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Senatorius Hugo Black Nominuotas Augščiausioįo T eismo T eisėju
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Atgaleiviai senatoriai bando nomi 
nacijos patvirtinimą sutrukdyti

Prezidentas Rooseveltas vieton pasitrau 
kiančio teisėjo Vah Devanter nominavo 

liberališkų Alabamos senatorių
mui augščiausio teismo, dabar 
ketina visais budais bandyti 
sutrukdyti patvirtinimų sęn. 
Black nominacijos. Kada se- 
hhto teisminis komitetas norė
jo tuojaus pradėti svarstyti 
nominaciją, tai republikonas 
sėti. Johnson iš Calif., tam pa
sipriešino ir teko nominacijos 
svarstjTną *’ pirmiausia atiduoti 
subkomitetui. Kiti, atgaleiviai 
senatoriai net dagi pačių de
mokratų tarpe pakosi dėsiąs 
visas pastangas kiek galima il
giausia vilkinti su patvirtinimu 
nominacijos.

(Prezidento paskirimus ir 
nominacijas tvirtina vien tik 
senatas).

Senatoriaus Black nominaci
ja buvo visai netikėta, nes nie
kas ir nekalbėjo apie jo nomi- 
navimą į augščiausįjį teismą. 
Taipjau nominacija buvo ir ne
laukta, nes prįeš. pat nemina^ ..p

WASHINGTON, rugp. 12.— 
Prezidentas Rooseveltas šian- 
die visai nelauktai pasiuntė se
natui ratifikuoti nominavimų į 
at.'gščiausio teismo teisėjus^ se
natoriaus Hugo Lafayette Black 
iš Alabama. Jis skiriamas už
imti vietą pasitraukiančio dėl 
senatvės teisėjo Willis Van De
vanter, kuris pasižymėjo dide
liu atgaleiviškumu.

Nominuotasai į teisėjus se
natorius Black, yra 51 m. am
žiaus, senate tarnauja dešim
tus metus ir yra pasižymėjęs 
liberališkumu. Jis yra pirmi
ninkas senato darbo ir švieti
mo komiteto ir pereitame kon
greso posėdyje buvo įnešęs bi
lių, kuris betų įvedęs verstinų 
36 vai. darbo savaitę. Perei
tame kongreso posėdyje jis ve
dė taip vadinamoj “lobby” vei
kimo tyrinėjfintfff, sukė
lė .tikj&^eųsąpi . įę'i|kėlė.aikr 
%tėn kaip didžiosios korporaci
jos bando paveikti kongresą
ir pravesti, jame sau palankius |grešo posėdį veikiausia nebus 
įstatymus.

Bet tie atgaleiviai senatoriai, lių minečių tapo oficialiai pa

te
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AUDRA CHICAGOJE — Užvakai? vakare Chicagos miestą užklupo netikėta ir 
labai smarki vėtra ir audra. Paveikslas pa ?odo sceną prie 2344 Lincoln Park West, 
kur vėjas nulaužė medį ir užvertė jį1 ant automobilio. Audra padarė labai didelius 
nuostolius. Kai kurios miesto dalys buvobe šviesų per kelias valandas.

RUSIJOS LAKŪNAI 
VĖL SKRENDA Į

AMERIKĄ '

LIETUVOS ŽINIOS
cijų dagi ir Baįųjamė Name 
buvo tvirtinama, kad Šį kon-

Skrenda garsusis lakūnas Zig
mas Levanevski. Jis skris j

.Yorka
rfnį aMgalį, bet tik^lengvais
šuoliais.

Lietuvos buriuotojai 
vėl pasižymėjo dvie

jose regatose

22 ŽMONĖS ŽUVO 
AUDRAI SUGRIO

VUS NAMA r

paduota nominacija. Bet už ke

kurie priešinosi prezidento Roo- 
sevelto pasiūlytam reformavi-

skelbta apie pasiuntimų 
tui nominacijos.

sena-

Vokiečiai šnipinėja 
Čechoslovakijos 

sienas
VIENNA, rtfgp. 12. — Du 

žymus Vokietijos' karinės žval
gybos nariai, pulk. Nikolai ir 
maj. Tschunke, lydimi kitų 
Vokietijos karininkų, pasirėdę 
turistais, Vokietijos automobi
liu atvyko į Vienną ir paskui 
važinėjo po visų Čechoslovaki
jos pasienį, stropiai jį tirda
mi. -

Spėjama, kad jie tyrė gali
mybę pulti čechoslovakiją per 
Austriją, aplenkiant tas forti
fikacijas, kurias Čechoslovaki- 
ja turi įrengusi prie Vokieti
jos sienos.

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

Francija išvarė 
kitelių atstovą; 

darė sieną 
------ '...... i n'Mr I. ■ *

JEAN DE LUZ,
rugp. 12. -r Francija be 
paaiškinimo šiandie apie 

Ispanijos

SU- 
už-

Fran-

uždarč

formaliai
Ispanijos

pašalino 
sukilėlių

ST. 
ei joj, 
jokio 
vidurdienį 
sieną.

Franci j a 
iš Biarritz
atstovą grafą De Los" Andes. 
Taipjau įsakyta išsinešdinti 
Franci jos ir Vokietijos kores
pondentui Von Goos ir jo šei
mynai. Ji išvažiavo į Ispani
ją dar prieš uždarymų sienos.

MASKVA, rugp. 12. Gar- 
siausias Rusijos lakūnas Zig
mas Levanevski, ypač pasižy
mėjęs skraidymais tolimoje 
■šiaurėje, šiandie iš Maskvos iš
skrido į Jungt. Valstijas.

Jis taipjau skris per šiauri
nį ašigalį, bet kuomet kiti Ru
sijos lakūnai skrido iš Mask
vos į Pacifiko pakraščius —- 
Washingtono ir Californijos 
valstijas, tai Levanevski skris 
į New Ybrką. Be to kuomet 
kiti Rusijos lakūnai skrido į 
Jungt. Valstijas be jokio su
stojimo, vyriausia siekdamies 
nustatyti naujų tolimo skridi
mo rekordą, tai Levanevski 
skris į New Yorkų lengvais 
šuoliais, tirdamas galimybę 
įsteigimo reguliario oro pašto 
ir pasažierių susisiekimo tarp 
Rusijos ir Amerikos pėr šiau
rinį ašigalį.

j aponai užėmė 
Nankow

Chiniečiams atkirstas kelias pristatyti ka
riuomenę į tarpkalnį. Japonai ruošiasi 

mušiui Shanghaijuje.

CHICAGO. — Chicagoj lan
kėsi George Palmer Putnam^ 
vyras prapuolusios lakūnes 
Amelia Earhart. Jis skrenda į 
Hollwood baigti jos pradėtų ra
šyti knygų. Jis dar nepraras 
da vilties, kad jo žmoną ir na
vigatorius Noonan bus rasti 
gyvi. Dabar jų ieško Anglijos 
ir Japonijos laivai.

■'■--.I.! ■.I'u--

Lojalistai s u 1 a u ž ė 
sukilėlių liniją rGra- 

nada fronte

■ KLAIPĖDA. Liepos 15 -d: 
įvyko tarptautinė jurų regata 
Ventspilyje ir 17-ta regata Lie
pojoje. Abejose regatose daly
vavo musų .šešios -jachtos su 
Gotlando.,)" regatos / laimėtoj a 
“Žalčių Karaliene” priešaky.' 
Ir čia musų buriuotojai pasi
rodė neblogai. Pirmoje Vent
spilio, regatoje viso dalyvavo 
30 jachtų, kurios pagal savo 
tipus buvo padalintos į klases. 
Musų jachtos savo grupėse hž- 
ėmė 3, 4, 3 vietas. “Nijolė”, 
vadovaujama Deckio, ir “Rū
ta”, vadovaujama dr. Dydžio, 
vienoje grupėje pasidalijo 3 ir 
4 vietomis, o kitoje grupėje 
“žalčių Karalienė”, vadovauja
ma Buntino, užėmė 3 vietų.

Antroje, Liepojos regatoje 
dalyvavo šios musų jachtos: 
“Vytis”, “Rūta”, “žalčių Kara
lienė”, “Nijolė”, “Budys I” ir 
“Bud^s II”, čia musų jachta 
“Rūta”, vadovaujama, dr. Dy
džio, savo klasėje laimėjo an
trų vietų, o “Nijolė”, Deckio, 
ketvirtų. Kitoje klasėje plau
kusi jachta “Vytis” laimėjo 
pirmą vietų.

19 lavonų jau išimta iš griu
vėsių audros sugriauto na
mo. New yprke.

'.y;-

NEW YORK, rugp. 12: ■ —
Policija jau išėmė 19 lavonų 
iš griuvėsių šešių šeimynų na
mo Staten Island distrikte, ku
rį sugriovė pereitą naktį siau
tusi smarki audra ir liūtis. Ka- 
sinėtojai tikisi griuvėsiuose 
rasti dar tris lavonus.

Namas buvo dviejų augštų; 
medinis, ant muro patnato, pa
statytas trimis dalimis, žuvu
sieji buvo to namo gyventojai 
ir svečiai, kurie7 pateko po 
griuvėsiais, vandeniui išplovus 
pamatus ir 
Pats namas 
gretimą veik 
rūsį.

-Gyventojai
bet jau nebespėjo iš namo iš
bėgti, nes namas greitai pasi
judino ir nugriuvo į gretimą 
rūsį, iškastų statymui didelio 
triobėsio. žuvo ir vienas ne
gras policistas. Jis žuvo ban
dydamas išgelbėti du vaikus.

namui griuvus. 
biVvo nuneštas i 
20 pėdų gilumo

pajuto pavojų,

- Ispani-

as
Chicagai ir apielinkei fedes 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia giedra, biskį šils-

5^ - * ■

Torpeda paskandino 
Ispanijos laivą;

12 žuvo 
z ž ----- -—

TUNIS, rugĮ><12
jos valdžios laivas, 6,000 tonii 
įtalpos, liko paskandintas tor
pedos prie Bon iškišulio. Su 
laivu žuvo ir 12 narių įgulos.

* i;

NEW YORK$ rugp. 12. — 
Drakę restor^nis Broadway 
gatvėj skelbiasi- “niekad neuž
sidarąs”. Bet dabar jį uždarė 
165 darbininkų streikas, Jie 
Feikalauja pakėlimo algų. Bet 
restorano savininkas Wmi 
Richter sako verčiau išsižadė* 
šią S savo restorano, negu ra
šysis kontraktą su unija.

MADRIDAS, rugp. 12.—Lo- 
jplistai sulaužė garsiąją suki
lėlių fortifikuotų linijų Grana
da fronte, pietinėje Ispanijoje 
it šturmu paėmė Lopera mie
stą. a į ■

Gautomis žiniomis, valdžios 
kariuomenė auštant prasiveržė

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chięagoje buvo

Saulė teka 5:55,
7:55.

73°.
leidžiasi

ALLIANCE, O., rugp. 12 — 
John Bordwardt, 23 m., pri' 
sipažino nušovęs savo buvusių 
Uošvę. Mrs. Cranston, 45 m., 
kuri suardžius! jo šeimyninf 
gyvenimų.

per sukilėlių linijų, puolę tran
šėjas ir išžudė visus sukilėlių, 
jų tarpe ir jų vadų. Paimta 
daug karo medžiagų ir daug 
nelaisvių.

Bet dėl Lopera miesto pa
dėties, nes jis yrą giliame klo
nyje ir todėl lengva artileri-’

ŽENTAS 'UŽMUŠĘS UOŠVĮ

ŠIRVINTAI. — Anų dienų 
Pilionių km. Širvintų vai., Uk
mergės ap. rastas negyvas Ba
lys Streckis, per 50 metų ain- 
žiauš. Policijai buvo pranešta, 
kad Streckis virsdamas užsi- 
gavęs ir huo to miręs, bet mir
ties priežastį ištyrus, paaiškė
ję, kad Streckis miręs nuo 
žaizdų galvoj ė. Kvočia nt kilo 
įtarimas, kad Streckį primiršęs 
jo žentas, žehtas suimtas.

rugp

/ 4> ’

JERUZOLIMAS, rugp. 12.— 
Gautosios iš Bagdado .žinios

jai jį atakuoti iš ąpielinkės sako, kad maj, gęn. Bękr Sid- 
kalnų, lojalistai užėmę, miestą, ki Pasha, Iraq karo įpinisteris 
vėl iš jo pasitraukė, laukti iki ir pulk. Mahęmed Ali'; Jawad, 
•bufc paimtas kitas artimas mie- viršininkas Irąq oro jėgų, liko 
stas Porcuna. nužudyti teroristų.

Įsakė panaikinti 
kompanijos 

uniją 
, -..-a, in,«' ll.-.įi. .ir i - ■

KĄNSAS CITY, Mo
1,2. — Nacionalė darbo santy
kių taryba įsakė Montgomery 
Ward & Co. panaikinti kom
panijos unijų ir leisti savo 2,- 
000 darbininkų iš streiko už
darytas tos kompanijos dirb
tuvės? susiorganizuoti į tokių 
u*niją,: kuri jiems patinka. Pa
šalintas darbininkas turi bųti 
sugrąžintas į darbų.
/ Streikas toje dirbtuvėje 
na nuo gegužės Ž5 d.

PARYŽIUS, > rųgp. 12. — Sa
vo dvare nuo apopleksijos mi
rė ,Edith Wharton, autorė 
■ Ethfth Frome” ir daugelio ki
tų novelių. Ji buvo 79 m. am
žiaus. Ji buvo, skaitoma viena 

mote-

ei-

stas Porcuna

$ i.

iš, žymiausių Amerikoų

TIENTSIN, rugp. 12. — Ja
ponijos armija pirmų kartų su
sirėmė su Chinijos centralinės tinių iš karo ąpielinkės. 
valdžios jėgomis ir tai galbūt 
pranašauja pradžių didelio Ja
ponijos veržimosi į Chinijos 
gilumų.

Japonai oficialiai paskelbė, 
kad jie užėmė Nankow miestų 
ir dabar mušis eina, kalnuose 
jau už miesto.

Japonai priduoda didelę reik
šmę paėmimui Nankow, nes 
miestas yra prie pat Nankow 
tarpkalnio, kuris veda iš Ro
pei į Chahar provincijų. Pa
ėmus miestų, chiniečiams liko 
atkirstas kelias prisigąbenti 
dar didesnę kariuomenę apgy
nimui tarpkalnio.

Patį tarpkalnį japonams pa-' 
imti nebus lengva. Tad jau* da- 
■bąr, jwnai dupda ..
®d jie jraffiut. pasitenkins tik 
paėmimii ’Nankow miesto ir to
liau bent šiuo tarpu nė neban
dys veržtis.
Japonai ruošiasi pulti Shang- 
hai; ruošiasi ir svetimšaliai.
SHANGHAI, rugp. 12. — 

Kaip išrodo, japonai, rimtai 
ruošiasi pulti svarbiausi Chi
nijos, uostų Shanghai, kerštui 
už chiniečių nušovimų dviejų 
japonų, kurie' bandė įsigauti Į 
chiniečių karo airportų.

Japonija atsigabeno į čia di
delį karo laivynų ir jau išsodi
no 10,000, jurininkų, kurie už
ėmė strategines pozicijas japo
nų koncesijoj.

Chinija gi Whangpoo upėj 
paskandino kelis laivus, kad ja
ponų karo laivai negalėtų to
liau plaukti ta upe ir prieiti 
arčiau prie miesto.

Kadangi Shanghaijuje ir ki
tos valstybės turi savo atski
ras koncesijas ir laiko savo 
kariuomenes, tai ir jos ruošia-, 
si japonų puolimui ir stiprina 
savo ginkluotas jėgas, kad ga
lėtų atremti japonus, jei tie 
bandytų įsiveržti į tarptauti
nę miesto dalį.

Jungt., Valstijos turi 1,050 
marinų ir organizuoja savano
rius a^psiiugoti 4,000 amerikie
čių gyvastis. Francija ir An- 
glija irgi suorganizavo savo 
garnizonus. Anglija turi 950 
kareivių, o Francija 600 karei
vių. .. e L .v' •

Tuo tarpu yra pasiruošęs 
veikti ir “paliaubos komitetas”, 
kuris buvo sudarytas laikė 1932 
m. japonų, puolimo Shanghai. 
Jis vėl bandys japonus^taikin- 
ti su chiniečiais ir (neprileisti 
japonų puolimo miesto.

Dėl rūstumo padėties, Angli
ja gabenasi į Shanghai dar du 
batalionus kareivių iš Hong 
Kong.

Japoijąi gi gabena į Shang
hai ląbai daug amunicijos, o 
ir saVo zkaro laivus ruošia mū
šiui.

Shanghaijuje yra susispietę 
apie 1,000,000 chiniečių trem 

Tac 
miestas yra perpildytas n
tremtiniai gyvena gatvėse. Tut 
naudojasi namų savininkai, ku
rie nuomas pakėlė 500 ir 60( 

’nuoš.

Vis dar nepasiliauja 
areštai Rusijos 

komisarų
Gauta žinių apie areštavimu 

Turkmenistano “respublikos’ 
viršininkų.

MASKVA, rugp. 12. — Gau 
tomis žiniomis, žvejys Nadyr 
bay Aitakov, Turkmenistam 
‘‘respublikos’’- prezidentas ir ki 
ti augšti tos “respublikos” vir

“trockininkai, fašistai ir išda 
vi kai”.

Tos “respublikos” komunis 
tų laikraštis sako, kad buvę; 
agrikultūros komisaras Vatyi 
Atajev, lįko išrinktas areštuo 
tojo prezidento vieton. Kiti pa 
šalintieji ir areštuotieji yr: 
“respublikos” . premjeras, vice 
premjeras ir aštuoni kiti va 
dai.

Tiria paslaptingą 
mirtį keturių se

nų žmonių
CINCINNATI, O., rugp. 12 

— Policija tiria paslaptingi 
mirtį kettfrių senų vokiečių ii 
susirgimų keturių kitų žmonių 
jų tarpe ir dviejų moterų.

Visas tas mirtis ir susirgi 
mus bandoma surišti su Mrs 
Anna Hahn, 31 m., buvusi, 
mokytoja Vokietijoje, su kuri; 
mirę žmonės turėję su ja ar 
timų ryšių. .

Mrs. Hahn pabėgo, bet ta 
po suimta Colorado Springs 
Colo., kur ji yra kvočiama dė 
tų vyrų mirties. Jos vyras pri 
davė policijai paimtą iš žmo 
nos bonkutę su kokiuo tai alie 
jumi. Spėjama, kad tai ir yr; 
nuodai, kuriais tie vyrai buv< 
nunuodyti.

Ji vieno mirusiųjų turtų jai 
pasiėmė, taipjau bylinėjasi ii 
dėl kitų dviejų. turto. Ketvir 
tąs, pasiturintis. Cincinnati gy 
ventojas, ■z mirė . Colorado 
Springs, kur jį globojo Mrs 
Hahn. {tariama, kad ir jo pi 
nigus ji pasiglemžusi.

Visi miFę vokiečiai yra 69 
7^metų amžiaus.

o fe

r

VVASHINGTON, rugp. 12.- 
Senatss bijodamasis filibusti 
nimo, kuris sutrukdytų baigi 
mą posėdžio,, paliko kitam po 
sėdžiai svarstyti 
Nuys bilių prieš

Wagner-Var 
linčiuotojus.
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žuvis meta j duobę 
Stovyklautojai šitame parke 

kone visi žuvauja, nes Ham- 
lin ežere gaudosi didelės žu
vys. Net ir moterys su vaikais 
žuvauja.

Nuo parko superintendento 
gavę leidimą žuvauti, ir mes 
pasiruošėm^). Micli5gane ato- 
stogininkai gauna 10 (die
nų leidimą gaudyti visokias 
žuvis, sumokant vieną dolerį, 
o moterims—pusė dolerio.

Kol mes prisiruošėme žu
vauti ir žuvų pietus turėti, 
stovyklos kaimynas pasiūlė 
mums septynis nemažus “ba
si ukus.” Jis sako: “Gal jus 
galite juos sunaudoti? Mes ne
beturime nė kur jas dėti.” An
tras kaimynas, iš Grand Ra- 
pidst neša iš ežero virtinę žu
vų ir sako: “Nedaug tesuga- 
vome. Nesisekė šį rytą.” Ma
tyt, jis norėjo sugauti sieksni
nę žuvį, o čia sugavęs tik de- 
sūtką “mažaburnių basiukų” 
ir keletą geltonųjų ešerių, 
(mažesnius kaip 7 coliai ne
valia imti). Pagalios jis pa
klausė: “Kas norite žuvų?”

“O jus ar nevalgote ” aš 
paklausiau. Sako, nusibodę 
per 'dvi savaites žuvys. “Mes 
ir taip nelabai žuvų paiso
me.”

Nuėjęs prie duobės valyti 
žuvis, pamačiau, kad duobėn 
primesta ne visai mažų žuve
lių. Aš ir pamaniau sau, “ge
riau neimtų iŠ vandens, jeigu 
jau jų nenori.”

Sumokėję parkui $1.00 už 
valtelę (visai dienai), išėjome 
ir mes žuvauti. Kad užeis au
dra su perkūnija i? lietum, 
—vos spėjome atgal sugrįž
ti į stovyklą. Tik viena kažko
kia didelė žuvis buvo užsikar 
binusi ant meškerės, bet ir::4°^ 
dėl neramaus vandens nepa-; 
sisekė ištraukti, nes prie pat 
laivelio nesuvaldoma nutruko 
ir nuėjo savais keliais...

Ant rytojaus daugiausia mes 
pagavome žuvų. Nusisamdę 
pusdieniui valtelę, į dvi va
landas prigaudėme tiek daug 
žuvų, kad nežinojome, nė kur 
reikės jas dėti. Musų maiše 
jau buvo sekamų ' veislių žu
vys: Geltonieji ešeriai, straw- 
benry bass’ai, rock bass’ai, ža
lieji ešeriukai, erapies, ' bltie? 
gills, vienas didelis lake trout 
ir black bass. Tačiau su “mi
nom” nepasisekė sugauti nė 
wall-eyed pike, nė muskie, nė 
grass pike. Šitie, mat, mėgsta 
medines “žuvis” su dideliais 
kabliais, o mes tokių prietaU 
sų tą dieną neturėjome.. Tik 
“varvinom seilę” žiūrėdami 
kai kiti žuvininkai net ant 
pečių užsidėję nešą dideles 
žuvis. Pagalios žmona ir sako;

“Ot, durniai, kur mes ir dė
sime tiek daug žuvų. Tik pa
žiūrėk—kai žuvų marketas!”

Ir turiu pasakyti,, kad aš tu
rėjau su jomis (darbo. Kol aš 
jas nuvaliau, tai ir vidurnak
tis atėjo. Reikėjo virti ir kep
ti, kad nesugęstų.

Po to jau nėjome žuvauti, 
nes per tris dienas negalėjo
me jų suvalgyti. Ant galo ir 
atsibodo žuvys.

“Didvyris”—skunkę 
užmušęs!

Tą naktį atsitiko nemalonus 
incidentas. Mat, parkas veik 
pasmirdęs žuvimis, o kur 
skunkės užuodžia žuvį, jos ten 
eina be jokios baimės. Apie 
stalus ir tentą atsirado būrys 
skunkių. Jos ieškojo maisto,

vąrįtį negifi. ' Ž&ona ragino 
ipape nubaidyti nuo tęntos, 
kad vidun- neįlįstų. Kaip tu 
jas nubaidysi? Kai meti paga
lį, tai atsuka ' uodegą įr stovi. 
Nagi pabandyk tu ją “baidy- 
HM kad gudras. Ji tave kai pa-

f’ ■

Moters Kovojo
k' . I', ' <■

Amerikos lietuviu laikraštis 
1907 metais, J7 numery pąduo- 
dą sekapėįo t\jriflio :

“Amerikopų sępmęrgių drnp- 
baidys, tai* nežinosi nė ‘kur dč- gija, 1907' mėtais savo nuta- 
tis, riub <<pe<ųTTrų,,._ Jos nė rjmą įnešė senatan, kad visi 
šviesos nebijo. Ant galo pritru- nevedę vyrai, i viri 45 męty 
kęs pagalių,/ sugriebęs kir* amžiaus, butų chloroformuo- 
vį. paleidžiau į Vieną dryža- įj

rai, *ąd toj! tik .«D8iver'e w j p t ,,
nėr... Taims dw W ant wk . senRtĮ}

tas pasigailėtų senmergių įr 
priimtų jų reikalavimą. Tada 
senberniams kitokios išeities 
ųebutų ženytte ar tapti ku? 
nigaia’’,

vį. paleidžiau į 
kuprę ir... pataikiau labai ge

aš ją nudėjau ir nedaug te* 
paleido smarvės. • Gal viskas 
butų buvę gerai, jeigu aš ne
būčiau su ranka paėmęs kirvį 
už kotą. Kai apsidirbęs su 
žvėriukais sugrįžau gulti, 
žmona pradėjo rėkti, kad 
smirda. Sako, tave skunke 
“supaškudijol” Ir tiesa, mano 
ranka buvo visai “nekošer”. 
Turiu pasakyti, kad ir mazgoj 
jimas nieko negelbėjo kol per 
tri sdienas pats kvapas išnyko. 
Kirvį reikėjo į ugnį įpiesįj, 

r' \ ■ < :

Ant rytojaus visas parkas 
žinojo, kad aš skunkę “nu- 
murdinęs”. Parko superinten
dentas už “didvyrišką” darbą 
net pasveikino, o aš jam da
viau “velnių”, kad parko ne
apvalo nuo skiinkiųt Jis teisi
nosi, kad buvę apvalyta, ale 
ir vėl privisę. Mat, jos ateiną 
iš toliau, kai suuodžią žuvies 
kvapą. Aš parodžiau jam iš 
kurios pusės skunkės stovyk
lautojus atakuoja. Jis, sako, 
ant rytojaus suruošiąs abla- 
vą. O šitą, “nabagę” su ^cere
monijom” palaidokime.' •

Tą rytą visas parkas mane 
sveikino ir cigarus fundijo už J 
“gerą darbą’7,- juo labiau, kad.1 
gerai ‘nušovęs’—nė parko “ne-j 
užpaškudinęs,” Girdi, aš esą£ 
veteranas stovyklautojas ir, 
girdi, prisirašyk prie “Game 
Society.”

(Bus idaugiau))
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Dvidešimt Pirmasis

T8L J 'LjA'l'.k'UMJlV.L

čįkugoa dvidešimt pirmuoju, 
kitaip, Čikagos didžiojo gai^ 
ro meto mayoraa ĘoawoJJ 
b. Maaoih Mayoru buvo išrink 
tas 1809, metate lapkričio % 
t.y. prieš pM gaisrą.

Mayoras ■ Mason gimė 1805 
metais, rugsėjo to, Hart^ 
ford, New York, Baigęs civb 
iio inžinieriaus mokslą,

PATRUKĘ?
Raišty^ vteoma paimkime mšima, 
BQDY BRĄCĘS, R L A S T I C 
STOCKĮNG8 gatavai padaryti, ar
ba padirbsiu tamprias pančiakas 
jūsų sierai. Mes esam ^cialistųi 
pląpąvime ir padirbime dirbtinų 
daliu ir visų kitų mokslinių kunui; 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į įpus—Speęiąlistps mo
ksliniuose prietaisuose . per tyis 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
t Vyras ir moteris prižiūrėtojai. 

CHICAGO ORTHOPEOIC GO.
183 W. Lake St.

Ąrti prie Węlls Stręet.

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

NAUJIENOS, Chicago, III.

Skubos gyvenimas pakelta
pęt iri žmogaus Dūdą. Jis, šian-

- ------------------------——v---------------- ----
|4upti iy gydytoji pažiūrėti. 
Tai būtina geros avalįgtos są-

S M 1 ’efesj'a, neš 
tuomet mažiau kąsnųo j a ir, to- 
dęį p$įna dantis įr aį^temų,

Dantys, anot gydytojų, yra 
tam kad juos vartoti. Jie gen- 
dp nevartojami, lygiai taip, 
kąip ir visą kūno sistema, O 
maistas, mąžaį kąsudotas, pa-, 
lieką nesuvirškintas. 1

Netinka ir minkštas mais
tas, nes valgant minkštą mai
stą, dažniausiai .jis į( pųryj amas 
nekpnuotaa, fodčV reikią vąh 
gyti rupų mąią|ą
Mfti kąanfoti, IW," bent porą

------—-----

Labai Daug 
Žūva Ant 
Kryžkelių

Penktadienis, rugp. Iš, 193?
H I III > I i' nwr •

mobilių per greitas važiavimas 
čia ^augiausiai prisidėję.

*■ ’■ ■ ■■ ' * ! . į, i, * i /

Tačiau, valdžios planas yrą 
tęsiamos, Keliai bus UteųjųiJ 
gerinami. KryžkeJiai bus iškel
ti, kad nelaimių pavojų , ,vteii» 
kai .pašalinti.

Phone CANAL 81S2
i w.M .. /M,vn

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Serodomis iv nedčl. pagal sutarU 
0031 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

wyw.wwini» w‘ T T"

Valdžią kasmet skiria milži
niškas sumas pinigų gelžkelių 
kryžkeliam$ iškelti, o žūstan
čių skaičius, visgi, kaip ir pe- 
ąįkęičią. Atrodo, kad tos lėšos 
savo tikslo niekad neątsįeks,

Nors išleidžiama. kasmet 
daugiau kaip po $7.0,000,000, 
bet užmuštų yra dar daug, štai, 
vįen tik metais buvo už-
ipųštą gyvybių ir arti

5,000 ąų^iatų? #ėra abejones, 
sykių i metus reikia dantis kad traukinių skuba ir auto-

t ..'.i-f.-rt-----

"PATARNAVIMAS W ŠYPSENA*'
/J"

McAvoy Bros.
t HDĘRBĘR’S
« KOLLER’S• mpnardh

f RHĘĮNGOLD
« m HEAD♦ MATS IR
• MIW.BR HIGH LIFE

FON HEAD HLATZ ĮR

- ALAUS -
kt. k, IR PIJ.NOS BAČKOS, REISAIS ALUS IR H GALIONO 

coli. SAKIAI RHNPAU-PUMPOS DYKAI
MUSŲ ALUS PRISTATOMAS JUM SALTAS, KAIP LEDAS. 
MES PATARNAUTAM PARŠM, VEDYBOM IR PIKNIKAM. 
PABANDYKIT MUSŲ NUOSTABŲ ROOT BEER Iš KRANO

5941 So. Daitieh Avė. , Prospect 3264
•—rrrr’-r

■. ................ ............ I.........

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
h

DABAR VAIDINA!
“U.S.S.R. 1937”

Pąmatykįt kokia Sovietų Rusija 
yra šiandien. Pamatykit skridimą 
i šiaurė? polių, drąsiuosius kazo
kų raitelius ir daug kitų scenų.

Van Buren arti Wabash 
25c iki 2 P. M.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. <

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

Tonas ...... ,,............. ...........

v1** •■■y.
Ofiso Tel Boųlevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
■ Ofiso valandaą nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti
jRez. mo S(L MICHIGAN BLVD. 

T®k K<mwoQd 51Q7
lf . a.j-'-mti wiw .................................  w ■

Ofiso T»L virrinil 0OTŠ
Rcsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ
Ofiso valandos;

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Rcsidence

nuo

8939

Victor. Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
Yiso'kius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408

DR. L E, MAKARAS
10758 S. Michigan Avė

ROSELAND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1103-8277

6921 SOUTH

Hemlock 5040

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halstcd St.

S|.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boųlevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagąl sutartį.

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vąl. 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. Fairfięld Avė.
Tel. Lafąyette 8016

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

Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą 

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephope: Boųlevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So, Rockwęll St, 

Telephone: Republic 9723
......t------M ‘-mr— v f-.-

ŠRNĮĄUSJA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
•»DIBNĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
<1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfięld Avenue/

. e , y-fl 1.A1AYRTTF 07^7

DR.T. z: V&EL’IS
; ; ... DJ5NTISTAS .. '

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

 % jęid LĮetuviaĮ _ Dąktarąij^

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4079 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

■F**

Reikalaukite DEGTINES

STRAIGHT
KRNTUCKY 

BOURBON
DEGTI N fc

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CCMFANY
4707 SOUTH HALStED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

į. _ _■ ■. ■; .IV

lllll

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BUDA/II MŪSŲ SPUI.KOS NARIAIS 

praeitų metų indėlius 
ŠU NARIAI GAVO . . ..........

' ■ Del infornnaęijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arįą pašaukite

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION
. (MEMBER EEDERAI. HOME J.OAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street

už
MUi

f

lietuvis be Naujiem 
nų” neturėtų būti.

KL... JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowę Avė. Tęl. Yards 2510

T s- T t. 4 koplyčios visose 
. cdL 1 Chicagos dalyse
L————------- ‘--------—r—---------------------------------------
Klausykite musų Lietuvių rądip programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vaL vakaro iš W. H. F. C. stųtięų (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠĄLTIMJERA.%

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos,
Cicero ' : | 

Lietuvių "I 
Laidotuvių! 
Direktorių ’ 
AsociacijosI t. •; • .....

f 1
k A >8

z Ambulance 
. Patarnavi- 
k mas Dienų
■ ir Naktį

V TUKIME
F KOPLYČIAS 
r/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

. S. P, MAŽEIKA Yąrds 1139
3319 ytuąnica Avenue Phone Yards 1138rr

J. LIUIJEVIČIUS
4348 So. Califoįriiia Avenue Phone Lafayette 3572 

......... : .j ; .. .1 . ' 'u 'u-'2"c fu ■ n      i ............

A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue Phone Boųlevard 4139

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

41.3 > a

• >31?

< ■» r

A- PETKUS
1410 South 49th Court " Cicero Phone Cicero 2109

P, J. RIDIKAS <
3354 So. Halsted Street * Boųlevard 4089

'' I ! 1 " ...................... . ................ '............................... .. ..........n..,...,,......................... .. . . .....................

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boųlevard 5566

—■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Št.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI

DR.VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometricaljy Akių Specialistas< 
Palengvina akių įtempimą, kurįs 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai, akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklas vaikus. Kreivos akys atįr 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nekėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boujevard 7589

Tel.. Boųlevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;30 y- NedėL nuo 1Q iki 12 ą.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, H.L,

Klf ATAUC1AI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams ginamas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7$ū vąl. vakaro 

Tel. Canal 3110 ,

Superior
Rezidencijos telefonai 
►r 9454 ar Centrą! 7494

T

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

■' 1lACHAWICZ ir SŪNUS ' '
2314 West 23rd Place Phone Canal 2545
SKYRIUS: 42-44 Kast 10811: Street Tel. Pullman 1270

7—7-:-------------------------------------------------------------- 1-------------------------- —

i JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Weslėrn Avė; Phone Virginia 0883

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų

8
■<

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

■ • PENTISTAS
6558 So, Western A ve, 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS \ /

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. * - a

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, puo 2 iki 4 
vai. PO Riet ir nuą 7 ikį 858O vaL < 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 1? 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880—’ ■(■"■■"■"T" y i ' i —-T— .w».ii 1 ,

Telefonas Yards 0994

Dr, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND %ĄVĘ.

Ofiso vąUndos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki B po pietų

Y ikiv8 vai. Ned§l. pijo 10 tki lg ’ 
Rez, T^Jephone PLAZA 2400

"I ■■■—■- - t ' ■ •" I I Ijfįę.i , ■<;■)», n
Garsinkitės Naujienose
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guess right? For this week we pick 
on a young lady. Now—see if you 
can guess wl}O this is:

A Little dark maid, with develish 
eyes— <

• Really fine at heart; Has a viva- 
cious personality, very fickle, abrupt 
in man nėr and spirit and reminds 
you of the^—weather.

• Al “Moonbeam” Miękevicious, 
the candid camerą fiend, at our lašt 
chorus pienie snapped pietures of 
many members. at. most ųnexpected 
moments, būt as yet n'o one seems 
to have heard or seen them. Come

in a candid 
camera unless yoti show the pietures 
to your vietims and watch the hor- 
rified look on their face. Bring 
them down as we’re all eurious to 
see how they turned out.

• On August 22nd, our favorite 
cousin, Naujos Gadynės is holding 
a Field Day at Dambrauskas Farm 
at which our chorus, Pirmyn has 
been invited to sing and have ano- 
ther bąli game. The only trouble 
with these bąli games is that they 
don’t come often endugh. Especially 
a game lihe this, as there is going 
to be a cash prize to be given to 
the winning team. Our fellows ought 
to get together soon and have some 
practice. Although the N. G.’s don’t 
seem to be very optimistic about 
beating us, you never can tell what 
may happen. There won’t be any 
fooling around this time, as the 
N. G.’s are sure to marshall their 
full strenght and give us 
battle they ever have in 
;ake that first prize.

. V

• Another thing, how 
better cheėring section for 
The N. G. girls are pretty lively 
and noisy in the support of their 
team whether they win or lose. Our 
girls cheer for the fellows yes — 
būt, not very much and when the 
team happens to lose they don’t 
waste any time in telling the play- 
ers—“Boy, Were you guys awful!”

t ' •

•Don’t forget the whole chorus 
every single one, come out in full 
force to Naujos Gadynės Field Day 
held at Dambrauskas farm on Au
gust 22nd.

• We just heard—>ahd its such 
good news that we can’t keep it to 
ourselves. Our President Anthony 
Vaivada and our Secretary Milda 
Baronas will say “I Do,” have the 
knot tied, get hitehed, put on the 
yoke, get a bąli and chain; in other 
wojds, they’re going to sprint up 
that middle aisle to get married on 
or soon after LabOr Day (All kid- 
ding aside). Here is a couple whd 
believę in taking their luck as it 
comes and may we say Congratu- 
lations to their good judgemėnt. We 
won’t forget the date and we’re 
certain you won’t either.

•The chorus a the present time 
is working on a new operetta which 
is very beautiful both in script and 
music. After each rehearsal, we 
doubt very much if there is a mem-, 
ber that leaves without one of the 
songs on their lips. Truly, they arte 
grand and much more. If all mem
bers are not down, they do not rea- 
lize how great their loss is because 
if you did come down if out once, it 
would convince you that we’re right 
and no more need be said. Būt 
when we see so many of yoji mem
bers miss all of this fine music and 
fun, we just can’t keep quiėt. So we 
hope you wilj do as we suggest, 
come down and sing with us. We’re 
certain the music will do the ręst— 
we’ll be seeing you Friday at 8.

“RASKEY HUEY7

Gera Rekomen
dacija!

2. 4. B, S
who do v/e appreciate— 
Aidos! Aidos!
Rah! Rah! Rah!

• The bąli game which took place 
on Sunday, August the 8th between‘ 
the Rosėland Aidos Chorus and Pir-|in A, thercs no fun 
myn was what people call a “Pip-1 
pin’* of a game, and how! Indeed 
it was; as each team had already 
played against the other once be- 
fore, they knew waht to expect and 
when they went into the game Sun
day, they had only one thing in 
mind and that was to win. The zeal 
which Pirmyn had at the beginning 
all the way throughout the entire 
game, not to mention the zest and 
“never say die” spirit that the Aido 
Chorus played with to the very end. 
It certainly was a great game and 
kept all spectators on their feet in- 
stead of on their seats. The game 
ended with the score of 21 to 18 in 
favor of Pirmyn after ųuite a strug- 
gle. Even tho Pirmyn scored 7 runs 
in the first inning they later were 
tied by Aidos and from then on it 
was a hard fought bąli game, a fight 
all the way to the end. It can be 
truly said that the real score is a 
tie—Aidos won one game from Pir
myn and Pirmyn in turn won a 
game from Aidos—what will happen 
when they meet^ again ? Only time 
will tell būt, in the meantime we 
wish to say that these games 
greatly enjoyed bu members 
soectators alike. We hone that 
Aidos chorus team and its members 
have have had just as much fun out 
of these games as we did.

• It was most dnusual to see Ste-
phens playing without his cigar du- 
ring the game. What’s the matter 
Stephens? Couldn’t you take the 
razzing you got lašt time ? Inci- 
dentally, those of our chorus mem
bers who were not present at the 
game Sunday missėd seeing an al- 
most unbelievable sight. Stephens 
almost.got a home run!!! He took 
a mighty swing at the bąli and 
connected solidly; the bąli flew high, 
\vide and handsome out into the 
outfield for. a home run. We should 
say it should have been a home run, 
būt the maestro was kind of slow 
in scapipering around the bases and 
as taggėd out by a^Veryį narrow 
margin when he. slid into ' the caf- 
cher. Yes, we said Be slid and what 
a slide it vvasjs ) /

• It seems that we can now of- 
ficially call Stephen’s dog, Jone-sy, 
(one of the Jonės’ boys) our team 
maseot. At each game he looks the 
pieture of a snow-ball while running 
around the bąli field to see that all 
is well and right for the game. You 
can almost see the disgusted and 
angry look on his face when his 
leash is put and no longer can fol- 
low his maste*.

• It was very amusing on Friday 
when\Pete Kitchas, after being ap- 
pointed Manager of the bąli team 
refused to aocept the position, be
cause he was appointed aiid not elec- 
ted by the actual players themselves. 
He absolutely would not maname 
the team othenvise and imagine his 
surprize when they did elect him 1 
He brought along three of his hand
some North side friends, whpm we 
know only as “Larry, Ollie, and 
Tuley” because of a shortage of 
players. Those “damyankies” up 
north there certainly can play bąli 
if nothing else. The four of thein 
accounted for much more than half 
of the totai number of hits Pirmyn 
had to their credit.

• The. love bug has invaded our 
chorus again I This time' the little 
“bliss-bug”, in the form of Louis 
Mikutis, President of the Aidos Cho
rus, has stung Doris “D. B.” Belus, 
again a Pirmyn member and has 
her in a daže. Perhaps thats why 
she has not followed our suggestion 
to bring her brother down to join 
the chorus. Don’t deny it, Doris, we 
know Jhat Louis once waited until 
12 o’clock for you while you were 
at a meeting and any giiy who will 
do that is either erazy or in love 
and Louie is far from erazy.

• Lašt weeks description was of 
George “Fuzzy” Miller. Did you

are 
and 
the

the best 
order to

about a 
our side?

In the behalf of the Pirmyn Cho
rus we wish to express our sym- 
pathy to the Zickus family, oi 
which three boys are members of 
our chorus. It was just learned 
that their grandfather, George 
Zickus, the father of the elder 
Zickus passed away on Thursday 
Night. • ■' ■ ■

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

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

rytojų. i
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoje pašejpos gali gauti $6^00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpo.t, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančiu fondu pinigais, 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Kada šeimininkės susirenka 
buriu, tai anksčiau ar vėliau 
jų kalbos pakrypsta naiųų 
problemų link. Nedaro skirtu
mo, ar jos susitinka piknike, 
kortų partijoj, arbatėlėje, ar 
bet kurioj kitoj sueigoj. Netru
kus jos kalbasi apie valgių ga
minimų, maisto rųšis, kainas 
ir giria krautuves, kuriose per
kasi reik menes.

Ir labai sutartinai girdėti 
jų kalbose vardas Midwest 
Krautuvių. To, žinoma, tenka 
laukti, . nes didelis skaičius 
Midwest Stores patarnauja 
tūkstančiams ir tūkstančiams 
šeimininkių Chicagoj ir jos 
apylinkėj. Kiekviena šių krau
tuvių yra paskirai valdoma, 
bet bendrai jos operuoja kaip 
viena organizacija/

įdomu yra išgirsti, kaip 
nuoširdžiai ta ar kita šeimi
ninkė rekomenduoja savo 
draugėms Midwest Stores. Ji 
paaiškina, kad jai lengva yra 
planuoti ir paruošti geresnius 
valgius, nes jos kaimynystės 
krautuvė turi pilniausių parin
kimų daiktų, kurių jai reikia. 
Krautuvė yra pilna visų rųšių 
kenuotų ir pakuotų , tavorų, 
mėsų, vaisių, daržovių ir šim
tų kitokių reikmenių. Nėra 
šeimininkei reikalo eiti į kele
tą krautuvių, nes Midwest 
Krautuvėje ji gali gauti visas- 
reikmenes vienų vizitų pada
riusi.

Tačiau didesnės reikšmės 
jai turi kokybė maisto, kurį 
ji perka, ir kairios, kurias ji 
moka. Ji labiau mėgia maistų, 
kurį perka Midwest Krautu
vėje, nes žino, kad jis yra pir
mos rųšies ir suteiks jos šei
mos nariams reikalingų mais- goję.

tingumų, ba geroserųšies ihais-| 
ttLs ir gera sveikata einą kar-J 
tu. ■■ . .

Ekonomija šeimininkės išu 
laidose yra labai svarbi. Todėl 
žinodama, kad Midwest Stpres 
organizacija valtlo nuosavus 
sandėlius' ir kad reikmenes į 
tuos sandėlius superkama tie
siog vagonais iš fabrikantų ir 
gamintojų,' jį supranta, jogeį 
kainos šiose krautuvėse vi
suomet būna žemiausios gali
mos. Ir ji visuomet gali paly
ginti kainas skaitydama skel
bimus Midwest Stores, telpan
čius reguliariai šiame dienraš
tyje. '

Gubernatorius
Už Mažesnius

G ■ \

Mokesčius
A

Energingai trukdė mokesčių
> <. . < ■ I

pakėlimą. 1

Paskutinioj i.;; legislatu’ros sę? 
sija pasirodė labai vaisinga, su. 
mokesčių- pakėlimo sumany*- 
mais. Ir, jei ne energingas gu
bernatoriaus prieš nusistatę J 
mas, tai gyventojamsv butų te 
kę daugiau mokesčių .mokėti. 
Taip mano . Civię Federation 
and Bureau pf Public Efficien- 
cyi organizacija. Sako, ChicąJ 
gos miesto apylinkė: miestą: 
ir miesteliai butų turėję dau
giau pakelti, negu Čikagos mie 
stas. ■ •

Bendrai imant apskaitoma: 
kad gubernatoriaus veto SĮJiaųi* 
pys, kitaip sakant, paliks pj-J 
liečiu kišenėse apie $2.46 ,iš 
kiekvieno šimto Chicagos apy-] 
linkėse ir. $0.35 <:iš šimto, arba 
$6,800,000 į metus — Chica-

GERIAUSIOS VERTYBES!
. ; PUIKUS JĮtfAIČTAS IĘ &ĘOSBIUAI

UMIDWĘST jSTORES’’ KRAUTUVĖSE
Išpardavimas—Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugpiu^io 13 ir 14

------ - - ■ ■ Lt- -- - ‘ - - - ----- ----- •----------------------------------------- -..š.L.i.. . -------- ■■■_------------------

GRIEŽTAI ŠVIEŽI No. 1 KOKYBĖS
KIAUŠINIAI KIAUSINI^GARANTUO'i’AŽ Tuz.24

'■■■■•__________________________:______________ ___________________ ______ ■...■jy.iĮ.Na; ------------------ ------------- --- ------

“Midvyest” PUIKUS KIAUŠINIAI kartonuosę tuz. 290
JUSTICE” CONDENSED

TOMATO SOUP No. 2 kenai 2 už 15c
“ICEBĖRG*’ SALMONAS Rhudohas sv. ken. 230 
“Midwest”,SARDINKO£ did- rund. blėkinės 2 už 190 

‘TSt~RegŽš”''TUNA~ŽUVIS~švięsi~mėsa~ Ya’s' kenai 17ė 
MAZOLA Aliejus .paintės kenas 24c 
“Justice” TOMATO JUICE Fte~Fken. 3 už 200 
“Shurfine” PRŪNE ~JU1CE~~12 unc. kena r2 už 170 
“SALADA” UU()WN I.AUEI.
JUODA ARBATA maži 9c 174 sv. pak. 18c
“Justiee” PRIRENGTI ŠPAGĘTAI 9 unc. kenai 50

.2 P<ik. 150
----- 3 pak. 130

j. sv. dž. 19c

“QUAKER” PUFFED WHEAT
“fti^e^ŽELATnNpjDEZpRT^
“MIDWEST” PUIKUS BE GRŪDELIŲ
JUOD-AVIEČIŲ JAM
PUIKIOS lCs."l .

PYČĖS didelės Elberta .....4 sv. 23c
Californijos BARTLETT GRŪšIOS ........... 3 sv. 230
Californijos Saldžios beseIderVYNWGES~3A~250

'UI I !■! I Ui i I|l> I .............. .... U.. ■II.IBI I—................. .III y 'y..

OBUOLIAI Valgymui arba virimui .. 5 sv. 170
ŠVIEŽIOS MORKOS .... ...... ...... .
“CRISCO’ sv. kenai 21c ..........  3 sv. ken. 57c

.... . sv- 340
-- sv- 230
..... sv. 290

_________________ ~3~Iir~170 Z

“OCTAGON” MUILAS dideli Šmotai .... . 3 už 140
..........- 3 už 140 į

dideli raudoni pak. 190
......... -.......3 Už 170
... dideli išmotai 4 už 170
.... ........ ...... 4 už/ 250

3 pund. 110*

KIETA SALAMI DEŠRA 
B0L0GNA DEŠRA ........

LOAF CHEESE . .........
“PALMOLIVE” MUILAS ...

“OCTAGON” SOAP PO\VDER
“SUPER SUDS” .
^tTva^mūiįLąs
“P & G” MUILAS ..............
“CAMAY” MUILAS ...?...._____________
“rvNNOK” INDAMS ABRUS/S Už lc SU
CHIPSO . dideli pakeitei .... .... . Abu už 23£

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAUPYKTT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO |MjfiWEgfį NES P|GlAu

MDWEST®STOKS
350 fJViaUs -

/ ________ ■________ '

FREDERICK BROS, Ine.
Puikus Buteliuose Alus

PAINTEMIS IR ¥2 GALIONO
MUSŲ NAUJAS $100000 BOTTLING FABRIKAS įrengtas su vė- 
liausią mašinerija, o musų greiti išvežiojįmui trokai duoda galimy
bės patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive distributo- 
riai šių rųšių:

• FREDERICK BROS. FOUR
4 CR0WN

• AMBROSIA LAGER BEER
•EXTRA PALE
• PILSENER
•SELECT
• EXPORT
• MALT TONIC

Musų alus visų rųšių absoliučiai tyras ba yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir melasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojama.

DISTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PARAN- 
KU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS.

------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ - _
, ■ . ■ , ■ •  ■ - _______ ___

FREDERICK BROS.
• ■ . , '»'•'» P ’ - I I

INČORPORATED
811 WEST 37th STREET Phone—BOULEVARD 2537

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ŽENS CLUB, POLITICAL and BE
NUEIČIAU of 12 WARD, Chicago, 

111/valdyba 1937 metams : e Pir- 
mįnįnka’Š^J. Sodrius, 2630 West 
4ptn St.; Pirm, pagelbininkas -4 
į. Butkins, 2Š48 W. 39th St.; Nut, 
raštipinkas—Paul J. Petraitis, 
4223. So. Wells St, Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė, Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wiitis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. 'Jesiunas, 2440 

, West 39th St.; Kasierius—J. Vaš
ką. 2417 W.' 43rd St, Lafayette 
5424; Dr,-kvotėjas:—Dr. A. J. Ma- 
nikay* 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet: 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

JALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
SLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Piripininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M, Mędalin- 
skas; Kont. rašt—V. Manikas; 
kąsbs Globėjai—M. Davidonis, J. 
Ma Bruchas; Kasierius-- M. Kaziu- 
nas; Ligonių lauky toj as—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene-

Daktaras-kvotė jas

antrą nedeidienį Lawler Hali, 8929

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KL1UBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Ąve., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 

_ sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalką, 3222 Pierce Av.

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas 

r—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt, 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S.. Jurčius—Turtų 

; rašt,; Magdalena Sudentas—Ka-
siėrius; Kasos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustėes—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rumšienė; Dąrb. Bendrovės na
mo šeripinkų atstovus—Fa Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas >—-Z. 
Klibienis. Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Rosėland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po hr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
TOWN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras 

Ukockis, 4444 So. Whipplė St.; 
Pirm. pagelb.—-Stasys r Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt.

I —Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well Št.; Fin. raštininkas—Bruno 

. Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd.
--Plecida Pikturna, 1425 West 
&|>th' Št<; kontr. raŠt.^—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W.

'45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 WeJ; 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

kaitis; Maršalka — A. Kaziu n as;
■Dr* AL Mar-

geris. Susirinkimai laikomi kas

W. Madison Street.,

21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri- 
jan Laucius. Joseph Gudjonis, An
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin, česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas, Geo 
jąkubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

DRAUGYSTES PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell Si.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda
lio ski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton • šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče. Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

JObNINU STAR KLIUBO VAL 
DYBA 1937 METAMS: Pirm 

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė 
Vice-pirm. — 7_ 
2006 Concord Place; Užrašų rašL 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding; 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180;'Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskąs, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas i Milaševi- 
$ia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus įnikome kas 
pirmą ketvirtadieni antrašu: 
3,Ao4 Armithe-e Avė. —• Rašt., M 
Chepul. 

.....

-An-
.... .'•»

Ignas Ambrulevič,

______ 1 L..

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas. 3267 So Halsted st.:, P. 
^užauskąs—pirm, pagelb., 3427 S. 
HaLšted $t.f S. Kunevič:a — nut. 
rnštfnjrikns. 3220 So, Union Avė*: 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So? Lo\ve Avė.; W. DuIpvL 
Čfa -t-kontrolės raštininkas, 812 
VZest 83-d St.; .
plerps, 3200 So. Lowe Avė.
Malinauskas — ,
6551 So. Cab’fornia Avė.; F. Kn- 
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Gfėen St,; K. Valaitis—-Apekunas 
Ligonių, 3306 Šo. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirma penktadieni, 7:30 vai. vak. 
8133 So. Halsted St.
ChicagOs Lietuvių Auditorijoj,

J. Balčiūnas—ka-
J.

Apekunas kasos-,

Apekunas kasos, 3201

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841 

W. 40th St.,—pirmininkas: Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Kęller, 5332 South Long 
AVe.—Protokolų raštininke; Wal 
ter Sfaarka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Ląfayette 0559—Finansų 
paštininkas; Mrs. Mary Warnls, 

; 3888 So. Kedzie Avė.—Kasierka;
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nVo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas. 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė.. Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis. 
4853 So. Talman Avė.—Ligoniu 
lenk, ir Kontrolės rašt.; Mikola? 
K'isnarąitis. 4154 South Ąrtesiąn 
Avė.— Knygius;' P. Ališauskas, 
3140 W. 40th J’l. r— Biznio pirm.: 
Juozapas Bendokaitis. 8116 So. 
Halsted Št. — Korpespondentas: 
Juozapas Stulgaitės, RSO W. 61 st 
St.—Maršalką. Kliubo susirinki
mą’ atsibuna kožną mėnesi kas 
pirmą sekmadienį /12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm.. 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt, 
3842 So. Union Avė, Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt, 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt, P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Narkis — 
korespondentas, Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras. 3133 South 
Halsted St, rez. Tel. HemJock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai {vyksta kas 
antras sekmadienis kį?kvieno mė
nesio Chicagos Ųietuvių Auditori
joj. 3133 So. Halsted St, 12 vai. 
dieną.

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PPTGULMTNGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaupas, 3229 S. Litua
nika Avė., Chicago. II!.; Pirm.- 
pagelbininkas — Stasys Bagužas, 
??04 So. Lituanica Ąve, Chicagb, 
III.: Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė. 825 W. 38rd PL, Chicago, 
III.; Nutarimų rašt,—Bronius Ge
dminas 5408 So. Kostner St. Chi- 
cagn III.; Iždininkas —Antanas 
T>o”il,'onis, 3108 So. Halsted Št, 

z Chicago, UI.; Korespondentas —• 
Alfredas J. Ęutkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadieni >O pirmo, kas 
menes; Mildos svetainėje; 8142 S. 
Halsted St., 8 vai po pietų, Chi
cago, III.
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Įdomios varžybos
Tarip vokiečių ir lenkų prasidėjo labai nedraugiš

kas giričriš; kttris nežinia kuo baigsis. Šiuo atveju gin
čijasi iiė diplomatai, bet laikraščiai. Ir įdomiausias da
lykas yra tūs, kad ginčijamasi ne dėl politikos, bet dėl 
žmonių, ktirių kaulai jau seniai yra sutrūniję.

z O reikalas štai koks. Prieš kiek laiko Paryžiuje 
prasidėjo didžiulė paroda, kurioje dalyvauja daugelis 
Europos valstybių. ' Toje parodbje dalyvauja taip pat 
lenkai ir vokiečiai. Ir vieni ir kiti turi savo pavilionus.

Lenkai savo paviliono viduryje padarė savotišką 
sceną; kurioje yra sustatytos įžymiausių lėnkų tautybės 
vyrų statulos. Geriausia vieta .yra paskirta Koperniko 
statulai. » . i

. Vokiečių pavilione irgi matosi Koperniko paveiks
las. O tai dėl to, kad naciai Koperniką laiko vokiečiu ir 
tikru ariju. Nacių laikraščiai įrodinėja, kad Kopernikas 
buvęs kilimo vokietis. Esą, jo protėviai vadinosi Kop- 
pfei’higkj o tik vėliau garsusis astronomas sulotyninęs 
savo pavardę ir pradėjęs vadintis “Copernicus”.

Savo pavilione vokiečiai turi ir senoviškų dokumen
tų, kuriais jie bando įrodyti, kad Kopernikas tikrai bu- 
Vęš vokietis.

Nikalojus Kopernikas, kiek žinia; gimė 1473 m. tuo
laikinėje Lėrikijos žemėje; Jis buvo geniališkas žmogus 
iiį daug padarė astronomijos mokslui. Iki šiol beveik ne
buvo abejonių, kad jis buvo lenkų tautybės. Bet štai da
bar iiaciaį pasimqjpi Kopernikų iš lėbkų.jpąVeijžti./O. ka
dangi lenkai spiriasi ir nenori Jo atsižadėti, tai naciai 
visai nedraugiškai prikiša jiefos ir kitas nuodėmes.

Mat, lenkų pavilione taip pat yra Jogailos ir Mic- 
kiewicz,iaus Statulos. Vadinasi, tuos vyrus lenkai pa
gerbia kaip savo tautos didvyrius.

Dėlei to vokiečių laikraščiai lenkams akis bado. Sa
ko, maža to, kad jus bandote pasisavinti Vokietį Koper
niką, bet tuo pačiu metu puošiatės ir kitų plunksnomis. 
Juk visiems yra žinomas faktas^ kad Jogaila ir Mickiė- 
wicz buvo ne lenkai, bet lietuviai!

Taip sako vokiečiai; kurie lietuviams iš viso nieko 
gero nelinki. Tatai, žinoma, gali šiek tiek patriotiškus 
jausmus padilginti. Bet daugiau iš to jokios naudos nė
ra. Jogailos žygiais lietuviams iš viso netenka džiaug
tis, o apie Mickiewicz-ių galima tik tiek pasakyti: šiaip 
ai- taip, o jis vis dėlto pasilieka lenkų literatūros pažiba.

Bendrai imant, varžytis dėlei to, kam priklauso tie 
ar kiti garsus žmonės, yra visai tuščias dalykas. Genijų 
darbais didžiuojasi ne viena kuri tauta, bet visa žmoni
ja. Jų darbų vaisiais paprastai Visų tautų žmonės ir 
naudojasi.
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šy to j lis, į visus tuos, kurie 
giliai ir sąžiningai tiki Savo 
žmogiškąją mlŠg, šį&usdin- 

Z tojo žodžio veikSmihgumu ir 
šaukia j uos tūojriu stoti j ei
les kovojančiųjų su pavoju
mi, kuriš gtesia kūlturrii ir 
žmdriijrii.

Korigrėsd dalyViai škyritiiri 
kreipiasi j tuos, kurie dar 
neišgyveno iliuzijų likučių, 
kad galima išlaikyti neitMlū- 
iiiĄ. Jlė kreipiasi taip gi ii* į 
tuos, kurįe dar (tiki j juokin
gus pasižadėjimus, kririų 
priedangoj ė fašizmas slepia 
savo ardomąjį ir mirtį riėŠa- 
mąjį darbą.

Kongreso dalyviai ViSus 
rašytojus kviečia suvokti is
torines savė pai*ėigas ir. su
sivienyti su jais kovoje už 
žmonijos daugumos gefoVę, 
už istorinio palikimo apsati-

' Ji , '1

Kongresas sVeikiria i*ėš- 
publikonihę Ispaiiįją; jos tak
tą, jos Vyriausybę ir jos ka- 
rjuomerię — kdvos avaiigar-

pripažįstami”; Ten reikia algds 
pd'kėliiho' prašyti ‘“nustatyta 
tvarka”. O j eigų prašymasnė
ra pritępkmrimąS; tai dafbiniri- 
kai tūri tylėti ir laukti; kol 
dąrbdrivių riį kieno kito “širdys 
Stfrtlittk'štęš * , .

ZECEllIŠKOS IR KITOKIOS
Klaidos

gai pasakytą. Reikėtų: it priki
ša jahi graittatikbš taisyklių 
nežinojinią; lAikd jį nusikaltąjį 
gramatikos taisyklėms, bet niė- 
fu budu ne “kaltihri jį nrišikal- 
:imę”; AntrA: ne “už šį ‘nuši1 
<altimą’;;P kaltu yra”; flJėt dėl 
šib nusikaltimd... kaltaš yra*’. 
Reikia taip pat sakyti tokiaiš 
atsitikimais; o nė tokiuose rit- 
sltikiritubše.

Apie kitus Žecefto J; K. satip 
pfotavimus neapsimoka Ir kal
bėti: jiė Jieitiri jdkid fiifttb pa
grindo. ' Pagaliui!; j&igu kiek-

___ t.?., ' t-ff

Penktadienis, rugp* 13,1937
■L....:.:, ?... ■... ____7...... ____

Rašytojai smerkia
FAŠIZMĄ

Pėrėitą mėhesį įVyko 
lio rašytojų kongresas, 
prasidėjo Valensijoje,

pasau- 
kuris 

paskiri 
išsikėlė į Madridą ir Barseloną, 
o baigėsi Paryžiuje. Kongrese 
dalyvavo 28 kraštų išgarsėję ra
šytojai, kurie griežtai pasisakė 
prieš fašizmą ir priėmė, kaip 
“L. ž.” skelbia, tokio turinio re
zoliuciją:

“Ištikimi pirmojo asociaci
jos kongreso principams ir 
nutarimams, 28 kraštu rašy
tojai, susirinkę į Antrąjį 
tarptautinį, įvykusį Valensi
joj, -Madride ir Barselonoj ir 
Savo darbus užbaigusį Pary
žiuje 1937 m. liepos 17 die
dų.

1, skelbia, kad' fašizmas y- 
ra' svarbiausia kultūros prie-

Kongreso dalyviai pasiža
da ginti rėspublikdnihę Ispa
niją višur, kur jai gtėsia 
pavojai ir pasižada patraukti 
prie to tikslo visus 'svyrub- 
jančius ir nuklydusius.

Kongreso dalyviai pareiš
kia, galų gale, nesugriauna
mą savo įsitikinimą^ kad is
panų tauta, liaudis nugalės!” 
'Paskutinis kongreso poščdis 

įvykęs Paryžiaus (teatre. Ge
riausi Paryžiaus artistai išpil- 
dę koncertinę programos didį; o 
kongreso dalyviai iškilmingai 
pasižadėję kovoti su priespau
da ir tiranija ne tik savo raš
tais, bet ir kiekvieną gyveni
mo dieną. Jie tą; pasižadėjimą 
padarė; atsimindami garsų is
panų poetą Garcia Lorco, kdrį 
gen. Franco sušaudė Grenado
je. -'’rz-.'

Tarptautinis zr&šy to jų kon
gresas išrinko ir pasaulinės ysl- 
Šytojų -asųpįąvįęč biurą iš 
šimto narių, 'kuriuos siuritč ra
šytojų orgariizacijos,

Kongrese dalyvavo tokie iš
garsėję rašytojui, kaip antąi: 
Romain Ėollarid, Andre Mal- 
reax, Julien Banda, ThomaS 
Manb, Heinricii Mann, Seimu 
Lagerloef; Josė Bėrgman, Bėr- 
nard Sha\V, Al. Tolstojus ir ki
ti. /į'

Tai džiugus reiškinys. Vadi
nasi, įžymiausi pasaulio žmo
nės laiko fašizmą pikčiausid 
pažangos ir kultūros priešu.

LlETUvoJĖ Negalima
STREIKUOTI

\

šas, — kurie ją pasižada gih- 
ti;

2, pareiškia savo pasiryži
mą, kovoti visomis; jų dispo
zicijoje tufimohiis priemonė
mis šii fašizmu, atvirai ro
dančiu griovėjo veidą arba

- savo tikslams pasiekti pasi
renkančio aplihkiiiius kelius, 
— pareiškia pasiryžimą ko
voti su karo pakūrė jais.

3, patvirtina, kad dabarti
niame kare, kurį fašizmas 
veda su kultūra’, demokrati
ja, talka ir bendrai, su žmo
nijos laime ir gerbūviu, neį
manomas ir negalima bet ku
ris neitralumas, kaip tą įro
do sunki patirtis daugelio ra
šytojų šalių, kame 'kiekviena 
mintis privesta prie baisių 
nelegalumo sąlygų.

Turint visa tai prieš akis, 
kongreso dalyviai iškilmingai 
krėipiaši į viso pasaulio ra- 

f •1 c-? "t • k* * i \ ' -’-'t.
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“Lieiuvos Aido” bendradar
bis rašo apie savo pasikalbėji
mą su vidaus reikalų ministe- 
riu, ats. gen. Čapliku. Tarp ki
ta ko, bendradarbis paklausė, 
kokie šiuo metu santykiai taip 
darbininkų ir dafbdayių prie 
statybų, kelių tiesimo ir t. t. 
Į tai ministeris atsakė taip:1

“Prie Žemaičių plento tie
simo darbų buvo pastebėta 
specialiai nuvažiavusių agi
tatorių. DėVyhi tokį agitatb- 
rįai, kurie visiškai prie dar
bų nepriklai/sė, buvb visiš
kai pašaliniai . asmenys, už 
kurstymus yra Suimti ir bus 
ar tik nė pirmaisiais kandi
datais į darbo stovyklą, šiaip 
nesusipratimu nepastebima. 
Jei kur darbininkai prašo pa
kelti jiems atlyginimus, jei 
yra kreipiamasi nustatyta 
tvarka; reikalą ištyrus ir ra
dus, kad atlyginimai pakeltu 
Ui, jie prikeliami. Tačiau iš 
to darbininkai neturėtų paši- 
driryti išvados, kad jau visą 
laiką galima reikalauti ir rei
kalauti. Jei nustatyta' tvarka 
nesikreipiama; Ministeriją 
nieko nedaro, nės jau nuo 
sčniau streikai Lietuvoje vi
sai nepripažįstrimi, jiemš vi
sai rietarpinįnkauja’ma, tada 
ginamos darbdavio teisės.”

" Pasirodo, kad “jau nUo se
niai streikai Lietuvoje visai n4- Z • - ■ ■ • ...  ... ■ ę. ... ■ • ,

žėrridiČMi turi tokį priežodį : 
“kori pritš kvėpi tbu ir kitą 
žėp”: Taip yrb ii* šti PrdŠriką; 
ktiriŠ ypžŽiai pašižytfii sbVb iš- 
Šiblaškidšlbriiįš ir plitiipittthiš 
kaibbridš. ^ibkd tad nhosta- 
baus, kad jis ir kitus barida 
tuo tepti, kuo pats kvepia.

Bet tbŠŽia td; fiaUgiari apiė 
tai neapsimoka’ kalbėti; Geriau 
gal būt, jėi; padarysime viėrią 
kitą pastabą įįęl “zeceriškų ii? 
kitokių klaidų”.

Jokio noro pas mus pirŠtajš 
b'fetką badyti nėrd; Vienok nb- 
dera “pirštais badytis” .bei ki
tų rašybos klaidas nurodiųėti 
ir tiems; kdrie patys lietuvių 
kalbos atžvilgiu yra ydingi. 
Jiems reikėtų atsiminti aną ru
sų posakį: “Nazvalšia droždom, 
tak polezai v kuzov” — liettH 
viškai: “jei pasivadinai strazdh, 
tai lįsk į pihtjnę”.

Taip, jei kas dedasi lietuvių 
kalbos mokovu, tai turi ir pats 
ddugiau apie tą kalbą išmanyti.

Pruseika sako, jog “atosto- 
gūoti’* — tai korektūros klaida. 
Galimas daiktas, kad ir taip; 
Todėl dėlei to nesiginčysime. 
Vienok mums butų įdomu pa-, 
tirti, ar ir “Vilnies” Nr. 83 įvy
ko “korektūros klaidos”? Teh 
Pruseika, pasak Zecerio J. K., 
teikėsi pirštu durti į Joną Va
laitį. Savo pastabėlę jis prade-' 
da taip: ’

“Yra žmonių, kurie užsi
ima žurnąjizpiu per metų me
tus, o bptgi lietuvių kalbos 
riėiŠhiokšta,”
Tas sakihys aiškiai rodė, kad 

ir Truseikaii';dar visai pravartu 
butų lietuvių krilb'ds, pašimokyr 
ti. '“tJž^iifrid Žuhiallžhiu’5, “Už
siima advokatūra1” ir t; t. jau 
seniai nebėra vartojama; Sako
ma: verčiasi žurnalizmu, žurna
listė dai*bą- dirba, žurnaližhiii 
dirba. Netenka vartoti ir “o 
betgi”; daug geriau: tiėribk 
arba bet. i ’

Tbjb p£t pastabėlėje Prdsėi- 
ka rašo ir paveizdan, o ne pa
vyzdžiui. Tai irgi rodo, kad jis 
šit lietuvių khlbos baŽAtigd ne- 
fh į pąžihėš štiėjęš;

Dar kartą pakdrtbjame: apie 
Prusėikoš liėtiivhj kalbos ydin
gumą nebūtumėme rašę, jei jis 
pirmas nebūtų pradėjęs “pirš
tais badytis”.

šoko Prušeikai j pagalbą lt 
kaŽkokŠ Zėcėfiš J. K.; ktiriš 
“Vilnies” Nf; 189 savo straibš- 
nelį “At'hštėguolt”, ar “Atnsto- 
gaut^? pradeda taip:

“Naujiėrių No. 188-tam ap
žvalgininkas duria pirštu j 
draugo Pruseikos pastabėlę, 
kur įdėta žodis ‘atostOguotf, 
ir apkaltina jį nusikaltime 
gramatikos taisyklėm. Jiš 
riibkiina, kad turi bui ^'tdšto- 
gauP.

“Už šį ‘nusikaltimą’ gra- 
ihatlkdš taisyklėm kaltu yra 
dė toš pastabelės autorius, 
bėt vienas Vilnies , zecerių, 
kuris nuo šerio tokius žo
džius taip rašo^ todėl ir kitų 
raštus statydamas tokiuose 
atšitikiiriuose ‘sugriėšijri’, kas 
atsitiko ir draugo Prusėikoš 
rašytose pastabėlėse.” ,
Jei Zečeris J. K. būtų tuo 

paaiškinimu ‘ pasitenkinęs, tai 
ir ipfes nieko daugiau nesakytu
mėme. Bet kada jis kalba apie 
rašybos taisykles, tai tėiika jam 
pasakyti, jog jis pirmiausia tu
rėtų su tomis taisyklėmis susi
pažinti, o tik po to apie jas 
kalbėtu ■

Kiek Zecėfis J; K; apie lietu
vių kalbą išmano, parddys šiė ^negindami jo vaf-dą gelbėti, 
keli pavyzdžiai. Jis rašo.,; “ir Skęstančiam laivė, 
apkaltiha jį ntišikaliime gra- nėra geros administracinės rAri- 
matikos taisyklėm”. Nė tik kos, kur nėra sumanaus kapi-

vienas pradės savotiškai kalbos 
reikalus aiškinti, tai “co glowa; 
to rozum’* šūkufš Ir skirtingą 
gramatiką. Vridiiiriši, kiekvifenaš 
galės savotiškai rašyti.

Kad lietuvių kalba turi <ne- 
maža gihčijrihių taisyklių, tai 
tiesa. TačUtijiįriri. if labai 
daug tokių taisyklių, dėl kurių 
šiandien jau nebesiginčijama; Ir 
jei Zeeeris J. K. butų pasirupi- 
fięš šti tdnilš taišyklėfhiS, dėl 
{tūrių j&u riėbėšigiflčijamri, tin
kamai susipažinti; tai nebūtų 
Jtykę nė šid ginčo.

į /-* ■"»*«, , -Įt

Mirė Jonas Lapenas

Tai buvo žmogus, kurio poli
tiniams įsitikinimams buvo ga
linta pasitikėti, nėš jie biiVb pa
stovus ir kovose užgrūdinti.

Tautiriinkai s tiko m profili tdve 
jį, tikfSi neteko gabaus ir išti
kimo vyro. Ir dabar kito tokio 
neturi, kuris gebetų ir mokėtų 
apie save koncentruoti jų veda
mą ūkišką gyvenimą, kuris ga
lėtų surasti ryšius su plates
niais žmonių slubgšriiais. Tau
tininkai J. Lapėno asmenyje 
gfkradb tą kohcšritracijos taš
ką, apie kurį šttkbši Ūkiškas 
gyvėriiriias.

Romo Lituariiens
i.

,vrt ...t.m'
(MUšų specirilauš korėšpdfldėntb Lietuvėje)

i..*.-..H '

Čio; rielaimei ištikus; gelbstls 
kas šau. šitokioje nelaimėje 
drižfiiadšiai Viši žUšt&, nėš hė- 
^ą1 kas paskutinę Valandą rei
kiamą tvarką palaiko.

J. LApėriris sriVo gyvenime 
dridg kO prityfė. Jiš iŠ maždČių 
krautuvių pardavėjo atsidūrė 
stambių ūkiškų organizacijų 
priešakyje; Jiš saVo jadhoše 
diėhoše patyręs, ir daiig vrifgo 
matęs, pasiekė daug turtų if 
gyvenimo pfribangos^ Jiš politi
niame ir visuomeniniame gyvė- 
riirrtei iš mažučio prbvinfeijoš veU 
kėjb triPo aukšta figūfri, kuris 
krirtais lėmė ir špfėhdė daug 
svarbių viso krašto reikalų. 
Vėliau jam teko Skaudžiai nu
kentėti ir patirti daug visokių 
iiėSmagUiiių; het kalėjime tarp 
krimiiialištų atšldųfli iF šif jais 
kartu pagyventi. Įgytus iurtds 
teko visai prarasti ir visiškds 
garbės hustbtij *

/

Lapėno gabumai
J. Lapenas, kaip ir kiekvie

nas gudrus pardavėjas; norįs 
kaip galima driūgiau pirkėjų 
pritrritikti, mbkČjb š(i žmoftė- 
iriiš apšiėiti ir juos savo reika
lams panaudoti. Jis mokėjo pri
sirinkti sau bendradarbius. Bėt 
KriFjėrą drirydartiriš hė tiėk Sa
vo pfoto gribūmriis, savo' dides
niu išsiprusinimu, bet tik įgim
tu apsukrumu, sau pendradari 
biuš rinkosi ne tokius; kurid 
galėtų šaVistovirii Vėsti jietriš 
paVėstūš reikalus ir jį visrihie 
pavaduoti, bet tik pernelyg at
sargius bendradarbius; kuriė 
nekenktų jo karjerai. Jo bend
radarbių tarpe bdV6 iieifiriža 
tokių, kurie ttifejo kriminalidę 
praeitį, arba kurie,tokiems dat- 
bams buvo pusėtinai palink^: 
Krirtti sd šitrils be'ridfadrirbiriis 
J. Lapetiriš kartu ir Įkliuvo. Jo 
tie bendradarbiai; bendrai ne
laimei ištikus; nepadėjo J; Lri- 
pėiiūi gintis, bėt het mėgiho 
Visą kriltę (teišme jrim vienam 
suversti.

Ir toje saVo nelaimėje J. Lri- 
penui tokioms aplinkybėms e- 
Šant, nepaVykd iŠ kaf tb ŠriVo ge
rą vardą atstatyti ir save rėri- 
bilituoti;

J. Lripėriaš į kapus nusinešė 
daug gyvenime patirtų kartu? 
mų ir kartu paliko daug viso
kių garidų. Žmonės dar ilgai ri- 
pie J. Lapeną daug kalbės vi
sokių blitų ir riėbūtų daiktų.

Ijijrtfto bruožai 
tik dtėityjfe, tolitnesng- 

je ateityje, kuomet Lietuvės 
gyvenimas išeis j platesnę Vagą 
J. LripėnO visi darbai bus tik
ruoju saiku įvertinti if bris su
žinota’ kiek (toje byloje J. La
pėno butą kalto.

Dabar vieną galima pasakyti 
ir visai bešaliai tarti, kad savo 
politiniuose įsitikinimuose J. 
Lapėno visą laiką butą visrii 
nuosakaus. Jau iš jauhų dienų 
jis tautiškai apsisprendė, kartu 
pradėjo eiti su tautininkų sro
ve ir šito neišsižadėjo. Ir tais 
laikais, kuomet tautininkai bu
vo praradę Visišką Lietuvos 
gyvenime pasitikėjimą, J. La
penas jų Vadų nepametė ir 
kaip mokėjo ir galėjo juos šel
pė, jiems visariie pridėjo. Tai 
teigiami J. Lapėno budo bruo-

gijozdiškai, bet ir netaisyklin- tono, tinkamai laivą vairuojah- žai.

keli pavyzdžiai. Jis rašo

matikes taisyklėm”. Nė tik

X.

Kada visuėįirtėne negali 
kalbėti

Tie gyvenimo monopolistai; 
norėdafni savo kailį svėįką iš
laikyti; ndrėdahii neprarasti tb; 
ką įsigijo, turį šitų net fesivo kir
timų aukiį likimo nbpaišyt ir; 
taip šakaht, riori įsišiUbhVušiį 
visuotnenę tciihiš aukomis pa- 
tėnkiritį. Jie karitaiš het tyčia 
šiidafb tokiaš feyVėhittio sąlygas; 
kad tokių bukų britų, — niat; 
ribri pasirodyti gefbiš bšą, sd 
piktu kovoja.

Bet tėkiofriiš aukomis visuė- 
tnėrię sunku patenkinti, o ypdČ 
kaip žmonių burnos yra* už
čiauptos, tai. ir teismų sprendi
mais retai kas linkęs patikėti. 
Čia teismo gali bųti visai bešžž 
liausiąs sprendinias, bet jei h^ 
ra’ kitų būdų šitam sprendimui 
įsitikinti, kad ir teisingu spren
dimu tų visų gandų nepanai
kinsi. Jie plito, plis ir jų niekas 
nesustabdys.

Kaip kambaryje pasidaro 
tvankus oras, Čia jokiais kve
palais jo hepanaikihši; tik Uh- 
gus atidarius, gtyno Oho įleidus, 
tašai btas, tas tvdhktišis oras, 
kartu su visais, dirbtinais kVe- 
palaiš; dingsta. .. ,. .

Taip lygiai ir suvaržytai^ 
viŠUdirienės gyVenimė. Taip Vi
sokių sopulių daug atsiranda, 
kbi pritvinksta, višbkiė '‘optiš’’ 
klausimai, jokios operacijos čid 
nepadės, jokie geriausių teis
mų sprendimai visų itų klapsi
mų neišriš. Čia geriausia’ višuš 
tuos klapsimus gali išrišti tik 
plati visiibmenė, tik jos vieši 
spf’fendiihai, praėję pfo visokidŠ 
kritikas, prasilaiižę pro viso
kius varžtus gali išnešti sdVo 
švarų sprendimą ir nuo dauge
lio astnenų visokias dėmes hū- 
ihiti;

* ■

Ir dabar J. Laperio bylbje 
kdkiė idnPis hėbdtų teisinu 
sprėiidirhai visViend tų višų 
gandų neiššklaidys ir niekbs 
nebus tikras, kaip gi iš tiktum 
jų tenais Ibuvoj kas tikras kaL 
tininkaš ir kokiu budu ir keliu 
J; LP'pėnaš palyginamai taip 
greit pralobo.

Monopolistai
' '• -’A '. ” ’’ ■ ' 'v

Monopolistai sU asmenybe ne
siskaito; jiems žmogus tik fak* 
tas, bėt nė bdtybe. Karj erištų 
pasaiilyjė klthip ir‘ biiti negali. 
Jie tik kitu s išnaudodami ir 
panaudodami ieško sau gdrb, 
bet nė višųmąi, ne visai bendri
jai. Gėrikūšlu btšitlkithti jie tik 
savam žfii6riiU bhrėlihi šudbfo 
sąlygas materialiai tarpti.

Tautininkams J; Lapėha’s iš 
pradžių buvo reikalingas; kaipo 
tasai žmogus, kuris butfo sdsi- 
pažinęs SU ukišktr pasauliu if 
kartu dirbdariibš kooperacijoje' 
turįs platesnių ryšių su žmonė
mis. Ėet tautininkai nemokėjo 
J. LapėnO reikiamai išnaudoti 
ir jo admiriisiratinių gabuinų 
panaudoti. Kaip tik J. Lapėno 
autoritetas pašlijo, patys tautL 
ninkai, arba tikriau tarus tau- 
tinihkų dalis tuoj pasistengė J. 
Lapėno nusikratyti, visai ne-

kuriame

iš LIETU VOS

uostas
- Jah buveKLAlPfeDA;

kdlbdnia, kdd kai kūribsė Lie 
tiivdš vištose Stingą cemento 
Atrodo; lyg šiai spragai užpil 
dyti praėjusią savaitę Klaipė 
dos (loštą “iižpludb” įvairii 
valstybių laivai, įgabendami ce 
mentą. Viso vienos savaitė 
laike į Klaipėdos tieštą atvež 
U het 500d tb centmb. Rusi 
laivas “VitėrgŠ” iš Leningra 
do atvežė 1587 to cem., laiva 
“Baltohia” iš Londono — 82()i 
to, taiv. “Vinėtai” Vokieti j o 
■— 3Š0 to, “Aina” Švedijos - 
142 to cemento. Manoma, .ka 
šiuo kiekiu 
vimų dalis 
kibta.

Rdšija
inhmš pristatė ir geležies: la 
vas “Šhilka” atvežė 949 to, 
fcfemėntą gabenęs • laivas “V 
tėrgd” dat 853 to šypžiaus.

Daf didėsbis pareikalavlma 
anglių: praėjusią savditę per 
ki laivai, kurių tarpe ir mus 
laivas “Šiauliai”; atgabeno 
Klaipėdoj bastą 8000 to; Ar 
£lyš iŠ Anglijos. Kalbama, ka 
anglių į kairia užsienyje -ėsanl 
kritusi, “tad šia proga mus 
pirkliai ir ‘ naudojasi — užs: 
Sako didesniais kiekiais.

8 didžiuliai laivai iš Rusi jo 
ir Siidrtrijbs dtįtabferio 15,000 t 
miško medžiagos. SSSR laivr
— miško medžiagą Klaipėdo 
lentpiuvėmš apdirbti; Suomijo
— popiermalkes.

Išvežimas mažesnis; bet vi 
tlcltb partiinėtinaš. Musų sa] 
ddiiiiai šitinČlalUi laivu “Tatti 
nei į Ąihėriką, jų išgabenta 
to, į Meksiką — 25 to degtu 
kų šipulėlių',■ į Afriką — 54 t 
iehtŲ.

tJdstb statybos darbai vyk 
domi pilūli tempti; tiek kran 
tinių, tiek kitų įrengimų be 
pritaisymų varymas pirmy: 
eina be ojkip SLflšitrtikdyhių.

“Lietūkio” sandėliai virti 
Klaipėdos bdštb upalociais”. Ji 
paskutinysis aukštas, pasak j u 
reivių/ esąs toli matyli esan 
dat Už Smiltyriės. Iš Visd; įplau 
kiaht i Udštų, “Lietūkio” san 
dėliai SildarO tikrai gražų vaiz 
dą: didingi, 7 aukštų, įdomauj 
stiliaus runiai rėptezentUojas 
Už visų (loštą: Alano.

didžioji pareikala 
galės būti pater

praėjusiu savait

Lūšna užgriuvo be
miegančią šeimyną
KAtlftAS. — Kai Statybos 

inspekciją nutaria kurią lūšną 
nugriauti, tai lūšnų savininkai 
kelia triukšmą, duoda po kelis 
prašymus, kad tik jų lūšnų nu
griovimas butų atidėtas. Taip 
daręs ir Jonavos miesto gyven
tojas Ch. Riklis, kurio namh- 
kas-lušna jau stovįs trečią šim
tą metų ir sudarė pavojų gy
vybei. Tačiau Riklis vis prašęs 
priverstinį jo lūšnos griovimą 
atidėti, 
naktį j 
griūti, 
Lūšna 
Riklių 
mos lubos Rikliėnę Vietoje už
mušė; o kiti sužeisti—primušti.

Praėjusį šeštadienį, 
toji lūšna pati ėmus 
nes lūžo lubų balkiai, 
griuvo . tuo metu, kai 

šeima imėgojus. Krisda-
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Detroito Lietuviu Žinios
aprūpinta Visais vęliattsldš iria- «
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Mire Senas Detroi 
tietis Juozas 
Gudinąs

Krito negyvas suvalgęs 
vakarienę

Praeitą sekma-DETROIT.
dienj, rugpiučio 8 d., apie 7 vai. 
vakare pasimirė senas Detroito 
biznierius Juozas Gudinąs. Jis 
buvo 53 metų amžaius, gimęs 
leštrakjo kaime, Plutiškių pa
rapijoje, Mariampolės apskrity.

Nuliudifne paliko žmoną Ro
zaliją Yutkrinytę-Gudinierię, dti 
sūnūs, Juozą ir Albertą, tris 
bfrolius, Adomą, kuris užlaiko 
ūkį netoli Detroito; Andrių, 
Youngstown, Ohio, ir Praną; 
kurio gyvenimo vieta nežinoma. 
Velionis taipgi paliko ir seserį, 
bet nežinia nė kur ji gyvena, 
bet manoma, kad kur nors apie 
Bfrooktyn, N. Y. Paliko ir keli 
pusbroliai, Antanas ir Pranas 
Griškus, Andrius Kačergis, etc., 
ir daugybė kitų giminių ir ge
rų draugų.

Velionis Juozas Gudinąs iš
gyveno Detroite suvirs 25 me
tus. Alinės biznyje išbuvo apie 
15 metų, ,tad turėjo plačią pa
žintį tarpe Detroito lietuvių. 
Jis priklausė prie švento Anta
no Draugijos. Buvo tikintis 
žmogus ir liko palaidotas baž
nytinėmis apeigomis šv. Kry
žiaus kapinėse, rugpiučio 12 d.

. Velionis negalavo apie metus 
laiko. Sekmadienį su žmona ir 
Šeima buvo jšvdžiaVęs ukin. 
Gtįžo namo apie ketvirtą vai. 
po pietų. Jautėsi gerai. Paval
gė Vakarienę, iŠsigėrė stiklą vy
no ir tarė žmonai, eisiąs pasil
sėti. Ji tąda jšėj.Q į yąrąpdą at
sisėsti,. bet staiga išgirdo silp
ną balsą. Greitai įbėgo virtuvėn 
ir ten atrado vyrą, jau mirštan
tį. Jis tespėjo ištarti, kad “Man 
negerai.” Daktarai konstatavo, 
kad mirties priežastis buvo šir-

Šeima ir giminės paliko dide
liame skausme. Laidotuvėms pa
tarnavo direktorius Būzis.

—-M. Kemešienė.

Vizitas pas lietuvius 
prie “Walled Lake” 
ežero
Trys lietuviai ten turi gražius 

vasarnamius
DETROIT, MICH. — Praeitą 

sekmadienį man teko aplankyti 
VValled ežerą.

Apie antrą valandą po pietų 
susėdę j A. Vereckų didžiulį 
Chrysler, už valandos jau buvo
me prjė ežero kranto. Jis ran
dasi apie 35 mylias nuo Det
roito. v

Prie ežero yra įtehgti įvaitųs 
patogumai ir žaidimai, o kas 
buvo įdomiausia, ftai tas, kad 
prie kranto stovi hfert trys lie- 
tUVlški vasarnamiai, A. Ston
kaus, p. Verneckienės ir P. Am
brose. Visi namai puikus ir gra
žus. Stočkus turi net kelis “ko- 
tidžius” nuomavimui.

Sustojom pas b. Vėrneckiehę. 
Manėm maudytis, bet tas nela
basis lietus, kuris visiems sma
gumą atima veik kiekvieną sek
madienį, ir mus sutrukdė.

Linksmutė šeimininkė mus 
pakvietė vidun ir aprodė savo 
vasarnamį. Namas puikiai iš
taisytas, šešių kambarių bunga- 
lovV. Man sako, “Na, kada' atva
žiuok paviešėt savaitei laiko.” 
Pažadėjau būti apie Labor Day.

Netoli nuo p. Verneckienės 
vasarnamio ratldasl ir p. Ambro 
so namas. Tai turbut gražiau
sias namas visam ežero pakraš
tyje. Dviejų aukštų rezidencija,

dos įtaisymais:^ elektros pečiais 
ir kitais patogumais; Sū^ihin- 
kas užlaiko aidus darželį prie 
Tenth ir Fort strėeit, Detroite., 
Turi plačią pažifiiį Htp |ieiu» Progreso negalima SUšiabdjr

Detroite

NAUJIEMW<®W% &
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vių, tad svečių niekuomet be
trūksta puikiarhe vasarnamyje.

Maudytis Walled ežere yra 
patogu, ries maudynės privritiš- 
kos ir nėra susigrudirho.

Priš A. StoČkų ,

Neturėdami daug laiko grįžo
me pas p. A. Siočkų. Čia rado
me Staniuliij ir Adomaičių šei
mas. Staniuliai turi mažą duk
relę Kastukę, kdri riustebino vi
sus savo lietuviška kalba. Ji 
taip gražiai kalba, kad nesinori 
tikėti, jog ji tik apie 4 metų 
amžiaus. Patys pp. Staniuliai y- 
ra giihę ir a’iigę Amerikoje, bet 
višudrtiet tatp savęs kalbasi lie
tuviškai.

Tas daro 
dį.

Netrukus 
vejamas ir

ti. Jėigii žritogtis neskaito laik- 
raščią, tai jiš yrd kaip it atskil
tas nuo pasaulio;

“Naujienos” atheša Žihids iš 
yiSU pasaulio lietuvių gyvenimo; 
— kasdien, į jūsų liamūš. Jo‘s 
tbkdimfoja tik truputį daugiai! 
dviejų centų. Visi biznieriai; vi
si progresyviai žmohėš, užsiįli,ę- 
numeruokitė “Naujienas” ir 
garsinkite savo biznids “Nad- 
jiėhŪ” Detroito skyriuose. Mū
sų vietinis agentas y. BiitVidiš 
jtitriš širdingai patarnaus. ■ Jd 
adresas, V. Britvidis, 4049 9th 
Street, Ecorse, MičhigHii. Reį^ 
kalui atėjus, šdukitė telėfohti; 
VinMtvbocl 1-0789.

tad pū^šlvėš gerus įšblidžftiš. 
Aš niio savęs iihldti M; VėWi^ 
iiėl smagiai ptaleisti laiką;

■ ’ i... , . ' <’

Nuomininkai Dėtai*

labai malonų įsp.u- Rašykite į Detroito
iš vandens lietaus 
sušalęs atbėgo M.

Prakevičius. Visiems susėdus a- 
pie didelį stalą, A. Stočkus mus 
vaišino 
rimais, 
juokino 
tais.

Viską suvalgius ir išgėrus; 
jati buVb arti pusiaunakčio, tad 
atsisveikinę su ū. Sfočkum 
traukėm namų link. Nė nepaju
tau, kaip pasiekėm namus;

Pp. Vereckai Detroite užlaiko, 
puikų alaus datželį.

M. Kėriiėšiėiiė.

tai užkandžiais; tai gė- 
o p. Vereckienė visus 
savo puikiais anekdo-

Užlaiko Pavyzdingų 
Maisto KrautiiVę

DETROIT. — Thomaš Jurė
nas, 1405 Westmin^tęr street, 
yra vienas pavyzdihgiatisių vie
tos biznierių. Užlaiko didelę ir 
kuo švariausią maisto krautu
vę — “bučernę” ir “grosernę.” 
Jo biznio vieta randasi arti lie
tuvių švetito Jurgio bažnyčios.

Abu pp. Jurėnai savo pirkė
jams bando suteikti mandagų 
patarnavimą ir prekes parduo
da nupigintomis kainomis. Ten 
nusipirkęs maisto, pirkėjas vi
suomet būna patenkintas ir ko
kybe ir kainomis.

Th. Jurėnas yra nuolatinis 
“Naujienų” skaitytojas.

Kaip yra dideliš Uetrbiiaš sli 
jlriertiiesČiais, taip ir lietuviai 
gyvena pasiskirstę po visas, a- 
pielinkes. Jeigu kada prisieina 
draugus aplankyti, tai reikia 
keliauti pusėtinai laiko, kol nu
keliauji. Dabar turime “Naujie
nose” Detroito ir apiclinkės 
skyrių, kuris mums patarnau
ja žiniomis.

Prašome visų lietuvi^ rašyti 
į tą skyrių. Trumpas žinutes 
galima pdsiųšti UŽ vieną centą, 
surašius ant atvirutės. Galima 
slysti bile kada. Jei nepaspės 
vienam penktadieniui, tai žinios 
bus įdėtos kitą penktadienį. 
Taip palaikydami skyrių, turė
sime ddug žinučių ir Skyrius 
bus įdomus; • ■ •' '

Detroito1Naujienų Skyriaus
'Komisija.

Išvyko 
Atostogoms

DETttOIT. —• Praeitą sekma
dienį, rugp. 8 d., atostogoms iš
vyko drg. M. Voverienė. Ato
stogas praleis Wilkes Barre, 
Pa.; kur dalyvaus Jurgio Balfe- 
vičiaus vestuvės^ ir ta proga 
aplankys savo seną motinėlę it 
sesutes:

Paviešėjusi Pennsylvanjjoje 
porą savaičių, drg. Veverierie

Naujienų” Agentas, grįš atgal į Detroitą. Manau,

RYME — Pataikaudamas Ispanijos fašistams-SUki- 
lėliams, Italijos diktatorius. Missolini, pakvietė būrį jų 
vaikų Ryman. Ten jie buvo apgiiiKluOti tikrais šutuvais 
ir maršavo gatvėmis, ’ Acine Phbt'o

' į-'-'--........

įsteigė šživū iittijąj yrh dtdėiiš 
bUilį thifeiiifidd

Prieš depresiją if iki 
ftiėtą Dėtfttftas smarkiai dti^o. 
lak buvo darpiiii ibiai iŠ ūkių; 
16 mylių rilio rijiėštb Wtušėš, ir 
vis šekėši 'a^ėritarids tie lotai 
parduoti.

DfepfėSij ai ližėj riš, pirkėjai 16- 
ttis palikė, statyba sdsto'jo; d 
pačiaihe ririeštė ddtig kas šėfiūd 
iiamtiS išgrioVe. Namai palikė 
be vbrtėš^ ir daiigybė jų bttv 
tuščių: žrnonėS; kurie pirko na
mus, tnažai įmokėdami; jitos ap
leido; tuos, kurie įmokėjo dau
giau, bet neturėjo pinigų tęsti 
rnokėjimtis — išvarė, jų namus 
daugelyje vietų . atėmė didieji 
trustai ir patys pradėjb jUOs 
nuomuoti.

t » į . v »

< Daug žmonių privažiavo 
Deiroitan

1934 fnėtais nuomos pradėjo 
po truputį kilti, o štai, 1937 
metais; visiėins geriau pradėjusį 
dirbti; privažiavo tiek žmėnių iš 
visų apielinkią, kad butų pri
truko, o nuomos šoko aukštyn. 
Unija iškovojo aukštesnes al
gas dirbtuvėse, bet ir pragyve
nimas pabrango*

Kovą priėš tylančiai riuėmaš 
neseniai pradėjo naujai StiŠior- 
ganizavuši riūbmihiiikų uhija. 
Mitihguoše yi-a višokiritisių hu- 
siskuridimy: -H

“Teiitviile”
/ Vasaros laiku kai kurie gVVe

na palapinėse i h- namuose ant 
dviėjų ratiįh -+* “traiieriuėše.” 
šeimyiiai, kiiri turi daugiau Vrii- 
kų; suriku rasti butą; nors ji ir 
turi pinigus nUėm,a,i ližsiriiokė- 
iti. Kai kurie nuomininkai nusi^ 
skundžia; kadk “keturis metiiš 
atgal rhdkėjąii $10 ttiiomėš, d 
dabar įiakėiė iki $48, o pleište^ 
riš išgriuvus, stogas kiądržls; 
savininkas nieko nepa'išb: Sa
ko, jei nori, kraustykis lūuk.” 
riet kiąusimnš kur, jėį britą nė
ra. Valdžios namai dar nepa
statyti; Seni Sugriauti, ištišaiš 
kvartalais skiepai išmūryti, d 
sienos nekyli, žmonės laukid 
modėtiiiškų riąmiį pigidftiiš iitib* 
iriomis, bet niekas jū nestato. 
Valdžia sako, kad tdkiūš riamuš 
pėfbrangu štątyti.

šeimynos išmestos iš namij 
apgyvendinamos palapinėse — 
tentuose. Kai (buvo atsisakyta 
mėkėti buomas bedarbių šei- 
šeimomS. daklaiid toiinty Re1* 
lief Cbmmittėe palūpihėše ap^ 
gyvendino net 50 šeimynų iŠ 

■ • * /

kunigo Caughlin miesto Royal 
Oak, kufiš yra' šūle D'ėttoito. Tū 
kolonija yfa«v miešto šohe it 
žmonėš ją vadiha “Teiitviile.” 
Bedarbių šelpimo komisija, sa
ko, kad negali mokėti nuomų, 
nes jos yra peraukštos, ir ko- 
niišija rienofų kftd ją fjeficbuig 
išnaudotų namų savininkai.

Trijų Tukštafioiiį Mylių Atostogos
: Rašo LIUTKŲ KAZYS

............... n 7,r. žffli AiiMfflii, ui, o t m,

(Drg. Kazys Liutkus, CHiča- 
go apleidęs birželio 3(1 d., ke- 
HavU per kėtiiHas savaitės ry
tinėse valstijose? hpljthftyddihhš 
Visą eilę stattibėšriią liėttivlškų 
kolonijų ir p&Šimlltyddthas šu 
tą Komiją vėikejdiš. Airis sa
vaitę laiko atgal jis šugfįŽb lt 
kfi^igykeiiO sūvb brite; iiėš 6918 
So. Artesiah , riVėiiiiėį ftuf kūš 
Vakaras; kelibmiŠ pasktitihėmiS 
dienomis, vienaihė kdttiba^yjė 
Rėt ilgas valriridūš žibėjti Elek
tros šviesa, žibėjo rife be rei
kalo; Drg; iiiiitkiįš; grįžus na
mo iš darbo, ra&ė šavb kelio- 
hėš įsptidžiiiš. Šiandien pirinaš 
skyrius tų įspūdžių jiiri yfriskyrius tų įspūdžių jriti 
l<l^aiijlėri6;se,,J.

Kai žmogus gyVeni ant 
tos; tai atrodo, kad kur 
išvažiuoti yra labai daug' ne- 
pktdgdiiitj. Bet k&i Sėdi bėht Į 
kokius' ratus, tai ir važihoji 
kur ratai veža.

Taip Jvykb ir su mamm. Bir-i 
želio 30 d. SėdaU į pilkėjo šti-i 
nies Vežantis fatuš “Grey- 
hound Biiš” ir pašilėidau va
žiuoti dieną, tbžiddti naktį į 
Pytų kraštą, kur fatidUSi kėlin
ukas 
feas, 
kytų
ir apie 
Pittsburghe. čia persėdom į ki
tą busą ir, snausdami karth 
sli kitais sankeleiviais; pfer Pa.

vife- 
norš

mano senų “tėvynių”. Bu- 
taip sakant, gerai “pala- 
šunų”, traukia smarkiai 

Vidiihiaktį aš jau

w ■ f -- - — y

aukštus kalnus traukiam tdlyn 
ir tolyn. Išaušsta gražus, gied
ras rytas. Saulė, užlipus tarsi 
ant aukštojo kalno; sveikina 
mus visus savo skaisčiais /tyto 
spinduliais. Qražu, smagu it 
linksma!

Keletas jaunuoliu tūri j suda
rė chorą ir sudainaVO liiikšthų 
dainų, kas keleiviams davė 
smagesnį ūpą. Viena 
sankeieivė, su kuria man bu
vo laimė greta sėdėii, sako: 
žiūrėk, tai istoriška vieta 
Clellysburg, kuj Prez. Abraham 
Lincoln, apie 73 metus atgal 
vedė karą už panaikinimą ver
gijos Jungtinėse Valstijose, čid 
liko galutinai sumušti planta
toriai, atžagareiviai, vergijos 
šalininkai. Čia buvo „atsteigtd 
pilnoji laisvė ir juodveidžiai 
buvo paliuosuoti iš vergijos; 
Sustojo musų busas, davė 
mums arti valandą laiko poil
sio. Aš, pasinaudodamas ptOgU; 
peržiurėjau keletą vaizdų toš 
istoriškos vietos, tikriaus pasa
kius, gražaus parko. Nors ši 
vieta map buvo ir pirmiau Ži
noma, bet šiuom kart aš ga
vau dar keletą naujų vaizdiii- 
gų įspūdžių, štai, prieš akis 
man stovi daugelis anų laikų 
karo patrankų ir kitų ginklų, 
kurie atrodo tokie prasti, toki 
menkučiai palyginti prie da
bartinių moderninių karo gin 
klų; Dabar Viepas kareivis ga

jauna _■.

Ii išžudyti į kėllM fflltttlibs 
tukstančilrs žmonių, kuomet, 
anttdl Ižtikubs, tą gūlėjd pada
ryti tik tūkstantinė armija ir, 
tai ne per vieną dieną, 'tai ma
tote, kokios baisios mintys su
sidaro apie ateities karus, bž- 
tad, kiekvieno žtnogatiš šVėhta 
pareiga yra būti priešu Bėht 
kokio karo. Ant kiek progre
sas it technika yfr# pakilus ka- 
fb gittklūbSė, ant tiek ir dar 
ddugiahš mūšų prdtaš tūri būt 
Išlavintas kovoti už taiką, už- 
p&naikitiimą kaf-ą aht višadbš. 
Bet dfejė, taip hėra!..
* (Bes daugiau)

u.

VILNIUS
paveIksLuOsė—

JBinkio it Tardjio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu 
TIKTAI 
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. RALSTfcb St. 

CHICAGOi ILL.
—;■

I1

fiarsinkites “N-nose

UNIVERSAL
* FOOD STORES *

koj^ERAClJOS ŠANDfiLIS, 3150 WEST 51 -ST STREET/1 TfeL. PROSĖECT 2261 

ft ' . . . AVIMAS 1

Penktadienį ir Šeštadieni —~ Rugniti^io 13 ir 14

Rflll 1/ AA carnatičn M II K A V UNIVERSAL ivIILIVAu gDENs
•- į A.

HČL SCHtTLŽfe riiSČUlT COMPANY 
stitEAMLlNE (10 unc. pdkA ■
ASSOkTfib COOKlĖS
NEyVsBoYs...
{•Doiibie Whipjpedj
(MA.ftSftMALLOW)
ČALtĖOkNtA
Orange

■ NECTAtl
UNC. KfeNAi

2UŽ 19d
FAIRPLAY TRINTAS

PINEAPPLE

MORICH CUTŠ OF TIPS

ASPARAGUS
No'. 300 I K p
KENAI, ..................... I ’UV

19c

McLaughhn s 
MANOR HOUSE

Kava
1 sv. džiaras29£

AUKŠTI
kknai

23c

loosė-w1lės bis. co.
SUNSHINE

Antoillette
KUKIAI

- 1 S“ 15c
THE tjNfvfeRSAL FoOb
— MAISTO KRAUTUVĖS

UNIVERSAL

SLYVOS
1 sv. dėžė ilc

UNIVERSAL

z"- .
'2.7 ®

« 9.

i ® -

SALAD DRESSING
■**

Kvort. džiar *

290
SIP-IT

(Vaisių Gėrimas)

3 pak. j ()0

JUOKAI MILTAI is s:
STORES _______

S ATSAKO Už KOKYBĘ — KAINAS IR 
patarnavimą

.■Tr, m L i,... ;...............;.......................... csu-aa.

rinso nt
LiUEbUoy MUlLAš ..............Ž tiž 130
LUX VEIDO MUILAS .............i už

SOAP FLAkEŠ itateLt
MAŽI . 9c

- Pati gČroji
- Šfeiminiiifcė: Poetei tamstą 
atleido drikstyvesnieji šeimD 
riirtkai?” ' „ , I

Tarnaite: “Kad aš^pamirš- 
daVdu vaikus jjįtadsti”.

Vaikai Viėnri balsu eiriė šau
kti: “Mairlyt; šitą paimk; tai 
pati geroji!” ’ į

Garšiiikte “N-iitise”

—-—................. .—.-Ji.—.J. ■ .. ■- .. ■

GRAvČNSTEIN’S CALirdŪNu^—~ 
VALgVaIui' obuoliai .....  4 sv
PRINOKĖ'TOMA tfes  ;  2 sv fc 
Galifornijbs iiarllclt GRUŠIOS 3 sv 
Siinkist ORANU2IAI (2'20 didž ) 1. ‘ Z2* 
•- - ....................39^
PAMATYKIT MtJSV~Mwt£

DEPARTAMENTĄ 08
CLĖANŠĖft

own

6 dėžutės 21c



t

1739 SO. HALSTED STREET

ANGLYS — COAL
Atidarė Bizni

Buvęs.

(Vardai ir pavarde)

(Adresas)šiais
Didelis išpardavimas (Miestai ir valstija)

Basinskio bizriiavietė
»

No.

net No.

• RESTAURANTAINo.

Avenue
5727.

ir
Ke-

Ji 
ap- 
ge-

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670
Užsisakydami prisiųskite 

money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

85 KITI BARGENAI TAIP $ jį 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP.....V

Chrysler Dyleris 
TAIPGI 

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai prostatom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger / 

į tavemus ir i namus bačkonfs 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distrihuting Company.
J. šeštokas. Tel. Pro^nect 6012
Z 5652-54 Wes* 64th Place

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, IIL 

čh įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----—„

,H-i— R krotint

$

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

PETE YOTTNG
82nd und Kean

♦ FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

Diena Iš Dienos

Detroitiečiai 
Grakauskai 
Chicagoje

18 APIELINKE. — Pp. Bla- 
dislovas ir Marijona Grakaus
kai, 8630 W. Fort Street, De- 
troit, Michigan, tavernininkai, 
lankėsi Chicagoje, pas savo 
brolį Petrą Grakauską, 18-tos 
Apielinkės gyventoją. t

Paviešėję porą dienų, detroi- 
tiečiai Chicagoje aplankė bro
lį, seseris ir kitus gimines. Iš
leistuvių vakarienę svečiams 
pataisė pp. Frank ir Martha 
Wismontai, 1701 
Street. Rugpiučio 
Grakauskai grįžo 
Kartu išvažiavo ir 
kauskas, brolis ir Sophie Racco 
su pp. Wismontų dukrele.

Senas Petras.

So. Halsted
10 d., pp. 
į Detroitą.

Petras Gra-

Vis-
6108 
savo

Šimtą Litų 
Iš Lietuvos

ENGLEWOOD. — Ray 
tartas, p. Anna Dovgin, 
So. State Street, sūnūs, 
gimtadieniui sulaukė gražios 
dovanos iš Lietuvos, šiaulietė 
p-lė Petronėlė Yuravičiutė, p- 
os Dovgin sesutė, atsiuntė 100 
litų, kuriuos iškeltus į ameri
kietiškus pinigus buvo $16.75.

Mat, nevisiems ' Lietuvoje 
yra blogai, kad gali siuntinėti 
pinigus į Ameriką. P-jė Yura
vičiutė yra siuvėja, gerai pa
tyrusi savo darbe.

Senas Petras.

Kerioshiečiai 
“Naujienų” 
Piknike.

Pp. Karczauskai su dukrele, 
Juozas Marcinkus ir pp. Drau
gai nutarė būtinai dalyvauti 
“Naujienų” piknike, Kaip.-pa
sakė, taip padarė! AnkstŪ'i^- 
tą, kaip d valandą, pereitą sek
madienį, jau buvo Chicagoje, 
pas gerai žinomus MaVųuette- 
parkiečius pp. J. J. Osinskius, 
6601 So. Albany avenue. Mat> 
pp. Karczauskai ir kiti yra pp. 
Osinskių geri draugai ir para- 
pijonys. Atvažiavę kenoshie- 
čiai sako, vienu kartu viską at
likom: aplankėm draugus, m?- 
važiuosime į pikniką ir ten 
pauliosime.

“Po gardžių pietų pas Osin
skius, visi išskubėjo, kad nepa
vėluoti piknikan ir savo “liu
kės” pamėginti. Marcinkus tu
ri naują Lafayette automobilį, 
o Karczauskas kįek senesnį 
Nash. Jie ėmė lenktyniuotis ir 
traukė taip smarkiai, kad 
akyse mirgėjo.

Kaip matant pasirodė 
“Naujienų” pikniko iškaba, 
noshiečiai nusigando pamatę 
eiles automobilių ir minias žmo
nių. Sako, mums jai? nėra vie
tos, Bet Ošinskienė tik juokės, 
kvatojos iš kenoshiečių išgąs
čio. “ ‘Naujienų’ parengimai 
visuomet tokie būna,” ji pa* 
aiškino.

Kenoshiečiams piknikas pa
tiko. Tai buvo įspūdingas pik
nikas, jie kalbėjo. O jau. bar- kink jauną kartą būti ištiki-

PETERI PEN

tenderiai tiek nuvaišino juos, 
kad, sako, pradėjo silpnyn ei
ti.

“Valio ‘Naujienoms’, valio 
naujieniečiams, busime pas jus 
kitu kart!”

Beje, Marcinkus pabandė 
“liukės” prie saldainių. Ir “liu- 
kį” jis tūrėjo, nes laimėjo sal
dainių u*ž $10.00. Atvažiuok 
Marcinkau kitą kartą, gal lai
mė ' dar daugiau nusišypsos.

Draugė.

Iš Tucson, , 
Arizona

Chicagietis Steve Maezes ra
šo “Naujienoms” iš Tucson, 
Arizona, kur atostogauja:

“Ir čia gyvendamas aš skai
tau ‘Naujienas’. Pradėjau skai
tyti kaip tik apvažiavau iš Lie
tuvos, ir skaitysiu kol aplin
kybės pavėlins. Aš be ‘Naujie
nų’ negaliu būti, ištikrųjų, taip 
kaip žuvis be vandens. Yra 
man malonu? žinoti visas žinias 
iš pasaulio, ir nei viename laik
raštyje jų tiek nerandu kiek 
‘Naujienose’.” ■,

žada Grjžti Iš 
Lietuvos

\ , '' ■ '
Marijona Andrijauskienė, chi~ 

cagietė, kuri prieš kiek laiko 
išvyko Lietuvon, mano grįžti 
apie pabaigą šio mėnesio, 
lankėsi gimtinėje, Šakių 
skrityje. Lietuvon išplaukė 
gūžės 18 d.

Kalbos Nei 
Nereikia Mokėti .

Mr. ir Mrs. Morris, nuo 4201 
So. Western Boulevard sako, 
kad lietuviškai nėmoka, vienok 
niekuomet nepraleidžia “Nau
jienų” pikniko. Jie ten sma
giausiai praleidžia savo laiką.

Po paskutinio pikniko, se
kančios dienos, vakarą p. Mor
ris skundėsi kad jo dar nega
li “užmiršti”.

Rengia Išleistuves 
Skautui S. Jurionui

BRIDGEPORTAS. ' 
metais Amerikoje buvo įvairių
svečių iš Lietuvos: sportinin
kai, seimo atstovai ir skauti
ninkai. Vienas iš skautų, Sta
sys Jurionas pasiliko kiek il- 
giaus aplankyti savo gimines 
ir pažįstamus parapijonus.

Jam Amerika labai patinka, 
vienok turi grįžti Lietuvon, 
nes ten jau per 13 metų mo
kytojauja. Netrukus vaikučiai 
pradės grįžti į mokyklą ir p. 
Jurionas turi būti savo vieto
je.

Atsisveikinimui su svečiu 
šeštadienį, rugpiučio 14 d., 
įvyks išleistuvės J. Mazeliaus- 
ko svetainėje, prie 3259 South 
Union avenue. I tas išleistuves 
yra suprašyti gimines ir para- 
pijonai. Kai kuriuos Tauragės 
apskričio naumiestiškius, garo- 
iomiškius bei degutiškius ne
galėjom \?žkviesti asmeniškai, 
nes neturėjom adreso, bet šiuo- 
mi per laikraštį prašom jų at
silankyti, kaip 8 vai. vak. Kar
tu pąspausime ranką svečiui, 
pasakysime “Sudiev Stasi, mo- 

mais tėvynės vaikais ir nepa
miršk musų, gyvenančių Ame
rikoje”. i

R. Mazelianskiene

su

Ir

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Sheppard Lehnoff, 31,'
Anna Kingans, 27

Frank Yushkaitis, 25, su
ma Malance, 23

Joseph Monlis, '23, su Violet
Sebek, 21

Charles Mikulis, 24, su Car-
mella Bonaparet, 22

Anton Vanis, Jr., 27, su Lu-
cille Sene, 21

Peter Abazanis, 26, su Ber-
nice Mątty, 24

Walter Szastecki, 26, su Lot-
tie Sala, 18 ■

Frank Kivinn, 25, su Sophie
Metricks, 24

Bruno Daukshas, 28, su Ber-
nice Skirmontas, 24

Reikalauja
Perskiras

Anna Shafranas
Shafranas.

nuo Peter

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

BRIDGEPORTAS. — Anta
nas Gudaitis, jaunas vietos po
litikierius, sumanė eiti į biznį. 
Matyt, jam labiausiai patiko 
taverno biznis. Nupirko jis 
alinę šalę laid. direktoriaus S. 
Mažeikos, 3321 So. Lituanica 
avenue ir pradėjo “bizniavo
te.

Antanas buvo manęs turėti 
atidarymo iškilmes kaip šį šeš
tadienį, bet, matyt, nesuspėjo. 
Kad viską gerai sutvarkius ir 
kuo moderniškiausiai ..įrengus, 
'jis atidėjo “grand opęning” iki 
rugpiučio 21 d.

Reporteris M.

Town of Lake apylinkėj ran
dasi Z. Basinskio bizniavietč 
adresu 1707, taipgi 1741-43 
West 47 th streėt.

Jau kurį laiką čia eina di
džiulis įvairių įvairiausių na
mams reikmenių (rakandų) iš
pardavimas. Kainos nepapras
tai' žemos. Jos yra žemos to
dėl, kad parduodama prekės 
nukentėjusios dėl gaisro.

Ne kiek jos nukentėjo. O jei 
apdulko arba buvo aptaškytos 
vandens, tai išleidžiami iš krau
tuvės daiktai yra nuvalyti, nųv 
šveisti, nesiskiria nuo naujų. 
Gi kainos numuštos taip že
mai tikslu išparduoti juo grei
čiau senąjį staką. Kam yra 
reikalas, tai dabar gera progą 
įsigyti {lamams reikmenių vi
sai nebrangiai.

,Skeibimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Rado Laimę 
Sostinėje

Frank R. Alexander Jr.
Užbaigęs mokslus Tilden 

High School mokykloje ir iš
vykęs į Jungtinių Valstijų so
stinę Washingtoh, D. C., to
liau mokslus tęsti, jaunas chi
cagietis Frank R. Alėxąnder Jr. 
rado ten keleriopos laimės.

Neilgai ten buvojęs, jis ga
vo tarnybą svarbioje federalė- 
•je įstaigoje, Interstate Com- 
merce Commission, kuri rūpi
nasi visa stambia Amerikos 

‘.prekyba.
1 Prieš kiek laiko sutiko ir 
gražią merginą, kurios šypse
na ir akys jaunuolį paviliojo. 
Jis praneša savo draugams 
Chicągoje, kad rugpjūčio 14 d., 
tai yra rytoj, maršuos prie al
toriaus. Laimingoji panelė yra 
Miss Catherine Breau, iš Ban- 
gor» Maine valstijos.

Jaunuoliai ..tėvai yra chica- 
giečiai pp. Frank Alexander.

. (Sp)
. •■v

Gyveno Prieš 45 
Milionus Metų

Atrado mokslui! dar nežino
mo gyvulio gnaUČius. Tai vie
nas iš ankstybųjų didžiųjų gy
vulių, gyvenusią prieš 45 mi
lionus metų. ''

Jį atrado Field muziejaus 
ekspedicija, "kūr^. darė kasinė
jimus Koloradus* apylinkėse.

‘PARDAVIMUI
2 AUKŠTŲ MŪRAS—5 ir 5 kam
bariai. Karštu vandenių apšildy
mas. 5748 So. Whipple St.

Karna $8,150
TIKRAS BARGENAS—6 kamb. 
muro bungalow, karštu vandeniu 
apšildymas. Galima < / $5-500 
tuojau užimti. ...4......
2 AUKŠTŲ MEDINIS namas, 4 
ir 4 karhb. Cemento' pamatas. 
Naujai išdekoruotas. Washtenaw 
Avė., arti 45th St. .... $4.100
2'AUKŠTŲ MURO namas, 5 ir 6 
kambarių flatai. 3 katnbąriai beis- 
mente. Karšto vandens anšildymas 
Claremont Avė. arti $7.500 

. 55th . St. Kaina ........
BARGENAS—Wood St. arti 36th 
St. 2 aukštų muro krautuvė ir Ra
tai. Taipgi parduos su bekernės 
ša.pa, 7 kambarių . rezidenciją.
2 AUKŠTŲ MEDINIS su flatu 
atike. 5805 S. Ada St. $3.000 
Kajna ............. ............
DAUG KITŲ TIKRŲ 

BARGĘNŲ! ‘ 
Atsilankykit Pasiteirauti.

Frank V. 
Zintak Co.

4353 Archer Avė
Tel. VIRGINIA 0719

——

265 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
545 
475 
595 
595

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ

FABRIKO DYLERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS 

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAWFORD
Plymouth ’35 5-pass. $365 
de luxe tour. Sedan .......
Plymouth ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
Oldsmobile ’36 5-pass. • 
de luxe tour. Sedan .......
Dodge ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
Dodge *35 5-pass.. 
de lujęe touring Sedan .... 
Chevrolet ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
Chevrolet ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
Ford ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan v.......
De Soto ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
Chrysler ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
Chrysler ’35 Airflow 6-p. 
dę luxe tr0/ Sedan ...........
Terraplane ’36 5-pass. 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
Hudson ’36 5-pass. Sedan, 
tour. pilnai Įrengtas ......
Vartotas Packard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažierių de luxe tr. Sedan 835
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.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

e 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 aųtomobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00; 
kurį tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.
U------------------A -- ■’ ' '

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų panio-

68— DEKLAMATOR 1 U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ w
69— EILĖS IR PROZA.
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- OEę 
lapių knyga ..........

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eiles. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 GfiČ 
pusi, knyga ....

MADOS

Pėnktadięnisž ruffp. 13; Į937

NAUJA “KULTŪRA” 
No. 6-7
TURINYS: /

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

Ispanijoj Pilietinio karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys —

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

.... ......................  J. Lazauskas 
Eilėraštis     Juozas Kruminas 
ĘilSraščiai iš Skandinavijos —

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

kas. ■ » -
Dalia .............. . Juozas Kruminas

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
Galima gauti

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančią čia 
skelbimų ^negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus

No. 4470—Mažai mergytei sukne- Kausite informacijų, jeigu tik jų bus 
lč ir kelnaitės. Sukirptos mieros 2, Į galima gauti.
4, 6, 8 ir 10 metų amžiaus mergai- - 
tėm.

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

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė. ,

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

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .... .....................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

OFISE ............. -.....
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
550
$20

...... 51
HOSPITAL

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTAJJAVJČlAI 

užlaiko naujai Įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

Marauette Park Tavern
2709 West 71st Street 
Tel. GrovehiU 8678.
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SUSIRINKIMAI
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Už 1/2 mil. litų įvežta 
į Lietuvą brangiųjų

kili'j ......  IIU- 'T
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■' Ll 'T I 11 JII II hr^r^mrįiiįi Į I lyyiMin ,i.iwi į .jį į' . ... ij i i. u . J Ll'W ,. j. ■.« ) P j^11 "l"ll * I ")■ " n ■■W|į j IMIIIIJ ų

totore** '* ■ ........ "■*
%

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašaipiais Kliubas 12 
Wąrdoj ląikys mėnesinį susirinkimą sekmadieny, rugpjū

čio 15 d., 1 valandą popiet, Hollywood svst, £417 43
gt, Nariai privalo skaitlingai ąuairinktj, taipgi atsiskaityt 
su pikniko serijomis, kąd komitetui nebūtų keblumų su? 
tvarkyti serijas, —Paul J. Petraitis, raštininkas.

* . F • . •
įt . A. ' *

Kriaučių Lokalo 269, A. C. W- of A., susirinkimas įvyks pepk- 
tadieny, 13 d. rugpiučio, Amalgamated centro name, 333 S. 
Aąhlaųd Blvd., 7 :30 vai, vak. Nariai malonėkite dalyvauti.

Valdlybą,
R 111 JĮ'11 RFIRi”1! |IIII!WW»

Joniškiečių Labdarybės ir Kultųros Kliubas turės sąvo mėnesi
nį susirinkimą penktadienį, rugpiučio 13 d„ 7:30 yal. va- 
kare, p, J, Juškos svetainėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
privalo būti. Bus atskaita iš buvusio pikniko. Atsiveskit 
nors po vieną naują narį. —B. Vaitekūnas, rašt.

Lietuvių Tautinė Parapija šaukia mjtipgą aji prakalbpmis. Bus 
keli kalbėtojai ir bus bankierius p. Chapas. Jis nori su vi
sais senais parapijonais pasikalbėti .apie dalykus, kurie 
yra laibai svarbus, Ir mes norim, kad visi nariai iš West- 
vilte susivienytų su Chicagos pgrapijopais Ir pagelbėtų Chi- 
cagM Lietuvių Tautiškai Bažnyčiai, Mitingas bus nedėlios 
dieną, rugpiučio 16, 1 valandą po pietų Sandaros svetai
nėje, 814 W, 83rd St, Prašome visus, kurie prijaučia tau
tiškai parapijai, atsilankyti, -^Komitetas, 

,?.TWiruini mT.'ifiT 'wvimrų'w.....................................:....................... . .........

PARENGIMAI
W«W^W».W)HII,1.1. ' I ,IWI W

Gatfield Bark Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašaipiais Klubas ren
gia puikų išvažiavimą šeštadieny, rugpiučio 14 d-, Shady 
Tree Jnn (Spaičia darže), WiUow Springs, ilk pradžia 5 
P, M, Jžanga veltui. Prašom atsilankyti, Visus kviečia

Išvažiavimo Rengimo Ęom. ,

(DOMIAI IŠSIUVINĖTA

g- ,'U a »n.wu». 11.

KAPA LOVAI

PATTĘRN W49
Lengvai ir greitai išainVinėsit šią kapą jei var- 

taait 8ioreanius siūlus, Materialas taipgi turi būt rupus ir 
staras, .

TUmO ©fcPSPREAP
No, W8

mm.

akmenų
Brangakmenų prekyba

Lietuvoje

NAUJIENOS NEEDLEORAFT DEPTu 
į w ^,1 lUi ».

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavytį No.

Vardas ir pavardė

| Adresas

1 Miestas ir valstija 
» m *c» T*

IJ Ų u;, jįiiį. I'mn .1 ...H.uil ■. L .'i ’« '■ --
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Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 

Chieagoa Lietuviu Draugijai, ši Draugija yra pašaluos, pomirnniiL ir 
kultūras tu’gantaariia, Pašaipa ligoje S? $6, $13, Iį6 per savaitę, Ify 
mirtlnė $800, taipgi grabneiial, vežimas, kvletkai. Dabar nąuįi nariai 
priimami nuo 13 iki 48 m. amžiaus, pasibaigus šiam vajui bus prL 
imami nariais tiktai iki 40 m, ir iatojimas bus kur kas aukštesnis, 
Raudokitės proga, rąšykitės dabar.

Mėnesiniai mokėjai Praugijon mi 50c, 75cn $1,35 pagal 
priklausomą skyrių, įstojimas eina pagal amžių, Nauji pynĮL įsira
šė Draugijai iki gruodžio (December) U d. s, m., gaus tikietų ver, 
lės $3.53 veltui | Draugijos Konkursu Rankieta, kuris nyk8 gruodšm 
11 d. Olympic Hali Room, Įsirašyti Draugijoj galima per musų kOOi 
kursantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugija8 ofise.

Praugijoa ofisas atidarąs; ketvegais — 9 ryto iki 9 vai, vakaro, 
panedėliais 9 ryto iki 5 yaVvakvo ir nedėldięniįjį 
1 vak popiet, Kiekvienas ............
kalas stovyje, yrą Į

/ 
f

Brangiųjų metalų dirbinių įr 
brangakmenų įvežimas ir pre
kyba Lietuvoje visuomet ląbai 
Šviravo. Lietuva, kaipo grynai 
žemės ūkio kraštas, nedaug te
reikalauja visų tų ištaigingų 
papuošalų, o> Juietuvos miesčio- 
nys taip pat nepasižymi ypatin
gu dabitumu. žinoma, šios rų- 
šies prekyba pareina ir nuo 
krašto gerbūvio.

Pažvelgę į paskutinių 1931— 
i9dū metų minėtų grynai pra- 
oangos dalykų importą ję pre
kybą, pamatysime štai kokį 
vaizuą. 1921 metais, pagal oti- 
ciąję statistiką, brangiųjų me
talų dirbinių ir brangakmenų 
ouvo įgabenta į Lietuvą iš vi
so 18d,909 lt, Po ta, kraštai 
pajutus ūkiškas sunkumus, šių 
dalykų įvežimas žymiai sumažė
jo. pavyzdžiui, W38 metais jų 
jvejstą Lietuvon tik už 32,900 
it., iha 
1934 m 
m. už 4.4,000 lt.

1936 metais, jau turime kitą 
vaizdą. Pernai tų prabangos 
dalykų įvežimas smarkiai pašo
ko įr brangakmenų buvo im
portuota net už 430,500 It, ąip: 
mą. Taigi kyla klausimas^ko- 
dėt brangiųjų metalų dirbinių 
ir brangakmenų pernai net de-, 
šimteriopai’ padidėjo. Ar gi ir 
tų prabangos dalykų paklausa 
musų krašte taip staigiai paki-‘ 
lo. Maža to. šių prabangos da-* 
lykų įvežimas rodo tendenciją 
dar kilti, nes šiais metais per 
pirmuosius tris mėnesius šios 
rųšies prekių įvežta,. ų| 346,80Q 
It., taigi daugiau riegtųpuse vi
sų pefėitų *iftetų įvežimo. Tad 
&r ištikrųjų^mu»UF "krašto gyi5 
ventojai jau tiek išpuikėjo, kad 
prireikė tiek padidinti šių ima- 
bangos dalykų importą,

Patys šios, srities pirkliai pa^ 
tvirtina, kad pastaruoju laiku 
šių prabangos dalykų paklausa 
tikrai yra padidėjusi, bet gal ne 
tokiame laipsny, kiek yra pa* 
didėjęs jų importas. Taigi kame 
gi gludi tikroji tij prekių im* 
perto padidėjimo priežastis ? 
TenkUs prisiminti,, kad pernai 
bemaž 90% visų brangiųjų me? 
talų pirkinių atgabenta iš Beb 
gijos, iš kur ankššiau šių pre
kių visai nebuvo importuojama, 
O Belgijoj,’ kaip žiąia, Antver
penas yra brangakmenų preky
bos centras, šiais devizų ir( va
liutų išvežimo suvaržymo lai” 
kais visame pasaulyje tinka-’ 
miausia keliaujant laikyti prie 
savęs vadinamus “valiutinius 

1 akmenis”, nes auksas ir sldab* 
Į ras tam tikrais atvejais trak- 
■ tuojąmas kaip valiuta. Ar tik 
ne šia prasme galima išaiškinti 
Belgijos pasirodymą musų pra^ 
bangos dalykų importe su paly? 
ginti didele suma,' Taigi reikaų 
las eina ne apie musų piliečių 
ištaigingumo padidėjimą, o apie 
būdą keliaujantieina pasiimti su 
savim didesnę valiutos normą.

• šį spėjimą patvirtina’ ir iš 
brangakmenų sostinės Antper- 
peno gaunamos žinios. Brang
akmenų prekyba ten yra labai 
pagyvėjusi, nes “valiutinių ak” 
menų*' paklausos yra didelės iš 
visos Ęųropos, ^Tsb,

už 56,800 lt., 
ųž 33,100 lt, ir 1935

UU. V TT "-'T''-".'':
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- 8 ryto Ibi 
vienas Chkagoa ir apylinkės lietuvis, ^rameaveb 
kvieėįainaę rašytis chicagos lietuvių DRAU?

pagedėliais
I vab popt 
r
GIJŲN,

CHICAGQ8 LIETUVIU DRAUGUOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
■ ir»Mii **

- — - V.

MiscęUftne<w

Tel. Viėtory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagęi- 
daujapia. ‘

ĘRIDGEPŲlRT RPORING CO,
3216 So. Dalsted Stree|

.  ' ■ ' t «7

Help Wanted~~Female
Darbininkių reik}*

Personai
Asmenų Jęšfco

PAIEŠKŲJIMAS,
PA1EŠKĄŲ TėVQ JONO PIET- 

ROVIGH. Pirmiaus gyveno 1712 
Keenon st., Ghicagp, Motina Victpr 
rįą Relugą vėliausia gyvępo 844 N. 
Winchester ąve. 'Kas apie juos žino
te arba jie patys> malonėkite praneš
ti į Naujienas tel. Canąl 8500 Lai
vakorčių skyriui. Jų supus Viktoras 
Pietrovich prašo atsišaukti, turi la
bai svarbų reikalą.

PATYRUSI MERGINA; lengvas 
namų darbas; virimas; . 4 užaugę 
samdomi; pasilikti; $8; telefopųokit 
vakarais; Nevada 2087.

PATIKĖTINA MERGINA ąr mo
teris; abelnas najpų dąrbąs; ųėra 
virimo; nėra skalbimo j nėra vaįkų; 
Canal OQ02.

—t 'i-rr--r.-......-I',.', "tr .-v' , .... {'".į i. —. ..........

MERGINA ar moteris; namų dar
bas; savas, kambarys; gerąš namas; 
nėr virimo; $6—7. Pąhsade 0207.

PATYRUSIOS SALE3LĄPIES 
reikalingos pyle moteriškų kąčtų ir 

dresių. • 
ĘDELMAN BROS.

1247 So, Hąlstęd Street.

................     i'į,"" -i ■ y j,................. .....  "4 ' ^*-*

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNA, išdirbtas biznis, kam* 
pinis narnąs, pajamos $155 mėne
siui. 1124 W.' Marųuette Rd.
R • ' " F ' p.----- .—T1 ■ Ii-. -a . '

PAR^IŲUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė labai pigiai. Yra geras biznis. 
Parsiduoda tpdęl, kad turiu išva
žiuoti ant ūkės. 3157 So. Emeralcį 
Avęnųe,

. 1 ... ,■ - --------------- ------- ,1 . „ V V

PAIEŠKAU MERGINOS arba naš
lės, amžiaus 35 iki 45. Norėčiau su
eiti į pažintį dėl gyvenimo. Apie 
laiškus niekas nežinos. Adresuokite: 

Rd. 1, Box 428, Warren, Mieli.
■ ''iiy1-■■■''>i. ,  -y,-.   jų. ..

PAIEŠKAU SAVO DRAUGO JOS. 
ŠREIDERIO. Paskutinį laiką susira- 
šėm iš Detroito, o dabar laiškai su
grįžtą. Mątyt, kad peyipainė gyveni
mo vietą. Drauglit šreider, pąrąšyk 
man laišką l Palieku laukdamas. 
Jus. Waski, 1683 W. Jacksop Rlvd., 
; ęhi<«igo, UI,

• .■ *j j" .Į!1 jj:-”-; ■, y. ■■ .-r '-7 j ji■■ r.-jrrw»’v 1 -1 .u■; t1 u ų. ■. r. a g.'1 *.r

PAIEŠKAU JUOZAPO PŲNIŠKI 
arba Joseph Perkins. Kas apie jį ži
note arba jis pats, rašykite Mrs. 
Ąnna Willis, r. O, Bok 736, r!aco- 
nia, WasL , k . /

REIKALINGAS VIENAS patyręs 
vyras šeštadieniais prie batų taisy- 
hio, 10703 So. State Street.

Help Wanted—Male-Female

YRA ŲARBŲ; vyrąm ir mote
rim; koteliuose, restorąpuose, insti
tucijose; cooks, pantry, hduseman, 
cleanerš ir kiti. Modem Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaiky nąms jr merginoms—fab
rikuose, hėkernėąe, ma$m£apėse ir 
spaustuvėse, 

tdteill emblųymeni
184 W. yVaspington, 3 aukštas.

Ręal Estate Foj Sale .
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate, Loaps and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus,' lotus, biznius ir farmas: inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reįkalui priėjus krei
pkitės :
' 4631 SO. ASŲLANP AVE«.

Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish
' j i.iiiiĮ) 1 1 »l" " ■ JI W............ ” ŲumM'H1* *' ■" '■*

ĄTYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampinis pamas, su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įmokėti. Li
kusius lengvais ^mokėjimais, 
šiaip kitokių bargenų,

z. s. miokevige and co, 
68Į6 So, Weatęrn Avenue 

Hęmlock 0800

Ir

BIZNIO REIKALU Užeikit pas

' pąrbe lęėko
JAUNAS VYRAS, ieškantis pro

gos išmokti geriau bn<ernės bizni; 
dirbs už visai mažą algą, kad iš
mokti darbą. Turi truputi pątyrimo,

Kreipkitės, Naujienos, 1739 ..Ro. 
Halsted StM Rox> 684.

...'j........ , J ‘i-'-'.-r.!' ...

NAŠLĖ moteris paieško namų 
DARBO. Patyrusi. Pąstpvios vietos, 
YĄRDS 1790.

MOTERIS ieško darbo prie namų. 
Gera’ virėja. Mėgsta namų darbą. 
Atvažiavus iš „kito ^miesto, pavienė, 
33 metų amžiąuripį ••

Lafayette '5647 '
“KTT

PAIEŠKAU DARBO ant farmųs 
ar bile kur . kįt}}p ,.Kad nebūtų p$r 
sunkus. Geriems ’zmdpemš dirbsiu 
už labai iriažą Gitlyginimą.

_ George Kwedaras, 
3608 So, Unįop Avė,2 lubos užpakaly

.'.i-r.-:-.- ............... . "-"".. ...........~r*.
' ■■ -

PAIEŠKAU b DARBO .kaipo bar- 
tenderys, Esu pilnai patyręs. Atsp 
Šaukite tuojaw 24$1 West 69th si, 
p. Malkus,

/' 'f •. .> 5 i..’ . f .■ .J -•

Help Wanted—Fernale

PATYRUSI MERGINA; virimai 
namų darbas; savas kambarys; mą, 
tnnus namas; rekomendacijos; $10— 
$į9| Lakeview 7186,

V

WL 
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS 

. $6.00 
5-75 
6.00

- 6-00
- 4-75

VEŽIMAIS
aukštes-

Lump . t iv 

Mine Run.
Ęgg

Nut
Scręeni«g3 r
PIRKIT DADARŪ

KAINOS RUS DĄUG AUE------
NtS KITĄ MĖNESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
.... "i—-t ——'' " ■~~■

■ , l> į. ' h- •* ' ■ J1 IĮ ■
:v ■■!?■

Urba Flower Shoppe 
j Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

-T-Bankietąma-jLaidotuvėms— 
Papuošimams

! 4180 Archer Avenue
Phoųe ųafayette 5«oo

t t'y—r-n—r—.rr~ .............

1 n V FI k RL V iJkllVlM Visas Pasaulio 
: ' Dalis.

KVJĘTOINĮNKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

įr PaKrabams
3316 W8ted Street

Tel, ROŲįEVĄRD 7314 
jį 'i 1

Help VVąnted^Mole
Darbininkų Reikto

REIKALINGAS PORTERIS i res- 
taųrantą ' ir taverna* Gyventi ant 
vietos. 671 West, 14th St,

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
rys-^-vakarais įr sukatomis RAUL, 

4308 W. 68M St. Rep, 0418.

reikalingas dženitoriaus pa- 
gelhipmkas; valgis ir guolis, ant vie
tos. 1333 No, Lorel Avemie,

ĘURNITURĘ ępmpląint man, ku
ris turi karą. Turi turėti cabinet 
work ir fųrnishing patyrimą.

900 Roosevelt Road.

2 PATYRUSIOS gabios merginos, 
kurio,s yrą dirbusios kartu; vaikai; 
virimas; geras mokestis.

Sągįnaw 7707. •

Mvisieal Instruments

išpardavimas
L060 Imitrumentu Pasirihkimui 
$66.00 dvieju eilių aKDRPIGNAS, 

8 basai, rankų darbo, įtalioniškas

75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3 50 ir aukščiam 
GDEDENSTEIN^S MUSfc W0P 

014 West Ma^we|| Street
3 blokai į vakarus w Ųalsted

ĄutOĮnoįiĮęg /
AUTOMOBILIAI, pigiai, Visų iš- 

dirbimm Garantuoti. ir iki $700. 
Mainai ar lengvi Umufcėįimai.

O, K, AUTO SALES 
Wisęųnsin and Ogden Avės. 

oerwyn, g blokai i rytus nuo Dariem. 
Lietuvis selsmanas,

1930 BUICK SEŲAN; $99; išmo
kėjimas arba mainai; Nevvbęrry, 

1025 North Clark Street.
.. Jilltf .1... -į IAU 1J.LL J...... ,L. 4. JI>>. .2a. ... - . ST

Fprniturė & Fixtures
« Rakandai-Įtaisaį

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUSvĮ987, visokio didžio su Coi] 
Raksai? ir sinkom. Taipgi Story 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius, Gash arba ant. išnokėjimo. 
pamatykite p#w negu pirksi
me kitur,

S. E, gOgTHEIM ** SONS 
1845 STATE STREET 

CALumet 5269.
. !;Tr... , .j^.i., ■■■).-?—• • , • .SSW?T-.T? • -

nereikia įmokėti
PIRKIT MYTERIO' PLANU

Apšaldomes parodai vitrinos deli
katesam ir mėsos krautuvėm, įeina
mi šaldytuvai ir ledui mašinos, že
miausios kainos. Fabriko šoųruimis. 

851h So, Miriugam 
Phone Galuwt

Hiisiness Chancetį
Pardavimui Eteriai

Padarom visokius dokumentus, ei? 
nam ųš perkalbėtoją, rųpipamės ta
ksų reikalais, uždedam visokios rū
šies apdraudą, vedam bylas 'per mu
sų sąjungos advokatą, turime savo 
sąjungos budąvotoją, kuris pataiso 
ir stato naujus namus, taipgi sutvar
kome jūsų nesutikimus su rendau- 
ninkaįs, Ratarnaujam pilietybės reL 
kciluosę

propęįtjV owners ASSOCIĄ. 
TJON OF UBjDGĘPORT

33f)3 So. Lituaniea Avenue, 
Tel. Boulevard 3450-

(Atdara nuo 10 ryto iki 8 vakaro),

Mirtimi
Mirė, krau j ui nubėgus, Ąiv 

thany Sovietiški, 27 metų ąmž., 
nua 1434 ~464qs gat. Jis
besirisdamas ša John PtichaL 
skių, 43 metų, nuo 4340 Sq. 
Ada gat„ ranka iškūlė langą 
įr kartų skaudžiai pęrsipipvė 
arteriją. Rąstas pegyvąs ieloję 
prįe ,4715 Sq, Laomi^ . gat,. ,

Remkitė tuos, kurie 
garsinusi 

“NAUJIENOSE”
■ —F- V.'3 ' -------------------------------------------

'h

•«r

PARDAVIMUI 3ĄLPAINIŲ, Ice 
Cream, mokyklos yeįkmeųijh ęigarų, 
ete, krautuvė. 4 kamb. užpakaly. 
Gerai išdirbtas biznis,,

$319 West; 63th Street.

TAVERNA PARDAVIMUI, Geras 
kampas, ixeri fikčeriaj, Nebrangiai. 
Matykite po 7 vai. vakare.

18901 Areher Avepue, >
• !■ ĮM'.'i1-.1 Ii■ MW TiT -U . .t,',j...Ų'iJWi ■ ■ —

PĄRSIDUGDA Saldainių Rautas 
ir naujas trekas. Biznis išdirbtas per 
JešimŲ metų. Matykite po 4, 

4469 ąo- California Avė.

GURA PROGĄ KRIĄUČĮŲI.
P^rsįduoda JcrįauČių šapą. Gera 

yieta^mOpių-,ap^yehta seniąi —

----- .............................. »,ą .... 1 '< 'irirn-* 

Financial 
FinansaLPaskolos

INVESTUOKIT DABAR
Saugmęnęs Vadovaujančiu Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliąujahiai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami

Jūsų 
įnvest.mtnlu problemas

Telefpnuokit ar rašykit apointmeptui 
A. C. STERUNG 

Management of Inyestment and 
Trading Seęurities Accounts. 

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

TeĮ. Randolph 6640
!" 1 ' ....... '" ' ........ "I V.J'.1'"1*1 1 *■

DĖL PASKOLOS ant pirmų mer
gikių kreipkitės į Lithuanian Build- 
ing, Loan and Savings Assoeiatįon 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal- 
sted St. Duosime ant gerų , išlygų.

A. RypkeviČia, gekrętoriųą,

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

6158 S. Sacramento ir 62nd St.

Building Material
9 U t y boa Medžiaga

GALIMA KRAUSTYTIS TUGJAUS, 
Brighton Parko vienai šeimypa 

arba dviems 3 ir 4 kambarinį 
karštų vandeniu apšildomi, Cemem 
tuota apačia, garažas, Kaina $3,300, 
įmokėti $600, kitus kaip r«ndą, 
vininkąą išvažiuoja Lietuvon, 

42?6 So, Washtenaw Avenue 
Tel, Grovebill 0306.

$2500 CASH NUPERKA P/2 auk
što muro trobesį; į vakąrus nuo 
Humboldt Parkp; šaukit Berkshire 
4436. . ’ ’ • ■ < ' ' y

4528 So. Rairfield Avė., 2 po še
štus kambarius fiataį; uždaryti už
pakaliniai porčiai; 2 karų garažas; 
kaina $6,950. ' Stanley Reąlty Co., 
179 W. Washington St., Randolph 
7055.

PARSIDUODA JEFFER8GN PAR
KE 5 kambarių medinis namas, kar
štu vandeniu apšildomai vieno kam 
iraražaa; 66 pėdų lotasj arti Eorest 
Preserves, (jera transportaeija, GreL 
tam padavimui, Agentu nereikalin
ga. Kąįnh $3,850, H, F, Tiekus, 

5128 North Keatjng Ąve,

pardavimui g aukotų medžio trn- 
bėsis, a flatųi vienas 6 kambarių. 2 
no 5 kambarius. 48*125 Intas, 3880 
Princetop Avė, išmokėjimai, Saukit 
Beverly 0503,

' I.U.UIII

Furms for Sale .
Ųklftl Pardavimui

farmA, 80 AKNRIŲi Ubai pro, 
duktinga, gražioj vietoji arti mo* 

'kykios| ąeptyrioa mylios Iki Coupty 
Seat; a ežerai i geras plaukiojimai 
valtimis; žųvav|maą čia pati geri 
trobėsiąįj namas nsująi dekoruotam 
geros tvoros j riektra, Išbandymui 
aliejaus šąHinįą, išgręžtas į? duodas 
aliejų, 2 mylių tolumoj.

perRy ŠERDINE, Savininkas, 
Allegan, Miehigan,
-:'..'n-Kt.jAayrax - gg-.i * u . j.'ujvt'ji.

FARMOS pardavimui masgn 
KAUNTĖJE, MICHIGANE

Nuo %Q įkį ,19§ akerių nebrangio
mis kainomis,

80 akerių ant vieškelio U. S. 31, 
ciay loam žemė, 8 kambarių muro 
namas; gęra didelė barnė, garažas ir 
svirnas! elektra; arti mokyklos.

118 akerių, Qlay loam žemė, nau
jas 7 kambarių namas, pilnas bejs? 
mentas; didelė su beisnientu barnė, 
bėgantis vanduo pravestas iš upe
lio' arklių tymus, 9 karvės įr jau, 
ni galvijais Pilna eilė farmų 'pauar- 
gų; viąi sezono javai, Rarriduoda už 
$6500.00, dalią įmokėti, kalamas ifc 
mokėjimais po 5%.'

115 akeriųį gera žemė ir trobe
siai; gerų kampinė nuosavybė; pui
kus keliai, mm nuo mobyMo^i 8V< 
mylių iki didelio iwrtų ežero. KnL 
na $4,Q()0.f)p, dftlte įmokėti, balBIĮW 
išmokėjimais' po 5%,

Ų, L DARR, REALTGR, < 
FREESGIL, MICĮi.

20 AKERIŲ pARMA, 3$ mylios 
nuo 68rd St. S._ W. 8 hudmkai, gy
vuliai r vist padarai., Kam reikalin
ga farma, parduodu pigiai. Aš eisiu 
vėl į bioi, Kreipkite vakarais, 

6909 So. Rockwell St.
TCffSMHI' !.LU"Į m|-»|.«LL?g."J=2L-

Tabako KrauHjvęs
Tobagu Stoieę 

perą vie^a dėl bizųįo, Priežastis: MAX KGBN-=~Turim rusišką, tlp* 
vienaip suįįku apsidirbti įr vaikai kišką tabaką, Pypk 
nendri t’ėh'gyventi. garus. Kviečiame-1____ ,

1452 N. Leavįtt St.,; Chicago. 1728 So, Halsted St., T*l. Canal 9345

cjgąretus. d« 
musu krautuvę

Musų 350 Pėdų Ver- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATEHIOLUS

Naujos 1M lentos—100U *21.00 
pėdų

3k8, fcUU, 27ąQ0 
t-M. pėd. „n-,,......-....,...,, 

Naujas piyvvoou, visų rniorų 
erKušai, kvad, pėpa

Insųiatmg poaru, kvad. pėda
Nau piastvr beard , 

gvaū, pėda
Nauja valluoard, visų mierų

arkušai, kvad, pėda
Nauji eedar stulpai, 7 pėdų 

ūgio, vienas „
Geriausios naujos durys 

viena ««■

iy2c

100
2.95

108 kvad, r<4l ruofmg, DraU.
Geriausias naujas virė fensing 2%c 

Hm PėdaBm pėdą . ............v-
800 galionų vidaus Ir išorio

$2.50 maleva—visų spalvų 
galionui ......................

Vonios, geriausiam stovy
;.vjeną ........... ..... .................

1 Prąusinės, visokių mierų, 
viena .. ......................

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

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

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

Sulankstoma lova su matra 
sų, pilnai įrengta

Napįoe Studijom Sofos — 
Spee. vertės .....

Geriausios naujoj metalinės 4«95 
lovos, speo. vertės

Lovom Coil Bphngsai, $T0,00 4,95 
vertės
1,330,003 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KINU MIDAS 
TIIADING POST 

2221 S. Ashland Avė.
v.. i,;*

malevų
1.25
5,00
2.50
1.75
150

4.95 
» 4.95 
16.95

SALE! SALE! SALE!
Vartotas Lumberis—> 

PPUMBINGAS — IWRY&- 
MNGAI ™ iRPOS Ir FJKČKBJAI.

Per sekančias dvi savaite* 
2k4’» V?e liūlio* pėdah Maple Door- 

. Ing $10 per M. U6 M< 
tokia kaina, kokią norėsit mokėti.
Harvey Wreęking Co. 

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

V
X

j'tKiiiiiiu it uiti linini nu, m imu| ............* ” 1

ĮGARSINKI!
(SAVO

Bargenus

x 
| 
S

H
I
C 
=

r

I ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

i

PAŠAUKIT MUS TUOJAU |

CANĄL 8500
Mm ąPK«r»toiW luinos i 
prieinamos. Už pakartoji- S 
mus duodame gerą nųe- f

ŽiKiiiuiiiiiiintiiiiHiiiiiiiniaiituiiiHtiiiiiiiitiiiiiiitiiUutiau^
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, pilną ak- 
laimė atsi- 
>, prie Dės 
gatvių, kai 
sgalčjo ma-

1 
nelaimingų

22 metų 
iųose, prie

Melrose1

A A » « A A

Nespėjo kriminalis teismas 
užbaigti bylą prieš išsigimėlį 
John Ardelean, o jau savo ei
lės Jaukė kitas panašus prasi
žengėlis. Jis yra Leroy Wolf, 
24 metų jaunuolis nuo 4025 
Cullertbn avenue, kuris išgėdi
no ir šlykščiai elgėsi su aštuo- 
nių metų mergaite — policis- 
to duktere. Wolf yra nepilną-

laido ' užli- protis;

■ • i ’ I

so amžiaus kalėjimo bausmė.
x Byla tęsėsi dvi dienas. Jis 
buvo teisiamas už 9 metų am
žiaus mergaitės, Lorraine llun- 
dreiser kūno sužalojimą ir jos 
išniekinimą. Tą baisų savo 
darbą jis atliko liepos 8 d., 
mergaitę apgaulingu bud u įsi
viliojęs į to namo beismentą, 
kur jo tėvas buvo prižiūrėto
ju. Ardelean yfa 17 metų am-

is tų mergaičių yra policinin
ko duktė .9 metų amžiaus.

Wolf nuo kaltės ginasi. Sa
ko, kad policija privertė prisi
pažinti.

Sk ei hi m a i N,au j i ertose 
duoda naudot dėlto 
k ads naci ps N au ji o n < 
vra

uvuvicj. AUUMU 1UKUI1U utuy-

vauja iš rytinių valstijų vie
na lietuvaitė su savo gražiu 
orlaiviu ir Jungt. Valst. lakū
nai.

Be to, bus ristynės, pasi
linksminimai, gėrimai ir už
kanda. Parengimas įvyks Lan- 
cing Ford erodrome rugsėjo 12 
d. Pradžia 2:30 po pietų. Įžan-

I ga veltui. Kviečiame.
Komitetas.

-w<* ma aujicii
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.
r •

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

mo
eji-
Asi, 
kta

t—*****—*B***.*—"**"*MJLIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
-  ■ -   -  *     ■ -          »l ■  

ETHIOPUOJE — Mūšiai Ispanijoje ir karas Kinijoje visiškai išstūmė iš laikraš
čių žinias apie Ethiopiją, kurią Mussolini neseniai \ okupavo Susirėmimai tarp italų 
kareivių ir atskirų ethiopų giminių teįvyksta, Imt didžiuma krašto gyventojų ne- 
drįsta priešintis okupantams po kruvinų sk Tdynių,. kurios buvo surengtos Addis Aba-
ba šių metų pradžioje. Dabar cthiopai yra pastatyti prie kelių tiesinio ir kitų darbų. “ARŲ” KONVENCIJA CHICAGOJE — Vakar Chi-

on, 
jrie 
>rie 
lęs, 
iido

Bėst, 15 metų berniukas iš 
Prairie du Chięn, Wiscon-
sin, kuris laikomas po areš
tu už 11 metų sešers Mild- 
red nužudymą. Paaiškėjo, 
kad berniuko dėde Oria 
Best taipgi buvo nužudytas 
nuodais. .5

cagos Morrison viešbutyje atsidarė “Arų” (Eagles) fra- 
ternalės organizacijos konvencija. Suvažiavo delegatai 
iš visos Amerikos.

JAPONŲ JURININKAI 'ŠANCHAJUJE — Iš oro trauktas paveikslas didžiausio Kinijos miesto šanghajaus, kur 
Japonijos karo laivai išsodino suvirš tūkstantį jurininkų. Japonijai priklausantis kvartalas yra “Hongkew , deši
nėj, viršuj. Savo kvartalus mieste turi Jungtinės Valstybės ir kitos didžiosios šalys. Biznio Centras yra Interna
tional kvartalas, prie Wangpoo upės, kuria atplaukė Japonijos laivai. Acme Photo




