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Siaurinėje Chmijoje 
eina didelis mušis

Mušis eina dėl Nankow tarpkalnio, kuris 
atidarytų japonams kelią Į Chahar 

, provinciją
SHANGHAI, rugp. 10. — Di- sisekia stumtis prie Didžiosios 

delis mušis eina tarp chiniečių Sienos, bet bu4s visai kitas da- 
ir japonų dėl Nankow tarp- lykas, jei chiniečiai juos puls, 
kalnio, 30 mylių į šiaurvaka- Dabar japonai esą užimti tai- 
rius nuo Peiping. Tas tarpkal-, symu geležinkelių, kuriuos šu
nis sudaro vartus j Chahar ardė nesenai siautusios šiauri- 
provinciją ir japonams užėmus nėję Chinijoje labai smarkios 
tarpkalnį atsidarytų kelias už
kariavimui ir Chahar provin
cijos, kaip* kad jie užkariavo 
Kopei provinciją su svambiais 
Chinijai miestais 
Tientsin.

Mušis prasidėjo 
vaitės mažesnių
kuriuose chiniečiai 
visą japonų pulką.

Japonai tą nuginčija 
ko, kad einą tik maži 
mimai. Girdi, Chinijos
torius gen. Chiang Kai-shęk 
įsakęs kareiviams pulti japo
nus, bet tie yra išgąsdinti ja
ponų bombų ir pradėję tik ma
žą susirėmimą.

Japonai sakėsi dabar ft ne-

Peiping ir

po visos sa- 
susirėmimų, 

sunaikinę

ir ša
šu sirė^ 
dikta-

audros.
Japonijos lėktuvai po visą 

šiaurinę Chiniją mėto la/elius, 
kuriuose gyventojai yra kur
stomi atsimesti nuo Chinijos 
ir sudaryti . “pęprįkląūsomą” 
valstybę, nes vistiek ‘ niekas 
negali nugalėti Japonijos armi- 
• I
ją. a.

Kad Japonija yra pasiryžu
si pilnai pasigrobti turtingą 
šiaurinę Chiniją, rodo ir visos 
iš Tokio ateinančios žinios. Ja
ponijos armija vis tvirčiau grie
biasi į savo rankas valdžią Ho- 
pei provincijoj, nebesitikėda
ma taikiu budu išspręsti kon^ 
fliktą tarp Chinijos ir Japo
nijos. ■,
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“SAUGI” NELAIMĖ — Prie Cartyle, Illinois nuo bėgių nukrito Baltimore ir 
Ohio traukinys. Nors garvežis ir keli yagonąi nusirito nuo 20, p^dų pylimo, bet nei 
vienas žmogus nebuvo sužeistas. Į Acme Photo

Chicagos lėktuvas 
užkliudė vielas; 4 

žmonės žuvo
Flą.>

East- 
skri-
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Texas goveda užpuolė 
socialistų kalbėtoją

Išvaikė darbininkų susirinkimą, pagrobė 
kalbėtoją, kurį išvežė į laukus ir ten jį api

pylė aliejumi ir plunksnomis

."Z ‘ '

Dujų bombomis puo 
lė Kanados strei- 

kieres

■- > - .. J Y -i ž' ."l j . 1 . < r

Šilko audinyčių strei
kas yra pilnai sėk

mingas
PETERBOROUGH, Ont., r. 

10. — Prie Dominion Woolens 
and Textile, Ltd., dirbtuvės 
šiandie ištiko susirėmimas tarp 
streikierių ir streiklaužių. 
Streiklaužes raginti gryšti į 
darbą ‘atvyko ir pats meras, 
kuris priminė premjero Hep- 
burn prižadą “pasirūpinti streik- 
laužęmis”.

Bet streiklaužėms bandant 
įeiti į dirbtuvę, ištiko susirė
mimas, kuriame streikierės su
teikė keletą antausių ir pačiam 
merui.

PATERSON, N. J., rugp. 10. 
— Audinyčių darbininkų unija 
siekiasi pradėti derybas su 
samdytojais apie baigimą šilko 
ir rayon audinyčių darbininkų 
streiko, nes pasak unijos, ji 
streiku įrodė turinti pilną pa
rama ir pasitikėjimą darbinin
kų. ‘ r $

Streikutoja viso apie 60,000 
darbininkų.

DAYTONA BEACH, 
rugp. 10. — 14 pasažierių 
ern Air Lines lėktuvas, 
dęs iš Miami į Chicago, už
kliudė naujai pratiestas prie 
pat airporto elektros <vielas, 
pas vyro ore ir nukrito žemėn. 
Nelaimėj žuvo du jiakunai ir 
du pasažieriai.z Penki pasažie- 
riai liko sužeisti.
^Vielos buvo patiestos, tik 

pereitą naktį,, sugedus požemi
nėms elektros pervadorns. Apie 
tas vielas nežinojo dagi 
porto viršininkai ir todėl 
galėjo įspėti lėktuvus.

Po reguliari© sustojimo
me airporte lėktuvas kėlėsi į 
orą, bet vos pakilęs pateko į

air-
ne-

sią

Automobilis sudau
žė du traukinius

Pagalios policija stvėrėsi du
jų bombų išblaškymui strei
kierių moterų ir tik tada streik- 
laužės įstengė įeiti ’ į dirbtu
vę.

NEW YORK, rugp. 10. — 
Prezidentas Rooseveltas esąs 
nusitaręs nesikišti į New Yor
ko mero rinkimus ir paliks pa
tiems demokratams ' išspręsti 
ar jie nori eiti su* naująja da
lyba, ar su sukta Tammapy 
Hali ir atgaleiviu Al Smith.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
HO. — Chiniją perkanti Ame
rikoje 20,000,000 galionų Ame
rikos aviacijos gąsdino. 5

O R HS,

GARY, Ind., rugjo. 10.—čia 
įvyko keista nelaimė. Važiuo
jant per miestą dviems ilgiems 
prekių traukiniams greta vie
nas kito, į vieną traukinių įva
žiavo automobilius, kuriuto va
žiavo negras Earl Martin su 
savo broliu.

Pasekmės buVo visai netikė
tos, nes vieno traukinio vago
nas nušoko nuo bėgių, užkliu
dė kito traukinio vagonus, ku
riuos irgi nubloškė nuo bėgių. 
Daugelis vagonų liko visai su
daužyti, o ■ geležinkelio bėgiai 
išardyti per kelis šimtus pė
dų. Bet kas ypatingiausią, kad 
važiavę automobiliu negrai iš? 
liko tik visai lengvai sužeisti, 
nors jų automobilis gerokai 
nukentėjo.

Chicagai it apielinkei fėdę- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Apsiniaukę, galbūt lietūs šu 
perkūnija; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 80°. #

Saulė teka 5:52, leidžiasi 
7:58.

WILMINGTON, Del.', rugp. 
10. — Po 6 savaičių ligos sa
vo namuose Westover Hills 
šiandie mirė Wiljiam Leslie 
Edison, 58 m., vyriausias sū
nus garsaus ' išradėjo Thomas 
A. Edison. Jis irgi buvo išra
dęs kelis radio pagerinimus, 
bet du metai atgal pasitraukė 
iš aktyvaus darbo.

Sionistų kongresas 
suskilo 
—-- —--

ZURICH,; rugp. 10. — žydų 
sionistų pasaulio kongresas su
skilo klausimu padulininio Pa
lestinos ir dabar abi pusės lai
ko atskirus’- susirinkimus. Vie
ni pritaria 'svarstymui Angli
jos pasiūlymo padalinti Palesr 
tiną į žydų" ir arabų valstybes 
ir Nutinka įtuo klausimu tęsti 
derybas su i Anglija. Tuo tarpu 
kiti, kuriems vadovauja ame
rikietis^ rabinas Wise iš New 
Yorko, ir? jokiam pašiutynlui 
griežtai - ■priešinasi. Pastarieji 
dabar. laiko atskirą; sųsirinlįi- 

savo pa- 
■ , J a- ’' ■ ' i ■

Nuteistas kalėjimąn 
už 36 valandų po 

žmogžudystės

Glen Bar

jis šokių
savo mer-

18 m.

DALLAS, Tex., rugp. 10. — 
Goveda vakar vakare užpuolė 
darbininkų susirinkimą, išvai
kė susirinkusius žmones ir pa
grobė socialistų partijos orga
nizatorių Herbert Harris, 47 
m., kurį išsivežė į laukus, ten 
jį ištepė aliejumi ir ‘apibėrė 
plunksnomis. Po to ta pati go
veda parvežė jį atgal į miestą 
ir išmetė iš. automobilio didžio
joj gatvėj, šaukdama: “Neš- 
-dinkis atgal į nortus”.

Herbert Harris iš New Ha- 
ven, Mo., atvyko į čia apie sa
vaitę laiko atgal, vesti kam
paniją už socialistų partiją ir 
už darbininkų unijas.

Susirinkimas buvo laikomas 
parke. Harris baigęs kalbą iš 
automobilio rodė krutamuosius 
paveikslus iš darbininkų judė
jimo. Rodant paveikslus apie 
dirbtuvių pikietavimą, kur ne
grai ir-baltieji darbininkai kar-

tu pikietuoja streiko apimtą 
dirbtuvę, į parką įsiveržė go
veda chuliganų, išvaikė susi
rinkusius, apvertė Harris auto
mobilių, sumušė jo padėjėją 
George Lambert, 25 m., o pa
tį Harris pagrobė. Išsivežusi 
Harris jj laukus, goveda nu
draskė jo drabužius ir ištepu
si aliejumi apibėrė plunksno
mis.

Prieš kiek laiko čia buvo pa- 
-grobtas ir kepurių ir skrybė
lių darbininkų unijos vice-pre- 
zidentas George Baef, 38 m., 
kuris irgi buvo išvežtas į lau
kus ir sumuštas. Bet manoma, 
kad tarp abiejų grobimų dar
bininkų organizatorių nėra 
bendrumo. Baerį veikiausia pa
grobė Amerikos Darbo Fede
racijos nariai už jo organiza
vimą darbininkų į CIO unijas. 
Tuo tarpu Harris į unijų ki- 
virčius nesikišo.

rną suformulavimui 
siūlymų kongresui.

Sukilėliai pradeda 
., . . ., ,. . naują ofensyvą i va-vielas ir nukrito su liepsnojan*J - t • 1

čiais abiem motorais. Bet’ • liep* ‘KftrilS H110 MctdriuO
sna greitai Užgeso ir lėktuvo 
nepasiekė'.

Nušovė unijos orga 
nizatorių

SPRINGFIELD, Ilk, rugp. 
i0. — Naujosios angliakasių 

nijos Progressive! Miners of 
Am. organizatorius Glen Stuffle 
beam, 40 m., liko nušautas va
žiuojant automobiliu. z

Sąryšy su žmogžudyste bu
vo suimti kiti du unijos vir
šininkai.^ Bet po atklaušipeji- 
mo liko paliuosuoti. Tečiau's 
įsimaišė federalinė valdžia ir 
abu juos išnaujo areštavo už 
neteisėtą laikymą ginklų. Vie
nas suimtųjų yra s John H. 
Schneider, kitas tos pačios uni
jos organizatorius ir Moody, 
senosios unijos investiga to
rius.

y.. . • Z < ■

MADRIDAS, rugp. 10. — Į 
vakarus nuo Madrido, kur 10- 
jalistai įvarė didelį kylį į su
kilėlių pozicijas, sukilėliai pra
dėjo labai smarkų /• artilerijos 
veikimą^ kas pranašauja nau
ją sukilėlių ofensyvą toje apy
gardoje, kurio tikslas butų .at
siimti prarasįę teritoriją.

Tūtoj po artilerijos baražo 
prasidėjo ir sukilėlių atakos 
Villanueva de La Canada apie- 
lįnkėj.

Liepos 11 d. va

APPLETON, Wis., rugp. 10. 
— Kaip greitai veikia Wiscon- 
sino teismai, parodo 
ker, 24 m., byla.

Sekmadienio naktį 
salėje peiliu nudūrė
giną Helen Welhouse, 
Jis tai padarė iš pavydo, šokių 
salėje, nes jj pradėjo-nuo jo 

ilgai’?tyažipejo automobiliu, bet 
paskui sugryžo namo ir pasau
kė tėvams ką padarė. Tįvai 
nuvežė jį į kalėjimą. Bet su
žinojęs apie merginos mirtį jis 
vėl - pabėgo ir per visą naktį 
klaidžiojo Appleton apielinkė- 
se iki pateko į policijos'nagus. 
Tuoj aus tapo atvestas. į teis
mą ir nepraėjus nė 36 valan
doms, po žmogžudystės jis liko 
nuteistas nuo 14 iki 25 metų 
kalėjimdn. Iš’ teismo liko išvež
tas tiesiai .į valstijos kalėj i- 
mą. ■ ■.■' ,

V:./ ■ . .

Newarko darbinin
kai’susivienijo ben

drai kovai

Automobilistas gavo 
6 mėnesius kalėjimo 
tepaklauso < teismo^ - uždrapdi- 

ipo nesivažinėti autdmobiliu- 
mi.

CHICAGO. — Virš savaitę 
laiko atgal Albert Johnson, 
32 m., 8458 Burlęy Avė., liko 
nubaustas pinigine pabauda už 
neatsargų važinėjimą^ Kartu 
teismas uždraudė jam per vi
są mėnesį naudoti automobi-

Du nušauti, 1 sužei 
stas kivirčiuose 
' dėl ganyklos
BANLEY, Ga., ^-Ugp. 10. — 

Isham O’Quinn, 45 iru, savi
ninkas grosernės mažame kai
melyje 20 mylių atstume nuo 
čia, ir jo žmona Bertha, 35 m., 
liko nušauti, o jų kaimynas 
Milės Whitted, apie 40 m., li
ko nepavojingai sužeistas su
sirėmime dėl gyvulių ganyk
los.

Kivirčiai tarp abiejų šeimy
nų prasidėjo keli metai atgal, 
vienos jų karvėms įėjus į kitos 
šeimynos ganyklą ir nuo to 
laiko neatslūgo, o pereita nak
tį Whitted priėjus prie savo 
pašto dėžutės, šalę 
grosernės, ištiko ir 
susirėmimas. O’Quinn 
vaikus. Whitted irgi 
lis užaugusius vaikus.

Bet praėjo tik savaitė lai
ko ir tas pats Johnson liko su
gautas važiuojant automobiliu 
ir dagi neblaiviame stovyje.

Už sulaužymą teismo įsaky
mo nevairutoti automobilį per 
visą mėnesį, Johnson šį 
gavo net šešis mėnesius 
jimo.

Teismo nuosprendžiu,
iš kalėjimo jis negalės naudo
tis automobiliu per visus me
tus. O jei ir vėl nepaklausys 
teismo įsakymo, tai gausiąs 
visus metus kalėjimo.

kartą
kalc-

()’Quinn 
kruvinas 
paliko 7 
turi ke-

NĘWARK, N. J., rugp. 10. 
—- Atstovai 50 Newarko CIO 
ir Am. Darbo Federacijos uni
jų susivienijo bendrai kovai su 
darbininkų priešininkais. ' Jie 
suorganizavo Labor’s Anti-In- 
junction Lėague ir vienbalsiai 
nutapė kovoti prieš visokius 
“prieš-darbininkiškus j udėj i- 
mus 'ir prieš-darbininkiškas 
valsti jos administracijas”.

Lyga atstovauja 10,000 orga- 
.nizuotų darbininkų ir griežtai 
pasmerkė -teismo nuosprendį, 
kuriuo taip vadinamos <fclosėd 
shops” liko pripažintos nblega- 
lėmis. Pirmas Lygos žingsnis 
bus paduoti apeliaciją prieš to
kį teismo nuosprendį. 

______________ ■

Dėl demonstracijos 
naciai atidėjo kimi- 

go bylą

išėjęs

Trockis įtaria 
veikiant Ispanijoj

GPU
Biržų laisvamanių 

, . susirinkimas
BIRŽAI.”

saros teatro patalpoje įvyko 
Etinės Kultūros draugijos Bir
žų skyr. suruošta paskaita ir 
susirinkimas. Paskaitą tema: 
“Laisvamaniai ir tikėjimas”-^-; 
skaitė centro valdybos atsto
vas Valašinas. >

žmonių atsilankė apie 315 
asmenų. > y/

Laisyamapių įstatus ir1 jų 
siekius plačiai ir įdomiai pa
aiškino p. Verbliugevičiųs.

Priimta rezoliucijos: l)xKad 
bdtų greičiau * įvesta civilinė 
metrikacija. 2) Kad mokslus 
einančiai jaunuomenei nebūtų 
privaloma mokytis tikybos.

Nutarta' išsirūpinti kapinėms 
žemę. Anksčiau valdžia laisva
manių kapinėms buvo pasky
rusi sklypą, bet t dabar nežinia 
kam jis priklauso. ■r% • w i • •

Bilius jokių didesnių reformų valdybą sudaro: pirm.; Marciiv cių valdžiai. Bet jo parapij6-

Išlygintas teismų re
formavimo bilius

WASHINGTON,“rugp. 10.— 
Prezidentas Rooseveltas šian
die sugryžo iŠ Hyde Park Ir 
tūtoj aus pradėjo \ pasitarimus 
su kongreso vadais, prisiruoši
mui prie baigimo kongreso po- 
sedžio.
. Tuo tarpu senato ir atsto
vų buto konferencija išlygino 
yisus skirtumus abiejų butų 
priimtuose federalinių tėismų 
reformavimo biliuosę ir paruo
šė bilių galutinam priėmimui..

nenumato, vien įveda mąžus 
pakeitimus žemesniųjų federa- 
liriių teismų procedūroje.

10,_Va- 
nagrinė- 
protesto-

BERLYNAS, rugp. 
kar turėjo prasidėti 
j imas bylos karingo 
nu bažnyčios kunigo Martin 

Biržų . laisvamanių skyriaus Niemollęr už priešinimąsi . na -

kevičius, sekr. — Pransl&etisr nys suruošė didelę demonstra- 
Narių ciją ir byla tapo, atidėta ne-kasin. -7- Rov. šlikas 

turi daugiau 50. aprybotam laikui. . /
; ■ i

Anglija reikalauja 
iš sukilėlių paliuo

suoti laivus
LONDONAS, rugp. 10.—An

glija padavė sukilėliams griež
tą reikalavimą paliuosuoti tris 
sukilėlių suimtus Anglijos lai
vus. 'Jie buvo suimti 
karo laivų Ispanijos 
čiuose.

sukilėlių 
pakraš-

ir nėra 
laiko 

bet

Nors reikalavimas 
ultimatumo formoje, nes 
paliūosavimui nenustato, 
visgi Reikalaujama laivus kaip
galima greičiausia paliuosuoti..

NEW YORK, rugp. 10. — 
CIO. vadas John L. Lewis pa
reikalavo, kad New , York- 
Brooklyn-Manhattan Transit 
Corp. tartųsi su CIO. priklau
sančiai transporto darbininkų 
unijai, o ne su nelegališka pa
čios kompanijos suorganizuota 
“unija”.

MEXICO CITY, rugp. 10.— 
Leonas Trockis kaltina Rusi
jos GPU nušovus Andrės Nin, 
Ispanijos trockininkų POUM 
partijos vadą, kuris pereitą ge
gužės dalyvavo anarchistų ir 
trockininkų sukilime ,prieš Ka- 
talonijoš valdžią^

Trockis sako, kad Nin likęs 
nušautas einant iš Barcelonos 
kalėjimo. Kartu likę nušauti 
ir keli kalėjimo sargai. Puoli
mą padarę Rusijos GPU čekis
tai, kurie esą turį didelių ga
lių Ispanijoje.

Bet lojalistų, valdžia skelbia, 
kad Nin pabėgo iš Madrido sa
natorijos ir kad jis galbūt ban
dys pasislėpti pas Ispanijos su
kilėlius.

WASHINGTON, rugp. .10.— 
Ar kongresas galės baigti po
sėdį rugp. 21 d., priklausys 
nuo to, ar jis įstengs į dvi sa
vaites priimti visus tuos svar
biuosius bilius, kuriuos priim
ti turėjo 7 mėnesius laiko, bet 
per tą laiką nieko neveikė.

r &*
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NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, rugp. lį 1937

ATOSTOGOS
ANT RA T U

Rai« M.. J. SiteUcis

vfagų ežerų: Gal hiekur kitur, 
"L y. jokioj valsfijoj,' nėra 
tiek daug statė parkiį, kaip 
Michigane. Jis turi jų apie 50. 
Ir vtei jlė kuo geriausiai įren-

Biimiiiiiuiii

APLANKĖME 9 STATE PAR 
KUS MICHIGANO 

VALSTIJOJE.

O šiemet 
ir šiau- 

Stūte Par- 
jų “kempino- 
dėl žingeidu-*

Sulig “kempinimo” “tradi
cija”, keleto metų bėgyje, ap
keliavome kone visą Wlsconsi- 
no valstiją beatostogaudahii 
valstijos parkuose, 
nutarėme apkeliauti 
rinior Michigano 
k u s. Penkiuose 
me”, o kitus tik 
mo aplankėme.

Liepos 17 dieną buvo vėsus 
ir nepastovus oras, kai mudu 
su žmona traukėme U. S. ,12 
keliu Michigano ežero pakraš
čiu į šiaurinį . Michiganą. Pa
keliui sustojome Grand Haven 
State Park’e. Tas parkas visai 
arti Grand Haven miestelio, ir 
prie pat Lake Michigan kran
to. Radome nepaprastai daug 
trailerių, kuriems specialiai 
yra “iŠpeivytos” stovėjimo vie-l* 
tos; įvesta elektra, kuria jie 
naudojasi virimui, šviesai ir 
šaldytuvams, čia buvo labai 
gražios ir švarios maudynės 
ežere ir trobesyje gerai įreng
ti su visokiais miesto patogu
mais. Yra ir geros žuvavimo 
apystovos. Mat, upė įteka į 
Lake Michigan. Upės ištakoje 
ir laivų prieplaukoje, labai 
gaudosi žuvys.

Apleidome šį, nedidelį, vos

vaitę laiko vėliau sužinojome, 
smėlio audra ko nepalaidojųs. 
Traileriai buvę užpustyti iki 
langų ir ėmė tris dienas, kol 
jie buvo paliuosuoti. Kelias 
taip pat buvęs užneštas.

Važiuodami per Muskėgori, 
įkliuvome miesto trafikari, 
buvo didelis paradas. Mat, 
Muskegono miestas apvaikš
čiojo 100 metų įkurtuvių?! 
lieju. - L

Pavažiavę apie penkioliką 
mylių už Muskegono, pasiekė
me Muskegon State Park’ą. šis 
parka^ turi apie porą tūkstan
čių akerių plotą. Stovi prie 
pat Lake Michigan kranto. La
bai gražus miškas—pušynas, 
beržynas, eglynas, alksniai ir 
kitokie panašus Lietuvos me
džiams. Gamta visuo kuo at
simainė. Mes nutarėme čia pa
sitikti mažiausia porai dienų. 
Taip ir padarėme. Pastatėme 
savo “tentą” po keturioms 
kvepiančiomis pušimis.

Pavalgę vakarienę, ėjome 
pasivaikščioti cementiniu ke
liu į labai aukštą kalną, ku
riame yra pastatyta savotiško 
stiliaus gaisrų observacijai bo
kštas. Iš bokšto matosi visos 
apylinkės: Muskegono mies-, 
tas, Michigano ežeru plaukian
tys laivai ir rytų pusėje ūkių 
laukai. Ypatingai vakarais, 
kai leidžiasi saulė, būna labai 
graži panorama. Atrodo, kad 
saulė lyg į ežerą nuskęsta. Nu
sileidus nuo kalno, gal kokią 
mylią tolumo-, yra kita kempi- 
nimo vieta—dar arčiau prie 
ežero.

Kaip Grand Haven, taip ir 
šitame parke, radome dau
giausiai trailerių. Atrodo, kad 
tentos jau pradėjo nykti, o jįj 
vietą užima traileriai. Ir kur
gi ne! 'Moderniškame traile- 
ryje yra geresni patogumai, 
negu kokioj nors ežero rezor- 
to drėgnoje budelėje. Skirtu
mas tarp rezortų kai kurių 
budelių, ir trailerių, yra labąi 
didelis. Pav.: 1) su trailerių 
gali keliauti kur tik nori ir 
kur tau patinka; 2) traileryje 
yra patogios minkštos lovos;
3) elektros šviesa ir šiluma;
4) pats gali pasigaminti valgį 
kokį tik nori ir kada nori;- 5) 
lietus ar šaltas oras turistų vi
sai nebaido; 6) turistas su 
trailerių neturi didelių išlaidų. 
Jis gvyena daugiausiai taip 
vadinamuose State Parkuose, 
kur viskas už dyka ir kurie 
paprastai yra įsteigti gražiau
siose krašto vietose ir prie žu-

Lakė MmnKrk 6 trėčrafe įiei ffišH 
že&rria už lUtlfce Htotn, — fefe 
w Loąt ‘ Lakei Ne^Orisdkrrii 
grįžti atgal Į ŠI kelią (£W Mus- 
kegpn),t paežerių, traukėme link

Likviduojasi
Bridgeporte

1 - ’

Mirė Nuo Širdies 
Aiitttuolio

Fttn gerus 'kelius, pavilio- kegpn),t paežerių, traukėme link 
pečius valgiui virtis, duo Whitė Lafce. UžkliuYoniė f '“fe-
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Yias, l
da malkas trž 'dyką. Prausyk
los su ši/tu vandeniu, tdiletai 
ant vandens, skalbyklos ir kai 
kurie parkai, pav. Lake Cadil
lac parkas, turi net ir skaity
klą.

Pakeliais kone kas penkios 
mylios, užtinki taip vadinamus 
“Roadside Tabie/ Stalas arba 
keletas sitalų būna pastatyti 
parinktose vietose, pauksnyje. 
Vra šuliniai ir iad kur. toiletai. 
Už Big Kapids miestelio užti
kome labai ypatingą tos rūšies 
vietą. Prie bėgančio šaltinio 
.vaidelis upelio' yra įtaisyta lie
tuviško tipo šulinys, ypatingos 
architektūros toiletai. Visa tai 
sudaro lyg Lietuvos kalvarijos 
atmosferą. ; r

Per dvi dienas Čia ketnpino- 
me, maudėmės, kaitinomes sau
lėje ant švarių gelsvai šviesių 
smilčių. Maudynės kuopuiki^u- 
sios: lygus smėlio dugnas, gali 
bristi nors pusę mylios. Ežero 
pakraščiais apkeliaVom at>ie 
penketą mylių,' vietomis paši- 
maudydam'i. Visur gali maudy
tis. Ežero pakraščiuose vaikč- 
čioja kažkokie ilgakojai “gar
niai,” panašus i Lietuvos gar
nius, tik šitie “garniai” yra ne 
balti, bet pilki. Jų čia tiek daug, 
kad ganglinėj'a’ smiltimis kai 
žąsų pulkai. Ir ne bailus jie yra. 
Galima visai arti prieiti 
nufotografuoti.

Iš' namų išvažiuodami 
m e nusitarę pabūti ant 
kad gerai pasilsėti. Ale kas tau. 
Užsimanėme ' žuvauti. Tačiau 
čia, išskyrus Lake Michigan,, ki
to ežero nebuvo. Juk dideliame 
ežere didelės žuvies ne'gi sugau
si. DcHai tos priežąsties išvyko
me į Ludington State Parką, 
kuris randasi tarp dviejų didę-

ir net

buvo- 
viefos,

tour.” Tačiau nesigailėjome jš- 
klydę iš k'ėlio.' Prie Whife taikė 
matėme . neišpasakytai gražių 
rezortų. Ežeras laibai didelis, ir 
žuvingas. Prie ežero; nebuvo 
valstijos parko; o tik privatiš- 
ki iY fer Yfe fcėt k o k h;, 
—-milijohierių kolonija. Vadi ira' ■ 
si, M ir pūtiko, bet kernpin 
ti Čia! nebuvo kur.
ję po težort#' ahtra
ežero pusė; kur Yra
ki” rezortai, vėl pasiekėrn<' kęs 
lią No. ir tuo4 keliu, pto 
I-Iartj Pen>twatėt vykpth'e į Lii- 
dingitoijj.

Buvome sustoję 
State fatk’e. O 
go, kad ifttisų akį' galėtu pa
traukti. . '

. Apie liart ir kaip
ir Šodusy /ifeSiėh.' ttogiahsia kur 
ginai vyšnias ir pyč0. i^ėtkahi
uogas reikia mokėti veik braii-
giad, hegti Chicagoje. Jdat, prie 
kelk) biznieriai turi pasistatę 
budeles ir pardavihėja ūkio pro
duktus. Nedidelė kasi ūkė sal
džiųjų^'vyšnių, žiūrėk, —- prašo 
35c.; Raudonosios^ rųgščios vyš
nios kiek pigesnės, bet jų ne
gali valgyti. Tokias vyšnias 
siunčia j prezervų dirbtuves ir 
“kenuoja.” Medžiai pilni visokių 
vaisių, net šakos linksta, že
mėje krūvos uogų pūna, o kai 
reikia pirkti; tai lūpa kai pa-^ 
siutę... Vienoje vietoje paklau
sėme vyšnių raškytojų, ar ne
parduos jie rtiumš uogų.. Jie pa« 
sakė, kad neparduos, nes esą, 
“jus- negalėsite jų Valgyti.” 
“Kodėl?” pasakiau. Sako “labai 
rūgščios.” Davė .paragauti, bet 
vieną kitą pėrkaridę, atsisakėfti 
ir už dyką imti.

- ■ . • ' '•

(Bus daugiau)

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 7

praeity metų indėlius . JB /Už praeitu metų indelius 
MUSŲ NARIAI GAVO ................

, Del informaciją t
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

; arba pašaukite
CANAL 8500 '

LITHUANIAN BUILDTNG, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

(MEMBER FEDERAL HONtE LOAN SYSTEM)
1739 So. Halsted Street /

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRĄIGHT
KENTUCKY 

BOURBUN 
DEGTINR 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOJE

MUTUAL LIQUOR CCHIPAMY
4707 SOUTH HALSTED STREET ' į 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS ;

X •

’ /! Ik .
V .-i

j Prie $4-to& ir IVįpygahr gatvių 
sekmadienį fe JiėttF

;viai tyrai. BeJiktįdfd6damw nė- 
‘ktisipratifną; 'tfendis ii jį pasi
griebė didelį ^bučerinį” peilį ir 
jUd perdūrė vidtfriUS šatYo opo
nentui. Tas netrukus mirę. ’prie 4347 So. Kedzie avenue.

f , \ į’ ■ ■ ........

: I.į.n.ii'i.l.■nė^įU.i.u.U'Llh itfi

: Liratedienį hutą širdies ant- 
į puolio pasimirė drabužių krau
tuves savininkas p. Ferdinan
das Sa-ek, gyv^ 6158 S. Albany 
avė. Jis rhirė savo krautuvėje

DABAR VAIDINA 
PUŠKINO .

“DUBROVSKY”
Taipjau U. S. S. R. Žinios

EKRANE
ŠONOTONE

66 East Van Buren

Ptofte CANAL 612Ž

Madni Akiniai

soYnMM siuvimui ■'
4 UROLE& Stiklais 

AKĖA TOLUMUI

UžhtflgG šte jįaa Whitiėr’š Tiktai!
. Č’ald&bti mūsų f.abąratoTi.b)}—Parcitiodanii mustį pačių

Krauttivėse—Jūs Sūtaurot Skiftttriią
' APdRAUDOS CERtlFiKArAS DYKAI

avį feiėkriėna Vtipner akinių parduota įjotai, 
jūsų prtiiiausių pašitętikiitį^i^

hiųAų Vallštif^ Regfstfttphrfš Regėjimo Specialistais, 
Ptrpafžitiiais R6wiias,„ Joks kėisas įfSra Pelsvrtkufš^.. Mes 

špeciafizftėtfatfttės Suhkiųi-Friiafkoidtiose keisuųse. Prisidėkit prie eilių 
\ Tūkstančių dėtdngų ftlrjehtų vfsbj šaly

Ll^EkALŽlS KREDITO SĄLYGOS
’ VadbvybS D-ro Albert EarI Winner, O.D., D. O. S._____

WINNER OPTICAl CO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.

Atdara Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak.
i Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų....... ... ..................... i., -jut .. . ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ ■ ... ' . •' 1 .... J . ; ’ • ... '

SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
i DIENA IE NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' 7 ■'-J , • ■ ■/' ■ ’i-I

Tel. LAf AYETTE 0727 X ....,....................... ..... .........

fc

■ koplyčios visose 
L Chieagos dalyse

Kfenaykito jh$ių rridid programų Pįrtnądįenio vakarais,
10:00 yąl. vakia[rO iŽ W. H. Fj C. stoties (1420 K.) r—Pranešėjas

’ J'/ žilt^IMiERAS.
< . .Va--'j' .. -J, ?, • . 1 . , • ’ jjhiA:<■*■>•<• t.' : • __________ *

r'Y

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

• - v v ....................... ' •■ ' * ?.

Chicagos,
(Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
k Patarnavi- 

mas Dieną 
■ ir Naktį

V TURIME
W KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S i . ' s. P. MAŽEIKA ' į Yar<lS. 1139
3319 Litūrftilča AVėt)Tiė‘ Phone Yards 1138

J. LIULEVICIUS
4348 So. Galifornia Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue z Phone Boulevard 4139

• į; A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
-r3354 So. Halsted Street ' Boulevard 4089

į f ' I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

. f k S. MLSKUDAS
^718 West, 18th Street Phone Monroe 3377

• , T.. „ ■■■■ L. .' —   '   (y . ———------------------- ; —

EZERSKIS IR ŠUNUS
10734 s; Michigan Ąve.______ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phone Canal 2515
SKYRIUS: 4Ž-44 E^st 108th Street Tel. Piillniitn 127,0

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė- Phone Vįrginia 0883

GARSINKITliS “NAUJIENOSE
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PIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas!
$100,060 RAKANDŲ

Kainos nepaprastai žemos! Koky
be ir kainomis sūmušam visusbe ir kairiomis sirmušam 

sandelius!
RAKANDAI 

GARANTUOTI!
Rakandai parloriam, valgomiem, 
miegamiėm kambariam, porčiam 
, *. Biėdiyi ir turtingi ras DIDELI 
PASIRINKIMĄ! Gasiniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų—Divonai, ciratos, elektriki- 
nės ledaunės, radios, skalbyklos 
—viskas. Neužsitikėkit iki patys 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Tonas .............. ..................

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei storus 

arti
3406 SOUTH ___ ________
Halsted st. westernave.

Yards 3408

ar toli.
6921 SOUTH

Hemlock 5040 •

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsir 

? taip pataria Lietuvos bankai

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
e 

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIĮJ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
' 756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį. 8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė?

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sereddj pagal sutartį.

irf f HŠlfaiiiti

GYifHttJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandoj; nuo I—S ir 7—8 
Seredermig ir nėdčl. pagal sutari! 
Rez. 6631 So. California Arenta© 

Telefonas Republic 7868
11 "    " "" . ................ " ' 4 ■ i i '■ *1' ' -

Ofiso Yėt Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. “ 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kemrdodt 5107

Ofiso Tet. Vįrginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AfcCEtER AVENUE

8939

Ofiso valandos:
r—4 ir nuo 6—8 Vai. vakarę 

Rezidencija:
SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutartį.

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

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

A. Montvid, M. D
West Town 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.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo o iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

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

L . DENTISTAS ‘ ; .
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro ' 

Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai_ Daktarai

Doctor Manikas
PHYSIC1AN-SURGEON 

4d70 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredų. Sekmad. susitarus. 

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

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880

'Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Ntro 10 iki 12 diefm,' 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk ritfo 10 iki 12
""'V!.  —— -  '“■■-it        

Garsinkitės Naujienose
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jie padaro tripų per 
ir pereina per mu- 
ir pašto įstgigų kar-

i

Stambiosios kompanijos nori 
įveikti menkęsniąsias.

i?:K

300

/
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-Dobs Your Tuning Work for You
ra*’

Apie viską trumpai

»

faip didžiai šauniammėgiamam,
Armchair Modely, Consoles, kaip De ■ ■■

Luxe Stratosphere, Zenith siūlo tobu-
dailumą

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

pagarboj na-

TEL. BOULEVARD 7010

VBA.(D

jj- $

ik:1

AMERICA’S MOSI COPIED RADIO

&

A. Lalio 
laiške ra-

iihbhiU

Liuosybės 
parengime 

kurie bus ne 
10 ar 20 me-

Tai tikrai verti 
riai.

— Raudonos Ro- 
savo paskutiniame 
nutarė pilnumoje 

Naujienų piknike.

•h&h#

M

m
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“šapaliai, July

roPc‘°\^ 
Arti. \ U®

ttil

■

.. t ___________________________ 3409 South Halsted Street
Paklausykit Budriko Gražių Programų W. C. F. L. 970 K. Nedėliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro. WAAF 920 K. PanedCliais ir Utarninkais 

< 5 va^ vakare. W. H. F. C. 1420 K. Ketvergais kaip 7 iki 8 valandos vakare.

ZENITH SHORT WAVE RECEIVERS CF 3 BANDS 0R MORE ‘ 
ARE SOLD WITH ZENITH DOUBLET ANTENNA

.■ . AGAIN A YEAR AHEAD

EASIEST TO TONE
Zenith’s nuostabus Kobot 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 GAIAVAS 
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.

i

■■

ZENITU ARMCHAIR MODELIS, 
12S245—12 Tūbų, Tunija Ameri
kos ir Užsienio Transliavimus, Po
licijos, Amatorių, Aviacijos, Laivų. 
11” Spcaker, rilnąs “Robot” Diųl 
su EicKtrisitu .automatišku Tun,- 
jimu ir Tell Tale Kontrollais. Kll. 
Coverage, (540-1702 K.C., 174(1— 
5030 K. C., 5400-18,400 K. CĮ), 
20” aukščio ------ $ 149.95
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Žemaites Kapas Rūpestingai
Prižiūrimas

šį pavasarį, “Vilnis” 
klaidingų žinių, buk Žemaitės 
kapas Mariampolėj apleistas.

Aš tai “Vilnies” “žiniai” ne
norėjau tikėti. Bet, kad tikrai 
persitikrinti, nusiunčiau laiškų 
A. Laliui, (jis netoli Mariam- 
polės gyvena) ir paprašiau, 

" kad nuvažiavęs į Mariampolę, 
apžiūrėtų žemaitės kapų ir man 
praneštų.

Vakar gavau nuo 
atsakymų. Jis savo 
šo:

20, 1937.
“Praeitą sekmadienį tepavy

ko inan būti Mariampolėje ir 
ten aplankyti rašytojos žemai
tės kapą. Pasirodo, k’ad jūsų 
gautos iš nežinau kur informa
cijos, kad tas kapas esąs ap
leistas, yra visai neteisingos. 
Rašytojos kapas yra labai rū
pestingai prižiūrimas — gra
žiai, kad ir medine tvorele, ap
tvertas ir apsodintas dekora
tyvinėmis gėlėmis, o kuklus 
jos paminklas tebepuošiamas 
metaliniais vainikais, kurie at
rodo lyg butų kasmet atnau
jinami. Kas kapo priežiūra ir

Iš Raudonos Rožės Kliubo 
nutarimų.

CICERO, 
žės Klhfoas 
susirinkime 
dalyvauti
Paskyrė komisijų ir $5. Beto, 
nutarė paaukuoti $5 paliegu
siam J. Lapinskui ir dalyvau
ti Baltos žvaigždės kliubo pik
nike, kuris įvyks šio mėnesio 
15 d. šis piknikas bus Dam- 
biausko fannoje.

Metinis parengimas.
Nepamiršta ir savieji reika

lai. Nutarta surengti spalių 
mėnesio paskutinį šeštadienį 
metinį parengimą 
svetainėje. Tame 
gaus dovanas tie, 
ėmę pašalpos per

Kareivių draugijos išva
žiavimas.

Kareivių Draugijos Unifor
mos skyrius turės savo meti
nį išvažiavimų ' šio mėnesio 22 

, d. Išvažiavimas įvyks Maple 
Grove; prie Kean avė. ir 87 
gat. . •

Kareiviai visuomet surengia 
šaunius parengimus. Patariu, 
tad, ir šio išvažiavimo nepa- 
•rr.iršti.

HasSaEiiBiiŽMa

įdėjo papuošimu rūpinasi, man tuc
tarpu nepavyko sužinoti (su
žinosiu kitų sykį, kai vėl ten 
lankysiuos), bet esu beveik 
tikras, kad tai pp. Bulotos, pas 
kuriuos rašytoja praleido ke
letu paskutiniųjų savo gyveni
mo metų ii- paskutiniąsias die
nas.

Tuo budu jūsų siųsti man 
per Kooperacijos Bankų Kau
ne $10 (už juos Koop. Ban
kas atsiuntė man lygiai 55 li
tus) kapo sutvarkymo reikalui 
lieka nesuvartoti. Nežinodamas, 
ką su jais daryti, nutariau gra
žinti jums atgal International 
money orderiu. r(N., B.: g^žu- 
si suma jums gražiausiai pa
rodys, kas atsitinka su dole
riais, kai 
Atlantikų 
sų bankų 
štuvus!)”

Širdingai ačiū A. Laliui už 
laišką ir malonią informacijų. 
Aš ir mano moteris, dabar bu- 

! sime ramus, žinodami, kad že- 
| maitės kapas yra rūpestingai 
| ir gerai prižiūrimas.
1 — Antanas žymontas.

Astuoni Šimtai
Milionų Kelių 
Reikalams

Jungt. Valstijos kasmet iš
leidžia apie aštuonis šimtus 
milionų dolerių kelių reika
lams. Chicago Motor Kliubo 
surinktomis žiniomis per 1935 
metus keturiosdešimts aštuo- 
nios valstijos išleido kelių rei
kalams $848,355,000. Iš tos su
mos $354,950,000 nuėjo naujų 
kelių statybos reikalams, $184,- 
458,000 senų pagerinimui ir 
$45,385,000 tiltų statybai.

Vieškelių policijos išlaikymui 
išleista $6,806,000. 

✓'

Illinojaus valstija kasmet 
išleidžia apie $42,729,000, 4š tos 
sumos apie $4,595,000 senų ke
lių pataisymams.

Šiandien Laidos 
A. a. Leonardą 
Vaičiūną

BRIDGEPORT. — šiandien 
8 vai. ryto bus palaidotas ve
lionis A. a. Leonardas Vaičiū- 
nas,- kuris po sunkios ligos pa
simirė pereitų šeštadienį. Kū
nas randasi pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioj, antrašu 3351 
So. Halsted St. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į šv. Jurgio baž
nyčių ir vėliaus į šv. Kazimie
ro kapines.

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

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC 00.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

- ^ Mokytojai RengiasiPieno kainos pakėli
mas buvo sąmokslas

Pirmadienį gavo Douglas 
Dairy kompanija ūždraudinją 
jų pikietiioti ir gąsdinti. Drau
dimas išduotas prieš didžiąsias 
kompanijas ir pienė išvežioto- 
|ų unijos 753 lokalų. ;

Douglas pieno bendrovės at
stovas savo reikalavimų moty
vavo tuo, kad stambios kom
panijos deda pastangas men- 
kesniųsias įveikti. Tam padeda 
jų unijų darbininkai. Sako, kad 
ir dabartinis pieno kainos pa
kėlimas iki 13 centų už kvor
tą įvykęs su tuo > tikslu. Sako, 
be to, kad pilnai pakaktų imti 
po 9 centus už kvortą.

:V.
»o’ 

iet 1 
e,»t®
•n** v, .rOv» «a

M

M

Dar penki hokus 
pokus daktarai

Pakvietimai jiems išsiuntinėti.
Registracijos ir apšvietos de

partamentas išsiuntinėjo dar 
.penkiems šundaktariams pa- 
kviėtimas į ofisą pribūti. Jiems 
bus duotas įspėjimas prieš me
dicinos, praktikos įstatymų lau
žymų.

Pakvietimus gavo:. Hilda S. 
Ahlborn nuo 3449 N. Kostner 
s.ve.; Henry Ullrich, 1502 N. 
Central avė., kurs vartojo spe- 
ciales bangas ligoniui atjaunin
ti; Stephen Barzso, North avė. 
ir La Grange road; “Dr.” 
Theodore . Schroedęr nuo 5114 
Barteąu avė. ir Mary Smith 
nuo 236 North Clark gat., ku
ri nudodavusi Dr. Arnold

o* wca. 
sot»e*^
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ZENITU MODEL 1282(17—12 Tūbų, 
Tunija AmcrlkoH ir UžHienio Trans- 
llavimuH, 1’ollcijoH, Amatorių, Avia
cijos, Laivų. 12” Spcaker, Pilnas “Ro- 
bot’’* Dial su EloktriSku Automatingu 
Tunijiniu ir Tell Tal(s’ Kontrolinis. A- 
kustikos Adapter. Kllocyclo Coverage, 
(154O-1752 K. C., 1740-5P30 K. C.

K‘ *169.9543* aukščio.
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Jos.F.Budrik,bc
3417 South Halsted Street

Į Streiką
Chicagos mokytojų unija 

įteikė miesto mayorui grasi
nantį reikalavimą. Ji reikalau
ja pakelti mokytojams algas, 
priešingai bus paskelbtas rpo- 
kytojų streikas ir, todėl, vaikų 
mokslas bus suparalyžuotas.

' !! ■   ---- ------------------------------------r--,   - —- - ■ — Millworko, Wall Boards, Asbestos
• Gontų, Roofing

VISKAS STATYBAI IR PATAISOM
Joks orderis nėra permažas. Patarnavimas yra musų 

užduotis. Musų statybos materiolo kiemas nusitęsia 
nuo 64th St. iki 65th St.

0. M. Zeis LumberCo.
William Ory, Mgr.

6401 South Bell Avėnue 
Telephone, Repųblic 7900
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The World's GUARANTEED Long- 
Distance Radio Becomes the World's
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H ŠI UŽSIENIU PASIEKIMO 
(GARANTIJA DUODAMA TIK 
SU ZENITH A L L-W A V E 
WORLD WIDE PRIIMTUVAIS 

. IR KAI M E S INTAISOME 
JUOS SU 
N1TH DOUBLE

lumą piešinio ir medžio 
kuriam kiti neprilygs. KIEKVIENĄ

SPECIALIA ZE- 
ANTENA.
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The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Slinky by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

l?8! Palste4 Street
TeĮęjjhoąą CANal 85Q0

Subscription Rates:
$8.00 per yęar in Cąąada
$4-00 pęr yeąr outsidę <>f Chicago
$8.00 per year in Chlcago 
3c per copy.

Enteręd 4^ Second Class Matter 
March 7tn 1914 at tie Post dffiė© 
ot Chicago, ‘ III. under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kdsdięn, išsėdant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted _C|iįęągo, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Mirties sprendimas Lietuvoje
Iš savo specialaus korespondento gavome praneši

mą ąpię tą;? kąd Metųyps kąrįupmepęs teįsmąs įspeąė 
mirties sprendimą politinėje byloje. Korespondęntas ra
šo:

'i KŠtąi įr turime mes kitą įąbąi liūdną kariuomenėj 
teismo politinėje byloje sprendimą. Teismas tą bylą net 
kelias dienas nagrinėjo, ir pagaliau Aleksandrą Mąųrų- 
šaitį pasmerkė mirti, o jo bendrininkui Kostui Griga- 
lauskui priteisė penkis metus kalėti.

•'Juodų buvę kaltinami kėsįngsi nuversti esąmą 
tyąrką? priešinęsi valdžios agentam^ ir nužudę vieną 
yąĮdįninką, ėjusį savo pareigas. -

"šitas sprendimas sakyte sako, kųd krašte perą jau 
taip visai rūpių ir nėra jau taip visų tenkinamasi esą? 
mą tvarką. Tąi vįs liūdni faktai, jei reikia mirties 
sprendimus išpešti... Tai vis dar buvusių ukįnįnkų perį- 
mąviipo pąsėkos, ir dar nepaskutinė politinė bylą, — jų 
ląųkįąma dar daugiau.

■•Nors šiaip jau gyvenime ątyodo visai tylų ir ra
mų, bet ta 'ramybė? nieko gero, nežadą.”

Taip, iš tiesų yrą liūdnas faktas, kada valdžia gyie- 
Įająsi tokių priemąpįų. Vadinasi, mirties baudomis sten
giasi opoziciją nuslopinti. Be to, pats paviršutįpįs Lie
tuvos gyvenime ramumas, kaip korespondentas sąko, 
nįeko gero nežada.,

Prieš šimtą metų
Spalio įnėpęsį pberįin kblegjją (Cįbeplin, Ohio) ren

giasi iškilmingai .paminėti šimto metų sukaktį labai 
reikšmingo įyykįp Ąmerįkps gyvenime. Pąlykas tas? 
k^d prieš šimtą metų Oberlin kolegija pirmą kartą ati
darė aukštesnio mokslo įątąigPS duris Amerikos pf0te- 
rįms. Iki tp laiko merginos nebuvo prįįmaipos į ųpivepy 
gįtetus įr kųlęgijąs.

Qberįįp kpįegiją padarė pradžią, taip sakant, prą- 
įąužė leįus į ąųkstespį mokslą. Pirmais metais įsįrėgįst- 
rąvo keturįps margiuos, iš kurių trys ir baigė kolegiją, 
^ais laįkais reikėję didelio ryžtingumo merginoms sto
tį į kolegijas ir drauge mP^ytis vyrMs-. fiktps valios 
įmonės skleidė biauriausius prasimanymus. Pavyzdžiui, 
yįenas pašalintas iš Oberlin kolegijos studentas parašė 
pamfletą tvirtindamas, kad studentų ir studenčių ben
dravimas vienoje kolegijoje esąs labai panašus į laisvą-

Nėra abejonės, kad tie biaurųs prasimanymai veik® 
tėvus, gorėdami išvengti pil$į;ų liežuviu, daugelis tėvų 

. ųpleido savo dukterų į aukštesnes mokslo įstaigas.
Mums šiandien visa tai atrodo gana keista. Bet iš 

ytos pusės, ryšium su tąja sukaktimi pravartu atsir 
įpinti, kad dąp įr dabar ątsiranda pranašų, kurie yra 
pasiryžę istorijos ratą atgal sukti, štai Vokietijoje ną: 
ėjai ir yėl tvirtiną, kad moterys turi rūpintis tik “virtu
vu, bažnyčia ir vaikais”..

. Lūšnų naikinimas
Per paskutinius kelis metus Amerikoje pasireiškė 

(JĮidelis gyyępąipy nąpjų. trukumas. Kai kurie ąpskąį- 
ęįuoja, kad apie 10,000,000 šeimų gyvena tiesiog lušno- 
Sp. Vadinasi, tokiose patalpose, kurios sanitarišku ir 
higienišku atžvilgiais, netinka žmonių gyvenimui-

^aosgY^p ii-
tpukųiną pąšąlijitį. ^ųteRt, Ąnąpsujjfį ątątybą $$ 
nąnii} modernizavimą. Tam tikslui per trejus metus# ihį- 
matoma išleisti apie 700 milijonų dolerių. '

Senatas nesipriešina valdžios sumanymui. Ątrodo, 
kad teigiamai pasisakys ir Atstovų butas. Tąčiąų pasiū
lytasis valdžios planas norima gerokai pakeisti ir apfo- 
boti. Pavyzdžiui, norimą planas apriboti ta praspie, kad 
vieno kambario sukonstruktavimas valdžiai neatsieitų 
cjąųgiaų kąip $1,000.

Pažiūrėkime, kokią ręikšnįę turėtų toks apriboji
mas. Pavyzdžiui, valdžia finąnsųpįą sąąių kambarių ną-

Užsakymo kainą: 
Chicagoje pa£tii:

Metama ——S...........
Pusėj Mta —į 
Trims mėnesiams . 
Dvieilį mšn^įamę

mhb, -iį"-- Ghicggof pgr į^Žipįo)u§: 
Vięna kopijų

Mėnesiui

$8.00 
po

.75

>5 —3c
Sayaitei .įl..™..
Mėnesiui' iop

Suvienytose VąĮstiioęe, yę Chica^ęj, 
pąžtu:

ipetanjs ...... ........................... $5.00
ęiisėi ipetų    r.............  ū7 >

rims mėnesiams ................... 1-50
pvięm ąięnešiąmš ..............  Į-00
VięąanĮ pęiėn^sįu| ..............  .75

Lietuvoje ir kitur jižsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..............   $0.00
Pusei mėtų —..... ................... i-- 4.00
Trims mėnesiams ........»......  2.50

i . F

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

• 1

mo statymą. Jei sakytas pataisymas butų priimtas, tai 
tokio namo statybai valdžia tegalėtų išleisti tik šešjš 
tūkstančius dolerių.

Dabar kyla klausimas: ar dideliame mieste galima 
už šešis tūkstančius dolerių pasistatydinti šešių kamba
rių modernišką namą?

Daugelis mano, jpg tąi yra neįmanomas dalykas, p 
jeigu taip, tai didieji miestai valdžius parama įięyei^ yi-, 
sai negalėtų pasinaudoti. Tfųo tarpu stambiuosiuose 
miestuose kaip tik ir yra daugiausia lūšnų (“slums”), 
kurias pirmoje eilėje reikėtų nugriauti, o į jų vietą pa
matyti modprnišhųą pąmųs.

Trr**’**
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^ĮgQNĄI IR PRUSEIĘA
W- A b - ’

L. Pruseika, matyti, tiek pa
mėgsta čigonų/ jog apie juos 
ir kalbėti nenori. Gal būti, tai 
yra visai naturališkas dalykas, 
^infltė,■■ "įfįdft Metųųa1 
apie Žmogų, kuris maino savo 
kailį, tąi įįe tupj čfgfiųą PfįMr 
mena’, (lirdi, jis elgiasi, kaip

: kpjfio tiKėįįinė PftJjteĮj: 
si, tokį iį

Niękp n^bus nųpstą- 
bąųs, jęi dabar Rruseįką bus 
“čigonišku kpmpįęk^u” a.PMF“ 
gęs.' Vądįnaąi, negali ųą žo<j?|p 
“Čigppąs” pakęsti. Mąt, tas žo- 
dis jam pyimena netolimą pra
eitį, kada ji§ buvo su “sčyrai- 
siais” kqniur|istąis ^aįtąj nu
traukęs ir dyjsp patį Stali
ną krįtibuoti. Tadą jįs dąr drį
so abejoti įr $ų Bimboj įbipąn- 
da nesutikti. Vadinąsi, ji$ Plgę: 
sį taįp, įsaip anas lenkų raitei 
liS.‘" .. ,

Kartui lenkų PųU<9 yacĮas su- 
l^omąndąyp: “Panowie, na ko- 
ni Į dp liąsu” (ppnąi, ant ark- 
lįų ir į mįšką”j\ ? >

Visi šoko- ąųt ąrį$U? iąejnus. 
yįeną, kuris vacĮųi teisinosi, kad 
jįs turįs ne ąyįdį, ||| ISdĮųelę. 
Taip nepaklusniam Raliui YŪ’ 
da’s atjovė f ‘-Čzy/Roų czy įpr 
byla, aje katnand^' byla’’ ( Ay 
arklys ar, kumelė, bį)ę ^komąpT 
da buvo”). •

par visą| neseniai lyginai 
taip pat buvo pasielgęs ir Prų- 
seika: jis irgi nenorėjo ąąt 
“bpį^yikįškoš kumelės” draugę 
su kitais j mišką joti. Bet pa
galiau Bimbai ir kitiems pąsį- 
sękė įtikinti jį, jog neapsimo
ka ginčus yėsfi dėlpi to, kad jis 
turi “laumelę”,, o ne “arklį”, *Įr 
Į$vd ;jiį iš vi§o ąnt gavo “bql- 
ševikiškos kųmelkos” užsisėdęs 
gali drauge sų kitąįs komunis
tais jpjti. v :

Tada BrųsęįĮią dar kartą “ap
sivertė ragožium” (atseit^ grie
bėsi čigoniškos politikos) įt, 
užšokęs ant bolševikiškos Šu
meikos, smarkiai šūkaudamas 
ir su didžiausių atsidėjimu 'Sta
liną garbindamas, pradėjo iš 
naujo “vadų”v pramigtų Įtelįu 
joti.

Kaip toli jąm pasiseks “nu
joti”, netolimą ateitis parodys. 
Juk jo kumelka gali ir vėl “su- 
sinaravyti”, kjip tai ji jau bu
vo1 padariusi praeityje...’

Bet tįek tp- £$d iPęųseikaį 
nepatinka čigonai/ tai, žinomą, 
jo reikalas. Bet juk nevisi ser
ga “čigonišku kompleksu”. Ki
tiems yįs dėlto gą| ir yra įdo
mu patirti apie (tai, ką veikią 
čigonai, šiaip ar taip, o Euro
poje čigonų priškaitoma per 
500,000. Pats- jų at^|r$dimąs 
Europoje yra nepaprastai įdo
mus. Jie lyg kokie skėriai iš 
kažkur atsirado ar, rodydami 
popiežiaus laišką, sįęnąėsi pa
teisinti savo klajoklišką gyve
nimą. Būtent, jie tvirtino, kad

pgsąiĮj) tjjrėąią ,
Nuo to laiko jau praėjo keli 

šimtai meįų, q čigopąi vis da‘r 
nęątsižądčjp ąavo kįąjękliško 
gyvenimų. Ti|< dabar pąą juos 
prasidėjo judėjimas, kad rei
kia susitvarkyti ir vienoje ku- 
i 
trukus Rumunųoje įvyks ga'U-

pįlkai dėy.i^įH ŠFRfffliH: j Hvfc 
Jg- |$ĮĮ$
jg nekaip jaiitėM- lff' W
dkrbinįiikįm
katučių. 1 -

'VtMyUęis" ‘‘AHlr9”>
kĮų-iSffle ųHvąžįųRj«Hit k gys
tant fląlyyavo tgįp jgf įy gjįĮį 
turos žicĮjmo stygų orkestras, 
yra lyg iy pirmasis mėginimas 
sąyąję ąyy]inkėse saviems pa- 
jirq^y|į ' sąva' programa — 
kąltpjįpiaįj parengimais.
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rioje vietoje apsigyventi. Ne- Ekskursiją vedė ir ją orga- 
. nizayo Kląipędos n]įęstp sjcy- 

singiąusįas vįsą* pasaulio čįgo- rįaųs vąldybą sų jos pirmįnių- 
nų suvažiavimas, įtuds plaąuo- H Grigų priešaky. . . * ’ 'f

" 1 T ' '
ja kreiptis j Tautų Sąjungą ir 
prašyti, čigonams hutų pa
skirtas žeinės sklypais, kur jie 
galėtų pastoviai apsigyventi.

Visa tai gruseika laiko tokiu 
menku dalyku,, apie kurį never-. 
Įą te kalinti. O tuo įlie
tų jis pirmąijie “YilftĮgs” BHŠ- 
fepyjg apie gavę M t.u" 
rejęg yięp^ savaitę ątogtogų, 

praleidęs Chicageje. 
Kąipp itgpąiirastąį gyartyj d^ly: 
B ii? fflM »r ■katl 
(įjępg. praleidęs su “d. ^tripgi-

Betruko dąr sumigti, » 
Fi’useika per tį savaitę ą|ąi}s 
ir kįttikiųVTrupkų” ĮggėF? w 
(Įraugais ’ besikalbėdamas, tai 
tąs.vk butų buvęs visai nebllĮ-' 
ga$ atostogų vaizdąs!

šia proga dąr bus ųę pro ša
lį vieną pastabą padaryti. Ke
liais atvejais Brų^ęjįą hąr© ki- 
tus dėl lį^UYiij įąibo^\^ąjnąti- 
kos nę^įęėiipiR. ¥iO butu 
tvarkoje, .jeigu jis pa^iątsąę- 
giaų rąsytU įf UlsffligifeUt’Į 
grajpątijtes tąiąylęjęins.
džiHį.' '9' tFUlmtS 
stąbą apie fermiu” įls 
nesugebėjo kįę' klsd^fls pteyti- 
Jis rašo “ątęstpguoti įžygia
vo”, vietoje “ątęštogauti išva
davę”. ; ,,v

■""•■r“!
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^Klaipėdos krašto darb: ir amą- 
tinįnky §^iy|ęąįjįųip ĘUįpėįo^ 
mįęstp

įąąg|, Šįąndįąp $ąr $ig$nįąkk

U ąąhręŽT
H? W kFftli te

O O 
stotis dHir 

nį, niekada lF
M^ių reikalu — iF
kultūrinių męgągiiųą. $ąį^.

nepą|įąująmpi

Vedamas ■ Klftį^Rg'. 
draugiją ybfiTO: Jlfl 
net > fe1yksiiw PFBtftFBlnfe 
rimtai
tinwų Mite iF

■ i ■■iiiii'i. 1

Monopolistinio prado šaknys ir
. ' «*»<•■ Ą * .V'******" "M -'♦*»/

(Musų specialaus kpresųę|ųįępto Įąctųvęje)

(Tęsinys)
’ • A

Totalines valstybes
Ąįšku, kąd šiuo atsitiMP)11 

tiek valstybė, tiek pr|vątus ka
pitalas užinteresuoti, kad šio
kia santvarka butų galimai pi
giau pastovesnė, kad jai negrę- 
stų bet kokie vidaus gyvenimo 
sukrėtimai, todėl ir čia leisįa 
kurtis tik tokioms organizaci- 
joms, kurios visiškai yra’ klus- 
nios valstybės reikalams, čia 
įsigali monopolinis pradas. • Ir 
čia gyvuoja tik tokios visuom.e- 
ningš ir politinės organizacijos, 
kurios valstybės ’ derektyvoms 
visiškai pasiduoda’, nors ir šios 

neatitiktų gyviems 
jįrąltę žjųpnių reikalams.

pelitinę santvarką vię- 
^F fotam© pavidale vėliąu 

pą§ęj|ę įr kiti kraštai, kaip Š'tąi 
Vgfoętiją, dalinai Lenkija, Aus
triją, Vengrija ir Baltijos vals
tybėj ^fotįjos valstybėse, tame 

ir Lietuvoje, privą- 
ti^| ^p|tąląs vos tik savo dię- 
gųs pFą^ęjp leisti. Jis tiek bų- 
yę ipepkųtis, kad be valstybės 
pąrąmį? pįeko veik atlikti ne- 
gąįęję. ' ' /

Valstybę čia' surinktus iš gy
ventoją m9kesčių pavidale savo 
kapitąjųą galinai dėjo į privalų 
biznį, ąrbą pati pasiėmė rupip- 
ti kąįp kurias ūkio šakas. Ka
dangi tię visi kraštai yra žemęs 
ukįq, £aį ęia valstybė daugiaų- 
sią ir žemės ūkio reikalais su-

a,
pį-ą’ ^ęmęs ūkio reikalus ru- 

nmįį pęądęjo kooperatinės qr- 
^ąųiząęįįos., paremtos ne priva: 
jjąųs įąpitąlo išnaudojimu, bet 
|įk tąppinįpkavimu jau daugiau 
į^eiUąmos iš savo bendrijps 
bendrą Fęikalų, todėl ir valsty
bę pyą4jųp labiausiai su šioiųis 
qrgąm£ąpįjpmiš> bendradarbiau- r- .

Ijęs Baltijos valstybės tiek 
bųvp ka|’p nualintos, kad žmo- 

ir sutartinai savo re- 
sių'sųs kępPeru(>dami vis dėlto 
ųępąjęąė visai savistoviai ant 
kpjų ąt§|jsfoti. Prasidėjo visp- 
Į^įę ųjįšji negalavimai šitas 
^pqpę^Uųęs organizacijas tiek 
pąlęųįę, jad jos negalėjo be 
yąj^ybė^ paramos apsieiti.

<fąjąį į^Įą valstybės pavidale 
Į$rąitę yyriausybė pradėjo" ko- 
ppgyątįnįąme gyvenime < įsigalė
ti. JJąvę joms paramas pradė
ję. šąyotiškai veikti ir są- 

sąĮygas diktuoti.
valstybės pajamos

Įr Šlųp atsitikimu valstybė 
darbdaviu.

|įĮ;ąį Įjęiuvoje 1936 metais iš 
pęjnįyy yąĮstybės pajamų 302,- 

l|W valstybės įmonių 
'§įjdai*je , 48,500,000 ji- 

tyįųnppolių pajamos — 30,- 
iįgę,g(j(į. Tai daugiau kaip ket- 

yįsų pajamų tenka pa-.
wM?bet Jei dar turė^“ 

M piWjip’ kad valstybė tais 
mętąię ||; muittų turėjo pają- 
mą‘ 4U,Į.(įp,000 litų ir iš akcizų 
— |ę,|Qp,(į00 litų, tai' pusė vąl- 
^įybė^ Pajamų susidarė n© iš 

papitalo, ne iš paski
rą $qy$įaęs ūkių, bet tik iš ki- 
įų ląjtįmy. Juk akcizas ir’mųi- 
|ąį, tąį pę kas kita; kaip to 
pąlįęi ępįyataus kapitalo intę- 

ąąyo, valstybės ribosee aP

pąpąr dirstelėkim, kiek gi 
gąųtą įjęįuvos valstybės pają- 
ęią |ąįs pačiais metais tiesiogi- 

įr privataus kapitalo, arba 
paskirų smulkesnių ūkių viene
tų. žemės mokesčio ■ surinkta 
17,889,400 litai. Nekilnojamo 
turto miestuose — 8,097,900 li
tų. Iš pramonės ir prekybos vos 
tik 2,519,500 litai. Verslo pelno 
mokesčio-—8,031,500 litai. Dar
bo mokestis, tai yra tasai mo
kestis, kurį sumoka tarnauto
jai ir darbininkai — 4,707,000 

Y

ir mui- 
kaip to

veikią* vis^ tiek ūkišką, tiek po
litini gyvenimą. Vienas jų, ku- 
:ąs vąUtybės finansais tvarko 
yigą krašto ukj, kaip štai SSSR, 
ir kitas, kuris — valstybes gy-

WiWj tik ppyataus
W lin

kęs kištis į visą ūkišku gyv^ni- 
kate Itei Aągjįjp^/ 'pran- 

ęų?ygjp, skan^ipm val^ybė-
Įf kitHFt

lF tfeF pF&dą& aiškili
Irfrh kum ka<i ir

Bpifelfi llHikvifiavo, 
yįą įeĮtfl Veikti vi- 

są vafetypR PkĮfe gyvenimą 
iF viąą vi-
^wępipį SyyepinĮą, tąi taip 
yąįinąnĮą ąppą pusiau

hrlBŠ pF&m p&- 

si| gąųpąnją tąi ųųp tąpąkp. 
kam MefoP R# H>

opiBte
Tąįgį, kąip matome, ir pajamų 

atžvilgių yą|$tybė yrą 
nęprįfoąu$qųią, ji jų daugiausia 
sųręųką į||p tik iš tų šaĮtĮųįų, 
kųrįąis pati |ąbiąu$įąi yrą sii- 
inįęrę^ųętą’ pią priyątuą kąpi- 
tąjąą yi$ią ųęgąjf kbųkųrųptį ir 
tųp pačių valstybei h$ kųpąą 
sąyę sąlygąs 4ĮKtųQti.

Tad yą|ątybą pasilieka kaip 
ir yįeųas staųibesnių dąybdayių 
ir sųprąųtąma, kaipo tokia, galį 
drąsai sayp sąlygas diktuoti įr 
turi pakankamai pajėgų, kąd 
joą diktuojamos sąlygos yi$ų 
butų yykdonips. Net Lietuvos 
kęępęratyyąi dąlinąi tupėję pa
tekti valstybes įtakon. Tai, su
prantama, kad valstybė savo 
krašte, kaip įr tampa pilna' šei
mininkė. Jos įtaka visame jau
čiama.1 T<- ■T \ .
t Ji, tai yra vyriausybė, būda
ma u|įnteresnotą kaip galimai 
ĮJgįaų išsįlaikyti ir sudaryti pa
stovesnį savo gyvenimo pag
rindą, taip pat ryžosi ir politi
niame gyvenime įvesti monopo
lius, tai yra leisti tik tokioms’ 
organiza’cijoms gyvuoti, kurios 
jai visiškai yra paklusnios.

Tose Europos valstybėse, kur 
kapitalas Jiko skaudžiai nepa7 
liestas, kur jis galėjo veikti sa
vistoviau ir tose valstybėse yi- 
suomenįftiąme gyvenime neįęi- 

; galėjo .mpnopolinis pradas, čia 
visą laiką ėjo ir (tebeina kietos 
grumtynės tarp darbq ir kapi
talo ir iš kitos pusės tarp val
stybės. Tos kovos išdavoje mps 
tenais*turime palyginamai lais
vesnį gyvenimą, kur demokrati
nė santvarką ‘ žymiai stipriau 
laikosi, kaip štai Anglija, 
Prancūzija, Čekoslovakija ir 
Skandinavų valstybėse.

Skandinavų valstybėse dar ir 
todėl demokratija' stipriai įsiga
lėjus ir palyginamai pažabo
jusi kapitalą laiko, nes čia iš 
seno buvo įsigalėjęs kooperati
nis gyvavimas, žemės ūkio ša
kos veik išimtinai rūpinamos 
tik kooperatyvų, o pąskutinįais 
metais Skąndįpąvų valstybėse 
prądęjo kopperątyyai stiprįal į- 
sigalėti net stambesniojo pra
monėje. Arba toj fe prąmęnęje 
kpoperątyvąi įsigyja akcijų dau 
gpmą ir prįyatiems Ką'pitąlams 
pradeda diktuoji sąyas sąlygas 
ir pągalįąu veikai visą valsty
bės gyvenimą.

Ba)įijqs yąjątyb.ės ir .atrodo, 
Į<ad šituo kelių zeųgią'. Ir pia 

. kooperatinis judėjimą^ vis gi
liau šąknis^ leidžia. Tegu jisai 
kol kas nėra visiškai atsipalai- 
dojęs valstybės globos, bet il
gainiui jis šią globą praras ir 
vers, arba veiks, savotiškai val
stybės visą gyvenimą, kad jis 
Įuręs eiti demokratizacijos ke
liu. / ‘

Gyvenimo monopolizavimas
štąį delko kaip kur čia, pa

vyzdžiui, Lątyįjpje, jau valsty
bė mėgina stipriai kooperatinį 
gyvenimą pažabqti, kąd jisai 
nepasiliktų perdaug savistovus, 
kąd nepradėtų veikti ’aktįngiau 
yajętybės gyvenimų jo demok- 
rątizacijęs prasme. Lietuvoje 
dar nętpnką, pastebėti, kąd ko
operatinis judėjimas bųtų mė
ginamus, kaipo toksąi, pažabo
ti, nors šiaip jis valstybes vei
klumas, kad ir ne tiesioginiu 'klases lankė 6,^00 svetimšalis 
būdų. '■ Iš jų jau tapo Į,085 pįliečįąi

Taigi beųdrai sugląųdųs pų- 2,400 padavė aplikacijas an 
ropoję mes matome, kaip įr į- riems popieriams, o 1,115 g; 
sigalėjųs du pradu, kuriudu yo pirmuosius.

judėjimas
pabaro N vą|§typįų gy- 

yesjmfi įsigaJ^Hg jfl^pflljniam 
RM 8ąljft

kąU> pįį yąlstybčs Wudže~ 
Fąį perą yįę^ąį ų^jįjamį tau- 
tos atstovybės rupiuose prii
mami, nes tie tautos atstovy
bės nppąi arhą yį^ąj nebe
veikia ą$a jų tik
vidiškę prjtarinip formęję save 
yyriąpsybems pasireiškia.

Taigi, ūkiškojo gyyegimo pa 
krikimai sukure savotiškas po 
litinio gyvenimo doktrinas, šio: 
doktrinos gimė mirtinoje kovo 
j p (tarp darbo ir kapitalo. <j°: 
greičiau istorijoje pasiliks kai 
po ląįkiira's visuomeninio gyve 
nimo epizpdąs, nesukūręs tan 
tikros gyvenimo epochos. Kąpi 
taįas besigindamas nuo darb 
savo toje mirtinoje koyqj< 
priešaušriniam laikotarpiui so 

’ cialistinei tvarkai įsigalint, pa 
gipidė šią surogatinę yąlstyb; 
nio gyvenimo santvarkų- T* 
tėra ne kas kita, kaip tik ks 
pita'lo kovos taktikos pakeit: 
mas, tai yra tik manevras. Be 
tasai manevras, kuris labi 
skaudžiai palietė darbo žmoni 
interesus ir, jų laimėjimus ps 
stūmėjo daugel metų tolyn.

Tie, kurie PO didžįpjo kar< 
svajojo, kad, jau yra prasidėjt 
si visuotinė socialinė revolittt 
ja dabar turį skaudžiai nųsivi 
ti ir <tik savo valstybės ribos 
valstybinį kapitalą ugdyti, b( 
tai nėra socialistinėfe tvarke 
įgyvendinimas. Tąi ir yra sav< 
tiškąs gyvenimo surogatas, t< 
gų jis lyg ir darl^o žmonįų ii 
teresams tarnąująs. Turiu či 
galvoje SSSR.

—Betka
(Gąlas)

.....-—.........> —    

Svetimšaliai palieka 
prie WPA darbų

Valdžips nusistatyihąs pas; 
lipti visus nepiliepįųs nuo tyP. 
darbų atmainytas. Suląikyt* 
ir jų tolimesnis 1 tyrinęjįpąa 
Taigi, visi syejdmšaliai pąliek<’ 
mi sąvę vietoję, jei priėji jut 
nėra padpotąs koks nors skui 
das. Skundas turi būti rasti: 
kas.

To nusistatymo pakeitimž 
įvyko dėlto, kad WPA viršinii 
kai nepritaria tam kongres 
nusistatymui, kuris buvo p; 
skelbtas birželio 29 d. Tačia 
priimant naujus, jie bus smu 
kiai ištirti ir, jei bus patirt 
kad jie nėra pareiškę noi 
tapti šalies piliečiais, dari 
prįp WPA projektų negali 
gauti.

WPA rūpinosi jų pį|įeįyb& 
klausiau įšanksto.

Visiems svetimšaliams, Rur 
dirbo prie WPA projektų bi 
vo prįsirniptą* ir apie jų pili 
tybes , reikalų sųsį tvarkytų 
Byvo jiems įrengtos ir speci; 
les klasės. Praeitą metų U 
rx .... .■ v.../ 1
Is jų jau tapo Į,035 piliečiai
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Įdomus Įvykiai Montreal’o 
Lietuvių Gyvenime

Serga. — Atsargiai su Panoiųis! — Jaunąs Į$įijbe- 
tujas K. Michelsonas. —1iiQ|ĮtręaĮjęt?s Nevy 
Yorke.

MONTREAL, QUE. — Da
bartinių laikų /Montrealo lietu- oerojų. ųią Kuipejp gap ipgisKui, 
vių tarpe dažnai pasikartoją pasinąudq(įamąs |eįsįngais iy 
susirgimai, čia žmogus dirba, 
jaučiasi sveikas, bet, žiūrėk, 
užgirsi kad jau lįpopinėje, po 
peiliu. Vienu žodžiu, vietos lie
tuviai dąžnaį sųsepga, dąUgiąu- 
§iąi aklosįoą žarnos uždegimu.

Tą lįgą paąkųtinėmįs dieno
mis susirgo J. Staniulis. Greitąi 
padarius operaciją jis jau einą 
geryn. Lipkim J. Staniųliuį grei 
tai pasveikti.

Atsargiai panas kvie
čiant iš Lietuvos!

Šį pavasarį vienas montrea- 
lietią lietuvis sumanė vestįą. Ne
rasdamas tinkamos panos nei 
Montręale, nei Kanadoje, jauni
kaitis išsirinko panelę Lietuvo
je ir ją pakvietė Kanadon.

Pasižiurėjus) į jaunikaičio pa
veikslą Lietuvoje, panelė kvie
timą priėmė ir atvyko į Mont- 
reają. pet pamačiusį jaunikaitį 
asmeniškai, ji ėmė priešintis 
vedyboms. Kandidatas į vyrus, 
pasirodė, ne jos kalibro.

Panelė šoko rinktis kito vyro, 
ir dėl to reikėjo jos vizą prail
ginti. Bet ieškojimas buvę be 
pasekmių, nes netrukus valdžią 
išgabeno ją atgal į Lietuvą.

Atsargiai kanadiečiai vaiki
nai, neskuskit po ausimis pli
kai ir nedėkite daug-maliavos 
ant veidelių paveikslus traukda
mi, nes iš to, kaip matote^ susi
daro didelės išlaidos.

Apie korespondencijas 
iš Montrealo

Torpntiečiai duoda 
mums montrealiečiams už ne
rangumą ir nerašymą į Kana
dos žinių Skyrių. Tas tiesa, bet 
atleiskite gerbiamieji skaityto
jai. Matot, Mpptreal’ąs randasi 
Duebec’o provincijoje, o čia 
darbininkų sąlygos yra gal sun
kesnės, negu kitpse provincijo
se. Dabar vasaros laikas, di
džiausias darbymetis.

Quebec’o provincijoje dau
giausiai gyvena nrąpęuzų, kurie 
bepoteriaudami Jr užmiršta už 
geresnes gyvenimo sąlygas pa
kovot). Dėl to ir mes lietuviai 
turim dirbti ilgas valandas. Ra
šyti nėra kada.

Nemanykite, draugai Toron- 
tiečiai, kad mes, montrealiečiai, 
viąai rankas nuleidom ir plunk
snas padėjom. Ateityje mes 
j urną pąrpdysįme, ka£ Montrea_ 
ląs neužmiršta Kanados Žinių 
Skyfiąųs. Mes, kąip įr jąs, ne
kantriai laukiam trečiadienio 
“Naujienų” numerio su- Kana
dos žiniomis.

Oras
Šiuo laikų Montreą'l’o apskri

tyje šilumos nemažai, bet ji la
bai nepastovi. Sykiais labai 
karšta, sykiais šalčiai ir sykiais 
audringas oras. Liepos menes) 
įvyko didelė audra su ledais, kų, 
ri pridarė adug nuostolių. Far- 
meriąi skundžiasi, kad nukentė
jo jų javai.

Svetys iš Amerikos—K- 
Michieisonas

Rugpiučio 1 d. sukako lygiai 
metai nuo Kanados Lietuvių 
Kongreso. Ęengiąmoso metinėse 
prakalbose Lietuvos liaudies gy
nimo reikalais, buvo pąkvįeątu's 
iš Jungtiniu Valstijų Keistutis 
MichęĮsppa§. Ji$ kalbėjo -Monį- 
realo L. N. D; K. Vytauto Kliu-

ziasį;i§kąi priėmė jąųųuųlį kal
bėtoją. JpS kąlbejp gap Ipgiškai,

stipriąis Įąktąjs. Jįs aiškino a- 
pie- musų iyrplių Lietuvoje ko
vas už jąisyę nuo l$QĮį metų, 
iki dabartinių įąikų. Ųąbąi aiš
kiai nupiešė, kajp Lietuvos 
žmonių rip^tą yąįdįįįą buvo už
griebta sipųrtp įr kąįP tauti
ninkų paytųgų dįjdątųrą turi 
užgniaužus yįgypmeppg fąises.

Visgi reikią atięĮųųŲ kreditų

vėjo

^iąm jaunuoliu), kad jis, įeina j 
Lįętuyoje gyvenapčių brolių gy: 
vepiipa ir siiprarjta jų skurdą įp 
vargus.

ĄĮajw atostogos 
Ainerįkųję

likutinių ląįkų tupėjau dv| 
savaites “vekeišinp” Jungtinių 
Valstijų Brooklype, N. Y. Ap-j 
lankiau savo mylimus gimines, 
kurių nebuvau paąt^s artį 30 
ipętų, ges jie jpąpp dar paju
ką paliko Lietuvoje 1912 me
tais. Sutikus - gi artimus gi
mines, dalinpmės džiąųgspių ir 
gyveninę įspudžiąjs- Qęp^o- 
mės, kad likimas suvedė mus, 
jau suaugusius, progreso šaly
je, gąrsiąusįaip pasaulio mies
te, New Yorke.

Čia teko aplankyti syąrbiap- 
jpąs Yįptąs ir IMTO)? jstąisąs» 
kąįp redakpįjąs ir bizpięriųs. 
Miestas puikiai .'atrodo. Daug 
gražių ir aukštų namų, kaįp 
Empire State namas ir kiti. Eip- 
pire State rūmai turį Į12 aukš
tų, nepriskaitant didelio bokš
to, ir yra puikiai įrengti. Yya 
daug kitų panašių namų, ku
riuos per dieną iwąli apžiūrė
ti. New Yorke ir milžiniški par
kai su žvėrynais. Yp.rkas 
tai aukšto tobulumų, ir techni
kos miestas.

Pq miestą eina! kelips Jįnįjos 
požeminių traukiniiį, viena lini
ja gilįau kįtos žemės gilumoj. 
Tekp aplankyti kąį kuriuos biz- 
pierius. Jie lalįąi gerai įsigyve- 
pę. Tekp sueitį įr Įvąįrįų po
jūtinių gažiųrų ŽĮppRpnps. Visi 
pialonųs įr sakosi išgyvendinę 
karštumą politikų j e. t)ąugumas 
primetinejo, kad Kąpados kor 
piunistai dar nenumarino “Rau
plių” choro. Sako, jei jiems ka£ 
petipka, jię nųmoką kįiaįp, min
čių išreikšti, ką'ip tik teubtj, o 
|as nėra progresas, tik fanatiz- 
pias. Amerikos komunistai žpio,- 
nes malonus ir tolerantiški. Ka
nadiečiams reikėtų paimti pa- 
vyzflį.iŠ j«! W 
veno daug įvykįij jr 
patyrimo.

Ęendrai, Amerika daug ski
riasi nuo Kanados. Pervažiavus 
rubežįų tuoj metasi į akis di
desni progreso vaizdai, žinoma, 
Amerikoje ir darbininkų sąly
gos geresnės, negu Kanadoje. 
Gauna geresnį atlyginimą ir 
dirba trumpesnes valandas, nors 
išlaidos truputį didesnės. Bet, 
kaip visur, taip ir Amerikoje, 
yra' vargstančių. /

Brooklyne teko apląpkyW i? 
Coney Island maudynes, kpr sų7 
važiuoja milionai žmoųių. Mi
nios ir margos — įvairios bi?-. 
nio įstaigos daro smagų įsnųdį.

Keisti skelbimai

Į prakalbas susirinko daug

įįHtiį

KULKOSVAIDININKŲ LIZDAS — Paveikslas pa
rodo japonų armijos kųįkosvaidininkų lizdą šiaurinės 
Kinijqs kąrp fronte, kur dabar eina mūšiai su kinais. 
Paskutinės žinios sako, )<ad japonai užėmė Peipingo 
rųįestą. Acme Photą

. .................. ........................■ ,■>

........... 'J'*"' i q / ii u. ........................................    i

ŠIS TAS K ŠEN IR TEN

......J,

Ar jau išsisėmė komunistą kantrybę?
Per gana ilgoką laiką Toron

to komunistai gerįnasi kataliT 
kams, matyt norėdami juos są- 
yo pusei pątrąuktį- klaiką- 
Įįijčs rpątyd^mos $t|į
nuoIMura- tiel< isidww> 
lęącj prątįftjo žipfiflįų yąj- 

mojfįiiti gąya tėvų ųėl$lfĮų- 
sytį. Ųuoįigųsiąi Šiq-
je ęrftyjft gįrį? klebąs. JĮsųi 

jau UUV9.

■» t’yy *- f......—1 ;* -*—

Montrealo lieftiyjy 
knyga

Lietuvių Neprigulm. Kjiub.e 
kabo ant sienos dideli plakatai' 
su dideliu klaustuko žęnklu, pq 
kurio šie žodžiai parašyki: rj- 
vyks spalio 17 d. Lietuviu Nę- 
prig. Kliube.” Daugeliu steftįąi

Žmonių, Virš 400. Pubjifca entu- tokiu keistu “advertisipjp •

Ąuky ripkimai ir 
daliniui ai

TORONTO, ONT. — Neseniai 
teko pąstębėtį “l^ųjięnpsę” 
kąįp ir atsakymas į ųžpųpįįmus 
dėl aukų rinkimo ir išdalinimų ; 
didžiojo kąro m^tu ir po. Nors 
tas viskas dėjosi jau net 20 me
tų atgal, bet skirtingų nusista
tymų Amerikos lietuvįą’i (ne- 
kųrie) ^ar ir dabar negali pyk
čio praryti, prikaišiodami, kad 
štai musų aukos buvo renkamos 
taip gerai ir sunaudotos dar 
geriau, o jus štai šiokie Ir to
kie, kur jųsų aukos iri it.t.

i-.- ’A;- ;■ > jjvMizį Vi >■ A '<>!
Brangus broliai amerikiečiąi. 

Jus buvot tie. geraširdžiai, ku
rie atjausdami karo nuskaus
tus savuosius dėjot savo cen
tus ar mąisto produktais ir 
siuntėt alkaniems ir suplišu- 
siems. Aš gi buvau ta ne
skausta, alkana ir apiplyšusi, 
kuri turėjo gauti tas jūsų nuo
širdžiai teikiamas dovanas, bet 
aš nė už centą jų negavau. Kuo
met musų šeima 1918 metais 
grįžo iš Rusijos, tai žmones 
kalbėjo, kad m?S buvom ištinę 
nuo bado. Ar tai buvo tiesa, ne
žinau, nes mums tuomet įlerų- 
pėjo žiūrėti į save ar viens į 
kitą, kaip mes atrodom, žinąų 
tik kad per porą paskutiniųjų 
mėnesių mes mažai ką gaudą- 
vom valgyti ir tik perėjus vo
kiečių rubežių, pex’ savaitę (į- 
skaitant kelionę nuo Oršos ir 
kvarantiną) vokiečių globa at
statė mus šiek tiČk ant kojų. 
Bet kuomet aukos pasiekė ir 
musų miestą, ir musų mama 
nuėjo pasiteirauti ar negautu- 
įpėin kokios nors pągelbps, 'tai 
jai buvo ątsąkytą', jog rqes tu
rime namus ir porą daržų, to
dėl pageįbps pęgalįme gauti. 
Kaip visiems žinomą, pamų su- 
sparos nęįęąąį, kąd įr ‘alkapiau- 
SIS būdamas, o nuo daržų mes 
negavom ne vieno svaro daržo
vių, nes , žmogus, kuris neva 
saugojo musų namus, viską pa
siėmė sau. M'a'garyčioms mums 
buvo prisiųsta rekvizicijos la- 
j>ap,, kųrįąmę bpvo išdėstyta, kp_ 
kių pĮ-oduktų iš musų reikalau
jama, dėį palaikymo bęsitvę- 
rįąųčios Lietuvės kaTiuomenps. 
Ąčįu mųsų mamos energingam 
bųdui, nuo tos “malonės” bu
vom paliuosuqti. Nežiūrint to, 
įcąd, įlies buvom pąskaityiti turr 
įąiplįąjs, yąldjnįnkai, pro kurių 
dejmįs aukos ėjo,, apsirengė įr 
prisikrovė konservuoto maisto, 
keliems metąms metams.

Gi j ųs broHai ąmerįįjęčįai, 
negąįįt užmirštį, kaip tos ąukos 
bųvp rėpiamos įr dąbąr dąy mer 
duodat pamybfs petįk gyviemą, 
bet į| lųįyHsms įš grabo keliat.

Aš čia inųi save įliptą nąvyzcįi, 
o juk tokįų ątsjfįkįnių daug bu- 
-vq. Tad ar yerta dergt yienąs 
kitą jau dėl seniai pračjusip 
įvykio? > . • -

“Uųneyųiopųerhų”
Praeitą kartą rąšįąu ąpįe 

jaunuolius iš Eįiząbetb, N. J. 
p-lę Juozapavičiūtę, jos brolį įr 
jų draugę. Jįems beviešint pąs 
pp. Kuniučiu§, pas juos atsi? 
lankė ir jų draugai, kurie nese
niai vede ir “medaus mėnesį’’ 
praleidžią vąžinędąmi po įdo
mesnes vietas, neaplenkdami įr 
Kanados. /fi| jaunavedžiai yrą 
Alf. Savoms m jo Onutė, buvu
si šiĮeikiųtė; abu iš Elizabetįi. 
Jąupavedžįaii i paviešėję Jnrpii- 
te dyį dįępas įy ImfeHBi U’ Pa
tenkinti Tonontu išvyko Mont- 
rea'lio' linkį f ’{

SLA 236 kuopos 
susirinLin^s

SLA 236 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiučio 12 d. 
8 yal. vak. 049 Dųųdas $treęt 
W. Nariai prąšomį atsilankyti.

Pąrąjjijos parengime
Rugpiučio 8 d., sekmądienĮ, 

parapijos svetainėje įvyko vai
kų paręngimas sųrupštąs pa- 
Stąngomįs trijų vienuolių, ku
pos čia atvykusios iš J. Valsti
jų. Vaikučių progrąmą's dąų? 
giausiai susidėjo iš dainelių ir 
įap-šol<ių. Nemažai, buvo ir ąp- 
glų kalboję. Visame paręngįme 
jaučiasi ' skirtinga atmosfera 
puo tų visų parengimų, kuriuos 
įeko mątyti anksčiau sų tais pa
čiais vąįkpęįąįg. Atrodo, kad 
dėl didelio šventumo, truko lais
vumo vaikų judesius. . Airis 
klebonas pą’sąkę pąmoksįą, kū
pame išreiškė savo meilę vi
siems Toronto, lietuviams ne tik 
savo parapijonams. Ragino my
lėti Dievą per rūtą, nes , girdi 
lietuvės moterys jam pasakoję, 
kad . kai Ęristus ąųt kyyž.iaųs 
mirė, tąį nup kraujo ląšų jsį- 
sįdrbusių į žęme išdygo. rįitpS.. 
Bloga kai žmoguj ątprąnti- nuo 
lę^pdų, jps'pasic^rp nęįdPJnĮos.

■■ \ ’ —Frapcėą.

Persiskyrimai

giap jcpjps tfii, pelitų,' nes 
taip bi|? fiesPai- ą.iriJ|u}t^s 
•Hin$o kįtą bu|ppt: ji? 
Pąbąr YftijflĮS ftpį gatvių

piĮi-klIu.^e. Prip^akoją 
visokiu
tik jis. galįs apsaugoti... »

Komųpiątaį, TORfttę tųrėdą- 
Ri §avp įąi^ąšifj/ gąjęjo šįąmp 
dąlyke dąųg žipongip8 
tį, be)į jie netik kąd 
kp pejįage ir nenųrodiųeji žmp- 
Bfeįą w ir 
pępąsidųptį ąirįąiaus įvąįrigm? 
pįnklėp^, bąt dar smęrkdąyp, 
tųp^, įųrįę pr|pŠįn§R
pąrąšo nr PahąD wr 
tyt, ^sų^iĮ>rąto” ąrbą jąų §jmąr- 
|įaį ir jiems įgylė, kąd per “L. 
Ę.” pradėję $į-tą Išsireikšti 
prieš kunigo tokią nelemtą tąk- 
tiką, taikomą tam, kad vaikus 
su tėvais sukiršinti.

Socialistai komunistams 
pavojingiausi

Kąįp jau minėjau, komunis? 
tai prieš klerjkąluą nekovoju 
arba visai mažai kovoja, bet 
sųciąmtams tą* iąų Jie “vel
nių” nesigaili. Sųsįj ieško visp- 
ki'ausių dalykėlių ir vis verčia

knr hteMw pri- 
skiriamą ųqciąlistąms? nęt ta
da, kąi jie sąyp buvusius yąįųą 
ir mokytojus apšaukia šunimis 
iy sušaudo. įgulti pe tąiyyą, 
ne tie, kurie šaudo, bet sočia? 
listai, nes pastarieji turi drąsos

šaudot savo mokytojus...

vž 'Yy/Ą-ffia

U&ilMms. jąy ųnt Įistų
Toronto “Daily Star” prane

ša, kad garsus Rusijos diploma
tas ir užsienio reikalų komisa
ras jau yra įtrauktas į “juodą
ją knygą,” kurią vedą šuo Je- 
žova's, ir iš kųpp$ sąrąšp “pa- 
KWįgjį” yrą ąįųpčiarnį pas Abr 
w>mą.

Manau, klaidos nepadariau, 
kad pavadinau Ježovą šunim, 
nes yistiek nę šiandien, Tai ry- 
tpj, jisai to titulo susilauks.

‘‘Kfimylimentai” 
Naujienoms

Dėl žinių apie Dr. KĮatuĮąičio 
suareštavimą jo mylista “Liau
dos Bąjso” ręcĮąktorius teikėsi 
“Naujienas” ąpdoyą'nqti /kpm- 
pįimen|ąią.” Dėkingumą gąlėsi- 
mp išreikšti kitu kart-

-tJ- J-

Girdėt, kad “Talkos’1 draugi
ja rengiasi išleisti knygelę apie 
Montrealo lietuvius, panašią į 
VĘpsipess Pitectory.V Skelbi
mu^ iš lietuvių biznierių jau 
^kąnvasuojaJ’

—Montrealer Jack.

Ręngįąsi išteisti 
Montrealo Lietuvių 
‘‘Business Djreętory

Brooklynietis K. Michęl- 
sonas sakė prakalbą

MOJJTRĘAL. — Rugpiučio 1 
dięną įvyko Lietuvių Neprig. 
KĮiubo prakalbos. Keistutis Mi- 
chęlsopas iš Ęrooklyno kalbėjo 
Lietuvos demokratijos klausi
mu. Kalbą pradėjo bendra ap
žvalga demokratinės Lietuvos 
nepriklausomybės įsteigimo ir 
jos gyvavimo ir užbaigė dabar
tinės fašistinės valdžios ir jos 
veikimo apibudinimu. Plačiai 
kalbėjo apie Lietuvos žmonių 
stovį ir reikalavimą atsleigti 
demokratišką yąldžią.

Žmonių buvo pilna salė ir 
prakalbos užsitęsė iki 9 valan
dos vakaro.

Einant į spaudą J. Petravičia 
ir kiti torpųlięči^j prisiuntė il
gus raštus^ kutiųpsp |ęsią gin
čą iškilusį tarp Tprppfp Įiętpvių 
socialistų kuopps ir J. Petravi
čiaus. Praeituose kpjiuose Ka
nados skyriuose “Naujienos” 
tam dalykui davė daug vietos.

ffeujangį atrodo, jog įąikfftj- 
Aįfi ?kil|ys? tfi uesusiprfttitno 
negąjįųąą jiljvįdųptį jp kadagį 
jis tėra lokalią spcįąlįstų kuo
pos ir J., Pę|rąvi$ays ręįką|as, 
tai daugiau yįetos tą m0alykui 
nebeduosime. Bešališkumo dėlei 
sįu|oine §ociajistų kuopą! įgą- 
liupti kpmigiją tam dalykui iš
tirt) ir likyiduętį.

—Redakcija.
• " v ■ . - -

JUOKAI
KATĖ

— Kas sudaužė 
jų seųpyinę vazą, 
šeirpinmĮič 
tarnaitę.

—— Kate,
— Kokia
— Ak taip, tai ponia neturit 

katės?

tų l^ąngįią- 
—■ kląusia 
pąsąnidiytą

miela ponia!
katė? I

Trumpa laimė
Advokatas: “Tai tamsta iš 

pradžių su savo vyru gerai su- 
gyyAiai, kol jis nepradėjo tam
stą mušti ?”

Kliente: “Taipd*’
Advokatas; “Na,- o kada jis 

pradėjo taip daryti?”
Klientė: “Grįžtant iš jung

tuvių !”

FREDERICK BROS., Ine

Puikus Buteliuose Alus
PAINTEMIS IR 1/2 GALIONO

MUSŲ NAUJAS $į(Į0000 BOTTLING FABRIKAS įrengtas sy yę. 
liausią mašinerija, q musų greiti išvežtojimui trokai duoda galimy- 
Į>ę^ patųęnauti jųm$ neatidėliojant. Mes esąme exclusive difetribųto- 
riai šių rųšių:

Ir tarp lįętuvįų įvyįąta jper- 
siskyrįmų. Dabar eiųa kąlbp,s ą- 
pie keJĮętos šeimų persiskyri
mus ir jut skandąįųą. Ypatingai 
kai kų^ps tas Y.iįW?
linksmai'' pritiną ir pagrąžintas 
Siunčią tnliąp

• FREĘĘRĮCĘ BROS. FQUR
4 ČROWN

• AMBROSIA LAGER BEER
• E^TRA PAĮJĖ

•SELECT
• EXPORT
• MALT TONIC

Musų alus. visU rųšįų absoliučiai tyras/ ba yrą 
yepdąinųs iŠ puikiausio ir parinktiniąusįp malto 
ir įipp.ortųotų ąpyipų. Cukrus ir pioįąsąi, bei įl
ipki pasaldĮntį priemaišai nęvąrtpjąma.

S?A3U'T
DĮSTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PAKAN

KU TUĮĮET REIKĄLĄ SU MŲ^jS,

FREDERICK BROS.
INCORPORATED

811 WEST 37tb STREET Plpno—ĘOULEVĄRD 2537
, • *1-1 *■ . f 1' ‘ -■ • ■ .. 1 1 ’ ’ I . • ’
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Diena Iš Dienos
P-ia Gussen išvyko 
atostogoms į 
Wisconsin

Reikalui esant, turėkit šią 
įstaigą omenęj. Užsakymus ga
lima paduoti telefonu. Jos te
lefonas yra Boulevard 2537.

125 Metai Nuo 
Dearborn Įgulos 
Žuvimo

MADOS

Viešnios iš 
Cincinnati, Ohio

Savaitės vizitui j Chicago at
vyko dvi viešnios iš Cincinnati, 
Ohiot Jos yra p-lė Viotoria 
Rimkus, dainininko Stasio Rim
kaus sesuo, ir jo$ draugė Miss 
Betty Oswald. Jos apsistojo pas 
pp. Rimkus adresu 628 West 
61st Street.

Gussen, Dr. A. J. Gussen žmo
na išvyko atostogoms j Wis- 
consin valstiją. Su ja išvyko 
ir jos sųrius Richard.

Tad, linkiame kuo smagiau
siai praleisti atostogas gražioje 
Wisconsino padangėje.

Rep. x-y.

Jokūbas Maskoliūnas 
Išvyko Atostogų 
j Woodboro, Wis.

BRIDGEPORT. — Pereitą 
šeštadienį atvyko iš Woodboro, 
^Vis. p. Thomas Alexander ap
lankyti savo žmoną, kuri guli 
Norwegian ligoninėje *ir grįž
damas atgal kartu išsivežė 
Bridgeporto biznierių p. Jokūbą 
Maskoliūną, kuris užlaiko ta
verną antrašu 3503 S.’ Halsted 
St., dviejų savaičių poilsiui.

Kad p. Maskoliūnui atostogos 
yra reikalingos apie tai negali 
būti didelio ginčo. Tačiau bėda 
pasidarė daug didesnė jo bro
liui Adomui Maskoliūnui, kuris 
gavo dvi savaites atostogų iš 
savo tarnybos, bet dabar turės 
dirbti brolio Jokūbo vietoje. 
Vadinasi, vienas dirbdamas ta
vernoj pavargo, o antras 
ten pat rasti sau poilsį.

Kad Adomas per daug 
silsėtų, tai jo pagelbai 
dirbs ir V. B. Ambrose,
apsisprendė atostogauti už ba
ro. Kiek mums seksis biznio 
padaryti, tai antraeilis klausi
mas. Užteks vien to, kad Ma
skoliūnas pargrįš gerai pasilsė
jęs ir bus daug stipresnis eiti 
savo senas pareigas. —VBA.

Geras biznierius, 
geras biznis

George Jokubonis pasekmin
gai užlaiko restorano ir taver- 
no biznį, prie 3465 So. Morgan 
Street.

Toje apylinkėje panašus biz
niai užsidarinėja, o jo — ge
rėja. - ,

Niekutis. '

tikisi

nepar 
kartu 
kuris

Pasveiko p-ia F. 
Dvilaitienė 'v***'

P-ia Frances Dvilaitienė, 
gyv. 1342 S.- 48 avė. visą lai
ką sveika, bėgiojo ir triusėsi 
apie namus, štai, jau savaitė 
kai po operacijos: išimtas apen
diksas. Viskas puikiai pasise
kė ir į trumpą laiką grįš na
mon prie savųjų: vyro Marti
no ir dukrelės. > l

P-ią Dvilaitienė yra Chica- 
gos Lietuvių Draugijos narė.' 
Joniškiečių an žagariečių kliu- 
bo nariai galite ją» aplankyti 
Mother Cabrini ligoninėje, prie 
Racine ir Polk gatvių, 320 kam
bary.

Pasveiko Mrs.
Stasiulienė

BRIDGEPORTAS.
Stasiulienei, praeitą
buvo padaryta tonsirių opera
cija. •

- Mrs. 
mėnesį,

Atostogauja 
Michigane

Mrs. Mineikienė, 3447 South 
Emerald Avė., išvyko į Niles, 
Mich., kur mano išbūti apie 
pusę mėnesio. Su ja kartu ato
stogauja ir jos vyresnioji duk
tė Mrs. Dudko.

—o—
Pranas Vasiliauskai, 3343 S. 

Walla.ce St., išvyko į Hart, 
Mich. Jie 'mano paviešėti pas 
Vasiliauskus ir pasimatyti su 
Andriuliais ir P. KaDieckais, 
gerais naujieniečiais.

nežino-

Perkeltas į kitą 
ligoninę

J. Banikonis, kuris 
mu budu iškrito pro langą ir
nusilav/žė kojas, yra perkeltas 
iš County ligoninės į Peoples 
Hospital, prie 22-ros ir Archer 
Avė. Jis patalpintas kambary
je 308. ' -

J. Banikcnio kojos tapo pa- 
liuosuotos iš cemento, bet dar 
truksią laiko, kol jis galėsiąs 
vaikščioti.

Šeimininkas iš namų, 
plėšikas prie turtų
Policininkas bus apdovanotas 

už jo užmušimą r •
Frank Wisman šeštadienį iš

vyko į Lake Geneva, Wis., ato
stogų. Su juo iškeliavo ir visa 
jo šeima. Namai paliko tušti. 
Matomai, jam ir į galvą neatė
jo mintis, kad gali atsirasti 
koks ten plėšikas ir imti jo 
brangenybei O vienok taip bu
vo. Sekmadienį, t. y. tik vieną 
dieną vėliau, įsilaužia nenaudė
lis ir ima šeimininkauti.

Plėšiką pamatė Ida Middle- 
ton, artimiausia Wisman kai- 
minka, gyv. 839 Wrightwood 
avė. Ji ir pašaukė policiją.

Drąsus, nieko sau
Arit alarmo pribuvo < polici

ninkai Rundin Gorge ir Frank 
Thiese. Thiese pasiliko prie 
frontinių durų, o Borge nuėjo 
prie užpakalinių, čia ir įvyko 
pat^ idomiausis scenos vaizdas. 
Borge pamatęs, kad yra vienas 
langas ir durys atdari, įėjo pro 
atdarąs duris į virtuve. Plėši
kas tuo tarpu ėjo iŠ miegamojo 
kambario su grobiu ir puolė ant 
žemės už kėdės. Iš karto jis nu
davė, kad rengiasi šauti, bet, 
mintį pakeitęs, bandė bėgti, kas 
nepasisekė. Pasėkose krito kul
kos auka.

Iš pirštų nuospaudų nustaty
ta, kad tai butą vieno Fredo 
Bremerio, 42 metų amžiaus, 
gyv. 7722 \ Patterson avė. Poli
cininkas Borge už drąsą gaus 
$300 piniginę dovaną.

Ateinantį1 šeštadienį paminės 
Dearborn tvirtoves gynėjų žu
vimą. Tai buvo 1812 metais 
rugpiuČio 16 d. kadą indijonai 
užpuolė tos tvirtovės įgulą, su
sidedančią iš apie 70.' vyrų, ir 
veik du tręčdąliu išžudė. Tai
gi, jau 125 metai. ” <

..v. ■ -
Dearborn - tvirtove buvo pa,- 

statyta prie Michigan ežero 
1804 metais. Gi 1816 metais 
buvo perstatyta.

i, :

Reiner Coal Čo.
59th and Wood Street.

Reiner Coal Co. yęa stambi 
biznio įstaiga. Išaugo ji į stam
bų biznį per 25 metus visų pir
ma dėka sąžiningo patarnavi
mo. ' i,<

f X... . I r.,|f ' . '

1, 4 .. > .

Dabartiniu laiku kompanija 
siūlo anglį publikai žemomis 
kainomis, nors marketo kainos 
yra kur kas aukštesnes. Tai
gi verta šiais 
sinaudoti.

Kompanijos
Grovehill 1000

pasiūlymais pa-

telefonas yra
■A ■

Niekutis

Frederick Bros., Ine
811 West 37th Street.

Frederick Bros. įstaiga ran
dasi, kaip matyti iš adreso, 
lietuviam gerai žinomame Bri- 
dgeporte. Įsteigė ją James 
Frederick 1915 metais. f 

Įtemptu darbu ir sąžiningu 
biznio operavimu kalbama įstai
ga per 20 metų tapo išaugin
ta į $100,000 vertės fabriką 
alui supilstyti—bdttling plant.

Šiandien fabrikas yra įreng
tas su naujausia mašinerija, 
alus išleidžiamas tyras, geriau
sios kokybės. Greiti trokai pri
stato orderius į laiką, be ati
dėliojimų. ,

Kadangi vieta yra didelė ir 
varo biznį plačia skale, tai ir 
mažesniems iš vežioto j ams bei 

idyleriams yra paranku ir pel-
Operacija buvus sunkoka ir ninga turėt reikalus su Fre- 

trukusios net trys savaitės iki derick Bros 
žaizdos sugijo, šiomis dieno-! 
mis jau ji esanti beveik svei
ka ir geriaus jaučiantis negu 
prieš operaciją. Pp. Stasiuliai
yra bučernės ir grosernės biz- Crown, Ambrosia Lager Beer, 
nieriai prie 3300 South Union Extra Pale, 'Pilsener, Šelect, 
Avenue. _ Export, Malt Tonic. /

Šiandien Chicagon 
Atvažiuoja 
vysk. Reinys

8:30 valandą ryte)' šiandien
Chicagon žada atvykti Lietuvos 
vyskupas Miečislovas A Reinys. 
Didelė vietos katalikų delegaci
ja rengiasi jį sutikti Union sto
tyje. . ' . 1 J' '

PASKOLAS
Namam ir Statybai

Greitai ir lengvai suteikia
■ ant pirmo mohgičiaus j- i

SECOND FEDERAL 
SAVINOS and LOAN

. ASSOCIĄTION 
(Turtas virŠijA $1,700,000) 

Paskolos duodama iiet iki 65% 
įkainuotos’ vertės

Mėnesiniai išmokejįpiai nuo 
5 "ki

Ratos taip žemos, kaip 
$$.44 ang$i.,006..

4048 WESt|26,GATV.
TEL. ROCKWĖLt 6100 

i Jan A. Siėrocinski ; 
Prezidentas ir Vedęjąs Direktorius

" . • • . . • ’ ' l I

Ine. —s
Frederick Bros., Ine. yra iš

imtini (exclusive) dištributen 
riai šių alaus, rųšių:

Frederick Bros. Four 4

PETERI PEN

TMINGSf

IT*S !

Fiaw

Nors kainos pakilo, tačiau jus dar JT
galite pirkti už ............ AjZ # o •
Reiner’s Pocahontas Pea Coal * tonui

' j* ■ /i11 ■ ■ • 1 '• ' - >> '■ ■ - ' 1

REINER’S PEA. COAL ŠVARI, PERSIJOTA, VIENODA DIDUME 
BE DULKIŲ/ MAŽAI PELENŲ, DAUG KARŠČIO. 

KARTĄ PABANDĘ, JUS VISUOMET IMSITE.

Pocahontas Mine Run — 70%- Rupi $7.75
Pocahontas Range . L . ;........... $8.75

Pirkit Dabar — Užsisakykit Šiandien

Saukit “GROVEHILL 1000”
. ,. ; ■" ' ” ’ •b.- •• • ■ *>

gEĮNER @ĄĮ (SMPMJY
Kiemas ir Ofisas: 59th and Wood Streets

25 METŲ PATIKIMAS PATARNAVIMAS

IS TMlS PlBH 
TO EjATT 
OO. . WEE
to e/xr MlN/l'P

ANT OGDEN AVĖ.
FABRIKO DYLERIO 

PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS 
PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ. 

ARTI CRAWFORD 

$365 
265 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495

i t 

545
• 475 

595 
595

Plymouth ’35 5-pass. ; 
de luxe tour. Sedan .......
Plymouth v’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 l«xe touring Sedan .... 
Chevrolet ’36 5-pass. 
dė luxe tour. Sedan .... .
Chevrolet ’34 J 5-pass. 
de liixe tour? Sedan ........
Ford ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan -.... .
De Soto ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
Chrysler ’36 5-pass. 
de luxe todr. Sedan .......
Chrysler ’35 Airflow 6-p< 
de ląxe tr. Sedan ............
Terraplane ’36 5-pass. 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
Hudson *36 5-pass. Sedan, 
tour. pilnai jrengtas .......
Vartotas Pac'kard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažięrių de luxe tr. Sedan 335
Graham *35 5-pass. de luxe 495 
touring Sedan ....................
Nash ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan :........... ...................
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas ‘ 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas. • . *
85 KITI 1BARGENAI TAIP $ E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP..... V

Chrysler Dyleris
' TAIPGI

, FINANCE CO. 
3910 Ogden Avenue

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
tER

A. RYPKEVIČIŲ Į 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

■

NAUJA “KULTŪRA” 
No. 6-7
TURINYS:

Lietuvos pinigas—litas —
. ................  P. Kopustinskas 

Ispanijos Pilietinio karo ir jo ilgo 
tesi mosi priežastys —

............   Prof. P. Leonas 
Apie pasaulėžiūros formas —

............................ J....Lazauskas 
Eilėraštis ........... Juozas Krūmines
Eilėraščiai iš Skandinavijos —

........ u............  Kazys Burota 
Talentas ...1....... J. Marcinkevičius
Julius Janonis Biržuose, A. Žukaus

kas. ,
Dalia .—............  Juozas Krūmines

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
Galima gauti

I A U J 1 E N O S E
1739 SO. HALSTED STREET

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

No. 4293 Elegantiška ir naujoviška 
suknelė trumpom rankovėm. Kirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint 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 užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

. ANGLYS —COAL

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St~, Chicago, HE

Cla Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No

Mieros _____  .... ■ per. krutiną

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
j 4405 So. Fairfield Avė. i

IfefO&RAFAŠ--
.(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

CONRAD
r FOTOGRAFAS 

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

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

Full-flavored • LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

—perfect 
for cooking!

TONSILAI IŠIMAMI 
už ..................................r

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ............

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

$12
’50
$20

HOSPITAL
# Kraft American has a mellovv, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfeetly.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Avenue
5727,

• RESTAURANTAI

Night and Morning I
, PromoteaClean,HealthyCondition
J Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
s arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu- 
» * rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

• Sale for Infant or Adult. At all Druggists. ■
VKrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

’ USB ,

PULU TWAT
RpPE A.KJO 
eee/ Imaybe 

VALue's 
TELLIN6 
USA 
FISU 

STORY/ 
kutat

įueys’ ūjiii ’
napP’n-

£

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
«2nd and Ke* n Aveniu

SCHLTTZ & GARDEN-CITY 
TAT? A T T?T> OJCjJDIA l7JC2VJLdDJtv

Greitai pristatėm GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
nie j tavernus ir i namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus Saukit 

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

< 5652.54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI 

užlaiko naujai {rengtą taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.
Marquette Park Tavern

' 2709 We»t tlat Street
Tel. Grovehill W3.(

Garsinkitės “N-nose”
I
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Ona Schultz Išvyko

Praleis kelias savaites pas 
sesutę ĖHžUbeth

Chičagiėtė p. 6na Schdltz 
vakar po pietų naujuoju Petin- 
sylvania linijos traukiniu, “l'he 
General’* išvyko j New Yorkų. 
Ji Važiuoja j fytttš keHų savai
čių vizitui ir pataisymui svei
katos, kurią pakirta liga', 
sunkiai sirgo apie mėnesį 
ko. ,

Pasiekusi New Yorką, 
Schultz greičiausiai vyks j
zabeth, N. J., kur viešės kelias 
savaitės pas saVo sesutę, p. M. 
Stafielienę, 0 iš ten vyks; į Phi- 
ladelphia ir Connecticut aplan
kyti kitus gimines ir draugus.

Ji 
lai-

P- 
Eli-

$200 tam, kas duos 
traukiniui vardą

Mihvaukee gėlžkelio kompa
nija skiria $200 tam, kas su
ras gerą vardą (rautmini, 
kųts- šėįiriadienį pirmą 'kartą 
išČjo tarnybon ir dabar vaik
ščios- tarp Chiėėgos ir žiemių 
Iowa iki Ąlasoh City.

Špečiales “krikšto” korteles 
bus dalinamos ant traukinio 
per pirmąsias dvi savaitės-

Laisvamanių susirinkimas
ROSELAND. — L. L, E. K. 

D. Nr. 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradieni, 
rugpiučio 10 dieną, Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avė., 
kaip 8 vai. vak.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes yra driug svarbių 
reikalų aptarimui. /

Sekretorė Grace Kuchin.

a, MM

SUSIRINKIMAI
; ..i i.

Btidgėport Dt-etės Palaimintos Lietuvos susirinkiirtas atsibiis 
rugpiučio H d. 8 vai. Vak. Čhieagos LiėitiViį Auditorijoj. 
jJariai malonėkite laitu pribūti, nes yra daug kg aptarti.

, Valdyba.
Joniškiečių Labdarybės ir RultUtOs kliubas ttirės saVd mėnesi

nį susirinkimų penktadienį, rugpiučio 13 d, 7:30 vai. va
kare, p. 1. Juškos svetainėje, 11417 W. 43rd St Visi nariai 
privalu būti. Sus atskaita iš buvusio pikuiko. Atsiveskit 
nors po Vieną naują ŪUtį. —B. Vaitok ttnaš, rašt.

Nuo Kulkos Mirė

Petras Urbutis
' 0 . . . .

Vąkaf buvo gauta, žinia.V^kar buvo gauta, žinia, kaid 
sekmadienį, rtigp. 8 d.,- (Michi
gan valstijoje nelaiminga mir- 
čia mirė clriėagiėtiš Petras Ur- 
butis.

Įnirtį. dtriešė kųlkd perėjusi 
kidtirdi pėr Velionio galvą. Ne
žinia,. ar velionis pats nusišovė 
af, kas kitas jį nušovė.

Chicagoje jis paliko sesutę 
Oną Burauskienę. Apie laido- 
tiives i? kitas smulkmenas - bus 
pranešta vėliau.

Veronica Faiza.

Laisve buvo tik laikina
Tačiau neilgam. Laisvė 

buVusi tik Mikiiia, kol žinia 
Atėjo į Nėw City nuovadiją, 
kur gyveno žaliojo automobilio 
savininkas. Kaltininkai buvo 
suimti, kurie vėliau tardomi, 
prie kaičios prisipažino.

CLASSIFIEDADS
>į|— ... ■ l'l ......... . U 1 IĮ I „.ii....... .... .

_______________ . ‘ J___ 2.______ ...................................................................1

Miscellaneous
Jvairųs

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšieą stogus; taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. , , 1

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS.'
PAIEŠKAU TĖVO JONO PIET- 

ROVICH. Pirmiaus gyveno 1712 
Keenon st., Chicago. Motina Victo- 
ria Reluga Vėliausia gyveno 844 N. 
Winėhestet aVė. Kas apie juos žino
te arba jie patys malonėkite praneš
ti į Naujienas tėl. Ganai 8500 • Lai
vakorčių skyriui. Jų sūnūs Viktoras 
Pietrovich prašo atsišaukti, turi la
bai svarbų reikalą*

PAIĖŠKAU APSIVEDIMUI vyro 
apie pusės' amžiaus. Turi būt šiėk 
tiek pasiturintis. Esu našlė, turiu 
$15,000.00 turto. Atsišaukite laišku 

1739 So. Halsted St., Box 683.

Musical Instruments

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
‘ IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui 1 -
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
$35.00.

75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 West Maxwell Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted

Business Chances
Pafdavimui Bizniai

Partners Wanted

PARDAVIMUI SALDAINIŲ, Ice 
Cream, mokyklos reikmenių, cigarų, 
etc. krautuvė. 4 kamb. užpakaly. 
Getai išdirbtas biznis.

2519 West 69th Street.

Financial
Finansai-Paskolos______

INVESTUOKIT DABAR 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINĖM* SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 
\. progresyviausiose grupėse.

Leiskit Mum Padėti Juta išrišti jūsų 
investmentų problemas 

Telefonuokit ar rašykit apointmentui 
A. C. STERLING 

Management of Investment and 
Tradmg Securities Aceounts.

208 So. La Šalie St.
Suite 788, Chicago, III.

Tel. Randolph 6646

Žalias automobilis 
juos išdavė

Apie tai policija žinojo.

COAL
Anglys

- REIKALINGAS partneriu į res- 
taurantą ir taverną. Gyventi ant vie
tos. 671 West 14th St.

DĖL PASKOLOS ant pirmų mor- 
gičių kreipkitės j Lithuanian Btrild- 
ing, Loan and Savings Assoęiation 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.

TAVERNAS. NEPAPRASTAS 
BARGENAS. NATYKITE ŠIAN

DIEN. NUPIRKSITE Už TEISIN- 
\ GĄ PASIŪLYMĄ.

2436 West 47th Street 
2—5 vai. po piet.Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
OPERATORS patyrusios aukštos 

rųSies marškiniam siūti single arba 
double needle. Ulini Shirt and Gar- 
męnt Co,, 1100 North Boulevard, 
Wisconsiri L. Station, O'ak Park, III.

WILMINGTON
ANGLYS

$6.00 
5.75 
&0O 
6.00 
4.*^

REIKALINGA 10,000.00 paskola 
ant 10 flatų namo. J. MARTIN 

6158 S. Sacramento ir 62nd St.
PIGIAI PARSIDUODA pusė biz; 

niaus moterei ar vyrui. Biznis labai 
geras. Atsišaukite.

220 So. State Street,
, Room 508.

Lump 
Mine Run Building Material

Statybos Medžiaga
Sekmadienio anksti rytų Oak 

Lawri policija suėmė S te ve 
CRsper.ir John Filą ir uždarė 
j daboklę, o -pati išėji) patru
liuoti; Gi Peter Briėks> 26 me
tų arhžiaus, gyv. 18(18 46th PI. 
ir Stanley Lipskiš, 21 metų 
amžiaus nuo 4500 So. Marsh- 
tiėld avė., judviejų draugai 
apie 11 vdl. nuvyksta šti žalių 
automobiliu, jilOS įjėiiėidžia iš 
daboklės ir parsivėžd. Su jais 
btivo Caspėto žmona ir Filo se- 
štib.

< ■ Ffai .c.. 
Sėreenings .

NfiS KITA MfiNESJ 
PRISTATYMAS MIESTE IK

REIKALINGA MĖBGlNA, kuri 
moka angliškai, dėl ;
2 žmonės ŠėimfnoJ
moka angliškai,

__  Būti arit vietos.
Mokestis $6.o0.

PĄUtlNE MIKNIS 
$3rd and Archer Avenue. Willow 
Springs. Tel. WiIIow Springs 48.

tY.ie" Riją;

GRAŽUS SIENAI 
PANELIS

v>. .

HANG1NG PATFERh
No. 1567—Baddonos atba geltonos rožės sti žaHatis Itipaiš 

ir .gražiu šviesiai mšiynti šilku išsiūta figūra, padarys gfažtį 
sienai panelį. Gali išsiūti ant balto afba jtiodo allasėl arBti pa
prasto lininio materiolo.

, itiAGiMtiiNĄ PikžiĖNĖ- 
PŲhžVELĄitŽr

Persiskyrė šii šiup pasauliu 
riigp. 9 d.; 5:45 vrilahdą ryto 
1^37 ni., stilri.uktig ptrsėš amž., 
■gititos Thranių sodžiuje, Tau
ragės apskrityje, Lietuvoje.

Aiųerikoj išgyveno 20 metų.
Priliko' dideliaihė riūliudime 

sūrius Prapą; Benediktą, Stasį 

nui_ - 
seseži Agotą Daršketienė Lie
tuvoje, brolį- Joną PudŽVelį ir 
jo žmoną Julioną ir daug kitų 
giminių ir pažįstariių.

Priklarisė Nekalta Prasidėji
mo Parietės Švėričiatisios Mo- 
iėių ir\JŠiergirių Draugijoj ir 
prie ŠV? PrančiŠkąns Seserų 
Vieritioiyno Rėriiėjų Brighton 
Princo kuopos.

Kūnas našarvtitas Jono F. 
Eūdeikio koplyčioje, 4447 So. 
Fairfietd Avenue. Laidotuvės 
įvyks kėtVirtadiepį, rugp. 12 
dierią. Iš koplyčios 8:30 vai. 
rita kuriąs bus nulydėtas į 
Nekalta Prrisidėjiriio Panelės 
šyeričiausiOs, pariap. bažnyčią, 
kurioje dtsibtfs gedulingos pa
maldos Už Vėlltirieš sielą. Po 
pariialdų kūnas bris nulydėtas 
į ŠV- Kazimierio kritines.

. Viši A. A,- Mariplrilenos Pie- 
žiėrieš . Piražyelaires giminės, 
Sririi ir Pąžįėtami ėsat nuo-v 

:iai kvtečiariii dalyvauti 
laidotuvėse ir sriteikii jai pas- 
Italtirij patarnavimą ip atsisvei- 

j ftihihįą.
: Nuliūdę liekame;

Sūri yri, Duktė, Bfolis ir 
| Pažįstami.

. 0ir./ John F. 
. S. Hermitage 
S 1741

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—-Vestūvgms 
—Btrikiėtamš—-LaidotuVems— 

Papripšimamri
4180 Arctiėr Avefttte

Phone LAFAYETTE 5800
itftAA Ijvali

r, ihti.i n) ■' "T'.................... !i ak f »" i t/ vn Siunčiam Gėles > LOVEIKIS mi
k- 4 v Dalis.., 

' ■ ■ ktlETIėlNINKAS
GUS* Veiituy&į 8aniiiėt»Mls

Tel. BOŲLĖVARD 7314

tom.

frAni^ GĖDŪT1S ■
Pėrsiškyrė Fjffd. Šiuo pasaiuliu 

rugp. 16 d., '8:45 fyta, 1637 M., 
šuldiiikės gimęs
Lietuvoj. Amerikoj išgyveno 
24'1 mėtdšr--.. -

■ Paliko' didęlianre / niihudime 
mylimą moterį Mhiriie; pd tė
vais Fiscjiėr, ,.Ž dukteris Bėi- 
hice Reid ir Mitiriiė, :i'stfihų 
Floyd, pusbrolius ir daug kitų 
oimiiiių. j

Kurias paŠ'&rVųtas 5866 So. 
Uriiopt Avė. Tel. Boulevard 4881

Laidotuvės įvyks bėirkiddL, 
rugpiučio . 13,? 9. vai. ryta iš ria- 
mų į Visiiatibh bažnyčią; Gat- 
field Boulevard ir S. Peoria St., 
kuiiOjė btrs gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. ...... : \

Visli a. a. ‘ Fralik Gedučio' gi
minės, draugdi ir pažystami e- 
šat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutirij patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Ųuliudę liekame,

Moteris, dukterys, suriiis,
♦ riusbtališ it giltinės.

Laidotuvėse patarnauja dir.
J; F. Etideikis. ‘ /

rirds 1741
NAUJIENOS NEEDlECRAFT DfePT., 
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

k'.Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė

ŲRBUTIS
Peisiskyre sti šiuo pasauliu 

rtyęįi, r8 a., 3^ Vai. popiet, 1^37

| Adresas

Miestas ft valstija

Naudokitės Proga!
Apie pėrifci takstaričiai lietuviu — rita it fariieta — priklattšo

Clricągoft Lletavnr Drririgijat Ši Diatfgljri riri pašalpos, poriiittiriiri ir 
kotinros prgarilžaeijri. Pašalpa Orioje — $6, $16, $16 per savaitę. Įta- 
mirtirie $206, taipgi grribriėšiai, vežtiriąš, kiiėtkai. Dafrrir pririji bariai 
priimami mio 15 IRi 48 rij. ririižiaUS. PasiBriigdS ^iarri vajrii puri pri
imami nariais tiktai įki 40 iri. it įstojimas bus Ėrir kari aukštasriiš. 
Naudokitės progai, rasykitės dabar.

Metfeslriiaj mokesčiai Drattgijori yla,: 50c, 75.c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šą Urangijrm ?ki gruodžio (Uecember) 11 d. š. m., gaus tikiėtą ver
tis $2.50 veltui j Dntagijds Konkurso Darikietą, krirfe įvyks gruodžio 
11 d. (Jlymprc Rali Room. įsirašyti Draugijbn galima per musų kon- 
kttrsantris, per Drririgljds nririris rirba tiesidi Drattgijoš ofise.

Draugijos ofisas atidaras: ketvegats — 9 ryta iki 9 Vai. vakaro, 
panedeliriis — 9 ryto iki 5 yril; Vak;tro i4 nedėldtėrtiais — 9 ryta iki 
I vai. popiet. Kiekvierias Gfucagdš it apylinkes lietuvis, gerątrie riVėl- 
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGDS LIETUVIŲ DRAŪ- 
G1JON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
*

FRANK J. TAMULIS
Fersiskyre sri Šiuo pasauliu 

frigp. 9 diėrią 1:20 Vai. ryto, 
1937 m.; šriiririkąs 32 metų am
žiaus, gimėri sausio 19, 1905 
m., Chicagoje. ,

Paliko didėliame nuliūdime' 
motetį Befrtičė if podukrą Bei;- 
iiita, btolį Juozapą. Sėserį Ju- 
0ith. patabiė ir patėvį Vincen
tą h' LeOrią šeraūskus, uošvį 
ir uošvienę Joseįhine ir Mi- 
Ųhael Orlak, Pusseserė Harriet 
|f pusbroli walter Šerauskus 
Ir jį Šėimjrrią.

Kuriate pašarvotas 4344 So; 
Hermitage Avė., Tęl. Boule- 
yard ■'4^44- įvykspenktadienį, rugpiričjci 13 die- 
hą, 8:00 vąl. ryto iš namų į 
st. Kryžiaus parrip. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Resųrrec- 
tiori kapinėš ir palaidotas šei
mynos lote?

Visi A- A. Frank J; Tamu
lio gimtais, dfririjtai ir pažįs
tami esrii riubŽirdžiai kviečia
mi dalyvątįii laidotuvėse ir 
suteikti jrinh įjąskdtiriį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liėkame; 1
< *> ... ** 1

Moteris, podukra, brolis, sesuo, 
pamote, patėvis, uošviai ir 
kitos ginflrtes. ■

Patarnauja laid. .dir. J.:F. Eu-; 
dėikis. Tel. YARDS 1741. >

■ -r ■ <• L . » J. .... žt.i . . Į-____ ■ ___ _______

■ - f ............ ■ ' ''

vtij, ąpškrily, Eižviį-
kio ęąrąjiijoj, LėnksČių kaime. 
Aiiierikpj išgyveno 24 mėtUs.

Paliko dideliame nubudime 
ihylimą moterį Rozaliją,vpo tė
vais Lucaš, dukterį Betnicė, 2 
podukras’ Ėvelyų ir LoredĄ, se- 
šėrį Orią Garauškien^ ir jbą šei- 

brolius ir 2 seseris.
kurias pašarvotas 4605 So. 

Hėiiriitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks kėtvirtad,, riigp. 12 d., 2 
vąl. po p'iėių. Iš J. F. Eųdėikio 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapitiės.

Visi aia. Petro Urbučio gR 
minės, draugai ir pažystami 
esat kviečiamą dalyvauti laidą;

. tiįvese, ir suteikti. jam paskuti- 
nį pdtarhavirrią ir atsisveikini-

. mą,; fe / ? '' ■ ■■ 'Y

Nuliūdę liekame,
Mritęris, diikte,, ppdiikroš, sesuo

- iri gjihiriės. ■’
Laidotuvėse' patarrtauja

J,., F; Eudeifcjs. }
• ■ • ' : Tel. Yards 1741

MERGINA; abeliras nartių darbas;' 
maža Šeimyna; gėras ftąinris.

Tel. Jrvihg 6511.

PATYRUSI MERGINA; virimas; 
natrių darbas; savas kambarys; ma
lonus naimas; rekomeridačijos; $.10— 
$12; Lakeview 7189.

Real Ėstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiū- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus' bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės :

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

PATYRUSI MERGINA; lengvas 
natnų darbas; virimas; 4 užaugę 
samdomi; pasilikti; $8; telefonuokit 
.vakarais; Nėvada 2087.

PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas; pasilikti; lengvas skalbimas; 
mylinti vaikus; rekomendacijos; $9; 
Mansfield 8161.

ATYpAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampinis namas su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įmokėti. Li
kusius, lengvais išmokėjimais. Ir 
šiaip kitokių bargenų.

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Weštem Avenue 

Hemlock 0800

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

Naujos 1” lentos—1000 $21.00
pėdų ..... .

2x4, 2x0, 2x8, 2x10, 2x12 27.00 
—M. pėd. . ....... . ..... .

Naujas piywooa, visų mierų 
arKušai, kVad. pėdu

Insulating board, kvad. pėda
Nau piaster board , 

kvau. pėda ..............-......
Nauj'a vvaliboard, visų mierų 

arkašai, kvad. pėda .. .
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 

ilgio, vienas .....-.......
Geriausios naujos dui>s 

viena ... —....................
108 kvad. roll roofing, firsts 800 
Geriausias naujas wire fciising 21/2C

malevų

,c

iy2c
100

2.25

Belp Wanted—Male-Femate
Darbininkų Reikia

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; hoteliuose, restoranuose, insti
tucijose; cooks,v pantry, houseman, 
įleaners ir kiti. -Modern Hotel Bu- 
reau, 879 Ndrth State St.

——       '•■■ ■■ II ,!■ I ny.ini IHl yM .. !<■■■    ■ II I |l i I I.UlI. ,

YRA DARtiU! vifRAltiS ir Mote
rims, vaikyhririiš it riiergihPins—fab
rikuose, bėkėrnese, riiašinšapėse ir 
spaustuvėse?

1 Ul'JtijtL ĖMPLO i MEjn 1 / 
184 W. Washirigtoh, 3 aukštas.

reikąijNgAs WtiAS, moteris 
ar mergiria viritaui valgių.

PAULINE M1KN1S,
83rd and Arčhėr. Aveniie, Willow
Springs. Tel. Willow Springs 48.

Wa*iie4—Mate"“
Darbininkų Reikta

REIKALINGAS prityręs shearmari 
dčl Nb. 3 shears, taipgi 2 darbiriiri- 
kai laužyčio, kieme.

WARŠHAWSKY and Cd.
! 1620 So. State St.

REIKĄLINfDAS PORtERlS į ta
verną—Smith’s Palm Gardeli, 

4177 Archer Avenue.

Automobiles

AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš- 
dirbimų. Garantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO SALES 
Wisčo'nsih and Ogden Aye's. 

Berwyn, 2 blokai j rytus nuo Harlem. 
Lietuvis sėlsmanas.

'1934 TERREPLANE Coach; radio, 
Šildytuvas; tobulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.

Furnitute & Fixtures
Rakanddi-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais it sjnkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile ktlrio bižnio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cdšh ątba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. v ‘ ,,

g. E. §OSTHĘ>t & SONS 
1915 ŠO. STATE STREET 

CALųmet 5269.

LIKAU NAŠLYS. Pigiai parduo
du rąkaridUS. Gąlima renduoti ir pa
togius pečium Šildomus 4 kambarius. 
Renda prieinama.
731 W. 60th Flae, tel. Ėnglewood 
7818. v « ' •

KĖTI 
PLANU

T. . N^pirk;, r
Apšaldbmos ^parodai vitrinos deli

katesam ir mėsos įęraųtuv.ėm, įeina- 
!mi šaldytuvai ir ledui inašinbš,4 že
miausios kainos. Fabriko šduruimis.

3515 So. , Mjchigaų.
Phone Calumet 2161. .--r ■

ei- 
ta- 
rų-

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT PAS 
JUOZĄ AŽUKĄ 

Padarom visokius dokumentus, 
pam .už perkhlbėtoją, rūpinamės 
ksų reikalais; aždedam Visokios
šies apdraudą, vedam bylas per mu
sų sąjungos advokatą, turime savoj 
sąjungos budavotoją, kuris pataiso 

stato naujus namus, taipgi sutvar
kome jūsų nesutikimus su rertdau- 
ąinkais. Patarnaujam pilietybės rei
kaluose.
PROPERTY OWNERS ASSOCIA

TION OF BRIDGEPORT
3303 So. Lituanica Avenue. 

Tėl. Boulevard 3450.
(Atdara nuo 16 ryto iki 9 vakaro).

NUOSAVYBĖ prie 917-19 West 
33rd St. Lotas 51x145 pėdas. Page
rintas su 2 aukštų štymu apšildoma 
muro krautuvė ir apartamentiriiu 
trobesiu, kurs turi dvi krautuves it 
L apattmentą iš 11 kambarių. 1936 
meti) taksai $234.10. Siūloma $8000. 
Kreipkitėš į Northern Trust Co., 50 
So. La Šalie, telefonas Fraųklin 
7(170, Walliš.

PARDAVIMUI medinis 5 kam
barių namas ir vienas vitšuj, gara- 

i’lžius. Parduosiu Pigiai.
6220 Mayfield Avenue.

2 FLATŲ MURO NAMĄ mainy
siu ant bizniavo namo arba katedžio 
laukuose, sri lėtais. Klauskit John— 

6816 Westėrn, Hemlock 0800.

Galima KiiAUSTVtis TUOJAus.
Brighton Parke vienai šeimynai 

arba dviems — 3 ir 4 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomi. Cemen
tuotą apačia, garažas. Kaina $3,300, 
Įmokėti $600, kitus kaip rendą. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon.

4225 So. Weste/n Avenue, 
Tel. Grovehill 0306.

Fąrftis for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA, 80 AKERlŲ, labai pro- 
>luktinga, gražioj vietoj; arti mo
kyklos; septynios mylios iki Cdųnty 
Sėąt; 2 ežerai; geras plaukiojimas 
valtimis; žuvavimas čia pat;, 
taobėsiaif namas naujai dekoruotas; 
geros tvoros; elektra. Išbandymiri 
aliejaus šaltinis, išgręžtas ir duodąs 
aliejų, 2 mylių tolumoj.

PERRY ŠERDINE, Savininkas, 
Alle'gan, Michigan.

PARSIDUODA FARMA 160 ake- 
rių. Michigan valstijoje, sų gyvu
liais ar be gyvulių. Geri kėliai, arti 
4 miesčiuku. Per ganyklą bėga upe
lis. Pardayjmo priežastis nesveika
ta. Atsišaukite 1605 So. 49th Avė., 
Cicero.

10 AKERtŲ FARMA; geri trobe
siai; 17 mylių į šiaurę; kaštuojanti 
$12^00, dabar $9,500,’’ išmokėjimai; 
Gus .Andęrsou, 4440 Nprih Kedąie 
Ave„> Čhitafrd'* ■■■ :-U’''

Tabako Krautuvės
Tobšcčh Stare*

lin. pėda .............. ..... ......
800 galionų vidaus ir išorio

$2.i>0 maleva—visų spalvų 
galionui ......................

Vonios, geriausiam stovy 
viena .....................

Prausines, visokių mierų, 
viena ,..................................

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

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

Nauji matrasai, $10.00 
vertės .........................

Sulankstoma lova su matra-
su, pilnai įrengta ......... ....^

Naujos Studijom Sofos -16.95 
Spec. vertės ....... ......

Geriausios naujos metalines 4.95 
lovos, spec. vertės

Lovom Cbil Sprihgsai, $10.00 4.95 
vertės ...... ................
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBĘR1O — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINA!!

KINO M1DAS 
TRADING POST 

2221 S. Ashland Avė.

5.00
2.50
1.75
150

SALE! SALE! SALĖ!
Vartotas Lumberis— 

\ PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — ŠĖPOS ir FIKCERIAI.

Per sekančias dvi savaites 
2x4’s ’/zc linijos pėdai. Maptė ftoor- 

ing $10 pėf M. 1x6 D. & M. 
tokią kaina, kokią norėsit mokėti.

Hatvėy Wrėckirtg Co.
1701 WEST CĘRMAK ROAD 

Tel. SEELEY 6761
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ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI
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pašaukit Mus TUOJAU

CANAL 8500
- " ž

Mūrių ąpgardnimų kainoj ! 
prieinamos. Už pakartoji- : 
mūs driodrime gerą nuo- = 
laidą.MAX KOHN—Turim rusišką, tur

kišką tabaką. Pypkes., cigąrętus, ei-į 
garus. Kviečiame 4r musu ,krautųvę - = ; .. r • |
1728 So!. HalŠted šh, CanaF9345 |

4



Nesirukykime lapų 
durnuose
Beieškodami patogumo, sveika

tą prarandame.
' i

Neretai, mes beieškodami- Į 
patogumo, pamirštame savo | 
Sveikatą. Per nežinią, kartais, 
padarome tokių klaidų, kad, 
vėliau, jau ir pataisyti nebe
galime.

Štai, kad ir gatvių šlavimas. 
Be klaidos mes ir čia neapsi
einame. O, juk, čia, rodos, toks 
menkas dalykas, čia, rodos, nė
ra kas nežinoti. Vienok, fak
tas lieka faktu, štai visiems 
žinomas musų gyvenime įsigy
venęs atmatų deginimo papro
tys. (latvėse susino j ame med-

žiu lapu's ir kitas atmatas ir parėjus, malonu nors valandė
lė tyru oru pakviėpuoti, savo 
sveikatą pataisyti.* Tad, kodėl 
save kankinti. Kodėl neleisti ir 
kaimynui pailsėti. Kam save

čia pat sudeginame. Ar tas pa
protys yra geras, ar tai ne
kenkia musų pačių sveikatai, 
ar tuo neapsunkiname patys 
savo ir taip menkutį gyveni
mą, mes ir nepagalvojame. O, 
rodos, tai jau gana aiškus da
lykas.
Nuodiname sveikatą ir namus 

rūkome.
Durnai! Juk, tai sveikatos 

priešas! Priešas ir musų pato
gumo. Tik pagalvokime. Visi, 
sakysime daugumoje, esame 
darbo, klases žmonės. Dėl duo
nos kąsnio esame priversti die
nas praleisti dirbtuvėse, kur, 
pasakysiu*, ne rožių kvapais sa
vo plaučius maitiname. Kur vi
sokios smarvės prisitraukiame 
iki sočiai. Aišku, kad namon

ir kitus karčiais atmatų durnais 
rūkyti. Nemalonu, o vienok, tai 
darome. Durnais, kartais ir 
kambarius prirūkome taip, kad 
ir išvėdinti negreit galima.

Tai viena durnų blogybių pu
sę. Kita tai ta, kad jais rūko
me ir namus. O, juk tai kai
nuoja. Kartais, pykstame, kad 
tik ką numaliavolas namas jąu 
susmilko, nežiūrint to, kad ma
liava buvo brangiai apmokėta. 
Kaltiname tuomet maliavą, 
kaltiname ir visą Čikagą, kad 
niekas nepasirūpina durnų pra- 
šalinimu. Girdi, daug dirbtuvių 7 c-
ir traukinių, už tai nieko čia 
negalima padaryti. Ne, čia ne
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ra niekas tiek kaltas, kiek mes 
patys. Nuo mūsų viskas pa
reina. Jei mes busime apdai
resni ir sumanesni, tai ir gy
venimas musų bus malones
nis.

itas daryti su atmatomis.
Atmatas valo tam tikri mie

sto valdžios samdomi žmonės. 
Jie paskirtu laiku turi, jas pa
valyti. Jie dalinai tai ir padaro. 
Jei kur yra koks pasireiškęs 
netikslumas, tai kaltas pats 
gyventojų apsileidimas.

Beto; gyventojai patys turi 
turėti ir tam tikras vietas at
matoms sumesti. Jei jų kur 
nėra, kalti patys namų savi
ninkai. Atmatas nedeginti, bet 
jas gerai suvyniojus, sudėti į 
tam tikrą dėže’. Lapus bučų 
galima pilti stačiai į tas dėžes.

—.—_—. ...   T.—
Per savaitę jų ne tiek jau čia 
ir susidaro, šis nepatogumas 
vis, dėlto, geresnis, negu va
saros kaitroje karčius durnus 
į plaučius kvėpuoti.

"Paparčio žiedas. •

Užmuštas vieškelių 
pol. Frank Tamulis

Mirtis jį ištiko prie Oak 
Laivn, įvažiavus į traką

Sekmadienį buvo užmuštas'! 
vieškelių policininkas, lietuvis 
Frank Tamulis. Nelaimė įvy
ko prie 90-tos ir Cicero avė-j 
nųe, Oak Lawn kaitrio, kai jis 
įvažiavo į troką iš užpakalio..

Frank Tamulis buvo 26 me-! 
tų amžiaus, gyveno prie 4344 
South Hermitage avenue.

Trečiadienis, rugp. 11, 1937 
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Jaunuolio neatsar
gumas — jo mirties 

priežastis 
k , % r . • » »

Dažnai tenka matyti berniu
kus važinėjant “zuikiu” į tro-j 
kų, ar automobilių užpakalį 
įsikabinusius. ’ Bet, retai, kas 
iš jų rimtai pagalvoja, kad tai 
gana pavojingas važiavimas.) 
Štai vienas iš tokių pavojingų 
žygių buvo ir John E. Black-( 
ley, 16 metų amžiaus berniu
ke* važiavimas. Sekmadienį 
jis vyko į išvažiavimą, kurs 
įvyko prie Slocum ežero, į tro-' 
ko užpakalį įsikabinęs; Tuo 
tarpu ėjęs pro -šalį gatvčka-! 
ris, nubloškė jį ant žemės ir 
mirtinai sužeidė. Nelaimė atsi
tiko prie 2201 Milwaukee avė. 
Berniukas paeina nuo 1428 
Jackson bulvaro.

■

“SALIAMONAS” ■— Cook apskričio, teisėjas Edmuipl 
Jarecki, kuris svarstė ginčą dėl 21^ metų berniuko, Do- 
nald Horst. Uis atidavė laikinai; berniuką Mrs. ir Mr. (Įt

iki ši oi Auklėjo. Acme Pli&tyto Horst’ams, kurie jį
» • ♦

GROBIS — Japonijos kareiviai apžiūrinėja gink
lus, kuriuos jie atėmė nuo kiniečių 29-tos armijos, su 
kuria susikirto netoli Peipingo. Japonai miestą užėmė.

NUŽUDYTAS — Glenn 
Stufflebeam, 40 metų, Pro
gressive Miners of Amer
ica Organizatorius, kuris 
buvo nitžtidyt'as prie Sprin- 
gficld, III. Acme Photo

PABĖGĖLIS — Kairėj “Jocko”, bezdž onė iš vieno State Street muziejaus, kuri 
pabėgusi iš narvelio apsuko* visą eilę įstaigų, kol nepakliuvo į policisto William Han- 
sen rankas, Charles Bruening Ęlue Print Company sandėlyje, 445 Plymouth Couft. 
Paveikslas dešinėj parodo, kur “Jocko” pasikorė, atbėgęsę į Bruening sandėlį, kad iš
trukti nuo savo “medžiotojų.” '

KOVOJA TEISME Už DUKTERĮ—De šinėj, chicagietis EdvVard C. Kuehn, kuris 
nuėjo teisman, reikalaudamas iš žmonos, Verną Kuehn (antra iš dešinės) dukters

ŽUVO — 45 metų netur
tingas chičagietis Frcd 
Bremer, kuris buvo, nušau
tas kai bandė apiplėšti 
vienus namils Eastsidėje. 
Pasirodė, kad jis ėjo vogti 
norėdamas gauti pinigų 
nupirkti m a i s t o- savo 
dviem vaikąnįs ir žiponai.

AUKSINĖS VESTUVĖS—
Charles Kaufman ir žmona, 
Brooklyn, N. Y. gyventojai, 
kurie neseniai šventė auksi
niu vestuvių sukaktuves, 
šoko smarkiai, prisirfiinda- 
mi tuos laikus, prieš 50 me- r. 
tų, kai rengėsi eiti prie al
toriaus. Acme Photo

A;

ATGAVO “SUNŲ”—Jaudinanti scena Cook apskri
čio teisėjo Edinund Jarecki kambaryje, kai teisėjas lai
kinai atidavė sūnų berniuką Donald Horst jo “moti
nai” ir “tėvui” Mr. ir Mrs. Otto Horst. Nuo jų berniuką 
buvo pagrobę tikrieji tėvai, Beganai; kurie norėjo stibį 
patys auginti. Acme Photo

NAUJI Sparnai LAIVYNUI — Paveicslas parodo modelį 54 bombanešių lėk-

SENOVIŠKAS VALCAS — Chicagos Sherman viešbutyje šią savaitę prasidėjo 
šokių mokytojų kursai ir konvencija. Du tos konvencijos nariai, Betty Harrįs iš 
Danville, Iii., ir Clement Browne, chicagietis parodo kaip yra šokamas senoviškas 
1890 metų šokis, vadinamas “Rugių Valcu.”Patricia Ann. Paveiksle parodyti Kuehn’ų kiti du vaikai: CharĮes, 6 ir Elsic, 9.




