Rodseveltas laiko savo reikš
mingąją kalbą Chieagoj atidarant naują tiltą. Jis tarp 
kitko pareiškė, kad 90 ą.u$)š. viso pasaulio žmonių neno
ri karų, bet juos įpuolatošv stato į pdvojų likę 10 nuog. 
gyventojų. Ir, kiap sakė prezidentąs, tie $0 nuoš. taiką 
mylinčių gyventojų ne tik privalo, bet ir turi pajėgos, 
sudrausti tuos likusius 10 n uos. neramių gyventojų.

■•I • ■ < ' ■' '■ : ■' •,.................................................................................. ''t
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Kaip šdko žemaičių plento 
darbų vedėjai, šiemet plėnio 
tiesimo darbai IH-je distemei- 
joje ( nebus > baigti —- liks ki- 
tięnis rhėtdhis. NuhidtytA Visiš
kai baigti 'plehTtJ dakbUs tl-je 
dist. — Babtai Ariogala.

(giisumers ©npany
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Detroito Lietuviu Žinios
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur
t , S. - .■ •

šeši CIO kandidatai laimėjo. — Išgelbėjo vaiką. — AftU 
bitiški jaunuoliai. — Mažai kandidatų ’ mokytojų 
profesijai. — Ir skunkės susilaukė užtarėjų. — Stti** 
dijuoja nusikaltėlius. — Bandymas. Maisto reikš1- 
irtė.

Maisto reikš

DETROIT, Mich.“Drima^ gUsių aukštesnes mokyklas tik 
ry” rinkimų režbltatai jau ži
nomi. Darbininkiškos organiza
cijos ir fš višd darbo žmonės 
jais yra visai patenkinti. Pa
tenkinti todėl, kad ir optimistai 
nesitikėjo tokių rezultatų. Kai 
kurie' vietos didieji laikraščiai 
prieš rinkimus ne«t pirmame 
puslapyje įdėjo įspėjimą, kas 
atsitiks, * jei bus išrinkti CIO 
remiami kandidatai. Tie laik- 
taščial baugino, jog miesto rei
kalai labai nukentėsią. Pilie
čiams taip pat busią riesta, nes 
ir jie turėsią šokti pagal Le- 
wis’o mužiką. Pabrėžė laikraš
čiai ir tą faktą, jog. Amerikos 
Darbo Federacijos vadovybe 
esanti priešinga Lewis’o atska
lūnams. Na, o jei net darbinin
kų vadai nepritaria O’Brien’ui, 
tai kas nors yra negera.
• Ir vis dėlto Patrick H. 

O’Brien, CIO remiamas kandi
datas į miesto majorus, surin
ko 99,129 balsUs. Tokiu budu 
lapkričio 2 d. rinkimuose jis 
bus labai stiprus kandidatas į 
miesto majorus. Jo oponentas 
Reading gavo 137,984 balsus. 
Trečiasis kandidatas buvo John 
W. Smith. Jis surinko 68,827 
balsus ir nebebus kandidatas 
lapkričio balsavimuose. Ryšium 
su Smith’u bus pravartu pažy
mėti tai, kad jis buvo Amerikos 
Darbo Federacijos remiamas. Ir 
vis dėlto rinkimus pralaimėjo;

Be to, CIO penki kandidatai 
į miesto tarybą taip pat laimė
jo. Jų vardai figūruoja' lapkri
čio rinkimų balotuose.

Tenka pasakyti, jog tai pir
mas atsitikimas Detroito istori
joje, kad darbininkai butų taip | Su kiekvienu nusikaltėliu jis 
šauniai rinkimuose pdsirod.ę <'uksL^ “'***x

Aštuoniolika nuošimčių paten
ka j uiiiVbrsitettts it kolegijas.

lONtAi Mich. — Idrtia Apy
linkei buVo pakirta dešimt sti
pendijų jaunuolėms ir jaunuo
liams, kurie notėtų baigti mo
kytojų kolegiją. Tačiau kandi
datų Atsirado vos septyni.

IŠ to galima spręsti, kad 
mokytojo profesija jaunuo
liams nėra patrabkli.

LANSING, Mich. — Valsti
jos legislatura patVArkė, kad 
pradedant spalio 2§ d. galima’ 
medžioti ir gaudyti skUnkės. 
Vadinasi, tiems gyVurtams ga
lima skelbti kArą.

H. D. Ruhl, valstijos konser
vacijos departamento Vifšinin- 
kas, labAi apgailestauja, kad le- 
gislatura' išleido tokį patvarky
mą. Girdi, skunkės nėra tokie 
blogi gyvūnai,- kaip bandoma 
juos piešti; Faktiškai tie gyvu- 
nAi AtnešA daugiau haUdbs nei 
žAlos. Jie labai dAug sUhAlkibą 
įvairiausių vabždžių. 0 tai juk 
labai geras dalykas, Nes f ar
mėnai juk visais budais kovo- 
ją su vabzdžiais.

Apskaičiuojama, kad Michi- 
gah valstijoje šį sezoną bus pa
gauta apie 74,000 skiinkiųi ku
rių kailiukų Vertė sieks 5^115,- 
(100. .
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FLINT, itich. — Teisėjas 
Philip Elliott yra pasiryžęs 
kiek galima daugiau patirti 
apie tuos nusikaltėlius, kuriuos 
jis turi teisti. Paprastais teiS- 
rtio formalumais jis nesitenkina;

DETROIT, Mifch. — Pereitą 
sekmadienį vienuolikos metų 
•amžiaus berniukas pasirodė 
esąs tikras herojus. Tas ber
niukas, Teddy Reynolds, gali
ma sakyti, daugiausia prisidėjo 
prie Brian Kniffeno, astuonių 
metų amžiaus berniuko, išgel
bėjimo. Kniffen bežaisdamas 
įkrito į upę ir pradėjo skęsti. 
Reynolds, kuris yra tikrai ge
ras plaukikas, šoko į vandenį ir 
pagavo skęstantį berniuką. Pa
skui atsiskubino daugiau žmo
nių ir berniukas liko išgelbėtas.

Atlaiko “ant keturių Akių” keb
lias konferencijas. DAŽhiAusiai 
tai įvyksta kalėjInte, kur Nusi
kaltėliai yra laikomi. kada tei
sėjas Ėlliott Viską sužino apie 
nusikaltimą, tąSyk jaih jau nė
ra sUnku ir sprendimas išnešti;

ALBION, Mich 
legija* iš gAbėšriiųjų studentų 
nerėikalaUja, kAd jie būtinai 
lankytų pamokas, išmokas jiė 
gali lankyti it gali nelankyti, 
tai jų

Tai 
kurio 
sunku

- Vietos ko-

GRAND RAPIiDS, Mich. — 
Pasirodo, kad šio miesto jau
nuoliai yra' labai ambitiški. Da- 
Vaniai rodo, jbg 70 nuošimčių 
jaunuolių, kurie pavasarį baigė 
aukštesnes mokyklas, dabar 
mokosi universitetuose ir kole
gijose.

Tai tikrai aukštas nuošimtis, 
šiaip iŠ visos Michigan valsti
jos surinkti duomenys rodo,

Iš Detroito lietuvių veiklos
LSS SUSifelNKlMAS y

LSS. 116 kuopos susirinki
mas Įvykb spalio 2 d., L A. S. 
salėje, prie 24-tOS it Michigan 
Avenue. Otganižatorei hedtsi- 
lankius, susirinkimą atidarė 
sekt. J. Besasparifr, bet jį to
liau Vedė M. Kemešienė, išrink
ta susirinkimo Vedėja.

■ PėFėitd susirinkimo pfOtOko- 
las buvo perskaitytas, ir, kaip, 
ir ■. raportai, buvo priimtas. 
Lietuvių Kongreso atstovai v
pranešė, kad veikimas atsteig- 
ti demokratiją Lietuvoje tebe- 
tęsiamas; Sekretorius pranešė, 
kad gavo laišką nuo Socialist 
Party, kuriame kuopa kviečia
ma prisidėti prie partijos. Su
sirinkimas išrinko trijų ašme
nių komisiją, kurią įgaliavo 
pasiteirauti žinių šituo reika
lu ir, patirti laišku iš partijos 
veikiančiojo komiteto ar yra 
kas daroma gavimui čarterio 
kitoms lietuvių kuopoms.

Susirihkimas nutarė sureng
ti parengimą tuojau po Naujų 
Metų ir dalyką paliko pramo
gų komisijos žiniai.

Kitas susirinkimas bus lai
komas toje pačioje salėje ir 
tUo pačiu laiku, šeštadienio va
kare, lapkričio 6. šis susirinki
mas buvo skaitlingas, gerai pa
vyko ir užsibaigė draugiškai 
apiė 9:30 valandą vakare.

LSS. i 16 Kp. Narys

Iš SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Spalio 3 d., 2 vai.- pp., Lie
tuvių svetainėje įvyko SLa 
352 kuopos susirinkimas. Jį 
(atidarė pirmininkas Č. Mar- 
i$n. Priėmus šekretoriauš > J. 
Ovėraičio Skaitytą protokolą, 
rbUvb skaitomi du laiškai iš 
ctentro. Centro sekretoriui pra
nešė, kad dvi narės susirgo li- 
g'omis, už kurias, pagal konsti
tuciją, negalima pašaipos gau
ti.

reikalas, 
naujas bandymas, apie 
getumą arba blogumu 
šiuo tarpu spręsti. 

* *
DETROIT, Mich. — Prieš 

kiek laiku čia buVo paskelbti 
Dt. Jeghers ityririėjimai apie 
maistą. Jaunuoliai, kurie ne
kreipia dėmesio Į maistą, nai
kina savo sveikatą, sako Dr. 
Jeghers, Mokslininkams yra ži
noma, kad trukumas kai kurių 
vitaminų veda prie to, jog re
gėjimas labai susilpnėja. Be to, 
išsivysto daiig it kitokių ttega- 

jeg, vidutiniškai imant, iŠ bai-1 laVimų, Mičhignrto Pilietis.

petnng’!
DVYLIKAMĖTINĖ *

Jučus Sisters Restauranto 
1608 West 47th Street 

Kiek j vakarus nuo AshlAhd Aventiė, 
įvyks penktadienį ir šeštadienį,

ran

Spalių 8 ir 9 d. d
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Už vis moderniškiausias ir gražiausias FestAUTAtitAS 
pietų vakarų daly.

Dovanos visiems!

^ūširihkimaS nutūpė sUrėng- 
ti koncertą sU įvAifiAis kon
kursais. Parengimo tvarkymą 
paliko pramogų komisijAį, Ku
rią dabar' sudarys J. Besaspa- 
ris, pirmininkas C. MAftiii ir 
K. Būtis. J. Besasparis buvo iš
rinktas į vietą rezignavusių J. 
Ambrozevičiaus.

Finansų įsel^yėtorius ligonfą 
raporte pareiškė, kad iš 200 
narių šiuo laiku nei vienas ne
serga. Susirinkimas'priėmė ra
portą, <urį išdavė Amerikos 
Lietuvių kongreso 'atstovai.- 
Pagal SLA prežidėnto F. f. 
Bagočiauš atsišaukimą, nariai 
paskyrė $10 badaujahtierris 
Kubos lietuviams ir nutUfe au
ką pasiųsti per centrą.

Buvo iškeltas klausimas ru
deninio draugiško pOkilio, su
vedimu4! kuopos narių į arti
mesnę pažintį, bet t#s dalykas 
buVo paliktas metiniam SUsi- 
rinkiimii. SLA Natys

0789. Antras agentas yra M. 
KcmeŠIehė, 2041. 2&rd Street, 
Detroite. JI užrašo ft* AtnaujinA 
“NaujiehAA^, < “Ui-
svą j į " Mintį ”, Utinės Kulturės 
^praųgįSeB organąjįš Lietuvos.

Detroito Pilietis
........ .................. .3^^,y.. ■ ,;b . rod;.

Suėmė Už Užkabinę-
, ,r,t. ( ■

6 pėdų milžinas Philip Man- 
ning, 23 m., 5308 Eddy St., tik 
trys mėnesiai Vedęs, liko su
imtas Už užkAbinįjimą Steih- 
metž High Schoof mergaičių 
ir nepadorų elgimąsi-.

Jis prie kaltės prisipažino, 
ųet teisinasi, kad jis it pats 
bežinąs kodėl jis taip daręs.

DU “NAUJIENŲ” AGENTAI 
’ DETROITĖ

Rudeniui priSiArtinus, dau
gumas Detroito lietuvių toli į 
Ištikus ftebėišvažiūoja; Teįika 
daugiau laiko prelėisti namuo
se. Vakarai ilgi, o k^d nerei
kėtų nuobodžiauti, tai s vei
kiausia užsirašyti “Naujienas” 
ir kitus laikraščius.

“Nattjienoš” ir kiti lietuviški 
laikraščiai turėtų rastis kiek
vienam alaiis darželyje, nės 
jie, už visai/mažą kainą, at
neša žinias iš viso pasaulio lie
tuvių gyvenimo. Daugumas At
sako, kad * skaito angliškus 
laikraščius, r bet angliškuose 
laikraščiuose; nėra žinių iš- lie
tuvių gyvenimo

turime net du4 agentus, 
aptarnauja visą Detroi- 

apielinkes. Kreipkitės

čia 
kurie 
tą ir

. z ■ r , <

prie jų. Pirmas*yra W. Bud- 
vidis, 4064 9th strėėt, Ecdršė, 
Mich., telefonas Winėwood i-

Kuo Galime 
Patarnauti?

■ • ' ' 4 '

, v-—..---------- , ,

Nesvarbu kaip žmogus 
retu m kėliailti: gAtvėkariu, 
tembbiliu Ar pėsčias eiti, 
iMid^ešt 'Stores ndedti ilgai 
tbuktų. Chicagoj ir apylinkėse 
yha daugiau kaip tryš širstai 
pėnki^dėšįmtš krautuvių t.y. 
bovoik’ kiėkviėhoje apylinkėje.

kfekrieiiA krAutUvė yrA pri
sirengusi kiekviČnAm pirkėjui 
patarnauti, kiekviena krautu
vė yra moderniška ir : gerai pre
kėmis bei jų rųšia aprūpinta, 
kiekvienos krautuvęįv Savinin
kas pilnai patyręs/ 'O <kas svar
biausiai, kad tai \y^a valgomų 
daiktų parduotuvėj kas žmogui 
ir jo sveikatai yra 'už vis svar
biausia. * 

. k . .

kiekvieno Mid\vėst krautu
vės savininko • rūpestis yra tin
kamai AptArhaĮiti apylinkę su 
geromis prekėmis. Todėl jose 
galima fašti tas prekes kokios 
yra Visoj šalyje: BetO, čia jos 
ir pigiausios,,‘.ftes' šios. krautu
ves sudarį.^avO kOopėrAtyVą, 
kuris sAvĄ^įfeiid turi SAVO sAn- 
dėlius jr,. jįodėl, gali pigiAu ir 
prieinamiau> prekes ; pristatyti, 
nes patys pirkdami dideliomis 
sumomis ir po.daūg gauna pi
giau ir, todėl, gali perleisti ir 
šeiinynlnkėms pigiau. Skaity
kit šaųdien Midwėst krautuvių 
skelbipią Naujienose.

Šk. ■

no- 
au- 
iki 
ne-

PADARO GERESNIUS PIETUS!
JUS GALITE NUSIPIRKT GEhlAUSĮ. MAISTĄ ŽEMESNE KAINA

“MIDWEST STORES”
IšUARDaViMASI PfiTNYČIOJ IR ŠURATOJ, SPALIU 8 IR 9 .ĮĮĮĮII Į „L —. .......... M in , ,»!■■ ■ ............. m

Y‘MiDWEšfb Puikiausios kokybės tyros Smetonos

ROLĖ 
Ar 
tuB sv.

"AUNT JEMIMA”
Blyneliu MILTAI 20 unc. pak. £ 23 C
—.................. ■ ■. ■ . • . . - . ■ ■■ ■ .

‘‘MIDWBST”Blyneliu syrupas 21 unc. džiog. į 50
4*IIED ČRGSS” ,
jSPAGETAI arba MAKARONAI 7 unc. pakai 3 už 130 
^PPV^ VEGETABLE O svarųi C7*i

X SHORTENĮNG sv. ken. 21c. w kenai vfG 
“LIBBY’S” CHILI CON CARNE . 
“ggRINGTIME” TOMA'fo JUiCE 
“MlbWEST” TYRŲ TOMAčIŲ '
CATSUP mažos bonk. 9c 2 did. bonk. 25c 
“NŠNCY .10” ŠPINAKAI dideli 2T4 kenai 2 ūž 2S(i 
“MID^VEST”" TYRAS~APPLE~BUtTfett 38 unc. džiaras~~ 17t
"MIDWEST”
ČlPTTTRflC! TOMAČIŲ

AR DAHŽOVIŲ 10»/2 unc. kenai

A^.ketiai g keri. JLŠc
19 unc. kenai 2 >ž 19c

“SPECIAL” SL1CED ĖACON i/2 sv. cclluloid pakai 190 
“MID\VEST~LUNCHEON~MEAT .......... sv7320
“^LijĘ LABEL;> URBAM CHRESE" 3 uncijų pak? 2~už 17c 

“BLUE LABEL” ĮVAIRUS_SURIS  _l/4_?v- pak*_ 10c 
CATnTAT PUIKUS CALIFORNIJOS * E a

ŠVIEŽUS ŠPiNAkAl Washington Z?.............  2 s v. 1Ž0
FINEMICHIGAN^CELERY .........  žTruvelėšT 100

\ *- .1 z—,' ■ r —' - ' T- • *»___<__ ** ~ ~' ____ ■_  *. 1_

OBUOLIAI Fancy Jonathan valgymui ..........  6 sv. 190
“FUJI” BEAN SPROUTS No. 2 kenai ..........  2 už 170
‘'FUJI” CliOP SŪĖY Št)NKA 3 unc. butėliaf 2~ūT 170 
^FUJf~BĖADldOLASSEŠ 5 unc. buteliai .... 2~ūž~250 

/fticnrCANDFsUCkER~SUiri^KVIENU~SVARU
OATMEAL GOOKIES _______ sv- 130
“Rex” MINERAL P0WDER Sįįį įoę

“«ITPI?Q QTTn«i” 2 Re8uliariai Pakai .... .......  19?bUFLK 0U LIS Dideli pakai ................. .......
‘ ‘ O CTitjO N’ ’^Laundby Muilas, d i d ei i gabalai 3 už 14 0

S01p>OWDER ...... 3^?ukaT140
4~už~23č

$100 CASH KAS SAVAITĘ—Tik taupyk “Midwest Stdres” 
PELNO PASlbAlilNlMO KUPONUS!

2 Reguliariai pakai
Dideli pakai ............

frVESfl HES PIGIAUPIRK NUO __ ,

MlDWE^TffiSTŲRES

25-las METINIS IŠPARDAVIMAS!
■HAKKY SEIGAN

pasiūlo jutus dabar progą nusipirkti prekių la
bai pigiomis kainomis.

Mės esaihe prie Ashland Avė. jau per dvidešimts penkis me
tus ir visuomet patarnavome žmonėms tėįsirigai.

SPECIALIAI ŠIOS SAVAITES GALUI!

OVERKAUTAI

SVARBUS PRANEŠIMAS
p. Juozas Rūta

PERSIKĖLE Į NUOSAVA NAMA
DABAR RANDASI ANTRAŠU

3141 SOUTH HALSTED STREET
(Arti Lietuvių Auditorijos)

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

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

I , ..

BEGEMAN
•v y .. • ■

ItĖG. KAINA MkipAViMa KAINA

*22-5l. M645 
$|495$19-50

Ir aukštesnių kainų prekes. Vėliausi sty- 
liai ir medžiagos. v

VIEN VILNŲ SIUTAI
REG. KĄINA PARDAVIMO KAINA

*26-so $1950
į Visi kiti musų siutai atatinkamai nupiginti

i i’itisiRJNKnlri
KELNES ■'

ItEG. KAINA ČAItbAVIM’O KAINA

$6-50

$g.5O

.-.i T i 1 /Ą.Mį.I.U

Specfaids ttupigi- 
nimas visų vyrų 
apfCdalų, ktepiirių 

ir skrybėlių
........... ....

s4*5
Sg«5

tFinAMI
IfHmi B Upi ■ Wi

4622 SO. ASHLAND AVĖ.

Brightcm Park Vadovaująs Credit Jeweler 
D AI M ANT AI IR LAIKRODŽIAI

NEIMAM NUOŠIMČIŲ Nė PALAUKŲ

>$1 A A IM0Kf:T‘1 •UU PER SAVAITĘ
DAIMANTAI, JEWELRY, LAIKRODŽIAI 

IR SILVER WARE
ELGIN, BULOVĄ, GRUEN 

HAMILTON, GRANT
GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISAS DARBAS 

GARANTUOTAS VIENIEM METAM

4184 ARCHER AVENUE w d™oj pb^ko .
Į.,v ■ - .1^!--- į— 1 -■ , . - ' . .

MMt

JEWELRV

APSIDRAUSK!
. Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

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

rytofa.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrabda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5i000.b0. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Aprirt apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na* 
rhis Ir našlaičius^ iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE ©f AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.
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Penktadienis, spal. 8f 1937

Diena Iš Dienos

Studentė Aldonutė 
Malelo Gabi Moksle 
ir Balete

BRIDGEPORT. — Populio 
rių biznierių Malelų duktė Al
donutė, 3386 So. Halsted St., 
lanko vidurinę mokyklų, kurioj 
už atsižymėjimą moksle gau
na ^įažnai geras markes. Kaip 
žinia, p-lė Aldona yra žymi 
balerina, kuri nesykį estradoj 
publikų yra žavėjusi savo ga
bumais.

Kaimynas.

Pagerbė Veikėją
Marijoną
Zolpienę

turi nemažą bizųj; jos vyras 
Silvestras, y*ra namų statybos 
žymus meistras, kurs nuolat 
užimtas savais darbais. Ta
čiau, p. Zolpienė suranda lai
ko savo tautai pasidarbuoti.

Dar žodis-kitas apie tolinėtų 
vakarų, arba tiksliau pasakius 
pagerbimo bankietą, kuris pa
vyko visais atžvilgiais. Ten bu
vo momentui pritaikintas pro
gramas, gardi vakarienė, ku
rios metu pasakyta nemažą 
gero velijančių kalbų.

Pabaigoj visi gražiai pasi
linksmino prie šaunios muzi
kos.

Galų gale tenka pabrėžti, 
kad rengėjos gerai padarė, su- 
ruošdamos p. Zolpienei pagerb
tu ves, kuriuose jos draugai —* 
simpatikai turėjo progos vei
kėjos nuopelnus tinkamai Įver
tinti. .

'J'

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Pakeitė ' 
Bizni .
■i' Brighton Parko lietuvis John 
A. 'Shulmistras pasitraukė iš 
anglių pardavimo biznio ir da
bar parduoda namus. Jo real- 
estate ofisas, vardu Home 
Ovvners Realty Mart, randasi 
ties 4016 Archer avenue, tele
fonas Lafayette 6300.

Pas šį jauną’ lietuvį 
giadima pasipirkti labai 
namų patogiose vietose, 
mis kainomis ir mažais 
jimais. 1

•dabar 
gražių 
žemo- 

įmokč-

ži-BRIDGEPORT. — Kaip 
nom, neseniai Mildos salėj, bu
vo suruoštas šaunus vakaras 
pagerbimui veikėjos Marijonos 
Zolpienės, ųž jos 20-ties metų 
uolų pasidarbavimų musų tau
tai ir lietuvybei.

Butų mum labai džiugu ir 
malonu, daugiau tokių Zolpie- 
nių turėti iš jaunosios kar
tos.

Tenka pasakyti, jog ši mo
teris yra šeimynoj, gražiai iš
auklėjo sūnų Algirdų. Be to,

Kaimynas.

Elsie

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Paul Sadauskas, 22, su 
Divizes, 20.

Stella Adamkiewicz, 22, su
Julius Juskiewicz, 19

John Kubik, 24, su Tena.
Wessels, 27

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

SUSIRINKIMAI
Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek

madienį, spalių 10 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurie persikėlėt į naują vietą, būtinai permainyki! 
savo adresą. —A. Kaulakis, rast.

Joniškiečių L. K. Klubas laikys mėnesinį susirinkimą penkta
dienį, spalių 8 d., 7:30 vai. vak., Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43 St. —Valdyba.

Susirinkimas Susivienijimo Draugijų, Kliubų ir Kuopų valdybų 
atsibus penktadienį, spalio 8 d., 7:30 vai. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visos valdybos malo
nėsit atvykti į susirinkimą ir bus apkalbėta Chicagos 
tuvių Auditorijos likimas.

Thomas S. Janulis, p’rmin.nkas, 
Martinas Kadzewskis, sekretorius.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalių 8 d., Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba.

Lie-t

PARENGIMAI
Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos Skyrius rengia Vilniaus 

netekimo paminėjimą, spalių 8 d., 7:30 v. vakare. Lietuviu 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Kalbės Naujienų redakto
rius Dr. P. Grigaitis ir Vilnies atstovas S. Abekas. Daly
vauja Chicagos Vyrų, Birutės, Laisvės Kanklių ir Naujos 
Gadynės chorai. Įžanga 15 centų. *

D. L. K. Vytauto Dr-stė rengia balių 32 m. sukaktuvių arba 
jubiliejų spalių 9 d. vakare Persono svetainėj. Kviečia, vi
sus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir draugiškai pasi
linksminti, nes bus puiki orkestrą iš Chicagos. Įžanga 25c 
ypatai. —Rengimo Komitetas.

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugjja yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtine $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priiroami 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, rašykitČs; dabap |

\ • ■ . ;• ■ •< t
Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 

priklausomą skyrių, (stojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tis $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kur iri (vyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali, 333 So. Ashland Blvd. Įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 

, Draugijos ofise.
Draugijos ofisas atidaras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 

panedčliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedčldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkes lietuvis, geramė svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
I- -....................... r—,-

mobilių dealeris, Anitanas Kasu
lis, priklausys partneriuose 
Charleston Motor Šalęs įstaigoj 
adresu 396t?69, Archer avė,, tL 
kiši liet, dieną susilaukti naujų 
193,8 metų Dę- Sotp ir Plymouth 
automobilių. '.

Reikia pasakyti, kad p. Ka
sulis jau netoli ?15 metų ktoi 
automobilių bizhy.. Katrie per 
jį pirko Ikarus, gąvo gerą pa
tarnavimą. —Kaimynas.

Juozas Rūta Persikėlė 
j Nuosavą Namą

BRIDGEPORT. — Plačiai vi- 
siems žinomas tavernos' biznie
rius, p. Juozas Rūta, kuris yra 
veiklus draugijose, nusipirko 
nuosavą namų Bridgeporte, an
trašu 3141 S. Halsted St. Na
ntas randasi visai arti prie Lie
tuvių Auditorijos. Statytojas p. 
Kairis taip gražiai padarė re
montą, kad dabar, rodos, visai 
ne tas pats namas.

Visas namo priekis yra iš 
baltų plytų iš viršaus ir pa
kraščiuose, o pats vidurys iš 
skaisčiai juodų"plytų.

Namo vidus taipgi beveik vi
sas naujas. Prie to dar p. Rū
ta nupirko naują barą ir kitas 
smulkmenas. Ypatingai akin 
puola vidaus dekoracijos ir ap
švietimas.

Penktadienio vakare, , spalio 
8 d., p. Rūta bus savo name ir 
naujoj vietoj. Patėmykite skel
bimą Naujienose. —VBA.

Biznierius St. 
Kundrotas Visada 
“Busy”

BRIGHTON PARK. — Pra- 
vartų mums susipažinti su vie
nu, iš žymių biznierių, Stanley 
Kundrotu, .kurs turi didelę biz- 
niavietę adresu 4147 S. Kedzie 
avė. Kadangi jo bizniavietė'ran
dasi prie Crane Co., todėl tos 
kompanijos darbininkai (žino
ma, ne visi) per pietus ir vaka
re ten susirenka' ir visi gauną 
gardžius’ užkandžius, alučio ir 
įvairių likerių.

Prie progofe tenka pabrėžti, 
kad biznierius Kundrotas neto
limoj praeity buvo nuvykęs 
Lietuvon. <Kaį iš ten grįžo 1931 
metais, susituokė, su viena iš 
Lietuvos atvykusia gražuole.

CHICAGO MAIL ORDER 
fei-RA.-R- A I N O U T L E T

VĖL TRANSLIUOS 
“BARTKŲ ŠEIMYNĄ”

Real Estatininkas 
Johii Lipskis 
Progresuoja

BRIGHTON, PARK. -- Vie
nas iš žymių real estatininkų, 
John Lipskis, 4018 Archer ąve„ 
pastaruoju laiku daro real 
estate bizny j didelę apyvartą. 
Jo ofise “dealai” dygsta, kaip 
grybai po lietaus.

Beje, jau 29 metai, kai p. 
Lipskis real estate bizny.

Rep. B. P.
..

Nušovė liudytoją

Carl Renn, 51 m., ex-kąli- 
nys, kuris Gary policijos buvo 
kvočiamas sąryšy su nužudy
mu. Gary gemblerio ir -smukr 
lininko George Morris, kurio 
kūnas buvo rastas Kankąkee 
upėj, dabar tapo rastas irgi

Automobilių “Dyleris” 
Chasas Susilaukė < 
1938 Modelių

WEST SIDE 
tuvis autotoiobilių “dylėris 
Chas. Chasas, 2037 W. Cermak 
rd., šiomis dienofnis susilaukė 
naujų 1938 m. Willys autoirio-A 
bilių. Bet kurią dienų mano 
gauti 1938 Hudson ir Terra- 
plane modelius. Mat, jis dabar 
yra šių visų karų autorizuotas 
“dyleris”. — Rep. B. P.

Žinomas lie-

Antanas Kasulis
Laukia 1938 Karų

BRIGHTON PARK. Auto-

Pradedant šiuo vakaru, Stan 
dard Federal Taupymo ir Sko 
litoimo Sąjunga, Westsidėje 
2324 S. Leavitt Street, atnau 
jina transliacijų raęlio vaizdo 
“Bartkų šeimyna”.

Kaip ir pereitam sezone, taij 
ir dabar stotis yra WHF< 
(1420 kc.), o laikas — 7:0( 
valandą vakare.

Standard Federal vedėjai 
yra Justinas Mackevičius Ši< 
vakaro programe jis pasakyi 
trumpą kalbą, i—Klausytojas.

nužudytas savo bakūžėj netc 
Ii tos vietos, kur pirmiau bi 
vo rastas Morais lavonas. ,

Policija ir pirmiau banc 
kvosti Renn, bet nieko negali 
jp išgauti, nes jis buvo pe] 
daug girtas. Dabar nuvykusi 
jo bakūžę, rado jį jau neg; 
vą-

Sąryšy su paskiausia žmo< 
žudyste suimti du žmonės.

i

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Coleman borning- HEATERS

APRŪPINTI SU

Automatine 
Temperatūros 

Kontrole

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa- 
laiko nustatytų tempera- 
turą, kai yra aprūpinti 
su automatinę tempera^ 
turos kontrole, šį ekstra 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambutį.

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintalns
* 

Temperatar*

' Pęrdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot* arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą tempeYaturą.

Srdagesniam, sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes : Heat Reflector Doors... 
Heath Radiating Fins... ir Coleman Fuel-Saving 
Burner. •

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc

i? h* z • • y į

“The Home of Fine Furniture”
< Since 1904

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

1
Pasiklausykit The Coleman radio valandos iš stoties 

WLS. kiekvienų subatą 10:30 vai. vakare.
,, ... ..............

VILNIAUS NETEKIMO MINĖJIMĄ
• —RENGIA — . (

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO CHICAGOS SKYRIUS

Šįvakar, SPALIŲ 8 d., 7:30 v. vakaro
Lietuvių Auditorijoje 3133 šo. Halsted st.
Bus geri kalbėtojai. Dalyvaus Chicagos Vyrų, Birutės, Laisvės Kankįių ir Naujosv 

ĮŽANGA 15 CENTŲ |Gadynės chorai

DIDŽIAU,SISMAIL ORDER
Prekių Pertekliaus 

IŠPARDAVIMAS- 
MAIL ORDER 

ISTORIJOJ 
Daugiau kaip 5000

NAUJŲ

CRANE
COAL COMRANY 

/ 5332 So. Long Avė. ' 
Tel. Republic 8402 

’OCAHONTAS Mine Run $7>40
Screened) ..... .............  tonas

Tonas

KAILINIŲ
KAUTŲ

Pikiai Aukaujami

$20 verte 
Pirk hu Įsitikinimu, 
kad tai pasaulio ge
riausi styliai, pašau* 
lio geriausiuos 8 ty
liuos, pas a u 1 i o ŽE
MIAUSIOMIS KAINO
MIS. Visi tnieral nuo 
14 iki 20 ir 45 iki 
53. Kiekvienas yardas 
iš vilnones medžiagos 
išpuošta ir sušankyta, 
kad užtikrinti pritai
kymą. Kiekvienas dal
bas laboratorijoj Ištir
tas, visi kautų pamu
šalai garantuoti dviem 
sezonams nešioti.
MERGINŲ KAUTAI 
—Mieros Iki 14♦me
tų, sunkios vilnonės 
medžiagos, kai kurie 
kvalduotomls nugaro
mis, paprastai $7.08

KAUTAITOT’S
Dabar kai tik apie % 
paprastos kainos. Pliu
šo, in sąulrrel ar tan, 
kas kautas su pritai
kyta kepure. Mieros 
iki 4 metų. Labai spe
cialus 
setas ____

1.99
MOTERŲ SIJONAI— 
Visi nauji, visi mie
ros, 2-se dideliose gru
pėse, po
*01.43 ir |^JC

CHICAGO MAIL ORDER CO

ADOS

• cfkfl
4561

No. 4561—Mergaitei suknelė. Ko
kios nors' vienos spalvos arba mar
gas materiolas tiks šiai suknelei. 
Sukirptos mietos 2, (4, 6, 8 ir 10 me
tų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15. centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.....—___

Mieros _____ per krutinę

(Vardas ir pavanjč)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus 

arti ar toli.
8406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY
ASDIENINIS BIZNIO SĄ

RAŠAS—ALFABETO
TVARKOJE

s skyrius yra vedamas tikslu pa- 
dbeti musų skaitytojams susirasti, 
ir galima nusipirkti įvairių pap
ustų ir nepaprastų daiktų, intaisų 

reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
relbimų negalite susirasti ko ieš- 
>t. pašaukite Naujienas, Canal 8500 

klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
ausite informacijų, jeigu tik jų bus 
dima gauti. ..

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija (rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už —..... ............................. -

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

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

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

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

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

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

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. 1

821 Sėst 84th Street

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

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

ės “N-nose

m.;, k. , /. .: .■ .■ T:, „|JI... '■ -.



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

lietuvių Meno
Paroda .

lankytojų

ftfa'ndėl Bfroithdrs krautuvėje,’ 
State fr ftfca&ison gat. ė-afn 
aukšte yra IJ&uVfiį mė'rib patč- 
da. Paroda skaitlingai lankoma 
kaip lietrtvią, tfcip ir 8Vė‘thrt~ 

> taučių. . i
Ateinantį šeštadienį parodą 

apfa’rtkys ’sVėtTnitaučiai mė’rtd 
kritikai ir nuspręs premijas. 
Premijos bus'npiskirfos ėŽ pa- 

‘ veikslus arba skulptūrą. Mano
ma, jog eksponatas, už kurį bus 
paskirta 1-ma premija, bus pa
siųstas į Kauno meno muziejų.

k Juodelio Kristus
Iš skulptūros geriausias eks

ponatas yrk *p. j'uddė’lib Kris
taus “biustas, kurį parodai pa
skolino p. p. GugiaL ^Biustas 
yra tikrai įrėrki iškaltas iš 
murmuro; . turį veido išraišką 
ir inertišką pozą. Tikra meno 
pažiba.

P-no Paškausko medžio dro- 
žirfėJnnM ir tipiški. Dvi 
stovilaites; “P o n d e r i n g” ir 
“Ooh”, praeitą vasarą jis turė
jo Navy Pier parodoj.

Antanas 'Gedraitis, suradęs 
savo pavogtas iš medžio drož
tas stovylaites, Viso 7, prisiun
tė j parodą. Rėikia pasakyti,

džio drožin&jftri*. Jo pabadta ir 
vienas senukas, nuginąs mal
kas ~ -irti lyg gyvds, judan-

I čios figurds. Muzikantas SU ar* 
' nkynika tai rtsifes tlptfe. 8 
'iietrtViSkos bdbutės irgi fd6-! 
mios. Puikus ir piratų laivas.

Bevežant p. Gedraičiui SaVo 
darbus parodom kažkas juos 
buvU “pavogęs”, Bet dab&r at
sirado ir jie yra po stiklu sau
giai padėti. Reikia pasveikinti 
p. Gedršitį!

/ Petras Rimša irgi reprezen
tuojamas trimis skulptūros 
darbais: žemaites bronzas pla-, 
ka, p-rtioS Tulienės ir p-nios; 
Rakštienės reliefals.

P-lė B. įBalickaitė ne tik gera 
akvarelistė, bet IT važų tūri 
parodoj, kurias pati padirbo ir 
išdegė. Ji turi ir- dekoratyvį 
biustelį.

P-nia Mankiėiie prisiuntė lie
tu viškrts grybus, kuriuos ji pa
ti pasiuvo. Šiuos įdomius ir,re
tus ekšponatUs reikia skaityti 
prie skulpturės, nes jie yra 
3-čio išmatavfrrto formos. Spal-‘ 
VOs fr pati grybų forma, reikia 
pasakyti, labai gabiai nuspręsta 
fr atsverta.

----------------------------------- ------------------------------------

tusi progresuoti, kad aksitinti 
vieni kitus prie produkt^Viš- 
kesnlo darbo. Matant tuos pa
čius 'eksponatus, pakis metasi 
Apsfleidifaas, kas parodai beda
ro fe'rtAės. Su laiku patodds ka
li visai netekti lankytojų.

Paroda tęsis iki spalių 16 d., 
įskaityfirtai. —Sveči&s.

SLA 301 kuopa 
įveda programos 
susirinkimuose
Pirmas Susirinkimas Sp. 11— 
Miršta Daug Cicero Gyventojų

M
Nauja Byla Dėl 

Kūdikio • Į CLASSiriED ADS.
_ _____ —■ i_ui_ijiirr»---------------------- n—-------------------------

Daugiau Veiklos!
Tarp naujų eksponatų kai 

kurie artistai visgi prisiuntė 
tuos* pačius paveikslus, kurie 
buvo rodomi pernai toj pačioj 
vietoji Reikia Stengtis įsigyti 
naujų paveikslų, nes parodos 
tik tam ir yra, kad parėdyti

kad jis yra tikras meistras me- naujus meno darbus, kad steng-:

CICERO—SLA 301 kuopa, 
su šio inėhėsiO susirinkimu, 
pradeda dubti prog'ramus ir. 
kviečia ktrnpos narius ir visus 
pašalinius -atsilankyti ir valan
dą smagiai praleisti kaip vi- 
siidmet.

Susirinkimai laikomi antrą 
pirmadlėiiį vakare, P. šameto 
svetainėj, 15 st. ir 49 Avė. 
šio menesio susirinkimas iš
puola 11 d. Nepamirškite ir 
kitiems pasakyti. Atsilankymas 
nieko nekainuos, o daug ko 
naudingo užgirsite. Programai 
tęsis per visą žiemos sezoną. 
Ateik išklausyti. Naudingi vi- 
sems, kaip augusiems, taip ir 
jauniems.

Chicagietė Mrs. Theresa 
Chample šų ' savo advokatu 
|r vyro fazanu. Ji pareikala
vo perskirų nuo - savo vyto, 
nes ji dar nebuvo pilnai per
siskyrusi su savo pirmuoju 
Vyru. Antras vyras perski- 
rdms nesipriešino, tik išrei
kalavo sūgrąžinti jam jo iš
kimštą fazaną, kurį jis labui 
vertino. Tą ji ir padarė, ir 
teismas fazaną grąžino.

ii ViKttT

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardč 
i < z
Adresas

Teiėfoaas ..... ..
i J ? -T . ]

...........SVOTIŠ.,.*^

MIRTYS
tarpo atsiskyrė ke- 
Jonas Lapinskas 11-

Plaukų Spalva
* • • f ' * * '' Uį

Akių spalva >

itftojh j “GkAžUOLlŲ KONTESTĄ”. Prisiunčia
šavd fdtagrafijį. Sutinku prisiUikyti Vlstį taisyklių ir jo ve-
* ** * ►i t ■

dejų nurodymų. .

Parašas

P. S. Tiktai ir spaudai ffnkąmos fotografijos buš 
priimtos*

,fr,
GRAŽIAI IšSIVviNėTAS ŽIURSTAS

B®

Iš musų 
Ii draugai, 
gai sirgo, kankiųosi, norėjo gy
venti, bet prieš mirtį niekas 
neatsilaiko. Lapinskas palaido- 
tas Liet. Taktiškose Kapinėse. 
Buvo Chicagos Liet. Draugi
jos narys.
, Leopoldas 
sirgo ir jau 
žinai. Buvo
žmogus, 'užsiėmimo barberis, 
muzikantas. Priklausė prie be-

Burba trumpai 
užmerkė akis am- 
linksmaus budo

ALIČE SKlRNICK 
po tėvais Talalaitė

Persiskyrė Su šiuo pasauliu 
Spalio 5 d., 8 vai. vąkare, 1937 
m. palaukus 20 metų, gimtis 
Brooklyti, k. Y.

Patiiko dideliame nulitidinie 
vyrą Jbną Skirtiicką, motiną 1 
Oną Vanagąitienę, po pirmu 
vyru Talaliehę, seserį Broriišę, ( 
brolį Stanislovą, dėdes Antaną 
ir Jokūbą Taiklus. ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 2Ž1 West 
110 Št;, ZJhicagb. Laiddt'uVėS 
įvyks šeštadienį, špajio 9 die
ną, 8 vai. ryto iš namų į Visų 
šventų ph'r. bažnyčią, kurįbje 
atsibus ‘eredulihgbs pamaldos 
už velionės sielą, o iš tep busi ? 
Nulydėta į šv. Kazimiero kapi- 

, nes. ' ‘
Visi a., k. Alices Skirnick 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti P 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekkmo,*
Vyras, Motina, Sesuo, Brolis,

HOsYEŠS APRČN - PATTERN 1495
lto5—Jums sunku bus apsėiti be panašaus žiursto. Pasi- 

darykit fr Išrisiukit jį dabar. Galit ir savo draugei tokį išsiūti 
Ir ją palinksminti. ’ .

NAtJfKNOS NEEDLECRAFT DEPT.,
J 1739 So. Halated St., Chicago, III.

- čia įdedu 10 Centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardaa ir pavards

Į Mies

no, turėjo nuosavą nafną, buvo 
nevedęs. Jo turtas tenk& gimi- 
nėrrts. Gražiai 'palaidotas Liet. 
Tautiškose Kapinėse. Laidotu
vėms rūpinosi P. Burba ir šei
myna. Viską tvarkė 
džiai. 
Rąūd.

Rapolas Massett-Meškauskas 
Kereivių ^mugijbs narys, mi
rė po trumpos ligos. Paliko 
žmoną > ir . mažą dukterį. Palai
dotas Šv. Kazimiero Kapinėse. 
Visiems, kaipo draugams, 
kiu amžino 'poilsio.

nuošir-
Velionis buVo narys 

Rožės Kliubo. ’

Bandukės Su 
Lašiniais Pas 
Upytiečius

. ; ---------- -

Upytes • OMugiškas

lin-

Nesenai didelį susidomėjimą 
sukėlė Horst byla dėl kūdikio.

iš Horst kūdikį išėjo 
kad jie nėra to kūdikio 

kad kūdikį jį atida- - 
ve Horstams, kurie tą kūdikį 
gražiai auklėjo. Net ir gimimo 
rekordai buvo taip » pataisyti, 
kad buk tikrai Horstams gimė 
kūdikis. Už tą Dr. Rose liko 
nubaustas $25, bet kūdikis vis- 
tiek tapo atiduotas ne motinai, 
bet patėviams Horstams, kurie 
tą kūdikį nuo pat gimimo auk
lėjo. - --

Dabar vėl liko iškelta panaši 
byla, kurioj irgi figūruoja Dr. 
ROše.

Bylą iškėlė Miss Della Stasz- 
kiė, 18 m. iš White Cloud, Mi
chigan, reikalaudama iš Paul 
Richter ir jo žmonos sugrąžinti 
jos pustrečių metų mergaitę.

Pasak Staszkie skundo, ji 
slėpdamosi nuo gėdos ir tėvų, 
atvyko į Chicago gimdyti pa
vainikį kitdikį. Ją priglaudė 
Richteriai, kurių namuose, (Ta
da 6930 .S. Paulina St., ir/gi
mė kūdikis—mergaite Florence 
Ann. Prie gimdymo patarnavo 
Dr. Rose. Kandangi ji neturė
jo jokių lėšų kūdikį užlaikyti, 
o ir bijojosi su kūdikiu gryšti 
namo, tai kūdikį paliko Richtė- 
riams auklėti, kurie ir auklėjo 
jį kaip savo kūdikį. Per pus
trečių metų ji visai nesirūpino 
savo kūdikio*. Bet dabar apie jį 
pasisakė savo tėvams ir tie pa
norėjo jos kūdikį atsiimti. Te1- 
.čiaus Richteriai dabar atsisa
ko grąžinti.

Pastebėtina, kad ir čia gi
mimo liudijimas yra suklastuo- 
tas ir tuo liudijimu, kūdikis 
yra gimęs Richteriams, o ne 
Staszkie. Dr. Rose sakosi, kad 
jis tikrai manė, jog kūdikį 

, gimdo Richtęrienė, todėl į gim- 
dimo liudijimą taip irjr^’šė.

Dabar vėl teismui teks spręs
ti kam kūdikis priklauso: ar 
motinai, kuri kūdikiu per pus
trečių metų visai nesirūpino, 
ar patėviams, kurie kūdikį auk
lėjo kaipo savą ir prie jo per 
tų laiką prisirišo.

akšteri, 
tėvai, 1

Help Wahted—Female
_______ Par^ininkių. .RfiĮUįą _/.r

REIKALINGA patyrusi virėja, 
greita ir švari restaurantūi. Klausk 
Vedėjo. P. Manago, 813 So. Racine 
Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui *— priešais 
Express jjffice. Gerai išdirbtas biz
nis. 1142 So. Canal St.

Help Wanted—Male-Female
J^ Darbininkų - Reikia

DARBŲ YRA 
Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
> TUTHILL EMPLOYMENT 

184 W. Washington St. 3 floor.
....... .. ............... J,1 ■.'■■"T-.T""- 

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio lietuvio 
bučerio. 4001 So. Campbell.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainyriiui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
p kitos z

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

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
mokytis spaudos darbo. Turi būt 
bžiigęs pradinę mokyklą ir turėti 
tėvo ar motinos liudymą. Pageidau
jama, kad gyventų Bridgeporto apy
linkėj. Darbo valandos nuo 8 iki 6 
vai. vakaro. Progress Printing Co. 
3423 So. Morgan St. Yards 0123.

RĖIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie moteriškų furkaučių taisymo 
3608 So. Halsted St. Boulevard 3243

REIKALINGAS lietuvis seilsmo- 
nas su troku išvežioti tavernų reik
menis nuo 30-40 m. amžiaus. Atsi
šaukite 4643 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs dirbti į ta
verną. 10314 S. Michigan avė.

Automobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

Švarus, side mounts, tik .......v.
NEWBERRY BARGAINS 

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

$79.

RETAS BARGENAS
2 po 14, mūrinis namas, lotas 

83x125, i2 karam garažas. Kaina 
$4750.001 Randasi Brighton Parke.

6 kamb. medinis cottage ant ce- 
mentinio\pamato, garadžius. Kaina 
$4000.00. Randasi 4202 So. Talman 
Avė. lengvi išmokėjimai.

6 kambarių bu n galo w, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicago 
Lawn. . $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, \ 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

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

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. VVestern Avenue. 

Hemlock 0800.

Kliubas 
jau užbaigė išvažiavimus. Orui 
atvėsus, Krįubas . nutarė su
rengti šokių vakarų, šį šešta
dienį, spalių' 9 d., W. Neito 
salėje, 2436 South Leavitt .^t. 

Upytietėsmr čia nenori ran
kų nuleisti^ J Darbuoj asi ener
gingai, bandydamos , aplenkti 
viena kitą. Jos žada prikepti 
bandukių su lašiniais.

Visi sveikai1 bujls- vaišinami 
gardžiais valbthis ir gėrimais. 
Bus gera mhzika šOkiamd. Ne
pamirškite ■ atsilankyti Ir su 
įsaVo draugais pasimatyti. Už- 
tikrinam, J4ad visi linksmai 
praleisime laiką. L. G.

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

2509-11 Mihvaukee Avė.
■ Visi telefonai Belmont 4844.

RESYVER1S BARDUODA NAMUS 
po visas dalis miesto už jūsų pa
čių. siūlomas prekes, štai jums pa
vyzdys: Marųuette Park apielinkėję 
4 pagyvenimų po 4-rius ir po 3% k. 
9 metų senumo. Galima nupirkti už 
$9500. 2 po 5 kambarius už $6200.

Visi yra moderniški garu apšildo
mi. Pašaukit išryto tarp 9 ir 11 v. 
HEN1LOCK 2310. KlausK.it Mr. But
kus, 2749 W. 63rd St.

CLASSIFIED ADS
UI ■■■■'■■ II ■■

I H VFlK i Q Tėlegraihueiį' 
L U V Lill\l0 Visas Pasaulio. c . Dalis, 

kvietkininkas
Gėlės VėBfhvėins, Bankietiims

, jr. Pągrabhųft
Š316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flowcr Shoppe 
Gėlės ‘Myliotiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4189 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

VERONIKA GAILIŪTE
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 5 d., 1937 m., 11:20 valandą 

vakare, sulaukus 21 metų amžiaus, gimus Westville, III.21 metų amžiaus, gimus Westville, III.
Palikę dideliame nuliUdim$/“t£yą Juozapą ii 

'Oną, po tėvais Gelumbiskaitę, kuri pa 
Alsėdžių miestėlib ir '(seserį Oną, 2 cio 

ciocę ir kurną Veroniką ir jos žmogų An

motini 
ėina i;
ces, cj _ _ . . . . .
taną Cukur, ciocę Damicėlę ir jos vyrą Juozapą 
Gričius, dėdę Kazimierą, kurną ir jo moterį Pet
ronėlę Gailius, 3 pusbrolius' Walter ir Tamošių 
Gailius*ir Albertą Gricių, 2 pusseseres Justiną 
Griciūtę ir Aldoną (Dukraitę iV' daugiau giminių 
šioje šalyje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas namuose, ^4422 So. Artešian 
Avė. Laidotuvėš įvyks šeštadieni, spalių 9 die
na. 8:30 vai. rvto iš namu i Nekalto, Prasidė-

Gričius, dėdę Kazimierą, kumąjir jo poterį Pet- 

Gailius * ir Albertą* Gricių, 2 pusseseres Justiną

jimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv, 
Kazimiero kapines. • t, '?

Visi A. A. Veronikos Gailiūtės giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą atsisveikinimą. >• •' ' .

f ■ > \ .1,
Nuliūdę liekame, < •? 4 L '

S . . , ' v z ;
Tėvai, Sesuo, Dėdė, Ciocės, Pusbroliai i/ Giminės. /

Patarnauja laidotuvių direktorius S. M. SKUDASj Tel. MONROE
8377. • ' . * ' • ■ '

Miscellaneous
{vairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms
RĖNDON KAMBARYS, apšildo- 

mas ženotai borai ar merginai. 
Mrs. Konkelis, 5806 S. Pedria St.

ANT rendos kambarys dėl vyro. 
Šviesus ir apšildomas. 2522 W. 45 
St. Tel. Lafayette 8227.

Situation Wanted
Darbo Ieško '

MOTERIS paieško DĄRBO į ta- 
vern arba Lunchroom. Patyrusi, at- 
sakominga moteris. 4422 So. Camp
bell Avė. Tel. Virginia 0177.

........ . ...........................    ..Į.................................................., ,,

Help Wanted—Female
DatbininkiU Reikia

REIKALINGA BEAUTY OPERA- 
TOR — turi kalbėti lietuviškai. 

Sylvia’s Beauty Rox
856 W. 33rd St. Tel. Boulevhrd 4755

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, prižiūrėti vaikus, būti, $6. 

Klein, Juniper 8911. 
- ----- —— —~-------------------—.-

MERGINA bendram namų darbui, 
būti, savas kambarys, geri namai. 
Albany 6920.

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo, ne jaunesnė 40-50 amžiaus 
Turi mokėti anglų kalbą. Prižiūrėti 
10 metų vaiką.

8216 Augusta Boulevard

PATIKIMA MERGINA, patyrusi 
bendram darbui, geri namai, nuola- 

’.tiniam, be virimo. Būti $8,00 į sa-i 
vaitę. Pašaukti. Independencė 1669.

Musical Instruments
Muzikoaį Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 VVest Maxwell St.

3 blokaį į vakarus nuo Halsted St, 
MaSas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................ $75.00
$99 Trombonas su keisy....... $35.00
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

12 AKRŲ — tuoj į pietus nuo 
Midlothian, prieš Cravvford budin- 
kus — liga verčia parduoti.

63-čia ir Sacramento vienas auk
štas ir 2 flatai—karšto vandens Šilu
ma—garažas—$15,000.

61-ma ir Rockvvell — 2 flatai, ply
tinis, garu šildomas — garažas — 
$8,500. Išmokėjimai.
t. ♦ Mr. Medora, Stevvart 3601.

TURI 
W. 19th 
tis—turi 
suomet.

PARDUOTI namą prie 1639 
St. parduos pigiai. Priežas- 
kitą namą. Namuos vi-

Furniture & Fixtures
' Rakandai-Įtaisai

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

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI 2 apartmentai, me
dinis, 6 kamb. ir sandėlio kamba
riai. Naujas stogas, geras fundamen
tas, gasu šildomas, modemiškas 
plumbingas. Gerą transportacija. 
Rendos atneša $45.

Paaukuos už $2,000, kad užbaigti 
reikalus. 2858 W. 88th St. Laf. 1106

SAVININKAS PARDUODA biz- 
niavą kampini lotą, 52^x125 pėdų, 
Barųuette Parke. Padalinsime, jeigu 
bus reikalas. Prie savasties prieka
bių nėra. Nepaprasta vertybė.

P. KNOP, 1902 West‘ 65th St

$25,000 Naujų Rakandų Padavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Impdrtuoti ir Amerikoniški

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

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

de luxe ..............    $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5v,v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS — 
DIDELI BARGENAI

48 karliodės dirbtuvių ir baldų 
krautuvių pavyzdžių prie 1247-49- 
53-57 W. Madison st. Prikrauta vi
sų rūšių baldais, kaurais, alyva, pe
čiais ir t. t. ’
TURI EITI, NEŽIŪRINT KAINOS

Kiekvienas jūsų doleris bus ver
tas jums $3. Kreditas — jei reikia 
— jūsų pačių sąlygomis.
MADISON FURN. CO. HAY. 7700 

1247 W. MADISON ST.
Atdara vakarais iki 10. Sekmadie

niais 10 iki 5.

NAŠLEI REIKIA PINIGŲ, paau
kuoja kaurą. Niekad nevartotas, im
portuotas, orientalio rašto, $20. 
3930 Jaekson, '1-mas, Van Buren 
1078.
-------- —1__________________-

PARSIDUODA bučernės ice box’is 
5x6x8.- Pigiai. Savininkas randasi 
2539 W. .69 St.

..............■■■ i’t.!1,'■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI taverhag sū resto
ranu, yra šokių svetainė, geroje vie
toje, geras biznis. Priežastis parda
vimo — apleidžiu Chicagą. Atsišau
kite 2459 N. Crawford avė., išsky
rus nedėldiėnį.

— > - a i. .■*,.1 fr —i it.—, ten——-

. REIKALINGA jaunos moters len- PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
gVhm nftmų dafbtii, eiti ritetrion va- delicatessen. Biznis kampinis,, iš- 
karais/ DŽrbas nuolatinis. į dirbtas per daug metų. 8465 South

2452 No. Harding Ąve. Ist fi. < I Lituanica avė.

iii!

T Ė M Y K I T
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinam pinigus 
ir perkam morgičhis.

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. VVestern Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai '

160 AKERIŲ gerai įrengta pieno 
farma \Visconsin valstijos pietvaka
riuose, 4 mylios į rytus nuo Darling- 
ton. Visi trobėsiai A-l, tekantis van
duo. Įkainuota greitam pardavimui, 
kad išlyginti savininkui turtą. Kreip
kitės arba rašykit J. A. >Wrenn,2107 
E. 81st St., tel. Regent 0882 appoint- 
mentui.

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mua tuojau !

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.* *• , •
lUUMIUMUUUlUUIHUlUlUMUlUmtIUlUUUUIIUilIUUl

KlausK.it


NAUJIENOS, 'Chicago, Iii,

Numirusiu” Prisikėlė liud*°

Spalių-October 2 1937
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj

Pirma
Dovana

Kuria Pirmai
Išrinktai Gražuolei

LOVA, KOMODe ARBA VANITY

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

Stambi baldų 
City Kurni turį (

Kliubo 
šian-

New :■ j€i|sįį Furniture

lietuvių chorai 
be Vilniaus Ne- 
Kalbeš rinktiniai, 
šalininkai, kalbė- JurĄitūro Com- 

Sąimįdates pąši

pradėta stropiau 
ištikrųjų yra tas 
Padedant ir pa-

Vieną “Simonaitį” Laidojo, 0 Kitas 
“Spacieravojo” Sveikutis

Pampins Fotografi 
jas Kandidatėms į 
“Miss Lithuania”

*New City i 
pany kvięčįa;/ 
naudoti šią; pį^g^'Teteikia ąt 
eiti
krautuvę, adresį .1654-56 W 
47th street, ir *pąklaušti 
ninku p. WilWĮ 
arba p. W» Bhzač 
fotografiją, kįri

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse .

sayi- 
Kosmowski

Jie parūpins 
c paveikslus 

nutrauks ir pasiųs juos “Nau
jienoms”. Mergaitėms fotogra
fijos nieko nekainuos.

Vilnijos, Suvalkijos' ir Gar
dino sričių pavergtiems lietu
viams užuojautos ir prieš lėti? 
kus protesto į*Mass-Mee tinga
us” rengia lietuviai po visų pa
sauli: Argentinoje, Brazilijoje, 
Kanadoje ir Afrikoje.

Lėšų padengimui 15c įžan
ga; jokių rinkliavų nebus. “Al- 
ways help the under dog”. Jei

gu mes būtume Vilniečių vie
toje, kaip mums bųtų^ leng
viau kentėti, žinant, kad .viso 
pasaulio lietuviai smerkia mu
sų kankintojus. S

• O, Seses, Broliai, pasigailė
kime verkiančių Vilniečių!

A, K. Rutkauskas, M.D.

Pranešimas lietuvaitėms, pla
nu ojančioms įstoti :konkursam

•firma, Ncw 
. įfopany, kuri 

turi paskyrusi brangias dova
nas “Mišs Lithuania” konkur
so gražuolėms, praneša, štai 
ką: firma parūpins fotografi
jas, savo lėšomis, toms mer
gaitėms, kurios/nori įstoti kon
kursam bet neturi fotografijų 
ir dėl to* nestato savo kandi
datūros. (

New City Furniture Mart 
1654-56 West 47th Street

Velionis Peseckis yra gimęs 
Rusioj. Pareitą trečiadienį jis 
tapo palaidotas Liet. Tautiško
se Kapinėse, sale savo moti
nos. Ar paliko jis kitų gimi
nių,M dar nenustatyta, nors ma
noma, kad jis • turėjęs brolį 
Bruno, kurio adreso nežinoma. 
Jo laidotuvėmis rūpinosi Jan- 
kauskių šeimyna, 6616 South 
Washtenaw Avė.

BRIDEPORT..—Pereitų sek
madienį Archer gatvėj, Justice 
Park, kaip jau “Naujienose” 
buvo rašyta, liko automobilio 
suvažinėtas ir užmuštas nepa
žįstamas žmogus.

Policija, norėdama nustatyti 
jo asmenybę, pradėjo kratyti 
jo kišenius ir rado kortelę su 
V. Simonaičio vardu ir adresu 
— Lietuvių Ąuditorjoj. Iš to 
ir nusprendė,/ kad užmuštasis 
veikiausia ir/bus V. Simonai-

šta visai sveikutis ir nė kiel 
automobilio nepakludytas ii 
dagi visai toje apielinkėje ne 
buvęs. ’

Tik tada 
žii/rėti, kas 
užmuštasis, 
čiam “numirėliui” V. Simonai 
čiui, liko nustatyta, kad auto 
mobiliu užmuštasis yra jo pa 
žystamas -.Juozas Peseckis, dir 
bęs Ramova teatre, Bridgepor 
te, už kino mašinos operato

(1920, spalio 9 diena) ■
Gerbiami Chicago, ir apie- 

linkių lietuviai, neužmirškite, 
kad Lietuvių Auditorijoj, 3131 
S. Halsted St., Chicago, šįva
kar bus labai didelis t. v. 
“Mass-Meėting” visos Chicago 
ir apielinikių, , kad pareikšti 
griežtų protestų' prieš, lenkų 
užgrobimų rytinės Lietuvos da
lies ir pavergime laikomus mu
sų viengenčius.

Net penki 
giedos “Mes 
nurimsim’ ”. 
demokratijos 
tojai: ’ z-

Redaktorius F. Abekas.ir 
kiti. Kalbėtojai pąrodys, 
kokias skriaudas lenkai jau pa
darė per praėjusius 17 metų, 
vis ir vis labiau, NEŽMONIŠ
KAI KANKINDAMI nekaltus 
lietuvius, savo gimtame Lietu
vos krašte gimusius ir tebe
gyvenančius, o atėjūnai lenkai, 
pasauliui skelbia, kad jie mus 
kultūrina.

Policija skubiai atvyksta 
Liet. Auditorijų pas p. .Jane 

ar j is pažy 
.Taneliunas at

Joniškiečių Susirin 
kimas Kitą r 
Penktadienį

Joniškiečių L ir K 
susirinkimas įvyks n< 
dien, bet ateinantį, tai yra‘spa
lio 15 d: Vieta, kaip paprastai, 
Hollywood Inn salė.

D. Vaitekūnas

liūnų ir klausia 
sta V. Simonaitį, 
suko pažystus ir pašaukia Si
monaičio broli.

Pastarasis nuvyksta į lavo
ninę pažiūrėti užmuštojo. La
vonas labai sutrintas ir sun
ku jį pažinti. Sujaudintas Si
monaitis paabejoja, bet visgi 
sutinka, kad galbūt tai ir yra 
jo brolio kūnas.

Skubiai vyksta pas laidotu
vių direktorių P. Mažeikų ir 
įsako parvežti savo brolio kū
nų laidojimui.

Ir tik atlikus visus reikia- 
rpus formalumus, štai visų nuo- 
stebai sugryšta namo aprau
dotas ir visų apgailėtas “nu
mirėlis” V. Simonaitis. Sugry-

PEIPING GATVĖ
iįiiM ... "\>Į SĮlį

O?

i&šB*

Atlikę rudeninius -^manevrus, Lietuvos kariai, apkaišyti gėlėmis, gryžta į laikinų Lietuvos sostinę Kauną

lėktuvams vežioti. Jei kur toli eina karas, tokie laivai 
nugabena lėktuvus į karo srytį, iš kur jie lengvai gali pa
siekti: karo laukų. Lėktuvai lengvai’ gali nuo laivo pakil
ti ir nutūpti, pasiimti gasolinų, bombas,ir kitas karo reik
menis; taipjau, reikalui esant, pasitaisyti. x

Kiekviena chiniečių dalies 
Peiping gatvė yra pašvęsta vienai kuriai industrijai. Štai 
Karolių gatvė, kurioj yra gaminami ir pardavinėjami 
visokios rūšies karoliai. Pastebėkite ir angliškas iškabas. 
Kitos Peiping gatvės yra pašvęstos gėlių, kailių, sidabro 
ir kitokiems gaminiams.

REIKALAUJA $200,000 Už SAVO VYRĄ. — Judith 
Allen, mūviu aktorė, kuri pareikalavo $200,000 atlygini* 
mo iš turtuolės Mrs. Delphine Dodge Cromwell Baker 
Godde už pavyliojimų jos vyro, irgi mūviu aktoriaus 
Jack Doyle, su kuriuo ji yra persiskyrusi.

W.
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