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Ispanijos sukilėliai sušaudė tūkstantį žmonių
VOL. XXIII Kaina 3c

Tarp Nužudytų Daug 
Moterų ir Vaikų

Rugp. 19 pradės streik
laužių vadų tardymą

Smarkus Mūšiai Tebeina Prie Badajoz 
Ir San Sebastian

LISABONA, Portugalija, rug- 
piučio 14 — Vietos laikraštis, 
“Diaro Noticias”, skelbia žinią 
iš Almendralejo, Ispanijos, kad 
sukilėliai ten' sušaudė tūkstantį 
vyrų, moteriškių ir vaikų.

Gyventojai, kuriems pasise
kė pabėgti iš miesto Portuga
lijon pasakoja, jog tarp sušau
dytų buvo didesnė dalis . mo
terų, vaikų ir apysenių vyrų, 
kurie didžiumoje ir nei nebuve 
paėmę rankon ginklo.

Badajoze gaisrai
Tas pats laikraštis skelbia, 

kad sukilėliai lėktuvais puolė 
Badajoz miestą ir uždegė jį ke
liose vietose. Visoj Badajoz 
provincijoje eina smarkus ‘“mū
šiai.

(Badajoz yra Ispanijos 
Portugalijos pasienyje. Jį val
do valdžios kariuomenėj ^da
lindama sukilėlių valdomą* kraš
tą į dvi dalis ir neleisdama su 
kilėlių armijoms tose dalyse su
sisiekti. Fašistų sukilėliams 
miestas labai svarbu užimti. 
Jie nori savo kariuomenės su
jungti ir bendrai pulti Madri
dą. Ispanijos sostinę),

Sukilėliai desperacijoj
MADRID, rugp. 14. — Bada • 

joz ir San Sebastian apielinkė- 
se eina smarkiausi mūšiai tarp 
sukilėlių ir valdžios kariuo
menės.

Tie du miestai yra strategi
niai punktai, kuriuos sukilėliai 
nori žut-but užimti. Vienui 
negalėdami sujungti savo šiau
rines ir pietines armijas, kitu! 
negalėdami gauti maisto ir 
reikmenų sukilimo tęsimui, fa
šistai ir monarchisai sukilėliai 
veda desperatišką kovą.

Lėktuvais bombarduodami ir 
apšaudydami miestą per kelias 
dienas, sukilėliai neįstengė jo 
užimti. Miesto valdovai, Ispa
nijos valdžios šalininkai, pra 
nešė sukilėliams, kad jeigu jie 
nesiliaus bombardavę miesto, 
tai valdžia bus priversta sušau
dyti 700 sukilėlių šalininkų, 
kuriuos turi suėmę ir laiko San 
Sebastian kalėjime.

Abi pusės kituose frontuose 
apsimainė tai miestu, tai kelių 
mylių sklypu teritorijos, bet 
stambus mūšiai eina tik ties 
Badajoz ir San Sebastian.

Ragina Vokietijos 
atsiprašyti 

MADRID, rugp. 14 — Čia 
eina žinios, jog Francijos val
džia, susirupinusi neitraliteto 
sutarties sudarymu, ragina Is
panijos valdžią atsiprašyti Vo
kietijos už keturių vokiečių su
šaudymą ir už lėktuvo suėmi 
mą. Vokietija atsisako prisi
dėti prie sutarties kol tas ne 
bus padaryta.

LONDON, Anglija, rugp. 14 
— Anglija paskelbė, jog grieb
sis priemonių, uždrausti lėktu
vų pardavinėjimą Ispanijos 
konfliktui. Viena Anglijos

firma, šios savaitės pabaigoje, 
pardavė po lygų skaičių lėktu
vų kaip Ispanijos valdžiai, taip 
ir sukilėliams.

Tas Anglija pastatė labai 
nesmagioje padėtyje, nes ji yra 
viena iš šalininkių neitralumo 
sutarties pasirašymui.

Begelbėdami Drau
gus Žuvo Keturi 
Vario Kasėjai

Newados kasyklose nuo dujų 
.užtroško ir du gelbėjamieji

MOUNTAIN CITY, Nev. r. 
14 — Bandydami išgelbėti du 
kasėjus gasu patviriusioje vario 
kasyklose, užtroško keturi kiti 
kasėjai. Mirė ir tie, kuriuos 
bandė išgelbėti* , 
' Dujos taip staigiai užpildė 
kasyklų dalį, kad gelbėtojai ne
galėjo prieiti prie žuvusių per 
kurį laiką.

Coughlino Konvenci
ja Turės Daug “Lo

pų Lopyti”
Aštrus nesutikimai “radio ku

nigo” organizacijos viduj.

CLEVELAND, Ohio, rugp 
14 — čia vakar prasidėjo kun. 
Coughlin organizacijos, Natio
nal Union For Sočiai Justice, 
konvencija.

Tarp ‘‘radio kunigo” šalinin
kų paskutiniu laiku prasidėjo 
nesutikimai ir ginčai, daugiau
siai dėl politinio veikimo. 
Coughlin rengėsi indorstfoti 
nepriklausomą kon. Lemke į 
prezidentus, bet pakeitė pla
nus, kai sukilo didelis nuošim
tis narių.

Coughlin yra pareiškęs, jog 
jis darys viską ką gali, kad tik 
prezidentas Rooseveltas nebūtų 
išrinktas. Daugeliui pasekėjų 
ir tas nepatiko.

Pridėjus prie to kaltinimus 
apie finansų betvarkę, coughli- 
niečiai, kaip ir townsendininka* 
turės daug lopų užlopyti save 
konvencijoje.

III. Valstija Duos 3 
Milionus Pašalpai
SPRINGFIELD, III., rugp. 13 

— Legislatura priėmė naujus 
bedarbių šelpimo įstatymus h 
juos pasiuntė gubernatoriui 
Homeriui pasirašyti. įstaty 
mai skiria pašalpai $5 milionus 

$3 milionus iš valstijos iž
do, $2 — iš miestų ir apskri 
čių iždų.

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
13 — Pulk. Lindberghas, kuris 
su šeima kiek laiko atgal ap
leido Ameriką, kaipo nesaugią 
šalį kūdikiui, žada grįžti į še
šis mėnesius laiko.

Prezidento Roosevelto maršrutas, žemėlapyje lyra pažymėtos tos vietos, kur sustos prezidentas.
- 7-7; . . .y — v

Piknikineje Nuotai
kojeSusirinko žmo

gaus pakorimui
20,000 minia* džiaugsmingai 

klykė kai pasmerktasis pa- 
kybo ore.

OWENŠBORO, Ky., rugp. 
14 —'Pikniko, alkoholio persi
sunkusioje linksmumo atmosfe
roje 10,000 žmonių minia čia 
susirinko pasižiūrėti kaip žmo
gus yra pakariamas.

Minia džiaugsmingai klykė ir 
plojo žiūrėdama kaip ant 22 
metų negro buvo uždėta kilpa 
ir jis pakybo; ore, kai po jo 
kojomis atsivėrė kartuvių grin
dys.
; Motinos su kūdikiais ant ran
kų, vaikai, maži, dideli, prisi
gėrę vyrai sudarė krykštaujan 
čią, baltveidžių minią.

Pasmerktasis mirtį sutiko 
ramiai. Permetęs ramiomis, 
liūdnomis akimis per minią, 
jis nesipriešindamas leido ko
rikui uždengti galvą juodu ap
dangalu, ant kurio buvo ap 
sukta kilpa. 

I

Pakartasis, Rainey Bethea, 
buvo pasmerkas mirti už už 
puolimą ir apiplėšimą 70 metų 
baltveidėš moteriškės, Eliza 
Edwards. Po užpuolimo ji mi
rė. .

Rooseveltas Cleve- 
lande

CLEVELAND, Ohio. rugp. 
14 — šiandien čia lankėsi pre
zidentas Rooseveltas. Jis ap
žiurėjo Didžiųjų Ežerų paro
dą. Vėliau išvažiavo - į Chau- 
tauque, N. Y. Prezidentą svei 
kino didelės minios žmonių.

1 Žuvo, 9 Sužeisti Ele- 
veiterių Nelaimėje

NEW YORK, rugp. 14 — Mo- 
tormonas buvo užmuštas, de 
yyni žmones sužeisti, kai keą 
leivinis elevatorio linijos trau
kinys įvažiavo į darbinį trau
kinį.

Ant Galo—Pasisekė 
Viską Užbaigti”

WESTM1NSTER, t>d., . rugp. 
14 3Q, metų p-lė Grace Lip-
py nutarė ‘Mšką užbaigti”. Pa 
sigriebusi kirvį, juo drožė sa
vo sužieduotiniui per galvą, o 
pati bandė pasikarti. Kai atsi
peikėjęs siržieduptinis pamate 
merginą bekabančią, tai jis vir
vę nupiovė. Tuomet mergina 
bandė persipiafuti A gerklę, bet 
nepasisekė. v

Kai budrusis sužieduotinis 
*su perskelta galva, išbėgo 
šaukti policiją merginą gel
bėti, ji atsidarė langą ir iššo
ko. Užsimušė.

Gubernatorius Hor- 
ner “Užmuštas”

FENNV'ILLE, Mich., rugp. 
14 ‘. Illinois gubernatorius 
Homer yra “negyvas”.

Karo manevruose, lėktuvas; 
kuriuo gubernatorius skrido su 
“priešų lakūnu” buvo nušau 
tas, ir oficialiai, manevrų tai
syklėmis, “sudužo”.

Anglija Baigsianti 
Okupaciją Egipte
LONDON, Anglija, rugp. 13 

— Pasibaigė Anglijos ir Egip
to sutarties derybos ir sutar
tis netrukus bus pasirašyta, 
Anglija pasižada ištraukti ka
riuomenę iš krašto. Egiptas 
galės laisviau tvarkytis ekono- 
nominiai ir politiniai. Svetim
taučių teisės Egipte bus apkar
pytos.

kilti audra

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vėsiau
šiaurvakarių vėjas.

Giedra ir šilčiau; lengvas pie
tų — pietryčių vėjas.

Saulė teka 5:57; leidžiasi 
7:52; mėnelis* —* 4:24.

“Trockis Bandė Nu
versti Sovietą 

Valdžią’1
Maskva skelbia, susekusi šuo- , 

kalbį; 16 įkalino

MASKVA, rugp. 14 — Pas 
kelbdama, ..kad prieš valdžią 
buvo susektas didžiulis kontr
revoliucinis suokalbis, sovietų 
valdžia kalėjimai! įmetė 16 
žmopių.

Slaptoji policija skelbia, jog 
suokalbio autorius yra Leonas 
Trockis, kuris, ištremtas iš Ru
sijos, dabar gyvena Norvegi 
joje.

Trockis buk rengėsi teroro 
gadynei prieš visus valdžios ly
derius. Policija toliau skelbia, 
jog planus vykinti, Trockis bu
vo atsiuntęs Rusijon penkis 
slaptus agentus.

•Išsiskirstė Francijos 
Parlamentas

Sukurė “Naujos Dalybos” pro
gramą Paryžiaus valdžiai.

f PARYŽIUS, rugp. 14 — Po 
ilgos naktinės sesijos, išsiskirs
tė Francijos parlamentas.

Jis priėmė 36 svarbius įsta
tymus, kurie pakraipa ir turi
niu yra panašus Roosevelto 
“Naujos Dalybos” programui, 
bet jį pralenkia.

Valdžios priešakyj* e . dabar 
stovi Leon Blum, sbcialistas.

Japonijai “Labai 
Nesmagu”

TOKIO, Japonija, rugp. 13— 
Japonijos laivyno viršininkai 
pareiškė kad jiems labai ne
smagu’1, kad Amerikos valdžia 
paskelbė, jog du Japonijos am
basados nariai šnipinėjo savo 
krašto naudai.

Ų. S. valdžia sako, jog jie 
turėjo už talkininką buvusi 
Amerikos laivyno karininką, 
John S. Farnsworth. Jis yra 
teisiamas už pardavinėjimą 
slaptų dokumentų japonams.

Užareštavo Dokumentus Ir Pašaukė Tar
dymui Ašarų Dujų Ir Ginklų Firmą

Federal Laboratories, Ine., gamino amunicija 
streiklaužiams.

NEW YORK, rugp. 14 — 
Rugp. 19 d., senatas pradės 
tardyti streiklaužių ir darbi
ninkų šnipų organizacijų virši
ninkus.

Užareštuodami tų organiza
cijų dokumentus, valdžios agen
tai įteikė ir pašaukimus visiems 
jų viršininkams atvykti tardy
mam Kai kurie iš tų virši
ninkų slapstėsi, bet agentams 
pasisekė juos surasti.

Viename New Yorko viešbu
tyje jie užtiko pasislėpusį ad
vokatą, Robert S. Judge, ki
tame, Robert A. Pinkertoną. 
Pirmasis yra viršininkas stam
biausios streiklaužių organizaci
jos Amerikoj, Railroąd Ąudit 
and Inspection Company. Ant
rasis yra galva žinomos, de? 
tektyvų - •streiklaužių organi
zacijos, Pinkerton Internatio
nal Detective Agency.

Valdžia taipgi užareštavo do
kumentus ir po areštu padėjo 
viršininkus įstaigos, • Federal 
Laboratories, Ine. Ta orga
nizacija gamina ašarų dujas ir 
kitą amuniciją, naudojamą 
prieš streikuojančius darbinin 
kus.

Rugp. 19 d. visi suimti do
kumentai bus sugabenti Wa- 
shingtonan, kur senato specia- 
lė komisija pradės tardymą.

Valdžios detektyvai, kurie 
jau dabar renka žinias apie 
streiklaužiavimo organizacijų 
darbuotę, patyrė, kad kai ku
rios iš jų įėjo į tą nešvarų 
biznį suvirš 20 metų atgal.

Iš dokumentų paaiškėjo, kad 
jau 1915 metais Railway Audit 
and Inspection Company turė
jo pastačiusi šnipus Amalga- 
mated Association of Street 
and Electric Employment uni
joje.

Tos pačios bendrovės streik
laužius ir šnipus 1920 metais 
naudojo Brooklyn and Man* 
hatten Transit bendrovė, New 
Yorke.

Paskutiniu? laiku arba vienos 
arba kitos organizacijos šnipus 
ar streiklaužius naudojo seka 
mos bendrovės: Consolidated 
Gas Company, pietinių vaiste 
jų audinyčios, Bickrord’s res- 
taurantų firma ir Bush Termi
nai, New Yorke; Westernį 
Union Telegraph Company ir 
visa eilę kitų didelių korpora
cijų. Stambus streiklaužių ko- 
stumeriai yra plieno pramonės 
ir angliakasyklos.

Stambiausios streiklaužių or
ganizacijos, kurių dokumentai 
užareštuoti, yra:

William J. Burns Interna 
tional Detective Agency;

Pinkerton’s National Detec
tive Agency;

Railway Audit and Inspec 
tion Company;

Central Industrial Service;

The Maritime and Merchants 
Protective Assn;

Corporations Auxiliary As- 
sociątion;

Internationol Library Ąsso- 
ciation ir

Forest G. Pendleton, Ine.

Indijoj - Vienur Po
tvyniai, Kitur 

Sausra
' BOBGAY, Indija, rugp. 12 
— Keliose krašto dalyse siau- 
čia potvyniai. Jie apėmė 4,000 
kaimų ir sunaikino apie 20,000 
namų. Apskaičiuojama, kad 
koks . ketvįrtdąlis krašto ken- 
f&af-nuO išsiliejusių u^ių.

Kito-gf ketvirtadalio gyven
tojai meldžiasi prie dievų mal
daudami lietaus ir prašalint?’ 
sausrą ir bado pavojų.

Užsimušė Trys Karo 
Lakūnai

Lėktuvas užsidegė ir įvažia
vo į triobą

NEW KENT, Va., rugp. 14 
— Trys karo lakūnai užsimu
šė, kai jų lėktuvas užsidegė 
ore ir, nusileidęs, įvažiavo į 
ūkininko triobą. Ketvirtasis 
įgulos narys, N. D. Flin, 21, iš
sigelbėjo su parašiutų. žuvo. 
Willard Marvin, J. Mayher ir 
James Oritteriden.

Reporteriai streikuoja
SEATTLE, Wash., rugp. 14 

— Dienraščio Seattle Post — 
Intęlligencer redakcijos darbi
ninkai paskelbė streiką. Jie 
yra American Newspaper Guild 
nariai. Dėl steriko, laikraštis 
negalėjo išleisti kelių rytinių 
laidų. Streikuoja dėl geresnio 
atlyginimo ir darbo sąlygų.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare. Šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VĄL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADM.
I______________
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ėnuf?”

mačiau Ęa-

Plieno Pramonei
pagal sutartį

NugąlaJmĮp ųž Pągro

Bežaįzdami Vaikai

CHIČAtrp, ĮLL.

Laidotuvių Direktoriai
4 ..'.J “

Lafayette 4845

KITATAUČIAI
'hone Monroe 8877

MOTERYS
Telefonas Yards 0994

pakąru

10734 S. Micmgan Avė
, ,W W

^rr*

jau se

Rusijoje Nuo 19 Ąfe 
tu Karo Tarnybai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos

5th and Halsted Sts. 
oš nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

gauti 
Ręikia 
mašinistų 
f • • *»•. i, » L-

EĄ'ST ORANGJĄ, N. J 
piučio 11

p? atitaiso 
s pigiSu

rugp. J.2 
teel Cor-

sunkia našta”.
“Vargšas! Bet ųegaįjmas da 

lykas?” - ■*
“Tikra teisybė

ląpg.ąj prie juros yaikščio j antį

Nuo 10 iki 12 vai. T 
vali'po pietų 'ir nuo 
vakaro. Np4 
valandai aiei 

Phone

756 West 35th St 
Cor. of 

Ofisovalėį „-T,-,
Nedaliomis pagal sutartį

TOKICĮ, Japonija, rjigp. |Į - 
Vąld^ią pląpūoją ų^ėtj specią 
liūs mokesčius ant grožio prę

pręs gydytojas chi
ĮS.
ir chroniškas ligas 

vyrų, . ipųtenį ir vaikų pagal ’hau-

A. Montvid, M. D.
West Town Štate Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. " Seeley 7330
Naujų teJefpnąsBrun?wick 9597

LAND AVENUE 
Rockwell Št.‘

lirurgas 
ai ir visų

Įsjapd Avę.
_ vaL vak. Nėdė- 

šventadieniais 10-/12 
dieną.

Mirę
Dekanas

Priširųoštįamos naujų mode
lių statybai, prąĮponęs mąpp, 
jog pėąpjės prįgAipipti tų’o ® 
kų tiek ąųtbmobiĮių, kiek bus 
pįrkėjlj.

rug
BęžąizjĮąini “indė

VALPARAISO, Ind., rugp. 11 
— Sulaukęs 65 metų amž., mi
rė Valparaiso universiteto dį- 
kanas, F. W. Korenecke.

Ųniyęrsjtetąs yrą gerai žino
mas lietuviams, nes ten moks
lus ėjo didelis nuošimtis dabar
tinių musų profesionalų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street

Valandos: nuo Į-3 ir 7-3 .. 
Seredohus ir neael. pagal sutarti 

Ręz. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Brolis Nušovė Vyrą už 
Sesers Nužudymą

Katė Išgelbėjo Lind 
bf*gho Bęhąąiš- 

ka Širdį

VATIKANO MIESTAS — 
Visi tarpautoj^i, išskyrus am 
basądorių, Ispanijos ambasa
doj Vatikane, rezignavo, pa 
reikšdami prįtąrimą sukilę 
liams. y/, / "

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso' valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

Office 4J070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43ro St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos t 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
.' Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus. .

njnky.
įjžpildyčjarna yakąųcijas, sa 

ko firma, j j saipdo mokipips 
Homestead, 111., jų pąsąm,džiu 
si 250.

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Pfiso valandos: Kasdien nuo 9 įjti 5 
Vakarais: Panedelio, Fredos ir 

Petnyčids 6 iki 9.' 
Telefonas Ganai 1175 

Namai: 6459 S. Rpckwell Street 
Telefoną?, Republic 9600. .

prie kovos ydėfedeniolcratišicos 
tvarkos * atstėigimo Lietuvoje.

Šia proga dar noriu praneš
ti, jog kita draugijų konferen
cija įvyks rugp. 22 d., 7:30 v. 
vakarą? Lietuvių svetainėje 
fFe$SW.e Visi 
iįaskif|iejf ^ęlegatai malonėki- 
p ^pp|erpncijpj,e dalyvauti.

— Filomena Budvidienė, 
Detroito Lietuvių Draugijų 

konferencijos delegatė.

Nuo 1P iki 12 dięiią, 2 ifci 3 po pietų 
’7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 1$ iki 12

Rez.” Telephbne PLAZA 2409

Yra rengiamas didelis piknikas, kurio pelnas ski 
riamas Lietuvos Jįaudieg rūkalams.

DALAS, .Ga., rugp. — Či* 
buvo sugautas Harry P. Howe

42L8ARCHERAVENUB
' — DĘNTISTĄS —

Valandos nuo į9:®® ryto iki 5:00 
v. vak. ir nuo 7:00 iki 9:00 v. vak.

Ketvirtadieniais pągal suteriipą

i DETROIT, w Oomd^ 
įįĮĮų dirbtuvės išsiuntinėjo 
aplinką arčius, agentams, pra
nešdamos, kad rugsėjo ir spa- 
Įjų mėnesiais gali pasireikšti 
ąųtoipobi|ių trukumas.

Pirmadienį jMįchigape prasidėjo manevrai, kuriuose vietoj 
raibosios kavalerijos bus naudojama mechanizuota. Aufc*mobi- 
Įįs šapųptąs, turi rądįo aparatus ir yra labai greitas. Ęareivis 
taiko .ppešlėktuvįnį kuĮkos'yaįdj.

^KOPĘJįTĮĮAGA, papįja, rugp. 
įĮ2 — PpĮK; Lįndjbėrghad tol ne* 
gą)ęjo dempnstrųoti Ęuropps 
mokslininkams sąy.o išrastos 
mechaniškos širdies, kol nesu 
gavo katę. Katei padarė ope
raciją ir išėmė “thyroid” liau‘- 
ką, be kurios aparatas nevei-

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
1 vai.,“ Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted' Si.
Tel. Boulevard 1401

BONN, Vokietija, rugp. 12 
— Gąįya b^vo nukirsta 32 me- 
fų, Hąns Gipse, kpris Įbuyo pa 
smerktas mirti už IĮ metų 
berniuko pagrobimą.
I; 1 • - .<•■ .i i- j < • > ■ .

mą. Apn ftopęi’
Hewftt ^ąjąują $5,0Q,QQ0 at
lyginimo.

Meręąjfęs iPPtihą pąsadžiusi 
daktarus operacijai pąįaryĮi. 
kad ^ėFili^^oji |ięg4Į^tų yę ' 
lionio turtus paveldėti ir jie 
tektų jai, įsotinai.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
' ^Vhysical Therapy

t Avė., 2nd fliodr 
Ajįf’ptoęk t??52 
-.<-Pątarnąų^u prie 
jgirhdymo namuo- 

se /kr -ligoninėse, 
Jdii odų ųiassage 
Tefectidc treat- 

: merit it magne- 
tic blankęts ir tt.

!• Moterims ir mėr^ 
ginoms pąt d r'l- 

’ . mąį, dovanai.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOŲT 

Res. 65
Telephone: Republic 9723

MAsSVA» rHSP- — Val
džią paskelbė, jcąd )<ar(Q tąrny? 
Įiąj imą yįąąs jąunąąĮipą nuą 
|9 męfų ąjnžiąųs. Pirąąįąp tąr- 
nybąį bąyo imą^i j^n^iiąį 
lipo 21 ip. Tas patyarfcyinąs 
pgKęĮią Rusįjq$ ^apeivĮų sjęąi' 
čių iki są yįrą 2 m|l,pnų.

vynėje butų demokratiška 
santvarka atsteigta. fąldiškai 
draugijų darbas Jau ^yo 
pradėtas prieš kelis ątienesįąp. 
Tačiau pagrindas tam darbui 
buvo padėtas Clevelan^e bir
želio 2Q įr <J. Vądinąsi, jĮ“ 
merikos jietpyjų |cQn^^sas^ą- 
mokrątijai gią,ti. Tame kon
grese buvo išrinktas pastovus 
komitetas tęsti pradėtąjį dar-

Gerai lietuviams žinomas per 35 
njetųs kąįpo 
rurgas ir ą|

Gydo štai;

jąusius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. '

Ofisas 'ir Laboratorija:
14)34 W. 18th St., netoli Morgan St.
' Valandos’ nuo 10—12 pietų Ir 

nuo 6 iki’ 7:30 vai. Vakato.
Te|. Caną) 3Įiq 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 075Š ar Central 7464

J. F, EUPEIKIS L
Š. Hermįtage Ayęhue Phones Yards 174J.-1742 

righton Bark įkyrių^, |4£7 $. Fąirfield, LaL 0727

LACHAWICZ ir ŠUNŲS
514 West 23rd Blace Rhbnes Canal 2515—Cicero 5927

PITTSBŲRGH, Pa.,
(įarnęgie - ĮlĮiąėis' J 

porątiop skelbia, l<ad 
gauti patyrusių darbininkų 

elektro machąnikų 
, “boilernjakerių” 
erių” ir kitų amąti-

Nariai phičagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Aspciąęijos.
IMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL

Vėliausias 
silpnumo, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas. 
lVįrš 25 metų toj pačiųj Vietoj.

Np atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, Pifl prte&F’Pl’i- 
DR. ROSŠ HEALTH

SERVICE AND 
LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

: CHICAGO/HiL' ’ ' 
ępįitrąl 4641

Dar|jp valandos: Kasdien 10 vąl. 
. ‘ ‘ rįfto iki £ po pįet.

Sekmadie’riį 10 V. r. iki 1? dieną.

8

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted Št. Tel. Cahimet 726!
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidenciją:

3407 Į>owe Avė. Tel. Yards 2510

pąratų — Jęąsipetjkų. Mąrgi- 
i)ĮjS,pirįcijąmps pudrąs ir “lip- 
s|jkus”, pagejlbęę
įąjjiyti |įgonįąes, Jęįįr netąrtin-, 
gi žmonės, susirgę džiova, bps 
gyvini Ygltffj. .

pus” ir “coyzbojus” vaikai čia 
“pakorė” savo Į0 metų draugą. 
Jphp MiįĮs. Juokai pasibaigė 
tragedija, nes “pakartasis” nuo 
to “pakorimo” mirė.

’bFiSAŠ
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHI0AGO, ILL.

OFISO4 VALANDOS:

pąp 10 iki 12 

ĮįtipiVĄY

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS : 

OSTEOPATHIC PHYSICIĄN IR 
OBSTETJĮICIĄN

Patarnauja’ prie gimdymo; gydo stai
gias ir chroniškas ligas, vyrų, ją0” 
tetų ir vaikų pagal osteopatijos ipė- 
to'dus. ‘ ’ r‘ ' ' ■

OFISAS:
6331 So. Halsted St, 

VĄLĄNDOS: jjup 9 y. f.—5 po pietų 
* 'ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

TėK ENGLEWQOD 7151/
Fs?- T®!- MD<WB P?1-

DR/VAITUSH, OPT? 
LIETUVIS ’ 

OptoĮnefrįęąlĮy Aldu 3^eęįą|įgtą,.
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priėžaštimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nąrvuotu- 
ląo, skaudamą akių kąrš|j, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
|dm|iose egzaminavimas daromas su 
ėlėktra, parodančia 'mažiausias klai
das; Spėtinis ątyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos hūo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikim 

jnps be akiniy.' 
kaip pirmiau. ■

4712 Soiith Ashland Av,
Phone Boulevard 7589

Sergantiems patari
mas Dykai

ir geriausias lytinio
reumatizmo, inkstų,

Pfisp Jei. Dorchęęter 5194
Rez. Tel. Drexel Q1Q1

DR. A, a. ROTU
Rpsas Gydytoją? ir C 

Moteriškų, Vypškų, Vai 
‘ ' chroniškų ligų

Ofisas 6850 Si
Valandos ~ ‘
' Įlomis

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Viciory 2343

“Na, kaip ’ sekasi musų bi
čiuliui. Kiškėnui?”
. Įi ^99^

Ą.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737 '

Vai. 9 ryte ik) 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

. ■ *1

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hydę Pąrk 339!)

FURNITŪRA?®
2310 West 

Roosevelt Road
'Tel. Seeley 8760

ryžusios visiškai kooperuoti 
su įcųngreso išrinktuoju’ kbliiį; 
tetų? Tačiau draugijas1 nema
no sudėti rankas ir laukti k.Q- 
kių instrukcijų. Jos šį bei tą 
bandys veikti ir savo įnjęiąty- 
va.

Pq kongreso tos ^rąųgįjos 
jau turėjo konferencjjąs. Bir
moje kępf,esencijoje, kurį įvy
ko liepos 3 d., buvo išklaųsyįi 
kongrese dalyvavusių {delega
tų pranešimai. Netrukus, bū
tent, liepos 25 d. įvyko ir kitą 
konferencija. Čia jau buvo ta
riamasi, kaip geriau ir sėk
mingiau tępti kongresų pradė
tąjį darbą. Buvo perskaitytas 
iš “Keleivio” bostoniečių pata
rimas išleisti knygą, kurioje 
butų aprašytas kongresas. 
Kalbama taip pat buvo apie 
rezoliucijų išspąusdipimą ir 
jų praplatinimą, apie delega
cijos siųntinią į Lietuvą ir ttį

Visi iškelti klausimai buvg. 
gyvai svarstomi. Tačiau kon* 
kretaus nutarimo nebuvo pa
daryta: pas visus draugus bu
vo ta nuomone, jog didesnian) 
darbui rejkia suburti visas jė
gas, reikia susitarti su išrink
tuoju kqmi|etu. štai Įtędėl (Jet- 
roitiečiai ypač pageidauja, 
kad tas komitetas greičiau pa
skelbtų savo planus ir suma
nymus. Tpkių atvejų musų 
kolonijai ir visoms kitoms ko
lonijoms tinkamiau butų gali- 
ipa prisiruošti. Vasara juk 
jau bąigiasi, fąd nęfrųjcųs pra
sidės didesnįs veikimas.

Pirmiau laikytoje konfe
rencijoje buvo išrinkta komi
sija, kąd surengtų prakalbas. 
Tai turės būt j, tąip ąąkąpb 
įžanga toljmesniąjp
Be to, manoma, kad per pra
kalbas bus progos pritraukt| 
ir kai kuriąs draugi j ąs? kuojos 
dar nėra prisidėjusios. Pasku
tinėje konferencijoje kęmjąiją 
raportavo, kad rųgpiučip 3Q 
d. yra rengiamas pikpikąs 
puikiausiame Detroito apy
linkės darže. Būtent, Mary 
Grove Park. Komisijos narys 
Matulevičius pranešė, kad dr. 
Kupinskas, to daržo savinin
kas, jokios nuomos nereika
laująs. Reikėsią tik sumokėti 
penkis dolerius už šviesą ir 
daržo išvalymą. Kitais žod
žiais sakant, dar^° I?UPJP$ 
draugas Kupinskas aukoją.

Piknikas bus tikrai įdomu^. 
Jau liko pakviesti geriausi 
kalbėtojai, būtent, dr. P. Gri
gaitis, “Naujięnų” rędąkto- 
rius 
no.

T’ 
mokinius vakacijas 

užpildyti.

niai buyfl nHtaFpgi rw>. $ d 
Pikniką repgtĮ. l|pp»i
26 d. Susirinkime nutarė pik 
niko neberengti. Kitais žod 
žiais, jau rengiamą ir garsini

S4^ pĘĄNęiSęp, Cą}., r 
12 —- prasidėjo byl# prieš cj’j 
dakt^ųs, nrfFĮJ-
sio Į|ewtt duktė pi
sterilizacijos operacijos radarv-

Jąą gąliįę gauti naąj|, padidintą 
pagerintą.

Valgių Gaminimo Knygų
•' • *

Kaina sų pęrgiuntimu tiktai

NAUJIENOS
CHIGAGOILL.

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
IšPARDĄVIftfAS 

REFRIGERATORIŲ

kuris bal. 26 d. nušovė savo 
žmoną. Gabenant j j . k^jk 
man, prie suimtojo prisitaikė 
žmori,os

Naujienų
A. Bimba iš Ėrcįpklyr 

Kalbės ir keli amepikonai 
kalbėtojai apie demokrąjiją. 

šokiams grieš šaunus orc
hestras. Tokiu budu jaunimas 
turės progoj pąpiJ|ųksmmĮi i • 
smagiai pąsišblĮti. Biis įfąisp- 
tas garsiakalbis, kalį butų ga
lima gerai kalbas ir muziką 
girefeti. Komisiją tariasi su 
chorąjs,—tąd gąj ir jie piknir 
ke dalyvaus.

Rengimo komisijos vardu 
prašau yįsąs Detroito organif 
zącijas, )<ad tą dieną nieko 
nerengtų. Pavyzdį jau mes tuw 
rime. LSS 116 kuopa

»S'.nn.ANQS l-A T

AI)V()KATAr-
K. f. GUGIS

ADVOKATAI
Miesto ofisas—127
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So.

Valando? vakarais puo 6 iki ,8:30 
Tėh Boulevard )L3Į0.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 
pagal sutarties.

East Į08111 Št. Tel. PjųĮfeaap IŽ/O ayhą Canal 2^15

~ / S. P. MAŽEIKA 
psią yjugrisą Ay^Įię ' 1‘. Phone Yards 1188

4092 Archer Avenue_______phpne Lafayette

' A. MASALSKIS ....
8807 įLituahica Avenue Phone Boulevard 4189

" ';'A/J®TKUS ~~ Į
1410 South 49th Court Cicero Bhone Cicero 2100

AHIĮ! SPfflAįlSTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

. Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. 
kaiųpa?' Halsted St. 

Valandos: ąųo 10—4 pųp 6 iki 8 
Nedėliomis niio 10 iki 12 vai. dieno?

Iš Vigo Pą»ąylio

arti 4?th Street’ 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pągal pfoąEtj.

dę^trovis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SQ. ASHLAND AVĘ. 
pfiso yal.:Nųd ? į|cį 4 ir nuo 6 ijri 8 

vak. Nedėlioj pagal' sutarimą.
Ofiso TėL; Boulevard 782Q 
Namų TeL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

4Į57 akcher avenue 
Telefonas Virginia 0036: 

pfiso vąl 
6—8 v. vai

Kiti Lietuviai Daktarai.

ęąrborn St

Halsted St.

z*-- - ■■■ .•

Di|WkfI afšaulfp. O p 
W tik W sunfeljFl}’

rengiamam piįįpikui.KORESPONDENCIJOS
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TERRA INCOGNITA
(Pinionzų ministerio raštas 

be pabaigos apie jo kelionę j 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie 
tuvos).

SVIETO PABAIGA
Nors tiesioginių komunikaci

jų su daugum da neturiu, ta
čiau sveikas apdūmojimas man 
sakyte sako, kad Dievas svietą 
koros. Man rodos, kad tos ko- 
ronės biznis jau prasidėjo. Vie
ną metą užeina tokios kaitros 
ir sausros, kad nė maldos, nė 
šventinimai neišgelbsti gyvulių 
nuo bado ir pasėlių nuo išdžiū
vimo. Kitus metus užeina to
kios dulkių pūgos, kad net zu- 
pę suteršia. Trečius metus 
siaučia audros, perkūnija ir lie
tus ir prasideda tokie tvana 
kad net lova sušlampa, 
nepaspėji iš jos išlipti, 
yra znokai, kad Dievas užsiru 
stino ir pradėjo mobilizuoti sa
vo mačias svieto korąjimui. 
Ateis tokios markatnos dienos, 
kad neturėsime ko ėsti ir gerti.

Šventame rašte yra pasaky
ta, kad bus svieto pabaiga ir 
kad po jos bus Dievo sūdąs. 
Prieš pabaigą sukils brolis 
prieš brolį, pati prieš vyrą, vai
kai prieš tėvus, žentai prieš 
uošves ir taip vaina eis tarp gi
minių kardais ir peiliais. ši
tie dalykai jau pradeda reikš
tis. Ir kad mano pasakymas 
nebūtų tuščias, aš tuoj išviro- 
žysiu faktais.

Tos pačios vieros ir kartais 
tos pačios tautos žmones skerd
žia* vieni kitus. Pasatflinio kf?- 
ro laike krikščioniškos šalys ka
riavo viena prieš kitą ir vie
nas krikščionis šaudė, badė ir 
piovė kitą krikščionį.

Japonai ir chiniečiai yra vie
nos rasės žmonės ir abieji tuos 
pačius dievus garbina. Gi ja
ponai veržiasi į Chiniją ir nai
kina čainamanus. Negana to. 
Patys chiniečiai kaujasi tarp 
savęs ir užmušė tūkstančius.

Vieni etiopai stojo prieš Ita
liją, kiti už Italiją ir skerdynė 
da nėra pasibaigusi.

Buvusieji kultūringi vokie
čiai pasidarė barbarais ir Hit
lerio vadovaujami ginklu ir jė
ga kankina savo krašto žmo
nes.

Mažutėlė j Lietuvoj, kuri tu
rėtų džiaugtis atgavusi nepri
klausomybę, buvusieji svinopa- 
sai pasiskelbė vyriausybe ir 
pradėjo šaudyti savo tautos ir 
kartais savo vieros žmones.

Ispanijoj iškilo tikra vaina. 
Toje katalikiškoj šalyj vieni is
panai naikina kitus tiek, kad 
per porą savaičių jau žuvo art’ 
40,000. Ir skerdynėms Ha 
nesimato galo.

Skerdynės eina tarp saviškių 
Graikijoj, Lenkijoj, Italijoj ir 
netoli visoj Pietų Amerikoj. 
Tai yra tik pradžia. Jos įsi
siūbuos po visą svietą ir eis 
urmu. Jūsų giminės ir draugai 
susidės su priešu ir pakeis gin
klą prie jumis. Taip jau šven
tas raštas rodo.

Juk ir sandariečiai buvo 
demokratai ir susidėdavo su so
cialdemokratais. Dabar sanda
riečiai susidėjo su fašistais ir 
šlykščiausiai kovoja prieš so
cialistus ir kitus demokratus.

Daugelis buvusiųjų demokra
tijos ir laisvių šalininkų, prieš 
paudos ir išnaudojimo priešų 
virto žiaurių diktatorių garbin
tojais.

Komunistai ir socialistai, ku
rie per tiek metų vieni kitiems 
kailį akėjo ir vieni kitų neap 
kentė, pasidarė bičiuliais kovoj 
už demokratiją, prieš fašizmą, 
klerikalizmą ir militarizmą.

Amerikos pažangieji repub- 

likonai dedasi su dėmokraais, 
o atžagareiviškieji demokratai 
bėga pas republikonus.

Vieni meta savo senuosius 
dievus ir ieško naujų, kiti nu
sikratė visokios vieros tr nebe- 
tarnaujai nei Dievui nei Vel
niui.

Pačios skiriasi nuo vyrų, vy- 
rai nuo pačių šimtais tūkstan
čių.

Vaikai bėga iš namų ir že 
nijasi, ir turi savo vaikų.

Vieton jodinėti asilais, jau
čiais, karvėmis ir arkliais, žmo
nės įsitaisė visokias mašinas ir 
laksto nei pasiutę. Vieton 
vaikščioti ir važinėtis ant že
mės, jie įsitaisė lėktuvus skrai
dyti ore sykiu su varnomis ir 
kitais paukščiais.

Kadangi tapo išrastos viso
kios mašinos žmonių naikini 
mui ir negali būti tikras, kad 
tau leis žmoniškai apsirengti ir 
lovoj nuomirti, tad ir žmonių 
dauginimui gali atsirasti ko 
kios nors mašinos. Tai butų 
tikra velniava.
• Kadangi iš visų prajovų ma
tosi, kad svieto galas artinasi, 
tad ir čia aš imu, abejoti, ar 
bepasieksiu Lietuvą iki svieto 
pabaigos.

(Galo niekad nebus).
Skaitytojo balsas. — Duok 

Dieve, kad svietas ir pasibaig
tų. Tuomet gal ir pinionzų mi- 
nisterio raštui butų galas.

JUOKAI
Atsargumas

Bankininkas (operuojančiam 
chirurgui): Jei aš užmigdytas 
ką nors apie mufsų banko ba
lansą prasitarčiau, tai atsimin
kite, kad kiekvienas žodis bus 
neteisybė.

Nesusipratimas
“Aš tave laikiau pasiturin

čiu vyru, o tu visai nieko ne
turi”.

“Tikras nesusipratimas, mie
loji, aš juk tau visą laiką sa
kiau, kad tu mano viskas”.

Drąsus vyras
“Ir kai mane triukšmas pri

žadino, pamačiau kaip dvi ko
jos pasislėpė po lova”.

“Tai buvo įsilaužė j o kojos?”
“O ne, tai buvo mano vyro 

kojos”.

Jo nuomonė
Mokytojas: “Pranuk, kas 

buvo pats pirmasis pasauly
je?”

Pranukas: “Gandras, pone 
mokytojau”.

Teisybės vardan
Du studentai stovi prieš tei

sėją. Teisėjas klausia: “Kuris 
iš jūsų advokatas?”

Studentai: “Advokato netu

rim, ries norim, kad teismas 
teisybę sužinotų”.

Prekybininko dorovė
“šita lova iš Liudviko XVI 

laikų ir buvo jo paties varto 
jama”.

“Bet kad stilius daug'senes
nis!” .

“Galimas dalykas. Gal būt 
jis jau seną buvo pirkęs”.

ii

“Man sakė 
dažnai keit

Neišvengiama priežastis
šeimininkė (klausinėdama 

naują tarnaitę apie tarnybine 
jos privalumus): 
kad tamsta labai 
vietą!”

Tarnaitė: “Tai 
ma, bet tai ir ne

neišvengia - 
mano kalte,

SAUGOKITE SAVO SVEIKATĄ!
NATHAN
KANTER

Kiekvienas jūsų vaikas ar mergaitė turi gau
ti vieną KVORTĄ pieno kasdieną.

O tėvams reikalinga viena paintė kasdien."
Tad pasakykite savo pienininkui, kad jis 

pristatytų tiek pieno, o tada jūsų šeimos svei
kata tikrai sustiprės ir sutaupysite pinigų, nes 
šviežaus pieno butely yra daugiau maisto ver
tės negu Bile kokiam maiste, imant apskai
čiavimo pagrindan cento vertę.

Vartokite Daugiau ‘S* PIENO

The Drovers.. Laiko Bandymas
Bankas Tiems, kurie Užimti 

INDUSTRIJOJE

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

patikimas banko patarnavimas 
NUO 1882 METŲ

Drovers Bankas parūpina pilną Banko patarnavi
mą kiekvienam vyrui ir moterei dirbantiems indus
trijoje. Žmonės, dirbantieji rankomis ir smegenė- 
mis, palaiko čekių ir taupomąsias sąskaitas šiam 
banke. Jie įsitikino, kad Drovers patarnavimas yra 
draugiškas ir sąžiningas. Jie įvertina tvirtą vado
vybę šio laiko bandymo banko.

Atdara
Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 

Šeštadienį: 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų

PETER PEN

'M r- ■

r '■ t* • 0
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mano vyras tarnauja kėliau j an 
čiame cirke”.

Ir tai svarbu

ne-“Taigi aš visai griežtai 
atsisakiau tamstos samdyti. Tik 
ar tamsta mylėsi vaikus?”

v “Čia svarbu, ponia, ir 
kiek jų yra”.

tai,

Vaizdingą poza
Tėvas su savo išlaidžiu su- 

‘ } < s

num, baigusiu mokslą, fotogra
fuojasi. '

Fotografas: “Aš manau, 
sūnūs turėtų savo ranką 
dėti ant tamstos peties, 
tamsta buvai ,jp atrama”..

Tėvas: “0 aš manau, 
vaizdingiau bus, kai jis savo 
ranką laikys malto kišenėje”.

kad 
pa- 
juk

kad

Apsivylimas
“Vis dėlto mano draugė ap 

sivylė ištekėdama už to mili
jonieriaus”.

“Argi jis ne milijonierius?”
“Milijonierius tai milijonie

rius, bet, pasirodo, dvidešimts 
metų jaunesnis, kaip sakės”.

KAS BUS?
Naujame Name—Trečios Durys nuo Kampo, 

Numeris

1937 RADIOS
IR

AKORDIONAI

3503 S. Halsted St
Tėmykite Pranešimus.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

Prieš sezoną kainos 
nupigintos • 
akordionai

$48.00 
akordionai

$80.00

Dabarx galima gauti kai minimam taverna.

MUTUAL LtyUOR CO 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTBIBŲTOBI8

n
basų

už ....
80 basų

už ....
120 basų akordionai

už ..................  $99.95
Lekcijos DYKAI. Išsimokė-
jimai po $1.00 į savaitę.

Visos 1937 metų radios jau 
iškrautos parodai:

VICTOR, RADIONAS,
PHILCO,
GEN. ELECTRIC, 
ZENITH, GRUNOW.

Senos radios išmainomos.

Jos.F.Budrik
INCORPOBATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
Furniture Mart

3347 So. Halsted St.
Budriko radio programai 
kas dieną 7 v. vak. Lietuvi
škai: Nedėlioję, Panedėly, 
Ketverge ir Pėtnyčioje.

i.
*v ■
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PubUshed Dąily Except Sunday by 
The Lithuanjąn NąM.Rub. Co., Ine

1739 South Halated Street 
Tatarę. CAm lįfipą

Subscription Kates:' 
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STAMRJįOS REFORMOS FRANCkl,W

Frakcijos pąrlamentas vakar igąi^ki^įH djidfeijų 
nėšių ątoątųgoms, pąlikdąmas “Haw& fnoųtp;* vyrįąuK 
sybę ąu socialistu Ęlųm’u priešakyje k$a$tQ reikahį kpn^ 
trolėję. šitoje parlamento sesijoje bųyp> priimta visą, 
eilė svarbių įstatymų, kurie tam tikrais atžvilgiais pa
keičia pačius Franci jos

Pąrlą^ęųtąą priėiųę 
darbininkas kųl^ktyyių sutarčių tQ^>. ^ęžjąųią; dar
bo laikas keturioms dešimtims valandų per savaitę (ne-, 
nukapojąnt algų.) įvedama ųrivaJomos atęstogęs dar
bininkams. Ititu. įstatymu tapą, nacionalizuota’ arba 
statyta po valstybės priežiūra amunicijos pramonė. Tre
čias įstatymas pąkeitė, Fęaųęijps emisijos banko statu
tą, perimant banko kontrolę iš privatinių rankų, ir pa
vedant ją valdžios skiriamai direktorių daugumai. Pa
galios,parlamentas autorizavo dideles sumas pinigųt 
viešiems darbams,.įsteigė kviečių biurą, kuris reguliuosi 
grudų, kaipas, ir pakėlė nuo 1,3 iki 14 metų privalomo, 
mokyklų lankymo amžių vaikams.

Buvo priimta daugiau kaip 50 da ir kitų naujų įs
tatomų, l?et jie nėra taip svarbus. Didžiausią reikšm^ 
tuRi įstątymas apie da^bo sąlygas, pramonėje, amunici
jos biznio nacionalizavimas ir emisijos banko perorga
nizavimas. ši^ie įstatymai ne tik pagerins darbininkų 
būklę Frąncijoje ir sustiprins demokrati^įųs respubli
kos pagrindus, bet bus pavyzdys ir daugąlib'kitų Euro
pos šalių parlamentams, nes jie paliečia kaip tik opiau
sius šių dienų reikalus; darbininkų, klasės, padėtį, mili-*, 
tarizmą klausimą ir finansų kontrolės problemą.. Visa
me. pasaulyje- dėl šitų trijų dalykų; šiandie eina atkakli 
kova.

Birželio mėnesio pradžioje susidarė pirmas Frakci
jos, istorijoje ministerių kabinetas su socialistų partijos, 
vadų priešakyje. Tubmet buvo daroma visokių spėjimų 
apije tos vyriausybės likimą. Daugelis, manė, kad ji ne
sugebės sėkmingai dirbti, nes jį rėpėsi labai skirtingoj 
politinių nusistatymo partijomis — socialistais, libera
lais i£ komunistais. Bųyo abejojimų,, ar m°kės' tos par-: 
tijąs kooperuoti. Be tą, vyriausybės vadas ir ištisa eilėj 
jo bendradarbių buvo žmonės, neturėję jokio praktiškų 
patyrimo krašto reikalų vediųie. Tačiau ši, Franciįjpsi 
valjdpia- atliko per dvejetą su viršum; mėnesių. dąugiųųh 
negu kitos valdžios stengia atlikti per dešimtmečius, ir- 
“liaudies fronto” daugumos kontroliuojamo parlamento 
sesija pasirodė savo darbais nepaprastai vaisinga.

pasisekimo priežastis yra 'ta, kad/ dabartinę, 
Framįijpą, valdžią remia didelė dauguma FrancijOs žipp-; 
ųių. Laimė, kad tą dauguma mokėjo susitarti. ,Fraųęi- 
jos pavyzdys rodo, kad! parlamentinė, valdžia gali buįį 
labai produlętmga,. jęigų tįijk žmpnės/ moka per ją pą? 
Reikšti savo valią.

j "■ 1 1 J .• '

į “Tiesa” ražo, kad, rugp. 17 
d, prasjdęs 'Ęockesteryje (Nį. 
Y.) Lietuvių Darbininkų Susiį- 
vienijimo seimas, kuris jau bus 
trečias ič eilės; <

Ta. organiząciją susidarė dau
giausia iš atskilhsių nuo SLA 
1930 m. narių. Anot “Tiesos.”, 
ji šiąųdie gyvuoją gęrąi. Per 
priešseiminj vajų buvę- prirašy
ta 900 naujų narių.

FRANęiJOp VALDŽIA 
ijį ■ i ■■

“Nauj,. Gadynė” duoda vėją 
Fraųcijbs liaudies, trųpto vąlr 
džiąi, kądt ji nesantį pąkąpkąn 
njai energingą koyoją s> (įtžą-; 
gareiyiąis.. VaJ<$ią» riešą, igk 
kusi nemažai;.
. t ’• ••• r. } ? - - ? y

i; “Liaudies, fųopto vyriąusy^ 
be”, sako Brooklyno savaįk 
rašais, “pląčiųjų masių šen-- 
timeųto nešama, išdildė saY9 
pažadus, kiek tai liečia jstą-i 
tymų leidimo sritį. Pravestą 
visą eilė darbininkams naįi-. 
dingų įątątymų bųt tąi; ijR 
viąkąs. Ji. neparodę ganėtinu 
ryžtingumo jųo§ apsaugot.’ 
Armija, visais, valstybiniu 
aparatai pilnas reakcingų 
kirvarpų. Jos darosi, vis įky-i 
resnas.”

.. .TrfV/r, • •

Taį tiesa. BęR reikią atsimins 
ti, kad dabartinė Francijos vy-, 
riausybė susideda nę- iš-, ’viei^ 
laktai: s^iąjistųr Jįt yra kpaliąip 
ną (suderinę),. Dalis yyRiąųsf- 
bęs Ūąrįų. yra-. “R^i^aįų sųęiąr 
listųf partijos: ątstęyą-i; ^ųrje 
yrą niekas daųgia^ kam pąr 
|ąpgųs; libWąiį Jej^ų pR%|jer 
Rąs Blpm; iR spęiabs^ mir 
njąįeįiąii ęiftųi k
tai; tję rąd|wM‘ atskilto; nuo 
yajd^ęs įg%yėrsįą, nęs 

netųRėrii 
dąugįmęs pę. radįkąlų,

Tiųsą kad ^ranęijpą ^jjo- 
ję ir vąlą^bęą jsįąi^s^ dąr 
^ilną reakįąmĮ^Uj M lų/pusęs 
yra payojųs respubli
kai.. Bet perorganizuoto. yisą 
valstybės mašinerijų, išaugusių 
per keletą gentkarČių, ne tai^ 
lengvas darbas, kaip^ gali atrpr 
dyti. •

Fraųcijęs ręspublįką tai,; kai^ 
sakpma, — “imperiją be> imp0 
ratpriaus”.. Jų yrą dąug viso lįp 
pergyveųųsi: savų gyvenimu 
bet tam tikri pagrindiniai da
lykai- paliko nepasikeitę nuo lp? 
bai senų laikų. Sakysime, Fraąy 
cijps bpnkas i|ti šipl buvo tva|įr 
Ifpmąs, pagaį statytą, pųRįį jam 
pądąrė Nąppl^onas Bpnąpąrtąs, 
o tas bankas kontroliavo viįy 
krašto finansus.

Tokią jsįgįyyenu^ią sistemą 
perdirbti ima laipo* Jeigu Frak
cijos socialistai užsimanytų ją 
urnai sugriauti, tai, gal buįt, 
iškiltų pilietinis karas, kurio 
šiandie Frąycijps ‘ dąrbininkąį 
vargiai nori.

>

TIKRAI APGAILĖTINA

FRANCO. IR FRANCO.

Vyriausias. .Ispanijos sukilėlių, vadas, kaip, žinoma, 
yra gen. Francisco Franco. Jo tikras brolis, maj. Ra- 
rųpn Franco, iki šiol buvo karinės aviacijos attachė prie 
Ispanijos pasiuntinybės Washingtone. ‘

Ęuyov daug kartų spąudpję minėta, kad; vykesnysis; 
Franco, šiandie yra pikčiausias demokratinės respjublį- 
l|os prįBŠąę Ispanijoje, tuo. tarpų kai jo brolis lakųnaą 
(įpasižymėjęs- dar ,sukilime prięš karalių Alfonsą) esąs 
darbo, žmonių draugas.

Betį ya^caij te^grama iš Madrido, pranešė,, kad Ispar 
nijps. respublikos valdžia pašalinę iš tarnybos majorą, 
^aiponą. Franco, ^aiįi matyt, kad ir jaunesnysis Fran
co nukrypo į re;ikcinių maištininkų pusę.

Ispanijos fašistų propaganda, matyt, veikia. Ji nuo-

■ ąnarchiptų, bolševikų ir plėšikų gaujos. Daugelis
latos skelbia, kad žmonės, kurie gina Madrido valdžią, 
tai —*
šiįąig meląis patiki ir ima simpatizuoti fašistiškiems
maištininkams.’

kuomet jokio malonumo ginčy
tis nebuvo. Bet ąsinentotei 
lonumai ar nemalonumai čią 
nesvarbu,. SLA organas rašo 
tųkstąji$ąmą orgaąizącijąs. nap 
ri.ų, kurie turi teisę reikalauti, 
jei, ne daugiau, tai bent beša- 
li^k^ iiiięrm^vimp išsavo re
daktoriaus pusės./ Taigi; kokios 
gi yra tos “piktos kolionės”, dėl 
kurių SLA organo vedėjas va
dina Grigaitį“ besikolipj ančių 
isteriku^, neVertu kultoringo 
žmogaus vardo?

“Tėvynė” nepasako, už ką ji 
taip smarkiai ' plūstasi; Taigi 
atsiskleidėme tą “Naujienų”’ 
■numerį, kuriame tilpo jos tul
žį sudrumstęs straipsnis.
j 7 | V '

, Ar Vitąitis “ignpraąta^”,

• Tame straipsnyje svarstoma 
klausimas apie balsavimą rezo- 
liuęįjęą sęiipę, ^rąipsnio auto- 
rius nurodė, kad p. Vi tai tjs, ne
teisingai aiškina' tą balsąvimą, 
sakydamas, kad rezoliucija bu
vusi priimta “dauguma”, o ne 
“didžiuma” bąfeų? to toliau^ ji
sai nurodo, kad ‘‘Tęyyąęs’’ r$? 
daktorius visai nesupranta net 
to dalyko, kurį jisai ėmėsi SLA 
organe aiškinti, būtent: kad 
“dauguma” nereiškia “plurak 
ity”, d “didžiuma” —- “major- 
ity”, nes dauguma ir didžiuma 
yra tik dvi; formos to paties 
žodžio ir jos abi reiškia tą pat 
— majority. Toliaus tame 
straipsnyje parodoma, kad “Te- 
vyųes” r^ąktorius iš viso ne
turi nuovokos apię parlamen
tarines taisykles, jeigu jisai 
bando‘įtikinti SLA organo skai- 
tytojus, kad nebalsavusius, nei> 
!už, nei prieš rezoliuciją (Lietu
vos demokratijos klausimu) 
(reikią skirti: prie tų, kurią baj- 
savo prieš.

Na, ir pasakyta straipsnyje, 
kad reikia; stebėtis p. Vitaičio 
“drąsumu ir nachališkumu”,

; Tai, ką pasako nefašistų laik
raščiai, demokratybės klausimą 
arba apie dabartinės Lietuvos 
įvąldžios. ppĮįtiKą,. ‘ Wy.UŠs” Re
daktoriui atrodo, nesant verta, 
“dorų lietuvių” pritarimo. Be 
to, nefašistiškiems laikraščiams 
tas pats redaktorius iš viso ne
pripažįsta nei rimtumo, nęi pa
prasčiausio. padorumo.

Antai, paskutiniame SLA or
gano numeryje jdetįa editoria- 
las, kuriame sakoma, kad “Nau
jienų,” redaktorius Grigaitis 
Įsąsijįukęs tokios “ąpgaįlėtįhos 
padėties”, kad be “pikto pasį- 
koiįojimų” viąąi, nesugebąs 
svarstyti visuomeninius klausi
mus. Grigaitis pralenkęs, visus 
“laikraštinių kolionių mylėto
jus” ir patapęs “besįkolioj.an
čių isteriku”. Jisai “pasenęs” ir 
esąs “nekultūringas”, taip kad 
su juo nemalonu ginčytis.

Galime pastebėti, kad. su ‘Tė
vynės” redaktorium mums nie-

kuomet jisai n^įįą pamokslus Visa tai buvo žinoma, tačiau 
SLA nanamą toklUPRą dąl-ybųp? toiekur nebąvo dafoini ėkšperi- 
se, kuriuose, jisai yra “ignoran- tipentai ant. tokios plačios ską- 
tas”. ; lės, kaip Japonijoje. Karališka-

. Tai ve dpi. šitų straipsnio iš- me institute per trejus metus 
sįreiškimų “Tėvynės” redafctor Ibųyp eksperimentuojama su 
rius ir paleido P. Grigaičio adr >3,000 žmonių, kurie dirbo įvai- 
resu tuos “komplimentus”, apie Iriausius darbus.
buriuos auk’šČiaus minėjoin6.- r frroL Saiki ir jo antrininkai 
Reiškią,, pągaį fe išmapyipą dir stengėsi surasti, fcj£k reikia. 
’džiiĮusi^s iieMturin^umąs ’jrra taflifltoi xięn<?^ios m kitokm m- 
pasakyti; kad' tas, kuris nieko. d^binintoį Parodė,, jpį 
nežino, tai “ignorantas”, ir kad Įpoliciniųkui reikią riek pat maij- 
tas, kuris, pats, nežino, bet “mo- sto, kaip ir sunkiai dirbančiam 
kiną” kitos, elgiasi “nachališr įųodft. dąrbo da^btoinkul 
^ai“ t L iš proto darbtotokų buvo to

Tačiau plūsti žmogų “‘isterį- hriąmį tik ąto<įen^l femokyfe- 
Įku’!, kalbėti apię jo “pasenimą” | jai. Eksperimentai parodu jog 
(ir “apgailėtiną padėtį“ — f
rint argumentų atremti iteisfe- m dWjft«i maisto sju- 
!gą kritiką, tai — ‘‘kultoriška” ! I vartoja. Kitas įdomus dalykas, 
' ir kas navatniausia Visa ta Fra' >- j A f . /•. - •. » • -■'» • V ' . 1 • » I .
plūdimo, kanonada “Tevynėję”L.
taikoma į Grigaičio asmenį

mątęš, iki nepagrįto iŠ. afostorf .... 4 . . . , ..
gų! -skirtingų, maisto produktų.

, L^iekvviei)aą; aųgmuo, kuris augą
hJąpQnijpje; U tinka maisto^ yra 

. KITAS “KŲį-TUĘINGUMO” L
\ ' ‘ ------------------ .........................

Į “Tėvynė” įdėjo p. P. žiurip | 
^aiškinimą” apie tai, kodėl n^-11

užrekorduotas. Ne tik užrękor- 
duotas, bet ir turi maistingu
mo lentelę. Vadinasi,, parodoma 
to augmehs chemiSgat sudegs 
bei. t^i, kiek,. pavysOriuj, vienas 
svaras to augmens gali SuMk- 
< energijos. Taij> pąt. nurodo
ma budai, kokį valgį iš t,o aug- 
mens galima pasigaminti,
, VM gyviai taip pat yra 
smulkmeniškai išarti, maisto 
atžvilgiu. InstĮtuto rekorduose 
pažymėta, kad žiogai yra geras 
maistas, •— maištingesnis, ne
kaip žuvis, žiogai rekomenduo- 
jfiįna vąjgyti sif pupomis.

Daryta eksperimentai su šu
nų, ka^ių,. sU?aįgių ir varlių 
<mčaą.. ^rof. Saiki: sąko, kadka- 
įčių iR žiurkių mėsa nę Ųk tin- 
ką? pultui, bet ir jos skonis 
eąįą. ląbąi gerąs.
‘ institute dirba
;Z5,0 įvairių, ekspertų, kuria var- 
■t-oįą vi^pUis biktaa maįeįųi tiy- 
įįi. Nemukus, busią išleisti vi- 
ąi.emą gyventoj ams specialus

W . wl»- 
/taį yrą tinkamiausias. —lt. A.

.*«; > JI"    r    ......... -

buv^ išrinktas SLA seime Dp ? _ ; .. ......__  IL-. .

į ,8^ialaus Respondento Lietuvoje}
tbu-vo išrinktas, nes ‘‘jis neprj- į St^bątis r,ęikią» ka<į yi^ą į-ipr 
'ėmė tuk filpsofo-politikieriaiįs tuvos spauda, be jąkfc Rimties 
ir Chicagos ‘šaikos’ diktavinĮp Vįsąį nųįi|p apie; bp?Rą 
laike SLA Jub. Seimo”. , M W

. žjurls' lippią °Wąų vapamą” tųiaį, yęijįą, kek^ sroy^ 
lišmoktj skąįtyt|s $ų fąkjjais ir ir ąą^ią lįnkme jis
‘“vengti ypatiškumų“ — ir kar- mėgins sukti Lietuvoj valy
tu pats su faktais visai nesi- bes gyvenimą,, o, ąr iŠ. yiso jis 
skaito u4 kabinėjasi prie ypatų, Lityegms ką, nors įnešti, 
kurios su jo išsvajotais “fak- T Juk koks tenais nebutų gei, 
tai£"?k?. b!ndr° S6?"". M “et vis (Kito valstybes 

O Vidutis, kuris, dedas) laik- gyTOnjn}e yra tokia institucija) 
raštinio ' kultunn^mo apašta- kurf r()dos? 3
;lu, leid^ą S^A orgw;Wose Lma pi. q- čja vįsų kaį_ 
.rąžyti apie saikas ’ SLA seij- sugjĮarta. tylima. Na, supranta- 

i ma, kaip tyli- neva opozicijos
spauda. Rašau, neva, nes iš tik- 

LruM ji nup, savęs veik niekų 
pasisąkyti negalį. \Ęet rodos, 
'Visą pozicijos, spaudą privalėtų 

Tpatj, suima/ ijr Stovus popu-.
. -..............  jaH

meį ųpgą^jO) pąąįgiRtį maisto išrinktais seimo atstoyąią,_ kląu7 
jgąupąipiį, p, toi gyvento- sti jų nuomones vienu ar kitų 
j^ą 'tenką n^ėąh^i} 1882 md gyvenimo kląų^yipu, sakysim, 

pąkyįesįį xpki^či||. moksli? kad ir nekalčiausiu klausimu, 
nibĮįąį stjiįdijj.iiplįiį ipąi^ip, prob- 'kuris apseina be jokios politi- 
lįįm$JįąRipt Rinkimų metu šiek tielf
mehHąiVp/ dąųgiąUj Vąrįp^i rieba- daugiau rašyta seimo reikalais, 
lįį- iR ipielilį TJąįtį^"i$ buyo pa- Po dabar nutilta, tartom burno. 
dąRytįa.' ą^Įįįpjp. i^ l^yąe. Su- pė vandens prisigertą

Taj Šiaip pasikalbėjimuose jau 
Čiau. nustatyti tokią dietą vi- ne [£ oposUęjmą kjek i§ 
įsiems gyventojams bu^o nek dabartinio režimo šalininkų ten- 
ganomą,, kadangi truko .rieba-K - nug.irsti: net savotiškas bu-, 
,lų ir žuvies. Jei tuo metu pasi- Lsjmil, seimu. bailingas susirupL 
reiškėj kai kurių- maisto pro- njmas šnabžda, kalba buk esą 
‘dūktų- trukumas, tai; ką jau be- Voldėinaro * šalL

vienb net mena, kad jtų 
, ’ busianti bene tik dauguma. Na,

*■ į’r.of. Sai^i sąkp, jog} Japoni- žinoma, čia tai perdaug dideles, 
įjpą dąrbiiųnkai, mąįtipąmi pa- baimės reikalas, kuris verčia 
gal jo receptą, be jokio vargo bent kiftk. perdaug viską pądi- 
jgalėsią konkuruoti su Anglijos 14jftri- Rpį iR Šitoką tariamos 
!iR; Amerikos, darbininkais. Esą, opozicijos šešėlis kaip kam są- 
maįstmgump ąt^yiįgiu. japonų daRo sąyptjįkp. susįRupinimP iR 
maistas dagi geriau tinkąs, dėl to gal visai dąbaR pustųto 
;npr;s jią. ąpįe, dvidešimt kartų apie seimą kalbėjai.. 
Spigiau atsieinąs. Kitaip sakant, Kaip kąą jjftiį (įąfcaR spėlioja, 
amerikonui pragyvenimas alsi- kad šioks toks tautininkų tarpe 
ęiųą dvidešimt kartų brangiau ‘einąs persigrųijavimas. Kad jie. 
įnelęaip japoųųį, tą čia. pats są- Meni kitais’pradeda nepasitikė- 
įvąime' yra aišku, ko^1; įk ia" kad. es^nči?s/ntriąoš ir kadį
ponais yra sunku konkuruoti Įto pačių tautibihkų tarpe mez- 
■pramonės srityje. Na, o jei vi
si Japonijos darbininkai, bus, 
maitinami pagal proL Šaiki. re
ceptą, tai: ta konkurencija pa
sidarys dar sunkesne.
’ Kokiu būdų buyo. tas ypatin
gas receptas surastas? Kąįp, 
ibųvo surąsta, kiek japonas dar
bininkas yra reikalingąą ener-; 
gijos ?

Tenka pasakytų jog. ip°ksli- 
ninkai jau seniai išmpkpj patilk 
tį, kiek žmogui yra reikalinga 
energijos kalorijų pavidale. Kį 
taip sakant, kiek reikia suvalr 
gyti! maisto, kad palaikytų gy
vybę. Buvo taip pat žinoma, 
jog juo žmogus sunkiau dirba, 
juo jam reikią dąugįąu; rpaistp, 
Vadinasi, sunkesniam darbui 
reikia daugiau energijos išeik
voti.

iietur hprofe darbininkai juo sunkiau

praęiną grętoiąu. nękąip protin
ąs. •„ . ’

rašinio kurio iisai nebuvo nė P to-rmup,, kuhq m n$bu,vo ne , .
matės, iki nenacrrižo iŠ atosto-l? , t. V‘

produktų.

laike SLA Jub. Seimo”.

nis maistas nekaip žuvis.
.,r%. ■■■■.

Prieš kiek laiko, proį. Tasa-- 
su Saiki iš Tokio radio stoties 
kalbėjo apie maistą ir pasiūlė 
japonams labai įdomų- receptą. 
Būtent, kaip pragyventi už- pen- ( 
kis Centus vieną dieną. Vadina- ^skaičius yra dvigubai didesnis, 
si, prof.{Saiki manymu-, japo
nas dieną gali išmisti už pen
kis centus!

Prof. Saiki yra karališko, in.-. 
siti tūtą maiątuį tirti, direktorius. 
Jo syąFbiąusiąs uždavinys yrą 
surasti budus, kaip nepapras
tais laikais butų; galinu JĄP97 
nijos gyventojus' išmaitinti. 0 
kada, kalbama apię nepapras
tus laikus,, tai,, žinoma, turima, 
gyvoje kąrąs, Q; kadangi Japo
niją, yrą, vieną, i& ląhįąąąįąį; įpir 
litaristiškų kraštų, tai labai 
Jengvai ji gali į karą įsivelti.

Karališkas institutas vyriau
sia ir tyrinėja maistą turėda
mas galvoje kąrą. Tatai; jau nu- 
ųianu iš darąmų pasiūlymų. 
‘Pavyzdžiui, siuląma steigti beii7 
dros valgyklos fabrikų darbk 
ininkams, mokiniams ir šiaip 
vienoje apylinkėje gyvenan- 
tįęips žmonėpis. Ėsą, tinkamai 
tas. valgyklas, sutvarkius žino- 
Jgiį per dieąą busią galimą iš- 
ipąitinti už; penkis centus.
| Ęrofe Saiki siulp ir algas dar- 
bininkąms nustatyti pagal mai
sto’ rėikąlavimą. Vadinasi, jup 
tam tikros pušies darbininkui 
reikia daugiau maisto, juo jo 
uždarbis tup. būti didesnis.

Institutas; maistui tirti yra. 
tikrai įdomi įstaiga. Prof. Sai
ki sako, jog2Japonija niekud-

Kaip kas iš pačių tautininkų 
'tarponorętų, kad tasai seiipąs 
'bitų bę.nt kiek savistovesnis, 
kad be pašalinių asmenų įtakos, 
'ypač iš valdančių tarpo, jisai 
pasirinktų savo prezidijumą ir 
Įkartais gyvenamu momentu pa
bertų kritiškų minčių. Esą bu
lių daugiau įvairumo. Betgi ki
lti tos nuomonės, kad seimas tu
pėtų pasitenkinti tik naujos 
(konstitucijos gairių priėmimu 
kr tuoj pats save turėtų pasi
leisti.
t!-‘*

Taigi, nors šitokį kalbų; esa- 
ma,. bet jps viešąjį niekur ne- 
jpąsiReiš^ją,: o ypač spaudpje 
(apie tąį. nieko nerašoma^ 
’ Bendrai plačioje visuomenėje, 
(o ypąč masėse seimo reikalais, 
žinoma, aitp išrinkto seipio, bu
simais darbais, niekas nesiįdo- 
mįna, išskyrus tik mažą sauje
lę dąbartįinių visuomeninės min
ties monopoljstų.

' Na, vasaros atostogos ir ša
rvo daro. Tai- pats tuščiausias 
flaikas; Dabar vist rašo, kalba 
kas Lietuvos kurortuose deda- 

‘si. Visų konstatuojama, kad 
jLietuvoje niekuomet taip nebu
vo perpildyti- Lietuvos kurortai 
kaip šiemet ir niekuomet Lie
tuvoje nebuvo tiek daug iš ki- 
<tųr atkeliavusių turistų kiek 
šiemet. *
į Tokių turistų net sulaukta iš 
’š. Amerikos ne vien tik iš lie
tuvių, bet iš anglų. Kokiais įs
pūdžiais tie turistai grįš iš Lie- 
Ituvos į savo kraštus, dabar dar * ' * * 'i ♦ ‘
(sunku pasakyti, tik viena aiš
ku, kad; jie- visi Lietuvos gam
tos grožiu gėrisi.

Šiemet taip pat daug yra at
vykusių pavienių lietuvių iš Š. 
Amerikos su savo automobi
liais. —Betkas.

gasi- savos opozicijos branduo
liai.

! Mat,, seimas sudaro kaip kam* 
‘galimuipą iškilti, kaip kam pa-; 
sirodyti, o čia dar vilioja per-. 
Ispektyv^os, rasi, įvyks kurie 
pprs. vyriausybėje asmeniniai 
■pasikeitimai, tai kas bus tasai 
laipipgasai, kuriam klius aukš
čiau pajkįlti. štai bene bus vie-{ 
na iŠ svarbiausių priežasčių,, 
dėjiko pačių tautininkų tarpe 
pastebiąmas kažkoks bruzdėji
mas arba, teisingiau tarus, pra- 
'sįdąįą trynimasis. O* tokiais at- 
vėjais kaip pas ką pasidaro, 
‘bent kiek palaidesnis liežuvis ir 
įkąstais bereikalingą žodį iš, 
burnos išmeta. šitasai žodis 
kartąjs tampa nugirstas tenais, 
kur nereikia nugirsti ir prasi
deda šiokios tokios intrigėlės.

IVAStENYMS.
Asilaą — n# kvaįliaų^tos 

®fv»4y<s

VisųotM, nuomonė* net pa 
tarlę pagimdžiusi, ka$ asilas 
^ra . labąį ^yvulys» pa- 
‘sip&p.. Volfai klftįdin- 
ęą. Italijoje neseniai pada 
gyti bandymai su. visais na 
ininiais guvuliąis parodė ką ki
tą. Paaiškėjo, kad vis delt.. 
kvailų, apšaunąs asilps. yra 
gudresnis, ir sunkesnis už. ar- 
lį Tarp naminį.ų gyvulių, jįp 
'sUtytinąs, tRečioją vietoje po 
šunų ir kačių. Pats kvąįjiąir- 
siąs pądąj^ . pasirodė esanti 
višta.

^ęlbyoaal Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos : 
yra naudingos. j



■buvęs Naujienų rėdi- štabo na-

ąrsinkirės Naujienose 
f ;<< - <5 * ■ į j * ,y į ' fR, ■ * • ’ ■

,r tfKi
■UI.U,w.

VYRO PAJEG

kainos nuo

Įfoftzifaątafy
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SAĘETY. VAULTS MOKA 
'■-■v Al M. T T JT. Ai T /Vi r A • * i .

Skelbimai- Naujienose-

ir aug& 
nieko

*

įmokėti

[“Those who liye in glass houšes 
shou*ld’ not throw stones.”

menininkai gali gyvuoti ir sklei
sti; kųlfuninĮ’ darbą. Tad visįį 
kas gyvas, ateinantį sekmadie
nį. važiuokime į Jefferson ffi- 
riaą X. š.

—MMMM

— seląotedl by- 
Without such a

ALL5SJandards for 

and PROVES lt!

President Roo 
by hii

Duodame gražius radip programus kas nedėlios rytą 
U-tą valandą iš stoties WGĘ$, 1360 k ii, Pasirausykite.

parduok daug May 
tag drabužiams 

ployiklų

General Motors Frigidaireą turi visus vėliausius pageri- f * -f ,
nimus reikalingus dėl moderniškiausio. refuigeratoriaus.

‘fNv’ radio valandą. Jjš^pada; 
M gate įdomią forma žinias iš: 
iviiso pasaulio.
kus ir gerai ateina oro/, bango 
mis, ' • ! ■ . <

• Linkėtina, kad Kazys Stepo

PllsikUlHSlUsPiriŲCĮr 
ja K, Step<mw»to 

Rafr Programa

CHICAG.O

'staff is wis^, it will* “talV 
•smąll” about the partisan pųjį* 
Įtics of the New Dealj Forthęrę

DIDŽIAUSIAS DIE' 
" ' . - ; ; vyno

PAŠTAS- MOKA ...
MES MOKAME

GĄLfTĘ IMTI
MRŲS. WKQ

< MOKĖTI
»

Nuolaida už Senas
. Ledaunes.

2324 S. Leavitt St. Tek Ganai 1679;
JUSTIN MACK1JE\V1CH; Prezidentas

. muzika,. 
Tokios radini 

chičagie- 
Nes tieį 
tiek nu- 
pasakytiį 

pro-

PATARNAVIMAS
Į " / ■ <■ 1 ■ . ' ••1

i ČEKIU SĄSKAITOS.
•TAUPYMAS1• užsienių skyrius 
J LAIVAKORČIŲ '

I Frigidain
L RefrigeratprBuyjng
E 1. Lower Operating Cost
Į 2/ Safer Food Protection

į ’■ fiBraiRO®
I 4. More Usabijity

Į 5. A Five-Year Protectipn Plan

lfr<{

mie-
negavo pręgps važiuoti!

į kąimus, tų^ęsi

Kuomet vasaros. laiku biznis 
|Suipažėją> tai gąbųs, Rrapfųvi- 
njpjęąj siūlo prękes sųpiąžjpto^ 

kainomis, kad pabudinti 
.pirkėjuSį prię. pirkimo. Patirtą, 
(kad Ęępplęą lįra^Įųyįės, nurodą 
mos pasitarnauti savą pirkė
jais, šią sayaįjte siąlą Mąytag 
plpyikląs. nęt; $2(Į0Q* numažina 
įtą kąiną, Tai, ląbąi. rętąą ap
tikimas. Moterims, kH^OSi <fe’ 
neturi • drąbužiams. ploviklos,, 
yra gera ąręga įsigyti jas.

Lietuvių Jąųpjjpo Draugijoj 
{nąriąi?. kurie., dar rąndąpi 
,stą ir 
..ątostogeipą 
d^ąųgjską išyąžjąvirną į Galų? 
.met Park, prie 96 gfaiv.es ir 
{Wphjgan ežero.
’ Trokas nusamdytas ir yra 
kviečiami; dąĮyvąųti tie, kurie; 
porėtų, Trokaą. paims visus dą 
dyviųą

Pirma stotis bus prie Naųr 
vaI|»>d|i rX’ 

to; antra stoŲs> yiją 84, ū Hdj 
įstoti M
vai. ryto;. Įkrečia — piue Di| 
Rutkaų^kb W2 South 
Westęrn avęnu^ 11:80 valąnr

■įA.įdive tfrom^ a fiveTStory 
btiilding in ^Seątįle^ to iifgtant 
death on th.0 ^avenięnt įųstį in 
į^roųt <# the par^ęd. ear in 
iwhįch W 1
dramaGcahy elos^ the. 
of Marion A. Žioncheck

K'

^ressman. from. Washinąt01?-
fc Whatever we may t-hink 
tabout his recent peeuliariti^ 
.bis, lasf ippnths and< horribĮ^ 
dea,th węre. starĮ 
Jbss to. our. ęountry ig;
ant, for his ability and brib 
iliance promisęd, tų ųjajįė thj^, 
35-yeared. Polish ipąniijpi’ant a, 
strong political Champion of the 
“forgotten man?? To; thjs tesi;; 
ify his strugglą from newsboy 
tand laborer in a lumberiiį^ 
camp, thi;ough the Universiįy 
pf Washmgton to a law prapr 
jtice and a seat in Congress, 
:andi also his unfinished death 
notę.

* While the chief cause of hjg; 
‘death may always be hiddųų. 
.b^hipd. the^ veiL of mystery, ujir 
Jbearable disappointment ią 
dpye. ipay hąye gtarted him qj? 
įtha i»adcą& tjjąf, ąbą. 
'his. name to the. front page. 
!His hurriedi marriage, his wiįdi 
honeymoon, with the madeap 
ipi;airi|ą and confinemepts; that 
foljoiyąd, seem to haye/ beąni 
thų. attempt of a cruąlly dią- 
appointed būt sensitive soul to 
?d^iyę put the demon of Ipy^ 
siekness.

< Nęwspapers,. eą^er ęą$ 
italize on, gooif ęopy or fp dįą- 
stroy a politiįeąt oį^ną^, tlįų 
jSųjub^ of/ foiąpei; thp-
jeers pf pnęmies — thosp ipi*e$ 
'the deadly brew fhąt sept 
’check tp. hiš tragjc end:

republieans exhibit,ed. 
intelloctuali bankruptey 
they chose Whittier’s 

as the 
anthem for Thę 

shock froops of

ant PROęElĘSS KRAUTUVĖS lengvo 

išmokėjimo plano.

j Sękmadięny, rugpiučip 16 
.dieną, Pirmyn choras, turės iš- 
j Važiavimą į J.ęfferson girias. 
^Tai- bus kaip ir atsisveikinimas 
su vasaros parengimai^

i Nėra reikaĮo, aiškinti; čia, k^. 
[choras turi užsibrėžęs atjeinąh- 
?či‘am sezonui, n$s visi žinp, 
kąd Pirmyn choras stovi pir- 
ųipj, eilėj- lietuvių meniniųkų 
tarpe. Jis turi sutraukęs ga 
(biąusjąi jaunuomenę. Ir musų 
jaunuomenė neatsisako nųp 
kulfurinio darbo.

. Tądi ir šiame išvažiavimu 
daugiau figųrupą jaunuomęnč, 
nęs^ čią visokių žaišmių, į 
'kurias ir mums seniams bus 
smagų, pažiūrėtu o. kąrtu ir dų 
lyvautj.

Todėl patartina Chicagos pa- 
•žąųjgųąijąi visuopienei skaitlių- 
!gai, būti išvažiavime. Tik su

... ląpko vyrai, vidaus, vyraų speciąlįčs. dalies 
vyrąi^auįdjtoriąi' ir aųąlizuotįpjai—lą.vintĮiVjjrai 
pi^kĮįiųi ir pafdjavimuij—l£ivinti| vyrai biznio 
ir finansų tvarkymui—visi kartu sudaro musų 
štabų, tur būt didžiaųsį. šąly,. palyginant su ki
tais to dydžip. ’hap^ąją. Jie yra/ tą priežastis 
delko yra geras biznis bankininkauti National 
Halšted Banke.

Pęęritą fre^iadienį, riigpiu- 
čio 12 p ųuų 9 :30 iki 16; vai. 
vakare, iš. raafip štpties WSBC, 
1^1,6 kijųcyples^ Įekp iŠklausy^’ 
BiRMį BĘafe-
jo,, leisti plųčiąj, žinomas, ipųzir 
fkąs Ęą^ys./Stepppayiėius^, Wi 
myn choro vedėjąs.
' Muzikaliu atžvilgiu progra 

:maą buvo tikrai turtingas. Ypa
tingai tenka pabrėžti/ kad ne 
tbuM(K pertekliaus garsinimų — 
[skelbimų; Viso, labo tiktai dvi, 
firmos, o, daugiau 
(dainos ir žinios, 
valandos susilaukę, 
jčiai; turi džiaugtis, 
.garsinimai žmonėms 
•bodo, kadi sunku ir 
jkoks: vargias; būna ištisai 
gramą išklausyti- Kas mirė, 
įkąs giipd, kas vedasi; kokiai 
šiandie - diena yra ir kasi 
turi, išpąrdayipią —. visai ne- 
;gj??dęsi Steponavičiaus progra. 
mę. Paprastai tokios žinios 
yra pądųofos dienraščiuose ir 
rądio įląųsytojąms nesvarbios 
Muziką — dąilė yra kąą kita 
Tai žmopėą mėgią ir klMsosii 
, Pirmame Steponavičiaus ra 
dio programe girdėjosi, p.lės.

waifed. for him 
į* career 

com

pre-marital ibye-affajij vvith Dr. 
Franklyn Thorpė, and. a post- 
marital onę with Shanky Play- . ■ ' 'j- ’ i' ■ * ‘ ,
wright George Kaufman, all 
that may be largely her own 
business. Būt then Mąry ought 
not pose as the spotless little 
lamb of the movies, or as the 
saintjy mothęr trying to gąip 
possessipn. of her daughfer.

If Hollywood with i.tjs, un- 
natural, hot-house life can 
never be moral, it can af lęast 
be honest enough to admit that 
its cęlebrities havą feęt, of 
clay.

Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti:

kad jie yra geriausi visam ma^ketįe

Galite pirkti

Thę record of the. dęmbcrats 
!on civili Service is> superior to 
that of the republieans, accord- 
i|jg to Jphif M Bartlett, pręą 
•idęnt of the U. S. ei vii sęrvico 
commission, imder ,Harding, am? 
jfirst assistant postmaster ■ ge 
‘neral under Coolidge and Hoo- 
>ver.
Į While Pręsidęnt, Wiląon 
•placęd postmasters of all class- 
es under civil sęrvice, Harding 
“put them again into poJitics”, 
statęs Bartlett, where they re- 
mąinedi ųntil 

’sevelt rescued them 
irecent ordpr.

Roosevelt disregąrded; parti 
sap. polities vnhen: he eh°$ę 
.Hąręld, lokes, Progressive , rę- 
•pųbiican, to build up- perhaps- 
the largest personnel- for fight" 
[iųg thę depręssiop, Ągąim the 
^esidęnt picked Henry'A. Wall’; 
'ace and Harry Hopkihs for 
their ability, not fon their polir 
$cs. Gręvęi- Clęveląnd^ a de- 
ipoerat, gavę ųs the fine ajęiom, 

’°A public- office is a public 
trust.”.

• Ėngland weathered the de- 
pression so well not a little 
.bęcaųse she possesses one of 
«thę world’s ablest bodies of 
civil officials 
Įcivil* Service.
’body bf offięials, cl|os^n by 
;civil. sęryice, no goyernipent 
;<įąn possibly have the efficiency

( 18 GATVĖJ API^LINKąJ. 
•— Du fęderalių vodevilių iją • 
■rengimai (dalis Works ProgijegSį 
ĄdĮųinistįrątioųh bus sifrupętl 
Stanfęrd Parką, kurs yra arti, 
.šios apielinkės., .
i Vienas jų- įvyks pirmadięrpą 
*vakare, rugpiūčio 17 d.r o ųi 
jtąs ąųįtradjenip( yakare, rugpijj- 
|šip 19; į Pradžią ir vieno, ir 
įkito paręnginjo 9 valandą ya 
,karo.
■ Parengimai įvyks ne salęj, 
jbętį ąįviramę orą Įžanga yi’ 
įSieniS: dykai.

Programus išpįjdys profesio
naliai aktoriai; dainininkai, šo 

{kėjai, komikai.
Taipjąų . yiįa rengiami teati’ąi 

oro pusėj rugpiučip 19, 20į ir 
21 dd. Ir jų pradžia 9 vateh- 

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

Įvairiems padengimams, ir dgl, Tayernų, pi^kjK pas,-W 
degtinę ir vyną. Užlaikome visokios, rųšięs' ir pardhuodą.ųię

461L Sq. Ąshlanį Avė., Chicago, III.
t i?ęlef|onaą BOUlevąrd;
- Ę. VZGAJKpAS, Sąyihjų^ąs.

Progress Krautm
- u f7

Skelbia. Didį Vidujvasasriiiį

Išpartatima
Ant Pagarsėjusių General M^ors

FRIGIDAIRES
Nepaprastai gera proga pirkti — galima 

daug sutaupyti.

?civihzation.
' When we compare the civil 
;sęrvice record| of Wilponj ąndi 
‘(Ęoosevelt with that of Ęąrd- 

vi v in£» Coolidge, and Hoover, and 
. ^jSt^hpnj {aiso. ^ith thajt of LandOn. as 

•governor of fcansas, nwe find* 
Įtbp! record of the dpjnp^^frT 
’djstinetly bettĮer than thąt of 
g. b. p. J . • ■ • •

'!<«• ... „i..",.,..,;.,.

Hollywoo<Fs Dirty Linen 
Inteltectual Barikruptcy 

of G. €h P*
The 2hąnchęck TĮragedy

Vsmograęs affį ętril SaĮryice,

Mary Ąstęr’s “love diąry”, 
revealih^ the greenness of the 
grasa over the marital fenoe. 
foeuses attention upon the 
lįtest peribdie washing of 
Hollywood’s dirty linen. Every 
ųow and then the bigwigs of 
the screen do their scrubbings 
in court. Earlier public laun- 
derings occurred- at the death. 
of Wally Reid, of Thelma Todd> 
and at the bathroom seandaj 
that sent Fatty Arbuckle into. 
the movi e stieks for iporal rę- 
euperation.

Most disgusting about. thm 
public latfndeiąpgs is not that 
1įhey prove that even the tin- 
foil gods of filmland- can’t weai< 
ufldjes wathout spiljW tįhem,. 
For, despite romantic, high- 
and-mi$rty haloes $kow,d. 
around/ starą by cinema eoną 
panies and, pręas agęnts, every- 
body knows that screen play- 
ers are štili mere men and 
women, many of them erass 
and ęallow, all ęf them torment- 
ed by thę- sąme lonąings and, 
dęsires of the flesh that plague 
commpn folk. lųdeed, fhą cel- 
luloid, celebritięa arę* merely 
professional descendants of thą 
aptors and; actregses; of l^estor 
aįtion England, a time when a 
djecent family fel.t itself dis- 
g^raced if the daughter went 
on the stage,. then scaręel^ one 
step above harlotry.

If M;ary Astor believes. ir 
free lovę, providęd man

The 
their 
when 
“The Kansas Emigrantę 
campaign 
Volunteers
G. O. P. If the backers of Lan- 
don were-npt creaĮųvęly sįjarile, 
they wouldi ivrite their own. 
battle long,, not, ūse that of tJhe 
poet of the anti-slavery cause.

John Greenleaf Whittier, 
song-writer for the- aboliljonįsts.. 
in the dayą ęf Gąrrisoų ąnd; 
Uncle Torn’s Cahih, was ą “red” 
and - a comniunists' to the Mc 
Cormicks and riearsts, the Du 
Ęonts and Laųdoną <>ĮĮ tįhę dąys 
slavery prevajled ^pųtljh of the 
Mason-Dixon line, Ėve^t Lin
coln was a “black republican” f t ■ f * •■'> I ♦" g- ' ’ į* * ■ * ■
and a “nigger-Jover” m the 
eyes of op^oni 
A. Douglas. į>ike Ųift Rftosėvell 
haters today, so iįittei; wero 
the conservaiives andĮ reaction- 
aries of 1865 agaihst Lincoln 
that onę 0$ 
him.

The backers of Landon and; 
DuPont belong in thė camp 
of Jeff Davis and the 'copper 
heads, not iff. of ^hiįtięn j, 
apd Lincolp,

Unless rejjublicans can do 
better than borrow finom the 
“reds” of? the slavery period, 
Landon and Kndx šhould get 
a; New Deal brain truster to 
iųject some gray-matter into

tURNlTURE l
3222-26 SO. HALSTED STREET

J. Kaledinskas, Vedėjas. .
Tel. VICtory 4226

....... .r■ ■ f i t ■ mumu . ........

u J I Jįir / "'Ą jį.

KUR GERIAU TAOYTI 
PINIGUS?

NAUJIENOS,Chicaž0,. M____________________ ___
Skevei-iųfė i^G^igopiutė, soli 
sies, ir KainS^ų trupė, klišių 
^dąroy^el^^.^y^:. p^įą 
Tfiii‘lt.až^^^fokiuW^§k^affu- 
tė, pp. John* Rukstala, Fehx Ma- 
ženis. Dąinuoti- jie visi moka, 
ir nešykštus- dainų, ypač lietu
vių liaudies dainų;

Pasižymėjo; ir pk Vaivada

nąvičius^turėtų didžiausią pasi
sekimą, naujai pradėtoj radio 
valandos ir nenukriptų, savo pra- 
grarriuose nttoT to stiliaus, ku
riuo yra pradėjęs.
'■• '! _ VBA.

THE W0RLBAT 
AGLANCE

by E. G. Peters

^®PĄkTAMWTĄS 

r MES' PERKAM ' < 
LIETUVOS BONUS i

Neužmirškite “Thompson Day” 
kuri jvyks ' ' 

RIYERVIEW PARKE, 
BELMONT IR WESTĖRN ' AVEŠ:

Rugsėjo 1 d., Darbo Dienoje
$500. dovanomis • $2000. fejerverkų parodai 
Lietuviai dįunininkai ir šokėjai- lošia tautiniuose kostiu
muose. ’ . /
įžangos tikietai DYKAI.— Rašykite prašydami savo pas 

WlLLIAM HALE THOMPSON,
llf W; Washington $Į., Chjęągų^ Ųl, ‘

piue Di
Rutkaųpho narnu, 4442 SoųŲ

dą i-yto. Paskutinę stotis bus 
kamiJO- 69; Ępckwell gįajtį- 

vių l‘į:4^ vai. ryto, Iš čia va
žiuosime tiesiai į parką, 
buą galimą maudytis,’piknikup,- 
|ti ir linlrsmąj- Ipiką praleistu

gfaiv.es
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Perkūnas nuspyrė 
lietuvio namą 

te

ATLANTIC KOLONIJA. — 
Penktadienio ryte kažin kodėl 
buvo smarkiai supykęs lietuvių 
dievas Perkūnas, taigi ir balo- 
dojosi, ir dundėjo ir net ug
nim spiaudė.

Ir gal būt jis labiausia rūs
tavo ant p. Antano Vaitkaus, 
kurs turi dviejų augštų namą 
ir name smulkmenių krautuvę 
adresu 243 West 46 Street, va
dinamoj Atlantic kolonijoj.

Perkūno rūstybė išsiveržė 
nesuvaldoma apie 8 valandą ry
to, kai jis, įsismaginęs, tren
kė į p-no Vaitkaus kaminą. Nu
vertė taip patį . kaminą, taip 
pusę namo stogo, kiek žemyn, 
ant kaimyno namo.

i

To ne gana. Perkūnas spjo
vė ugnim į namo vidų. Čia iš
draskė elektros fikčerius ir iš- 
beldė langą.

Antrojo augšto kambary 
miegojo pp. Vaitkų sūnūs Pet
ras, 13 metų bernaitis. Dėliai 
trenksmo ir jovalo, kurį Per
kūnas kambariuose padarė, ber
naitis nė nepajuto, kaip išsi
rito iš lovos. Dagi išsigąsti ne
spėjo. Bet vaiko Perkūnas ne
palietė.

Kai Perkūnas nuspyrė kami

Olympijos Atletų 
Dieto Faktorius

Sveikatai Ap
saugoti

Kada išplaukė Amerikos 
laivas Manhattan į Vokietiją, 
veždamas su savim Suvienytų 
Valstijų įrašą į Berlyno Oly
mpijos Šventės dalyvių eilę, 
jis buvo pilnai aprūpintas 
sveiku ir energiją budavojan- 
čiu maistu. >

DItINK 
MORE M1LK

ną ir nuvertė pusę stogo, tuo 
laiku pats p. Vaitkus, jo žmo 
na ir duktė buvo namų beis- 
mante. Jiems trenksmas nepa
sirodė perdaug smarkus. Tik 
siera beismantas pakvipo.

Pp. Vaitkų kaimynai pirmie 
ji išbėgo iš savo namų laukan. 
Jie pirmieji pastebėjo, kad jau 
kamino nebėra. Tada ir p. 
Vaitkus sužinojo kas atsitiko.

Viso p-nui Vaitkui padary
ta žalos virš pusantro šimto 
dolerių.

■-«-» X.

Perkūnas nutrenkė 
bažnyčią ~

WEST Side — Naktį ’š ket
virtadienio į penktadienį, tiks
liau pasakius, penktadienio ry
tą žaibas užgavo švento Povi
lo katalikų bažnyčią, kuri ran
dasi prie 22 place ir Hoyne 
avenue.

Nutrenkė žaibas bažnyčios 
šoną ir padarė nemažus nuos
tolius turtui.

ši bažnyčia priklauso vokie
čių katalikų parapijai. Viena 
seniausių įa/žrfyičių West Si- 
dėje, pastatyta kokios 40 metų 
atgal. — X.

Automobilių 
nelaimės

Chicagos Motor Club prane 
ša, kad daugiau kaip 2,400 vai
kų automobiliai užmušė ;r su
žeidė Chicagos gatvėse 1935 
metais.

Kiek tų nelaimių butų buvę 
išvengta, jei tėvai, ažuot lei
sti vaikams gatvėmis bėgioti, 
butų įrengę kiemuose prie na
mų nors šiokias tokias žaisma- 
vietes — supyktas, šliūžes etc. 
— ir tuo budu palaikę juos 
kiemuose ? •' \

Tas pats Chičago Motor Club 
nurodo, kad keturios penktos 
dalys visų automobilių nelai
mių įvyksta dienos metu. Ta 
čiau pusė visų nelaimių, ku
rios užsibaigia mirtimi, pasi 
taiko jau sutemus.

Ir dar skaitlinės rodo, kad 
automobilių nelaimių pasitaiko 
prie užsukimu 21 kartą dau
giau, negi? tiesiose gatvėse ar
ba tiesiuose vieškeliuose.

Susitvėrė Halsted— 
35th Biznierių 

Asociacija
Ketvirtadienių vakarais $50 

cash prizus dalins.

Naujai suorganizuota Hals
ted — 35th Biznierių Associa- 
cija praneša šioje Naujienų 
laidoje apie milžinišką sumany
mą išjudinti veiklą svarbiausioj 
Halsted gatvės biznio sekcijoj, 
tarp 34 ir 35 gatvių.

Pirmas šios organizacijos 
rekordas bus žinomas kaip 
“Cash Night” — Pinigų Nak
tis. Ta Pinigų Naktis bus 
rengiama kiekvieną ketvirta
dienio vakarą, o prizas bus 50 
dolerių pinigais. Dovanos sky
rimas birs daromas tuščia
me lote adresu 3416 S. Halsted 
Street. Ir laimėtojas, arba lai
mėtoja turės būti vietoj, kad 
paimti pinigus.

Cash Night arba Pinigų Nak
čiai vykinti sekamas planas pri
imtas. Kas savaitė kiekviena 
pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį visi biznieriai Halsted 
gatvėj, tarp 34 ir 35 gatvių, 
kurie yra Halsted — 35th Biz
nierių Asociacijos nariai ir ku
rie paruduoja vėliavikes ii 
cirkuliorius savo bizniaviečių

languose, duos 
kuponus už kiekvieną 
pirkinį.

Gi ketvirtadienio vakare, rug
pjūčio 20 dieną, ir nuo tos die
nos kiekvieną sekantį ketvir
tadienį, kaip 10:30 vaalndą va 
kare, bus viešas tikietų trau 
kimas. Turėjęs laimingą t1’- 
kietą asmuo gaus čia pat, vie
toj, 50 dolerių pinigais — 
cash. Laimėtojas bus kiek
vieną “Pinigų Naktį’’, taigi yra 
svarbu, kad visi asmenys tu
rintys kuponus susirink? ų gi- 
liukio traukimui.

*1

Prie minėtų vėliavukių ir 
cirkuliarių, kurie dabins kal
bamų .biznierių krautuves, 
South Halsted gatvė, nuo 34 iki 
35 gatvės, bus išdabinta vėlia
vomis taip šalygatviais, taip 
viduriu.

Halsted — 35th Biznierių 
Asociacijos viršininkai yra; 
Sam Wasserman, prezidentas; 
Sam Preskill, vice-prezidentas; 
Harry Poticha, iždininkas; Mil- 
ton Mark, sekretorius; Joseph 
Lerner, maršalka.

šie progresyvus biznieriai, 
asociacijos nariai, paskelbė 
taipgi, kad jie nustatys specia
lias. pardavihių kainas savo 
krautuvėse kaip priedą prie 
“Pinigų Nakties”. Taigi kos- 
tumerių pinigai duos jiems 
daugiau, jeigu jie bus sirvar-

kostumeriams J toti pirkiniams Halsted gatvėj 
25 centų šių ypatingų įvykių proga. At

minkite — Pinigų Naktį, kurią 
organizuoja Halsted — 35th 
Business Men’s Association.

Latrų darbas
Ketvirtadienio vakare, apie 

6:30 valandą, į Julia’s Tavern, 
4548 So. Wentworth avenue, 
kurią valdo pp. Daračiunai, už
ėjo trys jauni vyrai, amžiaus 
24-25 metų.

Jie pareikalavo alaus. Išsi- 
gėrę po stiklą, jie pareikalavo 
po kitą. Pabuvę kiek, išgėrė 
už 85 centus. 

\ •

Kai p-nia Daračiunienė pa
prašė juos užmokėti už gėri
mus, tai vyrai subiuro. Vie
nas jų mėgino smogti jai į vei
dą kumščiu. Nepataikęs, pa
griebė stiklą ir jį paleido į p 
nią Daračiunienę, tačiau ir an
trą kartą nepataikė.

Po to jie visu smarkumu 
trenkė į grindis buvusį taver
noj gramofoną, sudaužė jį ir 
laikytas jame plokštes. Nuosto

lių padarė apie porą šimtų do
lerių.

Duota žinoti policijai, bet ko- 
liai policija atvažiavo kokias 
20 minučių vėliau, tai bomai 
jau buvo išdūmę savais ke
liais. <

P-no Daračiuno tuo laiku

bizniavietėj nesirado, o p-nia 
Daračiunienė, kaip moteris, 
vargiai galėjo bomus sudrau-

GARSINKITE^
NAUJIENOSE

fįŠ/lHVt *TM*t 
te PASKOLOS ant NAMŲ

Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa- 
vings and Loan Insurance Corporation.

> Dėl informacijų kreipkitės į

IiIFederalSavings
ii AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD 
Ben. J. Kazanauskas, Rast.

Didelį Pikniką Su 50 Laimėjimų
> — Rengia —

A. F. CZESNA BATH HOUSE IR DAVID SQUARE TAVERN
Sekmadieni, Rugp.-August 16 d. 1936

big‘ tree inn darže
6 blokai j vakarus nuo Kean; Avė. prie Archer Avenue

Įėjimas 11:00 valandą ryto. TIKIETAI DYKAI. Budriko garsiakalbis 
Smagus laikas užtikrintas. Gera muziką.. ,

Speciąlis Pasiūlymas!
$20.00

5000

And Save
On FOOD 
M O AE y

MILK FOUNDATION, Chleatfo
Tas maistas buvo skiria

mas tiems Amerikos jaunuo
liams, kurie yra pasiryžę gar
bingai ir drąsiai Dėdę Šamą 
tose iškilmėse atstovauti. Piė- 
nas užėmė svarbiausią to mai-* 
sto vietą. Daugiau kaip tūks
tantis galionų buvo tenai nu
vežta tikslu tuos atletus sus
tiprinti.

Kūno pajėgumas ir fyziška 
jo ištvermė Olympijos atle
tams yra reikšmingas veiks-, 
nys, kad jie pajėgtų pasek-' 
iningai savo priešus nugalėti.

—Rep. X-Y.

JEI SERGATE
Pamėginkite LEK-O-HERB VAIS

TŲ. gydytojo žymausj receptą su 
garantija kad gausite norimas, pase
kmes. Išvalykite savo sistemą—sus
tiprinkite savo kraują.
Per sekančias 15 dienų gausite dvi 

$1.00 bonkas tik už $1.00.
Suvartokite vieną—grąžinkite ant

rąją pilną ir atsiimkite pinigus, jei 
nepatenkinti.

LEK-O-HERB COMPANY 
(2-ros lubos)

Atdara 1 iki 7 vai. po piet.
1869 N. DAMEN AVĖ., Arm. 8200

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingą 
žinią ir gerų pamo
kinimą.

GERKIT TIK GERĄ ALUI 
ętwbros7j

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta
ALŲ nes jie žino, kad tas 
padarytas iš geriausios rųšies 
dūktų.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Urmo (Wholesale) kainomis pri 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą.

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Sučedysit Ant Šios Pagarsėjusios

MAYTAG
Drabužiam Plovyklos Dabar Pirkdami iš 

PEOPLES Rakandų Krautuvių.
Galite įmokėti tik $1.00 ir mokėti po dolerį kas sa

vaitę, ŠI MAYTAG bus pristatyta tuojau!

Didžiausis pasiūly
mas. Geriausia pro
ga pirkti šią Naujos 

■ Mados, didžiau s i o s 
( mieros Maytag re- 

guliarės vertės $89.50 
O dabar sumažinta kai

na PEOPLES KRA
UTUVĖSE tik

*69.50 -
Tik 20 šio Maytags 
už šią kainą bus 
greitai išparduota.— 
Veikite tuojau. — 
Bukite REOPLES 
KRAUTUVĖSE šian
dien!

Didelė nuolaida už 
tamstų seną plovyk- 
lę ir priimsime kai
po įmokėjimą.

Liekančius galėsite mokėti po $1.00 į savaitę ar
kiek išgalite.

, MANUFAC.TURINfl ICOMPANY6T

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

DYKAI! DYKAI!
PINIGAIS
DYKAI!

Dykai Kas Keliirtadienio Vakarą
PINIGU VAKARAS
LAIMINGAJAM, JEI DALYVAUS VIEŠAME TRAUKIME 

Pirmas Traukimas Įvyks Ketvirtadienio Vakarą,

Rugp.-Augusi 20,10:30 v. vakare
3416 SOUTH HALSTED STREET

(BERMAN-BUNNIN AUTO AGĘNCY)
Turi rastis LAIMINGASIS kas KETVIRTADIENIO VAKARĄ. 

Atvykite — gal jus busite tas LAIMINGASIS.
Tikietus Išduodame DYKAI su kiekvienu 25c pirkiniu kas pirma
dieni, antradieni ir trečiadieni pas šiuos Live Wire pirklius, ku
rie yra nariais naujai suorganizuotos

HALSTED 351h BUSINESS MEN’S ASS’N
Ashland Fruit Market
3445 SOUTH HALSTED STREET

A. & P. Food Store
3443 SOUTH HALSTED STREET

Berman-Bunnin Auto Sales
3416 SOUTH HALSTED STREET

Bernice Dress & Ling. Shoppe
3437 SOUTH HALSTED STREET

Blue Castle Ice Cream Co.
3456 SOUTH HALSTED STREET

Boston Shoe Store
3435 SOUTH HALSTED STREET

Bridgeport Produce Co.
3423 SOUTH HALSTED STREET

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

The Crown Store
3442-44-46 SOUTH HALSTED STREET

George’s Dry Goods Store
34'54 SOUTH HALSTED STREET

Paul Leases’ Men’s Store
3427 SOUTH HALSTED STREET

Lerner’s Grocery Store
3400 SOUTH HALSTED STREET

Lustig’s Department Store
3410-12 SOUTH HALSTED STREET

Milton’s Men’s Store
3452 SOUTH HALSTED STREET

Neisner Bros. 5c to $1.00 Store
3431 SOUTH HALSTED STREET

New Deal Liąuor Co.
3450 SOUTH HALSTED STREET

Teter’s Shoe Store
3401 SOUTH HALSTED STREET

Union Drug Company
3459 SOUTH HALSTED STREET

United Food Mart
3455 SOUTH HALSTED STREET

Widman’s Hardware Store
3405 SOUTH HALSTED STREET

Wigoda Cigar, LiqJ&Wine Co.
3464 SOUTH HALSTED STREET

Wolff’s Palace Market
3453 SOUTH HALSTED STREET

F. W. Woolworth Co.
3449-51 SOUTH HALSTED STREET

Prašyk tikietų - Reikalauk ją - Dalyvauk Traukime
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Auburn Fancy Goods 
Shoppe

Auburn Faricy Gioods Shoppe 
randasi ądresu 3108 So. HąĮstei 
St. Šios rųšies krautuvė yrą 
vienintelė Bridgeporto, gal būt 
ir Chicagoj.

čįa atliekama ripkomis i\siu
vinėjimai. Ant rankšluosčių ir 
staltiesių turi išsiuvinėję Da
riaus-Girėno paveikslus, Litua
nikos II, Will Rogers ir dau
gelio kitų. Tie payeįksĮnj vaiz
duoja, kaip ir Kada tie didvy
riai žuvo ir kuo gyvieji atsi
žymėjo. Tą gražų darbą atliko 
ponia Antanėtė Pukštis, savi
ninkė Aubum Fancy Goods 
Shoppe, ir pardavinėja už pri- 
einamą kainą.

g. Anfjrejopąs
v W- .**r

P-nas K. Andrejonas yra sa
vininkas vyriškų ir moteriškų 
aprėdalų krautuvės adresu 
ifŠ5 ’ Šo. Kalstė^' St Jjs^Užlai- 
ko geriausios rųšies ir Vėliau
sių madų vyriškus ir moteriš
kus Žęyepykuš.

Norintieji įsigyti gerus če- 
verykus, kreipkitės paduotu ad
resu ir išsikirpę nusineškite jo 
krautuvės apskelbimą, kuris 
telpa Naujienose. Gausite nuo
laidą ant yjsi| pirkinių.

— F.

f t .... .

PuMi fnJsav0 žmP^- Šmitji, pamatęsKyiOJ yaZllJOKllje IQU policiją, iššoko iš ketvirto m-

tografuotis Lietuvių
'Paufinese kapinėse

mų augšto ir užsimušė.

P-nia Marė Dundu r

t 1

"T—

DAILY BUSINESS DIRECTORY

-T F

¥ KLAIPĖDĄ

taamioe"ai
ŠVEDŲ AMERIKOS 

LINIJA 
% • * >

(Per Gothen)?urga. Švedija)
Patogi ir grebia kelione 

Pigios l^jyakęriiįfl ^49 
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Rugpiučio 18 
Rugpiučio 27 
....' Rugsėjo 5

Rugsėjo 10

Kųngsholm, ...
Droftningholm
Gripsholm.......

• Kungšholm ....
Platesnes žinias apie kelione teikia
veltui ir. parduoda laivakortes, visi 
musu autorizuoti Jaivakorčiu agentai 
ir visi $vedu Amerikos LinijotfCS^y- 

« iriai, <įSįP‘ " W
* SWEDISH AMERICAN LINE 

181 ’Nbrth Michigan Avenue, 
Chicago, III.

Skelbiasi Naujienose
Bruno Venckus, Wholesale 

Liųuor pardavėjas, pradėjo 
skelbtis “Naujienose’'. Jis ma
no, kad lietuviai taverną savi
ninkai, žinodami jo adresų, 
pirks įš jo, ažųoįt pirkti iš-sve
timtaučių, ir prisilaikys obal- 
sio “Lietuvis pas Lietuvį”.

Reikalaudami gėrimų taver 
noms, šaukite Bruno Venckus, 
Lafayette 2114.

Adv. K. Jurgelionis dar ši 
sekmadienį, tai yra, rytoj, fo
tografuos Lietuvių Tautiniu 
Kapinių paminklus — nuo rytų 
iki 5 v»l- ifelCT

Iki šiol jis yra nufotografa
vęs apie 150 paminklų ir šiaip 
daug kapinių vaizdų.

Kas norite nusifotografuoti 
prie savo šeimynos paminklo, 
bukite rytoj kapinėse ir parei- 
škite savo nprą kapinių ofise. 
Tai bus bene paskutine progą 
įsigyti gražią fotografiją už 
npnąįnąĮę kainą. Visų fotogra
fiją jąu reikia Lietuviu Tąųti- 
nią Kapinių Istorijos Knygai.

— F.

Lietuviai įr lietuvai
ty paėmė 

vedyboms
P-ną^ 4ęl)P 
įėjo į biznį partneriuo

se gų A- K MąsiuJię
STOCK YARDS — Tuojau 

po buvusio gaisro stok j arduose 
tapo pastatytų keletas naujų 
namų. Ties didžiaisiais vartais 
viename |š jų yrą šaąni lieti)' 
viška užeiga. Tą užeigą atL 
darė p. Masiulis, pirmiau buvęs 
ręątaurącijog ijbizDy. į>ąbąr 
p. Masulis priėmė sau pagelbi- 
ninką į partnerius, p. Joną No- 
meną. Kadangi p. Nomęnas 
per 20 metų su viršų yrą dir
bęs stok j ardų apielinkėje, tai 
jį visi ukipipkai gerąi pažysta, 
nors ir du ar tris kartus per 
metus atvažiuoja į miestą. 
P-s Nomenas yra malopaųs bu- 
cįo žmogus, suamerikoriėjęs) bet 
tikras *ir geras ‘^ietuviš^ ^Ta^ 
verną randasi antrašu 4171 S 
Halsted St.

, „Ę .praęiti.es.j An^rik^.s.įĮię^- 
viams yra žinoma scenos dar
buotoja Mrs. M. Dundulienė. 
<fi dabar gyvena nuosavam na
me, 615 Čoųrtland Sq._, Hart, 
l^ichi^an. Kuris laikas atgal 
buvo susižeidus dešinės rankoj 

. ■' .1 l ' ■* • ■> ’ 1 ■ ’ * ’ ■ i

d,eląą, iš to gavo kraujo už- 
nuodijinią. Apie tai buvo ra 
šyta Nąu'jienose.

Pastebėjus žinią, jos brolių 
duktė, Mrs. ĮVĮL Sinkienė (ĄuS 
takalniutė), nuvyko tetą atlan
kyki ir esant reikalui pasilikę 
per tūlą laiką>. kad padėti šiek 
tiek ligonei.

J. A. Sinkus gavo iš žmonos 
žinią laišku, kad M. Dunduli©' 
nės rąnką pradėjus gyti b 
esąs pašalintas pav.ojus po tri 
jų operacijų. J. A. Sinkus lin
ki kuogreičiausiai M. Dundu
lienei pasveikti, nes jis labai 
pasiilgęs žmonos Marytės ir 
Šeimynos. Nelaukdamas ilgiau, 
šiandieną važiuoja į Hart, Mich.

m. ir

m, ir He-

m. ir
■ » 'I

Ed

An

Šie liettfviai ir lietuvaitės ii 
siėmė "
dyboms:

StanleĮy Jęsųnas 26
Loretta Elevich 24 m.

Tony §kuseyich 30 m. :‘r Fay 
Darneil 17 m.

JohjĮ Spųda^9re 
lęn Kolis 22 m.

Stanley Stockus 22 
pa Kįng p pj.

Stapley Parąt 25 m. ir 
geline Gabrys 24 m.

Emil Sjtfąkis 23 m. ir Emma 
Bulsis 18 m. (Valparaisoj.

John Lojąseęsky 21 m. ų 
Irene Rutkowski 20 m.

Pet.er Santowski 33 m. jr 
Anna Bitaut 23 m.

Frąnk Mozek 49 m. ir Sfella 
Daukšas 49 m

— VBA

—L

Vyrams Nunn-Bush
Čeverykai

Moterims Supreme
Fashion Čeverykai

1735 So. Halsted St
K. Andrejonas C
* V * * V 0 ■■■•*• «* f »• » 4 * * (• NTj-

________ Chicago, III.
Šį skelbimą atsineškite, gausite didelę nuolaidą ant visų :pirkinių

HA 251 KUOPOS PIKTAS 
Ęųgpiųčjo-Ąugust 16 dieną, 1936 

SPRING, IW DĄRŽE, 
82?w ir Ęeąą Aveąue

Skersai nuo Tautiškų Kapinių, Justice Park, III.
pradžia 12 valandą dieną. ' Įžanga VELTUI.

Gardus gėrimai ir užkandžiai, įvairus programas, . puįki ir garsi 
BILL BACINE ORCHESTRA. Komisija širdingai' kviečią visus lie
tuvius ir užtikrina gerą laiką visįeiris. ‘ ’i- ; > - ■, :»•

_—--------------— --------------- ---------------------------

PIKNIKAS
— RENGIA — 

15 VARDO LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIUBAS 

Sekmadienį. Rngp -AiĮgusl 16 1936 
SHADY TREE ĮNN, buvusiam Spaięip darže 

Archer Avenue—Skersai Oh Henry Park—Wijpw ’ Springs, III.
Įžanga 10 vai. ryto. DYKAI Mpzika-^Ęriedį’s !Or|ceHr?
Programą susidarys iš sunkumų kilnojimo, ristynių ir bokso. Risis 
“Wild Man” V. Bancevičius, senasis J.” Ęaricevičius ir Felix Jakaitis.

FftA'N&ŠIMO" “
Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad aš 
perkėliau savo “Tavepią” nuo Archer Avė. 

po naujp antrašu, 
. .3245 W|e^t 63rd Street 

Pusė bloko i vakarus nuo Kedzie Avenue.
PO VARDU <?THREĘ STĄR ĮNN” 
' Subątėj, 15 dieiįą Rugpiučio, 1936 

Ęus pirmas atidaryčiau Wuiqj vietoj .
Prašau visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į naują 

vietą, užtikrinu, kąd busite užganedipti. 
MARCELĖ VALANTAS,

3245 West 63rd Street
Tel. Hemlock '40^7

S

" ALFABETO^TVARKOJ
ylojams susirasti,^ kur įgalima n

‘   Y J. . YJ .

į
$įs skyriusyravedamas tiks f u pagelbėti musų skbįjb

Visi pašalpos gavė
jai turi iš nąųjo 
užsiregistruoti

$3,Q()0 Chicagos šeimynų 
gaųnąpčią pašąjp^ turi užsį- 
regisįruoti iš .naujo, t. y/, iš
pildyti vėl aplikacijas pašąj- 
pąi gapti. Naujus pąšalpgą- 
viij registracijos tiksiąs yra 
išbraukti iš 'sąrašų tas 'šeįipąs, 
kurių ekonominė padėtis par 
gėrėjo.

ai+a
nnc'Vf'ff iru

diena 
prieš-

Ryt, nedėldienį, 16tą 
rugpiučio, litą valandą 
piet ir vėl Progress krautuve 
rengiasi pavaišinti radio klau
sytojus gražiu4 if įdomiu radio 
programų. xKaip visiem žinoma, 
šią programą išpildyme nėra 
vartojama plokštelės, bet visuo
met dalyvauja žymus daininin
kai ir muzikai. Ir ryt dienos 
I>rc>grapias bus pąnašaus turi
nio, kurio išpildyme dainuos 
žymus dainiųinkąi, muzikai K ii; 
t.t. Prie to, bus įdomių žinių 
ir svarbių pranešimų iš draui 
gijų judėjimo ir biznio srities.1 
Patartina nepąipiršti pasiklau
syti. '

— Rep. J

BU driko programas >
" WCFD

Kiekvienam yra malonu pa 
siklausyti gražių dainų, o ypa
tingai geros orkestros. Tomis 
ypatybėmis pasižymi BųcĮrikc 
radio programai. Tad ryt va
kare, t.y. sekmadienį, primin
ima, kad bu*s puikus Juozo Ęu 
driko fejd^iarpas radįp prog^ą- 
mas nuo 7 vai. vakare iš did
žiulės WCFL stoties. Be gra
žių dainų solistų, išgirsite pui
kią Budriko radio orkestrą su' 
jįąųjais kuriniais. Taipgi išgir
site žinių apie ateinančios sa
vaitės specialius išpardavimus 
trijuose Budriko |<rąųtpvėse: 
3343-3347 ir 3417 S. Halsted 
st., Ghicągoje. Ypatingai ver
tėtų kiekvienam pamatyti pas 
Budriką naujųjų 1937 metų 
rądįy parodą, Taipgi įšsirin^- 
ti jau žieminį pečių: anglinį ar
ba alyvinį, kurių Budriko krau
tuvė ką tik ąpląikė 200 naują 
modelių. — Š.

ONA LAURINAITIENĖ
(po tėvafl

-w ar • '

m., 6:30 vai, 

Laurinaiti!__
Pueblo, Colorado.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną.., motiną Barbo
rą, po tėvais-Kazlauskaitė, tė
vą pranciŠkų, .brolį Antaną ir

tetą Pauliną Jahrke, pUssese-" 
’ ’3'-’ " V-U.
jos šeimą gimines.

Velione gyveųo po 
4406? Sol Campbell A 

‘ Kurias1 pašarvotas 4147 So. 
Kedzite Aye., LAFayette 2644.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
rugpiučio 17 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta i švč. 
Pąnęlės Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčią, kųripj įvyks 
gedulingės pamaldos už velio
nės sielą, po paipąįdų bus nu
lydėtą į rv. Kazimiero kapi
nes. 1 ■ •

Nuoširdžiai kviečiąipe yigųs 
gimines, draugus-geš1 ir pažyš- 
tamus-aš dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nulipdę:
Vyrąs, Mptjną,, Tėyąs, Bręįįaif 
Broliene, Tėfa, Pąss^sere ir

Gimines.
Laidotuvių direktorius Ląęhą- 
wicz ir Sunai. Tel. CANal 2515 ■

, URBIKAITĖ)
Mirė- rugpį^čio^ll d., 1936 
., 6:30 val,ffi'vakare, sulaukus

40 rnętjj amu^.' ,A* a. pna 
Laurinaitiene®* gimė Amerikoje, 
Pueblo, Colorado.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą .< Antaną^, motiną Barbo
rą, įjo tėvais-Kazlauskaitė, tė
vą pranciŠkų, .brolį Antaną ir 
brolienę Sofiją, brolį Julijoną,/( 

rę Petronei^, ŠfrąįoųisĮciėnę' ir

i antrašu 
Avė.

Užsimušė
Policija atsiskubino adresu 

435 West North avenue, kad 
areštuoti' ifarry )y. Šnnth’ą, 
įyrią kėsinęsis, kirviu nužudyti

z igjfc
įvairią paprastų ir nepaprastų daiktų, intąisą irrelkmėtių^ J eigų1 ii'telpančių čia skelbimų 
pegdlite* sų$i\asti Jko deikot, l pdš&tkite jNgujienus^^^ ir. Į klauskite « Biznių - Paftirėjo.

r?

AUTOMEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiamą tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto mė- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

AĮJTPM.QBILIŲ SAVININKAI, 
lei jųsų kąrąs dąr neperėję per ip- 
špekciją ai* dęl ko nors abejojate, 
tai ątsįvežkite pas mane automobili 
ir ląisnĮ kąrtų (rasite) aš jums ma
šiną prirengsiu ir gaūsiu tėgt štikeri.

RAMOVA AUTO ŠHOP, 
834 W. 35th St. tel. Yards 6547.

Savininkas John Mikšis.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buicįc 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS ĘŲĘAITĮS 

806 West 31-st Street 
Vjctory 1696

John SpitĮis
Gas ir Ąuto, Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
’ Virgįnia £121.

Educgtįpnąl
Mokyklos "

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame piaŠtu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

.31.06 S. jlalst'ed St., Chicago, III.

♦ LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLI 
Tonsilai išimami ' " ’ j 

vaikams ................— 
Palągas ligoni

nėje ......l:....—------- J
Akušerija na- Si Kiflfl 

muose ....... —------ ... I V VU
Medikalė egzami- SlaAn 

naciją ....................
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.' '

New Century Tavern
BERGHOFF ALUS

*

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF ffi AMBROŠIA 

’ ALUS.' ‘
3267 So. Halsted St

Jpįb. Tarpru
Pranešu visiems draugąmą ir pą^įr 
tumiems, kad esu Tavern biznyjv. 
Musų užeigoje visados randasi 
ręs rūšies degtinė, vynąs, alus Ap)- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika įeštadieniąjs. *“ U^-

‘ ........... ■■■■■ rM '■ : ■ I

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,0.00 automobilių didelis 
pasirįųkimaš senų ir naujų automą- 
biliįl Halių 'taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobjlių už lą- 
bai prieinamą kalną; nesigailėsime 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUPĮOS 

CONįAD’A^ 
PBOTOGRAFĄS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams ' diioda $5.00 gražią 
dovąną. Modernišku Vestuvių Pavei

kslų tuzihas $12.00........
'r Tel. Englęwood 5883—5840

JOS. & PAULINA JACIKAĮ7 ‘ Tel. Englėwood‘ 279ž” 
’ 6556 So. State St.'

fcaippas fforth yVęsf 66 St.

*ANGLYS—COAL
M Bepuvę M2 

Grane Coal Co 
5332 S, Long Avė 

Chicaco, 111.

< . ..........  i.,/ • <& flF-f

Poęahontas Mine Run Screened 
5 tohaf>?tir daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
<■ A 1 . ' ‘ • • •

Chernauckas Coal 
Company 

1900 So. Union Avė.
Jei. CANAL 2183 '

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.
• RgSTAURANTAĮ r 

Universal restąjįraftt 
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI

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

EAGLE RESTAURANT*-— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
GoodsShpp

Atliekame Rankų Išsiuvinęjimą 
3ibŠ SO. HALSTED STREET

• ii . . .

. -y- : . t.’ •* r: r

AGOTA JURGAITIENĖ 
kurį pure rugp. 10 dieną ir 
paiaicįęta tapo rugpiučio'14 d., 
o dabar ilsis $y. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus įr 
negalėdama ątsįdėkąypįi .tjem?,, 
kurie suteikė jai paskutinį pa- 
tarnayiąįą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą. 

. Mes .atmipdąmi ir apgaįlėdą- 
mi 'jos prasišaliniiną Tš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką daįyyayiisiems laidotu
vėse žmonėms ir "suteikusiems 
vąipikus draugams. Dėkavoją- 
,jne’ riiųsų dvasiškam tėvui, 
kun. <A)kąyicįųį» atlaikė 
įspūdingas ?.pamaldąs už jos
sielą;' dėkąyojąmė graboriui S. 
U? Sku'duikrivis savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžinas- 
tį, o mums palengvino perkęs- 
ti ųuliųdįiną ir rūpesčius, dė- ' 
kayojame grabnęsiamsj drau
gams ir pažįstamiems ir kai
mynams ir pagalios dėkavoja- 
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms', "o tau 
musų mylima' sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Suniis, Sesuo, šyogeris ir 
*1". (jįmipės.

■ *■■■

Zię^ONTAS ŠULSKIS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

apie rugp. 11 d., 1936 m. su
laukęs . 45 m. aipžįaųs, giipęs 

.Panevėžio apskr., Miežiškių 
• -parap.:, Miškinių kaime.

Amerikoj išgyypųp 26 pietus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Lauriną ir brolienę, se
serį Grasildą, švogerį ir šei
myną, 3 pusseseres Karoliną, 
Grigonienę, Domicėlę Kulbie- 
Ūę, Anatalįją Bųtkunas ib jų 
šeimynas. O Lietuvoj— broli 
sieserį ir giminei.“ Priklausė 
prie Teisybės Mylėtojų Dr-jos.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 15 d., 10:30 vai. ryto iš 
Mažeikos koplyčios 3319 Litu- 
anįca Aye. i šv. Jurgio pąrap. 
bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zigmontp šplskįo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti , laidotųyėsę ir suteikti 
jam' paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Įbrplis, sesuo, broliepe, švogę- 

ris ir gimines.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Yards 1138 j ■

t Siunčiam GČJęs Telegrama | ’

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankįętams 

ir Pagrabams
8316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

• SALDAINIŲ KR:— 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ir Čigaretai 
3150 ŠO. HALSTED STREET 

P. SIRBIKĘ, Savininkė

. SIUVEJAI-TĄgat 
John Gricius Taijpr 

Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug mėtų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus aut 
užsakymų . ir' taisome ir kliųinarneį 
senus už prieinamas kainas. Dar-;

gara8nW. 34th St.

m

įLaidotuviij Direktoriail
JUOZAPAS

REPublic 8340

ONA GALVANAUSKIENĖ, 
po pirmu vyru žekienę/jpo 

tėvais Vięrącaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rpgpiučįo 13 d., 5:25 yąl. yąk., 
1936 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Tauragės apskr., 
Kvėdarnos pąrap., Buišių km.

Amerikoj -išgyveno 42 metu.
Paliko dideliame nuliudim'e 

vyra Jękubą, 3 dukteris, Oną, 
Kazinąiėrą, ir Bronlslavą, 2 šp- 
hu Vincentą ir Juozapą žėkus, 
3 žengus,. J. Njeman, )y. Ryąn 
S. Vituą, marti CĮąrą, 11 anū
kų ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
^618 Sp. Paulina St.

Laidotuves įvyks pirmadieni, 
rugp. 17 d., 8 vai. ryto iŠ na- 
nrn į šv.Kryžiaus pąrąp. bąž- 
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už Vėlionėš sielą, 
o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Galvanaus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutekti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Vyrąs, dukterys, sunai ir gim.

Patarnauja laid. dir. J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.,

1325 North Halsted Street
Musų užeigoj ‘ visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip amerį- 
koniški. tAip iiripdrtudti’ ir vlfokios 
rųšies mąi$yti alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vistis iijmųtfųA ir pąžįsįįmųs atsiha- 
kyti.

Savininkės Mama įr Duktė. 
EMMA "IR EMILY.

Troy TąyjefjĮ
rw$w m- 

ros rūšies degtinė, Vynas, Topaz įr 
Kdller alus U rigarai. Penkttuįm-

duoį^na žuvis veltui, Mtjk 
dieniais muzika ir užkandžiai Taipgi 
yra ir erdvingą svetainė gražiai 'u- 
pųęšfa sų jiaųg ątąlų mę^eripM? įr 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir " kitokiems parengimams. 
Kyįečiame risųs"draugi ir pąftstą- 
piug. Suvirinta*
FRANK ir MAfeCĘLLA S0IMKĄI 

4314 Archer Are. tėL Lafayette' 2617 
—/. j'm.---------

21-st PLACE TAVERN
& ĖESTAURANT

Stęįkai porčiapai ir kiti šilti yaį- 
giai, Riverside alus, visokios* g^ros 
rųšies degtinės ir savininko Vardu 
A. Stųkąs Tony’s Privąte Stocįk deg
tinė ir cigarai. Savininkai— 
ANTANAS m AGNĖS STUKAI

701* W. 21st Place
TeĮ. CANAL 7522,

■.......  - ■■■■» ■■■ ■■ I ■ . ............  ■■■ , ........... ..
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Pete’s Inn
Mąno užeigoje visados rąndasį ge
ros rųšįeš dagtinė, Garderi City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir jnąndągus patarnavimas. JJž- 
eiga prieš lietuviu tautišku kąpinjų 
Vartus. Kviečia visus šarinihkas, 

FETIUYOUNG
82nd and Kean Avenue

LEGION INN
. j|RRW»»-. Ir PjRrt®- ‘ 

miems, kad esame naujame tavęyn 
biznyje. "Musų užeigoje Visados** rian- 
dąsi' geros Fu$ies’ dęgtipi 
C^ęam jCity ąųis, cigarai, 
Penktadieniais veltui-Žuvis, Ow>v»u.V' 
njais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
syetąinė gražiai išpuoštą dęl vestu
vių, pariti ar kitų 'parengimų. Savi
ninkai STANLEY ^BAGDONAS ' IR

K

Green Mill Tavern
Musų "užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtipė, vypas. Ąpiljrozia plūs 
10 uncijų UŽ’ 5c cigarui, šeštądje- 
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENE

'Tel. Boulevard 9336 '

Malte Biągo Tąvejn
Mu'sų užeigoje randasi geros yų- 

šies’ degtine,; vynas, Monarch alus, 
Cigarai .ir mąlppųs pataraąyitaąs. 
Prašome visi ųrąųgąi ir lietuviai ąt- 
silahkyti ir linksniai laiką praleisti.

Sąrinintej MALKE BIAGQ ’ 
Tęl Lafayette 1490 

435§ So, OaĮįfppiįą 4v.
. .< « '»• «*■»»■’-' • " ” 'į ' "< •
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Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinį, 
šampanas, vynas, ScĮilitz alus ir ci- 
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENfi, Tel. Pullman 0151 

136 E. 107th Street

Lietuvys Venckus
Bruno

* *

. Vholesale Liquor > Pardavėjas
N 4270 ARCHER AVENUE
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Antanui Kundrotui 
padaryta operacija
Draugui Antanui Kundrotui, 

6829 Calumet avenue, šiandie, 
rugpiučio 
padaryta 
Evangelical

operacija 
kuri 

ir Mor-

bendrai
Tačiau

15 dieną, rytmetį 
tonsilų

ligoninėje, 
randasi prie 54 gatvės
gan Street.

Tonsilų operaciją, 
imant, nebūna sunki, 
ne visų žmonių sveikata vie
noda. Be to, drg. Kundrotas 
yra jau pagyvenęs žmogus, c 
pagyvenusiam žmogui taip ope? 
racija, taip bet kuri kita liga 
būna sunkesnė.

Visgi reikia tikėtis, kad jis 
pakels šią operaciją lengvai ir 
greitai pasveiks.

Drg. Antanas Kundrotas yra 
senas socialistas dar iš Rusi
jos laikų, pergyvenęs 1905 me
tų Rusijos revoliuciją, jau jo
je aktyviai dalyvavęs. Amerikoj 
nuo pat atvažiavimo į šią šalį 
įstojo į Lietuvių Socialistų Są
jungą ir šiandie tebėra jos na
rys ir aktyvus darbuotojas 
Jis, galima sakyti, yra tikras 
veteranas socialistas Amerikos 
lietuvių tarpe.

P-nia Kundrotienė, buvusi 
Skamarakienė, irgi socialistė.

Du bankai išmokėjo 
$900,000

„ 1 1' ...... ......... ................. . t

at 9:30 P. M. Listen and be 
convinced, there’s nothing likę 
first hand Information.

You will . discover that the 
Stephenses, under the leader- 
ship of Charles, have gone 
“rądio”. Charles does the talk
ing, Mrs. Stephens provides the 
talent, and George, ohce more 
in hiš, is it the favorite?, role, 
is the silent partner.

A group of “Pirmyn*' mem- 
rbers, unofficially, made the in- 
itial musical bow for the pro- 
gram. In the . hands of both • 
Mr. and Mrs., they handlea1 
the job smoothly, doing credit 
to the sponsors and striking 
a new note in content and ar- 
rangement of Lithuaniart radio 
prograins.

So, next Wednesday “Tune 
In!” We suspect this “Tune 
In” business will keep you go
ing strong for some time to 
come.

o * * *
“In a parting gesture to sum

mer and to give us one more 
chance to swoon in the fra- 
grance of summer air and re- 
vėl in the warm rays of the 
sun, bėfore Neffas beckons 
“Pirmyn” is arranging an out
ing.” To keep the pace, “ga- 
thered in the spirit of comrad- 
ship, ‘Pirmyn’ and friends, that 
are regiment, will make Jeff- 
erson woods ring with song 
and open arms to kindly folk 
gathered 
pleasures”.

Now, to 
the outing
the Jėfferson Woods, on the 
Northside, where-to you. can 
transport yourself with not too 
great difficulty even in a 
street-car.

And, naturally, as it is cos 
tumary to say in a picnic not- 
ice, we invite all, you wiil have 
a good time, and there will be 
things to eat and to drink, and 
games, and etc.

We mušt not 
itions of picnic

_________ ■ * > • 'K.

NAUJIENOS. Chicago, M.

Sensacingiausis i atimtų karų 
Išpardavimas

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

Jus niekur nerasite tokių kainų. Mes turime didžiausį vėliausių karų 
. modelių rinkinį.

GARANTUOJAME KAp SlJTAŲPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT

Kiekvienas mus

Šestądį^nis, rugp. 15, 1936

For Rent

. modelių rinkinį.

I BILE KOKIO MODELIO ? ' 
kvienas musų ' kąrąs. besąlyginiai garantuotas, kad jus gausite tą 
patį patarnavimą kaip ir iš naujo karo arba grąžiname pinigus. 

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MUSŲ BARGENUS
PONTIAC 6 garantuotas tikras 

1986 De Luxe Sedan, vartotas 
( tik 30 dienų. Naujutėlis visais 

atžvilgiais, turi įbudavotą tru
nku, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai....... $245

DE “AIRSTREAM”SOTO 1986 ______
Sedan nesenesnįs kaip 60 die
nų, negalinih atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai ...........  $285

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
Vlrginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

there for simple

talk plain langirage- 
will take place at

BUICK tikras 1936 De Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. garantuotas ir vartojant 
bus tas pats kaip ir naujas. 
Tikrai tai gražiai padarytas 
karas. Turime ir keturius ki
tus paskiausio Buick modelio 
už tiek pigiai kiek $235

REO NAUJAU SIS j934 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 1932 “Fly- 
ing Cloud” Sėdau $9 9 H
už liktai

HUDSON 1934 De Luxe Sedan. 
Važiuotas vos tik keletas šim
tų mylių. Garantuotas kad 
duos jums 18 miylhl su galio
nu gaso., Tąipgif 1932 , Sedan 
kaip naujas južv ŠI CIK 
tiktai ........ .......................W

Financial
Finansai-Paskolos x

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai 

Gordon
Real EštateCHEVROLET naujausis 1935 De 

Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1933 $9dK 

Sedan už tiktai ........ fevv
FORD tikras 1936, Convertable 

Coupe su ruriible sėdyne, ga
rantuotas naujutėlis, . turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi
gius kaip .. $245

s* •" ' ■. /,

STUDEBAKER 6 vėliausis 1934
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tąirus, trunką, 
heaterį, saugius stiklus, .taipgi

? 1932 Studebąker Š99R
Sedan už tiktai ....... fefcW

809 1 Z. 35th St.

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
Yards 4330

NASH vėliausįs 1936 DE LUXE 
Sedan.' Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pil
nai įvertinti, taipgi turime du 
1933 Nash Sedanus Š9R5 
pigiai kaip .  fcvv

AUBURN 1932 De Luxe Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan ŠIAS 
musų kaina tiktai ........ ■

SKOLINAM PINIGUS 
Ant jūsų parašo ntio $50 Jki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance Corp.

6755 S. Westem Avė.
Julius Namon. Prezidentas

OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu-į 
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su 
įbudavotu trunku už $3251 
tiktai ............ ...    j

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai.. *195 Furs

FUR KAUTAI PAIMTI MAI
NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų, Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

Du uždaryti depresijas pra
džioj bankai išmokėjo $900,- 
000 keliems tūkstančiams chi- 
cagiečių. Vienas tų bankų 
buvo West Irving State Bank, 
6500 West Irving Park blyd. 
Jis išmokėjo 90 nuošimčių 
įdėlių. Kitas bankas buvo 
Cosmopolitan State Bank, 
prie Clark Street ir Chicago 
avenue. Jis išmokėjo 100 pųp: 
šimčių.

, and etc.
fail the trad 

publicity.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

With the vacation season 
drawing to a close and the joys 
of summer soon to give way 
to bronze of autumn, we re- 
tum to the job with a long- 
ing eye on the sunburns, sand- 
in-your-sandwiches, ants-in- 
your-soup of a hectic vacation 
(Strange, we put up with that 
and always ask for more.)

We feel lighter at heart no- 
ticing that in similar circum 
stances are many others who 
have regretfully given tfp com- 
munion with nature, by the 
lake front or out in a country 
cottage, for the drudgery of 
the desk or lathe.

Even the batons and pianu 
keys of the Stephenses have 
stirred, either from complete 
or lazy inactivity, giving not- 
ice that soon “Pirmyn” will 
ring the bell for all the good 
čhildren to return to school. <

Charles Stephens has decided 
ly come to live. So thorougb 
is his revival that our maestro 
is riding on air. He intends to 
do so throughout the yenr and 
the next — and the next, and 
has the assurance that he will 
not end in a špili in casė he 
strikes some rough currcnts.

If you wonder what we are 
talking about, we invite you t<» 
sėt the dial of your radio ok 
WSBC next Wednesday night,

Sensing our 
keeping our mind on work and 
from straying to hazy realms 
(we darė not call them poetic 
for fear of he-haws), Johnny 
Zickus comes to rescue us from 
totai disgrace.

He savęs you from an or- 
deal of our telling you about 
the pleasures we enjoyed by 
and in the myšterious, blue and 
mirror-like waters (there we 
go again. Thank Johnny from 
the bottom of your heart) of 
Flint Lake.

Says Johnnie:
Sunday, August 2nd, Tony 

Benik’s truck left 67th and 
Western with a» large group of 
members and friends of Pir
myn chorus for the yearly 
outing. Two hours later he 
unlooded his passengers at 
Blackhawk Beach, Flint Lake, 
Indiana.

“At a first glance the beach 
.appeared to be just an ordin- 
ary grove, būt a second look 
revealed a beautiful lake, re- 
flecting the early morning sun 
through the trees. ,

“Soon the lunches were taken 
off the truck and a site select- 
x-d under the tall trees, where 
the merry making was to take 
place.

“Al Trilik, Sočiai Chairlady 
of the chorus, wąs quite satis- 
fied at the way her charge’s 
took to the grove and lake. So, 
she too slipped off her fetching 
green overalls and was soon 
splashin around with the ręst.

“Toward noon the group re-

difficulty in

SUSIRINKIMAI
American Lithuanian Citizens Club Political and Beneficial of 

the 12th Ward laikys savo mėnesinį susirinkimą sekma
dienį, rugp. 16 d. 1 vai po pietą, Hollywood svetainėj, 2417 
Wes<t 43 St* —Paul J. Petraitis, rašt.

GRAHAM naujausis 1934 Sedan. 
Nįekad nėpamapyšito, . kad.tas 
karas buyo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ...... $215

Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 

NESVARBU KIEK NORĖTUM Už; KARA: MOKĖTI, 
NEPRALEISK 'ŠIOS PROGOS. >

Priimsime jūsų seną karą kaipo įmokesn| ir ’ likusią! daliai duosi- 
f ' _______1   A  •M — 1 . --f ' - ■* '

Pas
me iki dvejų metų išsimokėjimuu 

mus ATDARA KAS DIENA IŠKAITANT "SEKMADIENIUS 
iki 9 valandos po pietų, * f-

U. S. AUTO FINANCl’Tte.....
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

i, Atsiminkit musų numerį. . „ s

dąy every one Jiad known a 
truly Perfect Da^.- --3

The Silent Partner.
........................ • it ..... . ....

U

P urniture & Fixtures
. Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIKTURES 

1900 S. State St. CALumet 5259

| « ..ifiy—i » i iiiiįi . i Į

ported to the tab|es; where 
the girls opened baskets' - and 
boxes, revealing an assortment 
of delicious sandwiches. With 
the aid of some thirsty mem
bers a half barrel of beer wąs 
tapped and two cases of ice 
cold pųp were revealed to the 
hungry gang.

Alpon the arrival of the Ste
phenses the gang freally got 
started. (It mušt have been, 
the red swim suit Mr. Ste
phens slipped into upoh arrival 
George and Charley become 
ambitious and started to swim 
across the lake, so Severai 
members secured a boat and1 
fallowed them across.

“Toward the evening a round 
of Pinockle was played, the 
finai loser to built the f irę for 
the hot dog roasting. And be- 
lieve it or not, our beloved 
leader and Johnny Rukštala 
were beaten by every lady būt 
the ladies —- and they didn’t 
play.

“When the f irę was going 
(imagine Stephens gathering 
firewood from the trucks) a 
pilė of franks was cooked and 
roasted on painted twings. 
Every lady enjoyed a hot dog 
or two more then they had 
ever mefore.

“Pete Kitchas was the real 
professional in the marshma- 
Uon toasting. Every fair lady 
who tasted some agreed upon 
his artistry.

At '7:30 the westem sky was 
brilliant with the vivid hus of 
sunset, as everything was load- 
ėd into the truck.

Half an hour later it was on 
its way. The lašt glimpse of 
the beautiful lake, resplendont 
with the deep red of late even
ing, will be remembered 
long time.

“So, with a beautiful
in the east, a clear sky over 
head, cores were forgotten; 
little aches, heat of sunburn 
and something of blistered 
hands were 
ckoned with

for a

moon

TabakoKrautuvės
' Tdoacco.JStores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

CL ASSIFlED ADS
Business Service į

' Biznio Pataynavimaa į

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir jiataispme visokios, 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus.- Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

vicTOR Bagdonas 
Apskaitliavimas dykai 
Local and LOng Distance 

Furniture and Piano Movins? 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaūninkais. Maža narinė 
mokestis, Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 ’ vai.' Vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki pięt.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Divįsion St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinam pinigus ant mortgįčių. 
Ųžrašom visokios rųšies apdraudas- 
—Insurance., Padarom . dokumentus. 
IšrendUojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800
K!........................ - Z,-'. - |

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai, apskai- 
tliavimų. 25 nietai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

things to be 
tomorrow, būt

re-

COAL

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU . apsivedimui draugės. 
.Esu .41 metų* be .šeimynos. Plates
nių žinių suteiksiu per laišką, 

j Box 492, 1739 go. Halsted St.
Chicago, III.

IEŠKAU apsivedimui merginos ai 
gyvanašlės nuo 31-89 metų amžiaus 
be skirtumo bile išmintinga dėl gra
žaus gyvenimo. Esu našlys viduty 
nio amžiaus gražiai atrodau, turiu 
darbą visados. Atsiliepkite laišku. 
Girtuoklės nerašykite. Box 495, 

1739 So. Halsted St.

Help VVanted—■Malė
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU vaikino dirbti Taver
noj darbininku. Vietoj gyventi. 2552 
West 63rd St.

REIKALINGA gero byfbonerio 
darbui nuo štukos, tokio kuris gali 
lupti — strip rounds. Illinois Pack- 
ing Co., 911 W. 37th Place. Tel. 
Boulevard 1781.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA merginų namuose 
ar dirbtuvėj dirbtinoms gėlėms dirb
ti, 65 E. South Water Street, kam
barys 805.

REIKALINGA mergina 20-25 la
bai geriems namams. Nėra virimo, 
maloni aplinkuma. Ardmore 1999, 
1018 Berwyn.

JAUNA patyrusi mergina bend
ram namų darbui, geri namai, pri
žiūrėti 8 metų vaiką, $6. Harrison 
7060, Mr, Marcus, 309 So. La Šalie 
St. Kambarys 101.

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namų darbui, references, 
apsibūti savam kambary, vaikas.

‘ SunnySide 8744.

REIKALINGA moteris; lengvas 
namų darbas; maža šeima, apsibūti. 
Glickman, 1422 So. Trumbull, Craw- 
ford 0572.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBfi IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios, ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 Už TONA 
Del* informacijų pašaukite 

MINE ĄQENT 
Kedzie 8882

REIKALINGA veiterku, fontano 
merginų, būso mergina ir vaikinų, 
virėjų, kotelių merginų, patyrusių 
ir ne. A. J. McCoy & Associates, 
Suite 1128, 140 South Dearborn St

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti i taverną. 3139 So. Hal
sted St.

RENDON Storas, geroj vietoj. 
Tinka bile kokiam bizniui. Didžio 
25x50. 6954 So, Western Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino prie mažos šeimynos Kreip
tis 887 W. 34th St. iš užpakalio 
antros lubps.

PASIRENDUOJA didelis šviesus 
kambarys su visais parankumais, 
vedusiai porai, gali gamintis valgį.

7115 So. Honore Street.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
su valgiu ar be valgio, 2 lubos iš 
fronto. 3243 So. Union Avė. ,

' ■ t
ANT RENDOS gera vieta dėl ta- 

verno, nes išdirbta per ilgą laiką; 
yra ir zvisi fixturiai Renda pigi, 2 
kambariai užpakaly. 3438 Emerald 
Avenue.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos. 3356 So. Halsted St.2 lub.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERN. 5601 S. 
Carpenter Street. • •

PARDAVIMUI tavern, senas biz
nis. Gera vieta. Pigiai dėl greito 
pardavimo su arba be laisnio. 6500 
So. State St.

PARDAVIMUI grosernė yra ir bu
černės fixturiai. Biznis išdirbtas^ 
Parduosiu pigiai. 2542 W. 45 PI., 

‘Chicago.

KAMPINĖ VIETA, mokyklų da
lykai, kendės, tabakas, ice cream 
ir smulkmenos, arti mokyklos, 4 gy
venimui kambariai, auka $650. 

4757 So. Loomis.

PARDAVIMUI Grosernė ir Bučer- 
nč geroj vietoj. Priežąstis — savi
ninkas turi du biznius. 246 So. 13th 
Avė., Maywood. III,

DEL GERO biznio žmogaus gera 
proga įsigyti kampinę bučernę, yra 
per daug metų biznis išdirbtas, šita 
proga kaip tik į laiką, nes jau va
sara baigiasi. Nupirksite už prieina
mą kainą. 2502 W. G9th St. Prospect 
1844, Michiulis.

PARSIDUODA gerai išdirbti du 
tavern bizniai su namais. Klauskite 
pas Lietuvišką Žyduką. 4707 South 
Halsted St.

PARSIDUODA Pet Krautuvė, ge
ra. vieta kanarkoms auginti, 5 kam
bariai užpakaly pigiai, pritaikoma 
kitokiam bizniui. 3116 W. 43rd St.

PARSIDUODA užkandžių ir gė
rimų- vieta, biznis išdirbtas,, vieta 
gera prie dirbtuvių, 4 kambariai 
pagyvenimui. Priežastį patirsite ant 
vietos. Savininką galite matyti visą 
dieną. 2408 W. 16th St

, . Farnis for Sale 
Ūkiai Pardavimai

NAMAI ANT FARMOS puikių 15 
akrų, didelė troba ir barnės, gilus 
šaltinio vanduo, vėjo malūnas, grį
stas kelias, arti mokyklos, stoties. 
Našlė aukuoja greitam pardavimui.

A. L. WALKER
49 So. Washington St., 
Hinsdale, III. Tel. 742

110 AKRŲ FARM A, molio žemė, 
prie ežero $6500, budinkai, vertė 
$5000, Emma Sųuires, Lake Delton, 
Sauk County, Wis.

PARSIDUODA 5 akrai vištų far- 
ma, 1300 vištų, 5 kambariai, medi
nis namas, 2 karų medinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, elektros 
šviesa, ši farma randari 27 mylios 
šiaurvakary nuo Chicagos. Ben J. 
Kazanauskas, 2202 West Cermak 
Road, Canal 8887.

TURI PAAUKUOTI dėl ligos 30 
akrų, moderniškas 6 kambarių na
mas, 16 mylių nuo miesto vidurio, 
ant didžiojo kelio arti pradinės ir 
aukštosios mokyklų, išmokėtinai, 
kaina $12/100.

97 akrai 8 kambarių namas, 25 
mylios nuo Chicagos, štymu šildo
mas, pilnas budinkų sąstatas, bar
nės, 36x100, sutiks dalyti, L. Holle 
127 North York St, Tel. 495, Elm- 
hurst, III.

Vasarnamiai-Rezortai
Summer Resorts

PARSIDUODA rezortas ir farma 
kombinacijoje Lake Nocųuebay, Ma- 
rinette, Wis. 20 mylių, 307 akrai, 
100 akrų prie ežero frontu, 5 kata- 
džės, vienas didelis budinkas tinkąs 
hotelio tikslams, kiti įvairus budin
kai, Farmers and Merchants Bank, 
Marinette, Wis.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 95 akrų Wis. valsti

joj (200 mylių nuo Chicagos) far
ma ant Chicagos prapertės. Priežas
tis esame seni žmonės, negalime 
daug dirbti. Kreipkitės Mr. Burba, 
5335 So. Halsted.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
po 5 kambarius, labai gražioj vie
toj, 2 atskiri garadžiai.' Mainysiu 
ant farmos. Atsišaukite D. Grigalau- 
skienė. Klauskite Jozefos. 1446 So. 
Ashland Avė.

Reąl Estate For Sale
NkmaLžemė .Pardavimui

PARSIDUODA 2-flatis, naujas 
mūrinis hamaę, tavem biznis, gra
žioj vietoj, daugel lieku aplinkui. ■ 
ant 47, Alex Shaltis, Lake Toma- 

hawk, Wisconsin.

PARSIDUODA bargenas — 2-fla- 
tis, vana, beismentas, viškus, kaina 
$2,900.00. Savininkas 1111 W. 59th 
Street. . . ..

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj furnas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša j mėnesį $50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
įmokėjus ir po $25.0Q4cas mėnesį ir 
procentus. Į mainus7 priimsiu namą 
6 kambarių arba didesnį. Javaraus- 
kas, Roosevelt Furniture Co.. 2310 
W. Roosevelt Road, TeL Seeley8760

PARDAVIMUI 5 kambarių katadž 
medinis, labai gerame stovyje, par
duosiu už $1800.00. 950 W. 87th PI.

PARSIDUODA 2 po 4 kambarius 
medinis labai gražus namelis. Ge
riausia transportačija, garažas. Kai
na $2000.00. Agentai neatsiliepkite. 
Box 493, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, III. <

SAVININKAS parduoda 2 po 5 
kambarius mūrinį namą. Pirmas 
flatas apšildomas karštu vandeniu, 
antras pečiais. 2 karų garažas. Arti 
gatvekarių. Gražioj vietoj Brighton 
Parke. Kaina $5500.
Box No. 494, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA naujai permodeliuo- 
ta 6 kambarių katedž, viSkus ir bei- 
smentas Siaurės vakarų kampe 18th 
pleiso ir Morgan gatvės.

PARSIDUODA arba išsimaino 
medinis katadž pragyvenimui na
mas blaksų frontas ant mažesnio 
namo. 5240 So. Lowe Avė., 2 lubos 
iš užpakalio.

5 KAMBARIŲ plytinis fumace 
šildomas, gįazuotas porčius, 2 karų 
garažas, $1500.00 cash. Įmokėjimai 
$27.40 j mėnesi. 7114 So. Oakley.'

LOTAS prie Western Avė. i pie
tus nuo 100 gatvės. Ideališka vieta 
dėl bučernės ir grosernės krautuvei 
$1,200 Cedarcrest 1263.

PARSIDUODA bizniavęs namas 
ant 69th st. i vakarus nuo Western 
avė. čia yra geras bargenas. Atsi
šaukite atsmeniškai dėl smulkmenų.

2502 West 69th St. Michiulis.

2428 W. Marųuette Road. Didelis 
5 kambarių plytų bungalow. Karštu 
vandeniu Šildomas. Tile sienų virtu
vė ir vana.-Didelis plytų garažas. 
50 pėdų lotas, kanvas sienos visur. 
Agentas ant vietos. Clukton and Co. 
6715 So. Ashland Avė. tel. Hemlock 
0708

PASKUTINIAI RECEIVERIO 
BARGENAI

2 fl. muro namas ir garažas. 
Randasi Marųuette Parke. Kaina 
tik $6800. įmokėti $1800.

Biznio namas, 2 Storai ir gyveni
mui kambariai. Randasi lietuvių 
centre Marųuette Parke. Kaina tik 
$7500. i

2 (1. muro namas po 4 kamb. 
Randasi Brighton Parke. Receive- 
rio kaina tik $4800.

Geram padėjime namas, 6 kamb. 
apąčioj ir 8 kamb. flatukas viršuj. 
Randasi Brighton Parke. Kaina tik 
$2850. įmokėti $1000 arba daugiau.

* 6 fl. muro namas, beismontas. 
viškos, garažas ir kiti įrengimai. 
Randasi Bridgeporte arti. St. Jurgio 
bažnyčios. Kaina tik $4800.

Taipgi turime keletą bungalows, 
bizniavų namų, apartmentų, lotų ir 
tt. kuriuos turiame į keletą dienų 
parduoti. Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas, ?

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th Street 

Tel Prospect 3140

REIKALINGA mergina ne jau
nesnė kaip 20 bendram namų darbui. 
Būti naktimis. 3836 So. Kedzie Avė.

IŠSIMAINO 2 flatų — 4-4 kam
barių namas—-4630 So. Whipple ant 
bizniavo namo South 
šaukite. 2727 W. 38th

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate ...

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpes real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, — 
todėl jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar
nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500
Sidėje. Atsi- 
Place. *^===Ė v




