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Chiniečiai atstume japonus 
Shanghai apielinkėje

Chiniečiai japonus varo į Whangpoo upę, 
bet traukiasi Nankow tarpkalnyje. Japo
nų lėktuvai bombardavo amerikiečių misiją

SHANGHAI, rugp. 19. — 
Chiniečiai pradėjo smarkų 
of.ensyvą prieš išsodintus prie 
Shanghai japonus ir aplaikė 
labai svarbių laimėjimų, dėlei 

į ko japonų padėtis čia pasida
irė labai pavojinga. Japonai 
' Siunčia į Shanghai dar dides-^ 
nę kariuomenę, bet chiniečių 
laimėjimai gali išardyti visus 

• japonų planus pasigrobti šį 
svarbiausi Chinijos portą.

Chiniečiai buvo pasivarę į 
šiaurę nuo Shanghai, bet ka
da japonų oro jėgos ir laivy
nas pradėjo smarkiai bombar
duoti chiniečių pozicijas, jie 
buvo priversti kiek atsitrau'k- 
ti. Bet greitai pertvarkę savo 
linijas, chiniečiai vėl pradėjo 
veržtis į priekį ir dabar arti
nasi prie Kungping kelio dis
trikto, kur jau siaučia labai 
smarkus mušis. Jie jau priėjo 
prie Seward kelio ir yra už 
dviejų mylių nuo Garden tilto 
per Soochow upelį, kuris veda 
į anglų-amerikiečių koncesiją.

Japonai į šią apielinkę sku
biai siunčia didssnę kariuome
nę ir pradeda smarkų kontr- 
ofensyvą. y

Chiniečiai m’ aplaikė svarbių 
laimėjimų ir į rytus nuo Shan
ghai, kurie jie suskaldė japo
nų liniją ir vienoj vietoj bai
gia japonių varyti į Whang- 
poo. upę. Ten japonai atsitrau
kė y tik iki už 500 mąstų nuo 
upės.

Japonai smarkiai bombar
duoja chiniečius iš karo laivų 
ir sausumos batarejų, bet nors 
chiniečiai ir neturi geresnių 
kanuolių, vistiek pamaži ver
žiasi priekyn. Kai kur chinie
čiai paėjo tik po kelis šimtus 
mąstų į priekį, bet vietdmis 
pasivarė net ir po 4 mylias.

Chiniečiai šiuose mūšiuose 
parodė nepaprastą drąsą ir pa
siryžimą. Jų aukos yra labai 

f’ didelės, nes jie veda ofensy
vą, be to ir jų ginklai yra daug 

’ menkėsni, palyginant su japo- 
: " ifų moderniškais ginklais.

- 4 Japonai bombardavo 
rikiečius.

(lėlių gaisrų ir pridarydamas 
patiems japonams didelių nuo
stolių.
Paskandino 6 japonų laivus.
Naktį chiniečiai prisiliejo 

prie Whangpoo ir užėmė še
šis Japonijos prekių laivus, ku
riuos tuojaus paskandino. Pra
rastieji laivai kainuoja $3,400,- 
000.

Bet šiaurinėje Chinijoje chi- 
niečiams ne tiek gerai sekasi. 
Ten, japonų oficialiu* praneši
mu, Nankow tarpkalnyje japo
nai paėję į priekį net penkias 
mylias. Bet japonams ten ten
ka sunkiai kovoti už kiekvie
ną pėdą žemės ir japonai mū
šiui dėl Nankow tarpkalnio tu
ri sutraukę gal net 100,000 ka
reivių armiją.
Francija prisideda prie bandy
mo sustabdyti Shanghai mūšį.

PARYŽIUS, rugp. 19.—Fran- 
cijos valdžia nutarė prisidėti 
prie Anglijos pastangų pada
ryti karo paliaubą Shanghai 
apielinkąj. .*

Einant ’ ’AhgMjbŠ'*rpftsiUlymtf, 
kaip numanoma, Anglija, Fran
cija ir Jungt. Valstijos garan
tuos saugumą’ Chinijos ir Ja
ponijos interesų Shanghai j u j ė, 
bet nuo miesto turės atsitrauk
ti kaip Chinijoš, taip ir Japo
nijos armijos^ ir iš • uosto iš- t ‘ •>1 * e
plaukti Japonijos karo laivai.
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Japonijos lėktuvai 
smarkiai bombardavo 
kiečių baptistų misijos įstai
gas. Likimas misijoje gyvenu
sių 20 amerikiečių yra nežino 
mas. 5 '■

Japonai bombardavo 
savuosius.

Japonų , lėktuvas išskrido 
naktiniam bombardavimui, bet 
gerai nenutaikė ir numetė pa 
degančias bombas pačių japonų 
distrikte, iššaukdamas ten di-

, O R R Šy,
ta

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

Apsiniaukę, vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 87°. -
Saulė teka 6:92, leidžiasi 

7:45.

\

Sukilėlių miestuose 
plevėsuoja Italijos 

vėliava
HENDAYE, rugp. 19. —Su

kilėlių pranešimu, sukilėliai, 
daugiausia vien italai, Santan- 
der fronte vėl pasivarė į prie
kį ir dabar esą už 20 mylių 
nuo to miesto. Esą suimta ir 
10,000 lojalistų.

Lojalistų žiniomis, daugely 
sukilėlių laikomų miestų tapo 
iškeltos Italijos vėliavos.

Laivai plaukia ieš 
koti prapuolusių ru 

sų lakūnų
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JAPONIJOS KARO VADAS KINIJOJE — Leitenant-generolas Seiji Kazuki 
(.dešinėj) Japonijos karo vadas Kinijoje, su pagelbininku studijuoja karo žemlapį 
suplanavimui tolimesnių karo operacijų prieš kinus. 294 amerikiečiai vos nežuvo, 
kai juos evakuojantis laivas “President McKjnley”, pakliuvo tarp japonų ir kinų 
karo laivų, kurie Šaudęsi. Acme Photo

Submarina užvarė 
ant seklumos lojali

stų laivą

Austrija vėl pradėjo 
persekioti nacius

Portugalija nutraukė ryšius 
su Čechoslovakija

Portugalija nutraukė ryšius už Čechoslo
vakijos nepriėmimą didelio Portugalijos 

ginklą užsakymo

ISTANBUL, Turkijoj, rugp. 
19. — Nežinomos valstybės 
submarina užvarė ant seklu
mos prie Gallipoli, Turkijoj, 
Ispanijos lojalistų prekių'lai
vą Amuru.

Laivas Amuru buvo užpultas 
toj pačioj vietoj, kur keturios 
dienos atgal, submarina. pą- 
skandm& Ispanijos -laivą 
Ciudad de Cadiz.

(Ispanijos, karo .ministerija 
kaltina, kad Italijos karo lai
vai jau kelis kartus puolė Is
panijos prekių laivus Vidurže
mio juroje. Ministerijos prane
šimu^ pereitą savaitę Italijos 
karo laivai paskandino tris Is
panijos prekių laivus, neskai-, 
tant dabar ant seklumos už
varyto laivo Amuru).

VIENNA,(rugp. 19.-—.Aus
trų af- kuri po pereitų metų su
sitarimo sb Vokietija, buvo 
kiek v,sušvelmnusi savo nusista
tymą linkui nacių, dabar įš
ilau j o pradėjo jutos persekioti, 
šalinami ir. tie Valdžios parti
jos “tėvynės fronto” nariai, 
kurie slapta; pritaria naciams. 

. Įdomu tais kad naujas per- 
sekiojimas-^prasidėjo kaip tik 
Vokietijos naciams besiruo- 
ši ant prie savo partijos suva
žiavimo; Nurember.ge, kuriame 
bus iškeltas vokiečių tautinių 
mažumų klausimas kaimyninė
se valstijose, ypač Austrijoje, 
kur gyvena.vien tik vokiečiai.

Prezidentas prita 
riąs bedarbių 

cenzui

Uždraustas vaisius 
skanesnis

MASKVA, rugp. 19. — Ru- 
si.p» pasiuntė tris ledlaužius, 
jų tarpe ir garsųjį Krąssin, 
padėti ieškoti prapuolusių še
šių Rusijos lakūnų. Ledlaužiai, 
kurie gabenasi lėktuvus ir 
taipjau šunis, plaukia į Bar- 
row, Alaską, iš kur prasidės 
ieškojimas lakūnu. Audra to
limoj šiaurėj tebesiaučia.

Vokietija išvaro An
glijos korespon

dentą
BERLYNAS, rugp. 19.—Vo

kietijos nacių valdžia forma
liai įsakė žinomam London 
Times korespondentui Norman 
Ebbutt ir jo šeimynai iki šio 
šeštadienio apleisti Vokietiją.

BERLYNAS, rugp. 19. — 
707,985 žmonės aplankė Muen- 
chene suruoštą nacių pasmerk
tą “degeneratų” gailės parodą. 
Vien sekmadieny parodą ap
lankė 42,800 žmonių.

Kiek žmonių aplankė ten pat 
suruoštą “sveikosios” dailės 
parodą, naciai nepaduoda. Vie
ną kartą buvd paskelbta., kad 
pavyzdingąją “sveikosios” dai
lės parodą lanko tik trečdalis 
to skaičiaus žmonių, kuris lan
ko “degeneratų” . dailės paro
dą, kurią taip griežtai pasmer
kė pats Hitleris ir net pro?TU- 
mojo tuos “degeneratus” dai
lininkus sterilizuoti, ar .uždary
ti beprotnamin.

Priežastis didesnio lankymo 
“degeneratų” dailės parodos 
galbūt yra tame, fyad jų pa
roda yra įdomesnė ir įvaires
nė, .be to ir įžanga nemokama. 
Nereikia, pirkti ir katalogo, 
nes prie kiekvieno paveikslo 
yra pridėtas paaiškinimas ir 
piešėjo vardas. Tuo tarpu į 
“sveikąją” parodą įžangos rei
kia mokėti 50 pfenigų, be to 
visi paveikslai yra numeruoti, 
taip kad būtinai reikia įsigy
ti ir katalogą, kuris kainuoja 
1 markę. *

Lietuvoje lankėsi 
’ tautą' sąjungos 

sekretorius
WASHINGT0n7—Sulyg “EI- 

tos” pranešimo, Kaunan praei
tos savaitės gale buvo atvykęs 
Tautų Sąjungos Generalinis 
Sekretoriu's Avenol’is.

_WASHINGTON, rugp. 19.— 
Atstovų buto pirmininkas Wil- 
liam B. Bankhead šiandie po 
konferencijos su prezidentu 
pareiškė, kad prezidentas už
tvirtins “savanorę registraci
ją” surašymui visų bedarbių, 
jei tokį Vilių kongresas priim
tų. ' . t" y’ r..
.'y: Bankhead sako,' kad jis to
dėl spirsiąs ir atstovų butą pri
imti bedarbių- denzo bilių, ku-- 
rį jau yra priėmęs senatas.

Dabar gi nesant bedarbių 
registracijos, niekas nežino tik
rojo bedarbių skaičiaus Jungt. 
Valstijose. Todėl visų skelbia
mos skaitlinės prieštarauja 
viena kitai ir yra visai nepa
tikimos. .

LISBON, Portugalijoj, rugp. 
19. — Oficialiai paskelbta, kad 
Portugalijos valdžia nutraukė 
diplomatinius ryšius su Čecho
slovakija, kaadngi čechoslova
kija atsisakė išpildyti didelius 
Portugalijos ginklų užsakymus,' 
je to ir dėl abelno čechoslo
vakijos nusistatymo Mnkui Is
panijos neutraliteto.

Portugalijos valdžia tvirti
na, kad čechoslovakijos vald
žia' nepriėmė Portugalijos už
sakymo dėl trečios valstybės 
sikišimo.

< (Portugalija netu‘ri didelės 
armijos ir jai daug ginklų ne
reikalinga, bet ji sųpirkusi 
ginklus paskui parduoda juos 
Ispanijos sukilėliams).

1 Čechoslovakija nustebusi.
VIENNA, rugp. 19. — če

choslovakija su didele, nubste- 
ba sutiko žinią apie Portuga
lijos nutraukimą diplomatinių 
ryšių. Dar nėra buvę atsitiki
mo, kad valstybė nutrauktų 
diplomatinius ryšius vien dėl 
atsisakymo priimti jos užsaky
mą. Portugalijos žygis galų pa
daryti .didelės įtakos., į visos

ku, kad Portugalija tai pada
rė fašistinių valstybių kursto
ma.

Portugalija ir pirmiau yra 
pirkifsi didelį kiekį ginklų če- 
choslovakijoj, kurie veikiausia 
teko Ispanijos sukilėliams. Da
bar gi ji norėjo užsakyti visai 
naujos rųšies kulkosvaidžius. 
Ji norėjo, kad tas jos , užsaky
mas birtų greitai išpildytas. Te- 
čiaus nė viena čechoslovakijos 
ginklų dirbtuvė negalėjo išpil
dyti užsakymą, nes reikėjo pir
miau pastatyti naujas dirbtu
ves ir įrengti naujas mašinas 
tokių kulkosvaidžių gamini
mui. O to nebuvo galima pa-^ 
daryti į paskirtą trumpą lai*W 
ką. Portugalija gi pamanė, t 
kad jos užsakymų nepriimti 
dėlto, kad čechoslovakijos 
dirbtuvės yra* užimtos Chinijos 
užsakymais, kuriems atiduoda
ma pirmenybė.

Keista kuomet vien dėlei to 
Portugalija sumanė nutraukti 
diplomatinius ryšius, ypač kad 
ir derybos dėl ginklų užsaky
mo buvo vedamos ne tarp dvie
jų. valdžių, b tik tarp Portu
galijos valdžios ir privatinės

Lietuvos Naujienos
Darbininkai, pasidarę 
darbdaviais, skriaudžia 

kitus darbininkus

Puskarininkis — kom 
pozitorius.

Atskiri suolai žy 
dams parkuose

Naciams nereikia 
mokėti skolų 

l žydams

BERLYNAS, rugp. 19.—Na- 
ciai Berlyno .parkuose įvedė at
skirus suolus žydams, kad jie 
■nesimaišytų su “arijonais”.

Ganna Walska ište 
kesianti penktą 

kartąBERLYNAS, rugp. 19,—Vo- 
kietijos teismas nusprendė, 
kad tyro kraujo vokiečiai, ypač 
nacių partijos nariai nepriva
lo mokėti jokių skolų žydams.

i®
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SINGĄPORE, , rugp. 19. -n, 
Hong Kong mieste, pradėjo 
siausti cholera ir valdžia pra
šo prisiųsti apsaugos Čiepų.

NAUJAS MINIS T E R I S 
LIETUVAI — Owen J. C. 
Norem iš Montana valsti
jos, kurį prezidentas Roose- 
veltas paskyrė ministeriu 
Lietuvai. Senato užsienių^ 
reikalų komisija paskyrimą 
patvirtino. Acme Photo

LONDONAS, rugp.
Dainininkė Ganna Walska, 
m., ruošiasi ištekėti jau penk
tą kartą, šį kartą už Harry 
(Jrindell-Matthews, 57a m., pio
nieriaus Anglijos radiotelefono 
industrijoj ir išradėją “mirties 
spindulių”, kurie tapę parduo
ti J\mgt. Valstijoms. Ji dabai 
gyvena Paryžiaus priemiesty.

Pirmas jos vyras buvo ba 
ronas Arcadie d’Eiągorne, už 
kurio ji ištekėjo Rusijoj; an
tras vyras buvo Dr. Joseph 
Fraenkel, turtingas neurologas. 
1920 jm ji ištekėjo už dabar 
jau mirusio kaurų fabrikanto 
Alęxander Smith Cochrane iJ 
Yonkers, N.- Y., kurio turtas 
siekė $80,000,000. Už mažiau 
kaip dviejų' metų jiedu persi
skyrė ir 
ištekėjo 
nieriaus 
Cormick, 
1929 m.

45

ji už dviejų savaičių 
už chicagiečio milio- 
Harold Fowler Mc 
su kuriuo persiskyrė

RICHMOND, Va., rugp. 19. 
h- Duz armijos laku'nai užsi
mušė nukritus ir sudužus jų 
lėktuvui. •<

KAUNAS. — Keli buvusieji 
darbininkai Vilijampolėje įstei
gė savo nėriniui ir baltinių 
dirbtuvę. Šiomis dienomis tą 
įmonę betikrindamas , Kauno 
mesto darbo inspektorius rado 
daug netvarkos: tik pusei dir
bančių darbininkų išduotos at
siskaitymo knygelės, o kiti dar
bininkai dirbo neužregistruoti. 
Taip pat darbininkams į atsi
skaitymo knygeles būdavo ra
šomas didesnis atlyginimas, o 
išmokamas mažesnis, 
viai, kurie kažkada 
tys darbininkai, už 
darbininkų samdos 
nepildymą atiduoti į

— 1 inžinierijos. 
tarnauja

Darbda- 
buvo pa- 
pramonės 
įstatymo 
teismą.

WASHINGTON, ri/gp. 19.— 
Atstovų buto narys Frank L. 
Kloeb, dem., iš Ohio, pasitrau
kė iš atstovų buto ir užims 
federalinio distrikto teisėjo 
vietą.

. WEST SPRINGFIELD, Mas- 
sachusetts, rugp. 19.
ei j a prie savo stoties miesto 
salėj pasisodino vijoklius. Bet 
dabar išsiaiškino, kad tai bu
vo nuodingieji “poison ivy”.

Poli-

PHILADELPHIA,. Pa., rugp.
19. — 
plozijoj 
Cassin 
trims 
kams.

Skaičius žuvusių eks- 
torpediniame laive 

paišoko iki 7, mirus 
sužeistiems darbinih-

BAGDAD, Iraq, rugp. 19.— 
Militarinis krizis Irau, kurį iš
šaukė nužudymas diktatoriaus 
gen. Sidi užsibaigė rezignavus 
senajam kabinetui f 
rius naujai valdžiai.
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KAUNAS.
batajione tarnauja liktinis 
jaun. puskarininkis Mikalau
skas, kurio sumanumas ir 
meniški gabumai ne kartą at
kreipė kariuomenės švietimo 
vadovybės dėmesį. J. Mikalau
skas nėra baigęs aukštojo 
mokslo, nei lankęs konserva
torijos, tačiau, būdamas be ga
lo talentingas, išmoka groti be
veik visais muzikos instrumen
tais. Pagaliau jis pradėjo kom
ponuoti įvairiais žygio daineles 
ir tas jam neblogai sekėsi. Itin 
gražus ir charakteringi jo pa
skutiniai kūrinėliai,’ kurie ' jau 
plačiai žinomi ir visuomenėje, 
pa v., Tango, Pasaka, Laisvės 
maršas ir kt. švietimo vadovy
bė jutos pripažino reikalingais 
įdainuoti į patefono plokštelės. 
Tai pirmas atsitikimas, kad 
kario komponuoti originalus 
dalykai patenka į plokšteles.

Mikalauskas muzikos srity
je, kiek tik turėdamas nuo tie
sioginių pareigų laiko, ką nors 
kuria. Dabar jis parašė naują 
kurinį, kurį netrukus bus ga
lima išgirsti per radiją.

Užpirko daug bėgių
GeležinkeliųKAUNAS. — Geležinkelių 

valdyba sudarė sutartį su Vo
kietijos firma “Stahlunion-Ex- 
port G. m. b. H.” pirkti 50 
kilometrų kelio bėgių ir są
varžų už 2 mil. 338 tukst. 780 
lt.'

Iš olandų firmos “H. M. de 
Vries” perkama siauriesiems 

ir susida- geležinkeliams 35 klm. kelio 
bėgių.

I
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C»o LietuViiį 
Gyvenimo
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WhligŽ “HA^ feW”. 'šežb- 
iiAs ib gėHabsi ^Aisįbi ii- 
&tfs yH iŠvAŽiudli toli į siaurės 
Wisconsin valstiją.. Pernai m.ę-

(Tęsinys}-•(

Fort VVilliams
IŠ Wlnnipegę. jnes važiavome 

tiesiai į Fort Williams, kad ten 
galėtumėm sėsti į laivą ir plauk 
ti skėrsai Superlob eŽėbį. j St. 
Mariė iibslą, iš kiirio šadšžehiid 
jau vėl galima važiuoti į Mont- 
real. Iš Winniiiegb galiiha fabii- 
treal miestą įj&siėkti ckibiii kė
liais: ‘reikia grįžti atgal į Du- 
luth p, iŠ ten jau pratiestu ke
liu važiuoti, arbA laivu plaukti 
skersai Superior ežerą į Si. Ma- 
rie, o paskui jau važiuoti šatis- 
žemiu. Kadangi iš Dųhitlįl kė
lias nėra labai parankus važiuo
ti, tai nlitabem laivti plaukti.

Winnipegė muS informavo, 
kad laivas išplaukia ketvirtadie
nį 1 Vai. ifripiet..Nenorėdami pa
sivėlinti, mes atvykome trečia
dienį b vai. VAkArd; Bet čia nleš 
turėjdm^ (jiki-ą sliii-įjHzą: paty
rėme, .kad laivas išplaukė 1 vai. 
po piet. Vadihasi, inės bilVoihe 
neteisfpgai'ihformUoti. Sužirio- 
jdme/' Od kitas laitas plaukia 
tik š^įtadienj popiet.

Lankti pustrečios dienos mes 
negalėjom, nes rugpiučio 9 d. 
(pirmadienj) turėjome sesti i 
North Star laivą ir pradėti savo 
ekskursiją. Tokiu budu nebebu
vo kitokios išeities, kaip tik vėl 
grįžti j Duluth ir važiuoti ap
link ežerą.

Tarp Fort VVilliams ir 
Duluth 

r
Iš Fort Williams iki Ameri

kos sienos reikia važiuoti apie 
penkiasdešimt mylių. Muitinėje 
nebekratė, tik šiek tiek paklau
sinėjo ir liepė pasirašyti doku
mentą, kuriame pasakyta, jog 
Kanadoje pirktus daiktus ne 
spekuliacijai įsigijome. Mat, į 
Ameriką be muito galima įsi
vežti Šimto dolerių,vertės daik-. 
tų.

Nuo sienos iki 'Duluth dab 
reikia važinėti Apie 150 Hiylių; 
Kelias eina paežerių ir yra iš- 
cementuotas. Vaizdai be galo 
gražus. Pakelyje fąrmų beveik 
negalima užtikti. Pasitaiko tik 
nedidelių miestelių, kurie dau
giausia iš.turistų gyvena. Šiaip 
visur žaliuoja pušys, eglės ir 
berželiai. Kai važiuoji lyįrfu ir 
geru keliu, tai vienoje pusėje 
matai mėlyną ežero vandenį, o 
kitoje pusėje — tikrai žavin
gus miškus. Tai toks vajždas, 
kuris kiekvieną žmogų gali su
žavėti.

sunkusį orą. Pasijunti lyg dau
giau jėgos turįs. Ir iš višo dau
giau gyvumo atsiranda. Ne be 
reikalo daktarai tam tikrais at
sitikimais pataria ligoninis gy
venti tokiose vietose, kur pilšb 
yra. ■> •"

Turistai ramiai šau palapinė
se miega. Aš įsisvajojęs klajo
ju. itdriiu, tyku. Čia niekas nie- 
kahi raHybės rfeArdo. Oras ty
ras, gaivinantis ir už jį nieko 
Bereikia mokėti.

Biznieriai
Stovykla yra ant nedidelio 

'ežbrb kranto. Labai švari ir ge
rai prižiūrima. Viduryje, dide- 
liAHie kiėbib, rii&tbsi u^hiavie- 
te. Apie ją šhstHlytM. apie pen
kiolika vašariškiį kėdžių. Kai 
šaulį? liušilėidžid, tai Stovyklos 
Savininkei piadeda kūrenti Ug
nį. Esą, Ui reikalihgA Uodams 
baidyti, faet kĄdtt j&h piišėtihAi 
sutemsta ir iighis ihia Smarkiau 
liepšhbti,* tai šeimininkės vi
siems stovykloje šUštojusiems 
Svečiams atneša kokių tfrijiį pė
dų ilgio šakutės ib didėlį mai
šą “niušhiaioUS.” &rašė svečius, 
kad jie smeigtą tuos?“mUšitis,” 
keptų ugnyje ir valgytą.

Visos tos vaišes gana pigiai 
atsieina. Tačiau svečiai jaučia
si labai patenkinti. Be to, jie čia 
susipažįsta, pajuokauja bei 
smagiai laiką praleidžia.

Ir stebėtinas dalykas: toje 
stovykloje (kempėje) visada 
daug žmbnių, kuomet kitos 
Bbvėik tuščios. « “

Aiškų, kodėl taip yra. Kitų 
stovyklų šavinirikai, taip sa-1 
fcaftt, netnoka tinkamai svečių 
priimti ir jtios “pabovyti.” Tai
gi, kaip matote, ir tos rUŠieš 
bižniui apsukrūrtiaš ir sumanu
mas yra. reikalingas. Ir įdomiau
sia yra tai; kdd pasisekimas 
priklauso visai nuo menko daly^ 
ko.

Grįžo vaistininkas Rakas. —
Biznių permainos. — Piknikas

CICERO. — Vaistininkas p. 
Rakas vėl Cicero j, p'. Vaišvilie
nės ( Wšlih^jb, “j^kihily Dtu^- 
storė”, tieS iBth str'eet ir 49th 
Court. R-fts Rakaš yra gabūs, 
patyręs ŠŪVO darbe it šypsėha 
sutihidį ŠŪvo seHUš klieiituš. Aš 
linklli jiAHl liiek^d iieslskirti iŠ 
mušą tdrpb ir stoti. aktyvin 
darbai!.

ApMŪo bižhį
J; ŠAlHUška pUšiltahkę iš tŪ- 

verR bižillb. ką V’ėikš; kilr įp- 
sistbš — Hi’ėkibi HbŠūfeb. “^e 
patš hežiHUU kį pbądeli ii* kilt 
bėgti”; jis aiškiibi dbalighiiiši

VaSiisėjęS, j. fedlčaiti s /V ei SU- 
siridb piišidinką ii* vėl likd biz- 
niėridhi. Užlaiko bižhį' ties 
4909 i/iį Wfest Uth štrėet. H ViŠ- 
ko atrbdo, kad apyvarta einh 
O. K. Matas' Balčaitiš sutarti
nai dirba. “Good luck!”

Bėga nuo šięriligėS

Antanas Linge, gerai Žino
mas Cicero gyyehtbjas, Šiomis 
dienomis mieštą apleido. Biznį 
ii' visą namų tvaiką prižiūri jo 
žmona, p. Lingienė.. Ji yra ga
bi ir gali viską išlaikyti pilhoj 
tvarkoje.

(Bus daugiau)

ko; kad Wisconsin upės ir smil- 
tyiidi ' VišAi tarkoj' tik visa 
bėda, ‘ kad truputį nuobodu.

Suprantami, rupi namai, biz
nis^ ilgu draugų, bet. sveikatos 
ĮuškĮiit teikįi ditig dĮiykij pa
švęsti jos labili.

A; Liiige bus atskirti^ tiiįo 
savtįjtį per z5 savaites arba dd 
mėh’ešid. Geros vakacijbs.

vHiiivinąį Šį sekhiaiiieiiį rtigp. 
2| d., MAple GrdVe dAržė, prie 
KMil aV&htiė ir fetl-eet, 
Aįfe ftiįdilj Į vdltariiš.

, Kas žadate būti, bet neturite 
kjaiįi huv&žiuoti, tAi Ateikite 
prie Lietuvių Liuosybės salės. 
Ten trOkaš, kuris išeis ’12 
valandą dieną. Transportacija 
nemokama.

Rengimo komitetas visiems 
užtikrina smagius laikus, tad 
atVAžiiibkite? ĮŽAngdA tiėi-A. Ma- 
gAt-yČidmš gabsitė dbvAiių. Jei- 
gh lytų, tAį išVAŽiAVittiAš įvyks

nūn. Jį pergyveno sunkių ope
racijų ir jau sukinėjasi po na
mus. Nėra abejonės, kad užl ši- 
vaitėš-kitos bus pilnai sveika. 
Suprdnlkma, kiekvienas iigohis 
to pageidauja, bet ne visieniš 
tas pavyksta. —D.

, .pį6ne .CANAI..
DR; S. BIEŽIS

IR CHIRURGAS. 
2201 Wėst 22nd Street 
Sė»
Refc. 6BŠ1 So. California Avenufc 

Telefonas Republic 7868 ,

DABAR VAIDINA!
uu.s.s.r.

Patnatįykit kokią Sovietų Rusija 
, , yra šiandien.

Piknikas• • z* i

Draugyste Lietums Kareivių

-----  N. iiANTER, Pres.

fV\

Grįžk IS iifeįVirtiiieS

bvilai- 
kvenue, 

ligoni-

TATRUKE.?-
Gaištys , visbnis palrtiidpid Hjšims. 
RODY BRACES, E L A S T I Č 
STOCKĮNGS gatavai., padaryti, ąr- 
bąs padįrbsim tamprias pančiakaš 
justį niierai. Meš esam spečlblištdi 
planavimą ir, padirbitne dirbtinų 
dalių ir. visų kitų mokslinių kūnui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą; 
kreipkitės i mus-^Špecialistus mo
ksliniuose prietaisuosę. per tris 
gentkartes. :A,-

KAINOS PRIEINAMOS^'
Vyras, ir moteris /

mum omoiSrM
1S3 W. Lake St.

Arti prie< Wells Strąet,

> bei tiki-6 SU-aig-lii 
'WMW Gei-itno Li

“Ol.h McGRAW”
UžsifUMyk sau tate
Pasišauk Burnelę iŠ

< VEIK
■ VISOSE

■ii

/MUTUAL LKįUOR COMPANY^
4707 SOUTH HAbŠTED ŠT. Ali Pkones YARDS 080b

VIENINTELIS DISTRIBU TORI U S į

' 5 ■* 4 -v' „ h tį », ' ų *• ‘ . m A -***, -a ■< . A ‘

I
r -    11 iiiiimiiiiiMMiMitfaMiįBiiĮiBiiiiiiiiii      • 1 —

direktorius

John F. Eudeikis
.* • . ■ * J .

SENIAUSIAI IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

- AifBULANGE. . 
: \ ■ JEMENĄ iRtlAkTi;; wbtA
Visi Telefonai YARDS 17414742 

4605-07 So. Hęrmitąge Avė. 
4447 jSouth Fairfield Averiue 

tTel: LAFAYETTE 0727 
:<»? «* ** *• • ‘*4 < • j •.

Van Būren arti Wabash
25c iki 2 P. M.

“2-ra it PASkUTlNĖ SAVAITĖ”
Vienintelis to grąžaus pkveikslO 

parodymas Čikagoje.
■ ■ - a/M. .. .... .l ... ....     ----------------------------- {m 

CRANE
ČOAL company
5332 So. Lohg Avė;

Tel. ftepublic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screenėd.) . .........   tonas . • ,
SMULKESNĖS $7il5

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

Vicior Bagdonas
2 Ofisai • 

Parkrauštohl . fotųičids, piąnus lt 
visokius rakandus bei štorus 

arti Ar toli. .
tUofc SOUTH 6921 SOUTH 
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

ADVOKATAI

ADVOKATAS i
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-Ž 
Narnų .ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevatd 1310
■. ■ : ' ■'*' ■

Ketvirtadieniais., it j.S.ekmadieniaiš— 
• pagal sutartį

JOSEPH J» GRISK
' LIETUVIS ADVOKATAS

Telephon'e: feoulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Bes; 6515 So; Rockwell St.
Tęlephpnę: Reppblic £723 t/

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. . Tel. Yards 2510

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th Št.

Cor. of 85th and Halstfed JStš.
Ofiso vaįahdos htio !$6

Nedėlionds .pagal sutartį*'. • Rez. 4910 ŠO.JdJCHlfcAN ftLVb. 
a Tėt Kehwdod 5107

, Ofiso Tel; VitgihU 0036

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso vAlahdoš! .
nuo 2—4 it, htto' 6—8 vai. vakare 

Rezidencijai
89.39 SOUTH CĖAREMONT AVĖ.

Valandos— 9—10 Ą. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

1>K. L E. MAKARAS
10758 S. MikhlKOh Avė. 

ROSEtAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PUtLMAN 1193-8277

A. Mbntvid, M. D
Wešt. Town State Bank Bldg.

Ž400 WEŠT MAD1ŠON STREET,
Vai. 1 iki 3 no t)letųą 6 iki 8 vak.

Tel. Seėley 7330 
Namų telefonas BfUndwic8c 0597

* «•

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

Sekmadieniais susitaruš
I OFISAS ir rezidencija

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Vakaras
® * i r *

štai h privažiuojame blogesnį 
kelią. (Saulutė dar aukštokai. 
Kaitini ji be pasigailėjimo. Sė
dėti ai|tpmobiliuje pasidaro, ne- 
bepato^ū: nors ir piisniiogis ir 
visi Įmigai atidaryti, d vįšvien 
prakaitas iš kūno sunkiasi. Juo 
labiau, kad saulės spinduliai 
tiesiai muša į priešakinį stiklą. 
Negelbsti čia nė užlaida, kuri 
tik akis apsaugoja.

Automobilius tiek sukelia 
dulkių, kad užpakalyje nie^o ne
simato. Jei pastebi atvažiuojan
tį automobilių, tai būtinai turi 
beveik sustoti, — kitaip dėl dul 
kių visiškai kelio negalima ma
tyti. |

Pagaliau saulutė pradeda 
slėptis už kalno. Oras laipsniš
kai eina vesyn. Važiuojant, Go
dosi, ir dulkių mažiau besuke- 
liama. Kai saulė visiškai nusi
leidžia, tai pasidaro ir vėsoka. 
Reįkia jau langai pridaryti. bei 
šiltesni drabužiai užsivilkti. /Ta 
permaind įvyksta kažkaip stai
ga, visai netikėtai: visai dar ne
seniai teko prakaitas nuo kak
tos šludstytis, o dabar jau rei
kia nUo šalčio susitraukti! .

Kai saulė nusileido, tai vaka
ras pasidarė neįmanomai tykus 
ir ramtis. Nuo krutinės lyg koks 
stinkumaš nuslinko, — smagtl 
traukti pušų sakų kvapo ptisi-

Nežinai, kada it kiir netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRĄUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. • , ................ . ...

APSIDRĄUSK,didžiąu§ioje jr turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
ŠiišivJ’enijiine Lietuvių Amerikoje, khribje kiekvienai^ apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nUo. $150 
ikij ^5,000.00. Ligoje pašelpcs gali gauti $6 00, $9.00 ir $12.00 

( savaitėje, . v , .. s. ■. „j ... , \v. ........
Apart a0drAudos ir ligoje,, phšėlpos, Susivienijimas šelpia savo na

rius ir pašląičius, i$ tam ..tikslui esančių fondų pinigais.
. Kiekvienas ŠLA. narys gauną savaitinį laikraštį “Tetykę”.

InfornVacįjas silteifeid veltinių SLA. kuopų valdybos, arbą kreipkis j
LlTttuANlAN ALLiANCE of AMERICA

ifŠUŠlVifeNiiiMAŠ LIETUVIŲ . AMERIKOJE) ,
307 W. 30th St. New York, N.
U., -4 J.r, X, ■

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metą indėlius JI /TZ.
MUSŲ NARIAI GAVO..................

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE DILE DIENĄ ’ 

atbd pašaukite
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 
1739 So. Halšted Street

’ ”■ : į/7 - L Y- 4į i ? - v < ■ ■■'' .• ’

? koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų, Lietuvių radio ptągtariuį Pitmadiettio Vakat-ais. 
16:00 vai. vakdro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

.,7' P. šALTIMIERAS.', .. '

A. A. SLAKIS
’ ; ; • • ADVOKATAS

7 So. Dearbdtii St,
. VRoom 1230

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

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

dfiso vkl.: Nuo 2 iki 4 ir niio d iki 8 
vak'. Nedelioj pagal susitdriirių 

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

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

^16 IBBNTtSTAS H- .■.■■ ■ 

4645 So. Ashland Avė.
Srti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Doėtbr Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

Laidotuvit Direktoriai
NARIAI 

Chicagoš, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancc 
Patarnavi- ■ 
mas Dienų 

ir Naktį

. TURIME J 
./KOPLtčIAlS'.L^ 

VISOSE MIESTO
DALYSE^ . <: •

//<LS. P. MAŽEIKA
3319 Litlianica JSvenue; I

Yards 1139
Phone Yards 1138,

Lafayette 357?

Boulevard 4139

A; PETKUS
1416 Š'dtiiK 49th Č'diiti Cicero , Phone Cicero 2109 '

i. J. zou» 'Pho
Wėši 46tli Street Phone B

T.,,.)- >• : .. ' .r
■ ■■■ ....................... i     ' »  i i V i ■ " 'T«* — ■■■■ F ... i   i    ,į „ ,

' *' či • .L ' ' X ■

■ __.!ti.iti.4>SęM..SKUDAS ■
718 Wfest iStH Street Phone

Boulevard 4989 | 
...*........... .. z ' ■ į'1"11 I 

'Phone Boul. 5203 j
Boulevard 5566

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garaiitavhnąs., 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti; priežastimi galvos skaudėjimo, 
syĄigifno, akių . aptemimo, nervuotu- 
ind, ; skaudamą ^akhį karštį, atitaiso, 
trumparegystę ir tolitegystę. Priren
gia' teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sų elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akihių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av; 

■ Phibhė Boulevard 7589 •

DR. G. SERNER
LIETU VIŠAKIU GYDYTOJAS

Yards 1829 ‘
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir /Akinių Dirbtuve 
756.. West 35th St. 

kampas Kalstei! St.

* J r

Valandos: nūd 10 iki 4, nuo 6 iki
Nedaliomis pagal sutartį. 

... . •

8

718 West IŠth Monroe 3377 LIETUVIAI
2314 West. 23rd Kace . ‘ / Phone Canai 2515
SKYRIUS: iž-44 feast i08th Street , , Tel. Pullman 1270

.1 JUOZAPAS ĖUDElKIS IR TĖVAS į
4764 So. WešterĄ Avė. J^hone Virginia 0883
' v\ '-.v 2- A . 'J-./C

L u? D'L

GYDYTOJAI IR DeNTISTAI

, , Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA
/., , DENTiSTAS

6558 So. Western Avė.
Valan^ęš nuo 9 iki <8 . vakaro

x. Seredoj pagal sutartį.

Ametikog Lie tuvių Daktarų 
os Nariai.-

Tel. Boulevard 5014 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki. 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
■ GYDYTOJAS IR ciilRbRGAS 

e ^Ofisas ir Rbžidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KlTATAUdAI .
DR. HERZMAN X

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 Št.

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
•: OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubos

, CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nub 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valAndai dienų.

Phone MIDWAY 2880 >

Telefonas JYards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuov10 iki 12 idięnų, 2 iki 8 po pietų 
7 Iki 8 VAI. Nedšl. nuo 10 iki 12 

r Rez.. Tęifebhone PLAZA 2400

Garsinkitės Naujienose
L '.i • * \ 1 ’ -7 . . ’ ’ ' -



Penktadienis, rugp. 20, ?37 BIRUTE
Kiekvienu

Chicagietė Nusižudė

Vienutinė Tokia

The Daina
kalboje Gražus vertintas

BARŠKĖ furni ORE HOUSEKaina $2.00

THE HOME OF FINE FURNITURE

TRYS
TRYS

• TIK

Ar kupiškėnai 
pralenkia visus?

on time. 
the place 

(Amelia 
Rimkus) 
sidewalk,

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija

BANGŲ RODYKLĖS
DIALS—BET VEIKIA
VIENA ANT SYKIO.

R A 0

Sav.—Exkareivis American Leagion Dariaus 
Girėno Posto • narys.

rfrp Daina” yra parašyta Lie 
tu voš rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaip žuvis be van
dens, taipgeras 
lietuvis be “Naujie? 
nu” neturėtu būti;

Puikiausia knyga , visam musų 
•. jaunimui pasiskaityti

ŽagaT\ečiy( kliubas rūpinasi ir 
, ir mirusiais nariais

s a small hal’. 
thė Neffa’s Ta- 
to find, būt, to 
down 
near

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
o "Hikains šita knvgą.

Since all the members have 
had their vacations, they are 
all ready to start in with new 
pep. and ąmbition this comįng 
season. After resting their yo- 
cal cords they will come forth 
with beautiful rich mellow 
tones in their songs, and with 
thė ąmbition behind, this, the 
members will bring Birute up 
on . the * top where competition 
is out of the ųuestion.;

Retu’rned to America for a 
visit we have with , us hte’e in 
Chicago Mariona Rakauskaite 
(Prima.-Donna of the Lithuah- 
ian Opera) who was once a 
member of Birute. All of Bi
rute welcome her back, and we 
will do ever.ything in our pow- 
er to make her stay here a 
happy one. *

Birute’s former president 
and one of Birute’s oldest mem
bers, Vanda Miscevicz is soon 
to become Mrs. Zabella. We 
wish you all the happiness 
Vannie. Good Luck.

Birutė has plans for another 
outing which will be the outįr 
standing event of the summer. 
Come to the Meeting Friday 
August 20th at Sandara (Hali 

814 West 33rd St. at 8 P.M. 
and here our plans. Our plans 
for this season will also be dis- 
cutssed, do not miss this in
teresting meeting as you will 
find out our program consists 
of Operetta’s, Stage Appear- 
ances, and loads of good timeš.- 

» Young people who are in- 
terested in music and a good 
time, are invited to join this 
large and friendly chorus. Wę 
assure you to have a good 
time, as well as give you a 
good measure of musical know- 
ledge and pleasure. _ Hope to 
see many new facės.

•.Į 5 Aldona Gūlbin. o

Stash 
down the

which at times looks likę 
the color of faded

leaves. Elas the. makings 
of a leader, is

assiduous, quick-witted, 
dignified, de^terous

and earnest in the ūse of 
means. Always reminds

you of a eollege professor.
Who is he?'

25 metų chicagietė Mrs. Ma 
rie Bowen, .nuo 4929. Win- 
throp avėnue, nusižudė India 
napolis mieste, Indianoje, iš
šokdama iš aukšto dangorai
žio. , ' ,

• We were very happy on 
Friday to see that we have 
three new fair members, name
ly, Aldona Barčus, Ann Nemu
nas and Christine Krisciunas; 
Welcome to Pirmyn girls! A 
few of our older members also 
returned — John “Jr” Ruksta- 
la”, Al (Rusher) Kantowitz, 
Al (Moaner) Stupar, and Andy 
(Squeezebox) Norbut. May 
they long remain with us!

ZENITU TRUMPŲ BANOV 
PRIIMTUVAI 3.40 BANVS 

PAW«IPIK»DA
SU ZENITU DOUBLE 
ANTKNNA

žagariečiai ,turi gražiai Įrengę 
ir laisvas kapines t

■ ■ i

Rugpiučio 12 d. Vilny Dr. A. 
L. Graičunas rašo apie savo p^ 
rapijos kliubų. Tarp kitko jis 
pąsako, kad toli žagariečiams, 
joniškiečiams ir kitiems su ku- 
piškėriais susilyginti. ,

X

Man rodosi* kad toks pasigy
rimas yra be pagrindo. Gal tai 
tinka silpniems, kliubams, tačiau 
jokiu budu ne žagariečių kliu- 
bui. žagariečiai jau trys metai 
kai gyvuoja. Jų pastangomis įs
teigta Lietuvoje laisvos kapinės 
‘r gana gražiai įrengtos:, pada
rytas bromas,' cemento takeliai, 
aptverta tvora iy; gražiai nu
teptai Visa tai jau keletas tūks
tančių kainavo. ’<

Kapinių papuošimo, reikalams 
prieš apie tris savaites buvo čfer 
pasiųsta. NeskaiUnt tai, kas 
padaryta „ knygomis, laikraš
čiais, — į Žagarės knygynėli 
nuolatos Įsas nors’ yra siunčia
ma.- ■ •' ‘ s v J .. i

Zenitu ll

I į

iii
Alo modelio «.en-tA ka 

iiljįl nuola nuo 
aukštinu.

■■•iii' ~

Žagariečių kliubas turi ir na
rių mirties skyrių 
atveju išmoka tam* tikrą sumą, 
nuperka mirusiam nariui gėlę 
ir dalyvauja laidotuyėse.

Rūpinasi ir narių nelaime, ap
lanko sergančius, nekalbant jau 
apie tai, kiek per metus yra pa
daroma pasilinksminimo paren
gimų.

Narių turi virš dviejų šimtų; 
Kapitalo apie 1200. Turi ir ge
rų, pasišventusių veikėjų. Tu- 
H ir gražaiis, veiklaus jaunimo. 
Remia pažangųjį veikimą, pri
sideda ir pinigiukai. Manau, kad 
kupiškėnai turės dar gerokai pa 
dirbęti, kol galės pasivyti žaga- 
riečius.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
TED’S TAVERN 
720 West 35th Street

Telefonas BOULEVAHD 6299 CHICAGO, 1LL.

RYTOJ, RUGPIUČIO 21, 1937 
Bus gėrimų, pasistiprinimo ir lųuzika, 

TĘD. MASILANIS

Zcnlth (IS*** -T « 1

Į
MIOB ftVUlCiiOH, 11'fe k: I

i £'« s.
i
iiii ‘ ™ •j 1 $19.95 U aukSfi.

• To those of our readers 
(if any) who are not chorus 
members and who wish to join: 
there is no reason whatsoever 
why you should be afraid to 
come down. We hold rehears- 
als every Friday night at 8 
o’clock at Neffa’s, 2435 South 
Leavitt St. It 
in the back of 
vern. It’s easy 
be sure, come 
When you get 
and see two 
Razmus and 
“trtfeking 
another giri (Lil Stupar) do- 
ing a “strange and mystify- 
ing” walk, Al “Moonbeam” 
Mickevičius vvith his candid 
camera, Felix “Whiskers” Ma- 
son sitting on the eurb crow- 
ing likę a rooster, Albina “Ca- 
lamity Jane” Trilik with her 
everlasting bag of potato chips 
telling Felix to crow some 
more, Al Stupar moaning *‘Qh, 
am I siek!”, Frank Pūkis read- 
ing the racing form, then, you 
know you’ve come to the right 
place. All you have to do is 
šit down and wait until Mae
stro Stephens gets through 
collecting all the extra cigars 
he can fine, to get the rehears- 
al under way. And then you’re 
a member. See, there’s nothing 
to it. We’ll be looking for you 
Friday —

“RASKEY HUEY”.

> ATIRK šiandien tą Naują Tuninimo 
Paprastuma ...Skaistų Tona... Nuostabų 

Tolį, kokį GALIT GAUTI TIRTAI 
SU ZENITU

Pamatyk ta sensacini 
NAUJA ROBOT DIAL

“PATARNAVIMAS SU ŠYPSENA”

MčAvoy Bros.
IŠVEŽIOTOJAI

• K?n * RHE1NGOLD
KOLLER S X • HFau

• MONARCH ' . BLATZ IR '
• AMBROSIA • MILLER HIGH LIFE

- ALAUS -
'/«. !4, '/2 IR PILNOS BAČKOS, KEISAIS ALUS IR '/2 GALIONO 

COIL BAKSAI RENDAI—PUMPOS DYKAI 
MUSŲ ALUS PRISTATOMAS JUM ŠALTAS, KAIP LEDAS 
nAE».^TARNAUJAM PARfiM- VEDYBOM IR PIKNIKAM 
1 ABANDYK1T MUSŲ NUOSTABŲ ROOT BEER IŠ KRANO

I 5941 So. Damen Avė. Prospect 3264
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• It won’t be long now — 

Sunday Pirmyn’s Baseball team 
will again be slugging away 
at another ,game with our 
causins the Naujos Gadynės 
baseball team. Yes, the long 
awaited-for day is almost here 
and when it does come, what 
will the. outcome of the game 
be?

From the outlook of things 
this shoidd be the best game 
of the year and we*re certain 
it will be. There are several 
reasons būt, we have space to 
name only a few and they are 
first that they’re is a pirze 
for the winners of the game 
and secondly, that the Pirmyn 
boys haven’t played with the 
N. G. boys for a long time and 
during that time the N. G.’s 
miay have practiced and im- 
proved on their baseball. There- 
fore, we are uncertain as to 
what to expect from them, 
wherehs if we would have 
played them a short timeago, 
we would know and remember 
their good and also bad points. 
Anyway, all this will make the 
game much more interesting. 
They may walk off with the 
prize vvithout the Įeast bit of 
trouble — they have a good 
chance to do so — as good a 
chance as Pirmyn has and may- 
be — better. Ali in All the re- 
sults of Sunday’s game will 
settle that point and all that 
we can do at the preąent time 
is to try to be patient and 
wait. *•

*

• As you know, or now will 
know the game mentioned 
above will take place at Nau
jos Gadynės Field Day on Au- 
gust 22nd, at the Dambra’usj 
kas Farm which lisloCateid at 
87th and Kean Avė. We hope 
to see all of our members turn 
out at this picnic not only be- 
cause of the Bali game, bi.‘t; 
also because they’ll have loads 
of fun. There will be other con- 
tests, games and prizes. We 
know you will have a good 
time by coming. The more the 
merrier, they say, so come out 
and get the kinks knocked out 
of your spirits and have one 
swell time. We’ll be seeing 
you.

♦

• Incidentally, it certainly 
wouldn’t be a bad idea if the 
Pirmyn girls could get a game 
up with the Naujos ^Gadynės 
girls. If a large number of the 
girls show up, there would be 
no doubt that we would have 
a game with them. That ought 
to make the picnic doubly in
teresting. Seriou’sly, we hope 
that the N. G«. girls will con- 
sider the above and let us know 
the outcome on Sunday.

♦

• It was good to see Andy 
Norbut back with us especially 
since he brought his better- 
half with him. May they liko 
the chorus well enough to re'- 
main as permanant members!

t
♦ c

• Lašt week’s description was 
of Estelle Bimkus. This week, 
we have a young man. We 
darė you to guess Who he is.

He is of medium height 
with brovvnish hair

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

)

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai



t

r^w,^

RHJIIENOS I
The Lithnanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co* Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

................... A ' , , . ..... ----------

Subscrjptidn Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Klarch 7tb 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. under the aęt of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriėnt 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted ŠJt.j Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu: ♦

Metams ............    $8.Č0
Pusei mėtų __________  4.00
Trims menesiams ...._______  2.00
Dviem ihėnbsiams ___ ;_____  1.50
Vienam mėnesiui ______ -__ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __ ______  8c
Savaitei .............    10c.
Mehesfui ________      75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagdj, 
t paštu:

Metams $5.00
Pusei melų ............—....... 2.75
Thims menesiams ...........1.56
Dviem menesiams .................  1.00
Vienam menesiui1*_________  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......... —- ---------- $8.00
Pusėi metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams  .......   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mobey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Degina rastus
Gen. Franco gaujoms paėmus baskų provincijos so

stinę Bilbao, fašistai tame mieste surengė šventę, pami
nėdami šv. Ignacą Loyolą, jėzuitų ordino steigėją. Šita 

:į>roga buvo iškilmingai Bilbao aikštėje sudeginti Di- 
ękėns’o raštai, Lbndono “Daily Hėrald” numeriai ir taip 
pat knygos> kurias yra parašę Zola, Anątole France, 
Ibanez ir Karolis Marksas.
; Ispanijos fašistai čia pamėgdžioja Vokietijos hitle
rininkus, kurie taip pat degina liberališkus ir šbjčialis- 
tiškus raštus. . * .

Knygų deginimu kovoti su priešihgomis idėjomis 
Viduramžių gadynėje pradėjo “šventoji” inkvizicija. 
Nuo to laiko visi tamsybės apaštalai vartoja šilą me
todą. x K

Stachanovcų burbulas sprogo
zo-
se-

Jau gaila seniai sovietų spauda beveik hė vienu 
' džiu heūžšimeha Apie stachanovcus, kuriuos J fie taip 

niai ta pati spauda nuolatos keldavo į padanges.. Vieto
je to, dabar “IžVestija”, “Pravdab ir kiti bolševikų laik
raščiai deda žinias Viski priešingo tūrinio.

Taip, pavyzdžiui, neseniai buvo tUOše laikraščiuose 
pranešta, kad. valdžia suėmė visą Č^liabinskb Automo
bilių dirbtuvės direkciją. Pirmiaus ta dirbtuvė buvo van 
dinama; “Sovietų- S0uhgos puikybe”. Pasirodo, kaĮ’ tos 
įmonės reputacija buvo paremta prasimanytomis, mela
gingomis skaitlinėmis.

Ne tik šitame atsitikime, bet ir daugelyje kitų, 'val
džia surado, kad “milžiniški atlikimai”, kuriais girda
vosi stachanovščinos herojai, dažnai buvo muilo burbu
las. Dabar niekas tomis pasakomis dauginus nebetiki ir 
pats vardas stachanovcų jau pradedama vartoti ironiš
koje prasmėje. f ' kį'

Sovietų pramonės našumas ne tik nėra iškilęs, kaip 
kad buvo bubnijama stachanovcų epidemijos laikais, bet 
yra smarkiai nusmukęs. Sakysime, Stalino dirbtuvė 
Maskvoje buvo atlikusi gegužės 22 d. tik 15.4 nuošimčių 
hustatyto gamybos plano. Molotovo dirbtuvė Gorki 
mieste tą pačią dieną buvo atlikusi tik 5$ nuoš. plano,

* .* •

ttizAvę, kaip “teho rištinė troc- 
kistiškų šnipų ghupė(į /

“Valymas” Armėnijoje ih 
Tadžikistane

Armėnijos Socialistines So
vietų Respublikos centro Vyk
domojo komiteto prezidentas 
tapo) pašalintas iš vietos. ,

Tadžikistano respublikoj ė da
roma masiniai mitingai, kuriuo
se priimamos rezoliucijos, į rei
kalaujančios mirties baU'smės 
buvusiems Aukštiems valdihin- 
kams. Minios reikalauja mirties 
bausmės bu v. respublikos pre
zidentui šotėmorui, buV. vice
premjerui Katkinui jr kitam 
aukštam valdihinkuf Gėrasimo- 
VUi, kurie tapo išmesti iš ko* 
munistų partijoj, kaip “liaudies 
priešai”.

k

Tie buvusieji aukšti sovietų 
valdininkai yra smerkiami, kaip 
“žiauti Vokieti jos-Japonijos fa
šizmo agentų gauja”, kuri ban
džiusi atsteigti Tadžikistane 
emiho galią ir “feudališkaijka- 
pitaiistiškas sąlygas”'.

Tote mihi'Oš, kurios fėikAlau- 
ja mirties baUsmėš aukštiems 
vaidininkams, prieš kuriuos jds 
neseniai vergiškai lenkėsi, nėra 
išklausiusios nei kaitinimų, nei 
mitekdftimų, b fetei Jok 
M kaftmmiM* kutų kufe 
dyti. Iš to tehka spręsti, kad 
Arka Sovietų Sąjungoje ‘‘mi- 
nių” vardu kalba žvalgyba, ar- 
bA tos mihios yha tAip sudefiiO- 
raližuOtOS, kAU jdte VisAi nepr'o- 
t^ujA, tik, kaip laukinių žvŽrių 
gauja, reikalauja kraujo, •

OSSIETŽkV GAVO TAIKOS

.. ; i*c *

Indėnai Piety Šiaurėje
■s Rašo J. Lazdauskas.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)
, y.;-, • , ------------- ---------

Tolimoji Argentinos šiaurė, - Sapno miestas. - Itidėnų 
papročiai. — Jį nuogumo morale. Moteriį darbas; 

Štilis; kurie Uėloja iš tinginio. — Laidotuvės.
Kaip atiduodama paskutine pagarba numirėliui. — 
Bandomosios vestuvės. — “Julija ir Rbmeo” įhiške^ 
kuriuos Kipras Petrauskas 1909 m. pirmą kartį savo 
artistiniam gyvenime suvaidind PetrApilyje. 
ka ir bikarbonato. — Kolektyvinė teisė, 
mas ir primityviški vaistai kovai prieš jj. - 
savybė. Turkų ir indusiį rasių mišinys. - 
moka kalbėti lietuviškai. Kova be smurto.

(Tęsinys)
byphi.' / ■

.—O vi^aęlte nufotografavo
te?

—$£hgkis> ^mergužėlė, sakau 
jauhAi. matuko dtikhejiei, eisime 
iotoghAfaotiš!;

—Nenorių, — sako ji.
—Užsimauk sijonėlį, — malo

niai pa^h'ąŠiAtjy.; ,
—Q ;^m.?; klausia ji.

;v—Lietevoj yisos pabos su tei
gimais, — paaiškinau jai;

-p fehkb ji.
hžsidėtei teijbhčlį, tai duo 

teiki teu šite piftigųl — i pasiu-

Kb-
- Paliudiz- 

~ Nilo-.
- Indė

■■i

Tas gamybas smukimas iššaukė terUfą grieš pra
monės vadus. StachAnovcai gaudavo premijas už darbo 
spartumu O dabar bandoma darbą pagreitinti- kulko
mis.

•| Mi n'V - ' UMMi'iTiŽ
....

ii

imperija brangiai 
kaštuoja

ba sU kolonijomis siekė tik 
5,561,000,000 lirų. • s

Italijos tariamas parlamentas 
nUtahė išleisti per šešetą metų 
po šimtų milionų dolerių kas
met keliams ir kitokiems vie
šiems dArbAms italų Rytinėje 
Afrikoje. Rot šitų sumų vargiai 
Užteks. Bet Mussolihio Valdžia 
tų sumų neturi ię- l'Abai abejo
tina, ar jis Ai gaus jas pa'siško- 
lihlį. O kokių įplaukų ji hUma- 
td užkariahtejė tėritoHjbje?

Italijai daug kaštavo užka- 
•Hauti Etiopiją Oficialihiais da
viniais, iki pereitų metų birže
liu mėnesio pabaigos Etiopijos 
karui BUVO išleista 65(> milijonų 
tiblerių. Bet užkariaViniA^ tiid 
ahaiptol nepasibaigė, nes to 
Afrikos krašto gyventojai dar 
Vis tebešipriėšina Okupantams 
ir Italijoš valdžia yha privers
ta laikyti Etiopijoje didelę ar- 
miją jų malšinimui. Praeis dar 
mažiausia keletas mėtų, iki 
Etiopija visiškai aprims. Bet 
kbl tęsis dabartinė bėtikta pa
dėtis, tai Italijos užkariautoji 
žėmė negalės būt plėtojama' eko- 
hbminįai.

Camegie Fundacijos atstovas 
tfiark apskaičiavo, kad nuo 1893 
metų iki 1932 metų ItalijA iš-Į kolizijas, _ _ 
UidO SAVO kolonijų Valdymui Vykinę kitokius “kėrikimd” dAV- 

z R,856,000,006 lirų, tiio tarpu bUs Ordžonikidze geležinkely j A. 
kai per tą patį laiką jos preky-'ŠAkoma, kad jie buvę susiorgą-

DAR 18 “ŠNIPŲ”

British Ūnįted Press prane
ša, kad Piatigorske, pietinėje 
Rusijoje, buvo sušaudyta dar 
18 “trockiniu kenkė j Ij”.

Juos teisė Vyriausiojo Teis
mo karo kolegija. Jie buvo ap
kaltinti organizavę traukinių 

trobtį padegiihiis ir

Vokietijos paistą Von Čš- 
sietzky valdžia Mikė kalėjime, 
kai jam buVo paškirta Nobelio 
taikos, premija.

Dabar VohOssietžky jau yra 
paleistas iš kalėj into ih g^dUsL 
vienoje feėttyhb šAhaVdti jbjė 
nuo dŽio'Vb&<>'! ‘

Nobeli d; pibigAi! bri-
vo jam įteikti 4h iškeisti į vo
kiškas markes-,

Hitleris labai sUpyko, kad 
tas pacifistas gavb Nobėlio pre
miją. Nacių valdžia nutarė, kad 
ateityje Vokieti jog piliečiai be
galės priimti jokių doVahtį iš 
užsienių. Jėlgti kUhite jtį brite pa
sižymėjęs' ftibkslė, mene Ahbp- 
visuomenėš dahbUoteėji t Ai trikj 
apdovanoš pats VokiėČliį *Tiri- 
feris”. . • -i

ekskDMunikavo DĖL
KONKORDATO

Jugoslavijos stačiatikių baž
nyčia ekskomUnikavo visuŠ mi- 
nisterius ir parlamento pAriUter 
kurie balsavo už konkordatų.; sU 
Vatikanu. Tą kdhkotfdatų ^su
tartį) JugoslAvijbš valdžia pasi
rašė, norėdama įtikti ItalijOte 
fašizmui, karkų šiandie .^ravW- 
riaU'siAs RomOš į&pdš ^Idfeljaš 
ir protektorius. i

stačiatikių bažnyčios sinodaš 
nutarė visbs'ė bažnyčiose bet- 
skaiiyti visų ėkskomunikubtų 
ministerių ih Atstovų VardUš. 
Dvasiškį jai įsakyta h'edhoti 
jiems jokių religinių* patArba- 
.vimų. A

. - ........-.......
. MOKYKLŲ STATYBA 

LIETUVOJE
Z ' ' , u , ■ , .■■■■' T-i

Lietuvos liaudies švietimui 
didelę kliUtį teUUarO pra'dži'oš ir 
kitokioms mokykloms tinkamiį 
patalpų trukumas. Pradžios 
hidkyklų dabar Lietuvoj * yra 
apie septynius kartute. daugiau, 
kaip prieš Didįjį Karą. Iki šiol 
tų mokyklų d Augumą yra p Aš 
ūkininkus išnuomuotuose bu- 
td'dse. GerėjAht krašto ekbno- 
mihei pAdėči'ai, sparčiai vyk
doma ir pradžius mokyklų teta- 
tyba. Daugely vietų patys ūki
ninkai prisideda darbu ir ki
tais budais prie mokyklų sta- 
tybote, ries Visi supranta, kAd: 
tai yra visų bendras * ir pirma
eilis reikalas.

TAb. '

IŠ LIETUVOS
__ n-„ 

sMAfckiAt PAbibfeJo
Lffif ŪVOS PRAMO

NĖS GAMYBA

pėh abu galu išsiSunkiA skysti
mas. Per bfirną išėjęs skysti
mas laikomas “dūšia”, o per 
aną galą — “griekAis”, kurių 
numirėlis prisigėrė gyvendamas 
ant “šios ašarų pakalnės”; PO 
tokios opėrafcijos lavoną įkiša 
į tąm tikrą skiepą, kurį iš mo
lio turi išsimurinę po savo ba* 
kužės grindimis. Giminės it 
draugai, apstoję Skiepą, meta , 
numirėliui koka ir “akužiko’1 
šmotelius, kubiuos jis hUolat 
ktąmtė gyvendamas, t

Vestuvės
' .. >

—Ką gero galite * pasakyti 
apie indėnų vedybų papročius? 
— klausiu tautiečio.

—Visi žino, kad šiaurės-iame- 
rikiečiai yra “bandomųjų ves
tuvių” išradėjai kinomotogra- 
te, bet nežino, be abejo, kad 
jų išradimas yra‘gan senas;! 
Indėnai, — tobas, matakas ir 
čiorotis giminės, — “bandomą
sias vestuves” praktikavo jau 
prieš daugelį šimtmečių. Dabar-1 
tintai indėnai, kurie yra atmetę 
bei pabėgę nuo civilinių Argen
tinos įstatymų, ženijasi pagal 
savo senoviškus, laikomus šven
tais, papročius, kaip ir jų pro
tėvių protėviai.

—O kokie tie jų papročiai?
—Kuris nors indėnas, pavyz

džiui, nužiūri patinkamą jam 
indę ar indėnaitę:

—Myli mane? — klausia jis 
jos.

—Myliu taVė, — sako ji jam.
—Ir baigtas Jmukis ?
—Taip. Įsimylėjusiu tėvai iš

kelta Vestuves Su šokiais. Ge
ria toki gėralą, vadinamą k‘či- 
či'A”, — pAgArnifitą iš kukurū
zų ir dar iš kažin kokių aiigA- 
lų. šis gėralas pahašus į lietu
višką, labAi svaigifiAnčią, SA-’ 
magonkų. .Dinamitas... šokimas 
— pragaHŠk'As. Būgnai Užvieš
patauja haktinę miško tylą. De
ga laužai. Staugia ten toli pu- 
mbs, rėkaUja beždžionės ir kiti 
tropiškų girių žvėrys, turaVo- 
damį shvO iiksrnu indėnams. 
Pasibaigia šventė. Nutyla stau
gimai. Sužadėtiniai išeina j miš
ko kalnus, už kelių kilometrų 
nUo savo stovyklos, kurioje va
kar baliavojo... Kalnuose jiedu 
išbūna šešis, jek taip galima 
pavadinti, “medaus mėnesius”, 
per tą laiką pelnydami sau dUo- 
ną tik savo pačių muskulais, 
čia gyvena tik dviese, atsisky
rę nuo savo tėvų ir visų pažys
tamųjų, išsinešdami su savim 
tik saidokus ir ietis. Kalnuose. 
jauhoji' per tuos “medaus mė
nesius” kerta' malkas, neša jas 
parduoti, budavoja budelę — 
laikiną namelį. Jaunasis guli, 
Šaudo paukščiukus ir savo jaii- 
ųa'jai krauna vis sunkesnę naš
tą, kad išbandyti jos patvaru
mą... Po šešių “medaus mėne
sių” jaunųjų porelė grįžta pas 
savo tėvus į stovyklą. Jei pėf 
tą bandomąjį laiką jų meilė 
dar neišsigahAvo, jei dar vie
nas prie Antro tebejaučia pir
mykščių 1 simpatiją, jei jaunoji 
mokėjo kantriai pernešti jai 
užkrautą jaunojo naštą, o jau
nikis mokėjd vyriškai su ja elg
tis, — tuomet visa stovykla 
jau žino, k*a'd jų meilės nepa
jėgs išvaikyti niekas. Tuomet 
jau būna šliupas su visom ap
eigom ir ceremonijom. Ateina 
stovyklos autoritetai — kuni
gas ir vadas, 'abu be kelnių. 
Paima jaunąją išsivesdami ją į 
kalnus... Jaunikis pasilieka su 
draugais, kramto koką‘ir kažin 
ką mislina... Jaunąjai sugrįžus 
Su “načialstva”, jos draugės 
tuojau nuima jai nuo" galvos 
prieš tai uždėtas baltas gėles... 
Jaunikis tuojau p^dėkęjA ku
nigui ir vadui už suteiktas jo 
žmonai pamokas apie vedusių 
žmonių gyvenimą...

(Bus daugiau)

Čia apskaičiuota tiktai t)i 
džiosios Lietuvos stambesni 
įmonių (kuriose dirba daugia 
kaip po 5 asmenis) gamybž 
Tų pramonės įmonių gamyb 
vertinama 192,768,000 ' liti 
Daugiausia pagamino k maist 
produktų pramonė, beveik u 
83 ihil. litų. Didumo Atžvilgi 
toliau eifia . tekstilės pramon 
(audihiU)'l Ji pagamiho už 27 
431,000 litų.

Pernai visos įmonės sav 
dgrbą padidino. Lietuvps prs 
monės gamyba 1936 metaii 
palyginus su 1935 metais, pi 
didėjo 20%.

Taip pat padidėjo ir pasaril 
nėš pramohės gamyba, tačja 
nė tiek daug, kaip LletUVo: 
Pirmąjį šių mėtų ketvirtį pi 
šadlinės pramohės gamybA yr 
tikrai Apie 2% didesnė,. phlyg 
UUte su tuo pačių metu 1936 n

Ypač žymiai padidėjo pi H’ 
kalkių, popierių, medžio i)1 dui 
pybų pramones ghmybA. V: 
biaušybė s rūpinasi, kad pham< 
nes įmonės, plėsdamos dahb 
heišhaudotų darbihinkų. Rup 
naši, kad nė viėhoje įmonė; 
darbininkams nereiktų ilgima 
dirbti kaip 8 valhndAs per p 
rą. Pagerėjus ūkio padėčiai 
pakilUs kainoms, pramohės įm

■ iiės padidino nuo 5% iki 15* 
• darbininkams atlyginimą. R 

Plote pramones įmonės delsė a 
lyginimą pakelti, tas Vida 
Reikalų Ministerija tai padarj 
ragino.

Šių metų pradžioje Lietuvo 
veikė 1,056 pramonės įmoni 
kuriose% dirbo dauigaU kaip ] 
5 darbininkus. Visų tų įmon 
personalą sudarė 30,560'žm 
nių, iŠ jų .26,000 samdomų da 
bininkų Per metus musų pr 
moriė padidėjo 67 įmonėms 
2,880 darbininkų. —Tsb.

—Ar kanda?
—O kam gi ?
—Ir nekarida n4 svetimiems?
—Pagaliau, kuriems galams 

bėgs kam, nors kąsti, jei jie sad 
blusų neišsikApdžiojA. Jei ka
da pasilaiko koks sVetimAš 
žmogus, tai jie vos užtenka 
energijos Atmerkti savo akis. 
Kartais ryžtasi sulot, bet, var
gas, negali. Žiuri kuris mopsas 
netekęs jau dAntų, kad. pasi
naudoti proga... Paskui,; priimA 
energišką rezoliuciją: Užmer
kia akis ir vėl ramiai teau mie
ga...

—O kas dihba indėnų stovyk
lose?

—ŠtoVyklosė dirba Viėn tik 
moterys. Jote stato ibAkužes, ga
mina valgyti, kebta malkas, 
mezga:.. RytAis visos išeinA ne
šinos ant galvos didelius krep
šius malkų.: TUO metu jas gAlL 
ma matyti apsirengusias, bept 
Įdek panašiais į civilizuotų mo
terų, drabužiais. Beveik nėrA 
nė vienos, kuri jų neturėtų prie 
krūties kūdikio. Jie užtupdyti 
ant pečių, o ant galvos uždėtate 
krepšys su malkomis; vaikai 
pririšti su tam tikromis raikš- 
tėmis, nupintomis iš laukinių 
augalų-. Išsirikiavusios ; eilę, 
jos eina '"gatvėmis, sustodamos 
su malkomis ir vaikais priė 
kiekvienų namo durų. N0r&- 
kauja. Savo prekių herekiamud- 
jA(. žėmu balsu, viena Visų Vap- 
du praneša ’ konkrečiai:

—Malkos! MAlkytės!
—Ih ką vyrai?
—Vaikais jr malkomis neši- 

riOs, indės išvaikščioja vįsas 
Tartagal’o gatves: Vyrai lieka
te! miegoti kalnuose kartu su 
ŠUnimis. Jie savo pačiomis ir 
Vaikais beveik nesirupiha. Di
delės mizerijos momentais vy
rai išeina medžioti. Parsineša, 
kartais, nukautas miškines 
kiaules, skruzdėlėmis mintan
čias, ilgomis kaip triuba nosi- 
įnis, meškas, etč. Moterys fab
rikuoja saidokus ir ietis. Sai
dokai (lankai) gaminami iš 
spyruoklinio, o ietys iš kieto 
medžio, kurį bet kokiu peiliu 
vargu įpiausi. x Bet1 vyrai, kad 
butų nesunku nešti, vartoja to
kius saidokus, kokius Lietuvos 
piemenys vartoja akmenukų 
svaidymui. ? Su .tokiais “gink
lais” dažnai^juos sutiksi kely
je. Tuo metu, kai pro šalį eina 
prakaitu putojančios moterys 
malkomis ir vaikais nešinos 40 
laipsnių tropiškos temperatūros 
karštyje, vyrai, Aukšto ir vidu
tiniško ūgio; sugulę Ant žemės 
b.e kelnių, medžioja saidokė- 
liais paukščiukus, vadinamus 
Ačingo,lips,”... ,

—Atsargiai!
,a.-, '■

Liūdnos laidotuves
—Kokius papročius indėnai 

praktikuoja lAidotjlvių metu? 
— klausiu tautiečio.

—Jų papročiai labai įdomus, 
jie seka žilą senovę. Kada nu
miršta indėnas, jų našlės, nusi- 
maljavojA sau Veidus., Tai ženk
las, kuris parodo, jog tos mo
ters vyras yra jau .miręs. Visi 
apstoja aplink numirėlį, jį lais
tydami ašaromis, Paskui, arti-

nii'Ogą •
—Tai duok! 

dii yhlį^ą pribėgo prie, manėte.
-j-ir kAs tęliau? — Iclaūsiu 

Vatrtiėčio. ;
—SU 4<lajojahČia cįvilizAčija, 

jaunos ; in^> ; susipažįsta per 
monedas. Be pinigų jos Atsisako 
hUb teijbhčiib, motyvuodavęs, 
kad teijbii'ėUa jAte kutena, kad 
jos nuO j'O • apteėhgAhčios. Vie
nok, kiltiAs iVadAte y^rčia jas ne
šioti sij‘dhėlį'. Jute burzgia:

Li—kam gįi dėteimėte si j oUČlį ? 
Įtt ■ vlwbk<i;įiž tekuriiais ąpisivy- 
hibjUteib baite VyhO ištekėti he- 
gaiėšlte^/ .m, ..'

—Ih ViSUOhiėl Vaikščioja be

—Jį UŽsimaUjA tik kuomet 
'ėiha į ciVilizUbtejų gyvenamas 
Apylihkes parduoti malkas, šu-j 
kirstas kaihdoteė. Apsimauna si-1 
j'ohėiį dar fr tucmut, kuomet 
hOhi bastei! ’ lArfiAUti pas čivi- 
ližU'dtuosius, kurie teaū barnUiteš 
rėhkasi dažpiausiaį iš jaunų 
ihdehąičių tarpo. Jiė jas vęhčįa 
Apdfengti' šaVo. kūną ir, be sfto, 
U'ėšioti dar batelius, šią prie- 
vAhit'ą j'os skaito sunkiausiu dar
bu. Dėdamosi batelius, ihdė, 
slėpiatei nuo smafefiUlių akiiį... 
Dašktti, sėdAsi afit Žemės, Už
riečia kojAs AUkštyU, užmaUna 
batelį ant kojote,'/ ją uždengia 
skuduru ih matihA kitą. Bet kai 
ilk gali numesti sijonėlį ir ba
teliui, tai tų padaro feu malonu
me, ir vėl vaikščibja nuogos, 
pAV’aizduodAm'Oš ’ hdliiptus® Lie- 
tUVojė paVUsario metu alkshiUs.

—Ar neteko matyti indžiu su 
ŠijUbAite jų J&Čiiį draugijoje?

—SijdhėlišJ jAte labiausia Ap- 
teėhkli® KateUdS'e te tarpe kal- 
bama, kad sunkiausias nemalo-: 
bumai, įlAiJ 'heši'otl sijonėlį. 
kAhtAite jį UžtefmaUfia todėl, kad, 
vadafe komanduoja; Bet, oi, 
•fcbks' mbrUlis * teupratihiąš! Kada 
mot&yą,. tUįZ^įjnaUna sijonėlius, 
tai VAdas yąikščioja be kelnių.. 
EarsAs?.JNe! Tai biblijos kopi- 
javimAs;, Tai- mėrgAitės ir mo
terys, tai vaikai ir Vyrai, kurie 
nežino kinomotogratb, nė lite- 
raturoš, hė (teatro, nė plasti
kos meiio, etc. Ūyvėna Arti
miausiame kontakte su gamta 
tikrose gyyulių sąlygose...

Indės, IbdėbAi ih jų šuriyte - ' , • ' 1 ■’
—BUtų įdomu žinoti Apie tų 

tdbiį ih inAtakų darbo sąlygas. 
Ką jlįs apie tai galite pasaky
ti? — klausiu tautiečio.

—Vyrai beveik ištisas dįeriaš 
praleidžia plctkavodamieSi, daž- 
piausiAi kramtydami koką ih 
tam,tikras šaknis,.Miegai Sap- 
nUoja.o Pabunda... šalia jų, įhiąusieji giminės pasodina la- 
daugybė guli nusususių Šunų. Voną ant žemės,( du nuogi in- 
Jfe pilhi blusų, herahgųs, mie^ dėnai atsisėšdami jam ant pe- 
ga, uostinėja. Niekad neloja. čių ir sulenkdami jį taip, kad

lihksmu Vei-

Pihigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. rytu 
iki 8 vai. vak. Nedeliomite 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

PER PENKMETI BUS Ii 
SKIRSTYTI TAŠKUTI 

NlAl KAIMAI 
LIETUVOJE

šių metų išskirstytLigi
5,584 kaimai, sudaryta 1,39( 
940 ha žemės ploto ir 174,51 
atskirų sodybų. Dah yra Iii 
skirstyti p'er ateinAiilį penkm 
tį iš viso 550,000 ha žemes ka 
mų. Tuos kaimus numatoma i 
skirstyti pėr aieihAntį Rehkm 
tį, būtent, 19Š7—1941 niteai 
Šiemet tie dArbAi vykdomi ja 
19 metai. ’ ( .

Kaip numatyta žtemėtVArki 
darbų penkmečio plane, šifeim 
bus išskirstyta 101',000 ha kė 
mų ir sudaryta 10,96h ftahj 
ūkių. Skirstomi, tie kaimai, ki 
rių prašymai ' paduoti 1929- 
1930 metais. 1938 metais, nunu 
lyta išskirstyti 105,000 ha ka 
mų ir sudaryti 11,090 nauj 
ūkių. Bus skirstomi tie kaima 
kurie padavė 1931—1932 m< 
tais prašymus. 1939 metais hi 
thatyta išskirstyti 107,000 h 
kaimų žemės ih sudaryti 11,76 
naujų sodybų. Bus vykdon 
1933—1934 metais paduoti prj 
šymai. 1940 metais numanyt 
išskirstyti 112,000 kaimų ir si 
daryti 13,400 sodybų. 1941 m< 
tais numatyta išskirstyti visu 
likusius kaimus, bendro plot 
115,000 ha žemes ir sudaryi 
13,140 naujų sodybų. 1940 m< 
tais tikifiiafei iŠskitslyli visu 
tuos kaimus, kurių phašyftu 
paduoti iki 19&6 mėtų, o bhteku 
(tiniais metais -M kurių po 193 
metų paduoti prašymai. Tar 
tikrais atsitikimais kai kuri 

I kAimai skirstomi ir be feilės 
Tokibs išimty^ daromos pade 
marklihij'o ih tų vietų gyvento 
jams, kur vykdomi melioracijo 
darbai. —Tsb.
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Detroito Lietuvių Žinios iflfe
Žinios Iš Detroito Ir Kitur
PAGAVO PABĖGUSIUS KALINIUS. — MIRĖ MY

RON BARL0W. — SKELBIA KOVA KLUBAMS.
jKYRlOS BITĖS. -* TVIRTAS AUtOMOBL 

LiUs. — KAS galėjo Tikėtis. « micIh&an 
VALSTIJA ŠVIETIMO REIKALAMS PER ME
TUS IŠLEIS 56 MILIJONUS BoLerIŲ.

į .ia.MLrfi ' 1, Ji V.di

.V. i

Nepasisekė
JACKSON, MICH, — Iš vie

tos kalėjimo buvo pabėgę ke
turi McAllišter gengės nariai, 
kurie *čia sėdi už įvairius nu
sikaltimus. Jų pabėgimas buvo 
labai drąsus: nepaisydami sar
gybos šaudymo, jie perlipo sie
ną ir pabėgo.

Tačiau* džiaugtis laisve jiems 
neilgai teko. Netrukus jie vi
si, buvo suimti ir grąžinti į ka
lėjimą. Paskutinis į policijos 
rahkaš pateko John McAllišter, 
kuris su dideliu peiliu apsigin
klavęs pasislėpė parke. Maty
damas, jog išeities nėra, jis be 
jokio pasipriešinimo pasidavė 
policijai.
Mirė pasižymėjęs artistas

Rrie$ ' kiek laiko Paryžiuje 
mirė Myron Bariovv, plačiai ži
nomas pasauliui artistas. Nors 
Barl6W daugiau laiko praleis- 
daV(5 Paryžiuje, tačiau Detroi
to taip pat neišsižadėjo. Dar 
visųi neseniai jis kelias savai- 

z tęs čia praleido, o rudenį ir vėl 
buvo pasirengęs grįžti. Bet jam 
nebebuvo lemta pamatyti mie
stą, kur jis taip sėkmingai sa- 
Vb karjerą pradėjo.

Barlovv buvo 64 metų am
žiaus. Savo pieštais paveikslais 
jis .pradėjo garsėti dar šio 

...šimtmečio pradžioje.,x . z i
I * m /1 ., ; r _

Majoras susikirto su klubo 
laikytojais

FLINT> MICH. — Majoras 
Harold Bradshaw skaudžiai 
užminė ant “kornų” vietos klu
bams-, kurie turi leidimus svai
galus pardavinėti. Jis viešai 
pareiškė^ jog kai kurie klubai 
yra niėkas daugiau, kaip but- 
legerių lizdai. Girdi, tie klubai 
ir yra steigiami 'tam, kad bu
tų galima įstatymus apeiti.

Dėl tos majoro pastabos klu
bo laikytojai labai Įsižeidė. 
Girdi, majoras beturįs, pagrin
do mus butlegeriais vadinti. 
Mes varome visai legalų biznį 
ir turime leidimą. Jei valstija 
įžiūrės kokį nusikaltimą, tai ji 
pasirūpins ir leidimą atimti.

Negali bitėmis nusi
kratyti '

'SAGINAW, Mttrf. — BL 
' tČms avilyje gyventi, tur būt, 

yrą, labai smagu, bet žmogui... 
'riet juk patys žinote, kas at
sitinka, kai su bitėmis susidu
riate.

štai šio miesto gyventojas, 
FŽederick E. Stemler, per pa
skutinius penkerius metus nuo- 

su? bi
jo na-

arba Stemleris Visiškai bites 
sunaikins, arba jis turėš iš na
mo ktahstytis.

Negali suvažinėti
HiLLsdalK mičh. — w. 

R. Warwick hesėniai išsipirko 
leidimą saVo 1912 metų “for- 
dukUi”. Tam saVO ‘'fotdukui” 
jis jau išpirko Ž6 leidinius. 
Vadinasi, pėr 26 metus jUo va
žinėjaši. Kiek mylių jis jau yra 
išVažihėjęs, tai ir- pats' nežino.

šerifų sUVUžiavime
MAGkiNAC CITY, MICH.— 

Šiame mieste įvyko visos val
stijos šerifųvažiavimas. Kon
vencijos metu4 Thomas W. Wol- 
cOttj šerifas iš Flinto, pasige
do skrybėlės. Jis Visus kam
pus išieškojo, bet skrybėlės 
taip ir nerado.

Išvadą iš to galima padary
ti tokią-: yra ir tokių šerifų, 
kuriais pasitikėti nedera.

Skiria 56 milijonus dolerių 
švietimo reikalams

LANSING, MlCtt. — Michl- 
gan valstija švietimo reikalams 
paskyrė 56 milijonus dolerių. 
Tiek pinigų bus išleista vienų 
metų bUv'yjė.

Pradžios mokyklų paramai 
valstija išleidžia $43,000-,00(). 
Michigan universiteto išlaiky
mas atsieis '$4,673,000: O likų- 

’ši Suma yra išskirstyta’' įvai
rioms kitoms mokykloms.

— Michigano Pilietis.

krautuvę (groščtnę it bųčerhę). 
Jo bizųio vieta yra adresu 14 05 
Westmihistėr St. ,

Ponai Jurėnai Visiems savb 
pirkėjams suteikia teisingų pa- 
tarh'aVihių, todėl jiėriis ir bfznife 
sekasi. j ‘ i .j

. Beje, p. Thomas Jurėnas yrą 
riuolatinis “Naujienų” dienraš
čio skaitytoj aš it rėmėjas. 4

AUKŠTONUOMOS
^4^*0 » -J-..

Dotroitiečiai yta ji'asiryžį 
kovoti prieš tiUoititį kėlithiį

DETROIt, Mich. — Trys šim
tai tuksiančiu gyventojų yra 
susitarę gintis huo aukštų nuo
mų. Tokį pareiškimą padarė 
Mart J. FUrey, kuria pirminin
kavo organizacijų konLerėnci-

Toje konferencijoje daly
vavo 97 organizacijų dėįėgatai,

Jurėnai atostogauja
Išvyko į Pennsylyanijos 

valstiją

DETROIT, Mičh. — Pereitu 
šeštadienį, rugp. 14 d., įvyko 
atostogų ponai Jurėnai. Drauge 
su jais išvažiavo p-ios Jurėnjė- 
hės brolis, Juozas čcplis, ir jų 
motina’ Rozalija Čepienė. Pa
staroji jau yra sulaukusi 85 
metų amžiaus. Į Ameriką ji at
važiavo prieš 60 metų. Pirmiau
sia ji sustojo Shenandoah, Pa. 
Tuo laiku, sako ji, niekur nesi
girdėjo lietuvių kalba’; lietuvių 
bažnyčios taip pat nebuvę.

Atostogų metu jie žada ap- tos turės šiltesnių patalpų ieš- 
lankyti Frackville, Shenandoah, kotis. O tai reiškia,, kad- butų 
Philadelphia ir kitus miestus.

, Thomas Jurėnas laiko maisto

jm. 

kurie susirinko pasitarti dėl 
tiesibg niėkuo nepat'ėišihamb 
nuomų kėlimo. Tuo pačiu metu 
konferencijoje būv'o iškeltas it 
lūšnų, naikinimo klausimas-.

Liko išrinkta delegacija, ku
ri nuomų ir lūšnų klausimais 
tarsis su gubernatorium MUr8* 
Phy. \

Patrink O’Bfien, darbininkų 
kandidatas į miesto majorus; 
pareiškė, jog nuomų klaUšimaš 
yra’ gana keblus dalykas.^ Rei
kėtų kaip hors eiti prie to, kad 
namų savininkai ir nuomihin- 
kai galėtų susitarti ir paskirti 
bešališką ' komisiją namamš 
įkainuoti, O kada namų vertė 
butų maždaug nustatyta, tai 
pagal tą vertę buįų galima it 
nuomų hūStatyti-. ,

Nusiskundė ir aųtomobiliif 
darbininkų linijai priklausą 
darbininkai.,. Sako, namų savi
ninkai tifek įpirų^jo ihųs, .spaus
ti, jog ilgiau jau nebegalima 
kęsti. Iš viso atrodo, kad mes 
kovojame tik tam, kad tie savi
ninkai galėtų pasinaudoti: nuo
momis sumokame tai, ką' iško
vojame.

Žinoma, nuomų klausimas yra 
labai opus. Depresijos metais, 
pavyzdžiai, nUomos buvo visiš
kai nusmukhsibs, 0 tada juk 
namų savininkais niekas nesi
rūpino. Niėkarš nepaisė, kad' na
mų savihinkai (daugiausia to
kie pat darbininkai) praranda 
viso, savo gyvenimo sutaupąs.

Apskaičiuojama, kad Detroito 
priemiesčiuose gyvėha palapi
nėse apie 500 šeimų. Tas pala
pines jie yra pasistatę tuščiuo
se lotuose. Daugelis taip pat 
gyvena treileriū'Ošę. Bet tai tik 
per vasarą. Kai žiema prisiar
tins, tai ti'ė čigonai iš pHėVar-

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

Detroito apylinkėse įėjo į ma
dą važinėtis dviračiais., Važinė
jasi daugiausia berniukai ir 
mergaitės.. Jie ne tik nardo gat
vėmis’ tarp automobilių, bet it 
šaligatviais be niekur nieko dro
žia. Einantiems žmonėms tai 
sudaro daug nemalonumo. Kar
tais jiems net ir nukentėti ten
ka, kai susiduria su dviratinin
ku.-. " .

GatVėše Auitomobilištai irgi 
turi hem,al6humo. Pasitaiko, 
kAd kokš berhlūkas aV mergai
tė tiesiog .pųi^idhi , pp automo
bilio. Tadh, žinoma, aulomobi- 
lištūi prasideda bėdos: ir poli
cija jį kamantinej ’ą, ir po teis
mus jį tampo. ' štai prieš kiek 
laiko liko užmuštas Morris 
Rašh, 13 metų berniukas, ku
ris Važiavo dteąčiu; Nelaiftiė 
atsitiko dėl to; kad tAs bėMiU* 
kas tiesiog į Automobilių atsi
mušė. } ■ • • 'V- ■ /s

šiaip Ar taip; o turėtų Vyrėš- 
nybė tuo susirupifitį: Vaikai, 
kuhiė važinėjasi dviračiais to
kiose vietose, kur judėjimas yra 
didelis, tiesiog su mirtimi žai
džia. —•betroiiie.tis.

IHOO Ūkininko”
Gražiai Pavyko

■■■■ ■

PAflėka Komitetui ir Dar-
. bininkams.

MAISTO SUTAUPOS
PIRKIT DABAR .IR TAUPYKIT , . .

Pėtnyčioj ir Subatoj, RugpiuČio 20 ir 21avimas

trukumas bus dah didešiiis.
& &

prieš

lat turi “nesusipratimų” 
temis, kurios sumanė iš 
ihą paveržti.

Dalykas buvo toks:
penkerius metus bitėms kaž
kodėl atėjo į galvų apsigyven
ti Stemlerio name. Jos sulin
do į skylę, kuri yra prie sto
go, ir iš ten hebenori krausty
tis.

Stemler ir geruoju ir bloguo
ju bandė jas iš ten išprašyti, 

• bet visos pastangos niekais nu
ėjo. Jis jas ir degino, ir rūkė, 
ir karštu vandeniu tvilkė, bet 
hieko iš to neišėjo. Po kiek
vienos tokios operacijos bitės 
tik dar piktesnės pasidaryda
vo ir imdavo Stemlerį pulti.

Stemlerio santykiai su? bitė
mis dabar pasidarė tokie įtemp
ti, jog netrukus turės prasidė
ti žut-bUtinis karas. Turės at
sitikti vienas iš dviejų dalykų:

UŽDARYTA KALĖJIME — Mts. Auna Hahn, 31 me
tų Cincinnati, Ohio gyventoja, kuri buvo uždaryta ka
lėjime ir apkaltinto dviejų žmonių liunuodijiniu. Eida
ma kalėjimam ji bučiuoja savo 12-ko's melų sūnų OscaT 
“Sudiev.” šalę stovi vyras Philip Hahn. ' Acme Phot‘6

“Naujienų” agentas
z . \ 1 ■1 /- L

fciir galima bėtittitė 
laikhhštį Užsirašyti?

Progreso negalima sulaikyti. 
Jei kuris žmogus neskaito laik
raščių,. tai jis' yra lyg ir hUb 
pasaulio atskirtas. aNA'UjibhOS”’ 
kiekvieną dieną tėikiA žibių iš 
Viso pAsahlio, rašo apib tų lie
tuvių gyvenimų*, khrie yfca išsi
blaškę pd visų, p'afeAulį;. jSlė trijų 
'centų per dįonų hėifeleisdaftiašk 
kiekviėhaŠ gali ’ “N'H’Ujiėnafe”

Rugp, 1 d,> Dambrausko 
Darže surengtas , draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” metiniš 

Jbei 80 urėtų jubiliejinis pikni
kas pavyko, . *

Rėngimo kohiišija stisidėjo 
iš: b. RMako, A. Valonlo, j. 
Martinkauš ir Biilkevi'čiOtėš. 
Piknikan suvažiavo daug žmo
nių. Pavakaryj buvb įVaibųš 
kontestaiį k', t. sunkaus svbrio 
vyrų bėgimas^ moterų lenkty
nės, merginų trimis kojomis 
bėgimas, kiaušinio nešimas, 
vaikų pyrago valgymais, ir 
daug kitų. Visi kbntestai su
kūre daug lihksmltmo.

Draugijos Valdyba ir Lėhgi- 
ihb kohiitėtafe’, reiškia šekah-; 
tiems pikniko 'darbininkams 
nuoširdų ačiU už gražų pasi
darbavimų: V. Duobai-, G. 
Prunškaitėl, A. JUdikaičidi, J. 
Okšui, V. IvAnapskUi^ E. Re
meikai, S. žičkUi, J. NaUsėdai, 
K. kulbhi, Ė. Smdilitii', O. Šu
kienei, K. Dominui, J. Strėl- 
kauskUiį E. PiVatiuni’enėi, M. 
Prahškaiteiį fc riutkevičiėnei, 
J. kiUžiehėi, J. ButkėviŽiiii, P.1 
PaiiliUhui, E. Al'eliuhui, G. Gas- 
parkai^ 0. Z'opėlierifei, P. Fabi- 
jOhaiČiUi^ k. Mikšailoi irz Š. 
ĖutkUVičiutei.

j, žūfkaUškaš — Pirm.
A. LiftkUš
Ieva Lukošiūtė

Rttt. Rast.
Fih. Bašt.

“C & H” TYRAS GRANULIUOtAS
CANE CUKRUS ......v......... 5 8v. pak. 27^-*
“Snider’s" TOMATo CAtSUF didelę bonka 14<j 
‘‘SniderV CHlLĮ SAUCE ^2 unc. bonka ................ 1^0 
^ŠhiAei-’s” MORkbŠ 15 line, džiarukas 2 už 23* 
‘>inWEST” PUIKUS
PORK & BEANS . 15 unc. ken. 3 už 20*

“Nancy Jo,” SPINAKAf Sitleli”2% kenUi 2 už-25* 
“FARMLAND” .GEROS KOKYBBfT ‘ ‘ ''
YOMATfiS dideli 2% kenai........... 2 už 25*
“COMElf” RYŽIAI f svaro pak. ..:.......... 2 už 19*
“Midwest" BARTLETT GRUBIOS No. 2 kenai ~ 16* 
“Red Tag” SLYVOS 16 uncijų ’kenM ..........  2 už 19*

T4 Kvotiniai tUZ“79*
MAŠON DŽIARAI____  riaintės tUz. 69*
“Biidwest” JPIjCKLlNG ŠklCES .. ............ 2 pak. 1S0
PUIKIOS U. S. 1 ELBERTA ‘ ' ’ ' . ’

PYCES ...............   4 sv. 19*
f e 1— -L '•».». 1. ■ i* .,

CALIFORNIJOS BARTLETT GRUŠIOS . 2 sv. į'5*
CALIFORNIJOS BESfiKLĖS VYNUOGES ;25*
NAUJI “WEALTD'Y” bSUOLIAI ..................... 3 bv. 10*
NANilE AUGIN-ri AGUhKAi .....;................. 5^13*
“Oscar Mayer’s” BOLOGnA'DESBA'_______
“BLUE LABEL” SURIS sv. pak. 17*
‘li3Lbfe LABEL” CIIEAM CHEĖSĖ 3 unc. pak. 2 už 17^ 
»1UNSO” ' ž maži 17* ....... dideli pak. 21* 
“LIFEBUOY” MUILAS .......   ..... 4 už 25c
“GOLD DUST” icEfeANŠER .........    2~'keūai'9*

4 * / 5 t į * ' ~! * » l * . ; ' * * . . ;♦ U

Detroitiečiams ypač pratartų 
“Naujienas” skaityti, kAdanįi 
ten dabar reguliariškai pAsiH- 
Uo Detroito skyrius. J3ižhiė- 
ria’ms ir profesionalaitlš patar
tina tame skyriuje pasigarsin
ti. Viėtbš agentas, V. riutyidfe/ 
visiems yra pasirengęs mielai 
patarnauti-. f b adrem 4t)94 —j 
’9th St. Pereitų pedktadibhį bu
vo padaryta' klaida: vietoje 4094 
buvo i^spailšcilnta 4059. Dar 
kartą pakartoju: V. ButVidžio 
tikras adresas y^a — 4’094 — 
9th St., fecbrsę, Mi’ch.$ o telefo
nas :. Vihewood i-0789.

Peter Brown (Baranauskas) 
įpasakojo, kaip jis ‘‘Naujienas” 
atsinaujinęš. Esą, pastebėjau 
laikraštyje “Naujienų” agento 
adresų ir tuoj. htisitatiap “Nau
jienas” v atsinaujinti. Turėjau, 
sako, bėdos, kol viėtą suradau; 
mat, buvo paduotą^klaidingAš 
adresas.

į Peter Brown dirba Fordo 
dirbtuvėje. Jis yra gražaus ha- 
mo savininkas.

“Naujienų” agentas.

Golfininkai
Rengiasi Sezono 
Užbaigimui

> .... . ..... "' .»
Rugsėjo 12 d. Įvyks pabaigtu-

< Vių balius.

Lietuvių G'dlfiftihkų Sąjunga 
turi svarbų f ^parengtinų 12 . d-, 
rugsėjo-^September) t l*ą dienų 
įvyks sezono užbaigimo balius, 
šokiai ir golfo IbšimAŠ Už 1937 
metų čempionatų:

Meldžiu.golfo mylėtojų nepa- 
mirMi pasižehklinti dienų, neš 
tai yra labai svarbus įvykis, 
šOklUš-babų turėsime ten pat, 
gdlto laukuose. Vėliaus bus plak
čiau pranešta apį'e parengimą.

Dr. &. t. Bložis,
L. G. S. sėkrėtorius.

\

te

i JUOKAI
SiiSirupitiiiiias

Petrukas' dtvažiuoja pas
tą į kbiihą i^'pr'a^b'ŠVibžib Ož
kos pieno.' Jis 'šVėbi, kaip teta 
ožką melžia. Džiaugsmingai jis 
paima puodelį pieno, tik stai
ga susirupihęš' sako: “Tik ne
užmiršk, tetule, ožką vėl Už
sekti.”

—u—  —------- :—

Senukas sėdi priė krosnies, 
staiga sušunka: “Močia, krep
šys dega”. Ji negirdi. “Močia, 
jau grindys pradeda degti 1” Ji 
dar negirdi. “Tai bjaurybė tin* 
ginė, jei tUbj neateisi, sudegs 
visas namas”.

Tikies paaiškinimas
Vaikas: “TėVeli, kodėl gan

dras stovi ant vienos kojos
Tėvas: “Kaip čia taU pasa

kius? ... matai, jei pakeltų 
antrų kojų, tada išgriūtų0.

Kaip čia taU paša 
matai,

;■ «Tf ųy. I i7T.,--į

TEATRO 
MĖGĖJAI - 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny jįe galėsite 
lošti. Štai keletas įdo- 
Itiią vėikdlų. Jei gerai 
susiltišil-—publiką pra
juokins it — pravirk
dinsite

No. 87—PRIEŠ VEJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmą kome
dija. Lošia Š Vy- J®K0 
tai ir 5 moterys

No. '7Š—'CAbYNES ŽAIZDOS, 
4 veįkshnį drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- OEį 
tory s ..........z..

No. 79-®RIAyS VĖLIAUS,. 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4

! vyrai ir 3 mo- 25^’
No. 84—MEDICINOS DAKTA

RAS, vieno veiksmo ko
medija. Ęošik 6 O0|0
vyrai ir Š moterys

Užsisakydami prisiųskite tno- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 80. HAtSTĖD ST.

’ CHICAGO, ILL
—-.4.7 ...r^—------ .......... ......................... ...............- . -■ ’

L - A •

“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų panio- 
kininių.

“GOLD DŲSr’ 2 maži 9* .... did. pak. 17*
± aj| ‘j ~ 2 dideli šmotai ....... 190ivory Muilas i

“AMferilČAN ĖAMIlV” MUILAS ....................5 už 27*
“AMERICAN FAMILY” FLAKES ............ 1 pak. 220
“WOODhURY’S" VEIDO MUILAS ..;........... 3~ūž~25c
“SĖRY’* svaro kenas & 0 .... 3 sv. kenai 570

lt)ti bOLfcRlV bYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAtlPYKlT MUSŲ KUP0NUS1

*, j y .... ........................— ■■ ,, TO.........................    ■» ........................ .. . ......

’ O

1 . N PIRK NUO iĖ NES PIGIAU

MIŪWESTGDSn)RES

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo- 

■ metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
T P k j termometrą 

- jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas”* ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje .. ... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina ... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį — ..

NAUJIENOS 
1739 Sm. 

H-dttod 3t< 
'UCAGO 

<n.

?0- 
110-š

30-Į 
IH 
m 
SH

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

(žarsinkites Naujienose”
' • • * * * ' *1 .-t t ’ '|



iena Iš Dienos
Iš Gyvenimo Įvykių
sumaniau ap

Gruzdietis*

Senas Petras.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

VBA

PETER PEN

ntumtn*-

465
365
545
465
345
465
285
395
495

845
545
475
495

VILNIAUS
ALBUMAS

pakvė- 
“good 
Petras.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAGARSINKIT
SAV.0 BARGENUS

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Vyrų Choro
Nariai Šaukiami
Repetici jon

Lietuvis Policistas 
Iš Skundėjo Paliko 
Kaltininku

Reikalauja 
Perskyrų
Margaret Norkett nuo Lco 
nard Norkett

THEY 
RDO.. SiCžA

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

'WW

GOT ip
OUESS

TU AT
(įpDLE/

Aną pavakarį 
lankyti savo gerą draugą ir pa
sidalinti bėgančių laikų nuota
kiais bei šiaip kasdieninėmis ži
nelėmis. Nuvykęs i jo namus, 
radau jį vieną. Buvo nusimi
nęs, nuliūdęs. Klausiu, kas to
kio atsitiko, kad taip visai be 
ūpo ir kodėl akys pilnos gailes
čio? . . '

TMB

-ru-4A.*T*

THE 
CUAEDED

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

PALAGUI PAGELBA CEj 
. LIGONINĖJE ......... :.........
PALAGO PAGELBA CO|

NAMIE už ..........................- f
EKZAMINAVIMAS <

OFISE .£>....... ....................
DOUGLAS P ARK "HOŠPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

nuo ugnies 
nuo sužei-

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų Skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių 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.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma 
3910 Ogden Avenue

Gyvenimo Aplinkybės Blaško Musų T • J •VI ' • ■' MLietuviška Jaumma

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laida.

No. 4398-—Lengvai pasiuvama, bet 
graži suknele. Lengvas, margas šil
kas arba batistas tiks šiai šauniai 
suknelei. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

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

DAILY 
BUSINESS 
DIRECTORY

Šį sekmadienį dainuos Naujos 
Gadynės Field Day.

* U' ■

šį sekmadienį, tai yra rug- 
piučio (August) 22 dieną, tu
rėsim dainuoti “Naujos Gady
nės”/'Field x Day piknike, kuris 
įvyks Dambrausko ,farmoj.

Taigi, visi Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro nariai šį sekmadie
nį būtinai turime • siftsirinkti 
kaip 10 vai. ryto į p. Neffo 
svetainę, kiek pasipraktikuo-

NAUJIENOS Pattern Lept
1789 S. Halsted St, Chicago, IBL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No._™_
• f

Mieros ____ per krutinę

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai nristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ple j tavernas ir i namus bačkomis 
1%. Vt. 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distributing Companv.
J. šeštokas. Tel. Pro«snect 6012 

5652-54 West 64th PĮace

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Algird Žukauskas, 26, su An 
geline Sereika, 26

Charles Pokaitis, 24, su An 
na Pastiak, 22

Mike Petreikis, .25, su Fran 
cine Alelunas, 18

Joseph Kalibas, 20, su Casi 
mira Janus, 20

Wa’ller Sakai
Keteris, 18

Stanley Gentaras, 24
Ann Radovich, 21

ZkGSS 
FBi^es 

mušt 1

OG2 MOU 
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Joseph Kozak, <
Ebinger Drive, Niles, to mie
stelio valdininkaš buvo suimtas 
ir įkaitintas ųž išeikvojimą 
$1,000 iždo pinigų.

Tai Bent .
Surpryzas ‘

Praeitą šeštadienio vakarą 
buvo surengta kūdikio palauk- 
tuvių —r arba Baby Shower 
puota' p-iai Urbonavičienei, gyv. 
1808 Wabensia avenue. Tą sur- 
pryzą surengė p-ia Rauskinienė 
ir p-ia Vilkelienė, pirmosios na
muose, prie 1509 Wicker Park 
g. Susirinko daug svečiu, buvo 
sunešta dar daugiau • gražių do
vanų. Džiaugėsi ir negalėjo at- 
sidėkuoti svečiams ir draugams 
p-ia Urbanavičienė.

' rx

Bet, cit, paklausykite! Kada 
p-ia Urbanavičienė po puotos 
gryžo namon, ją ištiko dar di
desnis surpryzas... ji namon 
nesugryžus, už keletas valandų 
St. Mary’s ligoninėje pagimdė 
buinią, sveiką dukrytę.

. Rep. x-y

Kaltina Valdininką 
Apsivogimu

ĮJutų labai gvėrai, kad kaip 
į praktikas, taip į pikniką at
važiuotų kuo daugiausiai cho
ro narių, nes jau gana seniai 
dainavom, tad gal jau kiek ir 
primiršom.

Taigi, vyrai,, nepamirškite, šį 
sekmadienį, kaip dešimtą va
landą ryto, bukim visi p. Nef
fo svetainėj. D jei jau kuriems 
nebūtų galima atvykti į prak
tikas, tai važiuokit tiesiai į 
pikniką ir ten susieisim.

Dambrausko farma randasi 
netoli nuo Tautiškų kapinių, 
prie Willow Springs Road.

Koręsp.

.Sako, “žinai, mielas ' drauge, 
netekau savo mylimos dukros 
Felicijos. Apsivedė su nežino
mu svetimtaučiu, ne sau lygaus 
amžiaus. Mano noras ir troški
mas buvo, kad ji išsirinktų lie
tuvį sau už gyvenimo draugą. 
Tiesa, apie du metu draugavo 
su savo tautos vaikinu. Aš ger
biau tą jalulą vyruką, taip pat 
jo tėvai gerbė mano dukterį. 
Bet, nei iš šio, nei iš to, sutru
ko draugiški ryšiai ir jie nu
stojo draugavę, nors kiek vė
liau ’tas jos buvęs draugas dėjo 
pastangas iš naujo užmegst bu
vusius ryšius. Reikia pasakyti, 
iš to nieko neišėjo.

“Po to Felicija pradėjo nuo 
lietuvių atšaltiPirmiau lanky
davo lietuvių vakarus, dainuo
davo prie choro, dar visai jau
nose dienose daly vaudavo lietu
vių orchestre, • skambino/gita
rą, pianą su broliuku pildyda
vo programose numerius — du
etu dainuodavo, deklamuodavo

“O dabar, tas.,man nepažįsta
mas amerikonas, nei koks 'va
gis, ‘įsnykino’. į mano namus, 
nei dėkui ųesakęs. Maho bran-\ 
gią dukrelę - našlaitę, dėl kurios, 
aš tiek daug vargo ir rūpesčio 
turėjau ir taip labai mylėjau, 
pasisavino ir atėmė/ nuo ma
nęs.” - i ’ ?■

Taigi, yėl, vieną lietuvaitė žu
vo svetimtaučių bangose. Tai 
šitaip pasipasakojo senas mano 
draugas. Gal ne tiek, meilės da
lykai, kiek gyvedimo aplinky
bės blaško audringojo gyveni
mo verpete mū^ų lietuvišką jau 
nimą. . >

Kairelis-Petrusevičhis 
Atostogose

ENGELWOOD. — Pr. Kai- 
relis, 6746 So. Ashland avenue, 
ta verno savininkas ir senas 
“Naujienų” skaitytojas bei rė
mėjas, ir Ray Petruševičius, Jr., 
išvažiavo atostogoms. Mano ap
sukti Michigan ir Wisconsin 
valstijas.

Turės mokėti pabaudą
Chicagos priemiesčio Rock- 

dale policijos viršininkas Pet
ras Rungaitis vakar nuvyko į 
Morton Grove apskričio polici
jos teismą kaltinti vieną John 
Eckdahl neatsargiu važiavimu. 
Rungaičio ir Eckdahl auto
mobiliai susidūrė prie 59th ir 
Higgins Road, rugp. 7 d., Eck
dahl buvo sužeistas.

Bet .Rungaitis neilgai buvo 
skundėjo polėje. Taikos teisė
jas Henry W. Fritz iš Niles 
nusprendė, kad nelaimės kal
tininkas yra ne Eckdahl, bet 
Rungaitis, kuris prasižengė 
teisėms, pravažiuodamas pro 
“Stop” ženklą. Teisėjas pritei
sė Rungai tį apmokėti visas 
Eckdahl’o’ daktąro sąskaitas. -

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVTčIM 

užlaiko naujai {rengtą Taverną —- 
kviečia draugus ir pažystamus at- 
silankvti.

PABST BLUE RIBBON ALUS 
Marąuette Park Tavern 

2709 West 71st Street 
Tel. Grovehill 8673.

Žuraičiai . 
Saugatucke, Mich.

ENGELWOOD. — P-nia Ge- 
nevięye žuraitienė, 7201 South 
Ashland avenue, vaistininko p. 
žuraičio žmona ir p-lė Marijo
na žuraičiutė, 7159 S. Racine 
avenue, išvyko atostogoms į 
Saugatuck, Michigan valstijoje 
ir ten mano praleisti apie porą 
savaičių. Pasimaudys, 
puoš tyru oru ir turės 
time.” —Senas

Mrs. Anna Martin 
Atostogauja 
Indiana Dunes

Juozo Martin žmona išvyko 
porai savaičių į Indiana Du
nes smėlynus pasimaudyti 
saulės spinduliuose ip kartu 
pasilsėti. Taipgi mano lanky
lis ir Michigan valstijoj, pas 
pažįstamus. P. Martin yra la
bai plačiai žinomas chicagie- 
čiflms. Per eilę metų jis už
laiko taverno biznį. Dabarti
nis tavernas randasi antrašu 
4949 So. Halsted St.

pu i tuese misjts 
good 
K/MSJLUT'ĮEeę VOU 
gaptlgie tmB 

NZlh^UJ-rErS: 
0£COME \ .. 

F=OC2E? MIS VEOM 
‘TUA.T SA/0U-O

O.EADY TUE

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

PETE YOUNG
R2nd and Kean Avanne

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDELIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS 
Chrysler Sandėly 
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Cravvford Avenue) 
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .... 
PLYMOLTH ’35 5-pass. 
de Iuxe tour. Sedan .... .
OLDSMOBILE *36 5-pass 
de luxe tour. Sedan ....
PODGE ’36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de Iuxe touring Šedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
FORD , *36 5-pass. 
de luxe tour. Sėdan ........ 
DĖ SOTO *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartotas, 595
5- pass. Trunk Sedan ........
Chrysler ’37 Imperiąl 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater x 
furnished ........ ...................
CHRYSLER *36 5-pass. 
de luxe tour.'Sedan ........ 
CHRYSLER *35 Airflow
6- p. de lu^e tr. Sedan ....
TERRAPLANE *36 5-pass 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai {rengtas ...... .
CHRYSLER’37, 5-pąss, tr. Sedan, 
Built in Trunk, Ra^io, 745 
Heater furnished ............
PACKARD. naujas, *37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 335
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan .......... ....5...............
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio. Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važipėjimo Išbandymas.

eiles? lietuvišką mokyklėlę lahr 
kė; mokėjo lietuviškai gražiai 
skaityti, rašytį, o lietuviškai 
kalbėjo, taip gerai, lyg bintų 
Lietuvoj gimus ir užaugus ir vir 
sai neseniai į šią šalį atkelia
vus, žodžiu, buvo tikra lietuvai
tė, liėjtuviškoj dvasioj išatiklė-

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$300

iers (Smpany
O F ILLINOIS^**' * <

iCOAL- COKE- ICE
BUILDING MATERIAL

Telephone. FRAnklin 6400

WU.L_ 
.INM&I0L.E., e>O 

SOL-J CAM

LIES
BY OVML.

CK e>iQO-SA/HAO

tsjSiT*-F=T2iE.b-4O
KjOtt P=OE- > .
QACS, TTV-IE- QiDDLE \

APDRAUDA
„ (INSURANCE) /

NAUJIENOSE
• PER

A. RYPKEVIČIŲ ■ 
galite gauti apdraudps 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
t nuo Laųgų išdau.žymo

AUTOMOBILISTAI:
* 

Automobilių 
ir pavogimo 
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to aųtomobilįaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliam,. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraud'aš.

-r~i—i Si-l/M— L- GiYS
YOU —n-AE' MAClC

Atidarė alinę 
Northsidėj

NORTHSIDE.—Senas North- 
sidės gyventojas Jonas Siidei- 
kis (atidarė alinę ties 2700 No. 
Westem avenue. Prašo savo 
draugų ir pažįstamų užeiti ir 
ištraukti stiklą Schlitz alaus.

Aš buvau užėjęs ir apžiurė
jau alinę. Ji ^gražiai įręngta/pil 

j na visokių' gėrimų, kurių Jonas 
“neskupi” “užfundyti”.

>. —Pažįstamas.

CUT NEXT WINTER'S COAL COST

ORDER NOW!
Turint galvoj bendrą kainų Kilimą 
galima pranašauti, kad, anglių kai- ■ 
nos žymiai pakils šį rudenį ir žiemą. 
Patyrę pirkėjai naudojasi dabarties, 
vasaros anglių kainos lygmens nau
da, prisipildydami anglines Consu- 
mers Garantuotomis A n gi i mis ir 
Koksais DABAR.

Kodėl tai nepadaryti? Užsitikrin- 
kit sau extra švarumą, atsargų pri
statymą iš šviežaus stako aukštos 
kokybės kuru, paduodant užsaky
mus šiandieną.

Kiekvienas pristatymas turi pilno 
svorio ir visiško patenkinimo aukš- 

gį tos kokybės besąlyginę garantiją.

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

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS
Studija j rengta pir- 
mos rųšies su moder- ■■ 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
Darbas garantuotas. I

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

■ 1 v *' *>. *
v •
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Perifetadienisj. tegį). 20’

BoUgfe r&š didelį pdšiHnkimą» 
frerri tavbFa ir galės dihfeti ne-Barskiš Ftlrnitiire 

House, Ine.
1748 West Street

Urah^ibriiis kainomis.
Pramonės žvalgas,

Kaip mAtbtė, it šiandien tel
pa NAUJIENOSE didėlis ir 
'svarbus skelbimas Barskis 
Furhiture įfoušė, tnc.

Jaii nferedkik nei minėti, kad 
tai yra viena šehlatrsių rakrin- 
diį krautuvių Tbtvn of Lake 
apielinkėj. Batskis jau 33 me
lai kai Varo sėkmingai biznį.

šių savaitę Barskis siūlo Zė- 
nith Radio. Tai yra naujausi 
1933 metų modeliai. Pagerinti 
ir labai gražiai atrodo. Kam 
reikalinga rddio, Seklyčios Se
tas, miegamojo kambario se
tas, pečius abba kiti namų reik
menys, pas Barskis Furniturė

“U.S.S.R. 1937” eina 
antrų savaitę Sono- 

ttfflfe Mft*
PasiHteĮb, fe

1037” tiek BHM . w_____
kate, tai SbHdtbiie Mti-d Va
dovybe btFvo pH Versta įte&r- 
lilbti. y

Uakartdjittias įirasldridri šidn-

tb; trii buš j riti įi&giditiniš Sy
kis, ir fcifea^bjb J8 d&iigiaU iiie- 
kiir hebiiš ždlifrla pamatyti. ■

Todėl, jei dar neturėjote 
progos to veikalo pamatyti ir

SUSIRINKIMAI
. , v 'i

Koseland. — Šįvakar 7:30 vai. Darbininku sVetaineje, 10413 S. 
Michigari aVeriue, įvyks Kliubų ir Draugijų Slisi'viehijiiiio 
paprastas susirinkimas. Visi bariai ir nAres atšilahk^kiie 

z' tfuširihkimaii paskirtu laiku. —J. dTamašatiskaš, rast.
Shicagos Lietuvių Vyrų choro praktika įvyks rugpiučio 22, 

' TG vai. rytų, Neffo svet. .Visi kviečiami susirinkti laiku, 
nes tų dienų turime dainuoti Naujos Gadynes piknike.

» Rašt. Ų. Miller;
Žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks šį. sekmadienį, Hollywood 

svetainėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. po pietiį. Maloiiekitė 
visi atsilankyti. Bus renkami darbininkai paskutiniam rii- 
dbniniaih piknikui. Vyrai ir moterys riesi'veluokite. 1 v '..r ■' a• * • >.,i ■ * ■Sotie Ambrozaitė, sekr.

ticero Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare, rugpiučio 20 d., 8 vai.; Eidosy? 
bes svetainėje; 49th Ct. ir 14th St., Cicero, III. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, šis susirinkimas yra gana svarbus 
verta skaitlingai susirinkti. Lauksime. ' ' •

Jonas Cinikas, šekrėitoHtis.

NAUJO DEZENIO STALTIESĖ

CROCHETEDSOUARE PATTERn"i513

Nb. 1513- ši šialliešė niihicgšU iš dlsklHj šiildllį, b paskUi 
siijtitigta. Jei deženis įiaiihkd; riešdriku fadš jUhiš jų HUšimegsti

kfeįbLfeęMH* BėM?, ‘
, 1739 So. iteą&rSfc; tm l

ba fcifelil.ib Mi i? tetai! ftaii Pdvi-fel it& ...... I

Vdi-daš Ir įdvbrdl ..... ...... .

Adresas .................

Miestas ir valstija

■■. i’.ib .** I.■

pęhid thkšiatt^Ui llbtbvijį tjrį>iį ii- &Htęiri} — tirii 
Lietiivių braugljat. si Draukuk. ytb pašalpos, pdįiiirii 
>rRaiii»iciU. PtKilša iMc - «i« per satait

klauso 
hių ir 
e. Po- 
nariai 

ils pri- 
štesnis.

. . . Apie
Cktebgos

priimami nuo 15. iki 48 nį amžlahs. Pūšlba 
imami .įtariate tiktai iki .40 tirt.. Ir įstojimąs 
Naudokitės prbga, tašykiies dabar.

Mėnesiniai motetai UraUgHįH yH: 50o. ,75b.I $1.25 -* pagal 
pHkįąnsonią skyrių. įstojimas eiria pdgdl amžitį. Nauji ndijal, įsira
šę Draugljon iki gruodžio (Deębmbęrį .11 d, š. iri., g&iįi .tlktetą, ver
tės $2,50 veltui J i®rahgijoš Konknlko Banklėtą, Jcuris įvyks gruodžio 
11 d. Olyhtpib Bali Rboirt^Hšyti.Dlįųgijortjęąlilha 0 ftiisi) kon- 
knrsantlis, per Draugios naftųs Urbą tiesiai Draugijos oftee.

prailgi jos ofisas atidaras: k\tvegais 9 ryto iki 9 vai. Vakaro, 
panedėiiafa —,9 ryto iki 5 yąl. Vakdrd ir tiėdėidiehhUs — 9 Hto iki 
1 yal. popiet. Kiekvlehas vhl'cagoš.K apylinkės lietiivis, fceįrarite.svei- 
katda Stovyje, yra kviečiamas raSyliš CHTCAGOS LIETUVIŲ dEau- 
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So; Halsted st. (2-m urnos)
- .............. .. —

jeigu tųi nepadarysite iki at
einančio pėnktadiehiok tai nfe- 
kad tos progos ir nebesusi- 
lauksite. ;

Skaityk Jij skėlBimį ŠiUndieA 
Nmiji&hbsė.

Pamesta
S;

kas “Naujienų” įiiknike, 
rugp. 8 d. 1937, Sunset darže 

klaidų paėmė nuo platfor
mos “Zeriith” Radio.

Kds m&tėte kur nors riešant 
ar į vežimą kraunant, malonė
kite ■ pranešti į “Naujienas”, 
Canal 8500, pikniko komisijai.

liOMtkiNfcAŠ WAišVitAb

Persiskyrė su šiū6 pasauliu 
rujj. .17 dieną, 4_:25 vai. po pięt, 
1937 hi., sdlaukęs ptišės amž., 
girpęs Lietuvoje. v t

Amerikoj išgyveno 30 meti).
Paliko dideliame kuliddime 

mylimą moterį Apaloniją, po 
tėvais Jučaitę, 3 dukteris Apo
loniją, Prancišką ir Sofiją, sū
rių Domininką, ir 2 ž’entuš 
Waiter Mblėnda ir Marvin 
Carroll ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3023 So. 
Lloyd Avę., Tel. Virgįnia 0027. 
Laiddtiivės įvyks šeštad:, . rugį). 
21 dieną, 8:00 Vai. ryto iŠ na
mų į parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus , gedulingos pa
maldos už veliohiO 'sielą, o iš > 
ten ’ bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Domininko WąiŠ- 
vįįo giminės, draugai .ir pa- 
Žjstami esat nuoširdžiai kVieį- 
čiąmi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar-

I havifrią ir atsisveikinimą.
Į Nubudę liėkarrie,

Moteris, dukteryš, žentai ir 
kitos giihines. ♦

| Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
i deikis, Tel. YARDS 1741.

MARTINAS ADOMAITIS 
. a . ... f , ••

.. Pęršiškytč šii Ab hsaulijl 
te. SHA^ 

bitab.». Uškdfeitį kalhiB:

i t/He BiiH&Hš,. Girę- 
r ŽH^ąiTėėilįr klubo. ®1 U St*6 

ės

Visi, .ai Martino Adomai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami,, .esat .nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutįnj patarna- 
vintią ir x asišveikiriimą.
«bimiiies.

FatarhhUjė, lUid. dir. L J. Zolp,( 
Tel. Boulevard 5203.

J6.UM iAMA» J

Mikužis , 
^bršišį^tb M.žilio pasauliu 

igįk 18 tf.;' ,4‘.00 vai. ryto, 
?37 . hį, įiiįadfeęs (bdšės amž., 
ddęŠMRietrivbs bąrąB.; $urnu- iį<We? TęlSliį dbšfc 1 
ĄlMbtikdi išgyveno 26 metus 
Pilhtrh JirloitehiA ..Hriliudime “ 

iją, po 
sūnūs: 

YdjiieiŠkiį, . Ahiąriį, Kazimierą

, Ste-

į^iiriią įhdtetj štefariiją. r 
:MMš Tbteikąitęj 4 sūnūs: 
’tžteiŠkiį, Adte®, Kazimierą 
r Vtedisldvą, 4 dukteris: An- 
id ir žentą, johbt Piekos 
’ddįją,, Ariiėii 4* ir Broni
pusbroli Vladislovą .ĄpbutĮ ir 
0 Šeiriiyįįą• ii daŽk.jatiį gimi- 
Hiį įr draiiįfiį; LieUivbj brolį 

Aųt'ąrią^ ir 3 šėšeęi.š.
Kunaš pašarvotas 4447 So. 

Calįfornia Avė., Tel. Lafayette 
3355. Laidotuvės įvyks šešta
dieni, i’Ugp. 21 dieną, $:00 v. 
.ryto iš namų. į Nekalto Pras. 
Pan. šv, parapijos bažnyčią,’ 
gurioje ątsįbus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus . nulydėtas į šv. Kązi- 
hltero kapinės. , - /
, Viši 4- w ' Mi
kulio gįrtįįhiėš, įtekai it ;pa- 
žįštaihl ,,'ėš'atHtlŽ|lražiąL kvie
čiami dalyvauti Ijįiadthvese ir

Moteris) SUnai, DUKterys, zen- 
’ ■ tas, .Pusbrolis ir Giminės,

Patarriąnjd laid: dte. J. Liule^ 
L vičiuą, TęL Lafąyęttę 3572.

TlUtUfcŲ Š WRA5iJOS PIK
NIKAS AUGUST-RU.GPiUčlO 22,- d: 
1937 m., K. ZAKARAS DARŽŲ, 
(OAK LEAF INNį, prie Tautišku 
kapinių, 83rd St. ir Kedn Avė., Juk-, 

’tice Park, III.
Kviečia ’

KUN. S. LINKUS IR VALDYBA. 
a'"‘---------------- ‘-----»------•----*-----------—

;Vha <« ą<*4:

Miscellaneous Real Estate For Sąl
NAtaąf-žerilė Pardavimui

Musical Instruments •
Muzikos Instrumentai

KAŽjjrtn3RA,iBŲK»I&Š,. 
po piritui Vyru .Vitkauskiene, 

iio tavais Būkavfeckaitė
Persiskyrė W šiilų. pasąiiliu 

, Kųgpiųčio 16 4., 11 ;00 valandą 
Vakare 1937 m., sulaukus dpib 
40 ttiętų amŽ’.’, kihiuš Tkilta- 
gės apskr., Kvedernos parap.. 
Klabi) kaime.

Amerikoj išgyveno 25 motus 
Palikė . .aĮdęliąįnė , nuliudime 

2 pusseseres,:^ Bessie Kudienę 
ir Jbsie Knčipskiehę; it jų 
šeimyhaš it daug kitų giriu-

. Kūnas pašarvotas randasi 
4^20 Šb. Herriiitekė AVėl Lai- 
dbtdyės įvyks,. šBtrid., rugpjū
čio dieną, 8:30 valandą ry- fe „S naftų i ■». Kftaiig. ba- 
rap. bažnyčią, kųribje ęteibtiš. 
gedulingos pąmMdos ųž yelip- 
hėš sielą, b is Žen: fbuš rihlydė
ta į Šv. Kazįpiiefo kapines.

Visi a. a. Kažimieros Buki- 
’hiedės giminės, ,'draupąi it p'a- 
žįstąmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti, teidotUvėše it 
šdtbikti jai paskritidį patatiia- 
vimą iy' atsisybikinimą. ';

Nuliūdę liekame, ,. 
t’usšešerė irvkitėš giminės.

Patarnauja,Ikid. dir. v Įjacliawicz

Tel. Viętcry 4965
* r<(STOGPE^GYS’Į’il i 

Mes dengląrile ir pataisėme visokios 
rųšies stogus’, taipgi ditbame blėties 
darbusf. Lengvos išlygos; jei pagei
daujama. j, 

BR1DGEPOĖT ROOEING "CO.
3216 So. Halsted Street \

„ RĖNpON . kA&feARYS apžildo- 
ihdš, dri’e idažoš šeimynos—su ar 
be valgio. Gtovehill 3825.

RENDON KAMBARYS, prie ma
žos sėiriiyhps. 7007 So. Artesian Avė 
Ahtroš Ihbbš;

’ . . r
it'fl ............................  I

GOLDSTEIN’S 
MUSIC SHOP 

914 W; Maxwell St;
blokai i vakarus nuo Halsted __S£t

Mažas trap drum įren
gimas .. ......................

$12Q naujas Martin
TROMPETAŠ ..............

$125 STYGŲ BASAS ...

$90. Trombonas 
„ su keisū ....... ...........
$18 SMUIKAS su keisu,

$8.50 NAUJAS GITARAS $3.50 
už. i j....... ..... '..............
lobo instrumentų pasirinkimui.

Šends jūsų instrumentas i mainus.

3
22.50 

$65.00 
$75.00 
?35.00 
$6..5O

: PARSIDUODA , 5 kambarių mo
derniškas plytinis bungalow; ąžuo
lines grindys, karštu vandeniu Šil
domas; uždaryti porČiai, Kaina 
$4,600. Savininkas 3438 W. 54th g.

Farnis for Salė
Ūkiai Pardavimui

FARMOS ant arba arti dailių eže
rų Šiaur-RyČių Indianoje, pikiai* 
Dėl platesnių informacijų rašykite:

Box 355N, Fort Waynė, Ihd.
......................... „m/........ .

ULgA KdLfetrš ....
j . y. ,f\ I >.i .n, ;• .■, . ■■ • ,

. Persiskyrė sų;, šiuo . pasaulių. 
RugpiuČio 38 dienį, 4:0Q v$? 
pb ptet, 1937 metais, • ŠtildĮikilš 
12 metų amžiaus, gitnUs In
diana Harbęr, Ind.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Veroniką, tėvą ir ki
tas gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
direktoriaus/J Prpseckio . koply
čioje, 38 MainSt.; Indiana 
Harbor, Ind. ,4’;

Laidotuvės fafy'ks> šeštadienį,

draugai ir bažįstanii Įė^al 
įHbiiraiim kvi'ečįaįhi daiyvbdti 
riictetiivėsę ir stiteikti jai pdš- 
HiliHį patUl’hdynią ir atsišvbi- 
diiiina. <

^tiiiii'dę iVehdirib;
Malte- f m biittte ir 
UHilgai.: k s, & ■

JUSTINAS ANDRIUNAS
Persiskyrė bu šiuo pasauliu 

Rugp. 15 d., f 7:30 vai. , ryto, 
i§37 iri.; šūlaukęš pusės amž.', 
gimęs Utenos apskr., Anykščių 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 28 metus
. Paliko didejįąnje; muliudimę;

< draugus Julijbiią Vilnis įr _ Ka
zimierą. DabiląHr kitus ’pažy- 
stamtiS,, Į^iętuvdj .motiim. ir se
serį Julijoną fr ' giminbs:

Kūnas pašarvotas Lachavi-' 
iiiRiis koplyčięje,, 44 . E. 108.th 
St. Laidotuvės įvyks' šeštadie- ! 
ni, Rugpiučįo-’21 .dieną, 1:30 

, vai. po pietų: Is koplyčios bus 
nulydėtas Jį Tdtftiškąš’ kapines.

Nuiįudę fywųiw, j 

. . ?'•<. ■

je", pathrriduja Uid.
. Lathwhis ’ ik;šli-;

U tek, CANAL 2515; Pdll-

ildidolhvSse , 
ditekibrlUš 1 
ni»i, 
man 12701

M* v

i .Oi*Rėnt ~~, t 
fefejitj’pfc STORAS 3206 South 

Hriišted Št. tihkbirihš bilri kokiam 
bizniui, karštu , vandeniu apšildomas. 
Prieinama renda. Savininkas, ... 
6912 Sd., WešteM Prošpecl 1067.

> . . ... ip«-»-^ fk, t- ... <1, * . <
..I     —■■■■*■■* Į 4—.   . ... ....  .Į.^, ,, ,

ReNdPN šTpkAS ir kambariai. 
Tinkamas bile kokiam bizniui — Pi
gi renda. 3140 So. Wallacc St.

y? i. - - r?t______

Help Wąnted—Feroale
________ Dąrbiniykių^ Reikia_______

SALĖŠĖAbY į>rie karitiį ir kdilių 
Aukščiausią algą ir kOmiŠenąs. 
: MAURICE CLOAK CO?

4726 Sb. Ashlari'd Avenue. 
YaMš 2934.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

^PARSIDUODA DU BIZNIAI: Bu- 
čoriiė ir feiičernė su groserne senoj 
iętUviškoj lenkiškoj kolionijoj. Pri
verstas parduoti vieną iš dviejų 
Klauskite manager. Lafayette 7115.

Financial
.... Finansai-Paskolos

DĖL PASKOLOS ant pirmų mor- 
gičių kreipkįtės į Lithuanian Build- 
ing, Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

r A. Rypkevičia, sekretorius.

Building Materidl
Statybos Medžiaga

PATYRUSI MERGINA; virti;.len
gvas, namų darbas; mėgti vaidus; 
šavaš k&inoarys; $10—12; nuolat;

SheldHke 9434;

MERGINĄ bendram, t namų darbui, 
be virimo; nuolat: geri nąihai/buti; 
teterericas: HohybbUrl 7839;

.. y • **• * *.

ĄUKLĖ įbėgsianti vaikus; leng
vas namų darbas;, malonus namai; 
jriiidldt; $8; būti. Vincenneš 3062.

PATYRUSI MERGINA bendram 
^iimų darbui, prižiu?eti vaiką, lefig- 
ydš Skalbimės’, Savas- kambarys.

Kehwood 9766.

BENDRAM ftAMV UA1WUI gera 
yireja; 2 suaugę. 3 mėtų vaikas; 
savas kambarys: reikalinga referen- 

, $43 į mėnesi-
Lon^beach 0237.

Help Wantęd—^Male-Femak
Darbinipkų ‘Reikia .

tiU nOU
riins, vaikynams ir mbt| 
tikųosle, bekei’riėše, iria: 
špaUštuvėse.; . , ,,, , ,....,

,c t U TH|Lt. kMPLU Y MĖN T .
134 w. W»šhihgtdd, 3 dhHtas.

se ir

WW®-Malė
iHkbiniMį Reikią..

.iifeiKALiNGA kelkį DArOIN- 
LŲ a|it fįrttfbši,.

423 E. 64th St. Stahley;

: U AiitbhiObilcs ........
, AŪToMdbiLiAi biBii. visų įš- 

'dimiįių. (Jdrąhtuoti; $25. ir, įįd $700. Mainai ar lehgyi . i^riibkiįiriiai.
O.;K; ąUTjCĮ .'SALES 

wiscoriš|n1 driu . ogdeh A.vęš. . .. 
Berwyn, 2 blbk&i į rytus huB Harlerii.

Ltetiiviš šlišmrihris.

1930 Būįęk ŠĖpANi $<$;. ūhri 
kėjimas arpa įrihinUi; Nefabeįry,

1025 NoHR -ctek Stteet;
-Ii' ■ ■ - ■ ■ - - ■

X •

IŠPARDUODAME BARŲ RIKČE: 
RIUS 1937, visokio didžių, su CpiJ 
Baksais :ir. šipkom. - Taipgi štbrty 
fikčerlus dęį t bile kurio biznio . įskai
tant svarstykles, . itegisteriųs ir ice 
b'aksius. Cašh arba ant išmokėjiino. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur. ? 7. f *

< S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SU. £ STATE z .STREET 

CAf,ui»a Bžfeš.

‘ >r.>f .'K-iLv/a v** ft
........ I I ■

'Hife .^Hintieihk^yėstilV^rts
4 i >

B fr 
piridiiiij HikAmil ii^į ~ j 
krautuve*, kurio* (kelbiMi 
Nkdjfetrt8fc.AU'.

u

PARDAVIMUI SALDAINIŲ, Ice 
D^eąm, ^mokyklos reikmenų, cigarų 
krautuve. 4 kambariai užkapaly. 
Gerai išdirbtas biznis.

2519 West 69th Street.

Parsiduoda delicatessen sto
ras. lafetas biznis. Pigi rerida.

3 kambąriaj.
2462 West 45th Place,z

Rėal Estate For Salė
Namdi-žemė Pardavimui

į’Abl M. ŠMlTH and CČMPANY 
Red! Estate. Loans and Irisurance

M. .BOULĘVARD 2800
Perkam, parduodam ir maipom na

rinis, lotus, biznius ir farmaš; inšiu- 
riname namus, rakandus it auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
hanfiu patdiavimui arba mainymui už 
gerus bąrgenus; greitas ir teisingas 
pątarndVimds., Reikalui priėjus krei
pkitės;.

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

PARSIDUODA prieinamai 2-jų 
flatų freiminis namas; kąmpąs; ge
ra transportacija. 700 West 21 PI.

PARDAVIMUI PIGIAI namas su 
gerai išdirbtu bizniu: grocernė ir 
delicatessen; gražioje Ciceros kolio- 
nijoje. Kaina ir priežastį pardavimo 
patinsit ant vietos.............

1307 So. 48th Ct., Cicero, III.

. C TMpKĖKl'T Č rSlMtUŠ 
kitUs kąip tendą. Brightpn Parke.
5 kambariu riamas. Aukštas bėše- 
mentas, karštu vandeniu šildonias, 
garažas. NįUli 42 ir Washtenaw 
—priims lotus,. arba bilte kokį biznį 
I malkus.. L.ę.- R. suroMskis,
2b02 W. ’69th St. Tel. Grovchill ftfo#

PARSIDUODA • MODĖRNišKA^, 
Plytinis, šęMu kririibąrių namas. Še
šių įhetų ariižidus; karštu Vandeniu 
šildopias: didelis garažas, taipgi 
41/10 akras žemės;.3 mylios į ptet- 
yąkaį'ius ntię Lfcmont, IR. kteibtis

Musų 350 Pėdų Ver- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAtJKOTI
VISUS MUSŲ . 
MAi'ERIOLbs

Nabjos 1*’ lentos—1000 $21«00 
j . pėdų - .........     .

2X4, 2ko, 2X8, 2x10, 2x12 27.00 
—M. pėd. . .. ..... ........

Naujas plywoou; visu mierų 3^/2c 
ąrAtįšai, avąd. pčaa

Inšuidting board, kvad. pėda
Naū plaster board ,

kvaa. pėda ............................

arkiiŠai, kvad. pėda ........
Nailji cedat stulpai, 7 pėdų 

ugio; vienas ....................
Geriausios naujos durys 

vienk ........... .... .............
108 kvad- roll ruofing, firšts 800 
Geriausiai naujas wirb fensing 2M>C 

lin.. pėdą ... ......  ....
8bo gahbiių vidaus it išorio

$2.u0 maleva—visų spalvų 
galionui ......................

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

Prausinės, visokių' mierų, 
. viena .................................
Nauji plieno sash, $6.00 

vertės, vienas ...........
Lath, ryšuliui ......................

RAKANDAI
kauji’ ifiatrasai, $10.00

versis ......................... .... /i *
Sulankstoma lova su matra- 4 .95 
. su, pilnii Įrengta T...*.......< t u
Nadįos Studijom Šofbs —16:05

Špec. vertės ...r............... .<
Geriausios naujoj metalinės 4.95 

lovos, spec. vertės ... ?
Lovom Coil Sprihgsai, $10.00 4.95 

Verteš ... 1.................
i,Bd6,0db Jtedt) gėrq, švElkb 

VARTOTO LŲMbERlO

Nauja vvallboard, visų mlerų j, ly£>c

2.25

malevų
1.25 
5.00 
2.50
1.75 
15$ 

4.95

hARbAVlMUj 2 dųkŠtlį Hi'edžio tlo- 
bėšls, 3 fįAtų: vienas 6 kanibarių, ,2 
no 5 kąįribanUs. 48x125 lotas. 2829 
Prįhcetbh . Avė. IŠriiokfejiiriai: šaUkit 
Bevei-ly 6303.

r XAkiUWUi NAAiAŠ šU BU- 
čfelRNE. 2519 Wcst 43rd Street.

2221 & Ashland Avė.

Vartotas Luinbrtis
liird riUhias. 4 ir 4 

1 teęlų sehU- 
a $4600. Da- 
ant morgičio 

ir

kanibatr„ -
iho: Lotės 35x125. Kai! 
ii jinokėkite' ir likušiiis 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų 
farmų. . . ,

Z. S. MICKĖVICE AND CO.
6816 So. Western Avehue. 

Hemlock 0800.

Langai — šėpos, ir FikcfeniAi 
per sekančias avi savaites 

2*4’s 14c liiiijdš p&laL ka^e fĮobt- 
fe Aib nėr M. 1U> B. & M. . 

tokia kaina, kokią norėsit mokėti

Harvey Wrecking Co.
1701 WEST CERMAK ROAD

Tel. SEĖLEY 6761 ,

DVIFLATIS Marųuctte Manor— 
octagono frotitUš •—■ moderniškas, 
2-jų kar

MODE
ve, ant
Reįlįtait
arti We 
ką hors

Tabako Krautuvės
 .Tobacco Stores ....

y,,k ■., ..a7a.aap.aj o ......

L(JW, „ $6.00
Mirte Riiii ....5.75

$.00
- 6.00
■ku4?75
4raiMAis
. AUKŠTUS-

Niil .

PRIST
i

r

gffiSSeJ 
i 

VIŠ&S Pasaulio

'G^b ‘ .teteietkiins
......... ir- Pagrabams

3316 So. Halsted Street
;. Tel. BOULRVABD 7314 

uiA-imui.......u wteiUte*iiii i............................
r . ...... ... ...----------------------------------------------------------------

UŠfcAŠ ,triflatiš, krautu- 
toš dHi Kedžie — $9,500, 

riš, krautuvė, ant 69-tos 
rh šii taverna t— priims 
, Jhaįhals. 4 KteipkiUs 
Hehilb'ck 6344.

, NAiil šti TAvteilNO .bižhiii par 
’dudsiiį irba hihltiysių j 2 fintų na 
imą. Priežastį Pklmslte • vietoj.

3427 Šo. Morgan Street.

PARstBbbiiA bvi^LAfiš—leis- 
mentris, yi&kųš, idirnti, pb^iai; visi 
asesmeritdi apiųbk^tį. Kairia $4,000. 
Savininkas 1111 West .59th gat., 
pirmas aukštas. .

biznio Reikalu užeikit
-. PAS

Juozapas Ažukas
Aš tUrių advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir namų |ėi!talais. Arba jbigu 
turite bėdos XU. savo retidaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
vifSmiriėteis reikalais.

Atstovauja
Jiiozapaš Ažukafe

PROPBRTY OWNERŠ AŠŠOCIA- 
TĮpN QF BRIDGEPORT 

3303 Sp. -Ųituanicą Ąvenue 
. .. Trf,. įbutevard 34Š0. .

ddo- 16' ryto iki 44AE)

kišk£

«. r-M j ' • hč v o »i • u uuh-i

G ARS1NK1T 
SAVO 
RARGRNU8

ŠIstfAi žMONiV 
IEŠKO NAMŲ 
NtisiPihkTi

1 PAŠAUKIT MUS TUOJAU

cANal 8506
Musų . apgarsinimų kainos 
prieiriariioš. Ui pakartoji* 
mus duodame gerą nuo-

■t. ;.• >v.

■



Dukterys senų “Naujienų” skaitytojųLietuviai Biznieriai

Norman

slėnį užimti, japonai jį smarkiai bombar

Acme Photodavo ves

kuri
SAND

tremia Slaugės

Martha
Pranis

Olga 
Kolbas

Martha 
Pranių, 
ir Olga 
Kolbas,

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ •
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

juos gaudo kaip Lietuvoje ve
žius. ’ ■ - - . ■ •. . . < -

NELAIMINGOS GIMIMO
SUKAKTUVĖS

dau- 
apgyventas. 

gražiai

Revolveris, kuriuo Bergs 
tromas buvo nušautas.

Darbininkų gyvenimas
Darbininkai Indiana Harbore 

irgi gyvena gana gražiai, ir ne
blogai uždirba tie, kurie* turi 
geresnius darbus. Darbai be
veik išimtinai yra prie geležies 
išdirbimo-ir pusėtinai sunkus. 
Streiko laike truputį suvargo 
ir dar dabar negali atsigriebti, 
nors jau po streiko y m gavę
2 algas. . :

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

TELEFONAS CANAL 8500

Visi vogti daiktai' buvo ’’ nu
gabenti į New City nuovadų, 
kur apie šimtas plėšimų aukų 
juos apžiurėjo. Daugelis atra
do savo daiktus.

Vyskupo Reinio maldavimas 
negelbėjo.

Pocienė ašarodama tvirtina 
kad ji nekalta

JAPONAMS SVARBI POZICIJA —Nan

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA

dar keletas 
.buvo visai be 

ūpo ir liekur i oš' moterys krim
tosi, girdi, dėl kelių ūžsispy-

unijos ženklelius ir turi kur pą? 
siskųsti, jeigu darbininkų kas 
nuskriaudžia. — Chicagietis. r

i Tėvai nieko nežinojo apie 
tragediją, tol kol apie tai jiems 
neprąnešė East Chicago polici
ja. O policijų painformavo dvi 
prigėrusių mergaičių draugės. 
Atėjusios į nuovadų jos pasa
kė, kad “dingo” jų dvi drau
gės, su kuriomis jos išėjo mau
dytis.

Neilgai ieškojusi, policija 
užgriebė abiejų aukų kunus iŠ 
vandens. Juos atrado netoli 
ežero kranto, kur abi prarado 
gyvybes. Policija spėja, kad 
mergaitės žuvo, kai bangos jas 
pagriebė ir nunešė j gilų van-

LIETUVIU IR DARBININKU GYVENIMAS 
INDIANA HARBORE

TRYS POROS DVYNUKŲ — Pereitų šeštadienį Chi 
cagos Mount.Sinai ligoninėje gimė pora dvynukų. Sek 
madienj gimė antra pora, o antradienį 
Goldia Fish (dešinėj) rankos “pilnos.

PRIGĖRĖ DVI 12 METU EAST CHICAGO 
LIETUVAITĖS

TEISMU PRIEŠ BLACK 
NOMINACIJĄ — AlbertLe- 
vitt, buvęs federalio gene- 
ralio prokuroro padėjėjas, 
kuris užvedė bylų aukščiau
siam teisme, bandydamas 
uždrausti senatoriui Hugo 
L. Black užimti vietų tame 
teisme. Rooseveltas paskyrė 
Blackų į vietų rezignavusio 
Van Devanter’io, bet jo 
priešai nesutinka su Black 
kandidatūra. Senatas Roų- 
sevelto paskyrimų jau pa
tvirtino. Acme ’ Photo

Tarp vogtų daiktų buvo bran
gus kailiai, auksas, suknios, 
baldai -ir įvairios kitos namų 
reikmenos.

vūs įnešimų^ tai; tuojau nu
stumti tų reikalų prie skundų 
komisijos, ir tokiu budu minė
tai veikėjai nesuteikė balso.

NETEKO LEIDIMO VAL
DYTI AUTOMOBILI — Dr. 
A. Lawrence Ldwell, 80 me
tų Harvard Universiteto 
garbės prezidentas, kuris 
du kartu “susikūlęs” nete
ko leidimo automobilį ope
ruoti.

kartu su Paulsen’u savano 
riai pasidavė policijai.

piško palaiminimo ir didelių 
atlaidų, kuriuos'butum aptu
rėjusios.

Vėliftir , parašysiu daugiau 
apie įspūdžius ir nuveiktus 
darbus ir gerus nutarimus mi
nėtame moterų seime.

♦—Žvalgas.

Paulsen, 24 metų chicagie
tis, kuris berodydamas re
volverį, • netikėtai nušovė 

4 ; .
sato draugų, James Bergs- 
trom, su kuriuo šventė jo 
20 metų gimimo sukaktu-

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštine bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kad sušvelninti padėtį, vys
kupas M. Reinys, teikdamas 
savo pasveikinimų moterų sei
mui, karštai, iš širdies ragino 
moteris laikytis krikščioniškos 
mėilėš, vienybės, ir dėl maž
možių žymios veikėjos neat
stumti nuo garbingo ; lietuvių 
moterų katalikiško, \ veikimo 
JaiĄ užbaigus savo pasveikini
mų, iškyla ponios A .Nausė
dienės priėmimo, kaipo dele
gatėj, klausimas, bet pirmi
ninkė jos klikos šalininkei da-

žiųpma, streiko laike buvo 
jau ir įsiskolinę valgomų daik
tų krautuvėms ir kitokioms 
įstaigoms. Ims gerokai laiko 
pakol atsigriebs. Streiko laiku 
lietuviai darbininkai gerai lai
kėsi ir buvo aktyvus C. L O. 
veikime. Nękurie biznieriai žiu
rėjo į streikų nepalankiai, o 
labiausiai svetimtaučiai. Vieni 
jų aiškino, kad C.il. O. yra bol
ševikiška, nes diduma organi
zatorių jiems žinomi bolševikai. 
Kiti pasakojo, jeigu unija pa-: 
ims dirbtuves į savo kontrolę,? 
tai ir politikoje paims viršų ir 
išrinks tiktai unijos valdinin
kus. JEsu girdėjęs ir daugiau 
visokių “skundų” apie tų unijų 
pavojingumą.

Darbininkai pasakoja', kad 
po streiko, nors jie dirba ir už 
tą patį mokestį, .... bet bosai su 
jais apsieina daug geriau ir jie 
jaučiasi po streiko, daug stip- 

atvirai gali' nešioti

Paulsen’o žmona

Vakar Chicdgos Marąuette 
Park Lietuvių par. svetainėje 
pasibaigė Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių moterų sei
mas. Seimas prasidėjo rug- 
piučio 16 d., su didelėmis mi- 
šiomis, kurias laikė vyskupas 
Reinys, suprantama, su dauge
lio kunigų pagalba,

Nors. Draugas gražiai aprašo 
įvykius tame Seime, bet ištik- 
rųjų, taip sklandžiai jisai nei
na, kaip laikraštyje yra rašo
ma. Visa revoliucija iškilo dėl 
vienos Chičagos lietuvių mo
terų veikėjos suspendavimo. 
Minėta žymi veikėja yra brid- 
geportietė ponia A. Nausėdie
nė. Mat. nekurios kitos mote
rėlės, kurios nėra/ taip gabios 
socialiame veikime, 'kaip A. 
Nausėdienė, iš pavydo surado 
įvairių priekabių ,na, ir sus
pendavo.

šeimyna buvo centras didelės 
ir 'gerai suorganizuotos vagių 
gaujos, kuri veikė labai siste- 
matiškai. Prisirengdama plėši
mams, gauja pirmiausiai iš
siųsdavo “žvalgų” apžiūrėti 
apielinkę' ir patirti kuomet na
miškiai apleidžia savo butus. 
Su “teritorija” gerai susipaži
nę, vagys pradėdavo darbą. 
Eidami plėšti jie pozuodavo .bi
lų kolektoriais, agentais, etc., 
kad nesukelti kaimynų įtari-

Skaudi nelaimė palietė dv 
East Chicago, Indiana, naujie 
niečių — šeimynas. Besimau 
dydamos Old Pine Beach Mi 
chįgan

Pasibaigus posėdžiui, valdy
ba rąoterų susivienijimo šau
kiama į klebonijų, kur dar sy
kį vyskupas Reinys bando per
kalbėti įsikarščiavusias mote
rėles. Bet čionai musų Roirtos 
Katalikės lietuvės pasirodė, 
kad jos nė vyskupo nepaiso. 
Išklausius vyskupo Reinio 
prašymo suteikti A. Nausėdie
nei delegatės teises, viena iš 
vąldybp.s buk atkirtusi vysku- 
puj: girdi, vyskupe, čia yra 
musų t- moterų reikalas, ir tu 
į musų reikalus nesikišk. Gir
di, mes pačios j sayo reikalus 
sutvarkysime 
d oš, p. Sakh 
tiene; . 7 -/T

NARDYTOJAS “PRAKTIKUOJASI” — J. Briscoe 
Ray, Anglijos nardymo čempionas praktikuojasi savo 
sporte, nardydamas ne į vandenį, bet į smėlio duobę 
savo kieme. Smėlis duobėje minkštas, tad Ray nei ne- 
susižeidžia, nei nesušlampa. Acme Photo.

ežero krante, prigėrė 
metų dukterys. žuvo 
Pranis, duktė pp. A. 
nuo 3719 Pulaski St., 
Kolbas, duktė p. Vera 
nuo 3918 Adler St.

Pocienės ir Sunaus 
Namuose Rado Vog
tų Daiktų už $25,000

INDIANA HARBOR, IND.— 
šis miestelis randasi prie East 
Chicago, Ind. Oficialiuose re
korduose jo nėra, nes kelcitą 
metų atgal piliečiai nubalsavo 
prisijungti prie East Chičagos. -• * t' . . u •' ; • -■

Miestelis labai gražus 
ginusiai lietuvių 
Nameliai ir darželiai 
padabinti ir daro gražų įspūdį. 

k Yra keletas gana pasiturin
čių lietuvių biznierių, kurie 
daug veikia lietuvių kultūriš
kame judėjime.

S. Bartkus, kuris turi minkš
tų gėrimų išdirbystę, ne tik 
puikiai savo biznį veda, bet dar 
sutanda laiko ir draugijose dar
buotis.

"S. P. Rindokas užlaiko pieno 
ir visokių keksų krautuvę. Jis 
yra žinomas darbuotojas tarpe 
savo-tautiečių Indiana Harbore 
ir E/ Chicago. Tavernų mieste 
nė suskaityti negaliu, nes per 
trumpai ten gyvenau. .

. /J. Ragelis turi gražią bučer-, 
nę ir grosernę po antrašų 1311. 
Cblumbia Rd. Nelaimė, kad jis 
turėjo pasiduoti operacijai ir 
išgulėjo kelias savaites ligoni- 

tįfa * *

nėj. Bet jau sveiksta ir neužil
go Žada parvažiuoti. . ■
i Wnr. Ruikis turi tavernų prie 
352^ D^ddor St. Trečiadieniais' 
važiuoja čerepokų gahdyti,' o 
penktadieniais verda sriubą ir 
duoda čerepokų vakarienę. Man 
parodė apie 12 sugautų čerepo- 
ktf, apie 2 pėdų didumo. Sako, resrif, nes

Veikėjai — Darbi 
ninku Rekalai — C.I.O.

KAIP ĖJO LIETUVIU R. K. MOTERŲ 
SĄJUNGOS SEIMAS?

Petronėlė Pocienė ir jos duk
terys Ona ir Jean ašarodamos 
tvirtino policijai, kad jos ne
kaltos ir apie “vagystes nieko 
nežino”. Policija jas suėmė, 
kai moteriškė Mary Morrissey, 
nuo 7647 South Aberdeen avė. 
pamatė vieną Pocaičių dėvint 
nuo jos pavogtų suknelę.

Policija aiškina, kad Pocių mo

NAUJIENOS, Chicago, III
' ........ ".... " ’ ^-""iųii..... . /‘i... > ■»................

Vyskupas Reinys, sulaukęs 
tokį netikėtų moterų pasiprie
šinimų, nutatė nedalyvauti jų 
vakarienėje pakol jo (vysku
po) nepersiprašys. Na, mote
rys užsispyrė, nėjo vyskupo 
Reinio persiprašyti,; o tas . ne
dalyvavo jų vakarienėje. Ir 
taip moterėlės susirinkusios 
savo iškilmingoj vakarienėj, 
dairosi ir laukia kada čia 
ateis vyskupas. Bet jo nėra, ir 
nėra nei vieno kunigo. Tik vė
liau, pačioms moterims atkal
bėjus maldų, be kunigų ir vys
kupo pagalbos, atslinko kum 
A. Linkus, kum Deksnis, kum 
Ig. Albąvičius

APGAILESTAUJA — 
Vicė-grafas Hind maro 
Konoye, Japonijos prem 
jero brolis, kuris atvyko 
koncertuoti’ ’ Amerikoje. 
Jis yra Simfoninis diri
gentas. Kalbėdamas su 
Amerikos spaudos atsto
vais, muzikas išreiškė 
apgailestavimų, kad kilo 
karas tarp jo tautiečių 
ir kiniečių. Kiniečių tar
pe turįs labai daug 
draugų. Jis aiškino, kad 
karas kilo dėl ekonomi
nių priežasčių, svarbiau
siai, dėl Japonijos pre
kybos sumažėjimo Kini
joje. Acme Photo

IEŠKOS RUSŲ LAKŪNŲ — Didžiulis trimotorinis lėktuvas, kuris išskrido iš 
Los. Angeles Alaskon, ieškoti dingusių Rusijos lakūnų. Iš kairės dešinėn, lakūnas 
Garland Lincoln, G. Oi Neville ir ko-laku aas Frank Tomik. Lakūnai pasiėmė su 

plaukiojimui ant vandens, keliavimui sniego laukuose, 
Acme Photo

Suėmusi apie 12 asmenų, 
daugiausiai lietuvių, už apiplė
šinėjimų namų, New Cit^r po
licija padarė eilę kratų. Ji ra
do vogtų, daiktų už $25,000 
Westsidietts Petronėlės Pocie
nės namuose, 2036 Coulter st., 
ir jos sunaus Walter bute, ties 
2029 Coulter Street.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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