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Shanghajam likimas
Sprendžiamas

BRITANIJA NESIKIŠ I JAPONIJOS, 
Ne Į ITALIJOS REIKALUS

Japonai briaujasi pirmyn tikslu užgriebti 
daugiau kinų žemes pirm negu Brussels 

konferencija prasidės

LONDONAS, Anglija, spalio 
22. — Britanijos premjeras 
Neville Chamberlain parlamen
to debatuose 
budino šalies 
Japonijos ir 
klausimais.

penktadienį api- 
taktiką Kinijos* 
Ispanijos-Italijos

SHANGHAI, Kinija, spalio Tačiau japonai, 
22. — Artimiausios kelios die- nors po truputį 
nos, manoma, išspręs daug ką 
Sbanghajaus fronte. Bent lau
kiama, kad jos išspręs.

Iki konferencijos pradžios 
’Brušsels mieste kinų-japonų 
konflikto reikalu beliko tik 
apie savaitė laiko. Kinija yra 
pasiryžusi per tą savaitę gin
ti savo pozicijas colį po colio. 
Ne mažesniu pasiryžimu japo
nai mato reikalą briautis pir
myn.

Kinų akimis žiūrint, Euro
pos valstybės, kurios dabar yra 
susirūpinusios krize Tolimuo
se Rytuose, greitai nukreiptų 
savo dėmesį kur kitur,, jei titt 
japonai paimtų Shanghajų ir 
europiečių turtui bei intere
sams nebegrumotų karo baise
nybių pavojus.

Japonams gi reikiaJaponams gi reikia turėti 
laimėjimų konferencijai prasi
dedant. Nes taip japonai, kaip 
ir kinai mano, kad vienas pir
mųjų Brussels konferencijos 
žingsnių busiąs reikalavimus 
mūšių paliaubU’xw^.^piaiice.

štąi kodįk ^ajį^ąk ką- 
'to' korespondentų, einaTalp at- 
kaklios kautynės tarp kihų ir 
japonų. Kinų narsumas Shang- 
hajaus fronte neginčijamas.

nors povai, 
visgi spau

džia kinus, ir viename opiau
sią mūšių punkte kinų pozi
cijos atrodančios lyg bonkos 
kaklas. Ar japonai galutinai jį 
susmaugs, ar paims pozicijas, 
prie kurių stumiasi? Keletas 
artimiausių dienų, manoma, 
duos atsakymą.

■ Iki šiol japonų pastangos 
buvo nesėkmingos. Kinai juos 
sulaikė. Tačiau japonų ofensy- 
vas darosi vis stipresnis.
- Kinai -norėtų,- kad svetimos 
valstybės įsimaišytų į konflik
tą. Bet norai dažniausia pasi
lieka tik norai. Tikrenybėj ki
nai jaučia, kad kiti jiems ma
žai. tepadės, kad jie savim tu
ri pasitikėti ir japonų pasimo- 
jimus Kinijoj atremti.

Kai dėl amerikiečių, kurie 
gyvena Kinijoj, tai jie pesi
mistiškai žiuri į Brussels kon
ferenciją ir nemano, kad kon
ferencija pasieksianti painiavų 
šaknis, todėl iš jos nieko ypa
tingo nesitiki.

manymai, o sios dienos 'yra 
ąkaitortiois kaip kritiškiausios 
iš visų iki šiol ’ buvusių kinų- 

; japonų karo dienų.

Chicagos turtuolio sūnūs 
žium, išgabentas 
dą, ten praleisti 
še buvo šiemet 
gal Chinijoj ir gal dar per 
se iki nors dalinai pasveiks ir
.................- -

•* •' < . tfk * v* •

žiemos šalčius. lig: 
5 Chinijos į Chiedį

Biliūnas dolerių 
karui

' WASHINGTON, D. C., sp.
22
mijos jr laivyno viršininkai 
penktadienį paskelbė, kad ša
lies armijos ir laivyno biudže
tas 193Š metams yra numaty
tas suma ‘ vieno biliono dole
rių. Laivyno sekretorius reko-

Jungtinių Valstijų ar-

Fašistai paėmė 
Aviles uostą

Nustatė algas 
jūreiviams

B. Snitc Jr., kuris serga vaikų parali- 
uose antron ilgon kelionėn — į Flori

ną ią jo kelionė merhaniškuose plaučiuo- 
Jis susirgo pavojinga liga 18 įnėn. at- 
turės gulėti mechaniškuose plaučiuo- 

laisvėn.”

KON

USIMU

LONDONAS
22. — 
konferencija 
mu.

•i

, Anglija, spalio 
kuone iširo 

klausi

Diktatūros sugrius, 
sako Hull

Premjeras pareiškė, kad Bri
tanijos vyriausybė neketina 
remti boikoto Japonijai 9 val
stybių konferencijoj Brussels 
mieste. Jis taipgi pareiškė, 
kad, vyriausybės manymu, Ita
lija neturinti teritorinių, stra
teginių ar ekonominių pasimo- 
jimų Ispanijoj. O iš to išva
das,. kad nėra jai reikalo nė

ni pintis perdaug Ispanijos
klausimu.

Kai dėl ištraukimo svetim
šalių karių iš Ispanijos, tai 
Chamberlain davė tokį paaiš
kinimą: esą, Britanija sutiku
si, kad butų ištraukta po ly
gų skaičių svetimšalių kariau
jančių vyriausybininkų ir su
kilėlių eilėse, neš niekas tik
rai nežinąs, kiek iš tikrųjų 
svetimšalių vienoj ar kitoj pu
sėj yra.

Tuo gi tarpu bet kas Lon
done žino, kad generolo Fran
co pusėj svetimšalių yra per 
80,000, o pas vyriausybininkus 
tik apie 15,000.

Lietuvos Naujienos
Pakrikštytas pirmas 

, Lietuvoje pastatytas - 
garlaivis

Kupiškio apylinkės peš
tukas-nubaustas 15 me

tų kalėjimo

GIJON, Ispanija, spalio 22. 
—Ateinančios iš generolo Fran
co vadovaujamų sukilėlių vie
tų žinios sako, kad po Gijono 
ir kitas Asturijos srities uos
tas, Aviles, patekęs fašistams.

Faktinai fašistai pasidarę 
pilni šeimininkai šiaurės vaka
rų Ispanijoj. Užkariavimas šios 
srities paliuosuosiąs jiems apie 
75,000 karių, kuriuos jie ga
lėsią pasiųsti į kitus frontus.

O ir fašistų laivai iš 
apylinkės galėsią plaukti 
lencijos ir Barcelonos 
koms.

šios 
Va- 
ata-

WASHINGTON, D 
22. 
praėjusį penktadienį nustatė 
minimum algas 10,000 darbi
ninkų dirbančių valdžios sub- 
siduojamiems komerciniams 
laivams. Mažiausia alga pa
siuntiniams (bell boys) bus $35 
mėnesiui, o vyresniemsiems 
s£ewardams $120 menesiui; 
paprastiems jūreiviams ir peč- 
kuriams $72.50 mėnesiui; pir
miesiems viršininkams (first 
officers) nuo $115 iki $265 mė
nesiui ir viršininkams inžinie
riams (officers engineers) nuo 
$115 iki $390 mėnesiui.

sp.
Maritime Commission f ■’ [.

naujų karo laivų, neskaitant 
dviejų laivų, kurie dabar sta/ 
tomi. '

Armijos Sekretorius reko
menduosiąs padidinti kariuo
menės skaičių iki 165,000. Da
bar reguliarios , kariuomenės 
šalis turi 158,000 vyrų.

Be to, laivynas ir ’ armija 
prašys fondų pastatymui kas 
metai po 700 lėktuvų karo rei
kalams. '

patavo klausimą siuntimo spe
cialios komisijos į Ispaniją tik

usiu apskaičiuoti,^ kiek ten esa
ma svetimšalių karių, ir reko
menduoti tbudus 'jų pašalinimo 
iš Ispanijos. >. ■

Italijos atstovas pareiškė, 
kad patys italai padarysią 
skaičiavimą. Tatai sukėlė tokį 
tru'kšmą, jogei teko posėdis 
nutraukti, Pakomisė vėl susi
rinks posėdžiui pirmadienį, 
spalio 25 d.

TORONTO, Canada, spalio 22 
— Kalbėdamas Toronto uni
versitete, kur gavo teisių dak
taro laipsnį, Jungtinių Valsti
jų užsienio reikalų departamen
to sekretorius, Cordell Hull, 
pasakė rimtą ir atsargiai pa
ruoštą kalbą?

Taj - p ki t ko j i s - pareiškę kad 
pasaulio civilizacija žengs pir
myn, nežiūrint diktatorių ir jų 
pritarėjų, kurie sako, jogei pa
saulį reikia valdyti brutalia jė- 
ga. Ir anksčiau ar vėliau žmo
nių teriojama sąžinė iškels ju
dėjimą sugrąžinti pasauliui 
taiką ir pagarbą įstatymams 
tarptautiniuose santykiuose.

Paleistas vienas Garr 
brolių

KAUNAS, spalio. — Kauno 
uoste vakar “Birštono” >• vardu 
pakrikštytas pirmas didž. Lie
tuvoje pastatytas garlaivis. Jį 
statė Jurbarke, be dokų.' 
laivis skirtas specialiai 
kėms vežioti. Galės vežti 
225 tonas prekių. Turi du mo
torus po 70 PS. Garlaivis 
taikytas ir juroms plaukyti, 
įtaisyti propeleriai. Jį pastatė 
jurbarkiškiai broliai Rotblaįai 
ir Levinbergas. Dabar tie patys

Gar- 
pre- 
apie

pri

Kupiškio apylinkėje buvo at
sižymėjęs mušeika Antanas Ga
linis, kuris jau turi išspręstų 
13 savo bylų už įvairias mušty
nes, triukšma'vimą, svetimo tur
to naikinimą ir t. t. '

Pernai lapkričio 26 d. Kupiš
kio valsč., Byčių km. buvo ves
tuvės. Per tas vestuves A. Ga
linis peilio duriu nužudė Petrą 
Vaitekuna.

Panevėžio apyg. 'teismas A. 
Gannį pripažino kaltų .ir nubau-

Knyga apie italų karą 
Ispanijoj

Subalansuos biudže
tą 1938-39 metais
WASHING,TON, D. C., sp. 

22. — Prezidentas Roosęveltas 
pirmadienį pareiškė, kad jis 
keliais atvejais yra pažadėjęs 
subalansuoti šalies biudžetą 
(valdžios pajamas ir išlaidas) 
1938-39 fiskaliais metais, tai 

^gi biudžetas ir busiąs subalan
suotas.

Padidinsią WPA 
darbininkų skai

čių

Y., spalio 
ambasada 

319 pusla-

I.C.C. suteikė' gele
žinkeliams $47,500,- 

000 metuose

štynas buvo atvykę Klaipėdos 
uosto jurų inspektorius gen. 
Daukantas, vyr. statybos in
spektorius inž. Novickis, Vaka
rų s-gos pirmininkas Sidzikau
skas ir kiti.

Pirmadienį C.1.0. ir 
A.F.L. pirmoji tai

kos konferencija

Nubaustasis padavė apeliaci
jos skundą Rūmams, bet Rū
mai jo skundą atmetė.

Statys modernią 
pienine

NEW YORK, N.
22. . — Ispanijos 
New Yorke išleido 
pių knygą, kurioj sudėta įro
dymai ir dokumentai įrody
mams patvirtinti, jogei Ispa
nijoj italai kariauja ne “sava
noriais”, bet kaip reguliari Ita
lijos armija. Kaip žinoma, 
Mussolinio vyriausybė skelbia, 
kad Ispanijoj kariauja tik ita
lai “savanoriai’*. Kas įdomauji 
dabartinio Ispanijos karo klau
simais, pravartu šią knygą įsi
gyti.

WASHINGTON, D. C., sp. 
Interstate Commerce

• f

Commission (LC.C.) praėjusį 
penktadienį davė leidimą pir
mos klasės geležinkeliams pa
kelti mokestį arba ratas gabe
nimui kai kurių prekių. Ma
noma, kad pakėlimas per me
tus duos geležinkeliams apie 
$47,500,000 daugiau pajamų.

22. >

Sveikatos patikrinimai 
vedantiems Michigan

, -valstijoj
LANSING, Mich.,. spalio' 22. 

šeštadienį, spalio 23 dieną, 
Michigan valstijoj įeina galion 
įstatymas " reikalaująs sveika
tos patikrinimo tų ^asmenų, ku
rie rengiasi apsivesti.

WASHINGTON,
22. — Węrks Progress admi
nistratoriaus Harry Hopkinso 
ir 81. apygardos direktorių kon
ferencijoj penktadienį nutarta 
ateinančią žiemą safndyti WPA 
darbams visoj šaly 2,070,000 
darbininkų, nors kongresas yra 
paskyręs pinigų tik 1,660,000 
darbininkų samdai. Tikimasi, 
,kad busimą pavasarį samda 
privačioj pramonėj tiek padi
dėsianti, jogei bus galima žy
miai sumažinti WPA darbinin
kų skaičių ir dėka to išlygin
ti pasidariusį žiemos metu de
ficitą. '

--------------------- J------------ -------- ----------;----------------------------

sp.

SHELBYVILLE, Ky., spalio 
22. — Vienas iš. trijų Garr 
brolių, kurie pateko teismo 
su'olan kaltinami nušovę ge
nerolą Denhardt, būtent Jack 
Garr, penktadienį buvo palei
stas kaipo 
tieji išneš 
broliui.

Garrai
hardtą todėl, kad šis, jų ma
nymu, nušovęs pirmiau jų se
serį. (

nekaltas. Prisaik.in-
sprendimą kitam

nušovė gen. Den-

Turistų/ stovyklų biznis 
■ $25,000,000 metuose 
•SAN FKANCISCO? Čal., sp.

22.—Išskaičiuojama, kad Jung
tinėse Valstijose viso yra 
16,000 turistam stovyklų.
sas stovyklų biznis, kurį 
daro iš turistų, daugumoj
tomobilistų, metuose ' siekiąs 
daugiau nei $25,000,000.

per 
Vi
jos 
au-

WASHINGTON, , D. C., sp. 
22. — Pirmadienį, spalio 25, 
Washingtone įvyksta pirmoji 
arba preliminarė konferencija 
Amerikos 
ir C.I.O. 
atsteigti 
judėjime.

Kokių pasėkų 'ši konferenci
ja duos, parodys ateitis. Da
bar gi pranešama, kad C.I.O. 
sutiksiąs grįžti į Federaciją, 
kad C.I.O. nenorįs išmesti 
Greeną iš prezidento vietos Fe
deracijoj, kad C.I.O. norėtų 
leisti spaudos atstovams * būti 
konferencijoj. Bet galų gale 
svarbiausias konferencijos klau
simas busiąs (kaip ir buvęs): 
ar Amerikos Darbo Federaci
ja pripažins industrines 
ar ji sutiks nedraskyti 
amatus tų unijų, kurios 
priklauso C.I.O. ir yra 
trinės? \

Darbo Federacijos 
atstovų tikslu taiką 
Amerikos darbininkų

unijas 
pagal 
dabar 
indus-

ŠAKIAI. — Įvykusiame ša- 
klį p. p. b-vės narių susirinki
me tartasi apie naujos pieni
nes statybą, nes dabartinės pie
ninės namas, žymiai padidėjus 
pieno perdirbimui, yra visai ne
tinkamas. Be to, ir žemės skly
pas toks mažas, jog nėra kur 
nė su vežimu apsisukti. Naujai 
pieninei statyti * numatyti du 
sklypai: vienas Striupuose, ša
lia dabartinės pieninės, ir kitas 
žemės ūkio, rūmų parodų aikš
tėje, netoli apskrities ligoninės. 
Pirmasis sklypas yra žemoje 
vietoje, prie pat miesto vidurio 
ir nėra kur nuleisti kanalizaci
jos, nes administracijos orga
nai— ją leisti j Siesartį, kuri 
teka pro miestą, neleidžia. Sa
vininkas už tą sklypą prašo 
10,000 litų. Antras sklypas ž. 
u. r. parodų aikštėje yra visais 
atžvilgiais pieninės statybai tin
kamesnis, yra aukštoje vietoje, 
patogu nuleisti pavandeniui nuo 
miesto kanalizaciją ir gana di
delis. Jei tik pasiseks susitarti 
su Ž. U. R. dėl to sklypo per
leidimo, tai pieninė čia tuojau 
ir butų pradėta statyti. Pieni
nė bus mūrinė, dviejų aukštų, 
elektra varoma.

Moterys policininkės 
Japonijoj

ORĄ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; šalta kaip buvę; 
saulė teka 6:11, leidžiasi 4:58 
valandą. . .

y

TOKIO, Japonija, spalio 2$. 
— Tokio policijas taryba svąr- 
što galimybes paskirti polici
ninkų pareigoms eiti moteris 
viėtoj vyrų, kurie paimamai į 
kariuomenę. _ Policijos taryba 
mano, kad tvirtos moterys tiks 
geriau policijos tarnybai, negu 
vyrai, kurie netinka kariuome
nėj tarnauti. v

RYTOJ
U

• * et f

: ■ ’ l

RYTOJ

NAUJIENŲ” KONCERTAS
IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE >/
? v < 3133 SOUTH HALSTED STREET 7 ^

. .• •<:. ■ ; '
Pirmieji 400 asmenį,, kurie atvyks į koncertą, gaus vertingas dovanas.

Pradžia 6 vai. popiet
' 'r Viii '

Pusantro miliono gyvū
nijos rųšių

* j <•

• •S’ 1 ?? /
įžanga 40 Centu

Theodorius Dobzhansky, Ka
lifornijos technologijos institu
to profesorius, parašė diserta* 
ciją, kurioj jis sako, kad viso
kių formų gyvių ir augmenų 
formų musų žemė turi per 1,- 
ęoo.ooo.

Prie pat miesto veisiasi 
šernai

Paskutiniuoju laiku miškuose 
— “Materkoje” ir “Vidzgiryje”, 
kurie pusračiu apsupa Alytaus 
miestą, apsigyveno šernai. Is 
pradžių (vasarą) “Vidzgiryje” 
buvo pastebėtas vienas šernas, 
šiomis dienomis vienas alytie-

Dabartiniu laiku yra žinoma’ tia, miške sutikęs Šernus, bai- 
822,765 rųšys gyvulių (gyvių), šiai persigando, ir gelbėjosi nuo 
133,900 rųšių žydinčių augmė* jų lipdamas į medį. Taip pat 
nų ir daugiau nei 100,000 Že- buvo sutikta kiaulė su 6 par- 
mesnių rųšių augmenų. Žiūkais. *
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Šęatįaęlienis, spalių 23, 1937

skersai gatvę prie Saęrajųėnto 
pivd. ir ęhicago A\q., o 
bęrtį Petro, 9, m,, iš ^ary, 
vį. t^ę Gpry
kyklaą. kieme.

Redk. Atsakymai:

Ro- 
bu- 
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Urs. Anelia K. Jarusz
Phyaical Therapj 

and Mjdwite
6630 Sp. WestMD.

$

t

Nuomi-
pranęši-

“Nepasitenkinusiam
ninku”. — Tamstos

be parašo. Negalėsim su
naudoti. .............

> HeuilftCKPatarnauju prie 
... gimdymu namą© 

se ar ligoųipfsę. 
duodu niassagė 
electrie t re a t*

Moterims ir mer 
ginoms patari* 
irtai dovanai.

Ofise TeJ. VirginU Q03A 
Residence Tel. BEVERLY $244 .

ŲR. Į, DUNDULIS 
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
$ <15? ABųęHĘR AVĘNŲĘ

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir i'tino 6—8 vai. vakapc 
7 Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĘ 

Valandos—9—10 A? jį.. 
Nedalioj pagal sut&rt|. ‘Vakar ryt^ Šv. Kryžiaus li

goninėje mirė Stanislavas—Bra
zauskas, 28 metų amžiaus jau- 
nuolis-biznierius Town bf Lakė

I 4 4 • T* ’ 4* **'"* ’

Mirties priežastis buvo plau
čių uždegimas., Vėžionis susir 
go apie savaitę laiko atgal.

Per paskutinius kelępusf*me
tus jis operavo alinę tjeą 4588 
South PaųŲna jąvenųe,' Hjiną 
apie 35 metų laiko atgal fstei! 
gė jo tėvas. Supus paęipįį biz
nį valdyti po tėvų mirtięs.'- - 

• ■ ♦ ‘ r -■ • , r

Stanislovas Brazauskas buvo 
nevedęs. Paliko motiną Onų 
Brazauskienę, ir keletą kitų gi
minių, kaip V. Pierzynskiųs 
etc. ; '* . ‘

Kūnas .pašarvotas namuose 
aukščiai? paduotu adresu. Lai* 
dotuvės įvyks antradienį rytą 
J. F. Eudeikiui patarnaujant.

(Sp)

®B88

Priešakinis 1938 * metų Oldsmobįlę Si\ vaizdas.

BI?iNjp' RĖJ^LŲ UŽEIKIT

Juozapas, Ažpkas 
jBridgeporte išdegė- keletas namų, 
jKjįT Žmones, neturejč ajjdraudoš 
. nuo ugnies—ant sąvo rakandų. 
? Nelaukite pakol jus tokia nelai- 
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 

rjaųs pas — 
atstovauja

Juozapas Ažukas
TION OF HKjp^EPORT 

3303 šo. Lituanica, Avenue 
Xęl. Boūlčvąrį. 3450

PROPERTYo WERs_associa

f!
> (Atdara hUo 10. rrv,t,0 iki 9 vak.)

l

ADVOKATAI
K. P. G U UI S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb, 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
t^ąmų ofisąą—3323 Sų. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:301

BouJeyard 131.0
t.etvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

10758 S. Michigan Avę.
' ROSEI.AND—ChIcAGO, ill
! Tel. PŲLLMAN 1,193^277.

: A- W>ntvid, M. D
West Town State Bank Bldg. 

,2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel, Seelęy 7330
Namų telefonas Biunswic>k 0597

Budriko 
Programas .

----- w,- - —......   I. »R< 
k’ ’ainų,-o prie to bus naudingų^ 
K atarimų. ir idpmių ^įnių.. Ypą^

■ ž.nių iš Progress Krautuvės di
delio Festiyal Išpardavimo, ku
ris čia dabar eina pilnu pasise
kimu. Molęnėkite nepamiršti pa- 

. tys ir kitiems priminti užsista-
Biidriko programas iš s otiej tyti radio ir pasiklausyti pro- 
JFL — 970 kil., sekmadieni, ramo, 
,ip 7 :3Q vai., iki, 8. vai. vak.,! 
gyvaujant didžiulei orkestrai, j 

ymiam baritonui St. Rimkui ir 
tiems. Programas bus leidžia
nt ir trumpomis bangomis iri 
us girdimas ęanadoj ir k tose 
dstijose. Vienintelis toks prog
ramas yra tai Budriko krautu;

, ės, duodamas iš galingos WC- 
L Stoties, kuri pasiekia' aiš- 
iai visus lietuvius Amerikoje, 

—žvalgas.

Automobilis užmušė 
lietuvį Antana

■ Užpereitą naktį Cook

Dainuos žymus 
dainininkai

Rytoj, sekmadienį, 11-tą vai. 
ries ,piet radio klausytojai ga- 

! js pasiklausyti gražaus ir įdo- 
r fiaus radio programi iš stoties 
j ,/fGES,, kup nuolatiniai .leidžią•' 

’rogress- Bcndvoves ,, Ęraųtųvė'J 
224 S. Halsted St. Kaip visuo-į 
,iet, leidėjai stengiasi pakviesti, 

4 • • ’ |

•erus talentus išpildyti š ucs į 
, Togramus, taip ir rytoj daly- ’ 

aus visų laukiami ir mėgiami! 
olistai, duetas, kvartetas ir kpi 
i, pasirengęs išpildyti gražių

l

——
1938 METŲ AUTOMOBILiAi ‘

WHLYS HUOSON

-

■J

Užvakar automobiliai užmu
šė įai; trjs,, i$-
muštįęji Ųįįvq. gO® 
Oak Foręąt. pri'eglauti^ seno
kas, Nichęlas Čanipįeih %Įvp 
suvažinės einant lįęUu' nęįo- 
Ii pj-iegiaųdęsi. WjąKąęl. ■ MpsjeN; 
42 m., buvo, užmuštas einant

" išdirbėjai *”* ■ 
yankeę poitąto, ęHŲį’S 
POPCOĘN Ig ŲRĘTZĮRLŠ 

. Pristatoių į Ta.veyna^ iy Ęeętam/ 
tanūs sezoninius? produktus.

. Taipgi parduodam saldainius 
‘ Nvhojesalę.'..

4643 SO. HALSTED STREET 
Tel. YARDS 4996. •

■ Raištys visoms patrūkimo rųšims 
H0DX BRACĖS» E L A STIC 
į STOęKINGS gątąvai padaryti, ar 
•ba padirbsįkn tamprias pančiakas 
į fųsų mietai- Mą? esam specialistai 
Uiahayiine ir. padirbime: dirbtinų 
įdalĮiį. ir visų kitų. moksKnių kunui 
f. •rietaisų, Jeį turit bet. kurią ydą, 
; creipkitčs i mus—Specialistus mo- 
i ksliniųose prietaisuose per tris 

rentkartes.
KĄINOS BRIĘINAMOS 

Vyras moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO GRTHOPEDIG GO.
183 w. Lake St.

Arti ppe Iželis Street.

i

JOSEPH J. GRISH
LJETtlVlb Ab\OKATAS
Telephone: 'Boulevard -2800 

b681 SOUTH- ASHLAND AVENUE 
( Res. 65J.5 So, Ręckwell SL

Telephone; Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
ofisas ir Rezidencija

1300 So. FąirfieM Avė.
TeL Lafayette 8016 -

DR. STRIKOL’IS
KL. JURGELIONIS Gydytojas ir Chirurgas

ADVOKATAS 
<407 Lowe Avė. Tel, Yards 2510

St.
1824
3395

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 

vak. Nedėlio} pagal susitarimą
Ofiso Tel,; Boulevard 7320
Namų Tel.: Prospect 1930

: kaun- 
tės ligoninėj mirė lįętuvis Anr 
tanas Rudis, 46 rru, gyvenęs 
2155 W. Coivlter St. Jį perei
tą antradienį suvažinėjo, auto
mobilis, kurį vairavo Joseph 
Mi‘chaldwski, 27 m., 1738 Čer 
mak Rd. Sužeistajam buvo per
skelta galva.

Sars inkitės “N^iose

4

Didelis Rytų -Karo kurstytojų 
į, 4 atidengimas eina 

‘'TOLIMUOSE RYTUOSE”

Sovietų Rusijos dramatine apy
saka apie intrigas ir špionažą 

Sovietų Mančukuo pasieny. 
Angliški užvardymai.

SONOTONE 06 K- Van Buren urtI Wabush
Iki Vidnakčio—šiokiomis dieno

mis 25c iki i P. M.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Jote F. Eudeikis
’ . M- '.A, • aib r r>^ ("b * * * . * - ' r '

SENIAUSIA'IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE
.Sų V ■ DIENĄ IR NAKTJ.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07- So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

i s d ei. LAFAVETTt: Q727
11 y ....... ... i l« « • •

TA U 1 -5. 4 koplyčios visoses LCęfll Chicagos dalyse

i

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hydę Park

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Šo. Western. Avė.
VALANDOS:4 

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

Serędoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1Q12

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

DENTIŠTAŠ
4645, So, Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakuj^ 

Serędoj pa^al sutarti.
*• r * m* *'*•■*£.

_____ Kiti LietMyiaį Dakiarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj

Į Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuų 7 
iki 8:30 v. NedčJ. nuo 10 iki, 12 a.m.

AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, 1LL.

Dr.-Margeris ~
3325 So. Halsted, St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone B0ULEVARD 8483

CHĄSAS MOTOR SALES
lięlųyis autorizuotas Hu.dsop-Tęrroplane

... ’ « A > A A 1 • ’• • •** ’* • * **'

C. CHAS’AS*
Tai ■ vifcniutffe. _________
ir Willys dylerįs,. Šdę aųtumohiliai. yra vieni, iš geriausių.
Taipgi turime dar likusių' 1937,. nū -Terraplane automobili^, kuriuos

‘ • gafite^pftkp šo-^didefe nuolaida. * ’
2037 W. Cermak Road Tel. Canal 2469
, t - . r * i • • ' * • " “ . ' ' " • J

f »''KItMFcAS' NAUJOS TAVERNOS
ATIDARYMAS I

WU.I.IAKI> J. KANTON
Neseijiąi įėjęs į tavernos biznį, adresu

6915 So. Western Avė.
rengia, naujos tavernos iškilmingą atidarymą

Subątoj, Spalio-October 23 dieną
adresu 6915 SO. WESTERN AVĖ.

Šauni, muziką, gardus, užkandžiai, geras alus, degtine ir kitokį 
likeriai. Užprašo viątis draugus, kaimynus ir ko.stųmerius dalyvautu ’ i _  •___♦ - t ,__  l 1 ' • * ___ ■ _1 •__*_  * 1 • ' A • • A
Bus

ŠAUKIT CĄLUMĘT 0969
UNIVERSAL PLUMBING & HĘATING 

SUPPLY ęOMJPANY, Not Ine. ■ '’

10 West 18th Street
t

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos R jūsų nūmus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų ąpšildyiųo reL 
kmemk (pląnt), garu arba 
karštu vandenių šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- 

ti —36 mėnesiai iš
mokėjimui—žema 
PALŪKANŲ KAINA. 
datą vakarais iT 
iijlaičmiriki T

5

j 7 vai. I

Klausykite mųsų Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stotjes (1420- K.> — Pranešėjas 

P. ŠALT1MIKRAS.
l . i............................................................................ ... ............................

—r-— ------------------------  • ’.U! F -

Caidotyvių Direktoriai

Į Chicagos, "
Cicero j 

’ Lietuvių I 
-. Lp,idptųiviil E 

c \ sociacijos ■

J. ’
u V

U

L'* ,

Ambulance 
^aUrhavi*. 
mas Dieną 

[ ir Naktj

F. TURIME. .
KOPLYČIAS 

? V LS0SĘ MIESTO 
DALYSE.

LA CHA WIGZ IR SUNŪS
2314 WesL 23r<| PJace " I^hoiJę Canal 2515

į SKYR1U8: 42?<i Ęast IO8th Street Tel, PuRman I«7o
.......   ....... ... ' ' ——............... ......... ..............

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
1704 Sd, yVęstern Avė-_____ Phąne Virginia 0883

J. LIŲLĘVIČIUS
1348 So. Californią Avenuę Phbnė Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

, .į • > M *•«.

. .......... ............—-

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

r _ P.J.RIDIKAS
B35£ So. Halsted Streęt ( BoiHevard 4089

I. JjęOLJ? Phone Boul. 5203 
164G West 4Gth Street frhone Boulevard 5566 7

L- :

718 We$t J8tfi S.t^M Phone Monroe 3377
•| , ' II . M« !■» , I » Į — , i ■ ,11. IW, Jiii , , < 1

■ Žt ; ■, ’ . SL
3319 Lituanica; Avenue

<■ v

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aląu karštį, atitaiso ~ '-A
trumparegystę' ir tolirėgystę. Priren- 6322 S. VVestern Aye 
<da ‘teisingai akinius. Visuose atsi-Į - ’ - -• tfc-
Ūkimuose egzaminavimas <’ . ' ‘ , 
■:u elektra, parodančia mažiausias 
klaidas.' Specialė atyda atkreipiama 
i m°kyklos vaikus, Ęręivoa akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8. vai. 
Nedalioj pagal sutarti.
Paupely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Res. Phone: Office Phone:
į Laf. 7383 Bros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST v

I V AL.: 9:0b ryto iki 8:80 popit. 
daromas į§skyrus sekmadieni ir trečiadienį.
1 O I OH O XX J C ' . *

DR. G. SRRNER
A LIETUVIS' AKIŲ GYDYTOJAS

Tej. Yards 1829. 
į Pritaiko. Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
k 756 West 35th St.

. kampas Halsted St.
Vąlapdos: nųb 10 iki 4, ųųo 6 iki 

NęęĮųlfpftris pagal sutartį.
8

T,el. Office Went.wortji 6&0, 
Rez. Hyde Park 3395 s

Mo|erų ir vaikų ligų gydytoją

690Q. So. Hąlsted St
Valandos 1—4 po pietoj 1--8. v. yąi 

^skyrus sęredųmiš ir sųb0pįnįs.‘

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemiock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DEN TĮSTAS
6558. SoJ VVestern Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
• Seredni oacra.l nutarti

----------------------—-----------------
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wes.t 22ijd Street

Valandos: nuo 1—# ir 7—8 
Serecjornis Ir nėdėl. nagą  J sutarti 
Rez. 6631 So. California Arenu*

Telefonai Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai Ūetuyiams žinomas per. 31 

mętųę kaipo, patyrę?' gydytoj ^bi
ru rgas ir akųšerjs.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18tb St., netoli Morgąą St.

Valandos nuo 19—12 pietų ir. 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

teL Canal 3110 '
Rezidencijos telefonai:

Supęrior 9454 / ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2<ros. luUoą.

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

N;uo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po piet ir nuo 7 iki 8:30 vąl 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai diena.

‘ Phone MIDWAY 2880

Ofiso, Tel. Boųtovąrd, 5913

756. West 35th St
. Coą ot 35th and HįJsted Sts, 
O#?° valandos nuo., VS ųuo $;S0-&:3f 

Nedėiiohiiš. nasrai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHTGAN BLVD 

TeL Kenwoti$ 5107

Telefonas Yards. 0994

Dr. Mauricę Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 Iki 3 po pietų
7 iki 8 vai, Nedfcl. rtuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLA^Ą 2400

Garsinkites “N-ijose”
S

A
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Šeštadienis, spalių 23, 1937

Gražus Muzikalis 
Programas “Miss 
Lithuania” Vakarui

“Miss Lithuania” konkurso 
vakarę puoš nevien būrys gra
žių lietuvaičių dalyvaujančių 
konkurse, bet bus ir visa eile 
“Žvaigždžių”, kurios išpildys* 
gražų muzikali programą;

“Miss Lithuania” rinkimų 
protarpiais, publikai dainuos 
dainininkai, jų juokins mono- 
logistas ir žavės jauni, bet ne
paprastai miklus šokėjai.

'Tarp to /vakaro žvaigždžių 
bus jauna Northsidės daininin
kė, kuri retai publikoj dainuo
ja, bet sunkiai studijuoja, ti
kėdama trumpoj ateityje pa
siekti operų. Ji yra Genia Lu
kas.

Antrasis dainininkas. bus 
Roselando baritonas Kazys Pa- 
žarskis, kuris yra labai gerai 
žinomas visiems Chicagos lie
tuviams.

Iš ‘Roselando apielinkės yra 
ir Bronius Liudkevičius, senas 
lietuvių scenos veteranas, ku
ris kaipo komikas ir monolo- 
gistas neturi sau lygaus. Jis 
paruošė “Miss Lithuania” va
karui nepaprastai juokingų 
monologą, kuris prajuokins 
kad ir amžinai surugitfsj žmo- 
g'y- ••

Andrius Andrejevas atsiun
čia į vakarų visų pluoštų jau
nų “žvaigždžių”, kurios žavės 
publiką savo šokiais. Andreje
vo trupė šitam vakarui spe
cialiai paruošė kelis naujus nu
merius ir juos pirmą kartą pil
dys lietuvių publikai. (žiūrėk 
paveikslų kitoje vietoje.)

“Miss Lithuania” rinkimu 
vakaras įvyks rytoj, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 
South Halsted Street. Prasidės

Vytautas F. Beliajus, pagar- 
sėjs šokikas ir veikėjas, rengs 
įdomų šokių koncertų sekma
dienį, Lapkričio 14tą, trečią 
valandą po piet. Koncertas bus 
įdomiausias ne vien tik lietu
vių tarpe, bet ir visoj Chica
go j.

Koncerto vieta yra Čhicago 
Women’s Club, 62 East llth 
St., prie Michigan ir Wabash 
gatvių. Tikietai kainuoja 83 
centus ir $1.10. Jų galima gau
ti “Naujienose”, pas - Norgai- 
lienę, p. Rakštį, 1900 S. Hal
sted St.,/ Henry Booth House, 
701 W. 14th PI., Fellowship 
House, 831 W. 33rd PI., ar ra
šykite Beliajui, 6210 South 
Park Avė. (Sp)

Vakar savo- raštinėj Garrick 
Bildg., 64 W. Randolph St., li
ko nušautas advokatas Arnold 
M. Erlich, 55 m. Jį nušovė įdū
kęs klientas Richard Lunk, »58 
m., 131 N. Ogden Avė., kuris 
po to pats nusišovė. Sužeistas 
liko ir advokato padėjėjas ir 
perkalbėtojas O. C. Kube.

Nesusipratimas dėl advokato 
ir kliento kilo dėl morgičių, nes 
klientui gręsė pavojus prarasti 
namų ir dėlei ko Lunk, netur-

Dar Galima Įstoti Į 
01d Gold Kontesta 

/ ir

Tai Padarykite Dar šiandien
------------ __ L,

Nors naujasis Old Gold eiga- 
retų kontestas ir buvo paskelb
tas jau praeitų mėnesį, dar yra 
pakankamai laiko įstoti ir da
bar. Padarykite tai tuojau— 
šiandien, nes yra verta: Pa
skirta visas ketvirtadalis milio- 
no dolerių laimėjimams. Viso 
1,000 laimėjimų, pirmas lai
mėjimas $100,odo:

Tam naujam konteste nėra 
mislių. Paveikslų kalboms iš
pildyti vartojama paprasta ‘kas
dieninė kalba, o tam jau ne
reikia kokios ten ypatingos ži
nios. Tą gali padaryti ir pa
prasčiausias mechanikas, lygiai 
kaip ir kolegijos profesorius.

Nueikite į artimiausių ciga- 
[retų krautuvę ir gaukite iš'te
nai Old Gold juokingų paveiks
lų su instrukcijomis. Perskai
tykite tas instrukcijas nuodug
niai. O jei negautumėte tenai, 
tai kreipkitės į Naujienas.

Dideli |rinigai neviskas. Per 
šį kontestų jus turėsite progos- 
susitikti ir su kita dovana, bū
tent ty, kokia jums teikia La- 
biau-^ušvelninti Old Gold eiga- 
retai... tie cigaretai, kurie vi
suomet šviežus. t Paskui nepa
mirškite, kad , tuo atveju kai 
jus, pabandę vienų pakelį tų ci- 
garetų, nebusite patenkinti, jus 
atgausite savo pinigus dvigu
boj sumop.

Keista ir traginga 
lietuvio Kazimiero 
Rimkaus mirtis

žinia apie vieno teivo mirtį

NAUJIENOS, ĖMcago, m.

Kalėjimas už 
suvažinėjimą 
vaiko a

John Maloney, 43 m., 3144 
W. 38 Št., miesto vandens pam
pa vimo stoties inžinieriaus pa^ 
dėjėjaš, liko nuteistas nuo 1 
iki 14 metų kalėj iman už už- 
mušėjystę.

Jis greitai važiuodamas au
tomobiliu pravažiavo raudonas 
šviesas ir automobiliui išėjus 
iš kontrolės, peršoko šalygatvį 
ir užmušė savo |<ieme, 3134 
Fifth Avė., žaidusį 4 Metų vai
kų Freddie Fincher. .

Jury nerekomendavo pasigai
lėjimo, o ir teisėjas atsisakė 
suteikti naują- bylos nagrinėji
mą ir paleisti jį pataisai.

Veltui Malone maldavo, kad 
,iš jo nedarytų kriminalisto. 
Girdi, jo žmona sunkiai sergan

ti ir žinia apie jo nuteisimą la
bai ją paveiksianti. Bet teisė
jas atsake, kad ir jo nusidėji
mas yrą labai didelis, nes jis 
važiavo labai greitai, dagi visai 
be šviesų ir pravažiavo raudo
ną šviesą, tad jis neturi kitos 
išeities kaip pasiųsti jį kalėji- 
rtian.

Bet ilgainiui teisėjas salike 
duoti 60 dienų laiko paduoti 
apeliaciją ir paleido jį už seną
ją $5,000 kauciją.

* 11 ■ ■1 I*'11 '■ 1 ■— ■ — - - - -  
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BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

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

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalom, sutaisom ir suprosinam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ir dirbame Jeketus. Darbas garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės pas mus

F. SAKALAUSKAS, ‘ 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

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

rengs karui karboratorių ir genera- 
toriii žiemos važinėjimui.

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

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel.
*

1515

EINA
Milžiniškas Išpardavimas!

NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE PAS - *

U. S. AUTO FINANCE CO.
Prie 1340 W. 63rd'St. 

S

Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo
delių pasirinkimo už \ taip juokingai žemas kainas.

čia yra visų karų išdirbysčių — virš 300 karų iš 
1937 ir 1936 — Buicks, Cadillacs, La Šalies, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sotos, 
Dodges, Plymouths, Fords, Nashes, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Terraplanes, Willys’, Pa-

- ckards
PALYGINK—PASIRINK KOKI GERIAUSIAI 

MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU
SĘ. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLĮ 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395;

Tik pamanyk, naujutėlis karas už t’ktai'$395 — 
su 90 dienų garantija ir 10 dienų bandyti.

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chevrolets, Buicks, Oldsmobiles, Lincolns, Chrys
lers, Packards, Pontiacs, Plymouths — už net taip 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai didžiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chicagoje — virš 20 metų biznyje.

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIIMSI
ME SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖJIMĄ — LIKU
SIĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
IKI 2 METŲ. V ‘

ATDARA KASDIEN IKI 10 V. P. P. IR VISĄ 
DIENĄ ŠVENTADIENĮ

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

pragaištinga kitam

Tel. Lafayette 1310

CASH

Madni Akiniai

prašomi

zenitu 

RADIOS 
VISADOS 
METUS 

pirmiau ■

PRIVACY PLUG-IN 
— oi hard of hoaring dovico. 
Evoiybody. including tho 
doaf, lUton> in at normai Tol
uma. Inaapaniiva, eHecttva.

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė
Atdara Antradieni, Ketvirtadieni, šeštadieni

Krautuvės Daugely Didžiųjų Mi

Dabar 1938 Metų Modelis žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

Rimkus buvo apie 57 metų 
amžiaus,, kilęs iš Žemaitijos ir 
linksmo budo žmogus. Turėjo 

X \ ••daug draugų, bet buvo mažai 
žinomas tarpe lietuvių. Jo žmo
na (našlė) yra lenkė. Jis paliko 
ir 2 dukteris, žentus, vieną sū
nų. Gyveno Northsidėje, ties 
ties 3347 N. Kildare avenue ir 
dirbo Hart Schaffner ir Marx 
siuvykloje. Velionio bendradar
biai sumetė $19 ligotai našlei, o 
unija nusiuntė puikų gėlių vai
niką.

Ir, taip, palydėjom savo drau
gą į amžiną kelionę. Laidotuvės 
buvo liūdnos. Žmona ir visi ki
ti gailėjosi velionio. Jis buvo ge
ras gyvenimo draugas, dargštu'3 
.»r šeimyna labai rūpinosi. Kai 
beidavo “siekas,” tai jis už
dirbdavo kelis centus siūdamas 
namie.

Įdomus dalykas’, kad tų pačią 
dieną, tose pačiose kapinėse bu
vo laidojamas ir tas tėvas, ku
ris netiesioginiai buvo Rimkaus 
mirties kaltininkus.

Ilsėkis, Drauge, šaltoj žeme
lėj ir lauk musų.

Barbora Jaunaitė-Gurskienė.

4UJHG DISTANCE * RADIO

Telefonas SEELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame j vėliausią madą.

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito vary klės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo {steigta 
1795 metais. .

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OED CASTLE, Ine. 
6005-7 West Roosevelt Road ir y

Su Garsiaisiais AUROLEX Stiklais
SKAITYMUI, SIUVIMUI ARBA TOLUMUI

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamės Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly '

ATGAL Į MOKYKLA
Bet Pirmiau j Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-o Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybė D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S.

6 vai. vakare. Po rinkimų ir tingas ateivis, buvo desperaci 
t»rogramo įvyks šokiai. joje. NORTHSIDE. — Kelertą die

nų atgal išdygo naujas kapas 
lenkų* šv. Vaitiekaus ^kapinėse. 
Ten ilsisi vienas siuvėjų unijos 
narys ir geras draugas Kazimie 
ras Rimkus. Jis pasišalino iš 
gyvųjų tarpo visai netikėtai ir 
nelaimingai, žuvo po automobi- 
’io ratais.

Velionį užmušė lenkas, pavar
de Gorczy, kuris skubėjo iš li
goninės pranešti savo žmonos 
seserei, kad mirė jos tėvas. Be
skubėdamas, jis užmušė kitą tė
vą ir atėmė iš šeimynos duonos 
davėją. Jis buvo labai reikalin
gas šeimynai, nes žmona yra li
gota, net kelis kartus turėjo 
pasiduoti operacijai ir dar kartą 
turės eiti operacijai po laidotu-

Už mažą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki Kalėdų.... 
arba pasinaudok LENGVAUS IŠMOKĖJIMO musu PLANO NAUDA

JOHN A. KASS 
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 Archer Avenue

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMŠ IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ’fcT.)

GERB. Naujienų tkaityto- 
jot ir skaitytojai 
pirkinių reikalais eiti i ta* 
krautuves, kurio* skelbia*^; 
Naujienose

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 
r (Retail) c

kuriame galima ,gautj įvairiu durių, langų, grindų, žieminių langų, sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esame paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių ištaigų, kuri gyvavo 
suvirš 49 mętus, po vardu W. S. LOCKWOOD, kuri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St. •

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės j 

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576

M. ZOLP, Savininkei .
Atdara vąkarais ir nedėliomis. Kontraktoriams nuolaidos duodamos

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA   \ 
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA   >
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius 

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida ^Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

THE NE.W

VVINNER OPTICAL CO

RADIO
’AGklNM Y,E A:R> AHEA D 

ffei&u RE s

VURNITURE ČOMPANY 
231 OaįlteįRO&SĖVELT ROAD

Dabar laikas pasirinkti Kalėdinės dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus

> LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
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NAUJIENOS, Chicago, 111. šeštadienis, spalių 23, 1937

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily New» 

Published Daily Bzcept Sundgy by 
Fhe Llthuanian New» Pub. Co.» Ine

1739 South Habted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription ’Ratea:
$8.00 per year in Gonada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicagą 
3c per copy.

Entered Second Class Matter 
March 7tb 1914 at fhe Post Office 
of Chicago, III. under fhe act Of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL Telefonas Canal 8500*

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:
Metams $8.00
Pusei metei 4.0fl
Trims mėnesiams  Ž.00
Dviem mėnesiams--------------- - 1.30
Vienam mėnesiui  ____—— .^5

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija. _ _____________   3c
Savaitei________ _____________18c

■ Mėnesiui ----------------------73c
Suvienytose Valsuose, ne Chicagoj,

paštui
Metams - ---------------------------- $M0
Pusei metų ---------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuos^ 
(Atpiginti)

Metams ----------- 38.00
Pusei metų 4,00
Trims mėnesiams Ž.50
Pinigus reikia siųsti pašto MoUey

Orderiu kartu su užsakymu.
f '

........................ .................. r-------- -------------- -------------- .

1.50

MIMMMMO****^^*****^*

Apž valga
I* «*•»

Darbininkai nori taikos
Pirmadienį prasidės C. L O. ir Am. Darbo Fedejl’ą* 

cijos įgaliotinių pasitarimai apie taikos derybas. Nuo 
industrinių unijų komiteto pasitarimuose dalyvaus de
legacija i» 10 asmenų, o nuo Federacijos 3. Dauguina t^ 
taikos delegatų jau yra Washingtone ir kiekviena pusė 
svarsto,, kokios strategijos laikytis bendroje konferen- 
’cijoje.

Nėra abejonės, kad šitie preliminariniai delegatų 
pasikalbėjimai nulems pirmadienio, konferencijos liki* 
mą. J abiejų unijų grupių atstovus darą spaudimą dau
gelis darbininkų judėjimo veikėjų ir tam tikri valdžius 
žmonės; kad jie nesipriešintų taikai.

Iš žinių, kurios ateina iš Washingtono, galima nu-! 
manyti, kad taikos nuotaika taip C. L O. vadovybėje, 
taip tarpe Federacijos šulų stiprėja. Sakoma, kad iš tri
jų Federacijos taikos kemišijos narių du stoja už taiką. 
Industrinio komiteto delegacijoje dauguma irgi prita
ria taikai. Griežčiausi taikos Šalininkai tarpe C. I. 0x 
vadų esą Amalgamated Clothing Workers unijos prezi
dentas Sidney Hillman ir International Ladies’ Garment 

4Workers unijos prezidentas David Dubinsky. Daugelis 
mano, kad šitie du adatos darbininkų vadai .faktinai pri
vertė Lewis’ą pasiūlyti taiką Federacijai.

Bet ir Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
Grėen turėjo atsižvelgti į organizuotų unijose darbinin
kų sentimentą. Darbininkų masės amatinėse unijose ir
gi nori taikos. Jos žino, kad kova tarpe darbininkų or- 
gaųizaci jų, joms yįsoips pakenks, j \

Reikia tikėtis, kad šis sentimentas paims viršų i$ 
pirmadienio pasitarimuose.

I Lavalizmo liga

NATŪRALIZACIJOS
ĮSTATYMAI

KODĖL PRANCŪZUOS 
VALDŽIA SVYRUOJA

Pittsburgho BeJJ Publishing 
Co. (P. 0. Box 358, Pi-ttsburgh, 
Pa.) išleido 188. puslapių Kny
gą, anglų kalba, “Naturaiiz?a- 
tion Laws and Regulations”, 
kurioje surinkti įstatymai apie 
natūralizaciją ir įvairus val
džios patvarkymai pilietybės 
gavimo, klausimais. Kiekvienam 
ateiviui, kuris dar nėra gavęs 
piliečio popierų, ji bus didelė 
pagelba, norint patapti pjliečiu. 
Knygos kaina $1.00.

Londono “Daily Herald” iškėlė aikštėn tą faktą, 
kad dalis Francuzijos radikalų daro, intrigas kartu su 
dešiniųjų partijų politikieriais prieš dabartinę Francu
zijos “liaudies fronto” valdžią. Šitose intrigose žymią 
rolę vaidinąs ir ministerių kabineto narys, finansų mi* 
nisteris Bonnet (žr^ Apžvalgą).

Tas Anglijos darbiečįų laikraštis nurodo da ir kitą 
Francuzijos kairiųjų partijų valdžios silpnumą: į ją da-r 
ro. įtakos “lavalizme Mga”, kuria Francuzijos politiįka. 
buvo apsirgusi prieš dvejetą metų ir da iki šiol nuo jos 
neišgijo. ‘ \ .

Visi atsimena, kaip Etiopijos karo metu Francuzi
jos valdžia, kurios priešakyje tuomet stovėjo buvęs ra
dikalas Lavai, sabotažavo Tautų Sąjungos sankcijas 
prieš Italiją ir tuo budu padėjo Mussoliniui laimėti ka
rą. Francuzijos visuomenė tokia valdžios politika biau- 
rėjosi ir paskui, atėjus parlamento rinkimams,. Lavalį 
ir jo talkininkus iššlavė iš valdžios.

Bet lavalizmas Francuzij.oje>. pasirodo,, dar. nėra i^ 
nykęs. Italijos fašizmui simpatizuoja galingi finansiniai 
ir pramoniniai Francuzijos interesais Fašizmas turi 
draugų ir aukštose Francuzijos. armijos sferose. Kai 
kurie Francuzijos generolai ir karo laivyno vadai yra 
klerikalai. Per Vatikaną Mussolini\ pakreipia juos savo 
pusėn.

Tokiu budu Francuzijos valdžia griežtai stoti prieš.

Francuzij.Os valdžia, kuri ide
ologiniai yra artima Ispanijos 
r< 
parodė griežtumo Ispanijos in
tervencijos klausime. Tik pa
staruoju laiku ji buvo pradėju
si tvirti nusistatyti prieš Italį- 

’ Į

jos fašistus, kurie per akis lau
žo tarptautinę nesikišimo su
tartį ir remia gen. Franco.

j Prieš kiek jaiko Paryžius bu
vo pareiškęs, kad Francuzija 
pasitrauks iš nesikišimo komi
teto ir atidarys sieną Ispanijos 
lajalistams, jeigu Mussolini at
sisakys tuoj aus ištraukti z savo 
kariuomenę iš Ispanijos. Bet, 
praėjus kelioms dienoms, Pary
žius vėl ėmė svyruoti. Galų ga
le, Francuzija kartu su Angli
ja nusileido fašistams ir priė
mė Italijos planą “savanorių” 
"klausimu, sutikdamos, kad ne- 
itralė komisija turės pirma “iš
tirti”, kiek svetimšalių kareivių 
yra Ispanijoje, ir tik tuomet 
nesikišimo komitetas ims svar
styti, kaip išgabenti “savano
rius” iš Ispanijos.

Kodėl Francuzijos “liauda.es 
fronto”' valdžiai trūksta grieš 
tumo tarptautinėje politikoje?i

Anglijos Darbo partijos dien- 
l ra'štis “Daily Herald” šitą sek
retą aiškina taip: Francuzijos 

. valdžios viduje eina intrigos, 
kurios paraližiuoja j.os nusista
tymą. Anot to Londono laik
raščio, dabartinis Francuzijos 
finansų ministeris Bonnet nori 
sugriauti kairiųjų partijų bloko 

1 valdžią ir, jos vietoje, sudaryti 
koaliciją su dešiniomsioms par
tijoms. Jisai pats tikisi toje ko
alicijoje būti premjeru.

“Daily Herald” diplomatinis 
korespondentas rašo: ’

“M. Bonnet numato progą 
pačiam patapti ‘Nacionalinės, 
Vyriausybes’ premjerių daug 
toliau -dešinėn pusėn, negu 
dabartinė valdžia.

“Dešiniosios partijos ir 
centras daro stiprų spaudimą, 
kad nebūtų nieko veikiama 
Va'lencijos naudai.”
Tas pats korespondentas ma

no, kad Francuzijos politikos 
sluoksniuose dar nėra išgyven
dinta “lavalizmo liga”, t. y. tas 
įsivaizdavimas, kad gražiai el
giantis su Mušsoliniu busią ga
lima jį įvilioti į susitarimą su 

tas, kur kairiosios partijos yra Francuzija ir nulaužti Berlyno- 
ypatingai stiprios. Romos “ašį”.

KOMAIKO IR GEGUŽIS

i fašistas
kodėl žydas Komaiko

Vienas Brooklyno 
stebisi, :
galėjas gauti nuė Smetonos me
dalį, o, Stasys Gegužis negalįs./ 
Jisai dąr sako, kad kai Komai
ko buvo apdovanotas ordinu* 
tai “’N^’vKjįenų” redaktorius su 
juo nusifotografavęs .'(kas, ži
noma, netiesa). \

, - Betnw manėme, kad lietui 
vių visuomeniniame judėjime, 
p.. Gegužis visgi vaidina šiek- 
ti'ek kitokią rolę, negu p. Ko- 
maiko. Buv. SLA .prezidentas 
sakosi .esąs, demokratijos rėmė
jas' ir viena demokratinė lietu
viu organizacija yra išsirinku
si jį savo. pirmininku. Be to, jin- 
sai yra angliakasiu unijos tar
nautojas, tos unijos, kuri šian
die vadovauja G. I. O. judėji
me.

FRANCUZIJOS FAKTUOS
į,į

Per apygardų rinkimus, ku
rie fieseniąi įvyko Frąncųzijoje, 
socialistai gavo 81 naują vietą, 
komunistai 34, 0 radikalai pra
kišo 42. Tokiu budu kairiųjų 
partijų blokas laimėjo kartu 73 
naujus mandatus.

Radikalai turi apygar
dų tarybose 526 vietas, socia
listai 234, Komunistai 41. Visas 
“liaudies frontas” — 801 atsto
vą.

O visų apygardų tarybų na
rių yra l-,52.6^ Taigi vidutines 
ir dešiniosios partijos turi kar
tu. 725, atstovus. Kairysis, blo
kas, aišku, yra stipresnio už. 
dešiniuosius. Bet ne taip labai 
daug.

Prieš, pusantrų metų, kai bu
vo renkamas parlamentas, kai
riosios partijos turėjo daugiau 
pasisekimo. Tiesa, šiuose apy
gardų rinkimuose nedalyvavo 
Paryžius ir Seinos departamen-

likos valdžiai, iki šiol ne

greit bėga, štai jau traukiny
je žiūrai pro langą. Kažko tai 
trūksta, kažkas tai neatėjo, 
ko tai dar reikia? Nerimas šir
dyje rausiasi ir jau ilgesio, ne
jaukaus ilgesio šešėliai slenka.

— Vaaržiuo-jam! Girdi skai
dą, lyg metalinį balsį r trau
kinys pamažu jau rieda.

• — Sudie, — tari paskuti
nius žodžius.

— Laimingai keliauti! — 
girdi iš anapus lango garsus.

— Laimingai! pakartoji pats 
sau. ir visokių abejonių pagau
tas sėdi j savo vietą.

Ir Čia prasideda prieštarau
jančių jausmų ke^a. Norėtum 
pasijusti smagiau sudaręs pro
gą svetur pabuvoti, kitus kra
štus aplankyti. . Bet nerimas, 
nerimas auga ir net pradedi 
abejoti, kam į tokią ilgą ke
lionę pasileidai, namie taip bu
vo ramu, tiek dar daug dar
bų* nenuveiktų darbų palikai... 
Bet jau nėra kada savo jaus
muose raustis, štai pora^ va
landų viena akimirka dingo ir • 
jah siena. Nauji rūpesčiai... 
Svetima kalba, kiti papročiai.

(Bus daugiau)

*
1

V

sa kas kita, kas tik reikalin
ga žmogaus kultūringam, paly
ginti, kultūringam gyvenimui.

Požemines sienos .
'Vos metai kiti atgal, mes 

tokią sieną žinojome tik pran
cūzų žemėjkuri ribojasi su 
vokiečiais. Dabar panašių po
žeminių sienų jau yra daug 
daugiau, štai, vokiečiai Reino 
slėnyje ties Prancūzija jau 
veik užbaugė tą žmonijos pa
baisą nutiesti. SSSR taip pat 
sudarė tokias pinkles, kad nito 
vakarų valstybių save apsau
goj us. šveicarai ką tai pana
šaus ruošia ir belgai taip pat. 
neatsilieka. Kiti svajoja, pro
jektuoja šiokias pabaisas su
daryti. 

- • t

O dabar kolkas, kol Europa 
dar taikos iliuzijomis gyvena 
ir kąro * nepaskelbus kariauja 
čia ant žemės ūkininkas ramiai 

« , 

sau dirba, sėja, akėja, aria ir 
maisto produktus gamina, ku
rių žymi dalis eina maitinti 
tiems, kurie žemės paviršiuj^ 
ir po žeme savo raumenis ir 
ginklus miklina.

šimtai, tūkstančiai traukinių 
dabar ramiai sau laksto ir re
tai kam iš keleivių ateiną to
kia mintis. į galvą, kad štai 
lygiai toje vietoje, kur dabar 
traukinys šimtą kilometrų per 
valandą darydamas lekia, čia 
po žeme kitas gyvenimas ver
da. Ne kūrybos gyvenimas, ne 
kurui medžiaga kasama, ne 
brangieji metalai ieškomi, ne 
geležis rausiama, bet mokoma
si kaip reikalui ištikus ištisi 
žemes plotai virs ugnimi, tik
ru pragaru, ku*r viskas ir vis
kas bus panaikinta, ir išnaikin
ta. 0 kolkas tas sienas saugo
ti pastatyti geriausi vyrai, ku
rie turi labai budrią klausą, 
geras akis ir smailius pirštus 
— patirti, sužinoti, kur va
žiuoji, ką veži. Saugo,1 žiuri, 
stebi, kad tas vietas nepaste
bėtum, kad jų nenirfotograf uo
tu ra, kad iš kito Krašto mai
sto tik sau vienai dienai vež- 
tum, kad kitos valstybės spaus- 

,dinto žodžio čia nepaliktum, 
kad bereikalingai ką nors ne
prasitartum, kad net...svetimos 
valstybės papiroso, cigaro ne- 
:sivežtum...

Keliones rūpesčiai
Taip, tokiai kelionei pasiruo

šęs turi gerai pažinti kitos val
stybės muitinių reikalavimus, 
sienos sargybos nurodymus ir 
iš viso turi žinoti toje valsty
bėje veikiančius, cenzūros įsta
tymus.

Nežinosi, daug nemalonumų 
patirsi!

Prieš1 išvažiuosiant, prieš sa- 
įvo kraštą apleidžiant,, gerai ap
žiūrėk visus savo ryšulius, kad 
tonais juose nebūtų perdaug 
užkandos įdėta, kadi neatsiras
tų nereikalingas papirosas, kad 
nebūtų tokio spausdinto žod
žio,, kurio kaimynine valstybė 

i nemėgsta! Neimk naujutėlių 
drapanų, Aurių nedėvi, nedėk 
antrų batų* nes vis tai tau' su* 
darys. aibes nesmagumų, naujų 
rūpesčių ir turėsi ne vienų 
kartą naują sieną žengiant tei
sintis, meluoti, įrodinėti, dėlko 
visa tai veži.

štai jau ir atėjo laukiama 
valanda, kada tų turi sėsti. į 
traukinį ir pasileisti į tolimą 
kelionę, daug valstybių aplan
kyti, daug žmonių pamatyti sų 
jų kultūros laimėjimais susi
pažinti. . .

Vaa-žiito-jam!
. ’ Ą ''k’’

; Neramiai jauties. Dar kar
tą patikrini visus savo ryšu- 
lius, dar kartą pažiūri savo 
pasą ar pakankamai jame vi*, 
/ų turk ar visur reikiamos ant- 
spaudės uždėtos, ar visi para
šai yra. ži.uri\ traukimo biliė- 
tųs, ar jie visi' tvarkoje. Štai 
tavo pažįstamieji, artimieji są- 
steinkę ragina lipti į traukinį, 
nes jau tik minutė teliko, jaju 
pusė. Laikas, laikas pašėlusiai

KORESPONDENCIJOS
PO RAGINE KOLONIJĄ PASIDAIRIUS

Jaunimas ir lietuvių organizacijoj. — Nauji 
“Naujienų” skaitytojai. — Trūksta žinių iš 
šios kolonijos.,— Ponai Tiltonai. — žiūrint 

v j ateitį.
(Tęsinys)

Kalbant apie vietos organiza
cijas, tenka priminti, kad vi
sai neblogai laikosi SLA kuopa 
ir vietos lietuvių kultūros drau
gija. Visai galimas daiktas, kad 
netolimoje ateityje kultūros 
draugija vaidins labai svarbų 
vaidmenį.

Daug yra lietuvių, kurie jo
kioms pašalpinėms organizaci
joms nepriklauso. O jaunuoliai 
kažkaip pradeda" nuo lietuvių 
nutolti: jie daugiausia priklau
so stambioms amerikoniškoms 
organizacijoms (Moose, Eagles 
ir kitoms).

Jaunimas eina į amerikoniš
kas organizacijas vyriausiai to
dėl, kad lietuvių draugijose jam 
nėra kas veikti. Per paskutinius 
kelerius metus gyvenimas labai 
pakitėjo, bet draugijos beveik 
jokios pažangos nepadarė: jų 
susirinkimai ilgi ir nuobodus. 
Aiškus daiktas, kad tokiuose 
susirinkimuose jaunimui nėra 
kas veikti. O įtraukti jaunimą 
į veikimą tos draugijos nesu
gebėjo. štai kodėl jos pradėjo 
merdėti ir smarkiai ristis į pa
kalnę. t

Toliau besikalbėdamas su Jo
nu CKapu, iš jo patyriau, kad 

5jis ir dabar tebėra socialistiškų 
įsitikinimų žmogus ir nuolati
nis “Keleivio” skaitytojas. Da- 
ibar jis skaitys ne tik “Kelei
vį”, bet ir “Naujienas”, šiaip 
jis, yra geras Ijeįųyis ir domisi 
Jietuvių gyvenimu.

Negalėdamas dėl tam tikrų 
priežasčių pats į kultūros drau
giją įsirašyti, jis pareiškė, kad, 
esą, jo dvi dukterys (Theresa 
ir Lucille) jau yra tos organi
zacijos narės. Dar kiek pasikal
bėję, mes ,su p> Chapu persi
skyrime. y ••

Pq Racine besiblaškant, teko 
susipažinti su Justinu Vijunu. 
Tai senas Šio miesto gyvento
jas. Šiuo tarpu jis dirba prie 
valdžios darbų. Jis yra musų 
ibeneteamintis. Nors pats per kai 
kiurį laiką neprehumeravG 
“NąHjjenų”, bet vis dėlto, tą 
laikraštį skaitė. Matyt*. iš kai- 

.rnynų. pasiėmęs laikraštį per
skaitydavo. Dabar Vijūnas įsi
rašė į “Naujienų” šeimą ir bus 
nuolątinis. jos narys.

Tas pat galima' pasakyti apie 
p. Petrą Kepalą, kuris laike ta
verną adresu 1106 State St. Per 
kai kurį laiką jis irgi “Naujie
nų” neturėjo, bet dabar jau 
skaitys jas kasdien.

Visi jie nusiskundė, kad iš 
šios kolonijos mažai žinių laik
raščiuose tepasirodo. “Naujie
ną” Karę&pondentams, vertėtų 
į teį ętkrripri dėmesį.

rakyhite apie vietos lie
tuvius.: ką veikia., kaip ver-
Siask kaip, gyvuoju Visai trum- Y 
pą laiką pagyvenus, jaU galima • Be te> teismas iš nubanwtųjų 
pastebėti, kad daugelį vis- atitnUė Būdviečio maldinė
tos įžymių asmenų visai nieko kajns, kautynių metu, padary- 
nerašoma. tus nuostolius.

9 St.

štai teko užsukti pas ponus 
Andrių ir C. Tiltonus, kurie 
gyvena adresu 1701 
Apie ponios Tiltonienės veiki
mą . scenos srityje raciniečiai 
net ir dabar prisimena; Ji ne 
tik veikdavo scenoje, bet taip 
pat pasižymėjo ir kaip daini
ninkė. Dabartiniu laiku p-ia 
Tiltonienė scenoje retai kada 
bepasirodo. O tai vyriausia' dėl 
to, kad Racine kolonijoje iš vi
so nedaug parengimų įvyksta.

Reikia tikėtis, kad tas ap
snūdimas pasibaigs. Racine Lie
tuvių; Kultūros Draugija juo to
lyn, juo labiau stiprėja. O ka
dangi ji turi ir gražų jaunimo 
burk tai galės ir savo veikimą 
išvystyti. —Frank Bulaw.

(Bus daugiau)

IŠ LIETUVOS
Antano atlaidų at
garsiai teisme

SEINAI, spalio 10. —‘šiomis 
dienomis Seinų apylinkės teis
mas sprendė didelę Būdviečio, 
Seinų ap., šv. Antano atlaidų 
maldininkų bylą. Lazdijų nuo
vados virš, palaikė kaltinimą 
prieš 41 žmogų, liudytojų teis
mas ištardė 114.

Budvietyje kasmet yra dideli 
šv. Antano atlaidai, šiemet taip 
pat per šv. Antaną labai daug1 
žmonių suvažiavo į Būdvietį. Iš 
plačios apylinkes į Būdvietį tą 
dieną suvažiavo apie 20 kunigų, 
kurie visą dieną klausė išpažin
ties, sakė pamokslus, žmonės 
meldėsi,, o išėję iš bažnyčios 
pradėjo smarkiai muštis. Tą 
dieną Būdvietis pavirto kovos 
lauku: per 100 vyrų šaudės re
volveriais, mušės nuo vežimų 
atkabintais branktais, badės 
peiliais, žodžiu, kokį įnagį kas 
sugriebė, tuo įnagiu dalyvavo 
maldininkų kautynėse., Vie
niems buvo peršautos kojos, ki- 

. tiems padaryta žaizdų kitokiais 
įnagiais, sulaužyti kaulai, pra- 
skaldytos galvos ir t. t. ir t. t. 
Be to, vietoje buvo nušautas 
vieno maldininko arklys, kito 
kumeKutkas ir sunkiai sužalotas 
vienas tyįsai pašalinis asmuo.

»

Tų nepaprastų muštyirų bu
vo, padaryta kvota ir kaltinin
kai patraukti tieson. Seinų apy
linkės teismas tų dideliu muš
tynių vadą Br. Vasiukonį nu
baudė vieneriais metais papr. 
kalėjimo, 14 asmenų po 6 mėn. 
papr. kalėjimo, 14 asmenų po 
tris mėa. papr. kalėjimo, ir dvy
lika kaltinamųjų išteisino.

Visi nubaųstfieji teismo, salė
ję buvo susakyti ifr tuojau nu
gabenti į Lazdijų valsčiaus

I

VA A-ZIUOtJ AM!
(Musų specialaus korespondento), /
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Nutarta. Važiitojiu., Skubiai čia stengiasi kaip galima imjan* 
ruošiuosi. Tolimai kelionei per 

; vienų dieną paąteuošti nedaug 
laiko. Kelionė Kelionę! nelygų.- 
[štai bepigu 8. Apartoje ke*b 
liauti. Važiuosi dieną,, kita te 

: dar nakties pridursi i-r vis no- 
įišmanysį kas tai yra muiti- 
inčs, Valiutų suvaržymai, spau- 
įdos cenzūra, svetima kalba te 
■Kitos Europos gyvenimo viso-

fašizmu tarptautinėję poMtikeje ft«šdr^ta. Jos poziciją })rfšLn4t?^s', V
silpnina da ir tas faktas, kad jos sąjungininkė, Sovietų 
Rusija, dabar pergyvena, skaudų vidujinį krizį. Raudo? 
nosios armijos generolų sušaudymai, nuolatiniai aukštų 
sovietų komisarų suėmimai ir “fašistiškų sąmokslų” ati
dengimai sovietų valdžioje pakirto Francuzijos pasiti
kėjimą Rusijos valdovais. Ji bijo, kad pavojaus valan
doje sovietų valdžia gali neištesėti savo prižadų, duotų 
Francųžijąi.

Turint tokį nepatikimą sąjungininką Rusijoje W 
priklausant nuo Anglijos konservatorių malones, Fran
cuzijos demokratijai, iš tiesų, yra sunku kovoti su sa
vo lavaHais ir kitais fašizmo sėbrais. Tiktai laimę, kąd 
fašUtiškoms valdžiom Šfan&e #nan-.
siniai' keblumai vfeAfcbiau didėjįą,
taip kad fašizmo pritarėjai ’ Franeuzijoje neturi kW 
didžiuotis. *-M

•rėk, keletas valandų gteįtuojįų 
Traukiniu pavažiavai; jau. sve
timos valstybės siena, jau ki
ti papločiai, kita kalba ir įky
rus dokumentų tikrinimai, mui
tiniu valdininkų ryšuliuose khi- 
sinėjimaisis. /

Tokiai margai kelionei pasi- 
tuošti reikia dideMo- noro te 
ryžtingumo, o juo labiau, jei 
nori keliose valstybėse pabu
voti. j... !

Sienų sienos
x tasai '^oniįįos kuL
tųros it ęiviliį^
virto - sjęnųį

kaip galima gudriau Viję* 
!na nuo. 'kitos geležies J ir plįe- 
įno siena atsirubežiuoti, atsi- 
:$Kteti ir U,et nuo kaimyninės 
valdybės, minčių atsikratyti.
! Taip, Europa, žibo tokias sie
nas, kurios1 tikrai iš betono ge
ležies po žeme padarytos. Mili
jonai, milijardai litų į tą dau
bą įdėti?, kad turėti tokią sie
ną,, per kurią, reikalui ėsąųt* 
inęt paukštis neperskristų. kai
mui* karštam laikui atėjus, sve
timoj valstybes., perėjęs kito 
krašto siėną, į padanges išlėks, 
ir niekas jo kaulų > nesuran
kios. Dinamitas, dujos,, parako 
ugnis saugos kiekvieną jo žing- 
sųį! Ne tuksiančiai, bet Šim
tai tūkstančių jaunų vyrų da
bar ištisus. mėnesius požemiuo
se gyvena,' tenais miklina savo 

i rą&menjs, mokėsi visokius gin
klų pabūklus vartoti, kad vy
kusiai galėtų savo tėvynės sie
nas apginti.

Tie požemiai turi savo pa
status, vandentiekį, trauki- 
nius,' elektros apšvietimą te '-vi*

maldinai

. v <5 ?,> f V.

%25e2%2580%259cliauda.es
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KENOSHA MARGUMYNAI
Kelionė į Rockfordą. — Šv., Benedikto Draugi

jos 30 metų sukaktis. — Automobilių me
chanikai grįžo į darbų. — Baldų kompani
jos darbininkai tebestreikuoja. — Simmons 
kompanijoje laimėjo Amerikos Darbininkų 
Federacija. — Klaidos atitaisymas.

' ---i;

klausą darbininkai yra nuta
rę pašalinti* tuos darbininkus, 
kurie unijai dar nepriklauso.

Labai negerai-, kad darbinin
kai nepasirūpino į uniją įsto
ti. Dėlei to daug nesmagumą
turi kompanija, 0' be to> tie 
darbininkai gali netekti dar
bo.

išvyko- 
gyvena 
pat ry- 
atrodė,

KENOSHA, WIS. — Spalio 
17 d. apie 9 vai. ryto 
me į Rockfordą, kur 
sūnūs Dr. A. Braze. IŠ 
to buvo apsiniaukę ir
kad tuoj pradės lyti. Taip sžv- 
kant, lietaus lašai btfvo ore 
pakabinti. Bet vis dėlto Rock
fordą pasiekėme be lietaus, tik 
apie 3 vai. popiet dangus pra
kiuro. ir lijo tarsi iš viedro. 
Todėl turėjome labai blogą ke
lionę atgal.

Važiavome dviem automobi
liais: viename automobiliuje 
aš su žmona, žentas ir duktė 
Onutė, o kitame — sūnūs 
marčia ir anuku.

su

pa- 
ŠV.

Spalio 17 d. šv. Petro 
rapijos svetainėje įvyko 
Benedikto Draugijos 30 metų 
gyvavimo sižkakties paminėji
mas. įžanga buvo labai pigi, 
— tik 50 centų. žmonių daly
vavo apie 200. Kalbėjo nauja
sis kunigas F. Skrodenis, J. 
Martinas ir keli kiti.

Kiek teko girdėti, tai pami
nėjimas praėjo gana smagiai.

Spalio 11 d. grįžo automo
bilių mechanikai į darbą. Strei
kavo jie kelias savaites. Dar 
ir dabar jie galutinai nesusi
taikė: ginčas bus sprendžiama* 
arbitracijos keliu. Mechanikai 
tikisi gauti 90 centų per va- 

r landą.

Hannah “Furniture darbinin
kai dar tebestreikuo-ja. Kom
panija nenori nusileisti ir tiek. 
Darbininkai laikosi vieningai 
ir yra pasiryžę streikuoti tol, 
kol kompanija i sutiks jų rei
kalavimus patenkinti.

Patyriau, kad American 
Brass kompanijos unijai pri

Pirmas sniegas 
Chicagoj

Vakar pirmą kartą šį rudenį 
Chicagoj snigo. Bet sniegas bu
vo visai mažas ir snieguolės su
tirpo ore, nė nepasiekusios, že
mes.

L ........................................... . $35.00—5-kių dalių
$20.00 garantuoti Springsib medžio Breakfast 
niai Matrasai po .... . $Q.95 ..... ’.......................

Numetė naujagimį 
kūdikį 
10 augštų

z Miss Cora May Marsh, 28 m., 
buvusi' mokytoja privatinėj mo
kykloj, susilaukė pavainikio kur 
dikio, kurį, ji pagimdė savo bu
te 1211 N. La Šalie St., kur 
gyveno kartu su savo. tėvu.

Kūdiki* gimė naktį be jokios 
pagelbos, kada kitame kamba
ryje miegojo tėvas. Bijodamos! 
tėvui išsiduoti, ji skubiai suvi> 
niojo kūdikį į popierą ir nune
šusi įmetė verkiantį ir gyvą kū
dikį į incineratorių. Kūdikis 
nukrito dešimtį augštų į šiuk
šlių krosnį namo rūsyje, kur 
kritimą nugirdo namo džianito- 
rius ir išėmė iš krosnies kūdi
kio lavoną.

Pašaukta policija *us.ekė.f mo* 
liną ir ją išgabeno į kauntės 
ligoninę, Ji busianti atiduota 
teismui už kūdikio nužudymą. 
Gal bus apkaltintas ir tėvas, 
kam nesutrukdė kūdikio nužu
dymą.

Su kūdikio tėvu ji susitiku
si vienoj partijoj ir nė’ jo var
do, nė jfe ji neži- 
nanti. Gryžtant jUo iš par
tijos jis ją- išgėdino automobi
ly ir po to jį tapusi nėščia.

viai jgyja naudingi) 
Hnly ir attti) pamo- 
tinimu.

Įvairių formų lensai tinka kiek
vienam veidui. . . Pirkit kredi
tu. Neimajn nuošimčių, nė pa
lankų. \ __ _

TAIP PIGIAI* KAIP $3.75 Geri kalbėtojai
KOMITETAS '

GEORGE CHALOUPKA, 
PETER LEĖSE, s
WALTER LEHMANN; 

BOHUS hak;
RUDOLPH SOUKUF

Tvirti akiniai* su rėmais jūsų 
sunui ar dukteriai. Pasirinkimas 
rūmų, iš natūralaus ar baltojo 
aukso.
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

Dr. 1. M. HERZBERG, 0. D.
, AKIŲ SPECIALISTAS. *

4184 ARCHER AVENUE Telefonas VIRGINIA 1230t
—Pirmos. Durys nuo Mid land Banko Trobesio—

0^ • .■ , ,•

Peoples Krautuvėse
AUTUMN HARVEST

Imtynės Simmons kompani 
joje pasibaigė pereitos sartaitės 
gale. Dėl tos kompanijos dar
bininkų vadovybės varžėsi dvii 
unijos. Būtent, Amerikos Dar
bo Federacija ir CIO. Ir vie
na ir kita Unija tvirtino, kad' 
daugumas darbininkų eina su 
ja. Žinoma, vadovybės klausi-- 
mą galėjo išspręsti tik patys 
darbininkai. Vadinasi, pasisa
kyti kuriai unijai jie pritaria.

Pereitos, savaitės 
ir balsavimai. Už 
Darbo Federacijos 
balsavo 1,278, o už 
054. Tokiu budu daugumą su
rinko federacija ir laimėjo va
dovybę. Ji tad ir turės teisę 
su darbdaviais daryti kolekty-. 
vę sutartį.

Per kelis mėnesius kova dėl 
vadovybės tarp dviejų unijų, 
buvo gana aštri. Reikia tikė
tis, kad nuo dabar darbininkai 
sugebės vieningai veikti ir iš
lygins visus nesusipratimus.

gale įvyko, 
Amerikos 
vadovybę 

cio. — v

IR VARN1ŠIAI «/3 IKI

C. K. Braze

PIRKIT 
MALEVAS

IR 
VARNIŠI 
iš didžiausios

Moderniški, be rėmų akiniai gra
žiai atrodo ir labai lengvi svo? 
riu, natūralaus ar balto aukso

. TAIP PIGIAI, KAIP $3

“Naujienų” 
vė klaida. Ten 
117 kuopa, o 
119 kuopa.

Nr. 244 įsibro- 
pasakyta T.M.D.
turėjo būti — •

?/2
Reguliarės Kainos

Kelionei į Lietuvą

Jį®-

skyrius kenosha, wis. , Didelis pasirinkima$ 
ContraliB uilefonan ' . ‘ Pųjųt Briishes UŽ ’/j 

ARM1TAGE 1440 kainos.

Shenyin 
Williams 

trtyn varni- 
š i s $2.25. 

MusųftC-*
_f kaina ........ v

$2.70 vertės, visur ži- 
’noma Fiat ir Gloss 

* MalevaPAIMT EXCMANGE,KX™ 'I “'
2000 Milwaukee Avė. $2.25 vertės Fiat Bal-
6836 So. Halsted “St> ' M.20

• 2274 Elston. a__ ‘

■r- •

<<<<<>::<

v

. Kviečiu visu*.

253 Broadway, >
SO. BOSTON, MASS.

lepkr. 18 
gruodžio 8 
sausio 22 

.. . va«. 19

Ar Žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
H skaityti?

Net kunigai 
studijuoja^ ners 
jonims draudžia

pasislėpę jį 
savo para pi- 
jį į, ranka*

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to. kad jis niekam nepataikau- 
įa ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokib pa si- 
gailėjimo. K

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinią 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

. ,11, ■ ! ... ■ 11,1 —

f Kasdien skaitydami I
I A VTTTTNXT A GH 12^4.. ’

BALTASIS ŠVEDU 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK — 
KLAIPĖDA

(Per Gothėnburgą, Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko

DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM ....... .....
DROTTNINGHOLM ... 
DROTTNINGHOLM
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelfortę? brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE

181 North Michigan Avenue 
ChicagOį I1L

Tavernų Savininkų Žiniai
- Įj^k* atviras Cicero tavernų sąvininkų. su*iri»kimas 
sąryšy su lliinois Ęeverage Dealers. Defeiise lygo* žygiais
pirmadienį, SPALIŲ 25 d., 1937, 1:30 po pietų, MOOSE 
SALĖJE, prie 2227 So. 52hd Avė., Cicero, Illinois.

Ateikit it p asiklausyki f kodėl 40 % višų; metų prekybos 
eina kombinacijos krautuvėms. Padekite pastatyti gefralą 
biz-nįr ten, kur ji*-priktauso.

AKINIAI KREDITUI
IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMA JŪSŲ BIUDŽETUI 

IŠEKZAMINUOJAM JŪSŲ AKIS UŽ DYKĄ
Akiniai Pritaikoma

Kiekvienam Šeimynos
nariui

———
• '* .'. JK ('i. i 1 ‘vr/. i » įc' , •

Išpardavimas
Siūloma aukštos rųšies prekės stebinančiai sumažintam 

kainom, ant lengvų išmokėjimų

NAUJIĘJips, Chlcago, 111.

Nauji, Nepaprasti Šokiai “Miss 
Lithuania” Vakarui

Garsi Andriaus Andrej’evo šokėjų Grbpė,. kuri paskutiniu 
laiku susilaukė sensacingo pasisekimo rusų ir kitų tautų va
karuose, paruošė specialius šokius “Miss Lithuania” rinkim^ 
vakarui, kuris įvyks. rytoj-, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
31Š3 South Halsted Street. Pradžia 6 vai. vak. 1

Paveikslas viršuj parodo sceną iš vieno numerio, kurį jau
nieji šokėjai sušoks. Visi šokėjai yra lietuviai ir visi dalyvaus, 
“Miss Lithuania” vakare. Tai bus Aldona Maleliutė, Vida 
Powell, Aldona Zuboričiutė, Valeria šliažiutė, sesutes B. ir F. 
Stradomskaitės ir šokėjų duetas Dolores Žalėm ir Brashy, Jr.

ant materiolo nilnam šildytuvu 
įrenginiui. DYKAI APKAIN AVI
MAS.

GARANTUOTI
—-------VARTOTI BOILERIAI

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
nuestei.Spec'f!Uųs mokesčių dydžiai

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

firmos 
Chicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai- 
srų ir gelžkelių sudu- į 
žiknų, visi nuo 1/3 iki ■ 
Vi pigiau. Patenkini
mas garan t ū b tas 
100%. Keturios krau
tuvės—Ateikit į ar
čiausią krautuvę, Mil-x 
waukee Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

Pinigų Taupytojams Išmoka m
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00 
Duodam Paskolas and 1-mų 

Morgičių 
Turtas $2,500,000,.00 

t ’ į. ■ ................. . . , " ■

Standard Federal Savings & Loa n ftssociati o n of Ghicago 
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiėwich, Prez. Tek Canal 1679

Naujos mados, aukštos rųšies miegamų kambarių setai, 
reguliarės vertės $105.00, 3 šinotdF: kamoda, lova ir Šefo- 
reta, sumažinta kaina'tik .

Moksliškas Ekzaniinavimas
Su Naujausiais Istrumentais 

Užtikrina Jum Gerai Tinkamus 
Akinius

Rėmai galima gauti įvairių for
mų ... taipgi tinkantys kiekvie
nam veidui ir kiekvieno išvaiz
dai geriausia.
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

Pranešimas 
Liet. Enciklopedijos 
Prenumeratoriams

Spausdinitaas Liet. Enciklo
pedijos sparčiai .varomas pir
myn. Netrukus bus - atspaus
dintas jau šeštas tomas. Kai
na yra ta pati kaip ir pirmųjfų 
tomų, būtent, $8.50 takso po
pierių. Prašoipe gerb. prenu
meratorių neatidėliojant atnau-

Šlove Repair Co

gražjausis Parlor Setas vėliausios mados, geriausio

662 W. Roosevėlt Rd.
312 West 63rd St.
2323 Milwaukee Avė.
8816 Com m erčiai Avė.

šis L . . , , ......
padarymo, vertas $17500, parsiduoda abu šmotai

po $103.50
Kiti Parlor Setai sumažintos kainos po

$33.00 — $47-50 — $56-00’etc- -

Didele nuolaida už senus baldus, mainant ant nauju

4179-83 Ąreher Avė.
Tel. Lafayette 3171 

S.- NAKROŠIS, vedėjas
CHICAGOi 

jinti premfrtięraturą pranešant 
man raštu šiuo adresu 901 W. 
33rd St., Chicago, I1L Reika
laujami tomai tuojau bus pri
siųsti.,

M

Galima taip pat kartu užsa
kyti Lietuvoje išleistas įvai
rias mokslo, knygas, kurias da
bar Spaudos Fondas pasiūlo 
Labai sumažintomis kainomis/

Jv Kriščiūnas, 
Spaudos Fondo atstovas.

Aržuolo
Setai
*T9'75

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400 

M. T. KEŽAS, Vedėjas
ILLINOIS

Dėl pataisų pritaikymui
• dėl Pečių, Fuma«ų arba 

boitenų

i KREIPKITĖS Į

Northwestern
MES TURIME KETURIAS 

Krautuves Chicagoj, Patar
nauti Jums Kiekvienam rei
kale už

TEISINGA KAINAI

Northvestem

CHICAGO> ILL.
Tel. MONroe 6600

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

KELEIVIS?”
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NAUJIENOS, Chicago, HL

Dovanos ‘Miss 
Lithuania” Konkur 
so Dalyvėms

Grįžo iš Wisconsin 
Valstijas

ENGLEWOOD.
consin valstijos sugrįžo
Bessie Srubienė, 543 West 63 
Street. Ji praleido visą vasarą, 
Carter, Wisconsine, pas savo 
brolį Antaną Bagočių, tavern 
savininką ir seserį Vera Svar- 
čienę, taipgi taverninkę.

Kvėpuodama tyrą Wiscqnsin 
orą, žuvaudama ir miškuose 
uogaudama turėjo “good tim’e 
ir savo 
minėms 
vaišes.

Iš Wis*
P.

broliui, seserei ir gi- 
yra dėkinga už geras

Senas Petras.

Serga Jonas 
šeštokas*

CLEARING. — Spalio 20 d., 
Berwyn ligoninėje operacija 
buvo padaryta Jonui šeštokui, 
5654 West 64th Place. Jis yra 
plačiai žinomas Clearingo alaus 
išvežiotojas ir tavem biznie
rius. Susirgo akląja žarna.

Nuo savęs »linkiu ligoniui 
greitai pasveikti.

Senas Petras.

1 t . ■'

New City Furniture Mart 
(1656 W. 47th Street) savinin
kai p. Kosmowski ir Bazaras, 
.rytoj įteiks sekamas dovanas 

‘VMiss Lithuania” konkurso 
dalyvėms:

Pirma dovana “Miss Lith
uania” konkurso laimėtojai: 
Miegamojo Kambario Setas

Antra dovana ■*— “trumpų ir 
ilgų” bangų Grunow Radio 
Aparatas

Trečia • dovana —? Buduari- 
nių Lempų Setas .

Ketvirta — Pagalvės ir “Bed- 
spread” lovai

Penkta — Puošni Radio Lem
pa

Visos kitos konkurso daly
vės gaus po $10.00 certifikatą.

Be to, Lovick’s gėlių san
dėlis apdovanos visas konkur
so dalyves rožėmis. 

. “ e
“Miss Lithuania” rinkimai 

su gražiu muzikaliu programų, 
įvyks Chicagos Liettfvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted st., 
rytoj, 6 vai. vakare. Įžanga 
tik 40 centų asmeniui.

Sidabrinės
Vestuvės

BRIDGEPORT. — Spalio 16 
d., Wodman svetainėje, prie 
33-čios ir Green gatvių, įvyko 
pp. Louis ir Frances Zarumbų 
sidabrinių vestuvių puota. Ren
gėjos buvo Marijona Norkus, 
Universal valgyklos savininke, 
pp. Frances ir Audrey Males- 
kie, Josephine Kukoraitienė 
ir p. Gendruta Šoris iš Aurora, 
111.

Į šią pp. Zarumbų puotą at
silankė pilna svetainė svečių, 
biznierių ir darbininkų. x Visi 

‘ prie skanios paukštienos vaka
rienės, gėrimų ir draugiškų 
kalbų gražiai laiką praleido.

P-a Zarumbienė yra gerai 
patyrusi virėja, kuri tarnauja

A. Norkaus Universal restau- 
rante, prie 31-mos ir Halsted 
gatvių.

Ji, kartu su p. L. Zarumba, 
taria širdingą ačiū visoms puo
tos rengėjoms ir dalyviams už 
pasidarbavimą, atsilankymą ir 
gražias dovanas.

, Senas Petras.

Visam Amžiui 
Praturtek

Old Gold Kcntestu Pasinaudok
Dar niekad jums nėra buvę 

tokios progos piniginei dovanai] 
laimėti, kaip ši, kurią teikia 
01d Gold Cigaretai. Tas nau
jas kontestas, kuris paskelb
tas per Naujienas praeitą mė
nesį, skaitytojus, reikia sakyti,, 
tiesiog žavėte sužavėjo. Jie 
veik visi yra juo susidomėję ir 
deda pastangas, kad laimėti 
vieną iš 1,000 laimėjimų.

Tąm'e konteste nėra mįslių. 
Tad, nepraleiskite progos lai
mėti, ypač dėlto kad neįštojo- 
te iš pradžios. Dabar dar yra 
pakankamai laiko įstoti. Nes ga 
Ii laimėti aukščiausią dovaną, 
nors , butum ir paprastas me
chanikas. .

■ • • ’ ’ * ‘ /1 *

Taigi, nueikite į artimiausią 
cigaretų krautuvę ir paprašy
kite Old Giold Cigaretų kontesto 
komiškųjų paveikslų ir instruk
cijų. Jas gerai perskaitykite. 
Jei negalėtumėte gauti tenai, 
tai atsikreipkite į Naujienas. 
Be to, jus įstodami į kontestą 
ne tik, kad galite laimėti pini
ginę dovaną, jus dar susipažin
site ir su: Labiau-Sušvelnintais 
Old Gold cigaretais—tais, ku
rie visuomet šviežus—niekad 
nesudrėgsta — niekad neišdžiu- 
sta—niekad negenda.

Šįvakar SLA 178
Kuopos Vakaras

1

MOUNT GREENW00D. — 
šįvakar, Mitcheli’s salėje, <1001 
West llltli street įvyks SLA 
178 kuopos vakaras 
ir koncertas.
su prakalbomis, dainomis ir 
muzika. Kalbės adv. K. P. Gu- 
gis ir Dr.- T. Dundulis.
— Kuopos narė M. Lathus su 
savo grupe suloš vaidinimėlį. 
Vakarienė bus paukštienos. 
Kuopa turi paskyrusi keturias 
pinigines dovanas/ kurias gaus

- balius
Programas bus

i • 5

laimingieji dalyviai. Pradžia 6 
vdl. vak. Komiteto vardu, vi
sus kviečia atsilankyti.

Prašo WPA.darbų 
dėl 60,000 
bedarbių

..........

Meras Kelly kreipėsi į Wa- 
shingtoną, prašydamas paskirti 
pinigų dėl WPA darbų, kurie 
suteiktų darbo 60,000 Chicagos 
bedarbių, nes dabar miestas ne
turi lėšų šelpimui bedarbių, o ir 
bedarbiai negali rasti darbo pri
vatinėse įmonėse.

FRANK’S BATTERY STATION
St. Kurauskas, Sav: /

Parduodam naujas bateri.s ir. pataisom senas. Taipgi atliekam visą au
tomobilių elektrikįnį darbą. Turime ,15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Vieninteliai lietuviai šioj apylinkėj tame bizny.

650 West 35th St. Tel. Yards 6701

Chicago StadiuM
175.000 WORU)’S CHAMPIONSUIP

Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi* 
nimas tyUSŲ SPECIALYBĖ. "* 
3239 So. Halsted St.

’ Tel. VICTORY 2031-2 
—r————........

STADIUm

MOW
NICHTUY BtiOP.M. j 

MAT. SAT«W®UN • | 
2:30 p.m. '■ 1

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

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

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

40<" 1,50 Rus

SSATS MMŠOA 
ALI PttFORMANCZS 

' BONOS CLOTMING STORE «S W.NU0IMN. 4TAT4.64*.
STADIUM BOX OFFICE PHONE SHLEY OOP

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei itorus 

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

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 504$

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Progress Krautuvėj
Fall Festival

DIDIS
Išpardavimas

Siūloma Specialiai Sumažintom Kkinom 
NAUJOS MADOS AUKŠTOS RŲŠIES

Namų Reikmenis

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

RAMOVA AUTO 
RĖPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

Lengvus Išmokėjimai

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je) r

Fred Tuneitis,
Peto, 21

Reikalauja 
PerskirŲ

Betty Pockels 
Pockels

Anna Butkus 
Butkus.

20, su Anna

Pakeitė
Adresą

tMOCi

huo George

nuo Stanley

SUSIRINKIMAI

Senas BrightOn Parko barz
daskutys ir “Naujienų” skaity
tojas nuo pat pirmo numerio, 
perkėlė savo skutykl^ iš Brigh
ton Parko į Marąuette Parkų. 
Pirmiau adresas * buvo 4148 
Archef avenue, o dabar—6540 
South Western avenue. Kostus- 
meriaiA draugai z ir pažįstami 
yra prašomi naujo adreso ne
pamiršti.

(Sp)

Cicero tavernų savininkų mitingas įvyks pirmadienį, spalių 25 
d., Moose salėje, 2227 S. 52nd Avė. Bus apsvarstyta labai 
sVarbųs dalykai tikslu pagerinti tavernų biznį. Norima 
pravesti rezoliuciją, kad gėrimai butų pardavinėjami tik 
tavernose ir gėrimų krautuvėse. Atvykite visi tavernų sa
vininkai. } ' ' ; '

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

“Grand 
Opening”

šiandien ir rytoj įvyks 
“Grand Opening” naujos lietu
vių biznio įstaigos Northsidė- 
je, The Front Gate Tavern ir 
Restaurant, ties 3325-27 North 
Western avenue. t 

, / 1 * 'J‘ ' .

Įstaigos * savininkas
William Kiniauckas. Jis kvie4- 
čia visus vietos lietuvius ir sa
vo draugus atidaryme atsilan
kyti.

yra

JOE A. RIZGEN
JEWELRY KRAUTUVĖ

Pirkdami kokią dovaną, pirma užeikite pas mus. Mes už- 
laikom dideli pasirinkimą laikrodžių, auksinių, deimanti
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų. Taipgi taisom visokius 
laikrodžius.

3249 So. Halsted St. Tel. Victory 4356

(Sp)

Albertas Zuris
Teisiamas Krimina

t . • '

liam Teisme

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

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

' Boulevard.
Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 

Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

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

’ Užvakar kriminaliam teisme 
prasidėjo, bet buvo atidėta iki 
spalio 29-tos dienos byla prieš 
lietuvį Albertą Zurį, kups bu
vo suimtas už vagystes ir api
plėšimus. ( ,

Byla prasidėjo prieš krimi- 
nalį teismą, bet ‘ Zurio advoka
tams reikalai! j aut, ji bilvo per 
kelta pas teisėją Desort.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

1:k

■r uH *
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orence
Circulating Meater

WEST SIDE 
EXPRESS

ST. FABIONAS, Sav.
Priątatom visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi pęrkranstom furničius, 
pianus ir kitokius baldus. Reika
le esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
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. FAlRFIELD AVENUE ; 
Ir prisatom juodžemio, su Humus su-* 
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše- 
'iais, jardais ar loadais.

Pasirinkite dabar alyva kūrenamą šildomą pečių. t 
Progress Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą 

mažiausiomis kainomis—OIL HEATERS
AMERICAN QUAKER
M00RE FLORENCE
ALCAZAR SPIRO-FLAME, ETC.

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo ........................^29’^
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters ............   $48’'^
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo ........ $59’^

lengvi išmokėjimai

MESK PARAISČIŲ 
RUPESNĮ

LaiRiiluotaB gydytojas jums pritaikins 
garantuoti) paraiAtj-----$3.00 iki . $10.00,
atsako daugel atvejais. Ifimokėjimas .lai
kais. Jis užinteresuotlems pasakys kaip 
pasigydyti be operacijoj. Ateikite ir pa- 
sltarklt DYKAI, arba egzaminams šian
dien. Valandos: 11 iki 8 1*. M. Antrad. 
ir Ketvirt. 4 iki O P. M.

Dr. Schyman’s Tru'ss
SERVICE (

A1860 N. Damen Ate., antras aukStas 
Tel. Armitago 8200

___________________________ i •

• FOTOGRAFAS
CONRAD

• FOTOGRAFAS
Studija įrengta pn 
nos rųšies su modet 
kiškomis užlaidomis L 
Hollywood šviesomis 
darbas garantuotas

420 W. 63rd ST
Tol ENG 5R8.9-6R40

s

ĮĮiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiitiiitiiiiiiitiiit;  

= TeF. Calumet Residence |
4258. Yardt 5034 f

Banis Studio
Pirmos Rųšies Photo Studio 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei 
mynos ir pavieniai tai musų spe 

cialybė.. t

3200 So. Halsted St. i 
eiiiiiiuiiiiiiiiHiiiliuiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiitiiiiiur.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

rONSILAI IŠIMAMI 
UŽ ....................................

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ....

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

RKZAMINAVIMAS
OFISE ...............
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndaie

>12
>50
>20

HOSPITAI.
Avenue 
5727.

MATRACAI
SIŪLOM SPECIALIAI 

MAŽOM KAINOM ) ' .
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po ..... ............  $ 1.69*
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po $0.95 
$9.50 vatiniai matracai po .....    $g.95
$20.00 springsiniai matracai po ...... (.............  $9*^

PASIRINKITE ŠIĄ SAVAITĘ
Įmokėkite tik mažai, pečius bus nuvežtas kada 

jo, pareikalausite • * *
Didelė ’ nuolaida už senus pečius mainant ant naujų 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

KALDROS 
BLANKETAI

PETER KARVELIS

3224 So. Halsted Street
J. KALĘDINSKAS, Vedėjas

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to • automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
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
• nuo Vagių .

nuo Langų išdaužymo

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

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

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

5

1

Sav. 
5165

'* t

Pasiklausykit musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai. ryte, iŠ stoties WGES, 1360 ktlocycles.

Turėjęs Bąrbernę po adresu 
4148 ARCHER AVENUE, .• 
persikėlė i naują vietą

6540 S. Western Avė.
•C • {.* \ r

Kviečia draugaus, pažįstamus ir 
koatuiųerius atsilankyti į naują

r i

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 East 29th St.
j. J. TOLASH. 
T«I. VICTORY



Šįvakar Chicagos 
Lietuvių Moterų
Kliubo Šokiai
Rengėjos kviečia -visus atsilan

kyti. — Pelnas labdarybei

Apie šitą musų parengimą, 
kuris įvyksta Šįvakar Pel Pra
do viešbutyj, 8:30 vakare, jau 
buvo jums, brangus tautiečiai, 
pranešta per spaudą^ per radio 
ir ypaitiškai per šokių rengimo 
komiteto nares, p-lę Marijoną 
Brenzą, p-ias Dargis, Sinkus ir 
Vanagaitis ir F. Woidat.

šokių rengipio k-tas susirin
ko šio mėn. 15 d. p-lės iM. Bren- 
zęs bute, kur tęko ir man būti 
ir patirti, jog narės neapleidžia 
nei vieno Chicagos lietuvio bei 
lietuvaitės nępakvietę jų į šį 
vakarėli- Komitetas išplatino 
ir išpardavė šimtus- bilietų ir 
dės visas pastangas, kad šutei-

• - -.A , • * *

kus visiems dalyviams daugicu 
šiai malonumo bei siurprizų.

Jeigu i§ kokios nors priežas
ties rengųnp K-tp narės vieną 
kitą iš draugų aplenkė su asme- 
ntšku pakviętimu, tai šiuomi 
prašome dpvanoti ir yisvien at
silankyti į. parengimą, nes mes 
visus, širdingai kviečiame. .

Prie gražios qrkestro muzi 
kos galėsite pagok; ii ąų, gražio 
mis panelėmis np tiktai, ig Ghi- 
cagos, bet ir yįpšųiomis iš Lie
tuvos. Taipgi ^ąĮpniai BT.ižade-( 
jo atsįlankytį musų garbinga 
viešnią iš Lietuvos, Valst. Ope
ros ąrtistš p-Je Marijoną Ra
kauskas. 

4 . ■ ' » f , ’ . / ■ > / ’ • ? , ’ V

Moterų kliubo narės pavai
šins ąvečius gardžiais ^ęrimais^ 
ir skaniais užkandžiai^ Taigi 
ko daugiau reikia ieškoti, kad 
maloniai praleidus šeštadienio 
vakarėli? Todėl atvykite visi, 
brangus tautiečiai, ir atsives
kite su savim draugų ameriko
nų, kad jie pamatytų, kaip lie
tuviai gražiai moka draugautis 
ir linksmintis.

Įžanga ųębrangi, tiktai 75 
centai ypatai. Todėl iki linksmo 
pasimatymo. \

Chicagos Liot. Moterų Klįubo 
vardu Elžbieta B. Bmchųlienę,

Vaikas prisipažino 
užmušęs mergaitę

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVES

KAZIMIERAI MISEVIČIUS

persiskyrė su šiuo pasauliu
24 d. spalių meni, 1936 m., su
laukęs 60 metų amž., gimęs 
Pamarliškių kaime, Panevėžio 
parap. ir apskrity.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Elzbietą, sūnų Albertą, 
dukterį Aldoną ir gimines. 

t 
Liūdnai atminčiai musų 

brangaus vyro ir tėvelio, bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Pras.' Panelės šv. bažnyčioje
25 d. spalių, 1937 m., 7:00 v. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atšilau-' 
kyti į pamaldas.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet neuž 
įniršime. Tu pas mus jau ne
besugrįš!, bet. mes anksčiaus 
ar vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę
; Moteris.

liekame,
Sūnūs, Duktė.

ANTANAS RUDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

! spalio 2£ dieną, 11:00 valan- 
’ dą ryto 1937 m., sulaukęs 41 
! metų amžiaus, gimęs Viensė

džių kaime, Panevėžio apskr. 
ir parap.

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Agotą, po tė
vais Knizikevičiutę sūnų An
taną, dukterį Oną, pusbrolį 
Mateušą Knlzikeyičius, pusse- 

i serę Elzbietą Vins.kulięnę ir 
jos šeimą, ir gimines, o Lietu
voj t^vą Kazimierą ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2155 Coul- 

ter St,
Tolesnių 

laidotuves 
liaus.

Nubudę

informacijų • apie 
bus pranešta vė-

lieka,
Moteris, Sūnus, Duktė, ir

Giminu* ‘zf* /

^legramu'į
Ui 11ii!U Visas,Pasaųlu'

KyiKTbJNIJOTAS.
Gėlės Vestuvėms, Bankįetam^ 

ir Fa granu '
3316 So. Halsted St/ęęt

TpL roglevard jau

Urba Flovver Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bąjįkį^fam^Laidotųvėm*--'.

Papuoši mamą
[ 4.180 AręKer Avenue,

Phone LAFAYETTĘ SŠOCĮ ’

Dpnald Lexvandowski Jr., 13 
metų vaikas, gyvenantis su ta
vais 2854 N. Drake Avė., ku
ris. savo apielinkėje buvo žino
mas kaipo “bully”, prisipažino 
koronerio teismui užmušęs 11 
metų mergaitę Lorraine Rzep- 
pa, 2846 N. Drake Avė.

Jo prisipažinimu, jis supykęs 
ant mergaites ir du sykiu už
davęs ją popierine tuntą per 
galvą. Mergaitė po to už 16 va
landų mirė nuo smegenų krau- 
japludžio.

Jis prisipažino, k*ad ir kitus 
vaikus jis persekiojęs ir • ap
mėtydavęs juos pagaliais ir ak
menimis,

Vaikas tapo atiduotas gr.and. 
jury už užmušėjystę.

STANISLOVAS <r 
BRAZAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 22 dieną, 5:55 vai, ryto 
1937 m., sulaukęs 28 metus 
amžiaus, gimęs Chicago, 111/

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą motiną Oną, po tėvais 
Bardaųskaįtę, 2 seseris Jen- 
itie ir Mąrthą, 2 cioces Mari
joną TamaŠaukienę ir Rozali
ją Urbonienę ir jų šeinįas ir 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas^ 4558 So. • 
Paulina St., Tel. Boujevard 
6238. ’

Laidotuvės įvyks - antrad., 
spalių 26 d., 8:09 vai. ryto iš 
namų į. Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kuripje atsibus ge
dulingos pamaldos, už, velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Bra
zausko giminės, draugai ir 
pąžįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulįųdę liekame. 
Motina, Seserys ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. 
Ęudeikis, Tel. YARDS 1741.

Ct k: ; ? *

JURGIS PURKA
Persiskyrė su šiao/pąsauliu 

spalių 22 d., 3:30 ‘ vai. i-yto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Punsko: pąfap^ ir kai
me Seinų apskr.

Amerikoj išgyveną, 25 metus
Paliko, dideliame1'nUliųdime 

mylimą dukrelę
motęrį Adelę, pO tėvais Pas- 
tarnokaite, mylimą dukrelę

*• Silvia 25 mėn. sęsęi’i Evą ir 
švbgen Vincęn.tą Birgeįlį 
jų šeimyną,' o/Lietuvoj ■ 
motinėlę ’ seserį. Ęvą ir brolį 
Alekšąndrą.

Priklausė prie Darjaus-Girė- 
no postų. • .

KuųaSi pašarvotas J. LiUle
vičiaus koplyčioj* 4348. South 
CalHOrnja Avė. ’ La^otuvės

> įvyks pirmadienį, spalių 25 d.
8 vai. ryto iė namu i Nekalto 
Prasidėjimo Rari. Šv. parapi- 

(jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gę^iulingoa pamalto, už velio-' 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas, i. ŠV* kapsės.

Visi a. a. Jurgio Pupkoą gi
minės, drąufc$i. U Pftžj^tami 

. ejsąt, iįųo|įr4w kyečami daly- 
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patąjųavimą ir 
atsisveikinimą.

j Nulindę Ueka|ne.
Mpteris, Duktė* Seserys, švo- 

gerisr,1 Brelts ir Giminės.
Patarnauja laki* dir. X Liule-

t ir 
seną

Dariaus-Girėno 
Postas: Ruošiasi 
Paliaubų iškilmėms 

■ < >

Rirniadienį įvyksta svarbus 
susiiinklipas^

Dariaus-Giręno J’cs.tų Nr. 271 
of the American Legion regulia- 
ris susirinkimas įvyks pirmadie
nį, spalio 25 d., 8 vai-, vakarę, 
Hollywood salėje, 2417 W. 4? 
Street. Visi Posto nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes tu- 
rime daug svarbių reikalų ap
tarti, kaip t(aį, Karo Ęaliaūbų 
Dįcnos (Arrpisticę Day) iškil
mes, ir.l.t. /

Po susirinkimo vięe-kojnąn- 
dantas J. KalęcĮinskas, Prpgęęss 
Ęupiiture. Company vedėjas, ža
da. kuo tai gardžiai visus tyavai- 
,šintj. Nepralęiskite nei yiena^ 
šio susirinkimo. Atsivęskitę ir 
savo, draug.uš-karo veteranus į- 
sir.ašyti, į, Dariaus-Girėno Postą. 
Taipgi atsiminkite, kad. jau lai
kas mokėti 1938 metų duokle^. 
Kuriems galima, itie yra pra
šomi užsimokėti tas duokles se- 
kančiamę susirinkime, nelau
kiant paskutinių dienų.

Ketvirtadienį —- Distrikto,
* susirinkimas

Reikia nepamiršti, kad ket
virtadienį, spalio 28 d*, 8 vai. 
vakare, 4-tas Distriktas laįkys 
svarbų susirinkimą- musų posto 
ęęptre, 2417 W. 43rd streęt.

, Yra, svarbu visiems posto na7 
riarps tpme susĮirinkirpę daly
vauti. Reikia parodyti 4-to Dis- 
trikto viršininkams, kad musų 
yra daug ir kad esame veiklus. 
Šiame susirinkime išgirsime 
daug sau naudingų dalykų. Bus 
trumpas programas, nemokamo 
alaus ir užkandžių, kuriuos pa
rūpins vice-komandantas J. Ka- 
ledinąkas. ir,, komandautas J< 
Yuška.

HAUJIBNPS,. CĮMW., n
“NAUJIENŲ” KON

CERTO BARBI-
•~,*****-r*^-^> ■ ■

Visi, 
nys, yra prašomi susirinkti 
Chicagos Lietuvių i Auditorijo-

išmė

24, d, 3.:8Q vąĮ. MįOį; dirbti 
‘ Naujienų” koncerte. Atvykę 
į svetainę, ęirnu^siį. Basjma- 

s» 'i;..tykite

J. Bąčiypą^ 
Jęnas jĮj^ią^evičiųs 
J. Pi Tekorius 
Arttjhur Tujuosa 
A. Smalelis. 
Tumėnas 
Deringis 
Alex Ambrose 
J. Bložis 
V. Miszeika

Tąjutinės Parapijos, 
Vakaras

Franfc Krąsauskis.

Dailininkų Atsiimti 
Eksponatus

Vytautas Bėliaju^ kreipėsi į 
“Naujienas0, prašydamas pra
nešti, kad visi dailininkai, ku
rie turėjo išstatę kurinius 
Mandel Brothers parodoje, 
juos atsiimtų prie pirmos pro? 
gos.

Eksponatai yra sukrauti p. 
Beliajaus namuose, 6210 South, 
Park avenue. Telefonas Nor
mai 8778. Galima, šaukti ar at
siimti eksponatus šį šeštadie
nį, nuo 9 ryto iki 6 vakaro,

Pasisekė 12-to 
Wardo Kliubo 
Balius

For Rent Automobiles
6 KAMBARIAI RENDON antros 

lubos. Kampinis namas. Šviesus ir 
gražus—yra priętąišai dėl šilto, van
dens.' 4457 So. Talman Avė.

4 KAMB. RĘNDGN — kampinis 
namas—porčiiis — visi įrengimai — 
prieinama kaina. 1125 W. Slst St.

I
—,—;-------- ,,—;-------------------- ;------------------------------

Personai
Asmenų Ieško

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

2509-11 Milwaukee Ąve.
Visi telefonai Belrųont 4844.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis cottage 5 
kambarių, ir vienas viršuj, bet ga
lima įręngti daugiau. Karintu van
deniu apšildomas. 2 kąru garažas, 
$3600.00. 6127 So. Wood St.

NAŠLYS pąieško NAŠLES, kad 
mylėtų gražų* gyveninių; aš 42 m. 
6 p. sveriu 185, turiu auzą ir karą 
ir darbą.. Rašykit Naujienos, Box 
\728. > .

’J ■ ‘*A

Rytoj, Tautinės Bažnyčios nar 
riai rengia pąs'link&m nimo vąš
karą šv. Marijos parapijos sve
tainėje, 35 ir Union Avenue, 
Pradžia 7 vaj. vakare. Visi esą- 
. t .. i ‘'

te maloniai užkviečiami atsilan
kyti. Parapijos kleb. kųn.

SI. Linkus ir Valdybą.
t

NAŠLYS paieškau merginos ar 
našlės dėl- apsivedimo, metuose (30- 
40) mylinti gčrą/ gyvenimą, vesti, 
pageidaujama amerikietė— katalikė. 
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į 
Naujienas,1 Box 724. . 

-- ----- ...... ....  . ■ -- J ■ J« f.. »—9 
Help VVanted—Femalę

VIRŠ 700 MERGINŲ 
gąvo darbinės dreses, pabaigusios 

į muši) kursą. Mokiname dresių sių- 
I vimą, kirpimą, paternų dirbimą, fię- 
zaipinimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi- 
me gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRĘSSMAKING 
SCHOQL

; 1234 MĮįlyaukve' nve. at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadieni.

‘ MERGINA bendram namų darbui 
—-katalikė—2 vaikai—savas kamba- 
rys-r-$8,00—būti. Mansfield^ 7424.

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

. i ’

CLASSIFIEPaDS
Mišcelianeous

■ —T *;

Tel, Victory 4965/ 
§TQUDENGYSTfi,

> ■'" Furnished Rooms
2 KAM^fAl ANT RENPQS, 

dideli šviesus fųrnišiuoti gali imti ir 
be furnišių, vyrui ar ženotai porai.

" 4058 S. ’ Campbell Avė.

REND.PN 2 furnišiuotj kambariai 
ženoiai porai bę vaikų arba pąvie- 
nįem^. 1101. W. i()l St. Bevėrly4171

FUR.NI^IŲOTI KAMBARIAI š.ty- 
mu ŠiĮdofųL—- rami privati šeimą 
j’ėkiųįpidų9ja- &Š51 So. Beoriai St 
2pd iloori /,

Jauni šokėjai pildė prųąrajrią.,

BIUGJITON BABK. — Spa
lio 17 d., IIoilywood sajčje, 
2417 West 43rd streeL iyyko. 
Amerikos Lietuvių Kliubo 1,2- 
to Wardo balius. Programų, iš\ 
pildė Brighton Pąjrkp jaujįuo- 
lių draugi j elęs vaikų skyrius 
po vadovybę p, Arteles Žabu- 
kienčs ir jąųna. akrobąite šę?, 
kej a Gęn^yięve Sąmalą uskiųtė, 
9 metų, dh^t,č p, Onos 
6108 S. S-tate. Street. Taipgi, 
dalyvavo jąunuti$ 'St. Riąvelį. 
Akompanavo Ray Vistartąs.

šie akrobatinių šokių šokė
jai y^a, Ą. Andrejevo mokiniai 
ir susĮiątųJęė. rankų,
plojimo,

Baliui. B^ykp. žmonių biir 
vo pilna svetainė ir, atrodė., 
kad kliubui liks pelno., žmones 
gerai bąliąyųjo,/ net bar tende
riai pavargo bedirbdami.

, Senas Petras.

■ Spa-

1|ENDQN apšildomas furnišiuo- 
tas kambarys, nevedusiam vyrui..

24.36 West 45th St.

. DIDELIS ŠVIESUS KAMBARYS 
vyrui; nauji Rakandai. 6635 South 
įCalifornia Avenue.

t V ' l . * ■ *•«*** *■<**■■" «—«■»

■. RĘNDŲN KAMBARYS, Šimkus, 
3242 Sp. Uniorti antros, lubos. Krei? 
;ptis pp 5 vakare.. .

: KAMBARYS] 'RENDON pavįe-, 
niam^ . karštu vąndeniti šildomas. Be 
valgio. 3194. W, 44th St. antroš lu-

RANDAI KAMBARYS vienam 
vaikinui apšilcjonias prie mažos, šei
mynos. 3446 So/ Emerald Avė., 2-os 
lubos priešaky,

■ • ,-r ....... .
RĘNDON švarus kambarys blai- 

vam vaikinui. 6.442 Soy Artesian Avė 
pirmus lubos.

: RENDON KĄWAW. vaikinui.ąr. 
Žęndtąi nprąi-^Gilima vartoti yir-. 
tųyęv 3139 W. 3§th St. pirmos lu?

ANT ĘĘNDOS KAMBĄRYS, šyie? 
sus. ir. švarus, gražiame flate.

3559 Ęmėrald Avėfiue

PASIRENDUOJA . KAMBARYS 
y.ąikinain, ar vedusiai po
rai ftriį ųfožoš/: Šeimynos.

6923 Šo. Mąplewood Avė.

RĘNDON KAM; 
roas dėl havethiBli.; 
mas/» 623L’ ŠO. ■tKennett 
Ąrcherfc Aveprė/,j’

-- iito,.i&i- 
Ave. arti

For Kent
PAŠIRENDUOJA penkių kambajlx uvun ųcjikiu

.. >ių flatas pečiymi RidomsBrjgMon
Skelbimai Naujienose I’aike. WeSt 41st st.
duoda nauda dfilto, - ’fį
^ad. pačip% ^wn,Qs 4 KAMB. FLETAS RENDON-

i * * ’' ‘ ' 4 • - yyra naudingos
f

Eta

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

Tel, Humboldt 0050.

REIKIA MERGINOS prie virimo 
padėti—nėra - skalbimo — yra kam 
padėti—puiki alga—savas kambarys 
ir vaha. Kenvvood. 7868.

MERGINA lengvam ruošos darbui 
ir kūdikiui prižiūrėti—būti nakti
mis. Ęuękjbgbam 5953.

PATYRUSI MERGINA silkėms į 
džiarus dėti.

U. S. ALASKA HERRING CO.
841 W. Randolph St.

Help VVanted—Maie-Fęmalc
_______Darbinįpkų Reikia

DARBŲ YRA • ....
Mašinų šaposę .ir fabrikuose, vyram [jJrfmritėVinį. • -

i TUTHILL EMPLOYMENT ‘
18,4 W. Washington St. 3 floor.

Help VVanted—Malė
Darbi ninku Reikia

PLYMOUTH ’37 4 DURŲ— 
TRONKAS

Naują De Luxe touring sedan pa
aukuos už $575, tik kelių mėnesių 
—^pirminis grožiu b<r/;e fiįnišas. 
Kaip naujutėlis. JUsų karas įmokė- 
sniui—likusį po $22.50 į mėnesį. 90 
dienų patarnavimo ir dalių garan
tija. ILLINOIS MOTOR DISGOUNT 

. j 4635 W. Washington.

REIKALINGAS KRIĄUČIUS, prie 
taisymo vyrų ir moterų drabužių.

J. KASHIUS,
3120 So. Halsted St.

REIKALINGAS UNIJISTAS bu- 
čerius, darbas ant visados. Ątsišau- 
kit'tuo jaus, 8239 So. Halsted St.

REIKIA patyrusio gėralų seils- 
mano visiems rętifikuotiem.š ir skel
biamiems produktams pardavinėti. 
Geriassia propozicija. Pasimatyti 
Su Mr. Motei—319 S. Market St.

REIKIA SĘILSMĘNŲ išsiuntinėti 
ir pąrdavinėti positivias plaukų au
ginimo mašinas—gera komisija vei
kliems vyrams — kreiptis *pirmadie- 
nį 9 iki 12.

NUTRI-VAC,.
2755* Madison St.

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

ŠTANLEY, 1-mos lubos.
423 E. 64th Street ’

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaishi 1

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIŲS 1937, visokių didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai 
tant. svarstyklės,' registerius ir ice 
bąksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm. negu pirksi 

kitur.
S. E. SOSTHEIM SONS 
1915 SO/ STATĘ STREET 

CALumet. 5269.

KAS TURITE PARDUOTI, varto
tą regįsteri nebrangiai. Taipgi par-> 
siduoda Tavern pilnai įrengta. La
bai pigiai- šaukit Lafayętte 0051.

PARSIDUODA visi Restauranto 
fįkčeriąi. Modęęniški—už pirmą tei
singą pasiūlymą. '

3482 So.. Hąįs.te.d SJ.
* f Zl* ' V ■ t -A ‘z »

PIĘKTl W*oU minkštų 
anglių^ilJonią dėčių. Kreipkitės. 

WM. SABALAUSKAS, 
2717 38th Place.

Automobiles

1932 CHEVROLET Sedan — Side 
Mounls—apkainubtas greitam par
davimui $153,00.
-J

KVIETKININKO VIETA —. gre
ta graboriaus—arti 51-mos ir West- 
ęm—plytų-ąkmenų priešakis—krau
tuvė ir flatas viršuj. Kainavo $15.- 
000—-dabar $4500—bargenas.

Mr. Thriele, 4076 West 26th St. , 
’ Rockwell 1966.

AUKCIJONO IŠPARDAVIMAS.
Turtas prie 5321 So. Kedzie—krau
tuvė ir 2-4 s. Pardavimas spalių 26, 
1:00 vai., antradienį, Apskričio bu
dinkas, kambarys 412.

PONTIAC VĖLIAUSIAS 1936 DE 
LUXE. Sędan 4 durų, metalinis vir
šus, trunkas užpakaly, kaip naujas 
iš dirbtuvės — naujo karo garanti
ja. Taipgi-^

CHEVROLET 1936 SEDAN, bak- 
sas, metalinis viršus tiktai $75.00 
cash, likusius ant išmokėjimo.

3138 CLYBOURN AVĖ. 
arti Westem ir Belmont gatvių.

____*----------------------- ------------------ j-- ,--- —------- ---------- ;-- j--_--
Business Chances

Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA— 5300 
So. Union Ąvenue. Joseph Mdntyre, 
tel. Yards 0465, namų telefonas 
Normai 5629. šaukti po 3 vai. p. p.

PARSIDUODA TAVERNA pilnai 
įrengta. 936 E. 75th St. ,

BUČERNĖ ir grosernė, turiu par
duoti greitai ir pigiai. Kraustomos 
į savo narųą. 3300 So. Union Avė.

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

Keturflatį po kambarius na
mą ant 3 lotų, neša geras rendas, 
$7500.00. • * •

Dvifletis mūrinis po 4 kambarius, 
2 karų garažas, apšildomas^ $4800.00

PARSIDUODA . MŪRINIS puikiau- 
sis bungalow su 3 bedrųimiais, stik
liniai porčiai ir mūriniai porčiai. iš 
fronto, • karštu vandeniu apšildomas. 
Patogiausiai įrengtas beismentas ir 
augštas, gražiausiai ištaisytas yar- 
das su žuvų prūdeliu — arti 63 gat
vės. Tikrai graži vieta, numažinta 
kaina $4500—išmokėjimams.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH (Urnikas) 

56 West Washington St.
Room 514 arba

4708 So. Westcrn Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

6 AUKŠTŲ NAMAS. 55 vienas ir 
du kichenette, fornišuoti. Nupirksit 
dabar nupiginta kaina arba mainy
siu. Tel. Oakland 4933.

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

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

Tel. Central 1461.

5 KAMBARIŲ BUNGALOW $4,500 
Mūrinis ‘ namas kaip naujas, su sto
ru ir 6 dideliais kamb 
lubų. Garažius. Karštu 
šildomas. $6.500 »

Freminis budinkas 2-4 kambarių 
kpts.—-$2,800. i

6 kamb. medinis cottage ant ce
mentinio pamato, garadžius. įmo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė
jimais.

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

J. A. SHULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

ant antrų 
vandeniu

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estąįe. Loans and Insuranc* 

Tel. Į3OULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na 

mu.< lotus, biznius ir farmas; inšiu 
• iriame namus, rakandus ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui u? 
gerus bargenus; greitas ir teisinga> 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
nlčit•

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

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

Z. S. M1CKEVICE AND CO* 
6816 §o. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

AUKSINĖ PROGA
Bizniavus, lotas ant 63 ir Kildare 

Avė. Priveistas parduoti už kiek 
kainavo. Improvemejits. Labai gera 
vieta dėl bizni.o. Frank Ridlauskas, 
2318 S,o. Leavitt St.

BRIGHTON PARKE .40 ir Maple- 
wood- Ąve. 2 flatų po 4 kambarius 
— garažas, platus lotas. Kaina 
$4400.00. NėrJr morgičių. Savininkas 
priims didesnį namą, lotą arba ką 
turite.

C. P. SUROMSKIS 
2502 \y. 69. St. Tel. Grpverill 0306.

PABŲDĄVOSIME 5-kių kambarių 
bungalow/ ant jūsų loto, $3,850.00.

Taisome senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių, I J. LILĘIKA, 
4743 S. Maplėvyood Avė. Virg. 2911 ? ' ___ £__ ___

f: PARD^VIMŲ£ i flatų mūrinis 5« 

į 2 aukvtų rųedirųs 5 ir 5 kambariai 
po antrašu 1Q1I We$t 16th St/ 

i 2 aukštų medinis po 5 kamb. ran- 

^8 
nis, 
St., buvęs. String j>t.

J 2 aukštų po 4 kambarius randasi 
5426 So. Kenneth Avę.

Visus parduosimo pigiaus negu 
morgičius.
BROTHERS BUILINNG and LOAN 

. ASSOCLAT4ON 
'Mr. Balek. Wy. / 
747/ WeSt' 17th Place 
Tel. CANAL 1274.

’ir 6 kambariu 1713, Šo. Union Avę. 
j 2 aukvtų rųedilds 5 ir 5 kambariai 
po antrašu 1Q1T We,ąt 16th St/ 

i 2 aukštų medinis po 5 kamb. ran
dasi 1703 So.\Riible. St *

aukštų akmeninis frontas, muri- 
rąnOaši* 17Š2 Sq Dęspltines 

buxįsi/Wing St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA Wiscon- 
sine arba išmainys į namą Chicagoj. 
Šaukti arba rašyti 1540 Milwaukee 
Avė. 2-nd.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIA1
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Nauj.enų na
me, 1739 So. Halsted St., gausite 
ant lęngvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai, vakaro.

- t- — -y- ■ « " ■ ■■1 s.*- ■■ ■ XI 1 * —• -1 ** ” W • 1

4 FLETŲ MŪRINIS NAMAS po 
4 kamb. steam heat, 2 karų mūrinis 
garažas j mainysiu ant farmos V/is- 
consine su mišku ir prie vandenio.

Rašykit Naujienos, Box 722, 
1739 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patąrnaviinaą

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašaiik mus dėl dykai apskąitliavi- 
mu- 25 metai patyrimo, Blškorius, ir 

stogų dengėjas.

3750 WALLACE STRKE7 
Tel, BOULĘVARP 0250*

COAL
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ............................. $6.00
MINE RUN k...............  5.75
egg .........................  aoo
NUT ............................. 6.60
SCREENINGS (Indiana) &QQ 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE '

TeL ARDMORE} 6975
... .. ■

NORTHERN ILLINOIS Ęųuator

$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lepbone Merrimac 8079. ('

JHTIIUT 
fLĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

- * A • • h

NELAUKIT 
ILGĄ!

Pašauk 1P’ us tuojau
CANAL 8500

Apgarsinamų: kabios pri-



Dovanos “Misš 
Lithuania” Rinkimų 
Publikai

New City Furniture Mart, 
1656 VVest 47th Street, kuri 
apdovanos “Misa Lithuania” 
konkurso laimėtojas, dovano
mis, nepamiršo nei publikos. ;

Rytoj vakare ta firma tu
rės pastačiusi savo tarnauto
jus Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, kur įvyks rinkimų va
karas, ir išdalins 400 setus ser- 
viretų pirmiems 400-ams žmo
nių, kurie ateis į vakarą. Ka
dangi programas prasidės 6 
vai. vakare, tai laimingieji ke
turi šimtai turės pasiskubinti, 
kad nepramiegoti progos vie
ną tokių setų gauti.

Jie yra labai gražus ir bus 
gražus papuošimas kiekvienos 
šeimininkės stalui.

Tad, kurie norite serviretų 
— pasiskubinkite!

Traukinys užmušė 
konduktorių

kcn-John A. Ailen, 42 m., 
dūk torius Vincennes Avė. gat- 
vekario, išlipo prie 103 gatvės 
praleisti gat’vekarį per geležin
kelio bėgius. Jis praleido vieną 
prekių traukinį ir užėjo ant ki
lų bČ;ių duoti signalą gatveka- 
riui važiuoti? Bet tuo tarpu ėjo 
iš kitos pusės jo nepastebėtas 
traukinys ir jį vietoj užmušė.

10 sykių vedusi 
nuteista 
kalėjiman '

Prieš teisėją McCormick, 
terų teisme, buvo atvesta tūla 
‘•'Mrs. Jean Apderson”, kuri bu- tik 37 m. amžiaus, gavusi iš 
vo kaltinama išvariusi iš namų į savo vyrų nemažas pinigų sų-

mo“

savo dukterį Jean Putney, 14 
m. ir sūnų Gari Putney, 13 m. 
Už tą teisėjas ją nuteisė 90 
dienų kalėjimai!, su kuo ji mie
lai sutiko, nes gausianti progą 
tinkamai pasilsėti.1

Nagrinėjant jos bylą išėjo 
aikštėn, ' kad ji yra našlė St. 
Louis milionieriaus Hugh W. 
Thomasson, 73 m., iš kurio tur
to ji turinti gauti dar $20,000. 
Teisėjas sutiko atidėti jos ka
linimą iki ji galės Stoti St. 
Louis teisman ir ten gauti tuos 
pinigus. * ♦ ‘ •

•Ji. tą milibnierių buvo vedusi 
keturis kartus, užtikrinimui le- 
gališkumo vedybų ir gavimo sa
vo danes. Tečiaus iškilus dide
lei bylai dėl jo palikimo, ji su
tiko taikintis už $50,000 ir 
$30,000 jau gavo, tečiauS visus 
tuos pinigus, prašvilpė iki pa
skutinio cento ir dabar dirbo už 
“hostess” viename naktiniame 
kliube.

Be to pasirodė, kad ji buvo 
dar šešis kartus vedusi, bet vis 
išsiskyrė. Vaikai yra jos ant
rojo vyro. Su kaikuriais vyrais 
ji gyveno tik kelias .savaites. Ji 
ir dabar ieškanti naujo vyro — 
“tėvo” jos vaikams.

Bet vaikai sakė .geriau eisią 
prieglaudon, negu gyvensią su

tJr •

rnptmą. Duktė skundėsi, kad ji 
motimi pradėjo prižiūrėti buda- 
1 '
motina kasdien pareinanti labai .'c 
vėlai ir visuomet visiškai girtu
tėle. ? ■

‘Mrs. Andersan”, kuri yra

ma tik 9 metų amžiaus, nes jos 

mas ir daug, brangmenų, bet 
viską prašvilpė — praleido gir
tavimui ir^palaidam gyvenimui.

Gręsia kalėjimas 
turtuoliui

Wįlliam A. Bartlett, buvu
siam turtingam real estate bro
keriui, gręsia kalėjimas dėl ne
sumokė j imo $1,800 alimentų 
savo buvusiai antrai žmonai 
Violet. 1 Į

Ji gavo perskiras 1931 ir 
bendru susitarimu, William tu
rėjo sumokėti jai $15,000mo
kant po $50 į savaitę, 
t - ' <■' ’ i

Bet kaip aiškino (teisme Wil- 
liam Bartlett, du jo broliai, 
Frederick ir Robert pasižadėjo 
mokėti už jį alimentus. Ir jie 
per visą laiką mokėjo. Bet jis 
susipykęs su jais ir išėjęs iš 
jų firmos, sudarydamas savo 
firmą 30 N. La Šalie St. Te
čiaus biznis jam, nesiseka ir jis 
nebepajėgė mokėti alimentų.

Teisėjas Lupę sutiko palaukti 
dar keletą dienų. Bet jeigu per 
tas kelias dienas Wrh. Bartlett‘ 
nesumokėsiąs jiors dalies užsi
vilkusių alimentų, tai jis pasiu
siąs jį kalėjiman.

NAUJJEKQ& Chicago, .... ahįw»m

$w^VANTJUrilS'fti.
• 'B. ' U

rette La Belle fdš Mohtreal,:' 
pasisamdė KahiJdj auibmo-. 

bilį ir juo atvykO į New. 
Yorką. Ten jai nepatiko ir ji; 
tuo pačių šahidytd. automo-, 
biliu išvyko į Caliibiliiją. At-

1 .. . ■' '..Ū . ' ...

vykusi į Los Angeles ji susi-; 
pažino su vienu vyru ir tuo-- 
jaus su juo susituokė, bet ir 
greitai jį paliko. >fietgi iki to 
laiko policija siisekį jos au
tomobilį ; ir: ’ ją*' 'suėmė. Te
čiaus ir kalėjime ji yra to- 
kia pat bėrubę^tįnSk ir savo 
likimu visai ifeširupiiik.

.■■■*,*»< I MII* IR,l,nil , —

Jau pasirodė 
grobikų pinigų '

jauChicagos priemiesčiuose 
pasirodė paleistų apyvarton tų 
pinigų, kurie buvo sumokėti iš
pirkimui žmogvagių J pagrobto 
Charles S.Ross.

Pirmoji tų pinigų dešimkė 
pasirodė Bhie Island priemies
ty. Bet manoma, kad. jau pasi
rodė ir daugiau grobikų pa
skleistų pinigų kituose Chica
gos priemiesčiuose. • c » 4 • • . * ' *. .; •

Grobikams pinigai buvo su
mokėti spalių. $ d., bet išpirki
mo pinigų numeriai buvo pa
skelbti tik spalių 19 d., kada 
grobikai į paskirtą laiką nesu
grąžinę pagrobtąjį Ro'ss. Taigi 
grobikai turėjo 11 dienų laiko 
paskleisti gautus pinigus.; Ir 
manoma, kad jie ta progą pasi
naudojo ii* iki šio laiko pasklei
dė gal jau visus gautus pini- 
gus. V

Federaliniai agentai . veikia 
skubiai ir atidžiai seką kur dau
giausia pasirodys tų pinigų, pa
sitikint, kad tuo budu gal pa
vyks nustatyti, kur buvo sle
piamas Ross ir tada bus galima 
susekti pačius grobikus. Tokiu 
budu pasisekė sugauti jau ke
lias grobikų Saikas.

Kaslink paties Rosš tai ma
noma, kad jis yra miręs. Jis bu
vo 72 m. amžiaus senis, turėjęs 
labai silpną širdį ir nemanoma, 
kad jis ikišiol galėjo išbūti gy
vas nelaisvėje. Todėl tai grobi
kai ir negali jį sugrąžinti.

Oldsmobile 
Automatinė 
Transmisija

Oldsmobile paskelbdamas 
1938 metų savo gamybos ke
leiviniu automobiliu modelius
— - Oldsmobile Six: ir Eight, 
vienkart, buvo paskelbusi ir 
naują t automatinę apsaugos 
transmisiją. Bet jos paskirtis 
buvo tik didesniam j am tarnau
ti. Dabar ta firma savo nusi
statymą pakeitė ir tokią pat 
transmisiją padaro užs atskirą 
atlyginimą ir prie Oldsmobile 
Six. Taigi, nuo dabar visi Olds
mobile mėgėjai gali, pasinau
doti tuo pačiu įdomiausių au
tomobilizmo gyvenime išradi
mu.

Oldsmobile automatinė ap
saugos transmisija yra nau
dinga tuo, kad ji pakeičia ge
resnių automobilio perstatymą, 
padaro važiavimą, saugesniu ir 
sutaupo energijos — alyvos. 
Ji pakeičia senąjį gyrų šifta- 
vimo būdą 1 naujesniu, patoges
niu, moderniškesniu. Taip, kad 
pašalinus gyrų bumą pasidarė 
priešakinėje sėdynėje pakan
kamai vietos trims keleiviams 
susėsti.

Tą visą taip nepaprastą pa
togumą padaro rankinėlė prie 
vairo rato, 
toj amas ir 
vartojamas 
leidžiant ir , 
bėgimas visą laiką regulioja- 
mas su ta rankinėlė: ją šen yra naudingos.

Beto, mažiau var- 
kliučas. Jis bu*s 

tik automobilį pa- 
sustabdant. Pats

Šeštadienis, spalių 23, 1937 ■b—— ...^ —■■■■ —: ...... ....... -...............
ir ten Varinėjant. Ir tai dar 
neviskas. Svarbu yra ir vaira
vimo bųdas. Jis tiek puikus, 
kad nuo vieno ant kito bėgimo 
automobilis pereina automatiš
kai ir tuo' pačiu sykiu taupo 
motoro energiją, geriau pasa
kius alyvą..

(Skelb.)

Pagerbė senas 
firmas

Chicagos prekybos asociacija 
suruošė bankietą pagerbimui 
Chicagos biznio pionierių ir tų 
301 firmų, kurios Chicagoje 
gyvuoja nuo pat didžiojo gais
ro 1871 m., o kitos gyvavo dar 
prieš gaisra, būtent nuo 1836 
m. ar vėliau, kada Chicago bu
vo tik nedidelis miestelis.

šiuo ban kietu pagerbimui
pionierių užsibaigė iškilmės čar-, 
terio jubiliejaus — šimto metų 
sukaktuvių nuo to laiko, kaip 
Chicago gavo miesto čarterį. 
; Bankiete dalyvavo apie 1,509 
žmonių. z <

Penkios; seniausios, dar ir 
dabar gyvuojančios firmos yra 
Ogden, Sheldon & Co., kurią 
įkūrė 1836 m. pirm^ Chicagos 
meras William B. JOgden. Po 
jos seka' graviruotojai S. D. 
Cltilds & Co., brangmenų per- 
kupčiai C. D. Peacock, Rush 
Medical College ir Ilotel Sher- 
man Co. šios keturios įstaigos 
įsikūrė 1837 m.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

1 — ■ ;   — . . ———— 77~~ -77 ; —  7 ; 

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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CHICAGOS BIRŽOJE. — Laike sąjūdžio spalių 19 d. 
Chicagos biržoje, kada prasidėjo Šerų puolimas ir didelis 
jų pardavimas. Ant rytojaus serai atsigavo, betgi-pitkę 
ant “mardžinų” serus prarado nemažai pinigų. ' ? <
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Subway for 
Elevated R. R.

-^',i'"!■■■■ Surface Expres$ Bu$ Lines 
V7' f". ?? ■ :

— Local Surface Feeder^ A

■ B B B Subways

CHICAGOS BIRŽOJE? — Klerkds skubiai užrašinėja 
ant lentos Chicagos biržoje nuolat besikeičiančias Šerų 
kainas laike didelio sąjūdžio spalių 19 d., kada Šėrąi į>9 
matomos priežasties staigiai pradėjo kristi. Bet ant ryto-7 
jaus jie atsigavo, nors prekyba šėrais buvo nepaprastai 
didele.

MeRO KELLY PROJEKTAS. — M8ro ,ielly projektas išsprendimui Ghičag'ds 
1 , » «:•. 7 't- . • :•> p• », . • ’ 1 ’4‘ •< v ‘ •" •, ' !«’•*•!

transportacijos plano siūlo pravesti požemi n uį Wftis Vidurmiesty, taipjąu .panaikinti
■ •••:• • . ••• : ;■ 'r/;'7'- ??K

dalį elevatorių vakarinėj miesto , daly, jp^vėtčiapt ■} gfeitudsias iškeltus kelius ir 
įvedant ekspresinius busųs. žemėlapis parodų kąip butų sutvarkyta Chicagos tranšpor- 

•tacija einant tuo mero Kelly projektu. Brojekto. pravedimas kainuotų $157,000 ir 

truktų gal 9 metus, daugumą darbo atliek^ pihnais 4 meteis.
.. j,1.'.' /. ... * -v

.^5;..,i.ė’... .. •■.It.L
4

■ ■

' f

Subway. ĮMMMM

Street Car Line —■
■ ■,... .• ’ r • - * 4

Elevated Railroad

POŽEMINIŲ KELIŲ PROJEKTAS. — Mero Kelly pa
tiektame plane išsprendimui Chicagos transportacijoa klau
simo, siūloma pravesti tris požeminius kelius vidurmiesty 

State gatvėj, taipjau po Washjngton ir Jackson gatvė
mis. Tuneliai baigtųsi po Grąnt parku, ktir butų padaryta 
vietos gatvėkariams susigryžti.



Afttrto Dalis
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Part Two
No. 250

Beržas—vienišis Beržas...
■ • :
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Tarp laukų žaliųjų, tarp piė- paląužiamas, audrų verčiamas,
vų plačiųjų, tenais, kur Nemu
nas savo krantus skalauna į 

. Baltijos juras vandenis nešda
mas, auga beržas gražus.

Auga jisai vienui vienas vie
nišis ir niekas negali atspėti, 
kada jisai čia atsirado, kas jį 
čia pasodinu!

Tėvų tėvai vaikų vaikams pa- 
sako ja, kad šitasai beržas čia

X auga, nuo senų, nuo neatmena
mų laikų. Niekas ir niekas rie- 
jali pasakyti, kada tasai beržas 
čia atsirado, kas jį čia pasodi
no, kas jo sėklą čia atnešė.

Toli, toli tik už varsnų kitų, 
tamsus miškai žaliuoja, bet ir 
tenais beržų nėra. O betgi tarp 
lankų Žaliųjų, tarp pievų didžių
jų tasai beržas vienas vienišis 
auga, ir visiems neatspėjama 
mįsle, iŠ kur tasai beržas čia 
atsirado.

Auga jisai vienas, giminės 
neturi, prieauglio neskleidžia.

Auga beržas vienui vienas vė
jo. nepalenkiamas, audrų nepa
laužiamas. -

Iš toli, toli jisai, matyti, pa
keleivingiems žmonėms, kelią 
praradusiems, švyturiu tarnau
ja'.

Tiek nejaukios tamsios nak
ties metu jisai iš tolo baltuoja, 

. tiek darganotą dieną beržas ža- 
r liuojantį iš toli pamatysi. Ir 

žiemą kai pūgos siaučia, kai 
pusnys kelius užverčia, beržas 
sako, kur reikia važiuoti.

Kas nežino beržo? Kam jisai 
kelio nors vieną kartą gyvenime

• nėra parodęs? Kas negirdėjęs 
pasaką sekant apie tą stebuk- 
lingą beržą, kuįj pąklyduąiems 
kelią rodo? ’ A

O kas gyvępimė? rft)i*g ~vieną ■ 
kartą nėra' paklydęs? Kas šun
keliu nebuvo pashkęs? Todėl vi-

- si augalotą beržą prisimena ir 
npre jį pasakas, prisiminimus 
pasakoja!

Jis visiems, visiems tiesųjį
• kelią rožo! '4

Tiek didžiuliams vėjams siau
čiant, tiek piktoms pūgoms o- 
šiant, tiek perkūnams gau
džiant beržas savęs nepraranda! 
Jo lapai šlama, ošia, vėjais nei
na, jis sveikas sveikutis iš 
kiekvienos audros išeina.

, Tegu sau, rudenio šalnoms I 
užėjus, beržas žalio rūbo ne
tenka. Tegu sau, rudenyje jo 
rudus lapus v&as nešioja! Tegu 
jis žiemą plikas liūdi!

Bet štai pavasariui atėjus, 
skaisčiai saulutei savo spindu
lius žemei pabėrus, vėl beržąs 

♦žaliuoja, beržo šąli lapai links
mai’ saulės spinduliuose mirgu
liuoja, Tuomet beržas ošia, 
tuomet beržas gaudžia, beržas 
durnas dūmoja, beržas žmonių 
kietas širdis veikia ir veržia 
juos širdingas pasakas sekti.

Kieno širdis\ųžšalusi, tas pa
sakų sekti nemoka, o beržas, 
beržas visiems širdis atveria ir 
verčia, visus verčia nors vieną 
kartą gyvenime bent sau atviri! 
būti. Tegu sau ankstybą pava-« 
sarį Nemunas žaliąsias lankąs 
apsemia. Tegu sau tuomet ber
žas vandenyje skendi ir visiems 
neprieinamu tampa. Bet patvy- 
niai, potvyniai gyvenime ne am
žiais būva,. vanduo, išsiliejęs iš 
krantų, vėl į savo vagą subėga 

i ir beržas, gražusis baržas,' kaip 
augo taip ir beauga tarp lankų 
žaliųjų, tarp pievų plačiųjų!

Kas jam tie šėlusieji vėjai, ■ 
kas jam didžiulės audros, per-’ 
kunija' ir žaibai, kas jam pa
vasario potvyniai, jei jis gyyeri-

K ti nori! Auga beržas, metai |'į 
metus vis kyla aukštyn, vis ša
kas leidžia platyn!
' Tarp lankų žaliųjų, tarp pie

vų plačiųjų jisai auga viėnaą 
vienišis ir jokios atramos nėra rodyti. > 
reikalingas. Stūkso vienas at- Račius 

’ sparus, vėjų blaškomas, bet ne* 
, ■ 4-

bet nenulenkiamas. O tenais Ne
muno pakrantyje, kur tyliai, ty
liai vandenėliai teka, kur tik 
.vien karklai auga, stovi, stūk
so tokia pat vienušė, kaip ir ą- 
riasai beržas, bakūžė samanota.

Kas gali pasakyti, kas gali 
atspėti, kiek metų ji čia stovi 
Niekas! Jos langeliai mažučiai, 
žemę remia, jos sienos palinku
sios, atramos reikalingos, jos 
stogas pakrypęs, samanomis ap
žėlęs!

Beržas iš toli, toli, matyti, o 
bakūžė kukliai karkluose pasU 
slėpusi stūkso. Kas žino į ją ke
lią, tik tas randa’, toik tas ją 
pamato. Bet beržas, beržas, tas 
ištikimas bakūžės draugas, 
ko, čia bakūžės esama, čia 
rus nagus turinčio račiaus 
yenama. Kas ratais gerais 
žinėja, visi žino, kur gerų 
gų račiaus gyvenama.

—štai, ana kur tasai beržas 
svyrūnėlis auga, kur Nemunas 
teka, kur^ląnkos žaliuoja, kur 
pievose gėlės linguoja, tenais 
raČio gyvenama, jisai tau ratus 
pataisys ir sveikas važinėsi ir 
bėdos neregėsi.

Taip, kiekvienas račiaus gy
venamą vietą nurodys. »

Garsus kelią rodantis visoje 
apylinkėje beržas, bet dar pla
čiau žinomas račius, kuris ge-. 
rai ratus ne tik taiso, bet ir 
nau j us nau j utėlius daro.

Nors ir beržas visiems kelią 
rodys, bet jei gerų ratų neturė
si, savo tikslo gyvenime nepa
sieksi, nors ir tikrąjį kelią ra
dęs savo nužiūrėtos vietos nė- 
apimsi. . .

Beržas, o tasai beržas reika-< 
Hngas,-kad visiems, Visiemsi lįę*. 
lią rodytų. Račius naudingas, 
kad visiems, visiems ratus tai
syti ir ne tik taisyti, bet nau
jus daryti. Beržas, beržas tai 
ratams medžiaga, bet niekuo
met ir niekuomet račius nema
no beržą ratams panaudoti.

—Tegu sau auga,- tegu sau 
žmonėms, paklydusiems žmo- 
niems kelią rodo, tegu sau bu
joja ir žmonių gerui tarnauja, 
—r-taip durnojo, taip galvojo ra
čius, senas, žilgalvis, daug ma- 
tęs, daug patyręs račius.

*—Beržas, beržas žmonėms 
naudingas, žmonėms reikalingas 
medis. Jį pakirsi, — vargu ki
tas greit ataugs. Taip galvojo 
beržo draugas, geras račius.

—Račiau, kirks beržą, nau
dos turėsi, gerus ratus padary
si! — Taip gundė, taip įkalbi
nėjo račių žmonės.

Bet račius buvo kietas savo 
pasiryžimuose ir tvirtas savo 
Įsitikinimuose.

—O kas naudos,'jęi b^jžą nu
kirsiu, keliems žmonėms naudos 
turėsiu ir nebus kas kelią vi

ešiems rodo, kas paklydusiems 
pakeleiviams tarnauja! Ratas 
šukas, laikas bėga,,kas paklydo 
yietoje stoyi, arba atgal' eina. 
Tegu sau beržas gyvena, tegu 
sau jisai auga...

Taip gerų nagų račius žmd- 
mėms pasakojo. \ .

Račių žmonės mylėjo, ra
čiaus kalbų žmonės klausė, ra
čiui tikėjo ir pasitikėjo. Atėjo 
laikai, atėjo tokie laikai, kurie 
Žmonės suspaudė ir daug vargo 
įvarė. Ratus turėję, žemę arį ir 
daug vargų kentėję, nutarė ne
pasiduoti ir sauvaliai kelią pa- 

: kirsti.
—Račiau, račiau, ratus darai, 

žmones pažįsti ir jų vargus iš- 
- bukie tasai, kuris

sa- 
ge- 
gy- 
va- 
na-

pažinai, -— bukie tasai, kuris 
kelią rodo, kaip anasai beržas,’ 
įmonių gerui tarnauja.

Račius, gerus ratus darąs, su
tiko žmonėms patarnauti ir lyg 
ąnąsai beržas visiems kelią pa
rodyti.

beržas nene beržas 
žmogus. A / ;

Apie Plymouth
Didelį Naujo 1938 Karą

JAUDINANTIS KARAS 
PAMATYT... VAŽIUOT... 
NAUJAS TURTINGUMAS 
IŠORĖJ IR VIDUJ... 
VAIRAVIMO POILSIS... 
NUOSTABI VERTĖ!

Plymouth’o WMa
Kai tik dabar ant parodęs../ skaistusis, naujas 

1^938 Plymouth. Mini už vis kibiau pakilusį automobi- 
l'ių istorijoj rekordą. t. -•

Prieš 10 metą Plymouth įžengė į žemos kainos 
lauką. Ir, kada žmonės patyrė; kąd Plymouth turėjo 
daugiau grožio, saugumo, ekonomijos ir patikimybės, 
jie pirko Plymouth tūkstančiais. .v

Nei vienas karas nėra taip greit pasidaręs tiek 
draugų. i *

Plymouth 10-tis metą štai, jąū čia.0 Tai gražiau
sia karas, kokį bet kada esami pastatę. Būtinai pa- 
matykit! " ' ■

Nuostabiai Lengva Įsigyti! 
tintas su žemiausiu! Commercial Credit 
lengvus terminus per Dodge, Dę Soto ir 
rius. Užstatyk radio Major Bowės’ 
lumbia tinklu, ketvirtadieniais 9 i

o to ir Chrysler 
mėgėjų valandoj
i 10 E. S. T.

jver- 
siulo 
dyle- 

Co-

Prieik arti ir pažiūrėk, tą gražų, naują 1938 Plymouth! 
Ar tai neskirtingas? Radiatorius konturoj naujas. Lem
pos patogesnės. Visas karas atrodo didesnis. Ir gražus • 
bpdy yra sulietas j vieną, stangią, vien-plieno vienetą!

Tai .irgi ^naųrjąl  jnsirih. 
mentai yra vidury—JaiiK'/ 
lengviau skaityt. Nauja

Užpakalinė ąėdy 
nė—-ji “kėdės au’kš 
čio.’< Sėdit ramiai—

i!

F Sakyk — jie viską apgalvojo! Daug yra ėkstra 
vietos tam dideliam bagažo skyriuje. Net elektra 
apšviečiamas ir grindys paklotos, kad 
daiktus. Liuosas ratas ir tąirai nesipainioja.

PLYMOUTH STATO 
DIDELIUS KARUS

Beržai visur vienodi: tiek 
miške augę, tiek* lankose stūk
są. Žmonės — žmonėmis palie
ka. ..

Audringose gyvenimo valan
dose tasai račius lyg anasai 
beržas visiems tarnavo. Bet 
žmonės ne Visi vienodi.

Piktos valios pagauti žmones 
įskundė račių. ’

Ir lygiai tą naktį, tą naktį, 
kuomet audra siautė, /kuomet 
beržo šakas iki žemės lenkė, pi
kti ginkluoti žmonės račių iš 
bąkužes samanotos išveže.

Račius laisvės ne^ėko, račius 
uždarytas tapo/
/ žmonės kalbėjo/ žmonės pik
tu netvėrė, račiaus gailėjo.

Ir vieną rytą, vieną skaistų 
pavasario rytą, kuomet saulutė 
pirmus spindulius žemei pasiun
tė, kuomet danguje žvaigždės 
geso, kuomet beržas tyliai ty
liai stovėjo, savo žalių šakų ne
judino, pasigirdo keli skardus 
šūviai ir... račiaus gyvybė bUvo 
amžinai nutraukta.

-t/ v

Jeik ir pamatyk, kaip lengva 
pritaikyt priešakinę sėdynę! Pa
sikelia kai slenka pirmyn — jūsų 
akys visz yra tikroj aukštumoj.

IŠskiesk Rankas! Džiaukis didesne alkūnių vieta, galvos n* 
kojų vieta naujam 1938 Plypiouth.Karas “plaukia” ant Amo* 
la plieno springsų, su orlaivių typo krėtimo siurbliu. Gyvos
gurno “paduškos” tarp all-steel body ir freimų neduoda virpėt.

Investy’k į “tą karą 
kurs stovi geriausia

laik rodžio 
. Plymouth .

Įsą nepraleidžia, 
kaip radio studija!

Ar tai negražus. Naujas 1938 Plymouth! Iaivių typo kr^imo siurbiiai..;
nuostabiai lengviau važiuoti ir doroti. Tai vie- j “ _______;___ ;__ _____.. .....___________

os kainos karas su Plaukiančios Par taupa. Eik pamatyt “kara, kurs stovi geriausiai! 
aptaisymu... Dvigubos veiklos Hydra- PLYMOUTH DIVISION OF* CHRYSLER CORP 

stabdžiai... Vien-plieno apsaugos body... Or- Detroit, Michigan.

nintelis 
jėgos Ii 
auliški

. _ Moksliškas balso su
laikymas... rekordinė gaso, alyvos ir užlaikymo su-

Pamatykite 1938 Plymouth
Račiaus širdis nustojo plaku

si, račius daugiau ratų netaisys, 
naujų nedarys. Ratai šukas, lai
kas bėga’, bet račius, račius jau 
amžinai ilsisi;

—Ar žinai, kad tenais, kur 
tasai beržaš tarp lankų plačiųjų, 
tarp žydinčių ..pievų gražiųjų 
auga’ beržas gražus, tenais Ne* 
muno pakrantėje gyveno gerų 
nagų račius. Jo bakūžės jau se
niai nėra, ji Vejų išdraskyta; 
nik tų žmogių suardyta ir tasai 
račius žmonėms g'ero norėjęs ne 
laiku žuvo, kulkos nuskintas, 
piktų, žmonių įskųstas.

—Ar pažinai tą račių, kur 
žmonės ratus darė ir gero no
rėjo ir beržo gailėjo.

Jisai žuvo, Jį pikti žmones 
sušaudė, nes jis žmonėms tar
navo ir piktam prieštaravo.

Taip .žmonės kalbėjo, taip 
žmonės kalba beržą prisiminę 
ir jam naujas pasakas seka. 
k —Ar žinai, ar prisimeni tuos 
ląįkus, kuolnet vakarais račius 

y-;*.
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beržų lankė ir žmonėms gerą 
sakė ?

—Ar atsimeni tą naklį, kuo
met audra siautė ir pikti gink
luoti žmonės račių išsivežė ir 
daugiau mes jo nebematėm.

—Ar prisimeni tą ^skaistų, 
pavasario rytą, kuomet saulutė 
močiutė taip gausiai žemę savo 
spinduliais apdovanojo ir tenai 
pašlaitėje, toje nejaukioje pa
šlaitėje pasigirdo keli skardus 
šūviai, ar žinai, kad tuomet ra
čius žuvo, tasai račius, kuris 
teisybę mylėjo ir žmonėms ti
kėjo ?

—Ar žinai, kad račius dau
giau niekuomet į savo Seną se
nutę bakūžę nebegrįš, niekuo
met beržo nebelankys ir mes jo 

.žodžių nebegirdešime ? Ar ži
nai, kad tasai račius, žilagalvis 
račius žuvo, žuvo piktų žmonių 
nukankintas, piktų žmonių pra
žudytas?

■

Taip žmonės vienas kitam kal^

ba, taip žmonės vienas kitam 
sako.

O beržas, tasai augalotas, ta
sai šakotas beržas tarp lankų 
žaliųjų, tarp pievų plačiųjų ber
žas vienks, vienui vienas vieni
šis auga. Jo vėjas nepalenkė, jo 
audros nenulaužia. Beržas vie
nas auga, račiaus nelankomas.

Tenais Nemuno pakrantėje, 
kur karklai želia', kur vanduo 
sruvena jau bakūžės nėra, jau 
račius gyvųjų tarpe dingo, bei 
račiaus prisiminimai gyvi, ra
čiaus darbai žinomi ir žmonės 
beržui naują pasaką seka.

Tiek nakties tamsoje, tiek 
audringą dįeną, kuomet darga
nos krinta, ar pūga siaučia ber
žas gražus visiems suklydu- 
siems pakeleiviams rodo tikrą
jį kelią. L

ly žmonės suradę tikrąjį ke
lią prisimena £ero račiaus skau
dų likimą ir siunčia piktiems 
žmonėms prakeikimą.

Tegu sau ruaenio šąlnoms (Nukelta ant 4-to pusi.)

atėjus beržas, gražusis beržas 
praranda žaliuosius rubus, te
gu sau rudenio vėjai sklaido jo 
ruduosius lapus!

Pavasaris ateis, saulė žemę 
sušildys ir vėl beržas sužaliuos.

Nei žiemos pūgos, nei vasa
ros audros, perk unija su žai
bais beržo, vienišio beržo nej- 
galės, jis auga ir tebeaugs tarp 
lankų žaliųjų, tarp pievų plačių
jų ir žmonėms i sakyte sakys, 
kad Nemuno pakrantėje gyven- , 
ta gerų nagų račiaus, kuris 
žmonėms gero nogėjo ir piktos 
valios žmonių buvo\ nukankin
tas, ir į aną pasaulį‘ nuvarytas.

Beržas, tasai gražusis beržas 
tiek vasaros metu, tiek žiemos 
laiku paklydusiems visiems, vi
siems pakeleiviams rodo tiesųjį 
kelią. •

Račius *ne brėžąs, beržas ne 
žmogus.

Beržas, gražusis beržas žmo
nėms praeitį byloja, račiaus

□O/



MISS BERNIG'E MARKUS MŪS; LUCiLLE SMILGO

MISS BERNICEMOTEKĄlTū
MINS ALBINA BALČIŪNAS

MŪS VfGLĘT PŪĘIįĘ>ū
MSS PAULINA NANKŲS

MŪS JULIA BAįfAVIGHMISS BRONĘ ŠVEDAITE

mūs. soma nagusMISS OLGA ŽIGULISMISS SYREWICZE MŪS JULIA- TOLIUNAITE MŪS BERNICE STULGINSKAITE

CHICAGO, IUM3133 SOUW HAESTEDSTREET

MISS HELEN KANGAUSKAS
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yilS'S AGNĖS LOK0MSKĄ1TB MISS ANNA KUZMA MISS PAULINĖ GRIGELIS
MISS IIELEN MASUKAS
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MISS ANNA :KARECKAMISS J0SEPH1NE MASCUS MISS E'STELĖEGASliO MISS IRENE BUDGINAS

MISS JULliA KAZLAUSKAS MISS EĖĖANOR MARKUSKAS
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jos dalyvauja tokiomis pat teisėmis, kaip i? Ritos. Miss. I^a’ A>®0-Ua Yurgaitis, MiSsAnna Waitkus, Miss
Josephine Yogman, MiS8 R0Šė- Kuasas.
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JUOKAI
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

ŠIANDIEN
CHEVROLET PATEIKIA

NAUJA 1938 CHEVROLET

body apsaugos tvirtove.

PER 27 METUS

KARAS PILNAI ĮRENGTAS

SlW»

MODERN-MODE 
STYLIAVIMAS

IŠTOBULINTI 
HYDRAULIŠKI 

STABDŽIAI

pulsas 
.pontis

VISI TYLUS VIEN 
'PLIENO BODIES

“Jus Busit' 
Prieky su 

CHEVROLET!

Kokį arklį? 
virvę

•'.‘v

šąda tik. iš' tėvelio .persiūtu 
išveistais drabužius tegalinu

ŽEMOS KAINOS KARAS, KURS NEŠA JUMS NAUJAUSIĄ,MO

DERNIAUSIĄ. PASKIAUSIO LAIKO MOTORININKYSTŪS NAUDĄ

vjenąmenesį \rsutąųp!ys po; de
šimtį, doleny>'v ką ' jis/ turės po 
10menesių?/ >/. ./'b /J.į; '•

^Mamytė: ‘turės < naują \ suk
nelę!—staiga lukteli Rudis. <

*Tiktai ant Master. De
■ < • . r 

jAtxe Modelių

Duodantis našiausią pa-" 
jėgos kombinaciją, eko- 
nohiiją* ir patikimybę.

tas kas 
jį turėti, tai pinigus Rau

delio, kad ir 1938 kaip ir per 27 įmetus,Chevrolet

(SU NEKRečIAMU 
VAIRAVIMU)

Taip saugu—taip ramu— 
taįip skirtinga ... “pa^au 
lio gražiausia važi uote.”

O kas iš musų gyvenime nors 
Vieną kartį nebuvo suklydęs, 
kas šunkeliu nebuvo pasukęs?

Tarp Įapkų žaliųjų, tarp pie
vų plačiąją, tenais kur Nemu
nas savo krantus skalaudamas 
neša sayo vahdenj į Baltijos jū- 
fą, tenais auga beržas gražusis, 
.atiga vienui vienas vienišis.

i . —Vistaspat^

Duodantis globą . prieš 
skersvėjį, rūkymą, lango 
apsįrasavimą, užtikrinant 
kiekvienam keleiviui a,tr 
skirą kontrol i u o j a m ą 
ventiliaciją.

ŽINOME, TIK KI
TIEMS NESAKOME

„_____ .«
Italijos ambasadoriūs Dino 

Grandi Londone, pareiškė: “Aš 
esu autorizuotas mano* vald* 
žios pranešti, kad fašistinė Ita
lija priima pasiūlytą dalinai 
ištraukti. tūlą yolųntierių skPit-, 
lių po dygią dalį nuo abiejų pu
sių kaipo geroką • pradžią vyk- 
dinimui - Bntanijoa-plaiK^

Hm! O juk Italija ‘ ginčija 
nesiunčianti voluntienųį Ispa
niją. Iš kur jie atsirado?

•Pb lygią dalį? Kada  ̂Italija

(SU APSAUGOS STIK
LAIS VISUR APLINK) 

Didesnis vidus— švieses
ni os, aif kęstuos spalvos
-ir • Unisteel konstrukci-

Nepatogusis Klausimas
Teisėjas: “kokio’Tamsta am

žiaus, panelė?”
/Pagyvenusi pana: ‘‘Man te

ko j it u trisdešimts septyni pa
vasariai matytį.’1
' Teisėjas;' “Ir kaip' dažnai?”

GAUDOME MELĄ 
gius ., ■'

> Moters ; Biidąs-^Prietingpi
Onytė, aš /"ir * šiandien dar ne

galių4 suprasti/; kaip; tu galėjai 
už f to kėlĮno,* meškiško žmo
gaus ištekėti;?//'-■ ' >' • : - • ■' ;■
, Onytė-Dėl to • kalti mano 
tėvai, kurie man nepatarė - už 
jo tekėti. . • <

. (Atkeltą iš hmo pusk)

skaudų prisiminimą pasakoja.
-M-Tegii sau beržas augą visų 

pailgai, iŠ jo ratus tik jkeliems 
taip pasakę jo,\taip

FISHER NO 
DRAFT 

VENTILIACIJA

ARMIJOS GENE 
ROLAS

Bet melagius meluo- 
pagauti; žinoti, ar žmo- 

teisybę sako, ar meluoja 
bandoma per visus am- 
ir visokiais budais. Seno-

CHEVROLET MOT0R DIVISION, General Motors Sales Corporation, / DĖTROIT 
MICH. General Motors Installment Plan—Mėnesiniai išsimokėjimai, V kad prisitai- 

kyti prie jūsų kišenės. General Motors-Vertybė,

pąnijoj, o lojalistai susilaukė 
tik kelių . tūkstančių iš visų

Chevrolet širdingai kviečia jus apsilankyti pas savo artimiąusį Chev
rolet dylerį ir pamatyti gražiausį motorinį karą, ką Chevrolet bet 
kada padaręs—naujas 1938 Chevrolet karas,1 kurs yi'ct pilnai iš
baigtas. , z ■ ’ . . . x

Didesnis, ištaigingesnis, masyvesnis išvaizdoj—gražiai kitoniškas 
sii savo Modern-Mode slyliavimu—visiškai prasikišęs iš visų pusių— 
tas naujas Chevrolet yra užsipelnęs atydaus visų sptdhdimo, kas 
mano naują motorinį karą pirkti kokia nebūt kaina.

Pamatyt ir pavažiuot tuo sm’arkiu,-trenkiančiu
žinoti, kad su Chevrolet žengsi į priešakį 
pyti visuomet
prekybinis ženklas yra santaupos?simbolis. į

Vyras niekad nepasisako sa
vo pačiai apie jokias laidoky- 
stes. O ji norėtų žinoti.

Pati irgi turi daug visokių 
slaptybių.

Kriminalistai,' balamutai, po
litikieriai, laikraštininkai irgi 
yra linkę meluoti.

Jeigu niekas nemeluotų, ne
reikėtų nei advokatų, nei teis
mų, nei policijos, nei- religijos 
ir svietas atsidurtų dideliame 
trubelyj 
j ant 
gus 
yra 
v • zuis 
ve j orakulai turėjo' išspėti, ar 
žmogus meluoja, ar teisybę sa
ko. «Jeigu paukščiai lėks vie
non pusėn, tu teisingas, gi jei? 
gu kiton, tu meluoji ir esi kal
tas. Jeigu esi teisingas, nuo 
nuodų nemirsi, o jei .meluoji, 
jų išgėręs tuoj pastipsi. .Ant 
plauko kabantis kardas nenu
kris ir neperkirs tavo * gerklės, 
jei neesi kaltaš. Iš mūšio grį
ši gyvas ir sveikas, jei esi ne
kaltas ir'nemeluoji.

Šitie metodai yra 'senoviški. 
Dabar universitetai išrado ma
šiną.* kraujo spaudimo mieravi- 
mui. Jei spaudimas pašoka, 
kada tu atsakai melagingai į 
klausimą, tu esi. melagis- ir kal
tas. žinoma, kada tu' esi į bė
dą įveltas ir dar nervuotas, 
tavo kraujo spaudimas ■ šoka 
tikrąjį kazoką. Bet ne tik po
licija, teisėjai, profesoriai ir 
durnasis svietas užgiria šitą 
mašiną, o ir beprotnamių vir
šininkai ją pripažįsta* Ameri
konai ją vadina lie ktetector. 
Nėra .abejonės,'-jos išradėjas 
parūpino pasauliui * 'didžiausią 
mėlo. įrankį. 7 «

Mes sutinkame su De Paul 
universiteto profesoriumi ‘ J. 
Buckley, kad lie detectorius 
yra žymiausias . Šios gadynės 
melagis, bet neturime kitos 
mašinos jo melus patikrinti. 
Todėl mes vartosime kirvį. Jei
gu žmogus bažįsis, kad jis tei
sybę sako, mes galvos jam ne- 
kirsim. Jeigu gi jis sakys,-kad 
meluoja išsiteisinimo tikslu, lai 
pats .nusikerta sau galvą.\

met pasiliks italfonų Ispanijoj 
pąjdėti Frankui ? '/ *
. Iki šiol Pądaužos viską ži
nojo apie Ispaniją ir niekam 
nieko nesakė. Gaila, kad am- 
1 \ * •» »‘ 

basadorius pradeda ^ išsiplepė-

padarysi, 
sąk£ rąčiųs kitų žmonių gjun- 
(jomas beržą nukirsti, iš jo ra
tus padaryti.

■" Lblį'"-'- ■ • •

, .r Račius, senas žilagalvis vra- 
ej žuvo, beržas, augalotas 

žaš auga, bujoja ir visieins, 
visiems šuklydusiems kelją ro-

P^SKUTINI KARW..
“Vėl tau dvidešimts litų? Jei 

,tu jų man negrąžinsi iki aritfd- 
diehįo, tai atsimink, kad tai 
paskutinis kartas, kai aš tau 
Skolinu pinigų!” >

“Tada duok man 30 litų” se- 
nasai bičiuli!”

72 metų amžiaus Evangelinę 
Booth yra generolas. Genero
las Salvacijos (išganymo) Ar
mijos. šita armija turi tik vie
ną vyriausią generolą — mo
terį. Jeigu svietas iš tos ar
onijos juokų nekrestų, moterys 
galėtų didžiuotis.

Tikra 
KELIO-VEIKLA*

< SUNKIAUSIAS DARBAS
, ,—Priėš piet man tenka at
liktu pats sunkiausias darbas, 
it/aš taip privargstu, kad man 
net: pietįtts. tampa nebemieli.

—Na ir koks gi tas darbas? 
i.Ogi atsikelti iš lovos ir 

prieiti į prie stalo.

VtsGĖRUt
/ 'Šfišįtinfca du kairil^nai, abu 
gerokai kaušta, p įkaušę grįžę 
harfio ekscentriškai elgia^L 
Plikis sako Plaukini:—-Kur tek 
ypx|galva; grįžęš gįrtąs nafmo 
(iu ’iikį^i indus, .mėtai, o ry$į 
:/aĮJs* <}iėną eini į krautuvę ii* vėl 
perki. Kur tavo ' logiką?

Plaukis:—Vis gėriau begu 
tų,^Įhdiis aš perku už savo pi
ningus, p /tu kai sudaužai žmo; 
iiaf strėnas .. / ‘ v * V*'

vagiant ąiįtlį čigonąs.V ,< /
Te i sėja s:—P ri s i pažį sti pa v o ■ 

gęk arklį? / ■ ' ,
čigonusPonas Teisėjau/ 

kui- feh! Aš visai nesu vagis. 
Aš ‘ ėjau ‘ pamiške, matau, ~prie 
kelio guli virvagaliu. Ag ir pa>. 
ėmiau Virvagalį ir nešuosi. Tik 
matau atbėga, žmones. Jie šau
kia:—Vagis, vagis!. Pasižiūriu, 
kas čia. vagis, kad padėčiau pa
gauti. Jie' ^užpuolė' mane,—Ati
duok arklį, sako!- 
—klausiu. Pakeliu virvę,—žiū
riu gale virvės yra arklys. Ar 
tai vagystė, kad gale rastos 
virvės buvo arklys. Aš nesu 
vagis, pone teisėjau ..,

[Jąf'ilus—pajėgus— teigia- 
laš ... apsaugos s t ab- 
žiai moderninei kelio- 
ei/... duodantys važiavi
mo maksimumo globą.

KAIP PADAUŽŲ 
TAUTOS VADAS 

KELIAUJA
Kada Padaužų Tautos Va

das užsimano matyti savo pi
liečius ir sąlygas, kokiose jįe 
gyvena, jis išeina pėsčias.' į 
svietą arba važiuoja baicike- 
liu. Kągi gi jis nenori nė pK 
liečių, nė sąlygų, matyti, jis 
įsiscda į speciali traukinį, pri
pildo jį reporteriais, . slaptais 
detektyvais, tarnais ir ištiki
mais politikieriais ir sauja per 
visą kraštą, šen‘ir ten susto
damas ir pasimatydamas su 
parazitais, kurie iš gyventojų 
mokesčių ir pelnų gyvena.-Na
mo grįžęs jis pasako prakal
bą- viską ištyręs.

Praktika U SffMiįiliča /

Seniai besimalę sueina Pli
kis ir Piaukis. Plikis sako 
PlaųRįui:—pagalvok, Plikį, kas 
paryti? zSusipąžįhaų su dvięm 
mergaitėm. Vienh gražesnė, 
neturtinga,,. iięH tai^ /ir ląbąi 
patinka. ■ AųtĮ^;,./h0l^kia\'^a|i;. 
bet turtinga. Niekaip nesuvo
kiu ‘ k u rią č i a ve< I us. '■ / /'

Plaukis:—Ar nor būti . lai
mingas ir būti mano draugų? 
/ PI i k is :-u^Nęra»kų kianti,. Tdį 
aišku.. r/

Plaukis JgįTa VėšUį. gražesnę, 
tą neturtingąją, ir busi lai
mingas,• o hiaįe Supažindink W 
ta turtihg^a.tfe

■ 4"t' į' iiV,11 ■ . /

' . . . PMAį<TI W ■
‘ “Jonuk, johulc, pažiirrėk< į 

naujai' ^ęy^įp/jhų^piriętą: me^- 
džiagą bnaųjaįį .koStiųrniti?’ ;/ 

! Paaugiįs įiįėiubįnėja ■ medžia
gą ir iš ;kaH$čMiri į prastąją 
pusę. Motina/bariasiį ant jo: 

“Kodėl tii įžiūri tik jjantrą
ją pusę, juk gsrpjL daug gra
žesnė. ■/,'( '<? ■ /

“Et, mantyte, man tik- pras-

VALVE-IN-HEAD
/ INŽINAS

V ■ p^.iątąs^Taffnštos'

Pliki; j us d a u g geriate ?
Pacientu fet aš

rįųr labai Maisykirhgąi.' \ f--/
Y./ /: /.'v

e1'' ' "V.:' :•« • <" i r'
i y Moky to jas įkalba;; vaizdi 
apie. f tįU^umą. į Jis /-paima

•Ą .r.. •». . i' j ,

Pacientas skuūdžiąsi širdies 
ligų,. speeidlištui ? savo /širdies

■ imi—

Styliavimas taip skirtim 
gasį’ kaip jis gražus šiam 
diaesniu išrodančiam, ge
riau išrodančiam žemos 
ka pos karui. ;

VDHI ICT VKULci
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