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Chinija ir Japonija pradės 
taikos derybas

Chicago, I1L, Pirmadienis, Ri^gpiučio^Au gust 9 d., 1937

Anglija pašalino na
cių laikraštininkus 

už Šnipinėjimą

Net ir žodyno auto 
. riai bolševikams 

užkliuvo

No. 186

Chinija bandysianti 
geruoju susitaikinti 

su Japonija
Dar esą progos taikiai iŠsprę- 

sti iškilusius kivirčius, nors 
padėtis ir yra labai rusti.

SHANGHAI, rugp. 8.—Chi- 
nijos ir Japonijos diplomatai 
jau padare žingsnių išsprendi
mui' prieš mėnesį iškilusį tarp 
abiejų valstybių kivirčių, km 
rie jau privedė prie ginkluotų 
susirėmimų šiaurinėje Chinijo- 
je. Jie pripažysta, kad dar yra 
progos taikiai išspręsti gin
čus.

Japonijos ambasadorius Chi- 
nijojė Shigėru* Lawagoė, |<u- 
ris sugryžo iš kruvinų susirė
mimų apygardos šiaurinėje
Chinijoje, pareiškė, kad jis 
esąs nusisprendęs panaudoti
visas diplomatines priemones
išsprendimui kivirčių tarp abie
jų valstybių.

Chinijos užsienio reikalų mi
nisterijos Nanking atstovas 
pareiškė, kad jei Japonijos arm

f /
basadorius nori užvesti dery
bas, tai jos galės ir įvykti. Bet 
santykiai tarp abiejų šalių pa
siekė tokio kritiško stovio, kad 
klausimas karo ar taikos turi / * 
būti išspręstas greitu laiku.^

“Vis dar nėra vėlu išvengti 
ginkluoto konflikto, jei Japo
nija dės dideles pastangas to
je linkmėje. Jei tos pastangos 
nueitų niekais, tai jau sunku 
bus tikėtis taikos”, pareiškė 
chiniečių atstovas.
Šiaurinėje Chinijoje yra ramu.

Tuo tarpu šiaurinėje Chini
joje viešpatauja klaikus ramu
mas. Jokių susirėmimų nėra, 
bet abi pusės gabenasi didelę 
kariuomenę į šiaurę nuo Yang- 
tze • upės, kas lemia naujus di
deliuos mušius.

Japonai toje apielinkėje tu
ri gal 45,000 kareivių, 80 lau
kų kanuolių, 50 tankų, 40 šar
vuotų automobilių, 200 lėktu
vų ir 400 trokų.

Chiniečiai gi ten turį 350,- 
000 kareivių, tyet jie yra pras
čiau ’ ginlchioti ir menkiau išla
vinti.

LONDONAS, rugp. 8.-^Kan- 
trioji Anglija irgi neteko kan
trybės dėl nacių žurnalistų 
veikimo ir tris Vokietijos žur
nalistus ir dvį jų sekretores 
pašalino iš Anglijos už šnipi
nėjimą. Vokietija bandė užve
sti dėl jų pašalinimo derybas, 
bet Angfija nuo bet kokių db- 
rybų griežtai atsisakė. , /

Vienas pašalintųjų kores
pondentų nesenai dėl tos pa
čios priežasties bųVo išvarytas 
ir iš Vokietijai draugingos Ita
lijos.

Senatas priėmė be- 
, reiksnų teismo re

formavimo bilių

40 valstybių išreiškė 
pritarimą Amerikos 

nusistatymui
WASHINGTON, rugp. 8. — 

Po 6 mėnesių ginčo senatas 
priėmė kompromisinį bereikš
mį bilių reformavimui federa
linio teismų. .Kuomet preziden
tas Rooseveltas reikalavo prie 
kiekvieno susenusio teisėjo, 
nuo augščiausio iki žemiausio, 
paskirti po kitą jaunesnį tei
sėją, tai priimtas senato kom
promisinis bilius numato tik 
mažytes teismo reformas, o 
apie augščiausįjį teismą visai 
ir neužsimena.

$1,000,000 garsaus 
jumoristo Will Ro- 

gers paminklui
WASHINGTON, rugp. 8. — 

Kongresas nutarė paskirti 
$500,000 pastatymui paminklo 
gafsiam jumoristui Will Ro- 
gers, kuris žuvo kartu su la
kūnu Wiley Post lėktuvo ava
rijoj Alaskoj.

Paminklas^ kuris bus pasta
tytas Oklahomoj,. kainuos $1,- 
000,000. Kitą pusę pinigų duos 
Oklahoma valstija."

WASHINGTON, rugp. 8. — 
Daugiau- kaip 40 valstybių pra
nešė valstybės departamentui 
pritariančios valstybės sekre
toriaus Hull. paskelbtam 14 
punktų ' “internacionalinio susi
valdymo” nusistatymui.

Hull išreiškė savo nusistaty
mą pereitą mėnesį ir pakvie
tė kitų šalių diplomatus išsi
reikšti dėl jo. 37 valstybės da
vė formalius atsakymus. Kitos 
atsakė žodžiu ir prižadėjo vė
liau* atsakyti raštu.

Bet jokio atsakymo nesu
laukta iš Japonijos, Chinijos, 
Italijos, Vokietijos ir Ispani
jos.

Hull savo pareiškime pasisa
kė prie naudojimą ginklo tarp
tautiniuose santykinėse ir prieš 
vienos valstybės kišimąsi į vi
durinius reikalus kitos valsty
bės, taipjau už taikias dery
bas, pildymą sutarčiiį, pager
bimą kitų valstybių'‘ teisių, su
mažinimą ginklavimosi, panai
kinimą prekybos suvaržymų ir 
už internacionalinį kooperavi- 
mą išlaikymui taikos.
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Alfonso sugryžo

Mirė kūdikis
' • ’ • * i

PHILADELPHIA, Pa., rugp.
8. — Kūdikis, kuris gimė jau 
mirus motinai Fra neės Bocca- 

. ssini, Jrgi mirė išgyvenęs tik 
apie porą dienų..

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
bjskį vėsiau.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 
8:01.

pas žmoną
i ; 1 . i.

LAUSANNE, Šveicarijoj, r. 
8. — Kunigas Pierre D’ArmaiĮ- 
hacq paskelbė, kad buvęs Is
panijos karalius . Alfonsas su
gryžo pas savo žmoną ex-ką- 
ralienę Viktoriją ir pilnai su 
ja susitaikė. Jiedu išsiskyrė 
neužilgo , po netekimo sosto.

Ex-karalius Alfonsas yra at
vykęs į “Lietuvos” kunigaikš
čio Augusto čartoryckio šu- 
tuoktuves su Bourbonų prin
cesė Dolores.

(Kunigaikščiai čartoryckiai 
vaidinę labai svarbų vaidmenį 
Lenkijos istorijoje yra kilę iš 
Lietuvos ir yra iš Lietuvos pa
veldėję Cunigaikšžių titulą,* tad 
ir dabar tituluojasi Lietuvos

Meksika pradėjo da
linti Yucatan valsti

joj dvarus 
—L.----------- A .

MEXICO CITY, rugp. 8. — 
Prezidentas Cardenaš .pradėjo 
dalinti valstiečiams esančius 
Yucatano valstijoj didžiuosius 
Heneąuen dvarus. i

Jis kartu atsišaukė į darbi
ninkių, kviesdamas juos susi
laikyti nuo streikų, kurie gali 
sutrukdyti vykinimą .agrarinio 
programo.

Japonai evakavo 
Hahkow

SHANGHAI, rugjį & — J^- 
poni j os ei vilią iL gyvent oj ai, ir 
kareiviai • ’Vtsai * b vakhk% ^j aponų. 
koncesiją Hankpw/ antrame 
didžiausiame Chinijos indus
triniame mieste.

Amerikiečių gi koloniją sau
go trys Amerikos kanuolihiai 
laivai, specialiai pritaikinti 
plaukiojimai Yangtze upe, 

ę —----------- --- . t

Chryslerio Plymouth 
komp. susitaikė su 

darbininkais
1 ' r ’ /

Lokautas Plymouth dirbtuvėse 
baigsis ir gal šiandie darbi
ninkai sugryš į darbą, 
i - .

DETROIT, Mich., rugp. 8. — 
Chrysleriui priklausaličios Ply- 
mouth Motor Car Co. viršinin
kai po ilgų derybų su automobi
lių darbininkų unijos atstovais, 
paskelbė pasiekę “pagrindą su
sitaikymui”, kuris leis pirma
dieny atidaryti Plymouth dirb
tuves.

Tą susitarimą betgi turės ra
tifikuoti Plymouth darbininkai.

Prieš kelias dienas iškilus 
nesusipratimams su unija, Ply- 
moųth automobilių komp. tuo- 
jaus paskelbė lokautą savo dar
bininkams ir kelioliką tūkstan
čių darbininkų išmetė iŠ darbo.

Anglija įspėja suki
lėlius

LONDONAS, rugp. 8—An
glija pasiuntė aštrią notą Hs- 

■’panijos sukilėliams Paima, 
Mallorca saloj, dėl sukilėlių 
lėktuvų bombardavimo Angli
jos aliejaus laivo Corporal.

PARYŽIUS, rugp. 8.—Prieš 
porą savaičių paslaptingai pra
puolė amerikietė šokėja Jean 
De Koven, 22 m., iš Brooklyn, 
N. Y. Buk buvę pareikalauta 
$500 išpirkimo už jos paliuo^ 
saviirtą. Dabar staigiai dingo 
ir ją ieškojusi tetulė* Miss Ida 
Sackheim, 55 m., pas kurią šo
kėja gyveno.

. • i ■ 1

VYRIŠKA MOTERIS . — 
“Jurininkas” Winifred Van 
Derby iš Grand Rapids, 
Michigan. {Ji buvo padėta 
po, areštu7 tyrinėjimui, kai 
pasirodė ,’kad už vyriškų 

/rūbų slepiami moteriškė.
i?,...'.........t..’ —.................. . .^-4
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Nusižudė kalėjime
PAXTO< JHį rugp. 8, 

Vietos kalėjime pasikorė tur
tingas * ūkininkas • Beriey C. 
Rork/ 47 m., vaidinęs svarbią 
rolę visos apiėlinkės gyvenime 
ir buvęs vienas žymiausių šįįos 
apielinkėš piliečiui y y

Prieš kelias dienas visa apie- 
linkė sujudo, kada ; jo pkyje 
buvo rasti palaidoti dq \kūdi
kiai. ' Paslaptį apie palaidotus 
kūdikius jis pats išdavė poli
cijai, kaltindamas, kad lavo
nus palaidojo ojo podūkrė, ku
ri prieš kiek, laiko nuo jo pa
sišalino. Suimta podukrė Do~ 
rotįįy Crouch,. 23 m., prisipa
žino, kad kūdikiai yra jos. Bet 
ji taipjau J|gavė tai, kad tė
vas tų kūdikių yra jos patė
vis, kuris y su ja gyveno per 
daugelį metų, vos jai sulaukus 
15 metų.

Pirmas .kūdikis, gimęs pen
ki metai atgal, tebėra gyvas. 
Bet paskutiniai du kūdikiai gi
mė be ^jokios medikalės 'prie^- 
žiuros ir gimė, kaip išrodo, ne
gyvi. Juos Rork ir palaidojo 
savo ūkyje. O kada podukre 
nuo jo pąsišalino ir nebesuti
ko pas jį gryžti, tąi jis iš pik
tumo apskundė ją policijai. 
Tęčiaus pats įkliuVo, prisipa
žino prie kaltės ir tada kalė
jime pasikorė.

Mergina išgelbėjo 
3 žmones

NEW Y OI IK, rugp. 8 — 
Banguota j ura apvertė moto
rinę valtį, kurioj byvo, 4 žmo
nės. Visi sukrito jūron ir' įsi
kabino į apvirtusią valtį. Kran
tas buvo už pusantros mylios, 
.tad niękas nuo kranto jų ne
laimės negalė jp. matyti. Bet 
viena mergina, Marjorie l\jlųn- 
ray, buvo gera plaukikė, tad 
ji pasiryžo plaukti /į krantą 
ieškoti ten pagelbos. Nors ir 
visai pavargusi, ji visitele iš
plaukė į krantą ir prisišaukė 
kitas valtis, ’ kurios išgelbėjo ir 
likusius juroj tris žmones.

MASKVA, rugp. 8. Ko
munistų organas Pravda stai
giai pradėjo aštriai smerkti 
vyriausius redaktorius Naujo
sios Mokslo Akademijos žody
no neva už skleidirųą žodyne 
“trockininkų idėjų” ir citavi
mą biblijos. į

Pasak Pravdos, vyriausi žo
dyno redaktoriai Deržavin ir 
prof. Obnorski nepadavę nė 
vienos citatos iš Markso ir 
Gorkio raštų, bet “nedrysę” 
apleisti citatas iš Lenino ir 
Stalino raštų. Redaktoriai ba
rami ir už citavimą nuteisto 
kalėjiman Radeko raštų, nors 
žodyną rašant Radekas buvo 
skaitomas žymiausiu bolševikų 
žurnalistu'. ,

Policistas nušovė 
moteri ■■■

NEW YORK, rugp. 8.—Pa
statytas saugoti žmonių gy
vastis raitasis policistas Ar- 
thur H. Chalmęrs, vedęs, tė
vas , dviejų vaikų, prisipažino 
nušovęs merginą Miss Irma 
Louise Pradier ir ' palikęs ją 
negyvą ant kelio. Mergina, ku
ri tarnavo ligoninėj, išsiėmė 
iš banko $314 ir sakėsi važiuo
janti susituokti. Bet pinigų pas 
ją nesurasta.

Cord paleido iš ran
kų savo automobilių 

kompaniją
NEW YORK, rugp. 8.—Er- 

rett Lobbon Cord, kuris iš au
tomobilių lenktynininko, sulau
kęs 43 m. patapo milionieriu 
automobilių, laivų ir lėktuvų 
magnatu, dabar paleido iš sa- I • t
vo rankų Cord korporaciją ir 
pardavė savo Šerus dviems 
New Yorko (bankierių firmoms 
už $2,000,000. Eina gandų, kad 
jis visai pasitrauks iš biznio.

Cord korporacija kontroliavo 
Auburn Automobile Co'., Avia- 
tion Corp. of Am., New York 
Shipbui.lding Co. ir Checker 
Cab Mfg. Co.

Prieš parduodant savo kor
poraciją, federalinė valdžia 
jam ir Markin buvo uždraudę 
prekiauti savo kompanijų Še
rais biržose, nes jie buk įvai
riomis manipuliacijomis dirbti
nai iškėlė kai kurių savo kom
panijų Šerus, iš ko jie gerokai 
pasipelnė.

Nuteistas daktaras 
mirė kalėjime ,

BEL AIR, Md., rugp. 8. — 
Dr. Armen. Greehut, 39 metų, 
kurį jury rado kaltą dėl išgė- 
dinimo 13 metų mergaitės, ir 
todėl jam gręsė net mirties 
bausmė, užpereitą naktį ras
tas ^negyvas kalėjime, Kaip 
matyt, jis mirė miegant, nuo 
didelio nervų įtempimo laike 
nagrinėjimo bylbs.

13 metų mergaitė kaltino jį 
ją išgėdinus savp kabinete. Jis 
griežtai kaltinimą nuginčijo ir 
įtarė ją meluojant keno nors 
pamokinimu. TečiaUs jury vis
tiek rado jį kaltą, bet teisėjas 
dar nebuvo paskyręs bausmės, 
nes buvo pareikalauta naujo 
bylos nagrinėjimo.
j’Dr. Greehut gimęs Austri

joj, tarnavęs ten kariuomenėj 
ir pasiekęs kapitono laipsnio. 
Į Ameriką atvykęs 1923 m'.

Nušovė du kalinius
EDDYVILLE, * Ky., rugp. 8. 

— Kalėjimo sargyba nušovė du 
kalinius ir tretįjį gal mirtinai 
sužeidė. Jie buk bandę pabėgti 
iš kalėjimo.

SPRINGFIELD, III., rugp. 8. 
— Dr. Frank J. Jirka, valsti
jos direktorius visuomenės 
sveikatos, rezignavo iš savo 
vietos ir gryšta į privatinę 
praktiką. Kadangi jis labai ge
rai vedė savo departamentą, 
tai jo vietą esą sunku bus už
pildyti.

NEW YORK, rugp. 8. — čia 
sustreikavo Horn & Hardart 
Co. 47 automatinių restoranų 
ir 27 sankrovų 2,000 darbinin
kų.

E LIETUVOS
Nubaudė Dovilių 

kleboną
. KLAIPĖDA. — “V.” prane
ša, kad Klaipėdos kr. komėm 
dantas u*ž kiršinimą visuome
nės Dovilių kleboną kun. Bni- 
,no Jankes nubaudė vienoje by
loje 500 lt. arba vienu mėne
siu kalėjimo, antroje byloje 
250 lt. arba 2 sav. kalėjimo. 
Be to, komendantas prašęs 
bažnytinę vyresnybę tą klebo
ną iš Dovilių parapijos iškel
ti.

. ■ \ j.

HUDSON FALLS, N. Y., 
rugp. 8. — George Dorvee, 13 
metų, dėl mažniekio susiginči
jęs su vyresniu broliu Claude, 
15 m., jį nudurė peiliu. Dabar 
vaikas rauda ir teisinasi ne-, 
tyčiomis tai padaręs, 
vistiek laukia teismas.

Suimtas žiaurus žemai' 
čių plėšikas Kataržius

iš

iš 
lt,

Bet jį

rugp. 
laivas

DUNKIRK, Franci joj, 
8. — Relgijos kanalo 
Princesse Marie, kuriuo plaukė 
600 žmonių, susidūrė su An
glijos laivu. Bet pažeistas lai
vas įstengė daplaukti iki kran
to ir iškelti visus pasažierius. 
4 pasažieriai liko sužeisti su
sidūrime.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis kriminalinė policija suėmė 
labai žiaurų ir pavojingą plė
šiką Kazį Kataržių, kilusį 
Mažeikių. A 

Kataržius Joniškio vals. 
Baravyko atėmęs 3 tukst.
Padubysio vals. iš Chmieliau- 
sko taip pat 3 tukst. lt. Nese
niai Viekšnių vals. žibikų km. 
Kataržius apiplėšė ir penkiais 
revolverio šūviais nužudė Bar- 
vydį, 75 metų amž. Sedos vals. 
pas amerikoną V. Jušką Katar
žius rado ir atėmė per 3 tukst. 
lt.

Apskritai, per paskutiniuo
sius kelis mėnesius Kataržius 
padaręs apie 50 vagysčių ir

j.plėšimų. Kataržiui padėdavęs 
plėšimus daryti pil. šliauteris 

Wobbėrv^ls7|g^yįį|c§I^į ' miestelio, kuris 
taipr pat suimtas. '

, SAN. FRANCISCO, Cal.,?rug- 
piuči‘o~8:^ _____

s,>. x ė'- t •> ■ ■:Pleasantville, Cal., nusižudė nu
šokdamas 230 pėdų į vahdenį 
nuo didžiojo Golden Gate tilto. 
Tai buvo pirma saužudystė nuo 
to tilto. ’ ’

PHOENIX, Ariz., rugp. 8.— 
Ray Butsey, kuris automobiliais 
per 20 metų išvažinėjo 80,000 
mylių, susilaukė pirmos nelai- 
mės. Bet policija pripažino, 
kad tai nebuvo jo kaltė ir ap
kaltino kito automobilio savi
ninką už neatsargų važiavimą.

THETFORD, ‘Anglijoj, rugp.
8. — Mrs. Lingwood pagimdė 
keturis sūnūs. Kūdikiai ir mo
tina yra sveiki.

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
8. — Miss Nancy Boyce. 91 
m. ir jos giminaitė Mrs. Jennie 
Cole, 69 m., žuVo gaisre, ku
ris jas užklupo savo namuo
se.

„ OMAHA, Neb., rugp. 8.—5 
mėn. atgal Paul Nerenberg 
pradėjo 
laukiant 
kūdikiui 
ligoninės
tas 600 dešimtukų. •

taupyki dešimtukus, 
naujo kūdikio. Dabar 
gimus jis apmokėjo 
ir gydytojų sąskai-

NEW YORK, rugp. 6.—Bu- 
vęs New Yorko augščiausio 
teismo teisėjas Joseph Force 
Grater, kuris prapuolė prieš 7 
metus, tapo pripažintas 
liai mirusiu, nes per tą 
apie jį nėra gautos nors 
kiausios žinios.

lega- 
laiką 
men-

PHILADELPHIA, Pa., Tugp. 
6. — Už minutės mirus Mrs. 
Mary Boęcasšini, 27 m., buvo 
padaryta cezorinė operacija ir 
liko išimtas dar gyvas jos pus
ketvirto svaro kūdikis, 
kis gal ir išliks gyvas.

Kmii-

rugp.
Vapsva įgylė Mrs. Ida 

Foley, 50 m. Bet įgilintas bu
vo mirtinas, nes moteris dėl to 
įgilimo mirė už 20 minučių.

Byla dėl kapinių

pas-

ver
da u-

KAUNAS. — Teismo tardy
tojo priežiūroje yra vedama 
kvota dėl marijavitų kapinių 
Kauno ąžuolyne. Įtariama, kad 
kapinės sąmoningai norėta pa
mažu*, bet užsispyrus, išnaikin
ti. Pirma, vedant drenažą, ka
pinių apkasimas nukąstas ir 
kapinių ribos suniveliuotos. Tuo 
pat metu nukasti ir antkapiai. 
Paskui į kapines pradėta ver
sti sąšlavos ir visokios atma
tos. Pagaliau ankstyvą šių me
tų pavasarį nuvogtas ir 
kutinis kapinių kryžius.

Nors vietos atmatoms 
sti ten pat ne kapinėse,
gybė, bet ne, jos verčiamos į 
kapines.

Saviv. ūkio d< vedėjas p. 
Bočkus, kurio įsakymu verčia
mos atmatos, teisihąsis neži
nojęs, kad tai esančios kapi
nės, bet gurguolės ved.. p. Ja- 
sinskas sakąs, kad jis įspėjęs, 
jog į kapines nepatogu versti 
atmatas. •

Pas ku*n. Tulabą buvo at
ėjęs burmistro atstovas tartis, 
taikytis. Jam atsakyta, kad 
jeigu savivaldybė kapines atr 
statys, tai bus ir taika. Dar 
nežinia, kaip klausimas bus iš
rištas. Savivaldybė siūlo už 
užverstą kapinių ’* vietą * kitą 
duoti. • '

DEGĖ KETURVALAKIŲ 
BAŽNYTKAIMIS *

• ..M.X

FAIRMONT, W. Va 
8.

ŠAKI'ĄL—-Keturvalakių baž
nytkaimy] e buvo gaferas. Su
degė P. Jusaičio dti mediniai, 
neapdrausti, 4—5 tukst. litų 
Vertės, gyvenamieji namai, ir 
apdegė V. Paužos žiedinis, 2,- 
600 lt. apdraustas, gyvenama
sis namas. Manoma, kad gais
ras kilo ■ iš y besikūrenančios 
krosnies, nes tuo laikti buvo 
verdami pietus. Vedama kvo
ta.
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VAGNERIO “HOIJSING” KILIUS - VILUS
“UŽMIRŠTAM ŽMOGUI”

i,

Įsteigs $726 Miliontį Fondą Mažų Nrimų 
Statyiritii

Pagalimus, po ilgo laukimo 
ir Jyaiffeusių spėliojimų, riįg- 
piū^io G d. SūVinytį1 'Vątšfiįjįy 
korigtesaji, pagal rekdtiiei 
čiją prėžiderito Rdosėvėlto, 
praleido biIių (įstatymą su
manymą) plačiai žirioAif ydrr 
du “Wagrier’s Hou^ing 
kūriūomi sulvetiafrha sptecfele 
komisija ir įsteigiamas fotidaš 
iš 726 milijmių dolerių atsta
tymui nūsėnusių tniestų dis- 
triktų, kuriuose gyvena mažo 
uždarbio darbininkai.

Nors tas bilitis gana apkar
pytas ir pertaisytas Įr mažai 
bepanašus į originalį senato
riaus Wagnerio projektą ir 
dar nėra atstovų brito užtvir
tintas, neigi prezidento pdši- 
rašytas, bet reikia tikėtis, Kad 
maždaug tokioj formoj jis bus 
galutinai užtvirtintas. Reikia 
pažymėti, kad svarbiausia 
provižija tame įstatyme bus 
toji, kad statomi rlž fondo pi
nigus namai neprekiuotų dau
giau kaip po $1,000 nuo kam
bario.

Ar daug iš to tas “užmirš
tas žmogus” pasinaudos?. Ro
dosi, gana didele suma pirii- 
gų, net rys ketvirtadaliai bi
lijono dolerių. Bet, atminki
me, ka<d ta suma yra Skirta ne 
vienam miestui, neigi vienai 
valstijai, bet turės būti pada
linta visam kraštui. Po $100 
ant kambario arba abelimi po 
$4,000 vienos šeimynos' namjųf j 
Nedaug tų butų pristatys.

Tai bus tik lašas juroje. 
Pats statybos darbas suradi
mas prasčiausių, labiausiai 
nusenusių kolonijų miestuose, 
nusprendimas, kurios pras- 
čiausios, jų išpirkimas, nugrio
vimas, atstatymas — ims eilę 
metų. Tokie politiški, viešieji 
darbai greitai nesistoja kurni. 
O čia butų trukumas ir nuo
mų brangumas jau dabar tam 
“užmirštam žmogui” didžiau- 
sį rūpestį duoda.

Viskas ko galima laukti tai 
gal bus tiek, kad ta komisija 
suras būdus ir priemonės kaip 
galima pastatyti namas, kti- 
ris neprekiuotų daugiau kaip 
$1,000 nuo kambario. Tuomet 
ir privatiški budavotojai irh- 
sis tokius namus statyti, juos 
pastatys greitai, skirtingose 
vietose ir kuomet bus hėijėafi- 
gųs, tai darbininkai galės juos

Chicagos Apielinke- 
’JHse Auga “Kaimai 
” 'AnOiatii”

“’i’r^ileVių^ stovyklos miškii 
pfėžėrVūdse.

ČhicAgojė pAšifėiškuš .stokai 
mažų gyvenamų butų, įtėdė'jo 
pamažu Užmiestyje, forest pre- 
žervifosė, dygti hauji kaim'ai 
“ant ratų” — tai yra! “iriąfler 
citĄjŠ’’. JAu yra kelioš tbkibs 
“kebri/ėš”, kui* bhicAgiečiai nu
sipirkę “treilerį” pasistato 
miške savo nuolatiniam gyve
nimui ir važinėja i*nAŠihbms į 
miėštą dirbti. Nors trėilėfiai 
Iškarto buvo biidaivojain'i tik 
0Ura’nkumūi keliohės'e, bet pa
sirodo; kad jiė pradės užimti 
vietą ii* nuolatinio buto. Su 
panašiu gyvenimu para'nkumas 
yra tas, kad, jei nepatinka 
apielinkė ar kaimynai, tai pi
lietis vis gali į rti’iiiiftę “perši- 
miifint” su vfeu. saVb namu į 
sau labiau pageidaujamą Vie

žmonės pasakoja, kad ša'le 
Mėlroše Park jau esąs išaugęš 
nėmužas “ten t town”, 
lapinių kaimelis”, kur 
gyvena susivežę net 
dus.
r Bet siiprAntama, tai
garinė pramoga. Ateis Šaltas 
oras ir panašus kaimai 
išnykti.

- “p‘a- 
žmončs 
rakah-

tik va

tines

Bfef, visgi, reikia džiaugtis, 
kad valdžia ėmė rūpintis “iš
mirštu žmogumi”. Tai tik pi\ 
mi žingsniai, bet laikui begaht 
galima tikėtis ir daugiau 
našių reformų.

pa

Atlyginimas
Amatininkams

A

Chicagoje

Narna Statant
f. -. —

Reikia Gerai
Suplanuoti

Nėvfen išorinę pusę, bet 
vidiį.

ir

O:

F*OąCH

NAUJIENOS, Chicago, III

Pigūs ir Gražūs

yra

re’K

šis 5 Ra'ttba-ri^' spa- 

niš'kč stiliaus nanfeliš 
puošA'ds it febai: 

praktiškai suplanuotas'; ■ 
. * . • N 

tinkąs u'žmiėščio šta'ty- 
baij be skiepo ir be Ap
šildymo’.

Buy o statytas Sithny- 
$114 CAIifbriijb}; Jo pa* 
štatytmaš kainavo $l,9bo'. 
Tūri $l,ėbU piriną iridrt- 
gečių, padaryta 1? me
tų termintri ir saviriin- 
kas, mokėdamas po $16.^ 
90 į mėnesį, padengi^ . 
paskolos mėnesines mo^ 
kestis, nuošimčius, tak* 
sus, inSfrifence ir .kituš 
kaštus. Morgėčius yrA 
apdraustas pėr Fe dera! 
Hotlšifig Adnlihistratibn. 
Reikia tikėti, kad htio- 
mininkas šutiktiį' iftokėli 
dvigubai1 . didėsiię iitioiną 
negu Savinihkaš tUti rho- 
kėti kaš, rnehūb. . i - ĄV.

-------- —j„, /u,■, j,  
praktiškas žingšhius -taupąs 
virtuvės /' sųtvarky^^^'^rdvūs 
siiklais ir sieteliais a...„apdirbtas' 
pbrči(ūs; parahkuį if šviesūs 
skiepas skalbimui ir kitokių 
darbų bei žeidimui.

Kuomet žmogus įsigyja pa
našiai suplanuotą namą,' tai ja
me .niekuomet nenusibosta 
venti.

Skinijai Ir 
Pabaudos 
Dėl Taksą

i ■ X .

Praėjusią savaitę 
Wajter T. Stanton

Pirmadienis, rugp. 9, 1937-
- - ■ -- - -________________________■ i ii—i^i ■Ji*    ............ yi— i

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ J
2201, West 22nd Stteėt

:: ; VAHufdosi nūo.1-^8 Ir 7—« 
Sfiredomis ir nedėk pagal sutartį , 
Rež 66Š1 So. Califomia Aveime

” Telefonas Republic 7868 
į' tiA'l 1.-4—’ £ 4- 1 '*, 1, ii fejE 'i *Ūi '.j.*. ■■ '■

Oftšb Tėt Bė’OTėVffM

DR. BERTASH
756 West 35ffi St.

of Appealš ifgi buvo įsakyta 6tisb valandos nuo 1-3 nūfo 8^6-8:30 ‘

spalių pirmos.
(Tąsa aht 6-to pftšl.)

tėfeėj^ 
išugdė 

drails'rifė (i h'jifhctiorf) į>Hėš Ap
skričio ’kasinihlčą Bforace G. 
Lindheiifler, užgindamas dėti 
bausmes už nesumokėjinią ta
ksų iki rugsėjo pirmai. Boardj. »• .. • 1 • • • • 7 I

Tek Kenwo‘od 5107

DABAR VAIDINA 
PUŠKINO 

^DUBROVSKY” 
Taipjau U. S. S. R. Žinios 
. ekrAnE

I J, l J ■!! ............................. .......... .......*lh.iaL.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkėaustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei itorus

3406 SOUTH
HALSTED ST. Į WESTERN AVĖ.

Yards 3408

arti ar toli.
Š921 SOUTH

Hemlock 5040

ADVOKATAI

Miesto 
Kamb. 
Namų

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn Si. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 Šo. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Roulėvard 1310

Ketvirtadieniais i ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Ofiso ’fet Vjrginia 0036 
Rėsfaėnfė Tėl. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
< _ Ofiso Valandos: k 

ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rėzidenciįa:

nuo

8939 SOUTH ČLAREMONT A^E. 
Vaisintos—9—10 A. M.

• Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigari Avė,

ROSELAN D—CHICAGO, ILL.
. Tel. PULLMAI? 1193-8277

A. Montvid, M. D
, West TovVn State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tek Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nip 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

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

‘J L D < •• ’ .. uphone Boulevard 7042

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

. Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

i Res. 6515 So. Rockwell St. „ 
Tefephonė: Rėpubliė 9723

KL. JURGELIONIS

.. -v . ; .. .r -•
rėš paširašyti, 7 kūdl<tdi 
bei kaina ,nebĮtsSk«iėSi 

' per 90 .. .;.f ...... .. ,v.. t x
h’ai pasitaiko; lįM Agentas; pą-| gių nęniažiąu kaip 5 nuoširti- 
dėjęs la'ūg idaTbb ir iškašciti, čius perkamos nuosavybės ir 
ji'agūli&ū gaŪhaįffirKeją, kuris1 kad tie rankpinigiai butų su- 
šutiilka sdvihihko sąlygas iŠ- j dėti “už rankų” (in escrow) 
pildyti saviriihkas -pdstatb ar pas pašalinius žmones, 
visai kitą kainą Jfbei s'ątygas ir bdnkė, arba, geriausiai, Titlė 
visos agento padėtos. pastap-J and Trust Companijoj. 
go§ ųuėiųa niekiais. Mat> agen.r: . , •: i , -.. , .■ - ________ _
tasįdirba už komisą, ir x .
i > i r i< ej , jaučiasį savo užduoti į Skelbimai jn au jienose 
iši,il<h‘š-,'«t. n«Eėtina% W cluoda naudą dėlto,

i c,sęs kad pačios Naujienos

Toliau, Bus ■ reikalaujama"4____ • v ..______

3407
ADVOKATAS
Lowe Avė. Tėl. Yards 2510

. ' DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47tH Stfeet
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
-...... ' ■ ---------------- ■ —--- ------- 1 »■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
- Rooni 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avėnue 
Tėl. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekrnad. susitarus. 

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

Naujos Taisyklės 
Real Estąte Agett- 
iaifts ir Brokeriamsšių diehų arčhitekfai, 

nuodam! namus, nemažiau 
da atydoš į vidujinį ši.tvarky- 
mą kariibarių ir patogumą, 
kaip* ir į išfettkin-^ na'mo išvaiz
dą, atsižvelgiant į šeim^iioš 
dydį ir jbš reikalavimus.

Tikfei toksai namas 
duoti pilng trŽšigąllMihimą,__  , ... - - - r -
ris tiiri sėia’Mfeš
Paprssfiimį iSVafždoJėį parari- 
kų šutvarkyrn‘ą kaffibarių, kad 
gauti ganėtinai šviesos, vėhti- 
liacijos ir brb; ganėtinai pri- 
yatiškumo kaip viduje, taip ir 
nuo kaimyh'į; pritaikymas na
mo prie išvaizdos pačios ap
linkumos; ganėtinas aprūpini
mas elektrikinių prijungimų;

pla- 
<16-

yra naudingos.

amatai'Aštuoni svarbiausi 
namų statyboje šiemet fhbku 
sekamas algas amatninkam's 
Chicagdjė: Mūrininkai, $1.70 į 
valąndą; dailidės, $1.62H; cė-' 
mento baigėjai, elek-l
tros darbininkai, $1:70; stik-* 
Koriai, $1.94 2/7; plesteriuoto- 
jai, $1.70; geležies įjuilgėjai, 
$1.62%; darbininkai — rie 
amatninkai $1.02%. Jų darbo 
savaitė yra nuo 30 iki 48 va
landų arba nuo 6 iki 8 vai. į 
dieną. Abelnai, palyginus su 
praėjusių metų algomis, šim
tai amatninkai gauna ąpie ld 
nuorimi J daugiau, i Nedaug 
skiriasi ir kitų artyginimas už 
darbą.

... . . frP1?;
nuošihilf daugiau. } Neai

Sako, kad apsaugos ir agenttis 
ir jų klientus.

Chicago Real Ešfatė Board 
paruošė naujas ir šYtvieriodiri-., 
įals taisyklė^ rėat ėstate bro
keriams ir agentams, kilčių

fni štitėikuš geresnį pdtarna'vi 
•ffią įįhilikai ir syKiii, kad fep 
s^ii’gofi šėVo darbą.

Nustatyta, kad 
imdamas namą 
bei mainams, turės 
kainą, sąlygas, kiek 
“&fen” ir ant to

imdamas namą pardavimui 
bei mainams, turės sutašyti: 
kainą, sąlygas, kiek turi būti 
‘‘Čūlšh” ir ant to šąt*ašb savi
ninkas arba jo įgalibtitinis tu-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENfAuŠlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKAAMBULANCE

£ DIENA IR. NAKTĮ .
Visi telefonai YARDS 17414742 

4605-07 So. jieĮW>t&ge. Avė. ; 
4447 South Fairfield Avenue

, \ Tol. .EAuAyRTTE 0727
. ......... . .i I ■ » ■ .III Į ■■ ■

T "N i --^i J koplyčios visose I__) 'NZ IsZcI 1 Chicagos dalysi
H! ..... . .. . . --------------- - ■ : ■

Kiai^yfcitč ftufU Lietuvių r&Aid programų pirmadienio VUkū^ais, 
“ “ stoties (1420 K»>—,Prftijėšėjas10:00 vai. vakaro iš W; H.-

Laidotuvių Direktoriai
Tek Boulevard 5014 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

narią! '.
Chicagos, r

Cicero j
Liėtūvifl I 

Laidotuvių | 
1 Direktorių 
Ašėcidėijtiš

Aihb'ūianče 
■L Patarnavi- 
Hk mas Dieną 

1 ii- Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Vards 1139
Phone y ar ds 1138

ju: x liulevicius ’ ’
4348 Šo\ Califūrnia .Avęhuė , . pfrohė ,.įa^y6Ūė 3572

ii.* .1 ~-i.u.u.‘....................  ... ...T.I , J,,-;.,. Iin'. . -..'i. i .i....'

'' į r A. MASALSKIS
3307 Liluanica Ayenue Phone Boulevard 4139

331? Lįtuąniią Avenue <-t»& į

DR; VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometriėally Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

jsti priežastimi t galvos skaudėjimo, 
jvaigimo, akių aptemimo, neVvuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
ni elektra, parodančia ^ mažiausias 
klaidas. Špecialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo ĮO iki 8 vai. 
Medėlioj pagal sutartį. #
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589 _____ ___ ! ________ _

GYDYTOJAS I& CHIRURGAS . . .J .
t Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halšted St
CHICAGO, ILL.

KITAI AIUC1AI

' ■ A, PETKUS i
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P.J. RIDIKAS -
3364' Šb, Jiąisįed Street Boulevard 4089.

*r; lj.zolp l’lionc 1101,1. 5203 
1Q40 West 46111 $tfeet ... Phone Boulevard 5566

S. M. SNŪDAS ~~
718 W6Št 18th Street • Phone Moriroe 3377

_______ _____ ____________________________ :__ *______ :______ ______ -i—_________________________________

EZĖRSKIS IR SŪNŪS
Įp734 gj. Rliphžga^ Avė. ; , .Tel,. Puljinan 5703

LAČHAWICZ IR SUNVS ■
Phone Ca'tial 2515 

■ tek Piffifhart 1270
2314 Vikst 23rd Place ; ' 
sAvRlIiS: 42-tl Ba»f 1081h fttrėbt

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akihiūs 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nūo 6 iki 8 

.Nedėliomis pagal sutartį. __ y *-'4 »* \»

UETUVlAl

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pet 31 
metus kaipo patyręs gydytojas thi- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Lūboratorij'ai
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
ftuo 6 iki 7:30 vąl. vakaro

Tel. Čanal 3110
Rezidencij’oš telefonai:

Sųperior 9454* ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

 Drąugijoa Nariai. ' <
Phonfc Hėmlock 2061

DR; JOSEPH KELLA
; DEPlTISTAS

6558 Szi. AVeStef n
Valandos nua 4 fkf 8 vrfkAfė 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Šegal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
i 2-ros lubos -.............

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nub 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. .

Phonė MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maūrice Kahn
. 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: ,
Nuo 10 iki 12 diėną, 2 iki 3 pė 0ifetų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 1X> flti 12
Rez. Telephone PLAZA 24Q0iW \

. ■' ...... ,, -,»• — -

Garsinkitės Naujienose ■
. ■ ...k..v. ..
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’ NAUJIENOS, Chicago. IU.JUOKAI šaukia ligonis.

y

kito- GARSINĖMS “NAUJIENOSE”

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsimi tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planąvime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
?Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CBICAGO ORTHOPEDIG CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

ir palaiko viltis, kad aš greit 
numirsiu,

Pirmadienis, rugp. 9, 1937
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Daug vyrų ar pačių?

Valia sėdėti

Kankakee

t

Gyvenimo tikslas

Aiškėja

£

kaltu, jo vieton 
kitą,. Paaiškėjo 
jeigu visi devyni 
iš proto, ir tuo-

tikėk, kad bus 
ta liga dar ne-

tiks- 
kitų

prisieitų 
nupuldyti 
nes kiek 
sterilizuoti vyrai
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Dieve,' tamsta' 
mane gyv^ tik

vyrų daliai, 
sterilizuoti, 
“kilnesnius 

mums teko 
jo-

MUTUAL LIQUOR CONIPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS .

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTI N

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

. : A.O
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faip didžiai

Luxe Stratosphere, Zenith siūlo tobu
dailumą,lumą piešinio ir medžio

modelį padirba meistrai kabinet-mei
keriai, kurie moka sukombinuoti pa
rinktą retą medį nepaprastam grožiui

1
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3417 South Halsted Street.

kaię 5 vai. vakare. W. H. F. C. 1420 K. Ket vergais kaip 7 iki 8 valandos vakare
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EASIEST TO TUNE
Zenįth’s nuostabus Robot Dial parodo tik 
VIENĄ paprastą, lengvą—skaityt dial vienu 
atveju—ir VIENAI wave—band—tačiau, tik 
paspaudimu, kitas ir dar kitas dial greitai už- > 
ima savo vietą užpakaly rodykles GATAVAS 
bet kuriai stočiai pasauly! Visos didžiosios 
stotys aiškiai pažymėtos pašaukimo—raidėmis. 
Naujos, Vietinių Stočių Rodyklės mėgiamom 
stotim. Elektrikinis automatinis tunijimas, 
suka adatą ELEKTRIŠKAI j stotis, kurių no
rit—bet jūsų paspaudimu adata sustoja, muzi
ka groja.

,d

iV Lt diove

fcis
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ZENITH SHOHT WAVE RECEIVERS CF 3 BANDS 0R MORE ‘ 
ARE SOLO WITH ZENITH DOUBLET ANTENNA

ZENITU ARMCliAIR MODELIS, 
12S245—12 Tūbų, Tnnija Ameri
kos Ir Užsienio 'i'ranslhivlinus, l‘o- 

lici.|osį Anmtorhj, Aviacijos, Laivų. 
11” Speaker, Pilnas “Robot” Dial 
su ElektrlšKU Automatišku Tun.- 
jhnu ir Tell Tale Kontrolinis. K.l. 
Coverage, (040-1702 K.C., 1740— 
0930 K;C„ 0490-18,400 K. C.), 
20” aukščio —— *149.95

ĮŠtįĮįi

ii

ZENITU MODEL 12S267—12 Tūbų. 
Tuįiiju Amerikos ir Užsieniu Trans
liavimus, Policijos, Ainatorių,/ Avia
cijos, Laivų. 12” Speaker, Pilnas “Ro
bot” Dial su Elektrišku Automatiniu
Tunijiinu ir Teli Tale Kontrolinis. A- 
kustikos Adapter. Kilocycle Coverage, 
(040-1702 K. C., 1740-0930 K. C. 
0490-18, 400 K. C.), M 
43’ aukščio.................

; Does Your Tuning Wqrk for You
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Amerika 
amerikonams

Publicistas B. Macfadden, ku
ris leidžia žurnalus ir laikraš
čius ir už gerus pinigus beveik 
badu maitina protiškus ir ner
viškus glušus savo sanitarijoj, 
užsimanė išvaryti iš Amerikos 
visus ateivius. Savo penkcenti- 
nėj Liberty jis rašo, kad atei
viai išgyveno šioj šaly tik pusę 
tiek, kiek tie, kurių mamos ir 
tėtės įvyko į šį kraštą. Tačiaus 
da senesni amerikonai yra tie, 
kurių močiutės ir diedukai čion 
atsikraustė. Už šituos da senes
ni yra, kurių protėviai atplau
kė ant Mayflower. O už juos 
d*a pirmesni amerikonai yra in- 
dijonai.

Gaila, kad baltieji išnaikino 
tiek daug indijonų. Reikėtų 
jiems pavesti visą Ameriką ir 
iškraustyti visus naujesnių ir 
senesnių gentkarčių ateivius, 
sykiu ir poną Macfaddeną. ,

»

Vienas redaktorius (Musser) 
iš Salt Lake rašo, kad daugpa
tystės įvedimas “palenktų prie 
pavydumo ir saumylybčs paža
bojimo ir pabudintų sielą prie 
kilnesnių idealų.”

Mes jam simpatizuojame, nes 
jis išreiškia ne tik mormonų, p 
ir aplamai vyrų idealus.

Tik šit kame bėda. Amerikoj 
buvo pusantro milionų vyrų 
daugiau, negu moterų 1930 me
tais. Iš to išeina, kad pusantro 
miliono moterų galėjo' turėti po 
du yyru.į Jeigu? Aityraj pradėtų 
steigti haremus iš keletos pa
čių, tai milionams neliktų nė 
vienos. Netektų kunigai gaspa- 
dinių ir seserų; prisieitų krapš
tyti mergas iš visų užpečkių ir 
net minyškas iš klioštorių, kad 
Dievo dovana neitų niekais. Ir 
tuomet visgi neištek<tų po kelias 
pačias nei dešimtai 
Milionus 
kas gali 
idealus,” 
patėmyt,
kiais idealais neužsiima.

Italijos Sūnų Ordinas yra ita- 
lioniška draugystė, kuri pereit- 
tą savaitę užbaigė savo seimą 
Kankakee mieste, šis miestas 
yra' plačiai žinomas tiems, ku
rių protai pakrypsta ir dauge
liui kitų, kurių protai nėra vi
sai pakrypę.

Žmogus gyvena todėl, kad jis 
pats nusižudyti nenori, kiti jo 
nežudo ir jokia kvaraba' jo ne
numarina.

Dabar, kada trumpai išaiški
nome visą dalyką, eisime prie 
gyvenimo tikslų.

Kada farmerys turi kiaulių, 
jis jas turi šerti ir prižiūrėti. 
Jis dirba, šyla, vargsta, kad jo 
kiaulės nebūtų alkanos, turėttų 
patogų mėšlyną ir neišdvėstų 
nuo ligų. Jeigu jas šuo užpuola, 
jis puola' šunį, kad apginti savo 
kiaules. Kiaulės yra jo gyveni
mo tikslas. Jis jomis džiaugia
si ir kitiems giriasi.

Kitas farmerys turi karvę. 
Jam daug vargo ją maitinti, 
ganyti, sveikai užlaikyti, apver- 
šiuoti ir išmelžti. Tiesa, jis nau
dojasi jos pienu, bet karvė yra 
jo gyvenimo tikslas.

Daugelis moterų pasišven
čia kates ir Šunis laikyti.’ Reiš
kia maitinti, prižiūrėti, nešva
rumus pakęsti ir atsakomybes 
nešti. Gi Šunų ir kačių nepamel- 
ši ir jų mėsos neėsi. Rupesnis 

įpie šituos gyvulius 'sudaro ga
na svarbų gyvenimo tikslą.

Yra žmonių, kurie suorgani
zuoja kokią nors įstaigą arba 
organiz-aciją ir jie kamuojasi 
per visą amžių, kamuoja ir ki
tus, kad ją gyva išlaikyti.

Milijonai vyrų vargsta ir bi
jo mirti, nes jų tikslas yra pa
čias globoti ir saugoti, kad su 
kitais vyrais nepabėgtų. Tėvai 
ir motinos svarbiausiu savo gy
venimo tikslu skaito vaikų au
klėjimą, išauginimą ir aprūpi
nimą. Jeigu vaikų nebūtų įsi
giję, jų tikslai butų buvę 
ki.

Vienų žmonių gyvenimo 
las yra užsirioglinti ant 
sprando ir juos valdyti, kiti pa- 
siskiria savo tikslu valdžias nu
versti. Yra sutvėrimų, kurių 
kardinalis gyvenimo tikslas yra 
klapčiauti, nuolankauti ir visą 
amžių tykoti pagyrimų, paglos
tymų ir medalių.

Vadinasi, kiekvienas žmogus 
dėl ko nors gyvena. Jis turi ko
kį nors idealą, tikslą, paprastą 
tikslą, tikslelių ir tiksliukų, ku
rie kitam žmogui jokiais tiks
lais nėra. * /

Tautos Vadas 
Naujienų piknike 

_______________ I ,

Pašėnavota'sis Padaužų Res
publikos Tautos* Vadas sutiko 
užimti vožną vietą Naujienų 
piknike, kur visų fašistiškų, 
klerikališkų ir monarchistiškų 
kraštų gyventojai galės jį pa
matyti ir žemai jam pasiklonio- 
ti. O tuoj po pikniko jis vyks 
į Chicagą suparėdkavoti vajau- 
nuosius reikalus, ten su svečiais 
jis kalbėsis tik chiniškai, nes 
tai yra jo šviežiai išmokta kal
ba, kurią neužilgo vartosime ir 
padaužiškos poezijos rašymui.

Iš senato debatų pasidarė aiš
ku, kad atsikratyti aukščiausio
jo teismo teisėjų beveik negali
ma. Vienas jų išėjo į atstaVką 
ir Rooseveltas ketina jo vieton 
paskirti kitą. Bet Idaho senato
rius Borah pareiškė, kad tai 
butų neteisėta. Tik kada teisė
jas miršta, rezignuoja arba 
tampa rastas 
galima skirti 
net ir tai, kad 
teisėjai išeitų 
met negalima butų jų prašalin
ti. Suprantama, visi devyni nie
kad nea*pserga ta pačia liga vie
nu sykiu.

Reiškia, nors vienos industri
jos vyrams nėra draustinas am
žino sėdėjimo streikas.

Vadinasi, pradeda' aiškėti, kad 
Anglijoje tik tyčia derisi su I- 
talija ir Vokietija dėl nesikiši
mo j ispanų naminį karą, nors 
aiškiai žino, kad Franko gauna' 
stipriausios paramos iš tų dvie
jų šalių ir pati Anglija jį re
mia. Neva pešasi ir argumen
tuoja' tarp savęs, kad kitiems 
išrodytų, jog esama nesutiki
mų, o kitas pasaulis žiopso ir 
laukia, kada bus susitarta. Da 
laimė, kad Padaužų Respublikos 
gronyčios nesiekia Anglijos ir 
kad mums neprisieina su ja tu
rėti reikalų.

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Puikus patarnavimas
ma graži ponia užeina į 

vaistinę. Provizorius, kuris ma
lė kažkokius miltelius, gražiai 
jai nusišypsojo ir elegantiškai 
priėjo paklausti kas poniai rei
kalinga. Ponia, lyg jgėdydama- 
si, paklausė provizorių ar jis 
negalėtų duoti viduriams pa
leisti kokių staigių vaistų ir 
kad tie vaistai priimant ne
būtų juntami. Provizoriaus 
veidas švystelėjo. “Gal ponia 
truputį malonėsi atsisėsti, kol 
aš pats pasikalbėsiu sii vaisti
ninku?” paklausė jis. Ponia at
sisėdo. “Gąl poniai galima pa
siūlyti belaukiant ? limonado 
stiklą?” — “Prašau”. Provizo
rius jai greįt atnešė limonado 
ir ji pasiskanindama jį išgėrė. 
Išgėrusi jį savo geradarį vėl 

paklausė:. “Bet gal vaistiniu* 
kas greit neateis?” Provizorius 
patenkintas nusišypsojo: “Mie
la ponią, aš čia truputį jus priT 
gavau:aš pats esu vaistinin
kas, ir tamsta savo pageidau'- 
jamus vaistus jau nejuntamai 
išgėrei”. Ponią pabalo ir greit 
šoko prie durų. “Juk tai pa
siutimas!” šaukia ji tarp
duryje. “Aš klausiau vaistų tik 
savo broliukui”.

Vieniųtelė viltis
Audrai pakilus, vienas kelei

vis smarkiai, apsirgo juros li
ga. ■ ; "■ .■■■'

Jurininkas, priėjęs prie jo, 
sako:

—“' Tamsta 
geriau4, niekas 
ra miręs.

— Saugok 
taip nekalbėk:
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The World's GUARANTEED Long- 
Distance Radio Becomes the World's

mėgiamam, šauniam
Armchair Modely, Consoles, kaip De

AM E Rl CAS MOSI COPIED RADIO

J o$M F. Bud f i k, I n c
TE L. BOULEVARD 7010 3409 South Halsted Street

Keistas žmogus
— žiūrėk, mamyt, koks kei

stas žmogus ten' ant šaligat
vio sėdi!

— Kurgi tas jo keistumas?
■— Ogi jis sėdi ir sėdėdamas 

su banano žieve barasi!

Reikalaukite DEGTINES
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♦ fil UŽSIENIŲ PASIEKIMO 
GARANTIJA DUODAMA TIK 
SU ZENITU A L L-W AVĖ 
4VORLD AVIDE PRIIMTUVAIS 
IR KAI MES INTAISOME 
JUOS SU SPECIALIA ZE- 

ANTENA.NITU DOUBLE

kuriam kiti neprilygs, KIEKVIENĄ

Paklausykit Budriko Gražių Programų W. C. F. L. 970 K. Nedaliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro. WAAF 920 K. Panedėliais ir Utarninkais
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inttiį sunkiųjų darbų kalėjimo. Neišsisuko nuo baudos 
ir Joiląs Ldijėnas, ~ jis tlįj) pąii fcUyo fitltėlstąs aŠtub- 
niems metams kalėjimo. z ”\

žinoma, tuo teismo sprencįiįmi nuteistieji nepasi- 
tejlkiiio: jie Viši apeliavo. Apeliaęijos teismas baudą pa- 
iiaikino, bęt nusikaltimo dėmėš nenuėmė. Pagaliau jau 
šiais motais Apeliacijos Bumų sprendimas vėl buvo pa^ 
keistas kaltinamųjų nenaudai.

Kaip ta byla galutinai butu pasibaigusi, slinku pa
sakyti: Jonas Lapėnas jos galo nesulaukė. Jam. nepasi
sekė apginti savo garbę. y

jis Uįp pat btįyo įųtėįstąg aĮtuO- 
niems metams kalėjimo. V \

F'"1, r "V
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Mirė Jonas Lapenas
Vienybe praneša, kad Lietuvoje įniręs Jonas Lape- 

nas, buvęs “Maisto” direktoriui
Jono Lapėno gyvenimas-buvd labai audringas ir sa

votiškai įdomus. Pradėjo jis gyvenimą, kaip sakoma^ 
beveik nieko neturėdamas. Neturėjo nei mokslo, nei tur
to. Rodosi, nė pradžios mokyklos nebuvo baigas. Tačiati 
jis pasižymėjo {gimtu apsukrumu ir apdairumu*.

Savo karjerą Lapenas pradėjo vienoje kooperacijos 
bendrovėje. Keliems metams prabėgus^ jis buvo paskir
tas vienos stambios bendrovės vedėju. Kiek vėliau, vy
riausia kun. Myrono dėka, jis liko pakviestas vadovauti 
“Maistui”. Vadinasi, užėmė tos stambios Lietuvos bend
rovės direktoriaus vietą^ t

Nuo tq laiko jis tiesiog ineteoriškai pradėjo žibėti 
Lietuvos padangėje. Augo jo turtai, tuo pačiu metu au
go ir jo įtaka politiniame gyVpnimė. Jo nuomonė pasi
darė labai svarbi, Prieš jį lankstėsi it lenkėsi net patys 
ministeriak Mat, Lapenas buvo išrinktas tautininkų 
partijos pirmininku!

Įsivaizduokite tik: Lietuvą valdo tautininkai, o La
penas yra tautininkų galva!

Netikėtai Lapėnas pasidarė ir labai didelis ekono
mistas. Štai KauUę įsikuria ekonbmiškų Studijų draugi
ja, kuriai daugiaUšia priklauso diplomuoti ekonomistai, 
bėt Lapėnas ir ten, kaip sakoma, pirmuoju smuiku trau
kia. Vadinasi, ir .ękppomijos mokslų r srityje jis didelis 
autoritetas!

žodžiu, Lapėnas visur didelis žmogus, visur jis ger
biamas. Į kiekvieną jo pasijudinimą tautiški laikraščiai 
atsiliepia: ponąš direktorius padarė, tai ir tai, ponas di
rektorius išVažiavo ten ir ten. Atrodo, kad nuo jo ma
lonės visaš Lietuvos ekonominis gyvenimas priklauso.

Bet štai prasideda Lietuvoje krizis. Nesusipratimai
su Vokietija vis didėja. Pagaliau prieinama prie to,< kad 
Vokietija beveik visiškai Uždarė savo sieną Lietuvos že
mės ūkio porduktams. Dėl netekimo tos didžiausios rin
kos krizis Lietuvoje neįmanomai paaštrėja. Kainos že
mės Ūkio produktams katastrofiškai nukrinta. Štai 1935 
m. už 200 švarą bekonų buvo mokama 35—40 litų* Daž
nai dvi ar tris dienas priėmimo Vietose sugaišę, ūkinin
kai turėdavo grįžti namo su savo bekonais, nes nustatys
ta kvota greit būdavo užpildoma.

Juo labiau aštrėjo ekonomiškas krizis, juo ūkinin
kuose reiškėsi didesnis nepasitenkinimas. Lapėno var
das buvo vis dažniau ir dažniau minimas. Ir tai visai 
natūralūs dalykas. Visiems buvo žinoma, kad prieš de
šimtį metą Lapenas net gerų kelnių’ neturėjo, o štai da
bar jis netikėtai pasidarė bene turtingiausiu žmogum 
Lietuvoje. " ?

Prieš kiek laiko Lenkijoje 
buvo čigonų karalium išrinktas 
Ganusz Kvyiek. Bet naujai iš
rinktasis monarchas .nespėjo, 
kaip sakoma, nė kojų susiŠil- 
dytij. krip jo valdiniai po visą 
pasaulį pradėjo judėjimą, ku
ris siekiasi tefotmuoti iš pa
grindą “čigohų karalystę”.

Dabartiniu laiku tarp Čigonų 
eina smarkus judėjimas, kuris 
reiškiasi dviem kryptimi^ — de
mokratijos ir diktatūroj.

Karaliais Ganusz pusbrolio 
Rudolfo afemeftyje atsirado či
gonų “tautos vadas”, kuris yra 
pasįmojęs eiti Mussolihįo ir 
Hitlerio pėdomis. Spaudos ats
tovams jis padarė tokį pareiš
kimą:

“Aš labiau, esu linkęs dik
tatorium būti. Galia yra sal- 
dėsnis daiktas, negu karu* 
na.”
Tas busimas “tautos vadas” 

nesnaudžia: jo pasiuntiniai va
žinėjasi po čigonų stovyklas ir 
veda propagandą^ kad reikia 
versti nuo sosto karalių Ga
nusz. Rata Rudolfas žada pasi
tenkinti “sujungtos čigonų tau
tos” premjero titulu. <

Bet jeigu RhdoĮfuĮ įr pasi
sektų karalių nuversti, tai yar* 
gu bebūtų kiti rinkimai. Mat, 
daiykaš tas, kąd ir čigonams 
visokie karaliai nusibodo, ir jie 
nori respublikoniškos tvarios. 
Jaupieji čigonai nebepasitenki
na klajoklių gyvenimu, sako 
Daily Herald, ir nori gyventi 
taip, kaip visi kiti žmonės j 

1 \ Prieš Lenkijoje išrinktą ka
ruliu pasįsake ir Slovakijoje 
gyvenančių čigonų baronas 
Stoj'ka. Jis taip pat reikalauja', 
kad Gahdšž butų nuverstas. Jo' 
manymu, naująją čigbnų kara
lių turėtų išrinkti Vyriausia či
gonų taryba’r ktiri netrukus su
sirinks Budapešte.

Rumunijos čigonai^ taip pat 
nenori pripažinti karaliaus Ga
nusz, kuris, jie sako,- buvęs 
teisėtai išrinktas.

Taigi, ir čigėnų karaliams 
kokie laikai užėjo.

Kuh. Cpdįpietro, suprantamas 
daiktas, prisipažino klastą pa
daręs ir liko ėkskomunikuotas.

Tačiau tas ekskomunikavi- 
masj sako Pąthflpder, šiandįen 
nebėra toksybaisus, koks jis bu
vo viduramžiais^- Bažnyčią jąit 
ftėbėbątidžįa ‘Amžinu prakeiki
mu”. Jeigu* pąVyždžiuį, viene- 
fįų metų būvyje ėkskomunikuo* 
tas kunigas gaus “ntiodėmių at
leidimą“* tai šų Jm W viskas 
bus tvarkoje. Vadinasi, jis vėl 
galės kunigo pareigas eiti. Bet 
jeigu per metus laiko jis ne
bandytų sii bažnyčia susitaiky
ti, tai tuo atveju jis butų pa
smerktas už ereziją.

Vis dėlto laikai mainosi.

PAŽANGA

neGyvenimas nėstovi vietoje 
tik miestuose, bet ir kaimuose. 
Ūkininkai paprastai visuose 
kraštuose yra konservatiškiau- 
sias elementas, tačiau ir jie 
nuo bendros pažangos atsiliktą 
negali. ,; ,
štai nesenįąi kažkurie Colum- 

bia universiteto profesoriai pa
siryžo patirtį, kaip dijdęĮę pa
žangą Amerikos ūkininkai pa
darė per paskutinius dvidešimt 
metų. '

• Pasirodė-^ kad' neraštingumas 
per tą laikotarpį sumažėjo tik 
dviem nuošimčiais. Tačiau 
Amerikos ūkininkų kldturingii- 
mo lygis nepaprastai pakilo. So
cialiame j iį gyvenime taip pat 
įvyko daug didelių permainų.

Profesoriai sako, jog šių diė- 
pų ųkįhidkąi topo pepąįygįnti 
didesnį šųšidomėjimą drebia, 
muzika ir jpdfrU hėi prieš kelis 
metusi Dąųgelyje vietų turis
tams yra rcngiąfni įvairus spėk* 
takliai, kuriuose, kaip' sakoma, 
“namie auginti tąlėbiąi^ gali 
pasireikšti / ‘ 1

Ūkininkai paisreiškią ir kų- 
rybiniąmę gyVepimė. Ypač jiė 
esą daug parašę trumpų dPą- 
matiškų VeikW y

nė-

ne

SENIAU IR DABAR
Kaune Lapėpas pasistatė gražiausi tuo laikų namą. 

Tas namas taip ir badč visiems akiš. Kilo klausimas: iš 
kur jis ėmė pinigus tam namui statyti?

Vėliau paaiškėjo, kad jis turi ir dvarą nusipirkę^ 
Žmonėse sklido gandai, kad Lapėnas turi įsigijęs nuo- 
sfcvybią Šveicarijoje ir kitur.

Juo daugiau buvd kalbama apie Lapėno turtus, juo 
labiau jį pradėjo neapkęsti žmonės, o ypačiai''ūkininkai. 
Jįe tiesiog sakydavo: “Tai musų prakaitu jis tunka. Be
konus jis superka beveik už dyką, o paskui iš to daro 
sgu didelį pelną”.

Kai kurie net datė apskaičiavimus, kaip didelį ky
šį Lapėnas gavo iš Anglijos firmos, kuri Supirkinėjo 
lįetuyos bekonus.

Tas žmonių flepąsįtetikirtimąs pagaliau privertė val
džią “likviduoti” Lapeną. 1935 m. vasarą Lapėnas išva- 
žląvo J Italiją atostogų. Jam ten beatostogaujant'įvyko. 
“Maisto“ bendrovės susirinkimas... ir Jonas Lapėnąs ne
bebuvo išrinktas direktorium. Netrukus jis pasitraukė 
ir iš tautininkų partijos' pirmininko vietos.

Praėjo dar kiek laiko, ir štai prasidėjo skaųdalįnga 
Jono Lapėno byla.\Vadinasi, kai pradėjo riedėti į pa* 
kalnę, tai juo tolyn, juo smarkiau, ėmė riedėti. Lapėnas 
buvo uždarytas kalėjime. i

Teisme paaiškėjo, kad Lapėno brolis, Petras, ir dąr 
kejį “Maišto” skyrių virŠiniųkaį^ v/arę šmugelį. Pakaltin
tiems buvo paskirtos įvairios ba'udos net iki aštųonių

Viduramžiais, kada katalikų 
bažnyčia vedė kovą su visokiais 
“nukrypimais”, tai kai kurie 
dvasihinkai stengėsi ypač dide* 
lės reikšmės priduoti ekskomiP 
nikaviipųį. Bažnyčiose, būdavo 
perskaitomi eretikų vardai, p 
apie tai žmonėms pranešdavb 
skambantys varpai. Ekskomip 
nikavimo ceremoinjų metu de
gančios žvakėj būdavo meta
mos ant žemės, — kas reikšda
vo amžiną prakeikimą.'

Visai kitaip yra dąbąr. štai 
šiomis dienomis liko ekskoniti- 
nikuotas Italijoje kiiMgąs Raf- 
faele CodipietrP ųž šventvagys
tę.' Dalykas
biznio ShpieiiĮhalįs, tąs kųnįgas 
sppiatnė padatytj “štebiiklą”. 
Laikydamas mišią-s, jįs staįgą 
atkreipė savo parapijopų dėme
sį į pasirodžiusį “kraują” ko
munijoj plotkelėje.

žinoma,\ perą reikalo aiškin
ti, kad tai įnivp apgavyste. Ta
čiau . daugelis tamsių žmonių 
tuo stebuklu pątįkęjo. Kalbos 
apie tą stebuklipgą“kraują” 
erhė tiek įplįsti,jog pagaliau 
buvo padalytas tyriiiėjitos. 1

PASAULIS PASIRENGUS STOTI KARAN SU 
55 MILIŪNAIS KAREIVIU

pideliii spąrtųmu įvairios 
valstybės ruošiasi busimam ka
rui: apmpko Yyri?Š vartoti gim 
klą, gapiįna įvairius karo pa
būklus* /dirba nupdingąs dujas 
ir t; t. ■' /

Jungt. Am. Valstybių kariš
ki ekspertai paskelbė, kad žibo 
laiku pasaulis, 48 valstybės (tu
rinčios 55 mUijoĮius išlavintų 
kareivių, kųpę kiekvieną mo
mentą gali bųti pašaukti prie 
ginklo. ,į ‘

Šjandien daugelis valstybių 
laikd šimiuš tūkstančių karei
vių po ginklu net taikos metu. 
Čia nėra įskaitomos įvairios 
milicijos, kariškos organizaci
jos, kurioms taip pat priklau
so Šimtai ttikstanČių vyrų. »

Didžiausią nuolatinę kariuo- 
mėnę laiko Sov. Rusija. Minė
tieji Jtibgtinių Am. Valstybių 
karo ekspertai apskaičiavo, kad 
Sov. Rusija turinti per IV2 
mil. žmonių nuolatinės karitfo- 
menės. Rezerve Sov. Rusija tu
rinti apie 19 mil., 490 tukst. 
gerai apmokytų kareivių. To
kiu bųdų Šov. Rusija, kilus ka- 
rl!i, turėtų per 20 mil. gerai 
išmokytų, kariškai išlavintų 
kareivių.

Toliau daugiausiai nuolatinės 
kariuomenės laiko šios valsty
bės: Prancūzija, Vokietija, Bri
tų Imperija, Italija, Japonija, 
Lenkija* Rumunija.

Ji/ngtinės Am. Valstybės, 
nors, pglyginti, gyventojų skai
čiumi žyniiai ‘pralenkia dauge
lį Europos valstybių, nuolati
nes kariudmenės telaiko gana 
mažai. Mat, Amerikoj nėra pri
verstinos karo tarnybos, o nuo
latinė kariuomenė yra Samdo
mą. Dabafi ir Jungtinės Am. 
Valstybės pradeda susirūpinti 
padidinti savo nuolatinės ka
riuomenės skaičių. Manoma* 
kad iki liėpos mėn. 1 d. nuo
lat. kariUOmenės skaičius bu
siąs padidintas iki 165 tukst. 
vyrų. TtiOmet Jungtinės Ame
rikos Valstybės savo nuolati
nės kaLfitlomenės skaičium už
imtų 10-tą vietą pasaulio val
stybių tarpe.

Mažiausia nuolatinės kariuo
menės laiko Šveicarija ir Ko
stą Rika (Amerikoj): Šveica
rija teturi 4 tukst. 309 karei
vius, 0 Ręsta Rika — 730 ka- 
iririiį;
1 Či$ paduodama lentelė, pa- 
rodanti, kiek kokia valstybė 
laiko nuolatinės kariuomenės:
Prąnėųžija .... .
Vokietiją ........
Bfitų imperija 
Lėųkija ......
Japonija ....... 
Rųrnuįlja ... 
Ispanija ......
Čekoslovakija 
Tiifkiją ... 
Jugoslavija

Belgija .......
Graikija .....

................ 91,441

................. 79,796
Brazilija ...... ............... : 66,072
Portugalija ............... > 60,690
Meksika ..... ................. 57,376
Vengrija ..... ................ 43,s|.3
Bulgarija ...._______ _ 43,700
Austrija ..... ................ Ž8,000
Argentina .. ................ 33,902
Švedija ..... .......... ...... 34,1TO
Sudiri|ja ..... ................ 30,3Š7
Olandija .... ................. 24,320
Latvija ...... ...........  21,320
Peru ^...... . ................  15,273
Kuba ......... ................  15,042
Kolumbija .. ................ 14,748
čili ............ ...........   14,652
Norvegija .. ................ 14,200
Estija ........ ................. 11,122
Danija ....... ...............   11,000
UtugVajuš . ................. 3,514
Ekuadoras . ................. .7,535
Venezuela .. ................ 6,000
Guatemala . ........  ^,980
Bolivija ..... ................ 5,000
Paragvajus ........................5,000
Salvadoras . ................. 3,700
Dominikohų Respublikos 3,094
Nikaragua .................. 2,750
Haiti ......... ................ 2,175
Hondūras . ................. 1,942

KORESPONDENCIJA

spattdbje. Aukftš plašomė sH 
ti šiup adresų: Štei^hep thlfi 
Rost No; ^17, Bpii t 

South Boston, Mdss.
Amerikos LėgijonO SUpO 

Dariaus Rastas
.t.’-1 r"!'y-

Rubinoff koncerte 
nepaprastai didelė 
minia

■ V’

friskaitomą 4P>e 225,000 
svečių

Dar niekad Grant Par 
koncertai nėra tiek svečių £ 
Šilaukę, kaip praeito penk! 
dieniu vakaro koncertas* I 
riariie dalyvavo smuikinink 
Rubirioff. Pf iškaitoma a] 
225,000 svečių. Nebuvo vR 
ir kur pasistoti. • Minia* Su 
rinkusi ištisomis šeimomis, s 
Vėjo parkų aplinkumoje, k 
tik bėnt kiek pasiklausyti 
garsaus smuikininko smuil 
meliodijų.

Padėjo Vainiką 
Ant “Dėdės šerno”
Kapo

Ketvirtadienį vakare sveč 
iš Lietuvos pp. Mečys Kvik 
ir Alfas Gilvydiš padėjo vai 
ką ant “Dėdės šerno” — Ji 
zo Adomaičio kapo Lietui 
Tautiškose Kapinėse.

Laike ceremonijų po kai 
gasakė p. Kviklys ir p. Petį 

’aužvardis, Lietuvos kon: 
las Chicągoje. P-ios Steponą 
čieries prirengtas “Kaimiėč 
kvartetas sudaro dvi giestn

Ceremonijose dalyvavo a 
300 žmonių. Valandą prieš 
kilmes Tautiškose Kapinė 
svečiai sudėjo vainiką prie ] 
Miko Bagdono kapo, šv; I 
zimiero kapinėse.- Ten susir 
ko mąžas būrelis žmonių.

Atsisveikindamas su Chii 
gb p. Kviklys tą patį vakf 
per radio pareiškė, kad “L 
tu vai reikia tik vienos tau! 
kos srovės,” kad “pavyzdinę 
kraštą valdyti ir išuaiki 
srovines rietenas ir giąču 
Matomai, taikydamas žodži 
Smetonos vyriausybės krj 
kams Amerikoje, p. • K viki 
pareiškė, kad srovės, kuri 
atakuoja Lietuvos admimsti 
ei ją, privalo pačios bųti 
klaidų.

Jis ir p. Gilvydiš aplei 
Chicagd Vakar rytą, o Liet 
von išplauks, rodos, rugpi 
čib 9 d.

Bostono Lietuvių 
Veteranų Prašymas

BOSTON, MASS; — Pereita 
rudenį Bostono ir apylinkės 
lietuviai, pasaulinio karo vete
ranai, susiorganizavo ir įkūrė 
prie Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postą Nr. 317.

NuO pat įsikūrimo lietuvių 
postas bUVo visur kviečiamas 
dal^vhtiti eisenose (paraduose), 
kuriose jis reprezentavo lietu
vius ir kėlė lietuvių vardą. 
Laike kelių mėnesių Postas da
lyvavo septyniuose paraduose 
netik Bostone, bet ir apylinkės 
miestuose. Dar šiais metais 
Postas dalyvaus Amerikos Le
gijono Massaehusetts ‘ Depart- 
mento suvažiavime, rugpiučio 
21, 1937, New Bėdford, Mass. 
ir Amerikos Legijono Seime, 
rugsėjo 22,’ New YOrke.

'

Pradžioje šių metų Postas 
pradėjo organizuoti lietuvių b'e- 
ną, netik tam, kad paraduose 
pasirodyti su savo benu, bet 
labiausiai, kad užinteresuoįų 
musų jaupimą muzika' ir turėti 
beną, kuris galėtų musų vi
soms lieįųvių organizacijoihs 
patarnauti parengimuose.

Vadovystėje muziko P. Kriau
čiūno jaunikaičiai susirenka kks 
savaitę repeticijoms. Pažanga 
padaryta. Jau atėjo laikas kada 
lietuvių benas gali pasirodyti 
viešai.

Nors veik visi berto nariai (ti
ri nuosavus instrumentus, bfet 
Postas turėjo pirkti keletą ih- 
strumentų, kaip bubnų, di
džiulių triubų ir 1.1. Dabar bą- 
nui reikia įtaisyti uniformas. 
Stepone Dariaus Postas dar 
jaunutė organizacija, neįstengia' 
viena tų išlaidų padengti.

Kadangi lietuvių benas tar
naus netik Postui, bet visuome
nei, todėl veteranai kreipiasi į 
visus lietuvius ir lietuvių or
ganizacijas prašydami finansi
nės paramds jų benUi.

Rugsėjo 22, 1937 Amerikos 
IvOgijono parade New Yorke, 
kur dalyvaus *tfrti milijonas ve
teranų ir mes lietuviai norėsime 
matyti musų veteranus žygiuoJ 
j ant lydimus gerai organizuoto 
ir ųpiformupto lietųtių beno.

Todėl, prašome kiekvieno ge
ros šįrdies lietuviu, kad parem
tų musų berją saVo nors -ii^np^ 
didėle * auka. ^Veikėjus ptąsįme' 
šįį k|hųsiąią, iškelti/įdraugi i ^ su
sirinkimuose. Už 
<ą mes busime labai dėkingi ir 
aukotojų sąrašus skelbsime

658,777 
650,000 
384,780 
332,427 
282,000 
222,000
199,546 
164,000 
133,000 
131,508’

O

s
M

' . ....<

RASEINIAI. —■ Liepos 9 d. 
priemiesty, Arškainiuose, nusi
nuodijo ukipinfcaiie Br. Klirn'y- 
tė. Nųodijoši dėl nevykusios 
meilės.-

Miesto taryba ir 
mayoras Kelly

Jie

IR

ŽUVŲ!” — Trys jaųpi jolietiečiai Haryey/Billy ir 
Ray Stukelis, pieškęi’es persįinetęVper Rėčiįis eijįa ^ų- 
vautn Skardinėse nešasi t sliekų' ineškerių kablia ms'^ < ž u-' 
vUVlngų ežerų Čhicagos apielinkeše vyra nemažai. 
Jnėd iš Mbrbko. Acme Photo

v

nud dabar gaus įtfįeš- 
dėpresiiiėš’ algas

spręsti mi^te ekonorrJeį 
nio gyvenimo stovį pagal ve 
dininkams išmokamas ąlga 
tai nųestę valdžia depresi. 
jau pergyveno. Praeitų k et vi 
tadienj miėsto šeįrfiininkai: a 
dertnoųąi ir mayoras pasikė 
sau algas įki priešdėpresini 
algų lygmens.

Mayoras iki šiol ifndąvo $16 
110 į pietus. Nuo dabąr gat 
$18,0'00'. Ąlderrrioųai gąudav 
po $4,475 į fojėtus, o dabar - 
$5,0Q0. Taigi, jei skaityti, ka 
miestas turi penkiasdešimt 
aldermonų, tai rįųę dabar re 
kės būti paisirttošusįanį kasine 
jiems išmokėti po $250,000.

Naujas ątgų pąkėliitio puh 
rimas įsigalioją nuo spalių 
d. l

■ ~~ ■■ ■

GŽRB. itaiJĮaag akaityU?

Naujienose *> ■ . •> ’ ‘ V
'H ’m
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Amerikos Lietuvių Kongreso 
mėtine atskaita
Nuo liepos 14., 1^36 m. 

iki
birželio 31 d., 1937 m-

------------- f.
Chicągo

X.pJS>. 2-tra kubp# ---- 
L.p.Š. ^3-čia kuopą .... 
L.fib. 112-ta kuo$Į .... 
L.fifL 129-ta kuopą .... 
L.i>.0; 139-ta kuopą . .. 
A.fifi.L.D. 19-ta 
A.L.p.L.D. 79-ta
A.L.p L.D. 86-ia kiibįą 
A.L.D.L.D. 92-ra

ĮPLAUKOS
Ljet0tos Pdįjtiniaftis 

kaliniams
• - *jįF- ■ . '*2' * *** (.f y.

Cąąądą, Toronto, GritariO 
Siifinkū krikštynų 
pokilyj petf A. ftreri- 
želi ............ .......... . $14.75

i.ob

a

f

•4.

NAUJIENOS, Chicago, III 5

Ęenjd, Illinois
A.L.D.L.D. 13-tas
Apskritys ....
L.D.S. 9-tas Apskri-

2.50

4.00

Chicago, III.
L.D.S. 129 kuopa ....
Nacionąlis Liet. Vei-

< kimo Komitetas ....
- . i

Maywood, IR.
';į’ L.D.Š. fc&tA ktiopą

Boston, Mass. .
feostono Dr-ių Ben
dro fronto Komitetas

Havėrhill, Mass.
7-hit/ Df-jt| bei kuopų 30.00

Masą.
R/6jrwopdo Bęndrąs
Frontas .........
5?drw0'od<> ppkilyj 
surinkta .......... .
Liet. Meno Sąjun
gos 2-tžaš Apskritys

betroiL Midi;
Amerikos Liet. Kon
gresas Detroito sky
rius ...............t.............
Amerikos Liet. Kon- 

. < gresds Detroito, sky- 
ia tina .....

Detroito Liet. Drga- ’ 
nizacijos ....................

Binghampton, N. Y.
Bingbamptono Ame
rikos Liet. Kongreso 
skyrius ........... .........

Efrtbklyn, N. Y;
Afnėrikbš Liet. Kon
greso Brooklyno sky
rius .............................

Ėochester, N. V.
Bendro Fronto Ko
mitetas .....................

Sheąandoah, Pa.
Sheriandoati-Mipęrs- 
ville Priešfašistinįs 
Komitetąs

D.L.K. Vytąųto Dr-stė 6.50

Kenc&fią, Wfe.
Bendro bronto Mi
tingas

tVest Alfis, tViš.
A.L.D.UD. 56^ta

2.06

20.00

2.00

50.00

20.00

6.06

10.00

11.11

10Q.0tf

24.88;

lO.Otf

50.00

30.00

10.00

0.00

3.85

ViSb $413.65

Organizacijų metinės 
duoklės

(nuo liepos 1 d., 1936 m. iki
birželio 31 d./ 163^ Dl.)

CALIFOI|NIĄ

Oajdand
A.Ū.D.L.fi 198 kuopa
L.D.B. 56 kuopa

San Francisco
A.L.D.L.fi įb^.fcttopa

CONNECttCVT

Bridgepopt -
A.L.D.L.D. 63 khopa 
Liet. Prieškarinis 
Komitetas .............

Waterbury
( Liet. Piliečių P6|.
£ /JHiubas^ 4.ą.a...........
g Ljįt. šyiesbyDr-ja
I ILLINOiB 1

X

X’..

, A.L.D.L.D. yi iSftaiii, ■’ “ 
Apskritys L..v.iX...^.

L4>.S. 9-tąs Apskritys

2.00
2.00

3.00

1.00

2.00

1.00 
1.6b 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
i.ob 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00A.L.D.L.D. 160-ta M 

A.lX.L-D- |fe7-ta kp. 
brighfbn Pąrk Md- 
tefų fcliub^s ................ 
Cfeicagos Lietuvių 
Draugija ............
Gplcieri St£r Club ......
Joniškiečių Lhb. ir 
Kulturąą Kl. ................
Laisvamanių Etinės 
Kultūros Dr-ją 1-ma 
kuopa .............................
Liet. Didžiojo Kuni
gaikščio' Vytautu 
Df-ja $o. 8 ................ 
Keistučio’ Kniubas ....
Lietuvių ' Pašalpos 
Kliubas; Wesf Ptilliflaji 1.00 
L.D.D. 4-tą HW’a .....
L.D.S. 109-ta kuopa, 
Cicero . .... ..... . .. . . 
“Lietuva’- BendŠ ... ... 
Mb'tėrij ApšViėfė's 
Dr-ją .......................... 
Rpselando Liet.* 
bų ir Dr-jų Sav. P&š. 
Susivienijimas .......... 
Tarptautinė Darb. 
Ąpsiginimo kuopą, f... 
Larptautine Darb. 
Ąpsiginimo kuopą .... 
S.L.A. 1Š9 kuopą ......
S.L.A. 318 kuopa .......
žagariečių Draugiš
kas Kliubas .................

East St. Louis
Ą.L.P.B.D. Kiltie ....
L.D.Š. 92-tra kuopa .... 2.00

Gėdrgetown
Lietuvių Piliečių 
Kliubaš ......

MaywOod
L.D.S;* 88-ta kuopa

Roc|cf0rd

Lhb. ir

2,00

10.00 
l.Q0

3.00

1.00

5.00
5.0Q

2.00

2.00
1.00

2.06

1.00

. '1.00

1.00 
Į.00 
1.00

3,<J0

Ž'.Otf

i.od

5$0 
^.00

L.D.D. 17-ta kuopą ... 
RockfoTd Liet. Kul
tūros Dr-ją .................
T&pt Wb. Ąpši- . 
giiiirtio 55 kųbpai ........

Sprint Valtey
Sūnų Liet. Didvyrių 
pyąWyst6 ....................

Wąukėgan
Lietuvių Laisves įjy-

INDIANĄ

Gary
Gary Liet. Kultūros» 
Dr-ja ............. ......... ......
Liet. Darb. Faš. Dr-ja 
Liet. Demokratų Lyga 
L.D.S. 81-ma kuopa 
S.L.A. 284 kuopa .

MASSACHUSETTS

Bridgewater '

1.00
2.00

1.00
2.00

1.00

l.OO

5.00

STEBUKLINGI INSTlĮŪMĖNTAI — Jdhn Ji Halli- 
han, Ilijhdiš valstijos pi^fesionalų registracijos dė0at- 
tamento viršininkas (dešinėj) >su ąšištėiitii H. J. Hebeįier 
apžiūri “stebuklingus” ąpąratus, kuriais’ Ghičągos šun
daktaris J. Ę. Weidenfėllėr ligonis. Jis buvo
areštuotas.

Įgr„j,. ,.r, i,, .1

Mdfltello
Kompništu Partijos
LiSt. Frakciją ............
L.D.S. 67 kuopa ........
Lietuvių Bendro Fron
to Kbmitetas .... . . 1.00

Nofivaod
A.L.D.L.D. 9~ta kuopa 2.00
Liet. p. K. Keistučio 
Lr-ja ..................... .

■i—— J6hn J.

Ni Wilkes »ąnę

VVilkes Barte

Bendro Fronto 
n) i tetas

, 'Liįst.'- ’
KHiibąs ......:. ... .. LtiO

kt$p4 .... į.00

Ą.L.D.L.j). 12-tiIS 4P- 
skrltys ..........1..........   1.0'0

W|SC0NS|N

Ai.Di.ti. 04 kuo]>;(
Liįt. M Kliųbtts .....

l.oo
; ioo

. 1.00

West Ąlbs
Bbėtg i.ob

Aito fenilai.

5.06

i.Oo

5.00
5.00
2.00
3.00

. 2.00

x L.A.P. Bendrovė .... ...
L.D;D. kuopa
L.D.S. 3-čįos kuopos 
L.DR. Choras .........
L.^.S. 183 ktįbpą .......

Stoughjon
D;L;K. Gedimino Dr-ją 1.00 
L.D.S. 7i-ma kuopa .... 1.0O 
L’iėt. Tautiško Namo 
Bendrove ....................  1.00
Stougliton Apielihkės ‘

.. 1.00,Ukininkų Sąjunga ......
, Stouglitori Draugyš- 

ciy Sąryšis
StoUgfeton ' Lietuvių
Piliečių Kliubas ..........
S.L.A. 25-ta kuopa ....
šv. Antano Draugyste

MICHIGAN

Cusfer
A.L.D.L.D. 218 kuopa
Liet. Ūkininkų Ž. 
Dr-ste .................. .

Detroit

1.00
5.00 
5.00 
3M

... / 3.00

skritys

Cambridge

Liet. Sūnų

Haverhill

2-trą kpopa

1.00

2W

A.L.D.L.D. 85-ia 1.00
• Gedimino Kliudąs ...

Ųaįsves įfchoifasi T.......
^.ft^MŠ6.' fudpa ...
1 Moferų’ Paš.' Dįr-stė

S.L.A. 102 kuctoa
šv. Kazimiero Dr-ja

2.00 
1.0’6 
i.Ofx 
1.00 
i.6'0 
LtfO

1.00

1.00
1.00
1.00

; Rpchester
A.L.D.L.D. 50-ta kuopą 2.00 

' 5.00 
1.00 
5.00

D.L;K. Ge’dimino Dr-ja 
L.d’.s. 11-ta kuopa .... 
fa. Pdš. Kliifas ...........

NEW JERSĖY

Patterson
84“t>af kp. 2.00

omo
Akron

A.P.L.A. 40-ta kuopau2.00 
Akrbno Dr-jų B^n- .• N 
dras * Frontas ........2.00 
L.S.S; 20-ta kuopa .... 2.00 
S.L.A. 198-ta kuopa L.. 2.00

Cleyeland f

kį; fefeį šfes O&B pąsitj- 
stos centrąliniam koihįtetuį, 
prąšaiit. pėjjjiioti kpiriitetiii, ku
ris rūpinasi Ispanijos dėmd- 
kjątijos; gebėjimui. Kadaijgi 
jos buvo perleistos per kny
gas ir čekiai išrašyti, tai pri
sieiną jas paskelbti. Ąųkos bb- 
vo pasiųstos North American 
Committee to aid Španish t)e- 
mocracy — 381 Fourth Avė., 
New York City.

Detroito Amerikos 
Liet. Kongreso ko
mitetas ..........
Detroito Lipt.
ganizacijOs .....
Dfetrdito Liet.
ganizaęijų. Bendras 

Kortiitfetas .................
Kenosha, Wis. Ben
dro Fronto Mitingas

$11.11
Or-

Or-

1.00

' 1.00

2.00
1.00
1.00
1.00

A.L.D.L.D. 188 kuopa 
A.P.L.A. 47 kiiopa. 
Brolijos Kliubaš ...... .
Detroito Lietuvių Or
ganizacijos ............  25.00
D.L.K. Keistučio Dr-ja 1.00 
L.D.S. 864a kubpa .... 1.00 
L.S.S. 116-ta kuopa .... 5.00 
S’.L.A. 21-ma kuopa .... 1.00
S. L.A. ŽSŽ-tfa kuoj>ą 1.00
T. D.A. Kazio Giedrio
Ktfop& .........v........  1.00

• i

Fountain
Liet. Ūkininkų Pro-

, gresyyę Dr-ja ............ 1.00

Ūranrf flapiJs
AX.fiL.lJ; feU fepa 1.00

bart
A.L.D.L.D. 207-tą kp. 
S.L.A. 183 ' kuopa ........

NEW YORK

BihgKainptdri
A.L.D.L.D. 204a kuopa 

• L.-D.-S. 64a kuopą .... 
. L.D.S. 223 Jaunuolių 
\ - .....

Liėt; Dąrb. SaVišeL 
ptrrė Dr-ste .......... ..... 
Liet? Komunistų Frak 
čfija

. Šy: Jųbžapo Dr-st< ,... 
L.S.S. 33-čią‘ kuopa .... 
S.L.A. 50-ta kuopa .... 
Tautiško Nąmo' Ben
drovė

Ėrooklyn

:ų
4 4

■į

1.00
1.00

25.00

A.L.DIl.EK 190-tą kp. ' B.-OP

- > PENNSYLVANIA
x x *^ * r' * >■ r

Minersville '

>sk,rįi;ys t............ .■ 2.00
A.L.D.L.D. 177ta kp. 1.00

Nanticoke
Did. Liet, Kunigaikš
čio Gediimn’o xP£į& .... 2.00

New liensington
A J J). U). 74-La k p.
A.P.L.A. 9-tą kuopa ...

; L.D.S. 10-ta kuoįa ....
PittąfrųĮ^ -

Piitstoft

1.00
5.00

i.oO'

1.00

1‘. 00 
1.06 
1.0'0 
|.W

5.00

;6f A. Loeal 54. 5.00 
Čępt-ras .....,;.....(,.5iOO

aptelinkes
krautuvėse

1.00
1.00
1.00

1.00

8.00 
. 1.00 
. 1.0'0'

2.0'0

K. , Pį’ Liet. Frakcija
> K. P. Liet, prąkpįją r

L. b.Š. 73-tą ktrbpa ...

PĮains
Š.L.Ą’ 33 kuopa .......

L.D.S; 60-ta kiiopa ...
• ■' i 'u- ‘i: ’• r.,■ / • i. • .‘i

Redding
A,L.b.L.b. IMčia kp. l.oo

Shenahdoah ‘A:

§ hėiiandoali-Miner s- j POCAHbS/T A& ’ Mine
Ville Bendro Fronto 'įfel 
Komitetas .................... 5.00

1.00

1.00

44.29

6.00

Gu’'^iš,0iliplaukų $86.40

IŠLAIDOS
KonĮjrešo Darbui Išlaidos 

Člėveiando Komitetui 
D. M. šolomskui už 
keliones lėšas į Ka
nados Kongresą ....
Išlaidos sušaukimui 
Cleveląiido Kongreso 
Dr. A.- Montvidiri 
kelįopcš IČšas į bitts- 
burghą ir rytines 
valstijas ...>...............
L. Jonikai, • šekre- 
toriatlš išlaidos ........ 
Lietuves pelitiniams 
kaliniaihs pirmas 
siuntinys ........... •......
tsiaujienos už spaudą 15.00 
yi|pis už spaudą ....  19.25
L. Jonikui už kelio
nę į Detroitą 20.00

10.00

16.90

46.04

150.00

Viso

- SUTRAUKA
. Jpiaakos /

Clevelando Kongre-
šb įplaukos ............ 5Š2.45
Iki šįt)l nepaskelb
ta S.L.A. 121 k#, 
fibihiąititoi Biatikbs 
duoklė prijota
Kongresų ........  ...... 1.00

ViSO ' $552.45

įplaukos po kongre
so Metinės duoklės 320.50 
Lifihivos Politiniams

.. 86.40

ViSdJ ’ $8Ž0.85
Visb Įb’lątAiį $1,03.30

Išiaidiis

Kdpgjėšo darbrii iš-
UMoŠ .....- 501.69
is^ąftijbš dėmhkra- 
tijąi ginti ..... .......... 86.40

Viso ištaigų $678.09
Višd likb $685.21

; fcLbftfipSINE MlKtJžltJTĖ,
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Centralinio Komiteto Finari-

- sų sekretore.

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

. • / »

Kai vasarą prasilavin
site—rudenyj galėsite 
lošti. Štai keletas įdo- 
nitų Reikalų. Jei getai 
susilo^t—publiką pra-

- pravirk-juokinsit 
dinsit.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų koiiiė- 
dija. Lošia 3 vy- įf/įč 
rsti lt 5 moterys ....K**

No’. 78—GADYNES ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 35*

No. 79—GERIĄUJS VALIAUS, 
NEGU NIEKAD, vlerio 
akto komedija. Lošia 4 
v^rai ir 3 mo- PRČ 
terys ....... ................

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys^** ■

Užsisakydami pfisiųskite mb- 
ney order.

' NAUJIENOS
1739 SO, UALSTĘD ST. 

CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

14.50

300.00

$591.69

priklauso 7

CHANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tei. RepUblic 8402
Mine RūH $7.40 

ii „4.,tonas p 
sNfiš $745

NaiidokitOš Proga!
' 'm ‘ ~ ■ « -j* ’ ','j .' ' ■„ /Jj. , ■’

■ Apie p’ęiiki tū&šUn^iai lietuvių —- vyrų ir moterų —. -------
Chicagbs 'Ujsluyiiį Draugijai, ši. praųgija yta pašalpos, pomirtinių ir 
kuituiQŠ orgamžffCW« Paž iba liąojČ -7- $6,’ $10, $16 per savaitę. Pp- 
mirtinS $200, taipgi grabnešiai, verpias, kvietkai. Dabar nauji1 nariai 
priimami puo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasib&idus šiam vaįui bus prl- 
imartfi ųariaiš tiktai iki 40 m^ ir jojimas bus kur kas biikštesnis. 
Na|idokĮW proga, rašyki^ ftabar-

jlsrfesiąiai moRėgčiai Draugijoft yra: 50įc. 75c., $1.2$ — pagal 
priklausomų skyrių. Įatojiibas eina pagal ajtnžjų. Nauji Mrjai, isirb- 
šę Draugijoj iki' grųbdžip' (Decem'biėr) ,J1 d. Š, m., gaus .tųdetų ver
tes $2.50 veltui j Prapgijpš Roirliurso Baftkietą, kūris įvyra gruodžio 
11 d. Olymp'ic Bali‘Ępoih. lųhĄšyti Draugijoj gailinti per •fnušijf RO- 

k kursantus, per Draftgijbg npriūs arbd tiestai DraTigijds ofise.
Draugijos ojipds atidargs :.kėtvegais 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 

pagedėliais >-* 0 Yyto ikf 5’, vai. VąkąrV it.nedSIdieniais — ” .
E ^aF, popiVt. Kiekvienas Chicagos ii apylinkes lietuvis, gerartip šy^i- 
kdios dovyje, yra kvifeČiamAs rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ D£AU- 

' GIJON. u ; - 9
'.a ': ■■■

priklausoma

■r-

- 9 ryto jki
ramtis ffįflCĄ^OS LIETUVIU WA0-

.P“"A >. ' . < • • ’ ■

CHICAftOS LIETUVIŲ DRAUGUOS OFISAS:

1739 So. Halstcd St. (2-tos lubos)
■ ■ ■ 1 , .Ji.......... : ..... ...-i-iy+..<,.Ji..;;-tiJ-.;. ■«....... ...............................................

k ■. •/. ■ •. ' '• u <".• ' ■. ' i z'.’L '

Galite būti tikri, kad gausite 
geriausios riĮŠies anglis ir tek

PULASKI
COAL CO.

2<>lb STREET & WH1PPLE AVESUB
TELEFONAS R0CXWEH

A.%25c5%25aa.D.L.fi
A.L.D.L.fi
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NAUJIENOS, Chicago, III

Siena E Dienos
įNAMAI IR ŽEMĖ

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Pp. GUDAI IR p. BERGIENĖ 
GRIŽO Iš ATOSTOGŲ

BRIGHTON PARK. — šio
mis dienomis plačiai žinomi 
Pranas ir Josephine Gudai ir 
jų duktė Josephine, gyv. 4601 
So. Rockwell st., su West Si- 

. diete Marijona Bergiene grįžo 
iš atostogų — tolimos kelio
nės.

Jie visi au’tomobiliu buvo nu
vykę į New Jersey valstiją 
pas p. Gudo brolį, Simoną Gu
dą, kuris svečius-chicagiečius 
širdingai priėmė. Mat, jau bu
vo nesimatę nuo 1933 metų.

P. Simonas Gudas ten pa
siturinčiai gyvena.' Jis yra ge
ras patriotas ir sąmoningas 
lietuvis, į

Prieš penketą metų Simonas 
Gudas ir jo žmona automobi
liu buvo išvykę į Lietuvą. Te
nai bebūdamas dar labiau su
sižavėjo jos grožiu’, ir grįžęs 
Amerikon, autobusų korporaci
ją, kurioj jis yra stambus da
lininkas, užvardino: “Kaunas 
Auto Bus Co.”

Chicagiečiams besvfečiuojant 
pas Gudus, teko jiems susipa
žinti su tenykščiais veikėjais, 
būtent: Vytautu Sirvydu, ir jo 
žmona, p. Trečioku ir kitais. 
Turėjo progos susitikti su bro
liu Jonu Gudu ir savo giminai
čiais Tamošiūnais su kuriais 
buvo nesimatę veik nuo jau
nų dienų.

Chicagiečiams beviešint' pąs 
pp. Gudus, juos visus užkvie
tė pas save pp. Budreckai, ku
rie iškėlė šaunią vakarienę chi- 
cagiečių pagerbimui.

čia dalyvavo ir Budreckių 
draugai bei kaimynai, kaip tai: 
pp. Putinai, čepleckiai, Kati
liai, Sirvydai, p. Trečiokas, Gul
dai ir eilė kitų.

- Tai buvo drauginga vietinių 
ir chicagiečių sueiga.

Visi buvo nusiteikę geroj 
nuotaikoj.

Kadangi dalyvių tarpe 
vo nemaža gerų patriotų, 
jie daug kalbėjo ir apie
vykstančius pas juos Lietuvos 
sportininkus ir kitus Lietuvos 
svečius. Jie planavo 
karnai priimti.

Dabar chicagiečiai 
tolimos kelionės, tik 
ir dalinasi.

bu
tai 
at-

jutos tin-

grįžę iš 
įspūdžiais

Kaimynas.

ku-

VIENA — Helen Wills Moody, buvusi teniso čempio? 
nė, atsiskyrus nuo turtuolio vyro Frederick Moody Jr., 
gyvena Glenbrook, Nevarioje, kur užvedė divorso bylą*. 
Netrukus byla bus svarstoma. Acme Photo

ŽADA UNIVERSAL BANKO DEPOZITO 
RIAMS 10% DIVIDENDAIS

Penkis nuošimčius išmokės prieš 
metų pabaigą 1

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett paskelbė, kad yra 
“pamato manyti”, jog užsida
ręs Universal State Bankas šį 
met išmokės 5% dividendų, o 
'ateinančiais metais dar 5%. Ar 
po to banko receiveris pajėgs 
sukalti pinigų tolimesniems di
videndams — nežinia. Atrodo, 
kad ne.

Praeityje bankas atmokėjo 
30% uždarytų pinigų. .Pridėjus 
10%, kuriuos receiveris dar ža
da depozitoriams, susidarytų 
40% -arba 40 centų už kiekvie
ną banke uždarytą dolerį.

Nuo, banko užsidarymo recei
veris turėjo įplaukų, iš nejudi
namo turto ir šėrų likvidacijos, 
sumoje $685,626. Iš tos. sumos 
depozitoriams atmokėjo $192,- 
840.00 (arba 30%).

Viersema State Bank; 
datė birželio mėnesį, 1933 me
tais, “bankų kfach'tf’' laikais.

■ >i

Tarp kitų bankų, kurie žada 
dividendus depozitoriams yra:

Urersema State Bank;
Roseland State Savings

Bank; '
South Side Savings Bank 
Marųuette State Bank.

ir

Tam plėšikui 
nepasisekė

Apiplėštasis jį mirtinai 
peršovė

ir už 
metų

Drąsus plėšikas sutiko 
save drąsesnį vyrą. 19 
plėšikas Roderick M. Maclsaac 
įėjęs į Edgewater hotelį atėmė 
nuo auditoriaus William Arm- 
strong $520. Bet, kada tas drą
susis jaunuolis atsisuko sprug- 
ti su savo laimikiu pro duris,

jį pasitiko nelaimė, — jį Arm- 
strong mirtinai peršovė per 
plaučius. Išviso į jį Armstrong 
paleidi/ keturius štfvius.

Armstrong gyvena 6141 S. 
Rockwell st. Už savo pasek
mingą žygį jis iš hotelio vir- 
šinybės 
dovanų 
tų, tai 
pareigų

Hotelio valdyba įsakė vi
siems tarnautojams, kurie tu
ri reikalų su pinigais šaudymo 
lavintis.

susilaukė pagyrimo ir 
$250. Jei Maclssac mir- 
Armstrong už ištikimą 
ėjimą gaus dar $250.

Lietuviai Pereitą, 
Savaitę Pirkę-Par 
davę Namus

Praėjusią savaitę rekorduo
se pasirodė sekančios lietu
viškai skambančios pavardės 
žmonių, pirkusių bei pardavu
sių nuosavybes Chicagoje ir 
priemiesčiuose:

J. Bartosiewicz pirko ant W., 
Division st., prie Š. Campbell 
averihe;

B. Intas pirko ant So. Hals- 
ted st., prie 66 st.;

W. Petenes pirko ant West 
Lexington, prie S. Central 
Park avė.;

J. Valentą pirko ant S. Saw- 
yer avė., prie W. 27 st.;

F. Ryndelius pardavė ant N. 
Monticello avė., prie W. Ful- 
lerton avė.;

V. Fabris pardavė ant N. 
New England" avė., $rie West 
Wellington;/ -

A. Kolelis pirko ant S. Ash
land avė;, prie W. 56th St.;

N. Blakė pirko ant S. Camp
bell avė., prie 81sį st.;

T. Willis pardavė J Kiarui 
ant' S. Kildare avė., prie W. 
49th st.; (

V. Insoda pradavė ant S. 
Richmond st., prie W. 40 pi.;

A. Turnkis pirko ant W. 66 
pi., prie S. Kedzie avė.;

J. Grish pardavė Onai Grie- 
jus* Cicero, III.;

J. Ambrose pardavė W. 
Stankui, Cicero,, III.;

M. Williams pardavė V. Tu- 
beliui, Lyons, III.

Pirkimai Ir Kitos 
Transakcijos Chi- 
jeagoje Pereitą 
Savaitę

į

Juozas Jacikas 
Važinėja Nauju 
Automobiliu

ENGLEWOOD. — Jau
ris laikas kai tavernos biznie
rius, Juozas Jacikas, 6556 So. 
State St., nusipirko lietuvio 
dealerio, Chasas Motor Sales, 
2037 W. Cermak Rd., gražų 
Terraplane automobilį, kuriuo j 
dabar su šeimyna, reikalui pri- Phillips, 20 
siėjus, važinėja. | williajn Sebastian, 24, su

P-s Jacikas jau yra- suvar- Helen Medeisis, 18 
tojęs (sudėvėjęs) penkis Hud-| Joseph Kurzeja, 39, su Vic- 
sono firmos automobiliui. toria Siutą, 40

x Rep. B. P.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
Chicagoje:

Anthony Žakas, 20, su Ann

Mirė Nusilaužęs 
Kulšį

61Apskričio ligoninėje mirė 
metų lietuvis Petras Zemgule- 
vičius, kuris liepos 24 dieną4 
pavirto savo namuose ir nusi
laužė kulšį. Jis gyveno ties 
5477 Archer Avenue. 1

4456

ar

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO DYLERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI
MATYK IT ŠIUOS 

KARUS 
z PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ. t

ARTI CRAWFORD
Plymouth ’35 5-pass, 
de luxe tour. Sedan ....
Plymouth ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ....
Oldsmobile ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ..... 
Dodge ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan . 
Dodge *35 5-pass,. 
de luxe touring Sedan . 
Chevrolet *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ..... 
Chevrolet *34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ..... 
Ford *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ....
De Soto ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ....
Chrysler *36 5-pass. 
de lurte tour. Sedan ....
Chrysler ’35 Airflow 6-p. 475 
de luxe tr. Sedan ...........
Terraplane ’36 5-pass. 595 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
Hudson *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas .......
Vartotas Pac'kard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažierių de luxe tr. Sedan 835
Graliam *35 5-pass. de luxe 495 
touring Sedan ....................
Nash *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ................................
Jūsų Karas kaip Įmokejimas., Ba
lansas 12—24 mėn. 90 Dienų Ga

rantija. 30 Dienų Važinėjimo 
Išbandymas.

85 KITI BARGENAI TAIP $£ 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP .....V 

Chrysler Dyleris 
TAIPGI

FINANCE CO. 
3910 Ogden Avenue

$365 
265 
545 
465 
345 
465 
2S5 
395 
495 
545

Pirmadienis, rugp. 9, 1987

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

i

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

65% cars ............
Illinois Nut ....... ......
Rex Egg ..................
Black Band Lųmp ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

_ $7.65
... $5.60
.. $7.50
... $8.75
... $9.00

$13.35

• LUMBERIS

I •, . < ,

Bėgyje savaitės Chicagoje 
įvyko šios nejudinamo turto 
transakcijos:

Namų parduota 937, už $1,- 
480,688., , 

‘į. ■ • ■

Morgičių padaryta — 562 
už. $2,530,429.

Naujiems nariiams /permitą 
išduota 46, už $1,185,489.

brECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tėsted!DoubleAclionf

B AKI N G 
■LV POVVDER

Šame PriceTo^ayas45y^drsAqo 
25 ounces for 254 c. 

FuiI Pack «No Slack Fi0ing

Spe&icdUfy, -uj/urinabe.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČ1Ų 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDĘAUSTI:

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

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

u

l

No. 4456 Apatinis rūbas iš šilko
batisto, kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 30, 32, 34, 36» 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky* 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Hajsted St., Chicago, III.

A

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SL, Chicago, m.

čia {deda 15 centų k prašau 
į

atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mieros ' . per krutinę I

i

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
' USED BY OUR. GOVERNMENT

Pinigų Siuntimo Skyrius at

Kaip žuvis be van
dens, taip geras

.Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( biTeath ) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable v
fVith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrae- 
tlve. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults.

Unfortunately everybody suffers from thlfl 
offensive condltion at some time or other— 
many more regularly than they thL.k. Ferrnen- 
tation of fooa particlea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ąulck, pleasant way to i m pro ve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine h ai ta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
v<l) not offefad othera.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

daras kasdięn nuo 8 v. ryto i lietuvis be “Naujie- 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis m1 . . k a:

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

J yra naudingos

3 Savaičių Perkrausty- 
mo Išpardavimas 

MUSU KAINOS NUKAPOTOS 
2x4’s ’/2c linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D & M kuone 
bet kokia kaina, atsižvelgiant j or
derio didumą.

Duokit mums orderius dabar iš
pardavimo kainomis.
Harvey Wrecking Co. 

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

• FOTOGRAFAS
~ CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGUI PAGELBA $Cfi

LIGONINĖJE ................
PALAGO PAGELBA $9 D

NAMIE už ............... ............ ’tv
EKZAMINAVIMAS

OFISE ...................L..
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
R2nd and Kean Arenu*

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai ’ pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ple į tavemus ir j namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distributing Company,
J. šeštokas,. Tel. Prosnect 6012 

5652-54 West 64th Place

irų” neturėtų būti.nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

PETER PEN

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI 

užlaiko naujai įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus ap
silankyti.
Marųuette Park Tavern 

2709 Weat 71at Street 
Tel. Grovehiil 8673.

• ,4Į ’ ..i .Y.■

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai {gyja naudingu 
žinių ir gerų pamo- Į 
kinimu

' - i' '.

’l tl’-vįp,’//* T’/:

-'y'f...... 1 ............ ......... ...........
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Arthur Taninga
Mirties prfeŽasffd — Šifdfės 

ataka

Penktadienį pasimirė iiub 
širdies atakos Dr. ArthnT Ta- 
ninga, 43 metų amžiaus, gįjrv. 
53Š W. 107 gat.; kūrio offeaš 
yra prie 11056 S. Michi^an1 
avė.

Dr. Taninga pasimirė Y.M. 
C.A., 4 E. 111 gat. bežaižda- 
mas su cfviėfriš gydytojais 
dentistu.,

ir

Gautas iš Flihėš ligonines 
lietuvių sekančio turinio laiš
kas:

“Taffu širdingai ačiū už to-; 
kį įfaŽiį mario raštų šutaisy- 
mą ir patalpinimą Naujienose. 
Visi mario ligonines drangai 
yra dėkirigi už paskelbimų jlį 
vardų Naujienose. Už savaitės 
ar dviejų, mariau^ namon pa/^ 
važiuoti.

Šu pagarba
•Joe Kūra.

Jis nebešaudys 
žiurkių

Beprotis pabėgo 
nuo palydovo

Frank Skubalis padėtas 
po “peace bond”

UŽ tai

Žiurkė blogas taikyklis. 
tų Frank Skubalis, gyv. 
S. Menard avė. pamatęs 
me žiurkę, griebė šautuvą ir 
šdv5. žiurkė, lyg iš Juoko tik 
“dtfikt” į urvų, o kulka | šoną. 
Pasėkos butų galėjtAsios būti 
ir labai liudrtoš, kad tik kiek 
buių pataikęs' į moterį, Mafčie 
Goidėri. ,

Penktadienį dalykas stojosi 
štek^ardų iėfšžjb Poneli i ka
maroje, kur p-ia Alfa Sžyrhan- 
skiehė, 5140 Mašš^šoit avė., 
įrodo $. Skubalį kaltu ėsaht. 
Tėisėjaš nutarė jį padėti 
“h'ėace bond”;

Kar-
5134 
kię-

P6

Co#k apskričio 
Lietiiviy Demokratti 
t»špikiiikar
— fV^kg šetaridflėhb fūgMri^b 

15 d. Ryang miške

Sylvester Wasielowski, 
metų amžiaus, nuo 1758 
Cullerton aVe. pabėgo nuo 
lydov6 iš bUso pakeliui { 
pročių ligoninę. Apie tai pra
nešta policijai.

Str juo buvo vežami ir
keletas bepročiu, bet jiė, ma
tomai, buvb ištiblmėšrii, ittrf 
nebėgo.

dar

"Jiinkjūfdų^

Pu 1 aski svetainėje, 1709 So. 
Asbiahd avė., šį vaitar įvyk^ 
mitingas, iattkia Sčhafp 
Iroh ahd itihk liahdterš uhi- 
ja. | fnitingų kvieČi^irii višf 
“junkjabdų” ^artiriinihi.' tfh’F 
ja dabdr ved# ^YAfb'lį organi
zacinį vajų. Liėttfvii^ sekcijai 
vadovauja p';, Ąhtbri ^afffeitš; 
Mitingas ptašidiš 8 Vai. Ya’k.

Jduhuolis?

’ SekMūdienį, rū^uSb 15’ d. 
Ryariš miške Codk afiškričio 
Lietuvių Demokratų Lygos pik- 
hilcas. Miškas randasi rirlė 87 
it S. Wė'šfetri avė. Tai bus iė- 
fa proga visiems suėiii 4r drau
giškai jbšteitalbėti;

Bris ir Žaislų. Taigi; pYoįA 
it pasiažižMžti. rw-! 
sis Stirta Alį Star bėfstbfc M’ 
mauda šit 18 War<lo I .iotuViiĮ 
b’ėfhokratų KliuFo fyrh’u. D'a!- 
lyvatija visi iiėtuviai įfotHrfifė- 
Hai, jų tarpe ir tėisėjaš p. Žii- 
riš.

Tad, riėpršfeiskitė šfoš b'rP- 
goš.

it "' YVęstern Uhdertaking lavo
ninėje, ties 6659 S6‘. Halsted 
st., randasi kūnas 14 y metų 
jaunuolio, kuris buvo užmuš- 

i tris pilė 67t& fh įįhĮšfėd st. Po- 
‘iicijd hori palirifi kas tas jau- 
rti'rbh'š yra’.

; Ties f*įj. F*rarife ftočkaičių1 
hafniais, 725 Wešt 60th street,’ 

'hu’tbfhdbifiš štiVažlfi^ jų trijų 
frtėthį šhhtj, ifhck. Atitomobilį 
valde Vrėna'š rtyhh'ata Iloltz; 
hti’o 1626 Sbėridfah avenue.

su

PATTEIT BLOUSE

PRAKTIŠKAS ŪKININKAVIMAS — Kai rėi’kėjb 
rinkti kukurūzų derlių* ūkininkaitės (iš kairės) Ma
tilda, Irene ir Ida Rover iš Cortlaiiid, Ohio, pasikvietė 
tris studentus iš Arūhdham, Ohio, į talką. Rezultatas 
buvo tas, kad ir mergaitės ir jaunuoliai įsimylėjo ir vi
sos trys poros dabar rengiasi vestuvėms.

Ačttl^ Plinta.

AtėirtėlMB
Nito Bižhieriaus 
Towii rif Lake

Sliščelianebus Automobile^

Autobuse

Mes dehgiamė ir pataisome visokios 
rųšięš stogus, taipgi dirbamą blėties 
darbus.. Lengvos išlygos, jei pagėi- 
daūjama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

Situatidn Wahtėd*
Darbo Ieško

AUTOMOBILIAI pigiii. Visų iš- 
dirįimų. Garantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai af* lengvi iŠinokėjimai.

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Aye§. 

Berwyn, 2 blokai į rytus nub Haflėm. 
Lietuvis sėlsmanas.

1934 TERREPLANE Coąch; radip, 
šildytuvas; tobulas; $95 Įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PADAVIMUI medinis 5 kam
barį# namas ir vienas viršuj, gara- 
džius. Parduosiu pigiai.

6220 Marshfield Avė.

Farmsfor Sale
Ūkiai Pardavimui .

PAIEŠKAU DARBO ant farmos. 
Esu žeriotas. Epu dirbęs farmos dar
bą. 1706 So. Mičhigari Ąvė.

-T 'v ............ . ■ "■ 1 ■ ■ ... ................... ■

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia .

PATARUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; kalbanti an&lipkąi; 
nėra skalbimo; nereikia langai va
lyti; nėra mažų vaikų; geras namas; 
$12.Ūb; shvas kambarys ir maudynė; 
šaukit Bittersweet 3555.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui 
$55.00 dviejų eilių ĄKORDIONAS, 
basai, rankų darbo, italioūiškės

75 smųikąi-T-$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—.$3.50 ,ir aukščiau. . 
GOtDENSTEIN’S MUSIC S»Ot> 
... .914 Węst Maxwell Street 
3 blokai į vakarus nuo Halstėd

8 
$35.00.

OEŽRATORS patyrusios aukštos 
rųŠiės marškiniam siūti sihgle arba 
double needle. Illinois Shirt and Gar- 
męnt Co., 1100 North Boulevard, 
Wisconsin L. Station, Oak Park, III.

Maieiemale
. - • baYKininkį Reikli -

YRĄ DARBŲ;‘ vyram it mote
rim; hoteliuose, restoranuose, insti
tucijose; cooks, pantry, houseman, 
cleaners ir kiti. Modėm Hotel Bu- 
rėau, 879 North Statė §t.

Furniture & Fixtures
Rakkndai-itaisai

IŠPARDUODAMĖ BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coii 
Baksais; ir sįnkom... Tąipgį £torų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, regišterius ir ice 
baksids. Cašh afba ant išmokėjimu; 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitūf,. .., • .,

S; E. SOŠTHEĮM & SONS 
1915 SO, STATE STREET 

ČALumet 5269.

4 AKEH1Ų VISTŲ it, daržovių 
tarrna; 'naujas, b kąmbarių namas; 
garažas; 20x49 Vištininkas; tekan
tis vaųdųo; elektros Šviesos; 160 
vaisinių medžių — duos VAisių 1938 
metais; 50 baltų vištų; 150 viStukų; 
3 ąkerįai kornų; arti mpkyklos.

Rand Road arti Ddriųee Kpaų. 
Prasta sveikata, $7bOU; išmokėjimai.

E. D. O’Mara, Eranklin 0897*

f^rie OSfhį ir Arėher 
šėštadffėhį kilo gaisras autobu- 
š’ė* feittiūęj 37 žJfi'6h!ių būrys 
vafŽiaYb į piknikų.

Btiša’s Fūvo‘ bėYėįk visai su- 
ba^fcirffaš, frėt iš keleivių nei 
Viėhas neint&ėfitėjo; Pikniki- 
hihkar yažiūfVb į Armour 
^b’Ūįi thbiiįiahy pikniką Sune
šėt P^hke; kttf vakar įvyko 
fiaš'ėkmiriga’š “Naiijl'enų” pik-

> tiikas"; į f

avenue

f A RP SfflSŲ

Serga ■

ęyYėritbjąš A. Aiikšliyš. bribari- 
tiii’rifi lųikri Yaridaši Ši. Ėrahčės 
if^bih’fh'ėj’!ė> įilūe fšlabM, Mllb 
fabm Ligbhiš yfri
|bš’ LiMtj'viį Draii’gijbš fiaTyš, 
Dfarigrif ir p'a^ištami, kui'lėiJhš 
aplinkybes 1'ęfdŽia prašbfhi d;

dh6‘-
Anūkas, 3303 Sd;

pristatė da'uj’A ofeiį tald 
kuYTadiė tėifei’a!- 

višbkfaJiš btž£ 
Iffc Yėfeiaiš.

tW- 
feife jų v skelbimą feįijiehose, 
kdr rasite paaiškinihių apie pa- 
tdlitAvfhSį/ khri galite gaifti p. 
Ažukč IstaigMę/

VBAv

No. 1588 — tftrttfi tr fcttgVif ritrirėHaiftP' Galima
rffesli ft iėngvtj bo^ėlhlnliį sidi$ dfba' žiemai iš
• ■ w ■> • ■» ». ■ • f • '•V' W «•'»♦ »w * « t *«• • ‘ Į
' NAUJIENOS NEEbLŽCRAFf
/1739 So. Halsted Si, Čhfciigo, 111.

» • < .. ; i- ‘ , ■ i
čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No......................... ,

1 ; ; - i-.- , . . 1
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Miestas ir valstija

■

Du maskuoti banditai atėmė 
$2,3b0 nuo Stanley kabus, šą’- 
vįninko pinigų biriYdi ties Ž749 
Wešt 63rd šftėėt. ka'kii’š briVo 
kelyje į bitinį iš DroVehš Na
tional Bank, 47 ahd Ašhlahd 
avenue, kur pinigus gavę..

į YRĄ DARBŲ V ir mote
rims, vrilkynams ir mėfgi’rioms—fab
rikuose, bekernėse, m'ašinšapėse ir 
spaustuvėse. , , , .. .

i’ U1H1LL EMElO X MEN 1
J 184 W. Washingtori, 3 aukštas.

vii , ■ ■ tu >
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Help Wribtė^—rMale

DIKERIŲ ,ŠĖLš^ANAj reika- 
■l/NŲI. TURINTYS TAVERN" pa
ramą. VISA EILĖ LIKERIŲ.

MĖŠ MOKAM 65% NUO'.PELNO 
IR ,SUTEIKIAM. KO'ŠTuMERIUS.

Šaukit Moteu . / 
PROSPEČT 7008.

NEREIKIA ĮMOKĖTI /
PIRKIT MYTĖRĮO PLANU .

Apmaldomos, parodai vįtrinOs deli
katesam ir mėsės krautuvėm, įeina
mi šaldytuvai ir ledui mašinos, že
miausios kainos. Fabriko Šoūruifniš.

3515 Šb. Mįėhigan.
Phohė Calumet 2161.

..... i-LĄin'ie .u”'

Pė'rdėvfihū‘i Bizniai t ,

GROS^ĖNĖ, ir Dėlicatėssen paYsi- 
duoda pigiai. Yra 5 kambariai ir gA- 
ražaSi Rėiidą nebrangi.

4540 So'. Western Avė.

PETRAS GACONIŠ
LiyJOM 's: ,

. Persiskyrė, sų šiuo 
rūgpiufčid 7 (Hieną,; dšlė vai.

• P?pj?t .1937 ; m., sulaukęs imsės 
artižiaūs’£ NĖpkiškįo i apr- 
ąkrity, Djdžipšios' Panemunės > 
mieste...Amerikoje,..išgyveno 30 
metų. Tuliko* didėliąmė rtuliūdi- 
niė dukterį : Jd'šėiphih’ė, šulių 
Stanley ir žentą Clarence Mol
dovai!, brolį j Hepry, brolienę 
Cėciliją if jų šeimyną, pusse
serę Pę.tmhęlė įr švogetį Juo- 
žapą . DrŪsWl ir gimėte; Lie
tuvoj' 3 brdįįūš -7-' JpWą, Vla
dislovą jr Al’fdhšą;- dvi' seseris 
— Apoloniją1 ’ į'£ TĄi’onėlę. Gy- 
yėhp adkėsū 4355 Sa^yęr avė. 
Ėrtrias pašarvotas rąridąsi 444,7

‘ So. Fąirb'ęld . ū?Vėnūė, tel. La- 
fa^ėtre 0'6W. '

LaidottįVęš įvyką trečiadieny, 
i ^aL P°_ 

; pjėt. Iš J. F/ ;Eųdėikįy koply
čias būšriūTy Ūėtaš i Tautiškas 

' kabinės. '.N m-. -N- < '<
• Š. . ... • --V. Z*,', i' - , .
Visi a. ar Petro Gajcrinio gi- 

j fniriės',' .dfąųjfdi* įr jįriūžystami 
esat ririhlirdžiai kyjėči -- 
įyvąūti jaįdųiuvęš.ė ii įsi jaiū’ pąąkūtįiTt pą^ri'aYi

i - atšišVėikift'irnąi'
Nuliūdę įie^arriė 1

Duktė, Sumiš, žCntaš Bro- 
If< S’ėBėtyą it Gilinės.

iami da- 
luteikti 
imą ir‘

o
ja lai-
F. Eu-

Johri Jfaririš ff && i’fate; 
pa's ateinantį šeštadienį, rug- 
įiftfžiči ir i 5 dd., šv$š šAūo

Miifėš ‘‘iM# 
įtįiM dįėh’mg^. įstalgri fariėaši 
tiės Š. ftMstėd štrėėt.

John l)o n a ra, “Naujienų” 
s kai ty to j as, nesėiiiaĮ atidarė 
natfją Minę ties 3913 Drurh- 
mond Street, Indiana ■.^ArbdE 
itįd. gretas na’ujierifėifš;

ib bWTė-
HtM Lietuviai jjį 
u'žėiti; J. fe . ' — '
k. ■ -v-r. • - r, ■ , ąjcr. .!■■■ •;

Skelbimai Naujienose 
dtio<iai naudą d§lto, .
4 ■* <> •*%» V• e - *• vi » 4t ’j-

yra naudingos,

SOFIĄ PETRULIS, 
! > po tėvife Mai'žėraite, 
; ri'etšiskjį^^ sųj: l'l'ū’h , pasauliu 

rų’ghįųčfo; 7 dięrią, 2 .valį iš ry
žto, (937 jri., sūĮąukyą 37 metų, 

ąmfe itimūk LtetųVoj; Raseinių 
apskL, Tifąyenų A’atapijos, 

. Kalniškių kmė. v. /. 
i... ĄiūęrįRrijziįŠ ’gyyęŪO 15 mėty.

Paliko’ didęįlamc . nuliudime 
vyrą VladlšiėVą, 2 seseris Jo- 
hriną ir iyų^ęrį ^tėpiėhą Taizi- 

i riąūs, . Kąątąijėilą it švogerį 
i 'MotĮejū Ąmbrosa it ąnukus. 
į pvį į^ūsšeserės Feliciją ir Mar- 
i garėtą, Nąilišedfęnės it gimines, 

AirieWoj. įiętuvcųę ..j&fiko se- 
į šeri. Štahišlayą,, brolį Boleslo.- 
‘ yą’, ėiūicę. Uršulę OliŠaėskienę 

ir gįmįjnėš.
Kįįnąš’ p'ąšą.t.votaš įfąsalskio 

kopry^iojė,’ Š3Ū7 Ll’įūąhiėa Avė. 
LąicjpiiŪVė^ įvyks tugpiūčio 10 
;d., 9:3b vąį. iš ryto iŠ kopi, 
į : Jūrgio patąb. bėžnyčią, 
kutipj'ė Atsibus, gedulingos pa» • 

. mąldtyg- ųž vęlionėš, siėlą, o iš 
; t'ėri būš įiUiydė^a į šv; Kaimie- 
Ntb'.^ąpiriėš. ,,,z ' 
, .Yisi' A. A; Šohjoš Pėtrulie- 

.fieš j^iĮniįėš, dyąūga'į ir, pažįs- 
. tėriii., ėšąt Aūdlird^i’ąi įviečia- 
1 rnį dalyvauti ląid'ptuvėsė ir su-. 
: teikti jūT ririškėtirii pAtUrriaVi? 

mą jir atsisveikinimą.
NŲliudCi liekame, -

Vyrūs, seserys, švoRėpai, pus- 
sęSėtėš Įjr gįniines.

Patrirriąiija' laid. dir. A. Masal- 
;ftis-.Ael,.JBo«lęvar<Į. fl?i>.

. > ' * 1 ■ 'k. - ’' F' . l t''
... pilim*!

ūoAt
Ariglys

WitMlWoiN
ANGLYS.

Lurnp $6.00
MinėRūn............... $.75
Ėgg ...... 6.00

Šcrčėiiingš .

itW' SttWe
iO . ^^iėmi-Yėšt^ėfe- 

Binkiėtąihs—LiįrfotĮvŽrtiš—
. faįūupŠimiiMį.

. .... . ............ .. ....................». .. -- ■ j

KmW ■ Visas Pasaulio.DW;/ 
KVIETKININKĄS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir pągrą'bams -

33Į6 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314 

itfiiiRi,!.;,' rrr

LEONARDAS VAIČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgpiu'čio 7 d.,' 1:20 Vėl. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
giinięš PanČVe^io apskY., Nau- 
riiiesčio ūąEąpijpj;. .

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elzbietą, po, tėvais 
Birgiolaitę, dukterį, .Adeįinę, 
stirtų , Alfonsą, bfėlį. kąstiptų 
įr l$oHėnę Aleną, sėš&ts duk
tė^ Kdrįėnskaitą 1. ^oį^fkiš

fetęi Oną

iisė SiMdnb' bAukalito

4 ėjęsė^js LevonA;’ 
ir Amelia.

f Halstėd’, ,$t.. LaidotųVėš Jvtl 
! ąri^adięnį, Wtfų‘čfo ęt. 8:^ 

vai; ryto iš koUl. į Šv. Jurgio
Į tiaYap.i bažnyčia, kūiioj'ė atsi

bus WĮlnW už
i vėlidųtp sielą, o is tėtį bute, .nu

lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

į Vikį' A’ A; Leo'nardo ValČiu- 
?io , gįiųįnės, dyąugąi ir , pažyę- 
atdi ešūt rtuoštrdžįai kvį^Čia- 

ini dalyvauti laidotuvėse ity su- 
;tejktį, jam , pšskupnį ;patąrnąvi-. 
mą ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę liekame,
Motęrįą, dpktg, s|iAiis, .brolis, 
brolienė, sesers duktė, švoger- 

‘ kus ir gfrtiinės.
' Patafriaufa laid. dir. • P. J1. Ri-

PARSIDUOTĄ įtlčMNfi ir gro- 
sernė, pilnai įrengtą, lietuvių kolo
nijoje. PiHėžŪstį pardavirhb ^ūtirsftė 
ant Vietos. 45’04 Šd. WashtehėW.

......... i 111'a.rtii'į 11 > Ii I ...i iii. ,1. ii-i i~ .1^1 r >1 M-! u------ .....y.., .... -- ”,-- ---— 
llėal EState Foir Salė 

NamąLjfefojij, jėąėdąvi^ul

PAut ti. .,sniitii
Real Estrite, Loąris . ąųd 4Irišūrariče 

Tel. BOULtVĄRDi.28tW
Perkam, pąf.dAdŪarii ir ihAįriOfti . rią- 

mus, lotus, bizriiūs W fąfrita$; ^pfū- 
rinaiųė t rAkąriuūs ir auto
mobilius., Taipgi turime daug gerų 
narni/ pėMaviriibi arba mai n y mu i ųž 
gerus bakelius; greitas ir tėisirigės 
patarįiąvimas. Reikalui priėjus krei- 
l>kl <4G‘Ū SO. ASHLAND AVE.

Ofisūs 2-ro‘s lūpos šū J. J. Grisk

t ATYbAI BlZNIĖrilV: 2 aukštų 
muro kampinis hūmds su taVernu, 
lotas 50^125, biznis išdirbtas per 
daug Metų. Galima dalį įmokėti. Li
kusius lengvais išMokėj^mais. Ir 
šiaip kitdkiū bargėnų. ..
' Z, a.micKęvice AND CO.

6816 So. Weštėm AVehuė 
Hemlock 0800

- ------- ...................... -t--■ 1 ■■———

h’ORK DOZAVIMAI
57th it JŲĮdMah; J5 kambarių mū

ro bungalpw, s47b0. 71 št ,if Ėair- 
field; dū flataį,' garažas $/9b0. ,6^ril 
ir Sacramėnto; krautuvė ir 2 tiktai, 
$15,000. 64th ii cį’ltehian.e kambarių rė^dėfefe; $obl)u.( 6/tA i^ jsa- 
eramentb'; 2 ilataf įb’ 6 ka'nib’a'ri’uš, 
$9500. . .. y 1V !, .. ,.r> . ,

saukit M!<, AE^ura, 
M# 3601.

skubiai Parsiduoda 4 natų 
moderniška^ mūrė namas arti Mar- 
quette Parko. Taftai rūalūysiū ūrtt

A. Sira'tbvrch, 7207 Šri’.. Frahciščo 
Avenu'e.

Buildįng MateriaI

Musų 350 PedųVėr- 
auze Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS 

■»

Naujos 1” lentos—1000 *21.00
255"’l’itiž 2’f .00

-y-T ~ •••■••••••••f
N a vijas piywood, visų mierų 3Voc 

arkūšai, kvad. pėda , ,
InsUiating board, kvad. pėda iy2c
Kart plaster board , 2><į-

kvad. pėda ...... ..................... « ,
Naują vVallboaęd, Visų mierų iy2c 

arkuŠai, kvad. pėda ............ * •
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 100 

, ilgio, vierias ...................
Geriausios riadjos durys 2.25 

viena ................ ... ...... .....
108 kvad. roll toofing, firsts
Geniausias naujas wire fenslng 

lin. pėda ...... .................
800 . galionų vidaus ir išorib i

$2.5(1 malė va—visų spalvų 
galionui ............... ........

Vonios, geriausiam stotfy j 
viena ...............................

Prausinės, visokių miėfų, ; 
viena ............... ..........

Nauji plieno sash, $6.00 
vertės, vienas ...........

Lath, ryšuliui ......... ..............
RAKANDAI

Nauji matrasai, $10.00 i 
.yeftės ... ......................

Naujos sulankstomos lovos, 3.45
$8.00 Vertės...... ............ * > -

Naujos Studijom Sofos — 14.95
Getiau sios naujos me tA 1 i nes 4.Š5 

!, lovos, spėč. vertės ... - ,
Lovūm Čoil Springsai, $10.0*0 4.95 

i vertės ....;.......................
nėdų Gero, .šVėikč 

VAftTOTp. LŲMBEĖIO .r- 
JŪSŲ PAČIŲ KAINA!!

> .AT ~
-M. pėd.

arkuŠai, kvad. pėda

Nau plaster board ,

Financial
finansai-Paskolos

5.6o
2.Š0

išę
4.Š5

INVESTUOKIT ŲĄBĄR 
į Saugnięnes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainoinis ir 
dalyvauki! nepaliiujafnai 

Gerėjančiuose (Uždarbiuose 
PATIKRlNKIT SAVO ŠAUGMENES 
būkit tikri, kad es^t atstovaujami 

.. ė/ogrėsy viaiisiose grupėse. 
Leiskit Mtim Padėti Jum išrišti jūsų 
. inVėstrnėrttų problemas 
Telefonuokit ar rašykit ąpointmeritui

(ariagemferit of Ihvėstmėn’t 
Tii

,t)ĖL AAsfcOtO'š ant M jtor- 
gičiu kreipkitės i LilhUAnian Aūlld- 
iilg, Ldan ąhd, SaVings Asšųčiatibn 
(Nąūjierių spUlka), 1739 SoutĄ Hal
sted $t. Duo^imb tfūt gėtų išlytu- 

A. RypkėviČiA, sėtretoriūš.
I -vi ■ H ==

biznio BkiKAbū. tižAfkiT pas 
JUW AŽUKĄ

Padaiofn yįsnkįjii dokumentus, ei
nam už perkalbČtoją, rupi narnės ta
ksu reikąlafs. ūzdėdam visokios rų- 
šies apdiaudą, vedam bylas per mu
su sąjungos auVokątą; tdrlmė savo 
sąjungos, bū^ivdtohį, įjūris pataiso’ ir stafe W li
kome jusi) , ĮiėšiibŪiihus su rendau- 
ninkaįs. Pa’tŪrha'ūjaM pilietybės tėi-

r
(Atdara Atf6’ 10 ryto iki 9 Vakaro).

. jĮA'£ KOĄN—Tųfim hliiĮką, tūr- 
kiėka tabakų, pypkes, cigdrėtųs, ci- 
rtfds. Kviečiame i musu krautuvę.

I I 
Ė SAlMKIlf 
SAVO 
BAROENtS

V f -■ A; ■' t

NUOŠAVYM 
33rd LbtaS 
Tintas^ ėU, Ž ąūki 
muro; Krautuve. _ _____ _
trobesiu, kurs turi dvi krautuves ir 
1 apartnientų. iš 11. katiibarių. 1’936 
metų ..tąįcsai $234.10. Siūloma $8000. 
Kreipkitės ( Northern Trųst Co;,.,50 
So. > L6 ;,S.kllė,' ’ tėlefortas Frdųklin 
7070; Waįjs.

T

PAR^TDUdDĄ fnYkidsefiš 5 taft- 
! barių kątedžiųs, garažas, lotas 56?t- 
125, gatvės neiVytpš ir išmokėtos. 
Tiktai .Už $2$)b.6'0. . JGHN,- •

6621 So. Ashland Avenue 
Hemlock 8716.

PAŠAUKIT MUS TUCŪAU

ČANAL 8500
Musų ūP^arsinfmų kdinbs 

laidoj
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NAUJIENOS, Chicago, III. u

Be Naujienų kaip 
žuvis be vandens

Geras ir Keleivis

skaitytojas iš 
rašo sekančio

Mel- 
turi-

pinigus Naujie
nos u stabdy tų pre- 
Aš Naujienas me-

“Naujienos nesunku ir išsi
mokėti. Galima užsisakyti kaip 
patogiau: metąms ar pusme
čiui. Bet, be jų negalima ap
sieiti. Esu skaitęs ir kitokius 
laikraščius, vienok, Naujienos 
man patinka geriau.

“Geras yra laikraštis ir Ke
leivis iš Boston, Mass. Taigi, 
tie du laikraščiai yra geriausi 
pasauly.

“Prašau šį mano laišką pa
talpinti Naujienose”.

Adolph Waitkus, 
129 N. 15 Avė., 

Melrose Park,

■šimtmečio sukaktuvių proga.
Programas susidėjo iŠ'orga

nizacijų parado, gyvų paveik
slų ir muzikos.

Žmonių dalyvavo kcliasdo- 
šimts tūkstančių.

Paskelbė civilės 
tarnybos ekzaminus

Aplikacijos blankas galima 
. gauti pašto įstaigoje

III.

tion

paduoda visas

Naujienų 
rose parkų 
nio laiškų:

“Siunčiu 
noms, kad 
nunieratos.
gstu skaityti, nes tai yra ge
riausias laikraštis. Be Naujie
nų negaliu būti kaip žuvis be 
vandens.

“Naujienos
žinias iš viso pasaulio. Todėl, 
skaitykite jas- visi lieti/viai ir 
prašykite jas % siuntinėti į na
mus, nes patogiau. Aš jas kas 
rytų, aštuntą valandą randu 
prie durų.

Vakar Įvyko 
“Lenkų Diena”

Jungt. Valst. Civilės Tarny
bos Komisija paskelbė naujus 
ekzaminus kandidatams, norin
tiems įstoti į sekančias tarny
bas:

ASSOClATE NAVAL AR- 
CHITECT, $3,200 metams.

ASSISTANT NAVAL AR- 
CHITECT, $2,600 metams.

.1, ‘.1^ . .1 !

Šį) j/

Optional Brąnchęs

Ship piping and ventila

2. liuli structures and 
rangements A *

3. Scientifič ship calculatįons
4. General
5. 'Small Boats
DENTAL LABORATORY 

MECHANIC, $2,000 metams
ASSISTANT DENTAL 

BORATORY MECHANIC, 
440 metams. A 1

HYGIENIST,DENTAL 
620 metams

Aplikacijoms blankai ir 
formacijos gaunama pas

ar

LA
ŠI,-

$1,-

in- 
dis- 

trikto direktorių, kuris randa
si Chicagos Pašto Įstaigoje. 
Aplikacijas paduoti nevėliau 
kaip iki rugpjūčio 30 d.

, ' A. '' " A ' i? ' 1 A'A
"       ■ ■1          ............................

A. a. Leonardas
, 4. ■

Vaičiūnas Mirė
Rugp. 7 d.

. ■■ I ■■ MII.ii<    

Apiplėšė

E. Cicėną t
------------------—T- 4 •

BRIDGEPORT — Pereitų 
šeštadienį, sunkiai i sirgęs p. 
Leonardas Vaičiūnas nuo šir
dies ligos mirė. Velionies kū
nas yra pašarvotas Paul J. Ri
diko koplyčioje, 3354 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
antradienį, rugpiučip 10 d. iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčių ir į §v. Kazimiero 
kapines. * '

Velionis paliko nuliudinie 
žmonų Elžbietą, sūnų Alfonsų 
ir dukterį Adcline, brolį Kas
tantų ir sesers dukterį Kur- 
lendskaitę ir kitus; gimines 
Lietuvoje. J — VB A. ’ pabėgo. —Senas Petras.

CLEAR1NG. — Rugpiučio 6 
dienų, 3:30 vai. poi pietų, trys 
vyrai įbėgo i E. Cicėno taver
ną, 6462 So. Central avė., ir 
užkamandavojo visus iškelti 
rankas j viršų: Kai, bartenderis 
Bartkus netikėtai sušuko “Kas 
čia dabar dedasi?”, tai vienas 
iš piktadarių revolverio galu 
kirto jam į žandų ir patarė ty
lėti, nes šaus.

Pasigriebę su virš $600, ku
riuos savininkas E. Cicėnas bu
vo parsivežęs čekiams, vagys 
supuolė i savo automobili ir

Pimądiems, rugp,. 9,.1937

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus' sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500 '

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

va- 
iš-

NAUJIENŲ < •
A ADMINISTRACIJA.Solidiers’ Field Stadione 

kar įvyko “Lenkų Dienos’ 
kilmės, surengtos Ghic;

.....................   <Į

dešinėj, signalais nieko nepešdamas, “hiČhaikeris” eina pėkš-

i

m
MOKOSI PIKTADARIUS SUSEKTI

NAUJAGIMIS CIRKE — Ringling Brothers and 
Barnum and Bailey cirko žvėryne įkalintas Afrikos žvė
ris gnu, “Daisy” pagimdė Chicagoje dukrelę, kuri buvo 
pavadinta ? Miss Chicago”. Cirkas yra sustojęs dviems 
savaitėms Chicagos Grant Parke. f ;

$

■i

SUSITUOKĖ —: Carlton Kelsėy, garsus Chicagos 
Grant Parko koncertų ir radio dirigentas, su žmona, 
buvusia Mrs. Lillian Yuonghusband, su kuria jis slap
tai susituokė liepos 24 d., Indianapolis, Indianoje. 
Younghusband yra , garsus Chicagos kosmetikų fabri
kantas, kuris vedė keturis kartus, bet visų keturių/žino 
nų neteko divorsais.

S?

VYRAS KRITIŠKOJ PADĖTYJ — Mrs. Lige De- 
bowski, kurios vyras, Lige Debows’ki yra kritiškame 
padėjime. Jis guli apskričio ligoninėje, kur daktarai 
bando išgelbėti jį nuo mirties pavojaus. Debowskis 
buvo pašautas keliose vietose, kai susikirto su dviejais 
plėšikais vienoje Chicagos Northsidės gėrimų krautu
vėje. Jis nušovė abu piktadarius, bet ir pats sunkiai nu
kentėjo. Dėl žaizdų jam gręsia kraujo “užsinuodiji- 
mas”

i 4 i 1 .

DlDžįĮŲNĄĮ PARYŽIUJE — Paryžįaųs pasaulinės 
parodos proga ten,į suvažiavo kelių šalių, didžiūnai. Iš 
kaires dešinėn:
Francijos prezidentas Lebrun

karalius Karolis, Rumunijos valdovas; 
ir s u 1t an aš S'įdė Moli a-

&

M - COST TV FILL WITH
HYDROGEN-S 15,000 

with HELIU M- $500000

DUOS LEIDIMĄ PAR
DUOTI HELIJŲ — “L. Z. 
130’’, naujas Vokietijos di
rižablis, kuris, po “Hinden- 
burgo” nelaimės, bus užpil
dytas helijo dujomis, ku
rias J. V. leis parduoti Vo
kietijai. J. V. turi tų sau
gių dujų monopolį. “Hin- 
denburgas” buvo pripildy- 
tas sprogstamomis vandeni
lio (hydrogen) dujomis.

PAGALBA AMERIKIE
ČIAMS — Admirolas Harry 
E. Yarnell, kuris koncent
ruoja J. V. laivus Stantung’o 
noste, Kinijoje, e vakavimui 
amerikiečių iš karo srities. 
Dešinėj yra CĮarence E. 
Gauus, J. V. konsulas Shan- 
tunge. Acme Photo

IHI

5 te

>“HIČĮIAIKĖRIAI”—Nėra Jo vieškelio, kurio pakraščiais uctukuriuotų januoĮiaį, 
pirštais' duodami signalus pravažiuojantiems motoristams juos pavėžėti. Kairėj, “hiČ
haikeris” duoda signalą; < „ _

CHICAGOS ŽVĖRYNE —f Pora didžiųjų Pietinės 
Affikos stirnų, kurie buvo atgabenti į Chicagos Brook- 
field žveįynų. Tos stirnos retai kur teužtinkamos.

KAM PRIKLAUSO — Akiniai, ridikiulis ir kiti daly
kai, priklausą nežinomai mergaitei, kuri nakties laiku 
nušoko nuo ekskursinio laivo “Theodore Roosevelt” į 
Michigan ežerų ir prigėrė.

Grupė pro
kurorų iš vakarinių valstijų Northwestern universiteto 
(Chicagoj) kriminologijos laboratorijose klausosi in
struktoriaus Charles Wilson paskaitos apie piktadarių 
susekimų su kulkų pagalba. Yra patirta, kad kiekvienas 
šautuvas ar revolveris ant kulkos palieka tam tikras žy
mes, su kurių, pagalba galima patirti iš kokio ginklo 
kulka iššauta.




