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Japonijos karo laivai pradėjo bombarduo
ti Shanghai ir padegė miesto pakraščius. 

Pasikartoja 1932 m. puolimas.

■***&#&

MIRĖ DR. ANTANAS BACEVIČIUS

Buvo vienas iš seniausių lietuvių gydytojų Amerikoje 
žymus visuomenes darbuotojas,

SHANGHAI, rugp. 18.—Ja
ponijos karo laivai, iš Whang- 
poo upės be jokio įspėjimo 
šiandie pradėjo bombarduoti 
Shanghai priemiestį Chapei ię 
jį uždegė.

IŠpradžių chiniečiai tylėjo^ 
bet kada pradėjo liepsnoti mie
stas, tai ir chiniečiams neliko 
kitos išeities, kaip gintis ir jie 
pradėjo iš kanuolių šaudyti Ja
ponijos karo laivus. Taipjau 
buvo šaudoma tos vietos, kur 
buvo išsodinami Japonijos ka
reiviai.

Po kelių valandų persišau- 
. dymo mušis kiek aptilo, bet 

neužilgo vėl atsinaujino.
Taip pasikartojo tokis pat 

puolimas, kokį*~faponaU padarė

kus, kuriuos gabena chiniečių 
miesto kryptimi.

Shanghaijuje gyvenantys 
svetimšaliai yra susirūpinę sa
vo likimu. Jie gyvena atskira
me internacionaliniame kvar
tale, kuris turi extra-teritoria- 
les teises, taipjau savus ka
reivius. Bet ar japonai panorės 
gerbti tų svetimšalių teises? 
Jau 1932 m. puolime, vos pa
vyko atginti japbnus *nuo inT 
ternacionalinio kvartalo. Jtfngt. 
Valstijos yra. susirūpinusios 
apsauga 4,000 Shanghai gyve
nančių amerikiečių ir siunčia 
į čia dar vieną karo laivą, taip
jau stiprina savo kareivius, ku
riuos pastatyta ginti amerikie
čių turtą.

Chiniečiai nors ikišiol ir ne
darą dideli^ i pastangų gintis 

-panau- 
i ir japonams

IEŠKO LAVONŲ — Ugniagesjai ir poli cistai ieško lavonų griuvėsiuose apartamen- 
tinių rūmų, kurie sukrito nakties laiku, laike audros, New Brighton kolonijoje, St-aten 
Island, New York. Rutilai sukrito taip staigiai, kad iš miego pažadinti gyventojai ne
turėjo progos ištrukti. Iš viso žuvo 19 žmonių. Trys sužeistų, o dviejų nesurandama.
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Nužudžius Iraq ar
mijos vadus prapuo

lė ir karininkai

RUSIJOS LAKŪNAI 
ARTINASI PRIE 

v ALASKOS

Senato subkomite- 
tas patvirtino Black 

nominaciją

ELIZABETH, N. J. — Šio- galėjo aktyviai dalyvauti visi 
mis dienomis čia mirė vienas 
iš seniausių lietuvių gydytojų 
Amerikoje ir buvęs žymus vi
suomenės darbuotojas Dr. An
tanas Bacevičius. Mirė sulau
kęs apie 70 m. amžiaus.

Pradėjęs veikti dar Lietuvoj 
būdamas, atvažiavęs Amerikon, 
jis kaip ir kiti ateiviai dirbo 
dirbtuvėse, bet turėdamas pa
linkimą prie mokslo, pradėjo 
mokintis ir nors didelį vargą 
vargdamas dėlei lėšų stokos, 
baigę gydytojo mokslus ir lai
kui bėgant apsigyveno Eliza- 
beth, kur susilaukė plačios 
praktikoj, nes kaipo gydytojas 
buvo nuoširdus, sąžiningas ir 
sugabus.

Velionis buvo pažangaus nu
sistatymo, savo laiku nemažai 
yra padėjęs socialistams ir 
abelnai plačiai dirbo švietimo 
darbą. Yra 
kitą kpygą. 
padidėjusios

parašęs ir vieną, 
Kada vėliau, dėl 
praktikos, nebe-

meniniame darbe, tai prie ki< 
vieno svarbesnio darbo pr. 
dėdavo dtiosnią auk^. Yj 
daug yra aukojas $ jįvairie 
Lietuvos reikalams. Jis p 
yra kelis sykius lankęsis I. 
tuvoj ir buvo manęs įku 
Druskininkuose didelę sana 
riją, kur jau žemę jai bi 
užpirkęs, bet lenkams tą k 
štą užėmus, taipjau ir dėl 
tų priežaščių, gryžo atgal 
Ameriką.

Buvo vedęs Dr. Jono Šlii 
žmonos seserį Malinauska 
kurios brolis buvo artimas i 
šautojo pirmojo Lenkijos p 
zidento Narutavičiaus dr 
lgas.
s Velionis paliko du sūnūs, 
rių vyriausias, Liudas, yra c 
lininkas-tapytojas, baigęs c 
lės mokslus New Yorke ir 
ryžiuje, o jauniausias, Vyt 
tas, rodos, yra gydytojas.

dėlę milsĮČ V

Dabar ir^i laukiama didelio 
mušįo, nes nemanoma, kad ja
ponai pasitenkins vien Šiuo 
puolimu. Jie yra atsigabenę dLj vo ir 1932 m., kada Shanghai
tižiąsias kanuoles, taipjau tan-1 apgynė garsioji 29-ta armija.

dos visas
priėjus arčiau miesto, turės iš
tikti labai smarkus japonų ir 
chinieČių mušis, kaip kad bu-

Chiniečiai tvirtai 
laikosi Nankow 

tarpkalhyje
NANK0W, rugp. 13.—Nors 

Japonijos kareiviai ir užėmė 
Nankow miestą ir dabar viso
mis jėgomis bando veržtis j 
Nankow tarpkalnj, teČiaus tarp- 
kalnį chiniečiai laiko tvirtai, 
nežiūrint nepasiliaujančių ata
kų iš oro ir artilerijos bom- 

. bardavimo.
Chiniečiai ginasi labai at

kakliai, nors ir žino, kad japo
nai turi geresnę karo

Chinija koncentruo
ja armijas trijuose 

frontuose

SHANGHAI, rugp. 13. 
Rinktinės Chinijos armijos 
bar yra koncentruojamos 
juose frontuose palei šiaurinę
Chiniją. Yra aišku, kad chinie
čiai siekiasi pulti ir apsupti 
japonus 
sin. ’•

da- 
tri-

ties Peiping ir Tient-

maši-

irMūšiai prie Peiping 
Tientsin. 
L.

PEKING,< rugp. 13. — Chi
niečių armijai staigiai persi
tvarkius, dabar eina smarkus 
mūšiai Peiping ir Tientsin apie- 

z linkėse. Chiniečiai tankiai puo
la japonus iš pasalų ir yra ap
siginklavę rankinėmis grana
tomis, kulkosvaidžiais ir savo 
garsiaisiais ‘dideliais kardais”.

Anglija bando nė- 
leistis plėstis karui 

Chinijoje
13.LONDONAS, rugp.

Anglijos valdžia deda didelitį 
pastangų Tokio ir Nanking su
taikinti dabartinį Chinijos ir 
Japonijos karą ir neleisti ka
rui Shanghai j u j e persimesti į 

' internacionalinę miesto dalį.

NEW YORK, rugp. 18. — 
Du Žmonės žuvo ir 10 žmonių 
liko sužeista gaisre, kuris ki
lo West En<J Avė. penkių aug- 
štų viešnamy.

nuolatinių Japonijos 
bombardavimų, kurie

Dėlei 
lėktuvų 
yra pridarę chiniečiams dide
lių nuostolių, dabar Chinijos 
armija yra gabenama tik nak
timis.

Amerikos karo lai- / •
vas plaukia į

Shanghai

Naciai susikirto
- užsienio laikraš

tininkais

Gal ir.su trukdys 
svarstymą algųir 

valandų biliaus

Jau perskrido šiaurinį ašigalį 
susto-v

Skris Pacifiko pakraščiu.

BEIRUT, Syrijoj, rugp. 13

flraą armijos kaMhi'SR^T-t^^^ ’/Alaskoji
puolė po nužudymo1 Iraq ka
ro ministerio gen. Bekr Sidki 
Pasha ir karo aviacijos virši
ninko pulk. Mahomed Ali Ja- 
wad. Juos nušovė trečiadieny 
Mosul kareivis. Gen. Sidki bu
vo tikrasis Iraą diktatprius; 
patekęs valdžion po spalių mėti; 
perversmo.

Neramumai Syrijoje
BEIRUT, Syrijoj, rugp. 13. 

— Francijos valdžia įsakė 
krikščionims evakuoti visus ne
ramumų centrus šiaurrytinėj 
Syrijoj. Tuo tarpu Francijos 
kariuomenė vejasi sukilusius 
kurdus. Sumišimai tęsiasi jau 
visą mėnesį, kurdams reika
laujant autonomijos Syrijoj. 
Krikščionis gi iškeliama prisi- 
bijant galimų* skerdynių.

Katalikų kunigai lo
jalistų linijose

VALENCIA, rugp. 13.—Ka- 
talikų kunigai aplankė tranšė
jas Madrido sektore ir sutei-

SEATTLE, Wash., rugp. 13.
— Didžiulis Rusijos lėktuvas, 
kuris’ skrenda iš Maskvos į 
Jungt. Valstijas per šiaurinį 
ašigalį, jau perskrido šiaurinį 
ašigalį ir dabar artinasi prie 
savo pirmo sv/stojimo punkto
— Fairbanks, Alaskoj.

' ■ r ■ 11 , 1

v Išvengimui audrų, lėktuvas 
skrenda didelėj augštumoj. 
Prie šiaurinio ašigalio tempe
ratūra siekė 35 laipsnius že
miau zero. Taipjau putė stip
rus priešingas vėjas. Bet aši
galį perskridus, vėjas pasidarė 
užpakalinis ir padidino lėktu
vo greitumą.

Lėktuvu skrenda garsiausias 
Bu’sijos lakūnas Zigmas Leva- 
nevski ir penki jo padėjėjai.

;Dėktiivas betgi skris ne į 
New Yorką, ar Chicago, kaip 
buvo skelbiama pirmiau, bet 
Pacifiko pakraščiais į San Fran- 
cišco, Cal. .h

Lėktuvas gabena paštą ir 
prekes ir vyriausias skridimo

kė paskutinį patepimą tiems tikslas yra tirti galimybę įstei- 
mirštantiems lojalistų karei- ffiiho reguliario oro susisieki- 
vianis, kurie to reikalavo. Tai motarpITii sijos' ir .jungt. Val- 
yra jau ne pirmas kunigų ap- stijų pė-ę šiaurinį ašigalį.

WASHINGTON, rugp. 13.
Senato teisminis . subkomitetas | 
šiandie; skubiai patvirtino ‘ sėt 
natoriaus Hugo Lafayette Black 
iš Alabama nominaciją į augš- 
čiausiojo teismo teisėjus.

Bet atgaleiviai senatoriai 
nustygsta, ir vis dar bando 
trukdyti skubų šen. Black 
minacijos patvirtinimą, 
čiaus niekas neabejoja, 
šen. Black nominacija bus 
tvirtinta.

ne- 
su- 
110-

kad
pa

Kidnaperiai nuteisti 
kalėjiman

ALBANY, N. Y., rugp. 13. 
— Ąštuoni vkidnaperiai, pasak 
valdžios, paskutinė organizuo
ta kidnaperių šaika, kurie 1933 
m. buvo pagrobę žymaus poli- 
tikieriaus 
nell ' Jr., 
man nuo

sūnų John J. O’Con- 
liko nuteisti 
28 metų iki

liko nuteisti

kaloj i-
77 me-

77 mošeši jų 
tams' kalėj iman, ' vienas gavo 
58 metus, o likusis gavo 28 
metus kalėjimo. Be to visi tu
rės užsimokėti po $10,000 pa* 
baudos.

BERLYNAS, rugp. 13. 
Anglijai išvarius tris užsiėr 
sius šnipinėjimu Vokieti 
žurnalistus, Vokietijos na 
laikraščiai pradėjo visaip j 
sti visus užsienio žurnalisl

WASHINGTON, rugp. 13.— 
Atstovų buto • pirmininkas 
Bankhead pripažino, kad dėlei 
užsikirtimo taisyklių komitete, 
veikiausia teks atidėti kitam 
kongreso posėdžiui svarstymą 
darbo valandų ir algų biliaus, kad jie neteikia . teisingų ži 
kurį senatas jau yra priėmęs. 
Darbo komiteto pirmininkas 
Norton irgi pripažįsta, kad jau 
veik nėra jokios vilt’es šį 
lių pravesti atstovų b^rte 
šį posėdį.

Algų ir darbo valandų 
liaus priėmimą atstovų bute 
stengiasi sutrukdyti atgaleiviai 
kongresmanai taisyklių komi
tete, kurie nesutinka suspen
duoti taisykles ir leisti tą bi- 
lių pirmiausia svarstyti. O lau
kiant paprastos eilės, nebebus 
galima spėti jį priimti, nes 
kongresas nori kaip galima 
greičiausia baigti dabartinį po
sėdį ir išsiskirstyti.

bi- 
dar

bi-

ko- 
da-

silankymas tranšėjose ir laiky
mas ten pamaldų.

Kunigams atgavus leidimus, 
dabar jie gali laikyti pamaldas 
savo namuose, ar pas parapi
joms, nes bažnyčios, dėlei ka
ro, tebėra uždarytos. Vienuo
lynai betgi jau atidaryti. Ku
nigai dabar gali krikštyti, su
tuokti, klausyti išpažinties ir 
atlikti visas kitas bažnytines 
pareigas.

LISBON, rugp. 13. — Vo
kieti jps hydroplanas, kuris ti
ria kelią pietinį kelią per At- 
lantiką, išskrido į Azores sa
las, po trumpo sustojimo Lis- 
bone.

Mussolini aplanky- 
į siąs Hitlerį

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Laikraštis Le Matin rašo, kad 
Italuos diktatorius Mussolini 
apMnkysiąs Vokietijos diktato
rių ’ Hitlerį pastarojo vasarna
my Bavarijoj apie rugsėjo 15 
diedą. '

Ispanijos sukilėlių 
lakūnai paskandino 

danų laivą

apie Vokietiją ir 'be to 1 
užsiima šnipinėjimu. Dagi p 
mojama 
mu.

Naciai 
garsiam 
Norman 
tui London Times, Įsakė ap 
sti Vokietiją.

Užsienio korespondentų 
lektyvas bendrai • atsakė * 
ciams, kad visi jų kaltini: 
yra niekuo neparemti ir 

4 *

reiškė, kad tokios rūšies z 
nalizmas tik gali1 pakenkti 
ternacionaliniams šantykian
Francijos įspėjimai nacihi

PARYŽIUS, 
Franci j a yra 
tis “akis už. 
jei Vokietija 
grūmojimą išvaryti Franci 
žurnalistu's, tai Fra nei j a t 
jaus išvarytų Vokietijos s 
nalistus. Taip jau yra įv 
praeityje ir todėl Vokietija

Francijos J

žurnalistams išva

nuėjo tiek toli, ’ 
Anglijos žurnalu 

Ebbutt, korespond

7- 
rugp. 13.

pasiryžusi lai
akį” politikos

išpildytų s

BARCELONA, rugp. 13. — 
Trys Ispanijos sukilėlių lėktu
vai Villanueva Del Tru pakraš
čiuose paskandino Danijos lai- labai atsargi su
vą Edith. Įgulą išgelbėjo žve- nalistais. 
jai. Franci j ai labai patinka

< cių išvarymas Anglijos žur 
jr. lieto, nes tas. pakenks tik 

General Electric Co., dėl

WASHINGTON, rugp. 13.— 
Karo laivyno departamentas 
paskelbė, kad vyriausias Jungt. 
Valstijų karo laivas Azijos 
laivyno Augusta, komanduoja
mas vyriausio to laivyno 
manduotojo adm. Yariiell,
bar plaukia į Shanghai ir pri
bus Į ten šiandie vakare. Ad
mirolas Yarnell turi plačių įga
liojimų. ' •

Atplaukus kruizeriui Augus
ta, Shanghaijuje bus jau trys 
Jungt. Valstijų karo laivai — 
kapuolinis laivas Sacramento 
ir kruizeriai Tuituila ir Au
gusta.

Likusieji Azijos laivyno lai- __ ___
vai tftovi kitose strateginėse j bet duktė atsisakė vąlgyti mai- 
vietose Chinijos pakraščiuose, stą su nupdais.

^sbooS

Chicagai lx> apielinkei fede1- 
ralio oro biura^šiai dienai pra
našauja: ,

Anglija uždarė suki 
lėlių konsulatą

SCIIENECTADY, n".' y., ' 
13 
pabrangusio pragyvenimo, pa
kėlė algą visiems savo darbi
ninkams po 1 nuoš.

tiems naciams.

Farley pasitrauk 
siąs iš kabineto

ST. LOUIS, Mo., rugp. 13.
— Mrs. Lenore King iš St.
CĮair, Mo., prisipažino nu
nuodijusi vietos hotely savo 6- Giedra; nedidelė permaina 
metų sūnų. Norėjusi nunuody- temperatūroje.
tf ir savo 5 metų dukterį ir

■ l

GIBRALTARAS, rugp. 13.— 
Anglijos valdžia įsakė Uždary
ti čia esantį Ispanijos sukilė
lių konsulatą, - nes konsulatas 

Vakar 2 vai. pp pieį tempe- išdavinėjo neautorizuotus pa- 
tada butų pati nusinuodijusi, ratura Chicagoje buvo 79°. sus. Anglijos valdžia gi suki-

Saulė teka 5:56, leidžiasi lėlių valdžios nėra pripažinu- 
' si. /

. be .

sus. ; Anglijos valdžia gi suki

PROF. V. ČEPINSKIS—GAR-
6fiS PROFESORIUS

KAUNAS. — Iš profesūros Eina gandų, 
pasitrai.'kusiam prof. V/čepin- pašto viršininkas ir demol 
skiui, daugelio mokslo veikalų tų partijos pirmininkas Jai 
autoriui ir ilgamečiu! Univer- A. Farley neužilgo pasitra 
siteto, rektoriui, matematikos
— gamtos fakultetui pasinius, viršininko vietą Pierce Ari 
Universiteto taryba suteikė <............. _ ‘.
garbės profesoriaus titulą. reorganizuosiąs.

WA$HINGTON, rugp. 1J 
kad generali

siąs iš; kabineto ir užimi

automobilių kompanijoj, ki

ir.su
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Rašo M. J. Šileikis

ne- 
nė 
tat

(Tęsinys)

Audros ir ramus 
gyvenimas

Po pergyventų “nelaimių”, 
musų ūpas pasikeitė, o kartu 
ir gamta. Sekmadienio naktį, 
(liepos 25) siautė labai smar
ki audra su perkunjia. Lyjo ir 
visų rytojaus dienų. Parke bu
vo ramu. Niekas nėjo žuvauti. 
Visų palapines užtaisytos, už
kamšytos skylės. Žmonės su 
traileriais, irgi viduj sėdi. Kur 
eisi, kad lyja ir slapia. Gerai 
kai sausa, tai visiems gerai, o 
kai lyja—sėdėk būdoj arba 
stuboj» Skaito žmonės laikraš
čius. fc.

Nestovėdami vietoje mes 
galėjome gauti “Naujienų” 
kitų Čikagos laikraščių, per
ir nieko apie ją nežinojome. 
Tačiau pasisekė gauti sekma
dienio Tribūną, iš kurio suži
nojome, kad Čikagoje tempera
tūra esanti 85 laipsniai, o ryt, 
girdi, busią dar karščiau.

O mes vos nesušalome. Die
nos metu dar šiaip ir taip, o 
naktys buvo pusėtinai šaltos. 
Juo toliau važiuoji į šiaurius, 
juo naktys darosi šaltesnės. 
Rytais iš vieno šono šildo sau
lė, o kitas šonas šala.

Nežiūrint paskutinės musų 
atostogų savaitės lietingo ir vė
saus oro, mes turėjome ir už
siėmimą. Per tų laiką gerokų 
dalį Cbiian Doyle’š knygos, 
“Kruvinos Studijos”, išverčiau. 
Tam darbui daug padėjo p-lių 
advokatės Stellos ir Onos Stri- 
koliučų, dovana — nauja lem
pa, kurią prieš atostogas gavo 
me <Iovanų. Su tokia puikia 
lempa ir vakaruoti bu’yo maty

li eg u 
joms

ture*

nu — daugiau šviesos 
nuo elektros lempos. Ačių 
už “apšvietą!”

Mat, šitai dovanai jos
jo gerų priežastį. Per ketvir
to liepos šventes, visi mes bu
vome išvažiavę į Indianos Sand 
Dunus. Temstant išėjome per 
kopas pasivaikščioti. Kai nu
ėjome apie trejetų mylių, vi
siškai sutemo. Buvo tiek tam
si?, kad viens kito negalėjome 
matyti. Sugrįžimas buvo veik 
neįmanomas. Tiktai mano ži
nojimas vietų ir instinktas iš
vedė iš tankių ir kalnuotų gi 
rių. Matomai, jbs suprato, kaip 
yra sunku ir varginga be švie
sos tamsiose giriose nakties 
frietu gyventi, ėmė ir padarė 
mums siurprizų-užfundydamos 
gerų lempą.

(Bus daugiau)

Rt t;

1

gaus.

UltlMlI I IIUĮM. ■ l|> l »» IM IM Į iMMlIM,. 14 ..IXU.il Mį ...

Išsiuntinėja pensijų 
čekius

Vieni gavo, kiti greit
. , . t---------------- jĮ'Frr..... .

. Pirmoji .jUžsIlikusių pensijų 
čekių partija.. jau,,išsiuntinėta, 
kita greit Bus išsiuntinėta? Tre
čiadienį iš Springfieldo išsiun
tinėjo devynis tūkstančius če
kių. .’ '

Yra likę dar 27,011 Čekių. 
Jie bus išsiuntinėti apie vidu
rį sekančios savaitėm. Viduti
niai Imant, jų sumos sukasi 
apie $20.86.

Be Teises Automobi 
liais Važinėti

Teismo nutarimu atimtos 
teisės automobiliais važinėti se
gantiems automobilininkams:

■ Tony Kaski, 40 metų am
žiaus, nuo 13347 Hoirston avė. 
negalės važinėti automobiliu 
per 120 dienų. Dešimts dienų 
turės išbūti apskričio kalėjime 
už tai, kad važiavo girtam sto
vy. Ne geriau bus ir Richardui 
Scobeliui, 22 rhetų amžiaus, nuo 
517 West 42 Pi. Jis nubaustas 
pinigine baUsrrie; sumoje $10 ir 
90 dienų be teisių naudoti au
tomobilį, irž tai, kad važiavo 
neprotingai.

John Coffey, . 58 metų am
žiaus, gyv. 4257 S. Maplewood 
avė., irgi, gavo $10 piniginės 
pabaudos ir tiek pat dienų at
imta važinėjimosi teisė už ne-» 
protingų važinėjimų, bet Tho-

NAUJIENOS, Chicago, III. 
..... .—amu r i ......... .  ii^ i i»—linu i ,įimtai , faamtS 

mas Schirtas, 42 metų atnilauB ftiM Valdininko Ąrthųfo ftefc- 
nuo 518 North Greon gatvė* neriu $65. Koridoriuje pasirodo 
kiek friažiau nubaustas. Jis ga
vo $10 baudos Ir per 60 die
nų nevalia sėsti už automobi- 
haus Vairo. Matomai, jis va^ 
žiavo kiėk protinčiau.

■toi J.I 4M. ■ j,. į.. .1.1, i t T '1 11 -f i1* i '<« ■ *

Nudriskęs Plėšikas 
Pelnė $175
Ketvirtadienį vienas plėšikas 

apiplėšė du hoteliU* Jis pel
nė $175.

Nudriskęs, špilgelėmis skar
malus susisakstęs ir akis ska
ra apsirišęs, pirmiausiai, įėjo 
į Black\vood hotėlį, prlė 5200 
Blackstone avė. Čia jis atima

PASKOLAS
Namam ir Statybai.

Greitai ir lengvai suteikia 
ant pirmo morgičiaus

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršiji JI,700,0(10) 

Paskolos duodama het iki 65% 
įkainuotos vertas 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo
5 iki 15 metų

Ratos taip žemos, kaip 
$8.44 ant $1,000.

4048 WEST 26 GATV;
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan A. Sierocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalotn, sutaisoiti ir siiprosinžtm moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ir dirbame Jeketus. (Darbas garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės paėmus

’ F. SAKALAUSKAS,
I , | 3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308. . «• t,,.

iii . ».!■■■ ■■ .m.»Ml<l. .IH )■!,», 111.^111 i..... m..
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Kelionei i Lietuvą

S SH 8

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK — 

KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų išplaukimai iš New Yorko
DROTTNINGHOLM rugp. 26
GRIPSHOLM ............ rugsėjo 4
KUNGSHOLM ...........  rugsėjo 14
DROTTNINGHOLM rūgs. 23

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba
SVVEDISH AMERICAN LINE

181 North Michigan Avenue , 
Chicago, III.

Remkite tuos, kuriu 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

viena p43 Bobble Sturfn, 20 
metų amžiaus, bu ja Stanley 
Fliecher iš Palmer House ho- 
telio ir kitas svetyg George 
Bariff. 'Plėšikas neaplenkia ir 
jų. Iš Vyrų įaVo po $M,

Bet, -to jam nebuvo gana. Iš
■* .1« n.M 11,1, m <ua,ii).>..,Hlw»<.,i.J.ii^.i.

čia jis nueina į Alcazar Kote
lį, prie 3000 Washington 
Blvd., kur nuo valdininko Jo- 
Beph Nolan gavo $60. Ir taip 
jis laimingas sau iškeliavo.

j •■'i - g

nitu i,AnTrs fr';^ -

• Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
i > ‘ r. •. * ' ’

...... J j- .. r. ...... -

44h.

DABAR VAIDINA!
“U.S.S.R. 1937”

Pamatykit kokia Sovietų Rusija 
yfa ŠiaftdieiL

SONOTONE
Van Buren arti Wabash 

25c iki 2 P. M.

šeštadienis, rugp. 44.“
Phone CANAL «1M •

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
' ■■■ S : ' .

Seniausias ir geniausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautūs išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą. z ,i

2555 W. 43rfl St. Tel. Lafayette 1310
--  ■ ■ , ■ . r ------------------- -1 rr,..

''i ''
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QUALIT¥
MILLWORK

Pilnas Šlakas
r

Wall Boards, Asbestas 
Goirtij, Roofing

/ Viskas Satyrai ik pataisom
Joks prdpfis nėra permažas: Patarnavimas yra musų
- užduotis. Musų statybos materiolo kiemas nusitęsia 

nuo 64tji St. iki 65th St.
0. M. Žeis Lumber Co.

VVilIiam Ory, Mgr.
6401 South Bell Avenue

- ’ Telephone, Bepublic 7900
i. . >;< > . ( i, ; - • >

NABAŠNINKAMS
RŪBAI

Turėdami laidotuves prašykit, kad gra- 
borlus pasitartu su mumis dėl rubtj na- 
baSninkams.

CHICAGO BURIAL 
GARMENT co.

1318 N. Ashland Avė.
Tgl. ARMITAGE 3030 

SKYRIUS SOUTH CHICAGOJE

8202 Muskegon Avė.
Telefonas SOUTH CHICAGO 0037

CRANE
COAL, COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Tonas .......................... .
- ----------------- ................ .................. . ..................... —■

iii ii M ■ i su n'iii ii SI taiBi f s Ii—, n—m.inii iisW

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Patkraustoin fortiiČius. pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST.

Yards 3408

6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ* 
Hemlock 5040

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 
2201 We»t 22nd Street 

Valandos: < nuo i-Ml ir 7—8 
Seredomis^ ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California AvenuO 

Telefonas Repnblle 7888
Ofiso Tel Boulevard 6913 

DR. BERI’ASU 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80*8:30 

. Nedėliomis pagal sutarti
Reg. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel Kehwdod 8107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
x Rcsidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

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

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

8939

DR. I. E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAN D—CHICAGO, ILL. 
Tek PULLMAN 1193-8277

A. Montvid, M. D
West Town State Bart k Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 •
Namų telefonas Brunsvicfc 0597

ii

tr-

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

— -M* .,1,i , -M 11,1.1 Į.I. .. ...................................»*W4..|.........  .

. *.
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LACHAWICZ IR ŠUNŲS
2314 West 2:ird Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-14 East 108th St'reeP ' Tėl. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. .. .. . Phone Virginia 0883

St.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

K. P. G U GIS 
advokatas 

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-*- 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
iTelephone: Boulevard 2800

SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. RockweH‘ St. 

‘ , Tefephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tell Boulevard 7820 
Namų Tel: Prospect 1930

' ....................", .....................................J.H t

F7
SENIAUSIA DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

^DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

TM. LAI- AYETTE 0727 
r iir n i fimniMii 4..,.. ,.^,„1 .^,,,^,,1 įtl į į......................... ......................................... ..............................

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai vakaro ja W, H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTlMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagoš, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambtilance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME .. 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA ^"Y^urds^ 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

i ’

4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572
i’1' ■ i I . , i...... l v.         

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

/i A. PETKUS • •
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
■.......  ■—' I— ..............   il.ll.iil.l, , . ........ .. . ..................... ................................... ....

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 1

Mano 20 metų praktikavimas, 
j jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandoj nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį, 
Dąugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAt 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-u-4Įdfe? Jūriai., <
- Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo & Iki 8 vakaro . 

Seredoj pagal sutartį.

! Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS
' DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
TeL Viginia 1116 

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

Birž., Liepos ir Rugp. hebus valan
dą popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL. ,. .
. .m..........................» uja ■>»> i hhii'fi utį iiii

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris?'

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vak, vakaro

Tel. Canal 3110 -
< Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lub6s 

CHICAGO, ILL.
OtflSO VALANDOS t

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nUo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yardg 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

.Ofiso talapdoi: .
NuąjO.iki 12 dlėna, 2 iki B po pietų *

7 ikį 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12
; Refc. Telephorte RjAZA 2400

■ . .. ... ..... .. ........... «... , Įį. ., |4 4|»|l >1. , II 1)111*101. ■

Gar ginkitės Naujienose



21 me

300

yra

učauską

KU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

FREDERICK BROS

Reikalaukite DEGTINES

KELEIVIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Atšaukė kaltinimus prieš tėvą 
kurs savo kūdikį “pavogęs”.

Jis jau nebe 
žmogvagis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos.

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS

Mes išmokam be jokio 
ir Liepos ;mėn.

Paleido 
Po Kaucija

BUDRIKO PROGRAMAI 
WCFL 
mas grabus programas 
WAAF 1 
WHFC

STRA1GHT
KRNTUCKY 

. - . BOURBON
DEGTI N

kriminaliniai
telegramų at-

kur randasi it garsu- 
nepriklausomybės sudužęs 

lyg kokia

alus visų rųšių absoliučiai tyras, ba yra 
parinktiniausio malto

pasislėpę j j 
savo parapi- 
jj j rankas

970 Kil., nedėlicmis nuo 7:30 iki 8 vai, vakare, leidžia-

920 Kil., panedėliais ir pėtnyčiomis kaip 5 vai. vakare
1420 Kil, ketvergais kaip 8 vai,,vakare. . z

“Naujienų” piknike, 
8 d. 1937, Sunšet darže

INCORPORATED
811 WEST 37th STREET Phone—BOULEVARD 2537

GALIMA GAUTI VISOSE 
TA VERNOSE

Kas 
rugp. 
per klaidą paėmė nuo platfor
mos “Zenifh” Radio.

Kas matote kur nors nešant 
ar į vežimą kraunant, malonė 
kitę pranešti į “Naujienas’’, 
Canal 8500, pikniko komisijai.

Musų 
daromas iš puikiausio
ir importuotų apynių. Cukrus ir molasai, bei ki 
toki pasaldinti priemaišai nevartojama.

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
toj kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo. . r

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš visoj pasaulio.

i
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:
PATRUKĘ?

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

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIG 00.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai anskaitliavi
mų. 25 metai patyrimo, filėkorius ir 

stogų dengėjas;

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACĖ STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

Kur Jonas ir kaip jo sveikata? 
Sako, Jono sveikata gera, til^ 
šiuom. kart yra išvykęs atosto
goms į ūkį, apie 30 mylių nuo 
čia. Sulaukus sekmadienio, at
vyksta Dr. A. Dambrauskas su 
žmona ir sunum. Sėdam visi 
į jo automobilį ir vykstam į 
kalbamą ūkį. Susitinkam su J. 
Grinium. Jis ištiesų gerai at
rodo, aptukęs, sakosi jaučiasi 
gerai, visai nepanašu, kad bu
tų sirgęs. Kaip ir visuomet, 
kalba energingai ir gyvai apie 
visuomenės . reikalus. - Atrodo, 
kad išplovus jam “blogąsias” 
dalis, dabar yra “geras” ir ga
lės gyventi, ilgus metus, kas 
žinoma ir linkėtina! Pasiteira
vus- apie bendrą padėtį mies
te, sako, kad viskas vyksta ge
rai, tik tarp lietuvių kultūri
nis ir politiškas veikimas žy
miai sumažėjęs. Nėra darbuo-

DYKAI VISIEM SERGANTIEM!
Vengkite operacijų, Vėžio! Kad 

įrodyt, jopei jus galit pasveikti b 3 
operacijos—-nežiūrint kokia jūsų 
pagalia butų—'the “Safe Home 
Treatment Service”, įsteigta la s- 
niuoto daktaro priežiūroj, teikia 
jum DYKAI Patarimus aiba DY
KAI Ekzaminavimą. Taipgi dykai 
SI 09 Herbai Remedy arba gydy
mą tinkantį jūsų padėčiai už $1.09 
ir $2.00. Atsilankykit, telefonuo- 
kit arba rašykit.
HOME TREATMENT SERVICE 

30 ihetų sėkmingo privataus paty
rimo tūkstančiuose keisų. 

1869 N. Damen Avė. Visas 2 atikš. 
Arm. 8200. Valandos: 11 iki 8 P. 
M. Išimant Antrad. ir Ketvirt. nuo 
3:30 iki 6:30 P.M. šešt. 9 iki 3 

P. M. Sekm. iki 1 P. M.

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

Philadelphia, Pa. '
Atvykstu į senutę Philadel- 

phią, kur prieš 161 metus bu
vo paskelbta Jungt. Valstybių 
nepriklausomybės deklaracija. 
Čia stovi anų laikų originalus 
namelis 
sis 
varpas. Miestas 
tai senovės panašus pilis. Gat
vės siauros ir nevisai jaukios. 
Bet yra ir gražių, malonių vaiz
dų, kurie rodo seno miesto 
progresą ir žengimą pirmyn.

Atvykstu pas seną ir pla
čiai žinomą darbuotoją Joną 
Girinių. Jėjus, pasisveikinu su 
jo žmonele Stasele ir klausiu:

John M. Hayes, kurs atskri
do iš Kalifornijos su* savo duk
teria Patricia Ann jau nebe 
žmogvagis. Jis buvo klastingai 
pasigrobęs savo jaunutę duk
terį nuo uošvienės ir orlaiviu 
išskrido į Čikagą, kur policija 
jį suėmė, kaipo žmogvagį. Va- 
rantą buvo išpirkusi jo uošvie
nė. Dabar visi 
prasikaltimai 
šaukti.

Michael Strutynški
tų amžiaus, nuo 2223 Rice gat. 
paleistas po kaucija. Jis yra 
kaltinamas už pasikėsinimą 
vieną moterį išniekinti. Beto, 
jis kariu su vienu Dpminic 
Scardo, 20 metų amž., nuo 
1246 Erie gat. bandė automo
bilių pavogti. z .

Teismas įvyks penktadienį.
Kaltina juos Mrs. Marie 

Fesslęr, 42, iš Mendota, III. 
Po to eis Strutynskio pirmoji, 
moters užpuolimo byla.

FREDERICK BROS., Ine

SLOGA JKS
ŠIENLIGĖ

per šluos 25c ban 
dymų raportus pa- SčC 
rodo, kart tukstan- SFj 

ėiai vargstančiųjų 
dėl šių - baugių ligų sus.- 
laukė nuostabios ir grei

tos pagalbos vartodami 
SI-NOZE.

ŠTAI KĄ SI-NOZE PADARO
1, Sutraukia nosies gleivlųjų plėvę.
2. Palluosuoja susirinkusias Išmatas.
8 Iššaukia sinusų nusausinimų.
4. ' Sustabdo <“ “ -----

išpūtimų.
5. Suramina I

nlus.
(J. Sugrąžina

Neturi narkotikų 
vaistų. Pars'duoc 
garantija—Atsiųskit 
bandymo mierai
SI-NOZE CO., 203 N. Wa’»ash Av„ Dept.ll

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO'

“KELEIVIS?”

t NAUJIENOSE pER
A. RYPKEVIČ1Ų 

galite gauti apdraudoa 
polisus 

APDRAUSTI: 
e Gyvastį 
a-uuo Ugnies •
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo 

AUTOMOBILISTAI:

(Tęsinys)

Baltimore, M d.
štai, jau ir senas, virš 

metų, savotiško stiliaus namų 
sukimštų prie vienas kito mie
stas, Baltimore. Nors tai dar 
nelabai sent* laiku mano buvu
si “tėvynė”, vienok, išlipus iš 
buso, nesijaučiu kaip namie. 
Patraukiu į Lietuvių Svetainę, 
čia tuoj susiduriu su juoduku, 
kuris man sako: “Heilo, Mr. 
Liutkus”. Pasisveikinam, sakau 
kaip einasi? Sako, gerai. Reiš
kia, jau* suėjau vieną pažįsta
mą. Čia tuoj susitikau su drau
gu K. Matuliausku, kuris 
Svetainės gaspadorius. Pi 
sutikau keletą kitų gerai 
žįstamų draugų, tarp tų^ji 
dotuvių direktorių
kuris mane įsimetęs į savo ve
žimą ir veža. Tik ne į kapus, 
bet pas Mattfliauskus, kur ir 
teko apsigyventi daugiau kaip 
savaitę laiko. O kokie jie sve
tingi, tie mano seni draugai 
baltimoriečiai: Matuliauskai,
Adv. Rastenis, tikriaus sakant, 
jo geroji Julytė, Gapšiai, But
kus, Janusas, na, ir mano ge
ra draugė Elenutė Vasiliaus
kaitė. Jie visi mane vaišino kuo 
puikiausiai ir nė vienas už to
kį gerą “burdą” nieko nuo ma
nęs neėmė. Sakau*, tik gyvenk 
žmogus ir gerėkis! Ačiū, jiems 
visiems už tokį prielankumą.

Ekonominė padėtis, sakoma, 
nebloga. Kriaučiai ypatingai 
džiaugiasi, kad darbai eina ge
rai. šiaip viskas, rodos, sukasi 
paprastu gyvenimo tempu. Vie
ni miršta, kiti “gimdo” naują 
‘‘svietą”. Taip ir sukasi gyve
nimo ratas paprastu amžiaus 
keliu.

PRANEŠIMAS
W. J. K. TAVERN 

AVELLIARD J. KANTON, Sav.
Tebūna žinotina /visiems riiusų' draugams, (kaimynams ir 
pažįstamiems, kad W. J. Kariton atidarė tavernos biznį 
adresu 6915 SO. VVESTERN AVENUE. '

Čia bus užlaikoma .geras alus, būtent KAMM’S BEER, 
degtinė ir kitoki gėrimai. Užprašo atsilankyti.

• FREDERICK BROS. FOUR
4 CR0WN

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

IšBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI/

DUDECK COAL COMPANY
\WHOLESALE IR RETAIL DYLERIAI..

ANGLIES IR KOKSO , v
Kiemas: kampas 38th St. ir California Avė

Tel. Virginia 2828

PAINTEMIS IR V2 GALIONO
MUSŲ NAUJAS $100000 BOTTLING FABRIKAS įrengtas su vė 
liausią mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duodą galimy 
bes patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive di'stributo 
riai šių rųšių: &

Gražus Dining Room Setai po $35-50 ir aukščiau 
3 Šmotų Bed Room Setai po ......    ■... $30.50
2 Šmotų Parlor Setai, vertės $S5.00, po JM8-5O 
Gražios Kėdės, aptrauktos minkštos po ................ $2-65 
Rorcelain staleliai, balti po ..............     $6-50
Baltos kėdės pp.-<.......................... ....... .
Oil Burners, padaryti parduoti $75.00 po $3900 
Naujos mados gesumai pečiai po $29-so
Gražus angliniai pečiai po ............   $19.50
Suveriamos lovos' po ...L.............................................$ft.95

APDRAUDA
(INSURANCE)

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOŠ NARIAIS

Už praeitų .metų indėlius f\f,
MUSŲ NARIAI GAVO........ ...........Ar /C

Del informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LiTHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street

Augusi Furniture Sale
Per dvi savaites Budriko rakandų krautuvė 

sumažino kainas ant rakandų

MUTUAL L1UU0R CCMPAHY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Trijų Tuksiančių Mylių Atostogos
Rašo LIUTKŲ KAZYS

JOS. F. BUDRIK, Ine
3409-11 SO. HALSTED STREET 

Tel. Bdulevard 7010

į : uy mr. # .ao.I'i

Washington’ D.. C.
Buvo’ tai nepaprastai saulė

tas karštas rytas. Temperatū
ra siekė arti šimto laipsnių. 
Aš atvykau į šalies sostinę, 
manydamas, kad turėsiu* pro
gą šį-tą sau į tuščią galvą “įsi
dėti”. Vienok, karštas oras ne
leido man ilgai pasilikti Wa- 
shingtone. Pasisukinėjęs apie 
Baltąjį Namą, užklausiau tar
no: Ar Prež'. Rooseveltas na
mie? Sako yra, bet maudosi 
šaltam vandenyj ir su nieku 
nebesikalba. Na, sakau, tiek 
to, aš vyksiu į Bostoną, tad 
ten pasikalbėsiu su SLA. pre
zidentu Bagočium. Pasakyta- 
padaryta. Buvau Washingtone, 
bet mažai ką mačiau* ir išva
žiavau nė/kiek negudresnis, ne
gu kad buvau.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

TIE, KURIE DEPOZITUOS PINIGUS IKI 10 D. LIEPOS, GAUS NUOŠIMČIUS NUO 1 D. LIEPOS

JL Hjp Delko PatartinaAtsaRymuį.

t
 STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

1. Išmokam 4% , ' 1 .
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5'000.00
3. Gryna Lietuvių įstaiga

4. U. S. Government priežiūra

5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio

6. Nėra Saugesnes įstaigos x

7 Padėti pinigai niekados negali žūti

- 8. Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti10. Skolinam pinigus ant saugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų

StaiKlard Federal Savings &Lcan Association
OF CHICAG6 

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place 
JŪSTIN MACKIEWICH, President. KELEN KUCHINSKAS, Secretary.

Puikus Buteliuose Alus

čiaudėjimų, Snloklmų ir 
įerzintus, uždegtus audl- 
normalų kvėpavimų.

I, nė įpročius sudarančių 
da su pinigų gražinimo 

25c (pinigais) 15- 
arba kreipkitės t

Chlcago, Iii,

SINUS
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
Hie Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephohe CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

>" ■ ..... .............. ................... ..... —T~
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. i^ider the act df 
Jtfarctf 3rd 1879.

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui _____ L

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ---------- 1.50
Dviėm mėnesiams .........--------  1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur* užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................... .. .............. $8.00
Pusei metų — ---- —..................( 4.00
Trims mėnesiams *****»\s«««»«**»«4<« 2»50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

.. $3.00

.... 4.00

.... 2.00
„..1.50
.... .75

< M M .! I I ■

ŠestaHiems, fugp/13, 1937 
............ . .......... . " 11 .... .

Hearsto imperija smunka
Blogi laikai prasidėjo Hearsto leidžiamiems laikraš

čiams. Keli jų jau užsidarė, o kiti irgi turi visokių fi
nansinių keblumų. New Yorkas buvo pirma vieta, kur 
Hearst’ui prasidėjo nesisekti.

William Randolph Hearst yra žinomas kaip Ameri; 
kos “geltonosios spaudos” karalius. Per kelis dešimtis 

• metų jis, taip sakant, kūrė savo imperiją: beveik kiek
viename didesniame mieste pradėjo leisti po vieną, o 
kartais ir po du laikraščius. Vienu atžvilgiu visi tie 
laikraščiai buvo labai panašus vienas į kitą. Būtent, jie 
stengėsi ir menkinusį dalyką išpusti. Tie laikraščiai tie
siog lenktyniavo visokias sensacingas žinias skelbdami.

Geltonoji Hearsto spauda su jokiais padorumo ir 
sąžiningumo dėsniais nesiskaitė: tikslui pasiekti jai vi
sos priemonės pateisinamos.

Vėliau pasirodė, kad tie skelbiami “Meksikos 1 
dŽioš” dokumentai -buvo suklastuotųnuo pradžios*• , -v ~ ■' i ’ i j j 4galo.’.. ..... ,

s Kartą Hearst’as buvo įširdęs ant Meksikos, nes ten 
jo finansiškiems interesams grūmojo pavojus. Ir jis be 
jokių ceremonijų savo laikraščiuose pradėjo skelbti lyg 
ir oficialius^Meksikos valdžios dokumentus, kad tuo bu-( 
du galėtų Sukurstyti Amerikos žmones. Mąt, jam rūpė
jo, kąd Amerika padarytų intervenciją ir “sutvarkytų” 
meksikiečius. ' . '

zal- 
iki
I

Tokia tai Hearst’o laikraščių dorovė!
Pereitais rinkimais Hearst’as buvo pasirinkęs savo 

kandidatą į prezidentus. Jo pasiųsti reporteriai per ke
lis mėnesius stengėsi išpopuliarinti Kansap valstijos gu
bernatorių Landoną, kuris ant “balto arklio”, turėjo jo
ti į Washingtoną ir ten padaryti tvarką.

Tuo pačiu metu jis, žinoma, visus savo laikraščius 
užsiundė ant Roosevelto. Apie Rooseveltą geltonoji 
spauda prikalbėjo baisiausių dalykų. Ir vis dėlto tos 
spaudos į, padanges keliamas Landon rinkimus prakišo. 
Ir prakišo labai skaudžiai. '

Atrodo, kad Hearsto laikraščių dabartinės bėdos 
kaip tik ir pareina nuo tų rinkimų. Žmonės ne tik su
davė skaudų smūgį jo kandidatui, bet-taip pat ir jo laik
raščiams.‘Vadinasi, didelis skaičius tų žmonių paliovė 
jo leidžiamus laikraščius skaitęf
;; Kada sumažėjo skaitytojų skaičius, tai, pats suvai- 
inė suprantama, turėjo sumažėti ir garsinimų kiekis. O 
tai jau ir privedė prie visokių bėdų.

Chicagoje leidžiamas pažangių žmonių grupės The 
Beacori žurnalas sako, jog Hearsto laikraščiams nekaip 
klojasi ir Chicagoje. Vienas tų laikraščių iš redakcijos 
štabo paleidęs per 40 žmonių, o iš garsinimų skyriaus — 
per šimtą darbininkų. Tai rodo, jog tam laikraščiui ten
ka “susispausti”.

Kuo tos bėdos baigsis, sunku numatyti. Vienok kai 
kurie žmonės, kuriems Hearst’o laikraščių reikalai yra 
gerai žinomi, tvirtinte tvirtina, kad galas galįs būti 
liūdnas. Esą, Hearst’o laikraščių imperijai grūmojąs 
rimtas pavojus. Toji imperija galinti lengvai subyrėti, 
jeigu nepąsikeisianti vadovybė ir laikraščiai nebusią iš 
pat pagrindų reformuoti.

IS LIETUVOS
KIEK DABAR KAUNE YRA 

BEDARBIŲ

KAUNAS. — Kauno m. sa
vivaldybes Darbo biržoje da
bar esą įregistruota ir darbu 
neaprupinta 260 vyrų ir 125 
moterys, jų tarpe 42 inteligen
tai bedarbiai.

Ligšiol nenoriai iš Darbo 
biržos imdavo darbininkus pra
monės įmonės ir rangovai, bet 
dabar, raginami, jau pradeda 
imti.

šiemet nuo metų pradžios 
ligšiol privatus darbdaviai per 
Darbo bįržą pasamdę 2 tukst. 
360 darbininkų vyrų ir 1 tukst. 
582 moteris.

Darbo birža mėginus užmeg- 
sti kontaktą, ir su ūkininkais, 
nes skelbiama, kad ūkininkams 
trūkstą darbininkų, bet ūkinin
kai samdo tik viengungius, o 
viengimgiai iš miesto į kaimus 
nenorį važiuoti ir vasaros me
tu ir Kaune nesunkiai susiran
dą darbo, ypač prie pagyvėju
sių statybų.

Apžvalga
NAUJOJI ESTUOS 

KONSTITUCIJA 
—i

Liepos 28 d. estų tautos su
sirinkimo rymai galutinai priė
mė konstitucijos projektą. To^ 
kiu budu Estija, kur buvo be
pradedąs įsigalėti vadizmo pra
das. ,vėl grįžta į demokratišką 
santvarką. Tad šia proga bus 
ne pro šalį arčiau susipažinti su 
jos naujosios koi^titUčijos pro
jektu. Apie tą projektą ‘^Lietu
vos žinios” rašo taip:

“Svarbiausi . konstitucijos 
bruožai yra Šie j Estija pasi
lieka tautine vyriausybe pa
remta respublika, kurios vy
riausioji valdžia priklauso 
tautai. Respublikai vadovau
ja renkamas valstybes galva 
kartu su jo skiriama Vyriau
sybe ir dvejų rūmų tautos 
atstovybe —- valstybės susi
rinkimu (Higikogu). Estijo
je yra patikrinta asmens, na
mų, sąžinės, tikėjimo, žodžio, 
spaudos ir rašlto laisvė. Esti
joje valstybinės bažnyčios 
nėra. Tautinėms mažumoms 
suteikiama kultūrinė savįval- 

i da. '
“Tauta valdo valstybę, iš

sirinkdama valstybes prezi
dentą, valstybes susifinkimo 
pirmuosius tumus, savivaldy
bes. Balsuoti gali kiekvienas 
pilietis, susilaukęs 2.2 metų 
amžiaus. Valstybės prezidei# 
tas renkamas šešeriems mė4- 
tams. Jį renka tauta visuo
tiniu, lygiu, tieši’Oginiu įr 
slaptu balsavimu. Išrinktu 
laikomas • toks kandidatas, 
kuris gaVo balsų daugumą7. 
Kandidatus į prezidento vie
tą išstato: viena pirmieji val
stybes .susirinkimo ! rūmai, 
vieną antroji„lumai ir vieną 
savivaldybių atstovybė, f ku
rią įeis aštuoni kaimo ir 40 
miestų savivaldybių atstovų. 
Jei visos tos trys instancijos 
išstatytų tą pat| kandidatą, 
tuomet rinkimai nebeįvyksta, 
ir visi trys minėti organai 
sudaro kartu 240 narių vals
tybės prezidentui rinklti su-^ 
sirinkimą. Asmuo, kurio kan
didatūra išstatyta, j prezi
dentus, laikomas išrinktu, jei 
tas prezidentui rinkti susi4* 
rinkimas pasisako už jį tri
mis penktadaliais balsų. Jėl 
valstybes prezidento vieta 
palaisvėtų prieš įstatymu nu
matytą terminą, tai tuoj ren
kamas naujas prezidentas. 
Kol jis bus išrinktas, prezi
dento pareigas eina ministe^ 
ris pirmininkas. Jei taip įvyk-' 
tų karo metu, tai, prieš iš
renkant naują valstybės pre
zidentą, tam tikras rinkimų 
susirinkimas renka preziden- . 
tą pavaduotoją. Į tą ypatin
gą rinkimų susirinkimą įeitų 
ministeris pirmininkas, vy
riausiasis kariuomenės va
das, abejų valstybės susirin
kimo rūmų pirmininkai ir 
valstybės tribunolo pirminin
kas. Valstybės prezidentas 
skiria vyriausybę ir atleidžia 
ją. Pirmieji valstybes susi
rinkimo rūmai turi teisę* pa
reikšti vyriausybei nepasiti
kėjimą, o po to vyriausybė 
turi tuoj atsistatydinti ir į- 
vyksta nauji rinkimai. ■

Pirmieji valstybės susirin
kimo rūmai valstybes įga
liotinių susirinkimas —, susi
dės iš 80 ndrių, kuriuos tau
ta išrinks slaptu balsavimu. 
Antrieji rūmai — valstybės 
taryba M— susidės iŠ 16 pro
fesinių savivaldybių atstovų, 
Iketurių kaimo ir miestų val
dybų atstovų ir 10 valstybės 
prezidento paskirtų narių bei 
kitų oficialių asmenų, iš viso 
40 narių,. Be to, antriesiems 
rūmams galės priklausyti bu
vę valstybės prezidentai, bu
vę vyriausieji kariuomenės 1 
vądai. Antrųjų rūmų nariai i

turės būti nejaunesni kaip 
40 metų amžiau. Valstybės 
susirinkimo legislacijos pe
riodas truks penkerius me- 
tus. Valstybės prezidentas 
turės teisę paleisti parlamen
tą ir prieš pa'sibaigiant tam 
terminui. Parlamentas kas
met susirenka dviejų eilinių 
sesijų, kurios prasideda sau
sio ir spalių mėn. Sesijos tu
ri truktirnedaugiau kaip še
šis mšnėšiįis per metus.

“Įstatymai bu laikomi pri- 
imti, jeį.r jiems pritars abeji 
valstybės susirinkimo Tumai. 
Valstybes prezidentas turi 
teisę įstatymus suspenduoti, 
tai yra, parlamento priimtus 
įstatymų projektus sulaikyti 
ir pavesti parlamentui iš nau
jo apsvarstyti. Tačiau, antrą 
kartą parlamentui įstatymo 
projektą apsvarsčius ir jį 
priėmus 3-5 balsų, valstybės 
prezidentas įstatymą išleidžia 
ir jis jsignlioja. Parlamento 
sesijų tarpe valstybės prezi
dentas turės plačias teises 

’ leisti dekretus. Vėliau tuos 
dekretus valstybės susirin
kimas .turės patvirtinti.

“Konstitucija galės būti 
valstybės susirinkimo pakeis
ta ,j ei Valstybės susirinkimas 
du kartus,, iš eilės priims kon
stitucijai pakeisti projektą. 
Valstybės; prezidentas turės 

, - teisę netvirtinti valstybės 
susirinkimo priimto konst. 
pakeitimo^ projekto ir paves
ti jį tautos balsavimui. Ir 
valstybės prezidentas pats 

* turės teisinį paraginti pakeis
ti konstituciją. Jei preziden
to pateik^vkonstitucijos pa
keitimu valstybės susirinki- 
kimas ’S^vA^tytų ar jį at- 
nieįrtų,W p^eĮidentas ? galės 
ąavay^ projektą pa
vesti s tautos balsavimui. Per 
tautos >balsavimią konstituci
jos pakėihmo klausimas lai
komas išspręstu teigiamai, jei 
už pakeitimą pasisakyt dau
giau balsų, negu prieš,.

“Naujas ką tik priimtąja 
konstitucija steigiamas? orga
nas bus teisės kancleris. xJį 
skirs valstybės prezidentas, ir 
jo uždavinys bus kontroliuo
ti valstybės ir kitokių viešų 
valdžios organų Veikimo tei
sėtumą.” 

v''
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Šiam?'konstitucijos ' pro j ektui, 
žinoma, , galima daug kas pri
kišti. Pavyzdžiui, antrųjų rūmų 
(valstybės tarybos) sudarymas 
atrodo visai netikslus. Tačiau 
nors laikinai galinga. pro pirštus 
į tuos netikslumus žiūrėti, ka
da žmonėms yra* laiduojama 
spaudos ir susirinkimų laisve. 
Juo labiau, kad konstitucija bet 
kada galės būti pakeista ar pa
taisyta, jei už tai pasisakys val
stybės susirinkimas.. Vienok ir 
šiuo atveju < Ltauta' galės savo 
paskutinį žodį tarti. O nuo to 
žodžio kaip tik ir priklausys 
konstitucijos pakeitimas.

Šiaip ar taip, o dėlei to įvy
kio tenka pasidžiaugti. Vadina
si, demokratiškų "valstybių šei
ma susilauks dar vieno nario. 
Iš vadinamųjų Pabaltijo valsty
bių Estija pirmoji pradeda at- 
sipalaidoti iš va'dizmo pinklių. ' 
Reikia tikėtis, kad ir kitos dvi 
valstybės — Latvija Tr Lietuva 
— netrukus irgi paseks Estiją.

Ir keistas dalykas: J. J. 
Smailis pradėjo kalbėti tokiu 
tonu, kad tik klausykis. Taip, 
labai karingu ir labai chamišku 
tonu. Kalba jis taip, kaip ano
ji Sologubo pavaizduotoji gy
venimo boba, kuri vos spėja 
burną praverti, kaip iš jos pa
silieja visokios nesąijionės ir 
kelionės. \

Apie ChicagOs Pirmyn chorą 
tasai ponas rašo taip:

“štai Naujienose, liepos 21 
d. Pjrmynietis rašo, kad — 
Pirmyn choras./planuoja va
žiuot į Lietuvą dainų šven
tei. Daba'rgi, žinant iš kokių 
tautinių spalvų sudarytas 
Pirmyn choras, bešališkai 
žiūrint į to choro užsimoji
mą, savaime kyla klausimas 
— ko Pirmyn choras va
žiuos į Lietuvą? Ar kad Lie
tuvos tyrą ir sveiką orą už
teršti internacionaline daina, 
ar kad ‘bendrą frontą’ rekla
muotų ? O visų svarbiausias 
klausimas, Ir Lietuva iš tik- 

zrd išsiilgus tokių svečių ir 
ištroškus girdėt dainų iš tų 
lupų, kurios iki šiol vien tik 
antoganizmu ir panieka 
spiaudė į Lietuvos veidą, ir 
į visa t-ai, kas Lietuvai mie
la, brangu ir didinga?!”
P-as Smailis, rodosi, yra pa

gyvenęs žmogus. Tačiau iki 
šiol jis dar neišmoko žmoniškai 
kalbėti. Yra tiesiog šlykštu, ka
da žmogus apsimeta didžiausiu 
patriotu, o nepasirūpina nė tiek 
savo gimtosios kalbos pramok- 

’ ti, kad galėtų taisyklingai kelis 
sakinius parašyti.
’ Apie Pirmyn chorą p. Smai
lis, matyti, nieko nežino, ta
čiau jis drįsta tą chorą viso
kiais budais niekinti. Faktas 
yra tas,, kad (sir mažomis iš
imtimis) Pirmyn choro nariai 
susideda iš Amerikoje1 gimusio 
jauriimo,
hei juodoms politiškoms parti
jomsnepriklauso, žinomą, tas 
j aunfrhdsr'demokratiško nu
sistatymo, b ne fašistiško, šiaip 
jis chorui priklauso, todėl, kad 
mėgsta dainuoti.

Jau vien tik patriotiškais su- 
metimąis toks jaunimas reikė
tų gerbti. Juk tfe jaunuoliai ir 
jaunuolės dar tebėra su mumis! 
Jie dar tebedalyvauja lietuvių 
judėjime, domisi tuo judėjimų, 
kuomet tūkstančiai kitų jau
nuolių jau nieko bendro nebe
nori turėti su lietuviais. Pasta
rieji jaunuoliai net su savo tė
vais lietuviškai nebekalba.

Ar Pirmyniečio sumanymas 
yra įvykdomas, tai kitas klau
simas. Kolkas tas sumanymas, 
kaip yra sakoma, “tik šakėmis 
ant vandens užrašytas.” x Bet 
kada p. Smailis pradeda kalbė
ti apie kažkokį spiovimą “į Lie
tuvos veidą” bei “oro teršimą”, 
tai galimą tik tiek pasakyti: 
bloga', kada aptiekorjškų milte
lių įtakoje žmogus pradeda klie
dėti... x' • ’

kuris nei raudonoms

Šiandien 125 metų 
paminėjimas
Bus iškilmės, muzika ir kitkas.

visuome- 
tvirtovės

PRAPLIUPO

- Šiandien Ghicagos
ne mini Dearborn
įgulos žuvimą. Prieš 125 me- 
tus, indi j onai užpuolę,, išžudė 
apie du trečdaliu įgulos. Įgu
loje buvo apie 70 vyrų.

Iškilmėse dalyvauja Čikagos 
istorijos organizacija, kariuo
menė ir kiti dalykai. Miestas 
puošiasi tautos vėliavomis.

Viename tautiškame laikraš
tyje vienos tautiškos organiza
cijos buvęs galva sumanė pasa
kyti tautišką ‘pamokslą ir labai 
piktai išplūsti “bendraf renti
ninkus”. Kalbame čia apie J. J. 
Spaailj, kuris per kelerius me
tus savo Detroito ap tiekoj e 
maišė visokius miltelius ir jo-; 
kiu visuomenišku darbu nepa- 
sižymėjo. Bet šitai kažkas jį atsakė, kad jis nežinąs nei vie- 
dabar sugundė rašyti apie vi 
suomeniškus rūkalus, 

■MM* '

Berwyn Miestely 
Nėra GemblieriaVi- 
mo Mašinų

Berwyno miestelio mayoras, 
atsakydamas į aldermano Mar- 
sicek užmetimą, kad miestelis 
pilnas “slot” mašinų privisęs,

no. Aldermanas žadėjo jam pa
rodyti penkias vien jo warde.

Lietuvos muses
/ 
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Tai tikra tiesa, kad geriau 
burną sučiaupus laikyti, tylėti, 
nerašyti, tai mažiau priešų tu
rėsi. ’ Tai štai ką nots ne taip 
pasakei, kam nors neįtikai ir 
amžiną priešą įsigijai. Skaudus 
žmogaus likimas, jis nuolatos 
savo burnoje savo tikrąjį prie
šą nešioja’.

Turiu visai nuoširdžiai nusi
skųsti: ir aš daug nemalonumų 
įsigijau ir Nemažiau sau priešų 
įsigijau. Ir vieną jų itarpe tokį 
įkyrų nemalonų ir tolydžiai vis 
man keršijantį.

Tikrai, geriau butų, kad žmo
gus nerašytum. Tylėtum sau 
žmogus ir visiems gerai įtik
tum, o tai štai parašei ką nors 
ir paskui aiškinkis, įrodinėk 
dėlko taip, o ne kitaip pasakei, 
dėlko šitaip, o ne kitaip reikia 
čia suprasti. Dabar aš supran
tu, dėlko asilelis' visą savo am
žių tyli. Tai gudrus tas gyvu
lėlis, ir dėlto daugelio mylimas, 
o mylimas tik dėl to, kad tyli... 
O jei jis kalbėtų, kiek jis žmo
gui .visokiu nemalonumų pripa
sakotų !'

štai turėjau andai neatsar
gumą apie Lietuvos blusos var
gus pasisakyti ir jau pasipylė 
visokie protestai. Girdi, tu 
šioks, tu toks, visokius niekus 
kalbi ir rašai ne taip, kaip de
rėtų sakyti.

Ir žinote, kas svarbiausia: 
mane užpuolė ir dar kaip įky
riai užpuolė, tai muse, Lietu
vos musė!

Sako, tu brude, apie Lietu
vos blusas visokias bėdas gyvas 
galybes prikalbėjai ir visai be
reikalingai kitus užkliudei, o 
apie mane musę tai nei. pusę 
žodžio neišsitarei, tartum visai 
manęs Lietuvoje nebūtų, tar
tum mahęs niekas neskriau
džia ! ' ’ .

—Oi, bi, dar ir kaip skriau
džia, o ypač tie atvykę į • Lie
tuvą amerikiečiai. Sakysime, jie 
manęs labiau nekenčia, negu 
Bimba' su Pruseika P. Grigai
čio už jo straipsnius, už tą 
kritiką, kuri “Naujienose” nuo
latos telpa.

—Žinai, kad tie lietuviai 
amerikiečiai įmanytų, tai mane 
Lietuvoje-gyvą*palaidotų arba 
ant laužo sudegintų, - kaip sa
kysime, kad norėtų Clevelando 
Gedimino kavalierius socialistus 
su komunistais išnaikinti. Toks 
jau jų didelis įtūžimas. O ką 
gi tiems ąmerikiečiams aš Lie
tuvos musė esu blogo padariu
si? Be gero, daugiau tik nieko. 
Jei tik jie prisimintų, kiek aš 
jiems Lietuvoje esu padėjusi, 
kiek kartų juos iš nesmagios 
padėties esu išvedusi, tai, be 
dėkingumo, iš jų, daugiau nie
ko neturėčiau, o dabar vien 
prakeikimus tik siunčia! Mirti
mi grūmoja!

—A, gaila, kad žmogaus to
kia trumpa atmintis!

. —štai galėčiau, kad ir New 
Yorko Vitaičiui priminti, kaip 
jisai anuomet Lietuvoje viešė
jo ir pas buvusius ( ministerius 
vakarieniavo. Šitaip buvo užsi
mojęs daug niekų apie visokias 
laisves prikalbėti yir demokrati
jos nuopelnus išpasakoti, bet 
lygiai tuo pačiu metu kaip tik 
jis išsižiojo žodį sakyti, aš jam 
į gerklę šmukšt ir įlindau. Tie
sa, jis manęs nėnurijo, bet iš- 
spiovė ir gyva likau, bet užtat 
jis tylėjo, kaip sako, lyg musę 
prarijęs ir visokių niekų nepri
kalbėjo. Tai jei dabar kas nors 
iš anų ponų pasiskaito Vitaičio 
visokius raštus prieš demokra
tus, tai vis dėlto niekas nedrįs
ta sakyti, kad Vitaitis veidmai
niauja, o tik abejingai prasita
ria; na', gal vyras tai dėl duo
nos kąsnio daro, ką čia dabar 
viską supaisysi, vis dėlto kaip 
Lietuvoje buvo, taip nekalbėjo. 
O juk aš Lietuvos musė jį tuo
met iš tos' nemalonios padėties 
išgelbėjau! .Sakysite, o ar jis 
yra man kada nors pareiškęs 
savo dėkingumą? Ne, ir jis, jei

galėtų, mane gyvą iriute su
trintų !

—Arba Štai jau ir ne toks 
maža'š vyras iš Čikagos šimu
tis taip pat turėtų būti man 
labai, dėkingas ir dar kaip! Ir 
jis, kuomėt Lietuvoje viešėjo, 
dėka manęs musės išgelbėjo sa
vo kailį ir išsisuko iš nesma
gios padėties.

—Jis viename subuvime auk
štai į dangų iškėlė rankas ir 
norėjo tartum ant tų savo ran
kų visą demokratiją į padan
ges iškelti, bet aš musė tuomet 
kaip spirsiu jam į panosę, tai 
tuoj rankas žemyn nuleido ir 
bejėgiai tarė — o kad tave ga
las ta bradas musė taip skau
džiai įkando... ir lygiai nieko 
nepasakė, dėl to ir nutarimas 
išėjo toks, kokį norėjo tauti
ninkai priimti, s t

—Je, ta brudas musė. O jis 
nežino, kad aš jo politiškai iš
minčiai, sakysiu, ne visai gud
riai politiškai išminčiai, patar
navau. Dabar čia Lietuvoje kaip 
kas jį net pagiria',, sako, šimu
tis vis dėlto šaunus vyras, Lie
tuvoje būdamas jos opių klau
simų nepalietė. O man šimutis 
už tai ne išgrauž... Žiūrėkite, 
ko gero dar kokį ordiną užsi
kabins, o mane, jei tik sučiup
tų, ta'i tikriausiai gyvą iš save 
nagų nepaleistų!

—Tai matai ir aš muse Lie
tuvoje turiu daug vargų, ne 
vien tik blusa tų amerikiečiu 
yra kamuojama! Tai dėlko api( 
mane musę reikia nutylėti?

(Bus daugiau)

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI.

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Cravvford Avenue)
Plymouth ’36 5-pass. $465
de luxe tour. Sedan ....
Fiyinouth ’35 5-pass. $365
de luxe tour. Sedan .......
Oldsmobiie '36 b-pass. 545 
de luxe tour. Sedan .......
JDodge *36 5-pass. 465
de luxe touring Sedan ....
uodge ’3b o-pass. 345
de luxe touring Sedan ....
Chevrolet ’36 5-pass. 465
de luxe tour. Sedan .......
Chevrolet *34 5»pass. 285
de luxe tour. Sedan .......
Ford *36 5-pass. 395
de iuxe tour. Sedan ..... ..
De Soto *36 5-pass. 495 
de luxe tour. Sedan .......

ATDARA NEDALIOJ | 
VISĄ DIENĄ| 

^Chrysler *37 Imperial 5-pass. Se
dan, Radio, Heater 845
furnished .......... .................
Chrysler ’36 5-pass. 545 
de luxe tour. Sedan .......
Chrysler *35 Airflow 6-p. 475 
de luxe tr. Sedan ........ .
Terraplane *36 5-pass. 495 
Sedan, pilnai įrengtas ....
Hudson *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai jrengtas .... .
Chrysler *37, 5-pass. tour. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ............
Naujas Packard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažieriu de luxe tr. Sedan 835 
Nash ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ................................
Chrysler Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio. Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jūsų Karas kaip {mokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP.....V

Chrysler Sandėlis 
Finansavimo Firma 
3910 Ogden Avenue

GERB. Naujienų įkaityto
jo* Ir įkaityto] ai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tai 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

PAMINKLAS MULUI

VAINA DĖL MUZIKOS

savo

Madni Akiniai

KUR YRA JONAS?

,SKUBEK!
1938 Zenith Arni Chair Radios nuo

...........  ‘ - '■ * X

1938 Zenith Console Radios

Atdara Visą Dieną Nedėlioj

25 METŲ PATIKIMAS PATARNAVIMAS

2221 SOUTH »SHUNI> WV

K VA D. 
PĖDAI

Kvad. pedrt 
Visu mlerų 
arktišuose 
iki 4x13 
pėdu* Auk
ščiausios ko* 
kybės 4c. 
vertes.

“WHEN YOU GOT TO 
GO, YOU GOT TO GO”

Nors kainos pakilo, tačiau jus dar U 
galite pirkti už ........... ..........u.... .
Reiher’s Pocahontas Pea Coal

suėjo 500 metų nuo Lie- 
apkrikštijimo. Lietuvos

Musų lietuviškosios orkestros 
ir jų kapelmeisteriai ir Kaune 
ir Amerikoj groja ir apie mer
gelę, kumelę, bernelį, žirgelį ir 
net “Trys mergeles susitarę, 
vare kuilį j Žagarę” dėl meno 
pakėlimo ir tautos kultūrinimo. 
O Rakalių Choras brangina vi
sas liaudies daineles.

LUMBERIS IR STATYBAI MATERIOLAS 
Pilna eilė visai naujų Plumbingo 

Fikčerių

Regul I a r S s

... .. .>
•1.65

3206 W. 63rd St. Nęar Kedzie Avė.
Atdara Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 

Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų

^EĮNisH (ŽU (6.MRANY
Kiemas ir Ofisas: 59th and Wood Streets

VISAI NAUJOS
1x6 LENTOS 

lx« LBNTftS 
Apdengimai, po padlagal 
stogam ir tvorom. ,$43 ver 
t«»1 Visti ilgių.

100 Lentų IMdų $3.50. 
Už 1000
Lentų Pėdų---- .

MATYKITE — GIRDĖKITE 
Naujus, 1938 Metų Mados

Paminėjimui 150 metų sukak
ties nuo Amerikos konstituci
jos pasirašymo pereitų pirma
dienį visi turėjome girdėti iš 
Philadelphijos įdomų radio pro
gramą. Jis prasidėjo ir tuoj nu
truko. Mat, stebėtinasis Phila
delphijos orkestros kapelmeis
teris Jose Iturbi griežtai atsi
sakė pildyt. programą. - P|iskil- 
tusioji radio dainininkė Lucy 
Munroe ir Ja*n Pierce norėjo 
dainuoti amerikoniškas dainas, 
kurios ispaniškam kapelmeiste
riui nepatiko. “Yra Amerikoj 
ir gerų dainų, bet visas tas 
stotas ‘I lo've you’ yra šlamš
tas,” — pareiškė ispanas. “Gro
ti tokią pigių ir supuvusią mu
ziką yra orkestros pasižemini- 
mas.”

Mes nežinom, ar Iturbi yra 
lojalistas ar fašistas, bet muzi
koj mažai kas gali su juo pasi- 
lyginti.

185w
75O-0'

DIDELE NUOLAIDA Už SENUS RADIOS 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Pirkit Dabar — Užsisakykit Šiandien

ŠauKif “GROVEHII.L 1000

Laikraščiai praneša, kad Ita
lijoj įvykusios iškilmės: buvęs 
pastatytas ir pašventintas pa
minklas mului. i

Pasauliniame kare Italijos 
vaiskas plačiai naudojosi mu
lais ir asilais ir didelis šitų gy
vulių skaitlius žuvo. Nors gy
vieji mulai ir jų busimos gent- 
kantės vargiai supras ir įver
tins savo patriotiškų protėvių 
kilnų pasidarbavimą tėvynei, 
bet Italijos fašistai moka pa
gerbti savo herojus.

tuvos 
kunigaikštis Jogaila apsiženijo 
su lenke Jadvyga ir jo boba už
simanė lietuvius paversti kata
likais, ką lietuviškasis kunigai
kštis ir padarė.

Dabar Lietuvą valdo Smetona 
ir Tūbelis, kurie yra ženoti su 
lenkiškos kilmės seserimis ir 
kraštas yra' tvarkomas taip, 
kaip judviejų bobos nori.

Dabar Amerikoj lankosi vys
kupas Mečislovas, iš ko yra aiš
ku, kad taį tikimų rtikriausias 
lenkų švenjpj.ę^y^das,, tik vys- 
kupo pavardė lietuviška. Ir ši
tas vyskupas daro iškilmes lie
tuviškoje bažnyčiose Lietuvos 
apkrikštijimo paminėjimui.

tipas visokiais budais naikina
mas. Moterys verčiamos į pa
nikiškas koketkas.

Padaužos turi labai daug rei
kalų sų lietuviais, ir mes mėgs
tame tikro lietuviško būdo lie
tuvius, todėl mes galime supyk
ti ir paseklbti vainą prieš mu
sų gerų kaimynų paliokinimą 
Lietuvoj.:

—Vajaunas nečalninkas.

Lietuviškųjų vyčių skode 
Dayton, Ohio, delegatas iš 
Worcester, Mass., užsimanė ap- 
siženyti su delegate iš Indiana 
Harbor, Jnd. Kadangi reikalas 
skubus ir dvasiškieji tėveliai at
sisakė šliubą urnai duoti, tai 
porelė nuėjo pas džiodžių ir ga
vo šliubą. Liudytojais, buvo ki
ti du vyčiai iš Chicagos —A. 
Manetavičius ir Alice Norbutai- 
tė. Už šitokį grieką vyčių vy
riausybė suspendavo visus ke
turis g'riešninkus.

Padaužos nemano, kad vyčiai 
turi būti kitokie žmones nei vi
sas svietas. Jie ženytis nori 
taip pat, kaip ir kiti. Ir tai nė
ra griekas.. Grįžusi namo pore
le galės nueiti pas kunigą ir dar 
sykį apsiženyti. Kur kas išmin
tingiau kunigai padarytų, jei 
vyčių seimuose turėtų gatavą 
kamendorių urnai šliubus duoti 
tiems, kurie užsimano ženytis.

Pirkti Naujų 1938 Zenith Radio iš Peoplcs Krautuvių yra 
saugiau nr lengviau. Peoplcs Krautuvės d^ioda didelę 

, nuolaidų į mainus ant tamstų seno radio ir 
, h pritaiko lengviausius išmokėjimus.

1938 Zenith Radios pasirinkimas iš 45 modelių tinkamų 
p kiekvieno norui ir kišenei.

1938 Zenith Mįdget Radios nuo*............. ;....... $ ia .95

Vienas korespondentas gana 
sėkmingai išaiškino, kaip Lietu
vos karvė kulturina kraštą.

Tas pats korespondentas ar
ba kas kitas turėtų išaiškinti, 
kiek prie Lietuvos kultūrinimo 
prisidėjo ir kiaulė. Lietuviški 
bekonai, kumpiai ir kita kiau
liena jau paskilbo ne tik Lietu
voj, o ir kituose kraštuose.

Neįvertintas ir tinkamai ne
pagerbtas kuilys gali imti rus? 
tauti. /

AVROLEX Stiklais
ARBA TOLUMUI 
Akim

Užbaigti su Ultra-Mokslišku Išekzaminavimu«,« pas VVinner’s Tiktai! 
Padirbti musų pačių Laboratorijoj—^Parduodami- musų pačių 

Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą
APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI 

Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 
užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą

Pasitarki! su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamės Sunkiai-Pritaikomuose Reisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly 
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

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

1000 DURŲ
Regullarės

n/ '’ertės

K/Ir2*?5
' 5 x pa n ei 

durys 
Geriausios

'flP perkamos už 
pinigus.

REINER’S PEA COAL ŠVARI, PERSIJOTA, VIENODA DIDUME 
RE DULKIŲ, MAŽAI PELENU, DAUG KARŠČIO. 

KARTĄ PABANDĘ, JUS VISUOMET IMSITE.

Pocahontas Mine Run — 70% Rupi $7.75
Pocahontas Range ....  .....

...vengdamas pavojaus 
pirkti abejotiną vartotą ka
rą. Jis ateina čia,* nes žino, 
kad “nečiuožinės plonu le
du”— ba ši yra vieta, kur 
vartoti karai pertaisoma nuo 
galo iki galo, kur jie yra 
“Pedigreed” ir GARANTUO
TI! Matykit musų atsižymė
jusį staką šiandien — ant 

Didžiausio Vartotų Karų
Loto Chicagoj!

STONY 1SLAND 
MOTOR CO.

7134-7131 Stony Island 
Avenue

Vadovauju CHRYSLER — 
PLYMOUTH dyleriai 
15 Metų šioj Vietoj

PUIKIAUSIOS, VISAI 
NAUJOS »X4’s 

No. 2 ir geresnius, Svaras 
tiesus stokus visu ilgiu. 
Geltonoji pušis—$40 ver
tės!

3%c Linijinį Pėda

Lentos Pėdų ...__

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

Pavargusio

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl ąakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 

C^mpany, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.
t Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis. \

Virš 200 karų pasirinkimu^ Kai kurie visai nauji, |iie- 
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė- 
•1 ____ . _____ < '

PLYWOOD - VISŲ MIERŲ ARKUŠAI
V* Col., 3 Ply Fir Patelės—Geriausios Gaunamos 
4 pėd^ x6 pėdų NIEKUOMET NESIŪLYTOS ŠIA
4 pėdų x7 pėdų KAINA PIRMIAU
4 pėdų x8 pėdų

Garsinkites “N-nose

<COM P/K H

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

M. T. KEŽAS, vedėjas 
ILLINOIS

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio ir 
Šeštadienio vakarais.

Pats graŽiausis ir didžiausia vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame į
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-*37 Buicks, 1936-’37 Chevrolets 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1837 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles, 193fe-’37 
DeSotos, 1936-y37 Chrysler — už pusę kainos ir kai 
kurie mažiau, kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip 45.00. \ .
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.
Neprivalote mokėti būtinai cash

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo į mokesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsuųokėjimais per 2 
metu. x

Visi, karai su musų besąlyginis 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu. ♦

, ATDARA KASDIEN IKI 10 VALANDOS VAKARO
- SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ

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

Nesvarbu, kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionė* išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.SAVIEJI PRISIPA 

ŽĮSTA

partinius Lietuvos valdininkus 
ir aristokratiją kalbant kad ir 
lietuviškai;’' pripažĮsta, kad lie
tuviškasis kalboš skambėjimas 
yrą dingęs. Kąjbama šlėktiška 
tarme, šlėktišku akcentu, šlėk
tiška fonetika.

Kas tūri akis, aiškiai mato, 
kad visos Lietuvos žmonių ma
nieros, etiketą ir elgęsis tempia
ma ant lenkiško'kurpalio.'

Atviras, biškį stačiokiškas, 
lengvai nesilankstantis lietuvio

■».». ...a, iiįfe,,feį.. ,į,

Kad pažangieji rašo 
spaudoj apie Lietuvos politikie
rių ir sportininkų nepasiseki
mus, tai kai kurie gali netikėti. 
Bet štai klerikališkojo jaunimo 
laikraštėlis sako:

Wallboards
Naujos

MAN UPACT U P INU 

4179-83 Archer Avė,-.
„ . Tel. Lafayctte 3171 .
S. NAKROSIS, vedėjas

CHICAGO

“Ir seniai negali pasigirti ge* 
ru sųsiorganizavimu. Taip tai 
rodos daug girdi apie visokias 
draugijas ir klubus, , bet kada 
jų reikia, kada atsirandą koks 
nors didesnis viešas darbas, tai 
jie kaž kur pražūva. Tą pačių 
sportininkų priėmime, senių or
ganizacijų visai gali sakyt nesi
matė. Jei kas padaryta tai tik 
dėka kelių atskirų asmenų.

Jaunimas neturėjo Jokio nei 
iš organizacijų nei iš atskirų fi
gūrų sudaryto komitetuko, bro
liams iš Lietuvos priimti, tai 
taip viskas (tykiai praėjo, kad 
rodos Chicagoj jaunų lietuvių 
visai nebūtų.

Sportininkai iš Chicagos iš
važiavo nusivylę. Praleido Čia' 
arti dvi savaites ir negavo pro
gos susitikti su Čiagimusiu jau
nimu. Tas pats , atsitiko ir kito
se lietdvių kolonijose, nes mu
sų jaunimas yra palaidas.”

Galite matyti, kad šis rasėj aš 
buvo labai palankus svečiams iš 
Lietuvos, bet jis nėra melagis, 
negi pa'gyrų puodas. He is a 
straight shooter. Tokiam žmo
gui ne vieta atžagareivių mau- 
ryne. Pažangieji turi labai 
stambių organizacijų ir daug jų, 
bet Smetonos svečių jos neno-

Peoples Krautuvėse 
JIE YBA KITOKĮ. PAGERINTI, IŠTOBULINTI IR 

PILNAI '^PATENKINA NORUS' JIEŠKANCIŲ 
GĖfiiAUSId RADIO MARKETE

..    ilO—Hl'       $ ■ i H

Kam Kentėti NuoK Sugedusią Vidurių?
, { a; JEI?,VIDURĮ AL NEGERAI VEIKIA - ----

JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -— 
' JEPVlDURlAI NEVIRŠKINA ------

m JEI GA^AI VIDURIUS IŠPUČIA, -—*

J NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NTTDA ■■■■; - 1N 1LJ2A.
' i » 'r ! i , , 'i ■

Alkalįne Digestant Powder Miltelius
f Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
? A.'G. KARTANA& Sav. 

,2555 West 69th Street, Chicago
. ( Telefonas Hemlock 0318

Auk&člaušlos KolcybSfl 
NŽftA ANTfcVJU 

DO-ftv. rolls. Regul. $2.3ff 
vertės. Musų $
kaina __ ____
7 8-s v. rojisi K<
$2.15 yfrtčs. $
Muši} kaina" tik 
35-8V. tolis. 
$1.15 vertis. Musą 
kaina tik 
harret 14 Ir 15 sv. roof* 
ing felt 
$».35 vertas

VONIOS 
Vertas . iki $15, kiekviena

$6.50

THE NEW1938

VVINNER OPTICAL CO

"AT THE LARGE5T USED 
C AR LOT /N CHKAGO

d a n i n 4L0NG UISTANCE* UI niJ i U

1,000,000 PĖDŲ GERO, SVEIKO, VARTOTO LUMBERIO
1x6 D. & M. 8 col. Shipiap, 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, 6x6, 8x8 Fir 
Flooring and Partitions? viskas iš 360 pėdų Verauzės, kuri sugriuvo. 
Siūloma paaukojimo kainomis greitam pardavimui. Mes Fristatom 
į Užmiesčius. - ' ‘

ASBESTOS BACK
WALL TILE

Keasbey and Mattison gar
sios išdirbystės. RegullarS 
65c. kvad. pėda

KVAD.
CaWW PĖDA

8” SHIPLAP
No. 2 ir geresnės rųšies. 
Niekuomet pirmiau nešiu* 
lyto tokia žema kainai

Keguliares'
Vertės $50.00

. Už 1OOO. Lenta Pėdu

2x4, 2x6, . 2x8 
Puikios ru š i e s Hemlock. 
Naujas, švarus stokas. Vl« 
su ilgiu.
tteguliarės 5Q
$37.50 Vcrtės^faO

Už 1000 Lentų Pėdu

INSULATING BOARD
Juru atikui, garažui ir už
pakaliniam porčiam. Aktu
aliai žemiau kaštų.
Regullarės i/2 Kvad.
4c Vertės | C P8<la

• i

ROCKWOOL BATTS 
Geriausi insuliaviinui, 
kokius pinigai gali pir
kti, 15 per 18 col. 12 
batts kartone, paden
gia 24 kv. pėdas. Spe
cialiai tik 
Už .......................

TVOROS IR VARTAI
Geriausias naujas Amerikos 

' / ' ■' i ' . ■

Plieno ir Uratų .Aptvėrimas
Iki Oc Lln.

Vertės C Pėda



giais
suvažiavę p. Czesnos
ir kaimynai. Visi gražiai links
minosi ir džiūgavo iki vėlyvo 
vakaro.

Diena Iš Dienos MATYKITE
Progress Krautuvėje

Pagar

1739 SO. HALSTED STREET

svei

Draugas.

Kokybe
PEČIŲ MAINANT

ten pra-

Paulnuo

VILNIES PIKNIKAS DOVANOS!DOVANOS!

BUS ĮDOMUS PROGRAMAS DAINŲ IR SPORTO GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Naujus, Pagerintus 
1938 METŲ MADOS 
Alyva Kūrenamus

. $7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

Pasiklaiisykit musų gražių radio programų kas selfinad., 
11-tą valandą prieš piet, iš stities WGES, 1360 Kilbcycles

Wilkes 
ir Pater- 
N. J., ir

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Reikalauja 
Perskirų

JeancĖte Brosius 
Brosius.

BUS ŠOKIAI
MAI—ARTISTAI - 

' ' < LOŠIMAS

W. 45 st., piknikas, įvy- 
pereitą sekmadienį Big 
Inn darže, visais atžvil- 
gerai ndsisekė. Ten buvo 

draugai

50 iki *150

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder- 
niškohiis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.
. 420 W. 63rd ST 
Tel. ENG. 5883-5840

PALAGUI PAGELBA CE| 
LIGONINĖJE ..............

PALAGO PAGELBA
NAMIE už........................... *•’

EKZAMINAVlMAS ' • $
OFISE ........... .......................
DOUGLAS PARK HOSPITAĮ, 

1^00 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

814 W. 33rd* St. Prašome visus, kurie prijaučia tau 
■Komitetas.

IŠVAŽIAVIMAS
LIETUVIŠKAS PIKNIKAS

ANGLYS — COAL

1. Dovana $200 pinigais.
2. Dovana $120 Maytag Skalbiama Mašina
3. Dovana $25.00 pinigais/
4. Dovana $21.00 Riešinis Elgin Laikrodėlis,

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Išvažiavo j Ligoninę
Ketvirtadienį išvažiavo į ligo

ninę p. Aleksas Martinaitis, 
gyv. 2118 Evergreen g. Jo liga 
— akių liga'. Vakar buvo pada
ryta operacija. ’

Laukiame sveikatos sugrįž
tant

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

• ' J. KALĘDINSKAS, Vedėjas

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Paša'lpinis Kliubas 12 
Wardoj laikys mėnesinį susirinkimą sekmadieny, rugpiu- 
čio 15 d., 1 valandą popiet, HoHywood svet., 2417 W. 43 
St. Nariai privalo skaitlingai susirinkti, taipgi atsiskaityt

• su pikniko serijomis, kad komitetui nebūtų keblumų su- 
tvarkyti serijas. —Paul J. Petraitis, raštininkas.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ale i tavernos ir i namus bačkom's 
1%, U 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

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

5652-54 West 64th Place

NAUJA “KULTŪRA” 
No. 6-7
TURINYS: 

k I- -, ' K , ; >. 4
Lietuvos pinigas—litas —

..... ............. P. Kopustinskas 
Ispanijos pilietinio karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys —

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

.. J. Lazauskas 
Eilėraštis .'..... . Juozas Kruminas
Ęilėraščiai iš Skandinavijos —

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

kas. •
Dalia ...............  Juozas Kruminas

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
Galima gauti

Gimtadienis
Sekmadienį, rugpiučio 15 d. 

p-ia Petronėlė Švediene, gyv. 
4057 S. Artesian avė., prieina 
dar vieną savo amžiaus mylią, 
— gimtadienį. >
• Ilgiausių metų p-iai Švedienei 
linkiu prieiti dar daug daug to
kių myliarodžių

Czesna Pirties 
Piknikas gerai 
Nusisekė

town of Lake, 
sėjusios Antano Czesnos pirites, 
1657

Serga Roselantietis 
Antanas Dombrauskas

Mercy ligoninėje, prie E. 
26th ir Prairie avenue, guli se
nas rosęlandietis, “Naujienų” 
skaitytojas Antanas Dambraus
kas. Man aplankius ligoninę, li
gonis prašė parašyti į “Nau
jienas” ir pranešti, kur jis da
bar arndasi, kad draugai, ku
riems laikas1 leidžia, jį aplahky- 
tų. Prašė atnešti jam “Naujie-

Išsiėmė leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

George Trikas, 34, su E. Ma- 
keras, 27

Rebert Given, 53, su Anna
Jacobs, 54

Leonard Schmitt, 25, su Le
oną Stanke, 21

Anton .Guschelbaner, 25, su
Stella Galus, 24

«

John Mataitis, 31
Stankey, 29.

Praėjusį penktadienį, rugpiu
čio 13 dieną, Chicagoj (Sono- 
tone teatre, 66 East Van Buren 
utreet) pradėta . rodyti filmą, 
pavadinta “U. S. S. R. — 1937”.

Filmą patiekia įdomesnius 
vaizdus iš šių dienų Rusijos 
gyvenimo — civilio, biznio, val
džios, iš mokslų, tyrinėjimo ir 
kitų sryčių. Ši filmą yra kaip 
ir Sovietų Rusijos 20 metų su
kaktuvių atžymėjimas, kuris 
Rusijoj įvyks lapkričio mėnesy.

nų” pasiskaityti. Sako, gal ne
bus taip nuobodu sirgtu

-Visi draugai pamena, kad ne
labai seniai susituokė jo sūnūs 
Antąnas,* o po dviejų savaičių 
ištekėjo ir duktė Josephine. 
Jaunavedžiams linkių daug lai
mės, o tėvui greitai pasveikti, 
kad vėl sugrįžtų gyventi lai
mingai su žmona ir vaikučiais. 
. ■ ' "C ! ' \ /''/L '

Antanas Dambrauskas yra 
pusbrolis gerai žinomo ir vi
sam Roselandui ir Chicagai pa
žįstamo konduktoriaus Stepono 
Dombro-Dombrausko.

Reikia pažymėti, jog šiame 
piknike buvo nemažai “lucky 
ones”, reiškia, kurie per išlai- 
mėjimą apturėjo savininko 
skirtas dovanas.

Beje, pp. Czesnų piknike te
ko pastebėti šiuos asmenis 
Kun. Skripką, pravoslavų ku
nigą (popą), PP- Čepulius, Kin- 
činus, Yuškus, Krisčiunus, Ma
lišauskus ir kitus.

Kaimynas.

Lietuvių Tautijiė Parapija šaukia mitingą su prakalbomis. Bus 
keli kalbėtojai ir bus bankierius p./Ghapas. Jis nori su vi
sais senais parapijonais pasikalbėti apie dalykus, kurie 
yra laŲai svarbus. Ir mes norim, kad visi nariai iš West- 
ville susivienytų su Chicagos parapijonais ir pagelbėtų Chi- 
cagos Lietuvių Tautiškai Bažnyčiai. Mitipgas bus' nedėlios 
dieną, rugpiučio 15, X valandą po pietų Sandaros svetai
nėje 
tiškai parapijai, atsilankyti

Visas Būrys į 
Wisconsin

Dabar vasaros laikas ir dalig 
kas važiuoja atostogoms į kie
tus miestus. Panašiai daro .ir 
musų Rožių žemės piliečiai.

Netrukus po “Naujienų” pik
niko, Chicago suistariusios ap
leido kelios draugės, pp. G. 
Ęuchin, Elizabeth Dombro, E. 
Kučinskas, M. Vilkas, J. Gry
bienė if E. Kazy.

Pasiėmusios p. EI Ručinskie
nę už “šoferį”, visos moteriš
kės išdūmė jos .naujuoju Buick 
į Rhinelande1*, lyisconsin, pas p. 
J. Warakois. Jis ten užlaiko 
ūkį, ir yra draugiški, progresy- 
viški žmonės, seni RoselaUdo 
gyventojai. Linksmoms mote
riais linkiu linksmai laiką pra
leisti -ir laimingai grįžti.

Roselandietis.

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI 

užlaiko naujai įrengtą Tavernų — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

Marųuette Park Tavern 
2709 West 71 st Street 
Tel. Grovehill 3078.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpiniš Klubas ren- ' ■ ' j •
gia puikų išvažiavimą šeštadieny, rugpiučio 14 d., Shady 
Tree Inn (Spaičio darže), Willow Springs, 111. Pradžia 5 
P. M. Įžanga veltui. Prašom atsilankyti. Visus kviečia

Išvažiavimo Rengimo Kom.

OAKS GROVE
119 ir Archer Romi, ,(4A)

Gurinai ir Šeimyna 
Išvažiuoja Atostogoms

BRIGHTON PARK. — Rug
piučio 15 d. Antanas ir Sofija 
Gurinai, 4253 South Campbell 
avenue, ir jų duktė Eugenija,, 
p. S. Gurienės brolio duktė 
Eugenija Latakas ir Antanas 
Yorkus, p. Gurinienės giminai
tis, išvažiuoja atostogoms j ry
tines valstijas aplankyti gimi
nes ir draugus. Pirmiausiai su
stos Scrantone, Pa. 
Barre, o vėliau bus 
son, N. J., Elizabeth, 
New York mieste.

Praleiskite Vakačijąs Indianoj!
> PRIE GRAŽIOS CĘDAR LAKE, IND

Tik 40 mylių nuo Chicagos. Turim Cottages ren-
■ don, taipgi hotelio kambarius. Ežeras, labai geros 

x ■ maudynės. Geras žųvavimaš.
, Atvažiuokit ir patirkit patys. Kainos nebrangios,

IK'' - GED AK BE ACH HOTEL
J. Stašaitis, Cedar Lake, Ind., Rt. 41 to Cook, Indi 

Dykai “Picriic Grounds” piknikams ir' išvažiavimams.

Rengia puotą p-niai , 
Urbanavičienei

Northsidiškės šiandien yra 
labai užimtos. Jos skuba, triu- 
sra’si, rengia puotą p-iai Urbo
navičienei, kuri gyvena 1509 
W. Wicker park g. Tai bus lė
liukės palauktuvių puota. Cit, 
tik niekam neprasitarkite, nes 
tai laikoma didžiausioj paslap
tyje. —Yla. z

Pagerbimas TEISĖJO JONO T. ZURIS 
Sekmadienį, RUGPIUČIO 15 d., 1937 

RYAN’S MIŠKUOSE 
prie 87-tos ir Wdstern Gatvės

Rengia: Cook Apskrities Lietuvių Demokratų Lyga (9-—11—42į—■ 
13-^-15-tos Wardos Kliubai, Humboldt Park Lith. Dem. Club ir 

Ncrthwest Side Lith. Democratic Clubs).
PRIE GEROS ORKESTROS—-LENKTYNĖS—ŽAIDI- 

DAINININKŲ GRUPĖS — BASĖBALL 
- UŽKANDOS — GĖRIKO IR

1(10 DOVANU
RYAN’S WOODS — 87th ir WESTERN AVENUE 

SUNDAY—AUGUST 15th, 1937
— LITH. DEM. LEAGUE OF COOK COUNTY —

Norėdami Geriausios ANGLIES 
’ Visuomet Kreiukites i

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 SO. WESTERN AVENUE

TELEFONAS PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

Pp. Gurinai mano 
leisti apie porą smagių savaičių 
su giminėmis ir draugais.

Senas Petras.

St. Bartkus grįžo 
iš Ligoninės

T0WN OF LAKE. - 
keletą savaičių 
buvo privertus 
Bartkų, 4625 
avė., vykti į šv. Kryžiaus ligo
ninę ir pasiduoti > operacijai. 
Ten d-ras M. Strikolis padarė 
vykusią operaciją.

Dabar ligonis laipsniškai 
grįžta' prie pirmykščios 
katos. —Rep. A. B. C.

Prieš 
netikėta' liga 

biznierių St. 
So. Marshfield

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

Kaina .......  $8,150
TIKRAS BARGENAS—6 kamb. 
muro bungalow, karštu vandeniu 
apšildymas. Galima $5.500 
tuojau užimti..............
2 AUKŠTŲ MEDINIS namas, 4 
ir 4 kamb. Cemento pamatas. 
Naujai išdekoruotas. Washtenaw 
Avė., arti 45th St. $4.100
2 AUKŠTŲ MURO namas, 5 ir 6 
kambarių flatai. 3 kambariai beis- 
mente. Karšto vandens, aušildymas 
Claremont Avė. arti $7.500 
55th St. Kaina .......
BARGENAS—Wood St. i arti 36th 
St. 2 aukštų muro krautuve ir fla
tai. Taipgi parduos su bekernčs 
šapa, 7 kambarių rezidenciją.
2 AUKŠTŲ MEDINIS su flatu 
atike. 5805 S. Ada St. $3.000 
Kaina ..........................  '
DAUG KITŲ TIKRŲ

BARGENŲ! 
Atsilankykit Pasiteirauti.

Frank V.
Zintak Co.

4353 Archer Avė.
Tek VIRGINIA 0719

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars ...........u-.................  $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 
. ,,.,<ĮfO5.iS».,Fa'ifti;|fi,,A^y. u,. į

FOTOGRAFAS ”

$521.00 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO.
10 Dovanų po $5.00 pinigais,
10 Dovanų Metinė prenumerata: Vilnies 

Laisvės arba Daily Worker.

~ T   ' h, .      
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SUSIRINKIMAI

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

PETE YOUNG
S2nd and Kena A<enn»-

Atidarymui sezono, Progress Krautuvė 
mažas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkite sau 

pečių dabar, mokėkite tik mažą dalelę — pečius bus
> rezervuotas pristatymui, kada pareikalausite

Šimtai iš ko pasirinkti
Alyva kūrenami šildytuvai '^29 100 .00

Anglim ir medžiais kūrenami $ 
. šildytuvai nuo.......................

Kombinacijos geso ir anglių ( 
kūrenami pečiai nuo .... ..į."".*

DIDELĘ NUOLAIDA Už SEN^ 
ANT NAUJC

Septynių metų tėmijimas, kokios kokybės ,vaistus 
musų kostumeriai perka, įtikino mus, kati Brighton 
Parko žmonės, nors būdami kaip daugum^ žmonių ir 
ieškodami brangenų, niekuomet neleidžia daikto kainai 
būti vieninteliu nulemiančiu faktorium veikiančiu jų 
sprendimą perkant— 5 . '

KOKYBĖ YRA JŲ VYRIAUSIAS ‘^IKŠLAS, 
Kai norit gauti kokybę nebrangia kaind,-tai rasit ją pas

LEWICKI PHARMACY
4301 ARCHER AVENUE

(Kampas ■ Albany) 7;
Lafayette 4085

ŠILDOMUS PEČIUS
Visų gerųjų išdirbysčių

PARENGIMAI

■■
-



šeštadienis, tugp. 14,' 1087

Gelžkelio kompanija 
paleido 300 darbi- 

ninku
— unijoms reikalaujant algas 

pakelti

* MM

I fiVFIKK fe— rLU V £11110 Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
' ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
TeL BOULEVARD 7314

.MĮmrTnftifeBiiri i iirir.

Miscellaneous
. Įvairus

Ii II

Burlington gelžkelio kompa
nija paleido 300 darbininkų. 
Manoma, kad ją paseks ir ki
tos kompanijos. Tai padaryta 
tais sumetimais, kad sutaupy
ti tą išmokamų algų skirtumą, 
kuri susidaro darbininkams al
gas pakėlus. Kompanija aiški
nasi, kad pakėlus po 5 centus 
į valandą, ntm 800,000 darbi
ninkų susidaro kompanijai $3,- 
000,000 išlaidų į metus.

Kur atsidurtų automobilių 
industrija^

Bet, unijos, iš, kitos puses, 
argumentuoja. Jos reikalauja 
20% algų pakėlimo. Vadai sa
ko, kad šaliai progresuojant, 
kiekvienas darbininkas turi tei
sę pagerinimais naudokis. Kiek
vienas turi teisę turėti auto^- 
mobilių, radio, sanitarines są
lygas namuose ir kitokius pa
gerinimus. Jei tai, tai jis turi 
turėti ir finansines galimybes. 
Kur, sako, atsidurtų automo
bilių industrija, jei darbinin
kai negalėtų jais naudotis.

kuris mirė 5 dieną rugp. ir 
palaidotas tapo rugp. 9, o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėk?. dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus, draugams. Dėkavojame. 
musų dvasiškam tėvui kunigui 
kurs atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą; dėkavojame 
graboriui S. P. Mažeikai, kuris 
savu peru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame gėlių au
kautojams. mišių aukautojams 
ir gjabnešiams; ir pagalios 
dėkavojame Visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas vyre ir tė
veli sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje. Nuliūdę lieka:

Moteris, duktė, sunai, ir 
giminės /

PADĖKAVONĖ

a. t a. LAURYNAS BANIONIS

_ jL Victory 49f 
STOGDENGYSTfl .

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbame blėtles 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

bridgeport roofing co.
3216 So. Halsted Street

Situation VVanted
^^iJatboIeško_______ _

MAS > VYRAS, ieškantis pro
gos išmokti geriau' bučernės biznį; 
dirbs už visai mažą. algą, kąd iš
mokti darbą. Turi truputi patyrimo. 

Kreipkitės, NaujičnoK 1739 So. 
Halsfed St., Box 684. '

Business Setvice
Biznio Patarnavimas

WEATHER STRIPS
-RAM reikalinga “weather strlps” 

į langus ir, duris įdėti. Pašaukit J. 
Putlokas, 6425 So. Richmond St., 
arba Henrtlock 2g73. Darbe esu paty
ręs.

MOTERIS ieško darbo prie namų. 
Gera virėja/ Mėgsta namų darbą. 
Atvažiavus iš. kito miesto, pavienė, 
33 metų amžiaus.

t Lafayette 5647

Fu
VYRUI naktį dirbančiam reikalin

gas ramioje vietoje fdrnišiuotas 
kambarys. Praneškite: Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 685.

PASIRENDUOJA apšildomas šva
rus kambarys pavieniam — be val
gio. Atsišaukite 6617 Sd. WashtenaW 

Pirmos lubos priekyje.

PAIEŠKAI! DARBO ant farmos 
ar bile kur kitur. Kad nebūtų per 
sunkus. Geriems žhiopėms dirbsiu 
už labai mažą atlyginimą.

George Kwedaras,
724 W. 18th St. Barber Shop,

PAIEŠKAI! ; .DARBO kaipo bar- 
tenderys. Esū pilnai patyręs. Atsi
šaukite tuojaus. 2451 Wėst 69th St. 
F. Malkus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA 10 French porčių 
langai, didelio saizo po $1.00.

Atsišaukite laišku, 1739 So. Hals
ted St., Bok 682. •

M Ii tu, .iii Ii

Business Chances
Pardavimui Bighiaj

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

2519 Wešt 69t|i Strėet.
TAVERNA PARDAVIMUI. Geras 

kampas, peri fikčeriai. Nebrangiai. 
Matykite Ųo 7 vai. vakarė.

3901 Archer Avenue.
PARSIDUODA Saldainių Rautas 

ir naujas trekas. Biznis išdirbtas per 
dešimtį /metų. Matykite, po 4, 

4459 So, Californią AveC

Real Estate For Sale
N Pardavimui

PARSIDUODA 6 kamb. mūrinė 
būngalow, arba mainysiu ant 2flačio 
po 4 kambarius.

6486 So. California Avė.

pardavimui namas SU BU- 
ČERNE. 2519 West 43rd Štrfeet 
j

PARDAVIMUI 2 aukštų medžio tro- 
bėsįs, 3 flatų: vienas 6 kambarių,, 2 
po 5 kambarius. 48x125 lotas. 2829 
Princfetoii Avė, Išmokėjimai, šaukit 
Beverly 0503.

MARQUETTE PARKE
2 flatų mūrinis namas. Abu flatai 

po 5 kambarius. 2 dideli kambariai 
basemente. 2 karų garažas. Antras 
namas nuo kampo. Dėl informacijų 
šaukite. CANAL 1115.

For Rent
RENDON 7 KAMBARIAI, pirmos 

lubos, pečium šildomi. 3400 South 
Union Avenue.

DYKAI- FLATAS už prižiūrėjimą 
namo. 4108 Archer Avenue. Klaus
kite F. Lucas, Tol. Lafayette 5107.

Personai
Asmenų Ieško

PIET- 
1712 

Victo-

Financial 
Finanaal-Paskoloa

INVEŠTUOKIT DABAR 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis it 
dalyvauki nepaliaujami 

GęrėjanČiuOse Uždariniuose 
PAT1KRINK1T SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse. 
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investtnentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Trading Securities Accounts. 
208 So. La Šalie St« 

Suite 788, Chicago, III. 
Tel. Randolph 6646

—

IEŠKAU bile kokio DARBO. Esu 
atvažiavęs iš Wėst Frahkfort, III., 
ir kadarififi niekę nepažįstu, tai labai 
sūnku darbas gauti. Esu 45 metų 
amžiaus. Taipgi norėčiau ir sunui 
suieškoti darbą, kuris yra 17 metų 
amžiaus.

A. RADŽIŪNAS, 
854 N. Campbell! Avė., Chiago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

sunui

£ERA PROGA KRIAUČIUI.
Parsiduoda kriaučių šapa. Gera 

vieta—žmonių apgyventa seniai —- 
gera vieta dėl biznio. Priežastis: 
ivienam sunku apsidirbti ir vaikai 
nenori ten gyventi.

1452 N. Leavitt St., Chicago.
.......—n H.. .4 .A ... r f, L

TAVERNA, išdirbtas biznis, kam
pinis namas, pajamos $155 . mėne
siui. 1124 W. Marųuette Rd.

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius medinis namas, arba mainy
siu ant 2 flatų, po 4 arba 5 kamba
rius mūrinio ųamo Brighton Parke
ar Marųuette Parke. Kreipkitės po 6
vai. vakare. Juozas Kruvelis, ,

. 365.6 Emerald Avė.

DĖL PASKOLOS ant pirmų mor- 
gičių kreipkitės į Lithuanian Build- 
ing, Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1789 South Hal
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.

Building Material
Statybos Medžiaga

MERGINA ar moteris; namų dar
bas; šavaš kambarys; geras namas; 
nėr virimo; $6—7. Palisade 0207.

PATYRUSIOS' SALESLADIES 
reikalingos prie moteriškų kautų, ir 

dresių.
EDELMAN BROS. 

1247 So. Halsted Street.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
setnė labai pigiai. Yra geras biznis. 
Parsiduoda todėl, kad turiu išva
žiuoti ant ūkės. 3157 So. Emerald 
Avenue.

--------—............................................... ■ .. ......................................... ................t i ■ . ■

PARSIDUODA ’KRlAUČIAUS 
BIZNIS, išdirbtas, labai pigiai.

6103 So. Racine Avenue.

TURIU PARDUOTI tuojau, 4 fla
tų, 2 aukštų medinis. Beismento 
aukštas. Uždarytas porčius. Karštu 
vandeniu apšildymas, automatinis 
stoker. Katedžius užpakaly, furnaso 
apšildymas. Pajamos $120 menesiui. 
Lengvi išmokėjimai. 913 W. 59th St.

ĄTpARA APŽIŪRĖJIMUI ŠIAN- 
DIAN. Tik ką Baigiamas

Federal Housing Administration 5 
kambarių moderninis muro bunga- 
low vacuum apšildomas.

1519 East 84th St.
9731 Calumet.

a. ^SOFIJA PETRULIS, 
po tėvais Maizeraitė,

kuri mirė rugpiučio 7 d., 1937 
m. ir palaidota tapo rugpiučio 
10 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavoti 
tiems, kurie sutelkė jai paskU; 
tin| patarnavimą ir palydėjo į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. 4

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos'prasišalinimą iš musų 
tarpo, reitkiame - giliausią' pa
dėką . dalyvavusiems laidotuvė
se Žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams ir Šv. Mi
šias. Dėkavojame musų dva
siškiem kunigams Š. Jurgio 
Bažnyčios, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas Už jos sielą; 
dėkavojame laidotuvių direkto
riui A. Masalskiui, kuris savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo Ją l am- 
žinasti, p mums palengvino 
perkęąti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojatne grobu eš i a m s 
Ir yisiems, kurie nulydėjo į 
kapines ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
su mylima Sofia sakome: il
sėkis šaltoj žemėje..

Nuliūdę liekame:
Vyras, seserys, š v o geri s ir 

gimity&k
—M—M—I 1|I>'l'l UIT———M

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 13 d., 1937 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Plienu par., 
Prienlaukių kaime,- Mariampo- 
lės apskrity.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Kazimierą, po tėvais 
Maziliauskaitę, dukterį. Heleną, 
sūnų Vaclovą, du brolius My
kolą ir Povilą Banionius ir jų 
šeimynas; 3 seseris Oną Poėe- 

* vičienę, Katfyną Balkunienę ir 
Sinkevičienę ir jų šeimynas, 
vieną pusbrolį ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 823 AVest 
34th Place. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugp. 16 d., 8 vai. 
ryto iš namų ; šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazlmiero kapines.

Visi A. A. Lauryno Banlo- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė/ Sūnus, Broliai, 

Seserys ir Giminės.
Patarnauja laki. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

PAIEŠKOJIMAS.
PAIEŠKAU TĖVO JONO 

ROVICH. Pirmiaus gyveno 
Keenon st., Chicago. Motina 
ria Rejuga vėliausia gyveno 844 N.
Winchester avė. Kas apie juos žino
te arbd jie patys malonėkite praneš
ti į Naujienas tel. Canal 8500 Lai
vakorčių skyriui. Jų sūnūs Viktoras 
Pietrovich prašo atsišaukti, turi la
bai svarbų reikalą.

2 PATYRUSIOS gabios merginos, 
kurios yra dirbū^įoš kartu; vaikai; 
virimas; geras mokestis.

Saginaw 7707.

TAVERNAS NEPAPRASTAS 
PARGENĄS. MATYKITE ŠIAN

DIEN. Nūpirksite Už teisingą pasiū
lymą.

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

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengia dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. Siame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro rialo randa apmokės visas namo išlaidas, 
Statome visokios ryšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—16 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavlmus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie X

JOHN PAKU & co.
GENERAL BV1LD1NG CONTRACTOR8 „

2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

.......................................................... ............................................................................................................~............................................................................................................................................. .......... .......................

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių -— vyrų ir moterų —• priklauso 

Chieagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai Iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės progą, rašykite* dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 ■— pagal 
priklausomą skyrių, {stojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Decembcr) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. įsirašyti Draugijon galima per musų kon» 
kursantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atldaras: ketvegais <—• 9 ryto Iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais 9 ryto iki 
I vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS;

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
■■ ' '

PAIEŠKAU SAVO DRAUGO JOS. 
ŠREIDERtO. Paskutinį laiką susira- 
ščm iš Detroito, o dabar laiškai su
grįžtą. Matyt, kad permainė gyveni
mo vietą. Draugut šrefder, parašyk 
man laišką! Palieku laukdamas, 
Jos. Waski, 1633 W. Jackson Blvd.,

Cthicago,. ,I|Į. i .
111 11 11 ■ 1 1 11 ■ •     ■ ■■■■ 11aMMMMMMM J.'
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PAIEŠKAU JUOZAPČ PUNIŠKI 
arba Joseph Perkins. Kas apie jį ži
note ąrba jis pats, rašykite — Mrs. 
Anna Willįs, P. O., Box 726, Tąco- 
mą, Wash.

_ *i*fai*Ww*MI*«

Situation Wąntėd
Darbo Ieško

NAŠLĖ moteris paieško namų, 
DARBO. Patyrusi. Pastovios vietos. 
YARDS 1790. /

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump .................. $6.00
Mine Run.................. 5.75
Egg ........................' 6.00
Nut ........................ 6.00 -
Screenings ...... 4.75
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES- 
,nės ritą mėnesį 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

I Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

I Phone LAFAYETTE 6800

aairfa.

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas!
$100,000 RAKANDŲ

Kainos nepaprastai žemos! Koky- 
be ir kainomis surnušam visusir kainomis sumušam 

. sandėlius!
RAKANDAI

GARANTUOTI I. j, ’ \
Rakandai parlorhim, valgomiem, 
mlėgamlem kambariam, porčiam 
... Biėdni ir turtingi ras DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ! Gasiniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų—-Divonai, ciratos, elektriki- 
nės ledaunės, radios, ‘skalbyklos 
-^Viskas. NėuŽsltikėkįt iki patys 
savo akimis nepamatysit.

Z. BAS1NSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street 
Jei. BOULEVARD 1751

y' SALESLADY prie kautų ir ka&W 
Aukščiausia alga it komišenas.

MAURICE CLOAK CO. .
4726 So,. Ashland Avenue.

Yatds 2934.

Kcal Estate l or Sale
N amai-Žeme Pardavimui

BRIGHTON PARKE netoli Lietu
viškos Bažnyčios, 6 kamb. namas, 
karštu vandeniu šildomas, garažas. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
biznio. Perkant įmokėti $500, kitus 
kaip rendą. Turime daug visokių 
tokių bargenų namų ir farmų;

C. P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th Sthėet 
Tel. Grovehill 0306.

ki-

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

Naujos 1” lentos—1000 $21*00 
pėdų .... ..........

2x4, 2xo, 2x8, 2x10, 2x12 27.00 
—M. ped........... ....... ...

Naujas piyvvood, visų mierų 
arkušai, kvad. pėda

Insulatmg board, kvad. pėda
Nau plaster board , 

kvad. pėda . ....................
Nauja vvallboard, visų mierų 

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

ilgio, vienas ..............
Geriausios naujos durys 

viena .............................
108 kvad. roll roofing, firsts 800 
Geriausias naujas wire fensing zy2«

malevų

3j/2c

100
2.25

MERGINĄ; abelnas namų darbas; 
patyrusi virėja; 3 šeimynoj; savas 
kambarys; Buckir^ham 0070. 
... ......................Į W 1^1 
Help Wanted™Male-Femak 

u„ Darbininkų Reikia
YRA DARBŲ/J vyram ir mote

rim; hoteliuošę, i restoranuose, insti
tucijose; copks,t pąųtry, houseman, 
clėanero ir kiti. MOdern Hotel Bu- 
reau, 879 North i State St.

■T. .fcfc1*.) ... U ■ I r-.. 4 411»10 arfU*/

YRA DARBŲ VYRAMS it mote
rims, vaikynams ir merginoms—-fab
rikuose, bekernėsę, mašinšapėse ir 
spaustuvėse. x

<.;1 TUTH1LL EMFLOYMEN1 .v 
)184 W. Mashington, 3 aukštas.

tiliflŪiilIUKMi.......* >i

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estūte, Loans ,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 
namu par^aviKhui arba mainymui už 
gerūs bargehUš; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SOg ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish
rilį.-' . ..................... iwii> inwni^

ATYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampinis namas su tavernų, 
lotas 50x126, biznis išdirbtas per 
daūg metų^ Galima dali įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais, 
šiaip kitokių Pargenu,

Z. S. MlCKEVICE AND CO.
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0^00 '

PARSIDUOOĄ Chicago Lawn 2 
flatai po 4 kambarius; abudu flatai 
apšildomi; gražus \ beismantas, bun- 
galow stogąs, gera tranšportacija ir 
gražiausia vieta. Kaina $4800.00.

Medinis cottage 6 kambarių, ci- 
mentinie beismen.tas, gražiausioje 
vietoje, rojus gyvenimui, didelis plo
tas žemės, gera tranšportacija. Kai
na .... .................r..,.....:....;.:.......... ; $3800.00

KAZYS URNIKA8, 
47Q8 So. Western Avenue

Ir

5 Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS. VIENAS patyręs 
vyras šeštadieniais prie batų taisy
mo, 10703 So. Štate Street.

‘ ‘$2500 CASH NUPERKA l*/2 auk
što muro trobesį; į Vakarus nuo 
Humboldt Parko; šaukit Berkshire 
4436.' '

REIKALINGAS' patyręs darbinin
kas į tavern prte“bato;Turi mokėti 
gerai 1 anglu kalbą. : 1519 East 63rd 
Street,

1 " ■ *-------udjii 1 ■ * ...........

4528> So# Fairfield Avė., 2 po šc- 
Šius kambarius flatai; uždaryti už
pakaliniai porČiai; 2 karų garažas; 
kajna $6,950. Stahley Realty Co., 
17*9 W. VVashington St., Randolph 
7055.

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
RAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų it namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo retidaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminėtais reikalais. • z 

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERŽ ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 Šo. Lituanica Avenue
Tel. Boulevard 3460 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

$2.o0 maleya—visų spalvų 
galionui ......................

Vonios, geriausiam stovy
viena

Praūsinės, visokių mierų,
< viena . ............. . .... ....L...*..
Nauji plierto sash, $6.00

■ ~»Vėr<i§s, vienas ....
Lath, ryšuliui .... .

RAKANDAI
Nauji matrosai, $10.00

vėrtės .............................
Sulankstoma lova su matro

su, pilnai įrengta ..... .
Naujos Studijom Sofos -16.95 

Spec. vertės ............ .
Geriausios naujos metalinės 4.95 

lovos, spec. vertės
LovOm Coil Springsai, $10.00 4.95 

, vertės ...............
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KING MIDAS 
TRADING POST

2221 S. Ashland Avė.
ATDARA VISA DIENĄ NEDALIOJ

5.00
2.50
1.75
150

4.9$
4.95

MATTRESS MAKER: patyręs vy
ras, galintis pripildyti ir siuvinėti 
rankomis. Turi būt pratęs dailiam 
darbui ir išleisti aukštos rųšies ran
kų darbo matrosus. Kreipkitės, 

7839 So.’Halsted St.

Mųilical Instruments
MurikOš Instrumentai

MUZIKALIU INSTRUMENTŲ
išpardavimas

K 1,000 Instrumepftų Pasirinkimui
. $56.00 dviejų, eilių AKORDIONAS, 
8 basai, rankų , Rarbo, italioniškas 
$35.00. \ i

75 smuikai-^-$3.60 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50; ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

014 West Mąxweli Street 
3 blokai į Vakarus nuo Halsted

PARSIDUODA JEFFERSON PAR
KE 5 kambarių medinis namas, kar
štu vandeniu apšildomas; vieno karo 
garažas; 66 pėdų lotas;, arti Forest 
Preserve^,. Gera tranšportacija. Grei
tam pardavimui. Agentu nereikalin
ga. Kaina $3,060* B. F. Tipshus, 

6123 North Keatlng Avė.

PABŲDAV0S1ME 5-kių kambarių 
bungaloiy ant jūsų loto, $3$50.00

Taisome senus, dedamo naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA, 
4743 S, Maplewood Avė. Virg. 2911

FARMA, 80 AKERIŲ. labai pro- 
duktinga, gražioj vietoj; arti1 mo
kyklos; septynios mylios iki- County 
Seat; 2 ežerai; geras plaukiojimas 
valtimis; Žuvavimas čia pat; geri 
trobesiai; namas naujai dekoruotas; 
geros tvoros; elektra. Išbandymui 
aliejaus šaltinis, išgręžtas ir duodąs 
aliejų, 2 mylių tolumoj.

PERRY ŠERDINE, Savininkas, 
Allegan, Michigan.

PARDUODU . PLĄYER PIANĄ 
Rimbai išdirbysteA Mažai vartotas;

4011 So. Campbell Avenue
| ..... . ........ -................

EXTRA DOVANA
Namas budavotas 1922 metais. 

Kainavo $V5,000. šiandien parsiduo
da už $80,000; 5 krautuvės, viršuje 
daktaras ir advokatas turi ofisus. 
Rėndos neša $350 per mėnesį. Tas 
namas yra kaip Bndgeporto' lietu
vių Širdis, 3265-67 So. Halsted St., 
turi būti parduotas i 15 dienų. Rei
kale matykit M* JPlatąkis, 8225 So. 
Union Avė., antros lubos.

Automobiles
'AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš- 

dirbimų* Garantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

0* K* AUTO SALES 
Wiscdnsin an$ Ogden Avės. 

Berwyn, 2 blokai i rytus ųųo Harlem.
Lietuvis, pėįšmanas.

r .-ArtSC 4 . . r_ —   —

. .r'' .

1930 BUICK SEDAN; $99; išmo- 
KČjimas arba mainui; Newberry, 

1025 Norty Clark Street. •
.J J_=-

Furniture & Fixturcs
RakandaLItHisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS .1937, visokio didžio su Coil 
llėkšais Ir šinkom. > Taipgi štorų 
fįkčerius dėl bilė kurio biznio įskai
tant svarstykles, reglsterius ir ice 
baksius. Gašli ajba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STĄTE STREET

• CALŪm^t 5269.

PARDAVIMUI TRANSFER kor- 
heris, 2 Krautuvės, 2 fialai ir 2 ka
rų gatadžius, labai getai išdirbtas 
tavern ant kampo. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant kito namo. Savi
ninkas, Boulevard 5206.

■i

FARMOS PARDAVIMUI MASON 
KAŲNTĖJE, MICHIGANE

Nuo 20 iki 195 akerių nebrangio
mis kainomis.

80 akerių ant vieškelio U. S. 81, 
Clay loam žeme, 8 kambarių muro 
namas; gera didelė barnė, garažas it 
svirnas! elektra; arti mokyklos.

118 akerių, Clay loam Žemė, nau
jas 7 kambarių namas, pilnas beis- 
mentasį didelė su beistnentu barnė, 
bėgantis vanduo prakastas iŠ upe
lio; arklių tymas, 9 karvės ir jau
ni galvijai; pilna eilė farmų padar
gų; visi sezono javai, Parsiduoda už 
$6500.00, dalis įmokėti, balansas iš
mokėjimais po 5%.

115 akerių; gera žemė Ir trobe
siai; gera kampinė nuosavybė; pui
kus keliai, mylia nuo mokyklos; 8% 
mylių iki didelio resortų ęžėro, Kai
na $4,000.00, dalis įmokėti, balansas 
išmokėjimais po 5%,

H. L. DARR, REALTOR, 
FREESOIL, MICH.v. . — --- T g.

SALE! SALE! SALE!
, Vartotas Lumberis—

PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — SĖPOS Ir FIKCERIAI.

Per sekančias dvi savaites
2x4’s ’/zc linijos pėdai. Maple floor- 

ing $10 per M. 1x6 D. & M.
tokia kaina, kokią norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co.
1701 WEST CERMAK ROAD

Tel. SEELEY 6761

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOIIN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigarotus, ei- ' 
tarus. Kviečiame I musu krautuve. 
I72A So Halsted SU T*I. Cunal

GARSINKIT
SAVO
BARGENUS

20 AKERIŲ FARMA. 28 mylios 
nuo 63rd St. S. W. 2 budinkai, gy
vuliai ir visi padarai. Kam reikalin
ga farma, parduosiu pigiai. Aš eisiu 
vėl į biznį. Kreipkitės vakarais.

6909 So. Rodcvell St.

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

4601 SO. FAIRFIELD AVEi
Šis 2 aukštų muro namas, 5 ir 5 
kambariai, 2 karų garažas. Ant gra
žaus kampo. Kaina $9,900.00. Savi
ninkas . J. MARTIN,
4508-—8th Avė., Renosha, Wisconsin, 
arba pirmąs apkštas. Kripkitės po 5 
vai. vakare.

PARSIDUODA FARMA 160 alto
rių. Michigan valstijoje, su gyvu
mais ar be gyvulių. Gori keliai, arti 
t miesčiukų. Per ganyklą , bėga upe
lis. Perdavimo priežastis nesveiKa- 
ta. Atsišaukite 1605 SO. 49th Avė., 
Cicero.

t

3

DAILI VAISIŲ FARMĄ; pilnai į- 
rengta; 4 mylios iki St. Joseph; L 
J. Drake, St. Joseph, Michigan.

3

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apūhrsinimų kainos = 
prieinamos* Už pakartoji- | 
mus duodame gerą nuo- = 
laidą.

i =
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SKANDALAS BERWYN PRIEMIESTY

kilo

Lietuvis

įsva

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

WHERE SEVERAL OF BODIES WERE FOUND STREET LEVEL

HHHk

Thomas 
, užrak- 
abu pa-

PROGRESS 
PROGRAMAS

DEBRIS THROWN BACK IN 
SEARCH FOR VICTIMS

BUDRIKO WCFL 
PROGRAMAS

Rytoj “Teisėjo 
Jono T. Žurio 
Diena”

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO 
SEKMADIENIAIS

Prisiminus Velionį 
Žagarietį Juozą 
Stanaiti

NAUJIENŲ .
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA

Buvo iškilmingai palaidotas
Tautiškose Liet. Kapinėse

vienintelio lietuvio

Teisėjui Weiss riUkentėjusio- 
ji pareiškė, kad apie tai nieko 
jos vyras nežino, bet apie pi
nigų dingimų ji pati buvo pri
versta pasisakyti. Teisėjas iš
davė varantą prieš Collins ir

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

TELEFONAS CANAL 8500

Bet tai dar neviskas. Atsi
rado dar ir trečias nenaudėlis. 
Jis yra Yong Long, chinietis, 
60 metų amžiaus, nuo 346 W. 
63-čios gat. Grand jury jo ne
leistiną pasielgimų su 4 metų 
mergaite pakaltino ir paskyrė 
$10,000 kaucijos.

tai pasireiškęs, 
eis į kalėjimą, 

juo draugi ii 
didžiųjų panų

Primintina radio klausyto 
jams, kad ryt, sekmadienį, 11-

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

KVOČIA APIE KETURIAS ŽMOGŽUDYSTES—Ann 
Hahn, 31 metų Cincinnati, Ohio gyventoja, kuri yra tar
doma apie keturių vyrų nunuodijimą ir kitų keturių už- 
nuodijimą. Ji turėjo ryšius su visais aštuoniais.

< Prie kapo kalbėjo Edvardas 
Chepųlis ir vienas žaga^ętią., 
Vytautas Tarutis, Petruševičiui 
smuiku f pritariant, pagiedojo. 
Programą vedė p. Shaltimieras. 
Ašarojo Juozo žmona, sūnūs ir 
duktė; išspaudė ašarėles 
tiems atsisveikinant su 
niu amžinai.

tą valandą prieš piet, bus re- 
guliaris radio programas, kuri 
leidžia savo pastangomis Pro
gresą Furniture, Company 
Krautuvė, 3224 South Halsted 
Street. ... / , '

Šių programų išpildyme nė
ra vartojama rekordai-plokšte- 
lės, bet visuomet dalyvauja žy
mus dainininkai ir muzikai. 
Taip ir ą-yt, bus patiekta daug 
gražių ir meliodiŠkų dainų ir 
muzikos. Prie to, bus gerų ži
nių ,iš visuomeniškų judėjimų 
ir iš Progress Krautuvės pre
kybos eigos. Dabar yra progos 
susipirkti visokias namų reik
menis dideliu pinigų sutaupy- 
mu.

turim 
į kad 

Gyvybė skraido 
ir dingsta kaip

Ryans miške Įvyks 
žiavimas.

j kalėjimą.
į policijos 

metu, kada 
tyrinėjimo 

i jo pabėgi- 
kas to kal- 

Koncil pasidavė, bet,

Dar daugiau užpuolikų 
, areštuojama.

NOMINUOTAS Į TEISĖ
JUS -n Pažangus Alabama 
valstijos senatorius Wash- 
ingtonff, Hugo Lafayette 
Black, kurį prezidentas 
nominavo/ aukščiausio A- 
merikos teismo teisėju, į 
vietą rezignavusio Willis 
Van Devanter. Black yra 
vienas autorių dabar kon
grese svarstomo darbo va
landų ir algų biliaus. Jis 
rėme visus Roosevelto pa
žangių įstatymų projektus.

Acme Photo

Gyvenam dėl to, kad 
gyventi; mirštam ,todėl 
reikia mirti, 
lyg balandėlis 
žaibas. Jliozas Stanaitis gyveno 
tarpe musų, planavo dar apie 
šviesesnį vytojų, rūpinos savo 
Šeima, bet likimas nulėmė ki
taip. Tebūnie lengv^f jam Ame
rikos šalies žemelė. —R. š.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigirint RUGPIU* 
ČIO 81 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Gražiam Ryans Woods miš 
kę, prie 87th ir Western avė. 
rytoj, rugp. 15, įvyksta išva-

Praėjusį šeštadienį iš laid. 
direktoriaus J. - F. Eudeikio 
Brighton Park koplyčios apie
2 valandą po pietų ilga eilė au
tomobilių išlydėjo į Lietuvių 
Tautiškas Kapines žagarietį 
Juozą Stanaitį, kuris rugpiučio
3 dieną prigeso beplaukiodamas 
po Michigan ežerą Indianoj. 
Kadangi velionis priklausė prie 
žagariečių Kliubo, tai žaga- 
riečiai buvo grabnešiai ir, kai
po savo artimą draugą, didelis 
būrys jų velionį palydėjo į ka
pines.

išduodami dėl mergaičių jau 
n6 amžiaus.

Ketvirtadienį 
jUry teismas, 
jį kaltu. Teisėjas George B 
Weiss paskyrė $20,000 kauci

GRAŽIOJI LIETUVA: 1) neseniai pastatyti. Vytautoo Didžiojo Muziejaus rūmai (kairėje), 2) gražioji Zarasų ežeringoji apylinkė, kuri sužavi ne . vieną 
Europos turistą. > ' "*■

Rytoj vakare bus WCFL 
programas,, Pradžia 7:30 vai. 
ir tęsis iki 8 valandos (Čika
gos laiku). Savo radio atsisu
kite ant 970 kil.

Programoje yra numatyta 
gražių dainų ir muzika. Daly
vauja žymi z dainininkė, ir 
didžiulis pono ‘ Bud riko 
radio orkestras išpildys 
keletą naujų, gražių muzikalių 
kurinių. Beto, bus ir praneši
mai apie ateinančios savaitės 
bargenus, kurie bus naujojoj, 
moderniškai įrengtoj Budrike 
rakandų krautuvėje — Budrik 
Furniture Mart, 3409-3417 So. 
Halsted gat. T< K.

Tačiau, viso to skandalo 
žvaigždė yra Edward Koncil, 
24 metų amžiaus paroliuotaš 
kalinys. Jis sugebėjo iš. mie- 
stelio kalėjimo tris sykius pa
bėgti. Į vakar įš auštant, nak
tį jis telefonu pasišaukė pro- 
vkuroro ofisą ir pareiškė, kad 
jis norįs pasiduoti policijai, jei 
ši jį pasitiks prie Ogden ir 
Millards avenues. Policija ten 
nuvyko kur ir suėmė. ,

KUR ŽUVO DEVYNIOLIKA -— Bendras vaizdas griuvėsių apartamentinių rūmų, New. Brighton dalyje, Statęn 
Island, New Yorko, kurie sugriuvo, palaidodami 19 žmonių. Rūmai griuvo nakties laiku, laike audros. Visi gyven
tojai miegojo. Patvinęs vanduo išardė rumt^pamatą.

buvo grand 
kuris pripažino

ji ir padarė, p Buvo pasakyta 
pinigus dailiaį į nosinėlį suvy
nioti, nes kitaip nebūtų buvę 
galima jiems “palaiminimo” 
suteikti ir paduoti meilės klau
simais nusimanančiam Harry 
Seed. Seed paėmęs pinigus, 
greit pats , save palaimino pro 
duris. Su juo kartu ir p-ios 
Ta.wech $600, o į klausimą ar 
“Vyras mane myli”, taip nie
ko jis ir nepasakė.

Per pastarąsias kelias savai
tes Berwyn miestelis tik ir bu
vo Čikagos didlapių mėgiamiau
sia tema. Iš miestelio kalėji
mo pabėgęs khlinys, sukėlė 
miestelio valdžios viršūnėse til<- 
rą audrą. Pašalino du policį- 
ninku nuo tarnybos, reikalau
ja ir policijos viršiiįgko paša
linimo. Labai kaltina ir mies
telio mayorą.

Tarpė kito ko, bus gražus 
programas ir dovanos. Įžanga 
visiems bus nemokama. Vieta 
patogi ir visi, lietuviai esate 
kviečiami atsilankytą ir* pasi
linksminti su savo draugais ir 
šeimynomis. ■ ' p

MIRĖ GARSI RAŠYTOJA — Dvi pozos Mrs. Edith 
AVharton, žymios amerikietės rašytojos, kuri mirė savo 
viloje, Francijoje, sulaukusi 75 metų amžiaus. Ją užmu
šė apopleksija. Pirmasis paveikslas trauktas 1902 me
tais, kai rašytoja pagarsėjo savo kuriniu “The Valley 
of Decisicn”. Dešinėj šįmet trauktas paveikslas. Velionės 
raštai pasižymėjo stiliaus ir kalbos gražumu.

Mergaičių užpuolimas pasi
kartoja. Vieną nuteisė visam 
amžiui kalėjimu, kitas jau ap
kaltintas, nukentėjusių kūdikių 
parodymu, ir trečias tik ką 
suimtas. .

Pirmuoju* 'Ir, tur būt, vienų 
iš žiauriausių užpuolikų yra 
John Ardelean. Jis už bruta- 
lišką savo darbą gavo viso am
žiaus kalėjimą. Kitas yra Leroy 
Wolf, 24 metų t amžiaus, buvęs 
anglių išvažiotojąš,. gyv. 4025 
W. Cullerton. Jis užpuolė dvi 
mergaites: vieną 8 metų am
žiaus, kitą 9-nių. Jų vardai ne

darnas. iš kalėjimo, leitenantui 
Stava palikęs raštelį, kuriame 
pasisako jis pasistengs su juo 
pasimatyti, ir prašė nedaryti 
žygių, kol nesusieis.

Didžiausis triukšmas iškilo 
, taryboje.

Didžiaušiš triukšmas 
miestelio taryboje, kur keli al- 
dermona.i' ėmė smarkiai ata
kuoti mayorą Anton Janurą ir 
kitus viršininkus. Aldermonas 
Karei Marsicek pasakė, kad 
Berwynas reikalingas naujo po
licijos viršininko. Jis smarkiai 
užsipuolė ir mayorą, sakyda
mas, kad tasai visuomet kur 
tai išvykstąs, miestely svarbes
niam įvykiui atsitikus.

To viso skandalo pasėkose 
nukentėjo pirmiausiai du poli
cininkai: seržantas 
Bartulek ir Otto Bliss 
tų prižiūrėtojas. Jiedu 
liuosuoti nuo tarnybų.'

Sulaikė, mergaitėms 
prirodžius

Nežinojo apie tai nė pats 
jos vyras.

P-ia Bessie Tawech, gyv. 
prie 2450 W. 45th PI. abejo
dama savo vyro meile, nutarė 
pasiklausti to dalyko “žinovų”. 
Pasirodo, kad meilės geriau
siais žinovais buvę kai tik, vi
sai netoli gyveną Kate Collins 
ir Harry Seed. Jiedu abu gy- 
veno prie 1643 W. 47-tos ga.tf 
vės. i

Nevienas jis eis
Koncil pasidavė 

rankas kai tik tuo 
prokuroras užvedė 
darbus, ieškodamas 
mo galimybių 
tininkas 
iš jo kalbos matosi kas, tai. pa
slėpto, todėl ir prokuroras 
Crowley jo pareiškimais yra 
ypatingai susidomėjęs. Jis, mat, 
kur, tai pasireiškęs, kad, jei 

tai eis su 
būrys Berwyno 
ir, beto, pabėg- žiavimas lietuvių piliečių

ai

gerbimui
atstovo Chicagos miesto val
dyboje, Jono žurio. '

Rengėjai šio1 išvažiavimo yra 
Lietuvių Demokratų Lyga, su
sidedanti iš sekančių kliubų:

9-to Wardo, 11-to Wardo, 
12-to Wardo, 13-to Wardo, lo
to Wardo ir 21-mo Wardo Lie
tuvių Demokratų kliubų, taip
gi ir Northvvest ‘Side, Humboldt 
Park ir Melrose Park Lietuvių 
Demokratų kliubų.

Komisija -parengimui suside
da iš valdybos narių, Frank 
Woidat, Joseph Kaminskas, 
Jack. L. Juozaitis, Al G. Kum- 
skis, Carl Kairis, John Juška, 
ir Bruno Jakaitis.
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