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Amerikos karo laivą 
kliudė japonu šūvis 

f . ,. r.L ' J-'1 Y > X .......... .. 1 ■■ i.

Veikiausia japonų granata pataikė Ame
rikos kruizeriui Augusta ir užmušė 1 juri

ninką, o 18 sužeista v
SHANGHAI, rugp. 20—Vei

kiausia japonų-kanuolės palei
sta granata pataikė Jungt. Val
stijų kruizeriui Augusta, vy
riausiam. Azijos laivyno laivui, 

•y užmušdaina vieną jurininką ir 
18 jurininkų sužeisdama.

Užmuštasis yra jurininkas 
Frederick J. Falgout iš Race- 
land, La. Sužeistųjų vardų ne
žinoma, nes laikraštininkai ne
gali per chiniečių-japonų kul
kosvaidžių ugnį laivą pasiekti. 
Granata kliudė užpakalinę lai
vo dalį, bet nemanoma, kad ji 
butų kiek didesnių nuostolių 
padariusi. Prie laivo nukrito ir 

• kelios kitos granatos.
Chiniečių lėktuvai bombarduo

ja japonus.
Granata kliudė laivą laike 

. smarkaus japonų šaudymo iš 
didžiųjų kanuolių į chiniečių 
lėktuvus, kurie staigiai parodė 
didelį veiklumą ir pradėjo 
smarkiai bombarduoti japonų 
pozicijas ir abelnai japonų mie- 

'iSto (Įalį. Apie-Uečęialis japo
nų miesto, kur yra dideli ja- 

- v ’zp<rttU' “sandeliai, liepgftpja,: pa
degtas chiniečių oro bombų. _

Amerika protestuos.

-nebus keliama. Bet visgi Azi
jos (laivyno komanduoto  jas 
adm. Yarnell , ruošiasi ' vykti 
pas Japonijos laivyno koman
duoto ją adm. Hasegawa ir jam 
užprotestuoti prieš statymą 
pavojun neutralių šalių karo 
laivų, kurie turi pilną teisę bū
ti Whangpoo upėj, prie Shan- 
ghai. "į

Pirmiau gi adm. Yarnell 
pranešė japohų komanduoto- 
jui, kad jis negali priimti jo 
patvarkymo, ‘kuris apryboja 
svetimų šalių laivų judėjimą, 
nes internacionaliniai įstaty
mai leidžia laisvą Jungt. Val
stijų laivų judėjimą toje upė
je.

Evakavimas amerikiečių 
tęsiasi.

Evakavimas Shanghai gyve
nančių amerikiečių tęsiasi ir 
šiandie iš čia išvyko dar 1,100 
amerikiečių, kuriuos iki juros 
nugabeno Amerikos mažesni 
karo laiyai, ; .. . . s

Prezideipąs .jąfeko nedarys. ' 
JWASHINOTON, rugp. 20.— 
Prezidentas Rooseveltas .nieko 
nedarys dėlei pataikyto krui-

Kadangi šūvis patąikė Ame- zeriui Augusta japonų šūvio, 
rikos karo laivui tik pripuola- Visa galia veikti yra palieka
mai, o ne tiksliai šaudant į lai- ma admirolai Yarnell ir karo 
vą, tai didelio triukšmo dėlei to laivyno departamentui. 

_______ ;_______ s .

“Japonija turi nu
bausti Chiniją”

TOKIO, rugp. 20. — Pre
mjeras Konoe paskelbė, kad 
Japonija yra priversta atsisa
kyti savo politikos nepulti Chi
niją ir turi stvertis griežtų 
priemonių nubausti Chinijos 
kareivius už iškilimą karo Shan
ghai j u je. Trečiai valstybei įsi
kišti į Chinijos-Japonijos san
tykius nebusią leidžiama.

Chiniečiai pradėjo 
puolimą šiaurinė

je Chinijoje
PEIPING, rugp. 20. — Gau

tomis žiniomis, Gilini jos armi
jos pradėjo ofensyvą prieš ja
ponus šiaurinėje Chinijoje 'tri
juose šiaurinės jChinijps fron
tuose. Ofensyvas yra nekreip
tas prieš Peiping ir Tientsin.

OSSINING, N. Y., rugp. 20. 
— Sing Sing kalėjime elek
tros kėdėj liko nužudytas ne
gras porteris Major Green, 33 
m., kuris plėšimo tikslais mau
dynėje nužudė Mary Harriet 
Case.

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

Apsiniaukę ir vėsiau.
v Vakarx2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 86°.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 
7:44.

Chicago, UI., šeštadienis, Rugpiučio-August 21 <L, 1937

/

.■ .... ■... tf 9 - j •........ . j

r • • • • ,'J ' •

o?

f \ M&i: Ljį.į ♦
• • •B

•LIETUVIAI POLICIJOS PIKTADARIŲ “TEATRE”— Policijos piktadarių “teatre” (show-up), kur plėšimų ir 
kitokių .prasižengimų aukos gali apžjurėti įtariamus piktadarius, pereitą ketvirtadienį pasirodė ir grupė lietuvių, 
suimtų Westsidėje už “vagystes” ir ‘betvarkęs kėlimą”. Vieni buvo suimti investigacijai, kiti buvo apkaltinti. Iš 
kairės dešinėn, viršuj, Walter Pocius, Stanley Gerchus (vakar paliuosuotas); Vincėnt Žibąs (paliuosuotas); John 
Schomer, Ed Barangski (paliuosuotas) ir Bruno Jusas (paliuosuotas). Apačioj, i#š dešinės: Ann Pocius, Ėva 
Janui (paliuosuota); Louise Borchiani (paliuosuota); Patricia Pocius (paliuosuota); Petronella Pocius, Mrs. Wal- 
ter Pocius ir Jėan Pocius. \

Gerchus, Zizas, Baranoski, Bruno'Jusas, Evą Slanul, Louise Borchiani ir Patricia Pocius buvo apkaltinti “be
tvarkės kėlimu”, bet vakar teismas kaltinimą panaikino ir juos visus paliuosavo. Waltet Pocių, Schomer, Ann 
Pocius, Petronella Pocius, jo marčią Mrs. Walter Pocius ir dukterį; Jean Fęllny teismas sulaikė, paskirdamas 
kaucijas, kurios, siekia nTio $3,000 iki, $22,000. •
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Franci ja pašalino Jaunųjų demokratų
9 sukilėlius

BIARRITZ, Francijoj, rugp. 
20. — Devyni Ispanijos suki
lėliai liko išvaryti iš Franci- 
j°s- 
ilgesnį laiką, negu leidžiama 
sukilėliams. Manoma, kad ir 
daugiau sukilėlių liks pašalin
ta. Vedami yra slapti tyrinė
jimai.

konvencija smerkia 
vius

Žemės drebėjimas 
Maniloj

Anglijos ir Franci 
jos laivai ieško sub 

marinos

Portugalija nutrau
kė telefonų susisie

kimų su Cechoslo- 
vakija ?

VIENNA, rugp. 20. — Por- 
tugalija nuėjo tiek toli, kad 
nutraukusi diplomatinius, ry
šius su čechoslovakija, dabar 
nutraukė su ja ir susisiekimą 
telefonais, o Portugalijoje gy-, 
venančius čechus išvarė.

Ir Portugalija tai padarė, 
kaip ji pati aiškinasi, dėl če- 
choslovakijos negalėjimo išpil
dyti Portugalijos užsakymo, 
kuris siekia tik -400,000.

..II. ..M,I—■-■II ,■■■ ■<! ■! .......... ■ .............  lldd

Ir Lenkija “įndus- 
trializuosis”

VARšAVA, rugp. 20. — Pri
imtas keturių metų programas 
industrializavimui Lenkijos, į- 
steigiant didelius gamybos 
centrus, kurie kainuos pusę bi- 
liono dol. Kartu bus didina
mas Lenkijos eksportas.

MANILA, P. L, rugp. 20.— 
Atvykusius- karo tremtinius 
amerikiečius, kurie pabėgo iš 
Shanghai, čia pasVeikino gana 
smarkus žemės drebėjipias, lai
kė kurio užgeso elektros lem
pos. Bet žmonių, aukų hebu4vo, 
nors ir yra sužeistų.

Laivai ir lėktuvai 
buriasi ieškojimui 

rusų lakūnų
PORT ARTHUR, Ont.r rugp. 

20. — Tolimosios šiaurės ty
rinėtojas Sfr llubert VVilkins 
atskrido į. čia iš New Yorko 
kartu su penkiais lakūnais pa
dėti ieškoti tolimoj šiaurėj prar 
puolutsių šešių lakūnų.

< - ' ■ ’■■■’. ■ ■ ’ *

Wilkins ir lakūnai tuojaus 
išskrido dideliu hydroplanu į 
Fort Smith, iš kur ir pradės 

lakūnų.
ir Rusijos lėktuvas.
BARR0W, ’ Alaskoj, 
— Rusijos lėktuvas

PARYŽIUS, rugp. 20. — An
glijos ir Francijos karo laivai 
nuo Gibraltaro iki 'Suezo ka
nalo ir Dardanelų ieško paslap
tingos submarinos, kuri per 13 
pastarųjų dienų puolė 12 alie
jaus laivų.

Karo laivams įsakyta paskan
dinti “piratinę submariną”, ku
rį puldinėja Anglijos ir Fran
cijos prekių laivus Vidutžemio 
juroje.

Kaltinimai, kad Italijos ka
ro laivai skandina Ispanijos lo- 
jalistų ir neutralių šalių lai
vus kelia didelį nerimą valdžių 
viršūnėse, nes tokie “inciden
tai” gali privesti prie rimtų 
internacionalinių nesusiprati
mų. .>•

INDIANAJ’OLiS, Ind., rugp. 
20^ Čia prasidėjo nacionąlė, 
jaunųjų 
kurioj dalyvauja keli tuksian
čiai delegatų/ ' ’ 7
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Vyriausiąją kalbą konvenci
joje pasage prezidento sunūs 
James Roosevelt, kuris tęsda
mas savo. i tėVo > išreikštas minT 
tis pereito trečiadienio kalboj 

' t' ■ t ' .i ,

Virgmia piomdnams, , taipjau * 
pasmerkė “tlartiiltono ;iedera- 
listus” ir visus kitus atgalei- 
Viu^.. 
•. ■ ' ’ . ■■ . ■; .I'.. - .

Konvencijai taipjau kalbės 
prezidento žmona ir demokra
tų partijos pirmininkas Far- 
ley. - V , g ; J ■ - . \ '

Konvencijoj vyrauja libera
liška dvasia ir jau paduoti pa
siūlymai pasmerkti tuos demo
kratų kongresmanus, kurie ei
na su atgaleiviais ir rūpintis 
jų nugalėjimu ateinančiuose 
rinkimuose, taipjau pareika
lauti iš 1 kChicagos mero Kelly 
nubausti tuos policistu's, kurie 
geg. 30 d. prie Republic Stėel 
liejyklos nušovė dešimtį strėi-į 
kierių ir gal šimtą ^sužeidė.

Baskai nesitiki iš 
gelbėti Santander, 
bėga į Franciją

Rusijos bolševikai 
sušaudė Siberi jo j 

dar 34 žmones

Gal šiandie kongre
sas baigs nevaisin

gą posėdį 
. i :

; WAS1IINGTON, rugp. 20.- - 
75-tąš . Jįongresą^' ruošįįasi baig
ti
padienio) vafere.1 t

.Šis kongreso , posėdis pasižy
mėjo didžiausiu nevaisingu
mu. ,

5 1 ‘ . • .i

/ ; Nors demokratai kongrese 
turi nepaprastai didelę daugu
mą, bet jie susivaidijo tarp 
savęs ir todėl 'neįstengė pra
vesti nė vieno svarbesnio įsta
tymo ir visus svarbiausius pa
siūlymus atidėjo kitam kon
greso posėdžiui. * >

Svarbiausi, vaidai iškilo dėl 
prezidento pasiūlymo refor
muoti augščiausįjį ir kitus fe- 
deralinius- teismus, {nešant į 
juos “jaunesnio kraujo”. Sena
toriai tuo klausimu vaidijosi 
net šešis mėnesius ir visai nie
ko neveikė. Neveikiant sena
tui negalėjo veikti ir atstovų 
butas.

Tik per paskutines pora sa
vaičių kongresas buvo suska
tęs kiek šmarjkiau veikti, bet 
ir čia jo veiklai pastojo nesu
tikimai tarp liberališkų ir at- 
galeivių demokratų kongres- 
manų ir kongresas nutarė iš
siskirstyti veik visai nieko ne- 
nu veikęs. x

Black jau sudėjo tei 
sėjo priesaiką

WASHINGTON, rugp. 20.— 
Hųgo L. Black jau* sudėjo se
nato finansiniam klerkui augš-

Francija deportuoja 
Ispanijos grafą

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Francija nutarė deportuoti 
grafą de Los Andes, buvusio 
Ispanijos .karaliaus Alfonso pa
tarėją, , kuris dabar vadovavo 
judėjimui už atsteigimą monar
chijos Ispanijoje. -

■ ... .....* , , "

ieškojimą
Atskrido

POINT 
rugp. 20.
su keturiais lakūnais atskrido 
iš Wellen, Siberijos, padėti ieš
koti prapuolusius lakumus. Bet 
nė vienas jų nekalba angliš
kai, tad ir nepasisekė iš jų 
gauti kokių nors žinių.

Eskimosai praneša, kad' Ru
sijos ledlaužis, ’ galbūt Krassin, 
liko pastebėtas į 
Barrow. 

i

Oras lėktuvais 
puolusius lakūnus 
lankus.

vakarus nuo

ieškoti pra- 
tebėra nepa-

HENDAYE, Franci joj, rugp. 
20. — Baskų vyriausybės na
riai nesitikėdami išgelbėti San
tander, paskutinį svarbų loja- 
listų uostą šiaurinėje Ispani
joje, lėktuvais bėga į Franci
ją, o Santander ginantys loja- 
listai pasiduoda “šimtais”. *

Baskų kariuomenė ir Astu- 
rijos angliakasiai traukiasi at
gal iv miestą išlaikyti nėra ga
limybės.

“Santander negali išsilaiky
ti. Jis bus paimtas ‘ galbūt už 
savaitės, o gal ir už mėnesio, 
atsižvelgiant į ‘ orą kalnuose^’, 
pareiškė Baskų prekybos mi- 
ništeris Ramori Maria Aldaso- 
ra. 1 ■ >.

i

be jokių iškilmių, 
Black formaliai padavė 
rezignaciją iš senato.

Bet naujasis -teisėjas 
lės užimti savo vietą iki 
dės specialės priesaikos
visą augščiausįjį teismą, gal
būt pradžioj spalių mėn., ka
da pirmą kartą po atostogų 
sūsirinks teismas.

kaip' tik 
savo

nega-
nesu-

Kirviu sukapojo 
žmonų ir 3 

vaikus

W-/0--Tau- 
tų sąjungoj ihandatų' komisija 
priėmė prihčipef „Anglijos pa
siūlymą 
arabų ir 
kuriems 
amžinoje

padalinti Palestiną į 
žydų valstybes, nie- 

miestams pasiliekant 
Anglijos kontrolėje.

IŠ LIETUVOS
Ledai sunaikino 

pasėlius.

MASKVA, rugp. 20. — Ir
kutsko Pravda praneša, kad Ir
kutske liko sušaudyti dar 34 
'žmonės, kuriuos kaltinta esant 
Japonijos šnipais ir priklau
sius “trockištų ir bucharinis- 
tų anti-sovietinei teroristų or
ganizacijai”.

. . : •. ‘ i - ‘ ’ f

Pasak laikraščio, , sušaudy
tieji veikę sulig tiesioginėmis 
Japonijos žvalgybos instrukci
jomis, šnipinėję ir ardę . toli
mųjų rytų geležinkelį, taipjau 
darę sąmokslus išžudyti vald
žios ir partijos vadus.

E

Lenkijos policija 
nušovė keturis 

valstiečius ...
VARŠAVA, rugp. 20. — Ke-\ ną nebuvo”, 

turi ; žmopės liko Užploti Ga
licijos mieste<Pymo.w, kur po
liciją šovė į streikuojančius 
valstiečius.

Pasak policijos, ji šovusi jau 
po tb, kai valstiečiai pradėjo 
akftjenimis pietyti/policiją, ku
ri bandė valstiečius išblaškyti. 
Penki polįęistąi likę sužeisti.

Y ■ ' • ?. : ----------------—
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' CHARLESTOWN, W. Va., 
rugp’ 20. -—'Senelių prieglau
doje, kurioj jį išbuvo per paL 

tupse liko sušaudyti 72 žmo-.staruosius 12 metų, mirė Mrs. 
nes. Kartu su pirtniau šušau-. Emma Zenna Rucker, 110 me- 
dytais, Siberi jo j Stalino- bolše- tų amžiaus. Tebėra gyvi ir du 
vikai sušaudė jap 400 žmo- jos sunai, vienas 88, o kitas 
nių

HUTCHINSON,. Kas., rugp. 
20. — Eugene Paul Warner, 
aliejaus kompanijos darbinin
kas, atsikėlęs anksti rytą nu
ėjo į savo žmonos kambarį, kur 
dideliu kirviu savo žmoną už
kapojo, taipjau nužudė ir šalę 
miegojusią 21 mėn. amžiaus 
dukterį Adeline. Paskui nuėjo 
į kitą kambarį ir ten kirviu su
kapojo savo sūnų Billy, 8 m. 
ir dukterį. Elizabeth, 3 m.

Atlikęs baisią žmogžudystę 
jis ,ir pats bandė nusižudyti, 
bandydamas tuo pačiu kirviu 
ir sau galvą perkirsti. Jis kir- 
j;o sau penkis sykius, bet tik 
nepavojingai susižeidė. Suimtas 
jis trumpai pareiškė: “Turbūt 
aš buvau pabludęs, nes kito
kios priežasties žudyti šeimy- 

i

SASNAVA. — šiomis dieno
mis Sasnavos vaisė, praėjo di
delė audra su ledais ir perkū
nija. Ledai buvo tokio didu
mo, kad ūkininkų pasėlius (dar 
nenupiautą vasarojų, linus, 
daržoves ir kt.) sumaišė su že
me. Iš viso ledai sunaikino apie 
50% pasėlių. Be to audra su 
vėju nemažai pakenkė sodams: 
aplaužė šakas ir nukrėtė dar ♦ 
nenunokirsius vaisius. Nuken
tėjo Sasnavos, Norągėlių, Pod- 
vengliškės, Barštinės, Topeliš- 
kių, Smilgių, Lapiškių ir Pa- 
raišupkos kaimų apie 80 ūki
ninkų.

Liepos 9 d

GILLESPIE, III., rugp

žios ir partijos vadus.
’ ' ■ ■' ■ ' . -

. Pereihj Savaitę tolimuose

20. 
— Miss'Helen Cox, 22 m., kai
mo mokytoja, liko užmušta su
dužus jos vaikino Willison 
Taylor, 25 . m., vairuojamam 
lėktuvai. Lakūnas irgi gal/mir
tinai susižeidė, lėktuvui nukri
tus iš 150 pėdų augštumoš.

SILVER CREEK, Neb., r. 
29;
darbininku John Kmeicic, 60 
m.,, baigė krauti šieno kūpėtą 
ir iškėlė savo šakep. Tuo laiku 
trenkė žaibas, kuris pataikė į 
šakes ir Staniec vietoj Užmu
šė. ~

Kamajiškiai liūdi
VILNIUS.

Kamajuose tragiškai 'mirė jau
na ir energinga lietuvė gydy
toja Marcelė Mikailaitė. Velio
nė buvo. darbšti ir gera gydy
toja. Ji buvo baigusi Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir 
Vilniaus universiteto medici
nos fakultetą. .Kamajiškiai la
bai liūdi netekę gero ir darbš- 
taus žmogaus.

75 m. amžiaus.

John Staniec su savo

'f

Plinta gyvulių ligos
VILNIUS.—Tverečiaus vals

čiuje šią vasarą ėmė plisti kaž
kokia nežinoma gyvulių liga. 
Vien tik per 10 dienų Vilėko- 
se krito 10 karvių. Ūkininkams 
tatai sudaro didžiausius nuo
stolius. Švenčionių veterinaras 
dabar įskiepijo 'visas Vilėkų 
dar sveikas karves. Kokia tai' 
yra liga — tikrai nežinoma.
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(Tęsiny?) '
Tarp Duluth ir Sault 

St. Marie
Atstumas tapp tų dviejų mie

stų siekią 4^0. pąylių. Vąžiųp- 
ti yrą labai smągu, nes kąjįas 
geras ir ąpylinkės gražios. 
Farmų nedaug tesimato, bet 
miestelių tenka gąna daug pri
važiuoti. Miesteliai visai neblo
gą! atrodo: šyąrųs..ir patrauk
lus.

Kelias eina per šiaurinę Wis- 
consino ir Michigano valstijų 
dalį, '-kur yra labai daug eže
rų. •

Michigan ežeras M
Apie dvidešimt mylių teųka 

Michigan ežero pakraščių -va
žiuoti. Ežeras tas pat, kuris 
yra ir.prie Chicagos, tačiau jis 
čia visai kitaip atrodo. Vanduo 
čįa daug audringesnis ir tam
sesnis. P^at, visu pakraščiu au
ga pušys ir eglės, kurių šešė
liai atsimuša į vandenį ir dą- 
ro jį tamsesnį.

Michigan valstija yra gana 
ilga ir jai tenka didesnė 
ro pakraščio dalis.

Sault St. Marie
.. 4 1 •• • * — »

Sault St. Marie miestas
dvilypis: viena pusė priklauso 
Amerikai, o kita Kanadai. Sie
ną sudaro\vanduo, kuris jun
gia Michigan ežerą su Supe- 
rior. Laivų judėjimas čia yra 
labai didelis: kas keturiolika 
minučių vienas laivas praeiną. 
Ypač daug plaukia prekinių 
laivų, kuriais yra vežamos įvai
rios prekės į St. Lawrence upę, 
o iš ten jau į visas pasaulio 
dalis. Aiškus daiktas, kad ir 
iš įvairių pasaulio dalių *višd- 
kių daiktų 'į Kanadą- Ame
riką ’’ atvežama/ '

Laivų čia galima pastebėki 
visokių, — Amerikos, Kanados 
ir Anglijos. z n K

Užuotvankos
Superior ežero vandens ly

gis yra. 22 pėdonąis aukštesnis 
nei Michigan ežero. Savo rų- 
šies kanalas bėga per Sault St. 
Marie miestą. Vanduo bėga la
bai smarkiai, tąd laivai nieku 
budi? negalėtų atsilaikyti, — 
jie butų perblokšti. Antra, van
duo kanale nėra pakapkamai 

• gilus, kad kiek didesnis laivas 
galėtų plaukti dugno nesiekda
mas.

Visiems buvo aišku, kad sii- 
sisiekimąs ežerais yrą labąį pa
togus. Tačiau didžiausią pro
blema buvo ta, ka|<ių fyudu gą- 
lima iš vieno ęžero į kĄ Ru" 
plukdyti laivus?

Ir štai inžinieriai čia a|pjo 
į pagalbą. 4^ sugalvojo pada
ryti tokią vietą, kurią, laivui 
įplaukus, butų galimą užuo- 
tvankpmįs apsaugoti. O tos 
užuotvankos (“locks”) štai kaip 
veikia: pavyzdžiui, laivui rei
kia iš Michigan ežero įplauk
ti į Superior. Laivas įplaukia 
į specialiai padarytą vietą. 
Tuoj tąm tikrų prietaisų pa
galba yra nuleidžiamos užuo
tvankos, kurios neleidžia van
deniui bėgti j Michigan ežerą. 
Prąęina kiek laiko ir tos vie
tos vandens lygis pasidaro įtoks 
?at, kaip ir Superipr ežere.

ada, žinoma, laivas gali sau 
be jokio vargft plaukti į Sube
ri or ežerą.

Dabar tarsime, kad laivui 
iš Superior reikia- įplaukti į 
Michigan ežerą, čia ir vėl pa
leidžiama į darbą užuotvankos. 
Kai laivas sustoja sakytoje vie
toje, tai užuotvankos yra nu
leidžiamos nuo Superior ežero 
pusės. Tai daroma tuo atve
ju, kai vanduto pusėtinai išky
la. Pp to užuotvanka atidaro
mą iš Michigan ežero pusės, 
ir laidąs laipsniškai nusileidžia 
į Michigan ežerą.
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Siame lųies^ pinųąją užuo- 
anglai 

1894 m. Dabar Jų jau priskai- 
toma keturios. Tai tikrai ste
bėtinas dalykas, kad savotiško- 
mis pųi-
kiai yąųtfenį ųžtyęt&tj.

Pyplyje i MORfrftal i 
•’ .♦ ' 4J- .

IŠ Sault St. Marie j Ąlpntrųąlį 
yra apie 650 mylių, (lero ke
lio tepą tik apię <įų šimtai my
lių, q Jtįtąs nelygus, 4ųpbėtąs.! 
Reikią Į^įpriąį j rąją jsikąbį’ 
nūs įąiįęy^s, . MwP nusi
risi fcųr nųt> kąlno į mp- 
dį ąUi^ųrsį. Vąžįųptį 4ąugįąu 
kaip 35 ųiyiiąs yaląndą y|-ą 
pavpJiųga. - ;

Kai ąpleįflpjnę Saųlf St.' Nfą- 
rie, tai dviejų šimtų m^įių tąr-' 
pe , visai nedaug f arenų tpųią- 
tėmp. Mat, genis žpmęs čia la
bai ip^žą, — cįaųgįąųsią ąįc- 
meųys įv ąkųąeny^. įų^-nę-įur 
tenįą ųrivažiuoti miestuką 
miestukai kiek jiįtįpsnią, 
beveik visada ten užtiksi 
rio įmonių.

< t - X ‘ • • ' <

šiaip farmeriai daro labai 
blogą įspūdį: juose nepastebe*- 
si jokio gyvumo, jokio judru” 
mo. Rodosi, kad jie prarado’ 
visas viltis ir nieko g’ero iš gy
venimo nesitiki. Jie vos kruta, 
ir dirba tik tai, kas būtinai; 
reikia padaryti.

Miesteliai taip pat apšepę ir 
ten jokios tvarkos nėra. Gat
vės apleistos, namai susmukę 
Gyventojai ne tik suskurę, bet 
ir atrodo taip, tarsi jų veidai 
per keliolika dienų su vande
niu jokio reikalo neturėjo. Q 
tuo tarpu Kanadoje vandens 
gal *yr^ daugiau r nei Ąmeriko-
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apię'ta^’ vįefžs fcyvpųa 
in&įjonų. Tekp pastebėti ir už
rašu, įrųriah 
indijpnų bazaras ir piknikas? 
Kaį k«ne ¥4yonaį <įar, vis 
mėgstą , sayp gąjvas plunksno
mis puošti. /

Baltaodžiai Čia, tur būt, su
daro apie 30 nuošimčių.

Matėme čia, kaip žvyrą žmo
nės veža. Lyginai taip, kaip- 
prįęš karų Lietuvoje. Poras ąp- 
klių tępipia Režimą. Darbas pi-; 
na lėtai ir, žipppia, žvyro ]a- 

mažaį tpprivpžąma. Niękp 
tad stębętįpp, kad ir kejiąi pįą 
ypKį-

Pavažiąvųs . apie 45$ nąyiįų, 
jau ppąęiedi užtikti daug ūki
ninkų. pąrmps yisųj gražios?, 
p pagaliau ir įceljąs cęmęntųp- 
tąį Ąįięstųkąi tąip pąt <į$T9 
visai pęfclpgą i^4į- . Wj 

ųtr^ W įifeO 
dokas miestas, kims nuo NĮpn- 
tręal yrą apįp Į05 mylips.

(Bus daugiau)
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ĮREPAIRED

IŠDIRBĖJAI .
Specialių grėslų pagal užsakymą 

Dėl Lengvos Tranšportacijos
Metalinės Sudėties Krėslai

Prįstątymąs po visą miestą dykai, 
CHICAGO SŠ 

WHEEL C H AIR CO. 
1971 V. Ogden Avė, Seeley 5084. 
WALTER W. WOSS, Savininkas.
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yra motihos globoje. f
Įl}£odų|»e Cųnra4 gyvena 

,So. Ąflą Sįrppt.
,r '' \ Yy, *—-r: ’ ” < <• I

Namų Savininkams 
Panešimas

Namų savininkams praneša
mą, kį^kyįąpąą, kuris jau- 

,į kąd įųsų ųip^esfiai per- 
ąų^i, gąlite ^potį skundų ] 
|įąt -įstaigai: <qf Appetfls

pf pppk Gpųųį;y nę vėliau kaip 
M '4*'

ąkimfliĮ Tpikia'pą- 
..................... ......  ............. įT įrpflyHH1!3’ir na* 

pąveikslųs (spąpsliotj. Del

i

L.L.. ,7 ;
Bpf da{į (urfs. atidjlfltį

V - ■>—' .
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• Užvesdama ‘ divbrso bylą 
Heįpn pon? 

rad, .nuo 6052 South Fairfield 
avenųę, išgavo įųdžįoųk^eną,; 
kųrįs uždraudė jąių 
tųo|;į ųpdpąų^pą įjęų-į
drįpv^ ųž dli rau
kus pirštus. ‘ ‘ j

' Vyriii pąjjrsd’iiįi
Ęrilfįąusė

f

smulkesnių informacijų prašo- 
me krėipfis į musų prąąiųzą-: 
ciją. 'Musų raštinėje gąlųųą5 
gąulį ir blankas skundams pa
duot). Nariams padedame blan- 
kas išpildyti. ‘ \ 1

Bpghton Park LandldrdS !. ‘ 
Bpreau Ass’n. /

B. R. PIĖTKIEWIG£, Vedėjas, 
fr > * ‘ .

“2-ra ir PASKUTINĖ SAVAITĘ”
<S.S.R. 1937”

Pamanykit kpkia Sovietų Rugį j a 
yra šiandien.

Van Ęuren arti Wabash 
'■ 7 25£. i|ų 2 P. M.
Vienintelis to gražaus paveikslo 

parodymas Čikagoje.
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Duodame 
NAUJUS 
TAIKUS

’• >•" ,z r /'*

Visi ' Krėslai 
Sterilizuoti.

v \ \ jfed&fe p čžė T ik tiž 50 cęų Jų
•,' • < lt*’ /•'•. * ..•? . -. . . ’ i ’

Klausutę/Vaistinėse ąfba Pirkit tiesiog nuo

‘ A. G. KARTANAS, Sav. ' , 
2555 West 69th Street, Chicago

,•. 1 e f/ • (HęnoJpęk P318

NIPK0 n;ęlaui>dąmi nąpuortp

>'..L . L.A.-.i. ’

' LAIDOTUVIŲ DIREKT0RĮŲS

Jono F. Eudeikis

*./r ■' ■ -R* - -į - t «•

Phone CANAL 6122

<?¥DYTO*ĄS IR CHIRURGAS

andos: nuo 1-^8 ir 7—8 
6e nriis ir tiėdėl. pagal sutartį 
ftęz. $681 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868
T

fifies Tsl 5»W

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted St».

Ofįsp valandos nuo 1-3 buo 6:80-8:30
Nedėliomis pagal sutartį :

Rez. 4910 SO. MICHIGAN fcLVD.
T Tel. KenwOod 5107

GarsinįW®W^'’v. AririlJ

' • .f" ■ £

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ L.UUp.HJIO ĮSTAIGA

'' ’ivhiENA ir naktį

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tek Republic 8402
POCAHONTA.S Mine Run $7.40 
(Šcrėened) J.....tpnas
SMULKESNES $7.15

Tonas ...............................-

VįctorBagdonas 
2 Ofisai

Pąrkrąustom fomįčiųs, pianus ir 
yisokms rakąpdps bei štorus 

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

Yąrds 3408

6921 SOUTH

pemlock 5040
?

advokatai

Ofiso TeL Virginia OQ30 
Residencę TpL BEyKRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTlfr CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

ADVOKATAS .
*. f r ■ » r * r •

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So* ^alsjed ^t.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3Q

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

• - pagal sutartį.

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tek PULLMAN 1193-8277

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 |ld 4 v. P- P« ir nuo 7 
iąi 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 Sp. Fairfield Ąve.
Tel. Lafayette 801fc 

................. ............... ................. . ........ —

ALIEJINIS PE-

NAMUS

rjttasi

HEAT CIRCULATOR

-i, -„oua;
IA . : • Ju.; L]2

CĮŲS TAI YRA
PRAKTIŠKIAU-

SIS BŪRAS AP

ŠILDYTI SAVO

RDOSEYELT FURNITURE
yra didelis pasirinkimas alėjįmij pečiu iš ,ge-

v,. ' • ' ' ' ■ t ■ ' ■ ■ ' ' '■

riaušių .isdirbysčių. Štai pavyzdžiui, kuris, ap-
.■ ■ ' ■' k?. ,' ' . '■■■ ' ■ ■ ■' -

šildys jums tris arba keturis kambarius pil

nai.■ ‘

m.

’ ■ 46O&07 i Sp. Hermitage Avė. 
ųųth Fairfield Avenue 
ėl/ LAFAYKTTE 0727

‘ „h'lj 'i lU.ildmill ui...........  ............ u i.....................      '...................

, , n Į.. • '.......... -t6*“" iv *«- . : , .>■•’ • •_ ■ •< • )»13 y B Chicagos dalyse
■ . __ <__________________ I I ■ I ,
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Klausykite musq Lietuvių radio programų pirmadienio vakarais, 
10:00 vak vakaro iš W. U. F. £. stotips (1420 R.) — Rranpšęjaa

> ■ . P. ŠAlAlS|I|uaš. ' V.' .

JO KAINA
TIKTAI ...

$dq.5o
,4<

.   —............................................. . i ■■!■■■ m .y„- r~;,

Galite Pirkti Lengvais Išmokėjimais

FURNITURE COMPANY
2310 W. ROOSEVELT ROAD

• -V ' f ■ -L”

Telefonas SEELEY 8768
CHICAGO, ILLINOIS -

■ T-—

JOSĘPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLANJ) AVENUE 
- JRefk .6515 So. ųRockwell . SU .

’ Tel^phone7fRepublic 9723

KLTjŪRGELIONlŠ
A į) V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. A SU LAN 1) AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 ik| 4 ir nuo 6 iįd 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Teks Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 'St.
Room 1230

Ofiso Tek CENTRAL 1824 
Namų Tek—Ęyd’e Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai
‘ ‘ ~ . r- ... -L, ' : ■■ >-■- . ! ■ . -  ■ .....

NARIAI; 
■ Uhieagosį' -■ /; Oftj

Lietimų I 
Laidotuvių’ 
WeltįorĮų

7 Aspcįacįj^s.
I? •' ‘. ; .■ i’ ■

Vi

Ambųląpce 
Patąrnąyi-. 

. ąias Dieną į ir Naktį j

TURIME 
KOPLyčIĄS

VIJOSE MIESTO 
1 DALYSE.

■ i

,. Ti

4'f

' * * ’ ' ' . , ■ ■ t V’ ■- *'»*■' ,-r4' į 4 -vi 7*T T4 «

S. P. MAŽEIKA Yards 1139 .
33|QJLitųąnicąr Ayępue < Phone yards 1138

v J.LIULĘVIČIUS
4348 So. California Avenue , phone Lafayette 3572

: , A. MASALSKIS ' 5 "
3307 Lituanicą Avenue -i Phptię Boulevard 4139

A. PETKUS '
1410 South 4pth Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS ' . A ’
3354 So. Halsteį Str^t t * , Boulevard 4089

—i—  ----- a—.——..—..... —-i.
i. j. zoi.r Phonę Boul. 5203 |

1646 West 46th Street • * Phone’ Boulevard 5566 į 
....-......... . ..... ............... ——----- , 
S. M, ŠKUDAS

Phone Monroe 3377 d

DENTISTAS .,
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street / 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pajral sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jįisų gažantąvįmais. 

..Optomėtrically Akių Specialistas 
f pąlęngyįna ąkju Itpmįim^, kuris 
esti priežastimi galvos skauįėjimo, 
svaigime), akįų aptemimo, nervuotu- 
mo, škąpęiaĮnd ąkių fcarŠtį, atitaiso 
trumparegystę ir tčliregystę. Prireh- 
gia teisingai akinius., Visuose atsi- 
ti^įmųbse' egzaniinayimas daromas 
su elektrai parodančią ipažiąysias 
klaidas. Sbeęiąlč} atyda atkreipiama 
į‘ mokyklos vaikus.'Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
he akinių. Kainos pįgiau fcaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 . 
JPritaikb Akinius 

Kreivąs Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75’6 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8
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Į v ' •
A

718 Wcst 18tft Street
■' * ’■ IA.Ž .*■ ' ; : ' k ' • I.?,...................... ...........

LA€H AWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd pįące .Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst lQ8įh Štreėt Tel. PuIĮųian 1270

■B 7 JUOZAPAS EUDEIKTSTą' 
B ’47Q^ Šb. ,Wįątėrn Avč. 1 <Phpne Vrcgiftia

“A- •'•■>^'.7

LIEfflVIAJ
GYDYTOJAI IR DENTLSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hėmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA 
. , dentjstas 
6^58 So. Wcstei-n Avė. 
’ Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bpt bug nuo 10 iki 12 r.

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTpJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

iš Rusijos
Gerai lietuviams žiųomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Jtay įr kitokius ele- 
trbs prietaisus?

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

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

, Tel. Canal 3110
r Rezidencijos telefonai:

Superior 0454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

, CHICAGO, ILL. /
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, puo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėlioiąis nuo 10 iki 12 
valandai diepą. •

Phone MIDWAY 2880
A .....

Tefefpnas Yards 0994 
Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandoj: ' ' 
Nuo 10 ikį 12 diena, 2 iki 3*po pietų 

7 iki 8 vai. Nėd&L nuo 10 iki 12
Telephonę ?LAZA 2<į#0 

...... *'*■'* ... . .................... i............... ... ........ . .. .........  

Garsinkitės Naujienose
..J:



' ''" |111

šeštadienis, rugp. 21, 1937
' —...........

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

War on Civilians
, General Franco, Saint or 

Butcher?

WAR ON CIVILIANS
“In the next war, there will 

be no non-combatants,” said a 
noted writer on war some time 
ago. “With bombing planes, poi- 
son gas, deadly disease germs, 
and even rays the civilian po 
pulation will be in nearly as 
great a danger as the arnriės 
at the front.” 

b
What is happening in the 

wars in Spain and> now in Chi- 
J na shows that the above author 

is rigjit. The continuous bom- 
bardment of Madrid by planes 
and artillery since lašt Nevem- 
ber has taken a’ high toli of ci
vilian lives; while the oceasion- 
al bombing of such cities as Va- 
lencia and Barcelona, and espe- 
cially the ruthless bombing of 
the Basque cities of Guernica 
and Bilbao demonstrate that 
there really are no non-combat
ants in Spain’s civil war.

Y Latest evidence comes from 
the onfce-sleepy Orient. Japanese 
artillery and bombing planes 
have made a sambles of large 
sections of the cities of Peip- 
ing and Tientsin. “Tientsin was 
tumed suddenly into an inferno 
of h ate, fear and jangled nerves 
today,” writes H. O. Thomp-

k son, Far Eastern correspondent 
of the United Press. “Japanese 
artillerymen coldly and unemo-

V tronally kept pounding their 
field gun, shells into the smok- 
ing, black ruin of the Nankai 
university, just firing away,” 
continues this correspondent. 
Then he goes oh, “Nex4 ’the ’ja» 
panelė' tfcrtiH^rf opefned' np 
without warning in the quiet, 
tense city a terryble bombard- 
ment of the native city, the 
Hopei quarter.”

The immediate effect of that
# rain of shells follows: “Women, 

dragging children at their 
heels, began running toward the 
barbed wire, sandbag barricades 
of the foreign settlement. Their 
cries could be heard! for blocks. 
Shouts of men, screams of wo- 
men, the weak cries of children 
hardly able to walk, interspers- 
ed the crashing explosions of 
the Japanese shells.”

Because China dared to de- 
fend itself against the steam- 

* roller of Japan’s military ma- 
chine, the Japanese war-lords 
let loose that heli upon unarm-

• ed women and children. The 
Spanish fascists, using Moorish 
and Italian soldiers, are creat- 
ing the šame inferno in various 
cities of Spain.

Bnt, as Sherman said nearly 
eighty years ago, “War is 
heli!” And today, with heavy 
artillery and bombing planes,

* with gas and deadly disease 
germs, the heli of war falls 
upon unarmed women and 
children as heavily as upon 
soldiers at the front.

> Hence, the warning of Lloyd 
George takes on nervv meaning, 
“Unless we destroy war, war 
will destrby us!”

PAGERBS WILL RO- 
GERS’Ą —- Spencer Penrd- 
se, vakarinių valstijų kasy
klų “karalius” ir brolis se
natoriaus Bois Penrose, 
prie “Will Rogers” taurės, 
kurių jis įteiks geriausiam 
“koubojui” Will Rogers 
raitelių konkurse, Colorado 
Springs, Colorado.

Am nbiiMi!'

Reikalauja
Atgaivinti City
Maiiager Planą

• NAUJIENOS, Chicagd, Ui
. ‘ • • ' • \ ' A.- . '

Kur krėslai ant ratų
išdirbami

r-T—'-

> Krėslai ant ratų yra reikaį- 
lingi tikins, kurie negali d€l ko
kios ftors ^riežhstiėsž vaikščjolii. 
Tokiame krčšle . ligohis visuomet 
^ali pat;s sau. padėti ir kartu pa
lengvinti prižiųrėtojaus darbų, 
arba pareigas.i.. Tokius krėslus

Chicagos pažangi pilietinė 
organizacija City Club pa
siuntė telegramų gubernato
riui Horner, reikalaudama at
gaivinti City Manager planų, 
kiirį legislatura numarino (įsigyti dažnai pataria’ ir gydy- 
kie klaiko' atgal. Organizacija tojai, nes tai ne tik kad suda- 
rekomenduoja gubernatoriui/ro. daug patbguthų paliegusiam 
pavesti specialei legislaturos ąsineniui, bet ir jo / sistemai 
sesijai klausimų iš nau-jo per- daug prisideda; pų'getina ir beh- 
svarstyti .ir priimti įstatymų;.! droš- sveikatos, stovį. % 
legalizuojantį ‘City Manager- ■
rius’ Illinois valstijoje. Tų krėslų išdirbimu .ir jų

• . . .pRrdąvinęjimu„verčiasi, Chicagb
Toks planas leistų miestams ^yheel Chair Co.‘, kuri randasi 

prie 1971 Ogden avenue. Gali- 
ma gauti ir rehdon. Įstaiga vei
kla nuo 1885 mėtų. —S.

$25.00 Nuolaidos! 
Perkant Dabar Oil Burner Quaker 

Iš Budriko

PASKOLAS
■ •- /

, Namam ir Statybai .
Greitai ir lėbavai suteikia 

ant pirmo tnorgičiaus
SECOND FEDERAL
SAVINGS and LOAN

General Franco, Saint or 
nį Butcher?

General Francisco Franco, 
< beginner of the civil war in 

Spain, and ruthless destoyer qf 
women and children, will wear 
the halo of a saint, if the sug- 
ared pens of certain partisans 
are successful. For the love of 
dictators comes natūrai with 
some writers — either from 
fear, from ignorance and rom- 
anticism, or from flaltery and 
prospect of personai advance- 

•r ment.
Latest of. these praisers of 

Franco is the Frencn novelist,

Rene Benjamin, who is štili 
living in a dream of romantic 
glory from the oily flattery 
with which the fascist dictator 
greeted the novelist upon a re- 
cent visit to the Butcher of 
Spain. /

“Ah! His glance is unforget- 
table, likę that j of all ra’re be
ings,” writes entrahced Benja
min. “A troubled and trembling 
glance, full of • sweetness... He 
is a miracle of tendemess and 
energy... His forehead is beau- 
tiful, his eyebrows well drawn 
above two kind, warm eyes full 
of incessant silver sparks.” 
Perhaps those are companion 
sparks of those fronvthe dead- 
Jy machine-guhs that so ’ merei-' 
lessly mowed down old men, 
women, and children -as they 
f led before Franco’s airmen 
vho were destroying the unar
med Fasque city of Guernica.

“He has the logic and lucidi 
ty of Joffre,” continues the eh- 
amoured Benjamin, “with fę- 
miriine sensitiveness and deli- 
cate features.” That feminine 
sensitiveness, I presume, makęs 
Franco labor to destroy demo- 
cracy and advancing enlighten- 
ment in Spain so as to put pri- 
vilege back into saddle, and to 
establish the new Dark Ages 
iii Iberia’.

• x ’ ‘ ' r

“In the smile of this war- 
rior,” the enraptured Frenęh 
novelist goes on, “one sees a 
women’s soul and a child’s 
heart. The ravishing thirig 
about Franco is his purity.” 
There we have Butcher Franco 
in a nutshell: “a woman’s soul 
and a’ child’š heart” combined 
with “ravishing purity.” 1

Būt we are at a loss to know 
whethet it was his “ravishing 
purity” that cauSed Franco to 
draw up a death list of about 
a million rėpublicans, according 
to George Seldes. Maybe it was' 
the “wofoan’s Soul” in this fas
cist dictator that led him to 
save Cristiariity in Spain with 
Moorish btillets and bayonets. 
It migh be the “child’s heart” 
that made him machirie-gun in 
cold blood 2,000 war prisoners 
at Badajoz lašt summer until 
the bullring stood six inches 
deep with the blood of his būt* 
chered countrymen.

Which is the worse monster 
—he who murders helpless wp- 
men and children, or he who 
publishes lies to tell the vvorld 
that such a blood-drinker is a 
saint?

Nearly 2,000 years ago a* Cer
tain Man in Galilee gavę us the 
yardstick for measuring such 
destroyers as Fascist Franco: 
“By their fruit ye shall knoW 
them!” . .

pasisamdyti “Miesto Adminis
tratorius” — (City Managerš) 
savo reikalų administravimui. lr.a

1 J*

Kai kurie stambus Aineri-1 . • 
kos miestai, kaip Cincinnati. "" 
Ohio, tirri po administratorių, 
kurių teisės yra beveik tokios? ! 
pačios, kaip ir majorų kituo-' 
je miestuose.

Gubernatorius Horner pla- 
nuoja sušaukti spęcialę legis- 
laturos sesijų šį rudenį. , I 

________________ Į__________ ______________  

■• • • • . ■ > • ... . . ■ ; • •

Nušovė Draugą 
Bešvęsdamas Jo ' 
Gimtadieni

KUR YRA JONAS?

Nemanė, kad revolveris 
' buvo pilnas" ■ j

Vakar koronerio džiurė .svar 
stė kų daryti su chicagiečiu 
Norman Paulsen, nuo 1906 
Keystone avenue. Jis buvo lai
kinai padėtas po aręštu, -bet 
veikiausiai bus . paliuosuotas 
ir už netikėtų „ savo draugo 
kraujo praliejimų bausmės ne-, 
turės atlikti. . \ 1 :■ .1

Norman Paulsen yra riakti-. 
nis sargas. Kaipo sargas, jis* 
turi teisę nešiotis, revolverį, j

Užvakar jis pa4ikv4etė -į a li
nų !20 metų draugų "James. 
Bergštrom atšventjmui jo 20. 
metų gimimo sukaktuvių.. Be- . 
Sikalbėdami, prie butelio deg
tines, abu užsiminė apie .re
volverius. Jaunuolis B.ei;gs-< 
Irom paprašę PauĮsen’o pa-7 
rodyti savo revolverį, Mariyda-,, 
mas, kad ginklas < ■‘nėprlliįife; 
duotas”, Paulsen jį;nėlabąįįąt-1' 
gargia! vartė rankose.; Nėtike-; 
lai revolveris. Šovę. Kulka įs- 
trigo į Bergštromo’? akį 
Įnušdanias jį vietoje. . 
•i . ’ ’ ’ < a • • ♦ 4 ? . •

*

9 * S ’

IĮĮį! is II.k* |i u;

1 ’:llįl llįjf

(Turtas viršija $1,700,000) 
Paskolos duodama net iki 65% .

įkainuotos vertės 
Mėnesiniai išmokėjimai nuo 

; 5 iki 15 metu
Rato- taip Žemos, kaip 

$8.44 ant $1,000.

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKVVELL 6100

Jan A. Sierocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorių:

■ Kelionei i Lietuvą

"AT THE 1MGEST USED 
CAR LOT LN CHICAGO"

• .A; vengdamas pavoj aus. 
pirkti abejotina vartotų ka
rų, r Jis ateina ^ia, nes žino,, 
kad “nečiuožinės plonu le- 
du” — ba ši vieta, kur 
vartoti karai pertaisoma nuo 
galo iki galo; TcUr jie yra 
“Pedigreed” ir GARANTUO
TI J Matykit mugu ^atsižymė
jusi ,stakąš; &aMiėri,;^ ant; 
; . Didžiausio Vartotų Karų

Vadovaują CttRVSLĖR

?^15 Metų? šlųj Viėtoj’
fV L V; i ‘ ‘ • v f . ’ -.T \ •

Praleiskite Vąlįacijaš Indianoj! ■
ČEDAR;?^aŽe,

Tik '40 mylfų nuo'j Cottages -rėn*, 
don, taipgi kotelio kambarius; EžeMš, labai; gerės 
maudynės. Geras/žuvąyimas.< 3 .
Atvažiuokit ir patirkjt patys. Kairios nebrangios.

■' CEDAR BEĄCH HOTEL
J. Stašaitis, ’Cėdar Lake/.in'd., Rt. 41 to Cook, Ind. 

“Picnic Gtounds” piknikams djr • išvažiavimams.
___
r■■ 'Cn • ’ ...-T •: a »

IšBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBfiSITE$ JOS GERUMU. f 

MES VERčIAMfiS TIK GEROS KOKYBES ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLESALE IR KETAIL DYLERIAI

ANGLIES IR KOKSO
Kiemas: kampas 38th St. ir California Avė.
• , Tel, Virgihia 2828

....... . ............................... ...................................Įl'.imuHlHI ■ . ............ . ĮtU
'................ ..—....................-....... '

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
Seniausias ir geriausiai drabužių . valytojas Brighton 
Parke. Atliekama darbų greitai jr ^rat vyriokų;, t&įį 
ir moteriškų rūbų. Taipgi fufkautus išvalome, taisome ir

■» . .. ■■■ r -'/r'-Z- /Z.

I

Tel. Lafayette 1310

I^ĖčlAI gražus, šildomi su (Oil) alyva. Kainos nuo 
^24-5a-$3g.5O—$49.50 ir aukštus

POFtCELAIN kietųjų ir minkštųjų anglių PEČIAI po 
$19.50 ir aukščiau.

pfečtAl kukniniai su gašli ir anglimis po
ir aukščiau ............................ . ..........
GERA MĄLĘVA verta $1.75 gal., išparduodama 97C 
galionas po .... ■

JOS. F. SUDRIK, Ine
/ , S . ■ ; t V i 9 ■

8409-11 SO. HALSTED STREET
Tel, Boulevard<7010 -.

BVDRlkd PROGRAMAI: .
Žymus programas iš WCFL Radio stoties duodamas kas Nedėldienį 
nuo 7:30 iki 8:00 vai., vakare su didele orkestrą.

WAAF — 920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyčiomis kaip 5 vai. vak.
WHFČ

nii L
■I ! . .............  1 V'"*

— 1420 KiL, Ketvergais kaip 7 iki 8 vai.. vakaro.
I I I ....................... ..............   , i ,,, , ..........

■■ I ■!-■■■■IIIR,,—— ........I.  .1 I t ...   į

Dėl Highball.....
ar dėl tikro Straight

’ Wliiskey Gėrimo . , . . ? 
Rėikftlaukit
“HILLSBEST” ar
“0I.D McGRAIV”
Ųžsifiindyk Sau šiandien...
Pdsišaūk Burnelę iš ;; 5

KANTĖR, Preš

VEIK
_ .... VISOSE ’’s_..._

KAIMYNINĖSE W
TAVERNOSE

z^UTUAL I. ĮDUOK (’OMI'AAV
4707, SbŪTH HALSTED ST. All Phones YARDS

H , . d VIENINTELIS mSTRIBUTOĘlUS , - ,

N

08ŪO

BŪDAMI MUSŲ SP 
Už praeitu metų indėli 
MUSŲ NARIAI GAVO

SPULKOS NARIAIS

4%
Del informacijų 

ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 
arba pašaukite

■ ' . : CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINOS ASSOCIATION 

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

IR LENGVA ATMOKĖTI
GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 

ASSOCIATION
4425 S. Fairfidd Avė. ęTel. Lafayette 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių. su lengvais ątmokėjimais per il
gų laiką su mažu nuošimčių, ant jųšų namų Chicagoje ir apylinkėje.

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK
, • • •. ......................................' • - - GARSINKITE!S “NAUJIENOSE”

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas
NEW YOfeK —

KLAIPĖDA
1 (Per Gothenburgą, Švediją)
Laivų išplaukimai iš New Yoiš New Yorko 

rugp. 26 
rugsėjo 4 
rugsėjo 14 
rūgs. 28 

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

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

181 North Michigan Avenue 
■ ; . Chicagųr jll. >> . /

Laivų

GRIPSHOLM .........
KUNGSHOLM........
DROTTNINGHOLM

- AR ŽINOTE KĄ
RAŠO

“KELEIVIS?”
. Ar žinai, kodėl vieni gi
ria, kiti keikia, bet yįsi mėgsta 
j j skaityti? ' ‘K;

Net kunigai < pasislėpę .Ji ’ 
studijuoja, nors savo parapi- , 
jonims draudžia j| ' j rankas < 
paimt.. '•

“Keleivi” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę ' skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga- 
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo. ? > ,

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir Žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos .

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ughieė
• nuo Vagių
• nuo Langų įšdaužymo

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmufiimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiiiaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų
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Keistas diplomatinis- konfliktas
Portugalija netikėtai nutraukė prekybinius ir dip

lomatinius santykius su Čekoslovakija. Tuo nepasiten
kindama, Portugalija nutraukė ir tiesioginį susisiekimų 
su Čekoslovakija.

Ką gi tokio čekoslovakai padarė, kad Portugalija 
taip pyksta?

Jie nepadavė nieko, tik atsisakė umu laiku paga
minti Portugalijos valdžiai tūkstanti tam tikros pušies 
kulkosvydžių. Visas užsakymas buvo mažiau kaip už 
pusę miliono dolerių. Keista, kad dėl tokio dalyko Por
tugalijos valdžia taip labai karščiuojasi.

Galima numanyti, kad Portugaliją kas nors kursto 
pyktis su Čekoslovakija. Daugelis spėja, kad kurstyto
jai sėdi Berlyne.

Portugalijos fašistiškai-klerikališka diktatūra re
mia Ispanijos sukilėlių generolą Franco. Ispanijos at
žvilgiu jį kooperuoja su Vokietija ir Italija. Veikiausia 
ir tie 1,000 kulkosvydžių, kuriuos Lisabona norėjo už
sakyti Prahoje, butų buvę pasiųsti į Ispaniją. Portuga
lijos valdžia aiškinasi, kad ginklai esą reikalingi jos pa
čios armijai, bet jeigu taip, tai kam ji reikalavo, kad 
kulkosvydžiai butų pristatyti kuo greičiausiai? Juk Por
tugalija dabar su nieku nekariauja, ir jai neturėtų bū
ti skirtumo, ar ginklai bus pagaminti dvejetu mėnesių 
anksčiau, ar vėliau. . .;' -J

Čekoslovakijos politikai mano, kad Portugaliją su
kurstė nutraukti ryšius su Praha vokiečiui, kurie ren
giasi visuose frontuose pradėti diplomatinį ofensyvą 
prieš Čekoslovakiją. Sekantis Hitlerio “žygis” užsie
niuose bus ataka prieš Čekoslovakiją —• dabar rudieji 
diplomatai ruošia tai atakai dirvą. 1

Tokiu! budu šis palyginti nesvarbus Portugalijos su
sikirtimas ’ su Čekoslovakija yra, gal būt, pradžia naujo 
fašistiško “šturmo” Europoje. *

kįšką” valdžią ir t. t. Komunis
tai sakydavo, kad ir kitų' šalių 
socialistai privalą imti pavyzdį 
iš “draugo” Caballero.

Bet s taigą tas Ispanijos “kai- 
riasparnių” vadas pavirto kuo
ne išdaviku ir fašistų agentų!

Ispanijos ( komunistų šulas 
Jesus Hęrnandez paraše ir dau
gelis komunistų laikraščių per
sispausdino straipsnį apie Lar
go Caballero, kuriame įrodinė
jama, kad per Caballero kaltę 
fašistiški sukilėliai ką-tik ne
laimėjo karo prieš respubliką.

“Caballero su savo klaidin
gą taktika”, sako tas Ispani
jos komunistas, “daug kal
tas. Kad atitaisius jo klaidas, 
tai prisėjo tūkstančiams au-: 
koti gyvastis. Ir nelaimė ta-i 
me, kad Caballero nepasimo- 
kino iš klaidų.”
Tarp kitų tariamų jo nusidė

jimų, jam daroma šitoks prie
kaištas:

“Mes reikalavome iš Largo 
Caballero prašalinti tūlus 
aukštus įtariamus viršinin
kus — fašistui šnipus. Largo 
Caballero atsisakė tą padary
ti. Kaip vėliau pa'aiškejo, -jie 
viską žinojo, kaip Italijos fa
šistai išsodino iš jurų karei-, 
vius, kaip prieš tai kelias sa
vaites fašistai traukė j ėgas 
Malagos paėmimui. Fašistai 
per radio gyrėsi, kad jie bub- 
nams tratant įžengs į Mala
gą. Tą jie galėjo sakyti tik 
todėl, kad ten Išdavikai jų 
laukė...”
Tuos išdavikus premjeras 

Largo Caballero, girdi, atsisa
kęs pašalinti. Tokiu, budu! ir ji
sai netiesioginiu budu padėjo 
fašizmui!

Sunku < pasakyti, ar šitie ko
munistų kaltinimai yra teisin
gi, ar ne. ' Bet pąstebėtįna tai, 
kad komunistai šnaip dabar ra
šo apie asmenį, kurį jie pirma 
kėl® į pa$iąi\g*s 
sparno” yad<air 'arl 
nistams asmepį.. • _

Indėnai Pietų Šiaurėje
Rašo J. Lazdauskas

prieinami tropiškų girių kalnai 
misteriškai slepia 50 tūkstan
čių analfabetų, kurie visai nefi- 
guruoja statistikose, nė Civili- 
niamė Registre!

(Bus daugiau)

bu, kiek patobulinus gamybos 
receptą, galima pagaminti ge
resnius ir sveikesnius valgius, 
nesekant sudėtingų užsieninių 
rocępty.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Tolimoji Argentinos šiaure

o

Tsb.

MIRĖ PAŽANGUS 
PROFESORIUS

Kaune netikėtai mirė Lietu
vos universiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto profesorius 
Vladas Dubas, sulaukęs viso tik 
50 metų amžiaus. Jisai buvo 
vienas rimčiausių jų mokslo dar
bininkų Lietuvoje, didelių ga
bumų mokytojas ir aiškiai nu
sistačiusių laisvų pažvalgų as
muo. Universitete jisai dėstė 
franeuzų literatūrą ir visuomet 
pabrėždavo didžiųjų Francuzi- 
jos kovotojų dėl laisvės ir žmo
niškumo nuopelnus. Ypač jisai 
gėrėdavosi Vųltaire’u.

SOVIETŲ ŽURNALISTAI 
KAUNE

Rugpiučio 5 d, atvyko j Kau
ną keletas sovietų žurnalistų: 
“Pravdos“ redaktorius B, Mi
chailovas, TASS'o direktorius 
L. Berezovas, “Izvestijų” re
daktorius V. Ivanovas, “Kras- 
naja Zvezda” redaktorius P. 
Petrovas, SSRS užsienių reika
lų komisariato spaudos skyriaus 
atstovas Stupakas ir Leningra
do spaudos atstovas N. Ticho- 
novas.

Svdčius buvo nuvykę pasitik
ti prie Lietuvos pasienio trfEl- 
tos” ir užsienių reikalų minis
terijos spaudos skyriaus, vi
daus informacijos skyriaus re
ferentas Jonas Graičiunas, Lie-

tuvos žurnalistų sąjungos val
dybos narys* Justas Paleckis ir 
spaudos atašė prie SSRS pa- 
siuntenybės Kaune.

Bolševikų žurnalistams Kąu- 
no “Metropolio” restorane Lie
tuvos žurnalistų sąjunga suren
gė pietus, kurių metu juos 
sveikino “L. Aido” redaktoriaus 
pavad. V. Kemežys. J jo kalbą 
atsakė '“Pravdos” redaktorius, 
Michailovas. .

Taigi čia matome, kad bolše
vikų laikraštininkų priėmime 
dalyvavo oficialiai Smetonos 
valdžios ' 
dienraščio redaktorius. Ameri
kos komunistai turėtų prieš to
kį bčlševikų žurnalistų sėbre 
vimą su smetonlaižiais užprt 
testuoti.

LIETUVIAI IR VILNIAUS 
KRAŠTO SAVIVALDYBĖS

• f ' /.
• ■ **••*•*•* - , i. -  i.

‘ “V. žodyje” vienas asmuo ra
šo, kad Vilniaus krašto' savival
dybėse lietuviai turi labai ma
žai įtakos. Nė viename valsčiu
je, kur gyvena lietuviai, nėra 
vaito ir valdininkų lietuvių; 
valsčių tarybų daugumą sudėto 
nelietuviai. f

Tas rašytojas pataria lietu
viams Vilniaus kraštę daugiau 
rūpintis savivaldybių reikalais, 
nes jų reikšmė tolyn darosi vis 
didesnė. 5 1 ’

Federąle Pagalba 
Priemiesčių 
Mokykloms

atstovas ir fašistų j?1'
—- — J _ 1 _ 4-~ m A —- - - t

CABALLERO JAU BEVEIK 
IŠDAVIKAS

——t-—
Iš visų Ispanijos socialist 

Maskva ir jos pakalikai labiat 
šia gyrė buv. premjerą Larg 
Caballero. Mat, Caballero vade 
vauja “kairiam] am” Ispanijo 
socialistų partijos sparnui, ku 
ris priešinasi vadinamiems “de 
šiniemsiems” socialistams s 
Indalecio Prieto priešakyje.

Per ilgą laiką komunistai ge 
rėjosi Caballero “revoliucingu
mu”. Komunistų laikraščiai 
nuolatos kartodavo jo žodžius 
apie “bendro fronto” reikalin
gumą, apie Rusijos “darbiuin-

Federąle valdžia, per Public 
Works A.dministration, pasky
rė $71,182 Berwyn ir Oak 
Lawn priemiesčių mokyklų re
montui ir statybai. Berwyne 
jus padidinta LaVęrgile moky
kla, o Oak Lawn švietimo ta-

Sapno miestas. — Indėnų 
papročiai. — Jų nuogumo moralė. — Moterų darbas.

• - šunes, kurie neloja iš tinginio. — Laidotuvės. -— 
Kaip atiduodama paskutinė pagarba numirėliui. — 
Bandomosios vestuvės
kuriuos Kipras Petrauskas 1909 m. pirmų kartą savo 
artistiniam gyvenime suvaidjno Petrapilyje, 
ka ir bikarbonato; — Kolektyviiiė teise, 
mas ir primityviški vaistai kovai prieš jį. 
savybė.— Turkų ir indus ų rasių mišipys. 
moka kalbėti lietuviškai. —
4 

(Tęsinys) i
Koką ir bikarbonatas

—Iš kur indėną! gauna ko
ką? klausiu tautiečio*-

—Neteko- man pačiam maty
ti gyvų 'koka medelių Argenti
nos šiaurėje. Tik argentimečiai 
pasakoją; - kM koka senovėje, 
indėnai importljLpdavo ant mu-j Užtenka sumaišyti koką su bi
lų iš Peru ir Bolivijos. Bet karobnatu, kaip yrą žinoma, 
šiandien, kiek žinau iš muiti
nės ir polkiĮos valdiųinkų pra- 
ncšiipų spaudoje, tai koka, ku
rių lapais naudojasi indėnai nuo 
neatmenamų laikų, Argentinos 
ir kitų, j^ietų Amerikos respub
likų miestai užpildomi kontra
bandos kęlim *'

—O kas S kontrabandą ope- 
piojaf ■■ • j
a —Kaį norėjau sužinoti, <tai 
vienas indėnas apie tai man pa^ 
aiškino lakoniškai;, kaipMr visij 
indėnai: ‘ ?

—Vaikas esi!... \ š
—O kaip indėnai pasigamina ; 

tą “akužiką“, apie kurį jau mi- 
nėtoj.e;?'’; ■

—Sukin.^|amasis po vieną in- 
denų. fetbvygi^..'įmačiau vieną 
gražią indę ’ gaminant pietus... 
Įsidėjusi į molinį „indą koka la
pus; kpkwtai//kbččlu juos try- 
ne tol, kok pagamino tešlą. To- 
ji -tešla, tai“akužiko” (taip ją 
vadina indėnai), kurią kranito, 
■lyg tabaką už lupų, užmetę, iš
tisas dienas. Dar kitą prepara
tą mačiai^rudšiant: koka lapus 
sumerkia į vandenį moliniame 
inde, ir vėliau juos sumaišo su' 
baltais milteliais, pročk^mis.

—Kaip vadinasi tie milteliai,’ 
pročkos? <• i

—Tai bikar^pnatas.
-—Kaip tas Veikia' indėnų 

sveikatą? •— klausiu tautiečio.
’ — Man rodos, ' kad neklydau 

manydamas, jog indėnai, nuo 
netemenamų laikų vartodami 
koką, neša sau žalą. Tiesa, ko
ltą vartojimas indėnams visuo
met buvo Maištingas. Vertas 
pats tas kramtymas: priverčia 
dirbti burn^ ir skilvį, sumaišy
dami žolių kąsnius su seilėmis, 
užgesina (troškulį ir apgauna 
apetitą. Bet indęnų organizmas: 
kenčia tokius pat skausmus, 
kaip ir nuo alkoholio, vartojant 
koką kaipo arbatą arba kavą. 
Daugybė laukinių žmonių-injė- 
nų ištisas ‘ dienas praleidžia 
kramtydami tą paslaptingą žo
lę. Bet ateina momentas, kada 
indėnų orgaįnizme Užsikemša' 
seilių liaukos, išdžiūsta burna,. 
— prisįeina išspjauti laukan

Gaisrai Rietave
papročiai. -

“Julija ir Romeo” miške,

Ko-
- Paliudiz- 

Niįo- 
Indė

- Kova be smurto.

ĘAIP EINAMA PRIE 
LIETUVOS ELEKTRI- 

FIKACUOS
Jau galutinai nutarta steigti 

“Elektros” akcinę bendrovę, ku
rios tikslas bus tuo tarpu įsta
tyti rajonine^ elektros stotis 
ir rengti visos Lietuvos elektri
fikaciją. Tuo tarpu nustatyta 
pagrindinį bendrovės kapitalą 
sudaryti ne 10 milijonų, kaip 
pradžioje buvo manyta, o tik
tai 6. Nes visų 16 mil. pirmais 
mėtais vistiek nebūtų reikalo

—O gal vartoja koką ir bal
tieji žmonės?

—Koka vartojimas šiandien 
apima ne. vien tik indėnus. Taip 'panaudoti, o kai reiks, bus ga- 
pat ir kai fciirie baltieji jau pa- “ 
žįsta kojką. Jiems priklauso vie
nas išradimas. Jie išrado koka 
vartojimo manėrą, kuri praša
lina seilių liaukų užsikimšimą.

džios mokyklai ka lapus

Mrs. Dixie Bibb Graves su savo
Alabania valstijos gubernatorium Bibb Graves, kuris ją 
paskyrė seųatore Was'hingtone. Ji laikinai užims vietą 
.senatoriaus Hugo L. Black, kurį prezidentas Roosėveltas 
paskyrė aukščiausio teisino teisėju. Actne Photo
■* ** . j - . -Vjlpr-

kad iššaukus seilėj imą. Indėnai 
vartoja šį išradimą vietoj eko
nomijos, nes ta pati koka por
cija, jei ji sistematizuojama su 
bikarbonatu, tinka kelioms die
noms. Prieš eisiant miegoti, 
kąsnį galima išspiauti iš burnos 
kur nors į kampą, o ant ryto
jaus — vėl įsidėti tą patį kok^ 

; kąsnį į savo bumą! Kada 
indės parduoda už 40 centavų 
malkų, užsuka į vaistinę. !čia 

i nusiperka už 20 centavų koka 
lapų, už 20 centavų —• bikarbp- 

: nato... Esu tikras, kad nebus 
netikėta sensacija, jei kurią 
dieną indėnai, pasinaudodalpj 
baltųjų jšradimu, pradės daryti 
eksperimentus patys savo ini
ciatyva: nusipirks eterių, jį 
maišys ant pusės su koka

i pais, ir,.kokainą!...
Indėnų justicija.'

Ką gero galite pasakyti a- 
/ pie teisinę indėnų santvarką?— 
klausiu tautiečio.

—Teko vizituoti taip pat kai 
kuriuos indėnus, gyvenančius 
Sęnilloša rajone, kuris randasi 
prie pat Tartagolo gyventojų 
rubežiaus. Mane lydėjo vienas 
inteligentiškas -vokietis, ponas

'J. A. Lessing’as.
—Gal giminaitis to rašytojo 

Lessingo, skaitomo kaipo vieno 
iš pirmųjų Vokietijos drama
turgų ir literatūros bei meno 
kritikos fundatorių, kuris gyve
no ir kure tai^) 1729-1781 m.?

—Galimas daiktas, kad Šis 
mane lydėjęs J. Ą. Lessing tu
ri šiek tiek giminystės ryšių 
su anuom Gotthold Efraim Les- 
sing, bet apie tai neteko pasi
kalbėti. Tik tiek žinau, kad ma
ne "lydėjęs Lessing žino lauki
nių indėnų gyvenimą Argenti
nos .šiaurėje, kaip savo paties 
pirštus. Gyvena $enillosa rajo
ne, kur varo didelę prekybą len- 
tofiiis, *

—Ką Lessing pasakojo apie 
indėnų justiciją?

—šitie indėnai, — sako man 
Lessing, — praktikuoja komu
nizmą nuo tų senų laikų,1 kada, 
apie komunizmą niekas nė sap
nuote nesapnavo. Tai laukinis 
komunizmas, gal šiek .tiek pa
našus į stalinizmą... Jų “tribus” 
(vadas ir kunigas — 'valdovai), 
teisės ir teisių plotmėje neturi, 
aukštesnio už save organo 
indėnų visuomenės. Justicija, 
pavyzdžiui, praktikuojama ko* 
lektyviŠkai... Jei kuris iš .paval
dinių papildo nusikaltimą, ir jį 
pagauna, tai visai ramiai užmu-’ 
sa visus įtariamuosius! Visa 
giminė tyli. Neverkia. Verkti 
ieg!ąlima. Galima tik ramiai pa- 
aidoti nubaustuosius..Argen- 
iinos policija negali kištis į? “ko- 
nunistinį“ indėnų gyvenimą, 
igs jie turi savo valdžią, kuri 
nė kiek, arba labai mažai, pa
naši į demokratišką Argentinos 
santvarką... Kaipgi kišis Argen
tinos policija ten, kur sunkiai

su-

įima kapitalą padidinti.
Visų pirma numatoma staty

ti elektros stotis prie Rekyvos, 
kuri aptarnautų šiaulių-Radvi- 
liškio-Šeduvos, ateityje net Pa
nevėžio rajoną. Paskui numa
toma statyti Minijos upės bent 
dvt stotis Telšių-Kretingos rar 
jonui. Vėliau — 1940-50 metų 
gal butų jau statoma didesnė 
vandenine elektros stotis ant 
Neries upės, o vėliau bus priei
ta ir prie didžiosios elektros’ 
stotas ant Nemuno. Taigi, tos’ 
didžiosios stoties teks dar lauk
ti apie 20 metų. Tai supranta-' 
ma. Iš kanto ją pastatyti per 
sunku butų ir pinigų surinkti.

Vieną didelę stotį turėti be 
pagalbinių vistiek neįmanomą 
ir pavojinga. Jeigu kas nors 
nepasiseka, kas nors sugenda, 
tai liga sutaisoma, reikia gi tu
rėti energiją, kitaip viskas su
stotų ir butų'didžiausi nuosto
liai. Visas kraštas liktų be ener
gijos. Tad pagalbinių rajoninių 
stočių vistiek reikia. Tad nuo 
jų ir pradedama, čia ir kapita
las pamažu susiorganizuos, ir 
aptarnautojų prisiauginsime ir 
elektrą suvartoti pamažu natū
raliai prisitaikinsime bei įprast
ine.

Bendrovėje didesnę akcijų 
pusę turės valstybė, o kitas ga
lės pirkti savivaldybės ir priva
tus asmenys. Elektros energi
jos skirstymas vartotojams nu
matoma pavesti savivaldybėms. 
Kaina busianti nustatoma atsi
žvelgiant vartotojų, savivaldy
bių ir valstybes reikalų.

Tsb.

RIETAVAS. šeštadienio 
naktį Rietavo miestelyje-kilo 
gaisras. Andriejavo gatvėje už
sidegė vienas medinis tvartas 
ir, plėsdamos! ugnis, greit ap
ėmė dar du trobesius. Kadangi 
buvo vėjas, kuris padėjo gais
rui plėstis ir sudari pavojų, tai 
ugniagesiai buvo iššaukti ir iš 
.kitų kaimyninių miestelių, net 
iš Klaipėdos; tačiau klaipėdiš
kiai ugniagesiai nuo pusiauke
lės buvo sugrąžinti, nes gais
ras jau buvo lokalizuotas vieti
nių ugniagesių pastangomis.

Sudegė tik trys trobesiai, 
nuostoliai nelabai dideli, bet 
išgąstis Rietave buvo labai di
delis.

—Keletas dienų prieš tai Dar
bėnų miestelyje, Kretingos ap
skrity sudegė miškų urėdijos 
tvartai su daržine ir eigulio 
namas. Tvarte sudegė 5 karvės, 
2 šunes ir kalakutas. Įtariama, 
kad buvę padegta.

Darbėnų vals., Akmenalių 
kaime sudegė ūkininko Pr. 
Stetnickio jauja. Tą pačią die
ną Darbėnų vals. Serapinų km 
griaustinis uždegė M. Daukšie 
nes klojimą. Klojime buvo su
krauta daug statybinės medžia
gos (rąstų), kuri visa sudegė.

GERINS LIETUVOS KAI
MIEČIŲ VALGIUS

kaime vartojami 
prasti ir nesudė- 
kur kaime nemo- 

paįvairinti ir ska-

Rudenį Kauno pradž 
mokyklose mokysis api< 

11,000 vaikų.
KAUNAS. — Dabar turi 

momis žiniomis, ateinantį šii 
metų rudenį Kauno pradžio 
mokyklose turės mokytis apt 
11,000 vaikų. Tiek niaždauj 
yra. šiuo metu1 Kaune' vaikų 
kurie1 turi mokyklą lankyti. B 
to, dar kiek lankys naujai įve 
durnuosius — penktąjį ir šeš 
tąjį — skyrius, kurie tuo tar
pu yra neprivalomi.

Mokyklų šiuo metu Kaun 
yra apie 205 komplektai. Kas 
met po keliolika komplektų pri 
auga naujų. Pernai naujų kom 
plekty įsteigta šešiolika., šiai 
metais naujų komplektų ir rei 
kės, atrodo, įsteigti bent de 
šimt.

Labai daug riešutų
ZARASAI. — Šiemet lau 

kiama nepaprastai riešutingi 
metų. Lazdynai lipte aplipi 
riešutų kekėmis,

' *1.. J.'........... ' J'11 .

Išvažiavimas,
Iš Kurio Reikia

b

Daug Ko Tikėtis

Lietuvos 
valgiai, yra 
tingi. Daug 
ka valgius 
nesnius pagaminti. Tačiau kai
kuriose musų krašto vietose 
šeimininkes paprastu* budu pa
gamina skanių, sveikų ir pri
taikintų kaimui valgių. Tie ga
minimo budai žinomi tik ma
žose apylinkėse. Kad sveikus, 
paprastus ir nesudėtingus val
gius mokėtų pagaminti visos 
šeimininkės, žemės Ūkio Rū
mai surinks visose apskrityse 
kaime vartojamų valgių recep
tus, • juos paįvirins bei page
rins ir per literatūrą ir namų 
ruošos kursus -yel grąžins į 
kaimą, šį darbą atliks namų' 
ūkio instruktorės. Tuo tikslu 
instruktorės lankys ukius ir 
surašys visus verdamus bei ke- 
paiųus valgius. Bus surašomi 
t$k tie valgiai, kurių gamybos 
budus yra sugalvojusios pačiopl silmksminti! Jau seniai betu

rėjome bendrą sueigą.
Prie apskričio priklauso apie 

20 kuopų. Tai didelė spėka. Su
tartinai veikiant yra galima 
daug kas atsiekti.. Iš išvažia
vimo galima daug daug ko ti
kėtis.

Kaip žinia, apskritis yra už-

šeimininkės. • 4 ,
Be to, namų ūkio instrukto

rės, aplankiusios visus numa
tytus ukius, surašys ir kiek
vieno ūkininko maitinimosi ap
žvalgą. Kaimo maisto gamini
mo receptams 
žvalgą pasiųs 
mams. Valgių 
gamybos būdų
naujas dalykas. Kituose kraš
tuose valgių surašymas jau se
nai padarytas. Mat, iš tos pa-

i

SLA 6-to Apskričio Reikalai.

Nors oras ^dar gražus ir šil 
tas, bet laukų išvaizda jau ki 
toniška. Jau nėra to gražių žo 
lynų malonaus kvapo. Užtat ii 
išvažiavimai-piknikai jau bai 
giasi.

S.L.A. 6-tas apskritis bus 
turbut, paskutinis su išvažia
vimu, rugsėjo 12 d., Birutės 
Darže, kuris visiems-'gerai ži
nomas ir kurį lengva * surasti.

Kad tik graži diena pasilai
kytų ir nekliudytų SLA dar
buotojams sueiti ir gražiai pa-

paruošti tą ap-
žemės Ūkio Ru-
surašymas ir jų Įsibrėžęs platų veikimo progra-
tyrimas yra no mą. Geriausio jam pasisekimo 

išjudinti užsnudusias Chicagos 
SLA kuopas!

■ / • D.
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REFRIGERATORIU
Pęo|>le> Krautuvėse Pilnas Šlakas

Madni Akiniai

Mes kalbame Lietuviškai |

Matrosiškas atsaky
mas Italijos fašistui

atsikirsti, 
tarti savo

Keisti Perkūnijos 
Šposai Laike Audros 
Chicago je

Kwiatkowski
ir parmušė

‘Na.uj į r efr iger atoriai 
verti iki $128.00 
Parsiduoda

ir aukščiau

JUOKAI
Nebuvo laiko

MES PRIIMSI-
— LIKU- 

KeJIMAIS

pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Cbevrolets, Buicks, Oidsmobiles, Lincolns, Chrys- 
lers, Packards, Pontiacs, piymouths — už net taip

Pilnai pefrįnaųjinti 
refrigėratoriai ' 
turinti , ilgų garanciją 
parsiduoda
Nuo ir aukščiau

Laike audros

Yra platus pasirinkimas visų gerųjų išdirbysčių.
General Motors, Fęigidaire, Westinghouse, Sparton, 
.Grpsley, Grunow, Norge, Gibson ir kitų. . ’

Didelė nuolaida už seną refrigeratorių mainant ant naujo
< Lengvus Išmokėjimai iki 3-jų metų

Nelaimė, jvyjio prie 2524 Blue 
Island avenue, kur moteriškė 
išlipo iš gatviakario. Automo
bilis sulaužė jai abi kojas ir 
rankąs. •

1 Keleivinis Jėktdvąs su 14 pa- 
sažieriy vos nesusikulė bandy-' 
damas, laike audros, nusileisti 
munįčipialiame airporte. Paste
bėjęs pavojų, stiprių nervų la
kūnas James Going nenusigan
do, bet skubiai manevruoda
mas išvengė kątastrofos ir nu
sileido apleistam golfų jauke, 
kuris randasi prie airporto. Be? 
sileisdamas airportan, lakūnas 
vos neįvažiavo į gelžkelio. bė
gės.

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

Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų.

imo rųšims.

KINGS gatavai padaryti, ar-

— Ar ponia pastebėjai nu
merį mašinos, kuri tamstą ap
vertė? ■— klausia policininkas.

Nukentėjusieji: “Ne, aš ne
spėjau pamatyti. Bet pasiutu
si mergina^ kuri valdė mašiną, 
dėvėjo modernų kostiumėlį iš 
tafetos, sportišką skrybėlaitę 
iš negro šiaudų, kiaulės odos 
pirštines ir žoržetinį mėslvą 
šalikutį su rausvom gėlytėm...”

biau, negu pas kitus. Purvo ko
sėjai, akmenų skaldytojai ir vi
sokie gaVnovozai, kurie maiti
nasi bananų sanvičiais ir geria 
rūgštų, kai vinegerj vyną, ži
nome kokiai tautai priklauso.

Ir aš kaipo staršasis matro
sas, turiu stebėtis, kokių velnių 
dabartinė Lietuvos valdžia imi
tuoja italioniškas metodas. Lie
tuviškai sakant, šitas rup... rei
kėtų pasiųsti pas Mussolinį, ki
taip jie sugadins ir padorų lie
tuvį ir pavers jį italionišku kur
miu.

Įstatymas nelygus įstatymui. 
■ ■ . '

Katntyniiį. pašnekesy s.—“.To- 
sios yypas vakar pasakojo, 
kad -jo žodis namuose yra įs
tatymas.”—“Taip, taip, įsta
tymas, kurio niekuomet nesi
laikoma.” ' ' s ,

Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagina

Sale for Man t or Adult. At all Druggists. j
Murinę Company* Dept. H. jS., Chicago

Remlrite. tuos, kurie
- garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Padaužų v laivyno staršasis 
matrasas, perskaitęs italionišką 
“Gazzetta dėl Popolo” ir lietu
viškus vertimus to straipsnio, 
kuriame Mussolinio pasiuntinys 
paškudina lietuvius ir Lietuvą, 
šit ką turi pasakyti:

Fašistas Sandro Volte, kuris 
lietuvius vadina panašiais savo 
išraiška į apsiblaususius ver
siąs, yra tas šmikis, kurį Lietu
vos fašistai globojo ir vaišino. 
Jis buvo pakviestas j Smetonos 
tribūną ir arklių lenktynių lai
ke įkištas tarp aukštųjų valdi
ninkų bobų, kurias jis savo raš
te irgi paškudina.

Kadangi Padaužų aukštoji 
načalstva nenori jokio reikalo 
turėti su fašistiškais juodran- 
kiais ir pusgalvio valdoma Ita
lija, ir kadangi Lietuvos dabar
tinė valdžia šunuodegiauja ir 
jmituoja italionišką fašizmą, 
todėl jai nepatogu 
tad ir priverstas ėsu 
matrosišką žodį.

Nieko nesakyčiau, 
zuotos tautos žmonės pakriti
kuotų lietuvius, bet kada į kur
mį panašus italionas, kuris visą 
amžių maitinosi makaronai^, 
spage tais, dilgelėmis ir piktžo
lėmis, kokių nė vieno krašto 
kiaulės neėda* ir nuo kurio bet 
kuris padorus gyvūnas nudvės
tų, tylėti negalima. Prisigėrę 
acto arba vinegerio, . kurį jie 
vyyu yadįnąjr nuo. pąt.ipažęns 
kasdien maukia, - ir kuris yra, 
tikra tručyzna normališkam 
žmogui, italionai leido įsigalėti 
tokiai žvėriškai valdž:ai, kuri 
skerdžia etiopus, ispanus ir Ita
lijos žmones padarė apskretė
liais, suskiais, glušais, vergais 
ir pasalingais vilkais. Tie gy
ventojai tiek nususo, kad džiau
giasi ožkos pieno kada gavę ir 
šalies kaimai yra* ožiais pasmir- 
dę. Utelių ėdami, užmiršę šva
rą ir neišgalėdami švarių skal
binių, jie verčiami juodus marš
kinius dėvėti, kad purvinumas 
nesimatytų.

Namie neišauklėti ir nieko ne
išmokinti, tie, kaip yra sakoma, 
popiežiaus vaikai ir svetur ir 
vargą kenčia ir visokias svinst- 
vas daro. Niekas nenori gyven
ti jų apgyventose apylinkėse, 
visi bijo net ir praeiti jas nak
ties laike. Brudas, sma'rvė, ap
sileidimas, žiaurumas ir išgvę
ri mas charakterizuoja netoli vi
sas italionų apgyventas vietas 
Amerikoje. Užpuolimai ant vie
nas kito ir net kitų žmonių pei
liais, britvomis ir revolveriais, 
juodrankiški žygiai, žmogžudys
tės, žmogvagystės ir visokis

PATRUKĘ?
RaiŠtys viso 
RODY BRAL^, _ 

„........ ' r
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam Fp cialistai 
planavime ir padirbime dirbtinių 
dalių ir vusų kitų jąidkslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kuria yda, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose ppr tris 
gentkartes. L r

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moterie prižiūrėtojai. | 

chicago mopedu; gū.
183 W. lake St

Arti prie Wells Street. z-

— Kad žinotumei, kaimyne, 
kaip gražu Kaune! Viskas elek
triška. Viešbutyje ant sienos 
pamačiau daug sagučių, kai 
prisiliečiau vieną — staiga at
ėjo graži tarnaitė ir paklausė 
ko man reikia.

— Na ir. neprotingas tu, — 
pertraukė jį kaimynas, — ko
dėl neatvežei keletą tokių sa
gučių? :

TaZ pimas kartas
Ponia Kopūstienė pirko 

puikų,., geros veislės kambarį? 
nį šuniuką) kurį nepaprastai 
mylėjo. Tačiau kažkodėl ne
trukus šuniukas pastipo. Po
nia Kopustįenj susijaudinus 
nuskuba pas pažįstamąją, iš 
kurios buvo jį pirkusi, ir skun
džiasi ja ištikusia nelaime.

—Argi tikrai? ■ nustemba 
pardąyusioji. — Kaip galėjo 
atsitikti!' Tai pinrias kartas: 
pas mane jis taip nė karto ne
buvo padaręs...

Jers, Packards, Pontiacs, piymouths 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai didžiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chicagoje — virš 20 metų biznyje.

NEREIKIA JUMS IR CASH
ME SENĄ KARĄ KAIPO {MOKĖJIMĄ 
ŠIĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMO 
IKI 2 METŲ.

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
IŠvalom, sutaiso m ir suprosinam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ir dirbame Jeketus. Darbas garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės pas mus

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.

MANUFACTURlNa

2536 West 63rd Street
M. T. Kezcs, vedėjas

4183 Archer Averrtię
J. Nakrošis, vedėj as

Pataisyk Stogų ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
ųjų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų d engėjas.

A Leonas Roofing Co.
8750 WALLACE STRĘET 
VAI UATH WAPh

Ponia: “Onute,''jus vėl išval- 
get saldainius, kuriuos buvau' 
bufete paslėpus. Atminkit, kad 
Dievas viską mato”.

Tarnaite: “Pas tokius netur- 
tingus žmones, kaip mes, jis 
tikriausiai žiuri pro pirštus”.

AVROLEK Stiklais 
'ARBA TOLUMUI 
Akim

Užbaigti su Ultra-Mokslišku Išekzaminavimu-. pas Winner’s Tiktai! 
Padirbti musų pačių Laboratorijoj—Parduodami musų pačių 

Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą 
APDRĄUDOS CERTIFIKATAS DYKAI 

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

Pasitarkit ru musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus,... Mes 
specializuojamas Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly 
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

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

Užbaigimui sezono, Peoples Krautuvės turi išparduoti 
didį bįtaką puikiausių refrigeratoriįi specialiai sumažin
tomis Kainomis pųo 20% iki 40%.

Millworko, Wall Boards, Asbestas 
Gontų, Roofing

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

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

0. M. Zeis Lumber Co.
William Ory, Mgr.

6401 South Bell Avenue 
Telephone, Republic 7900

DRAUGIŠKA
TRANSAKCIJA

ABlfeM:
Atsakomybė ir nauda. Mes prak
tikuojame savo tvirtu įsitikinimu, 
kad paskolų apyvarta turi būti 
draugiška, sąžininga transakciją, 
abiem pusėm prisiimant atsako
mybę ir imant naudą.
^Kreipkitės i mus šiandien su 

savo problemomis.

Yra už ką.
Onyte'.—Ach, kad tu bent 

vieną dieną butumėi toks ir 
mokėtum taip mylėti, kaip tie 
kavalieriai filmoje...

Jonas>—Bet tu ^turėtumei 
suprasti, kiek jie už tai gauna.

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST. prie lOih PLACE
Nariai FEDE^AL RESERVE SYSTEMOS IR ‘ '

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

FOR1T-AV \:w J.

YourEv'eS
norite for Free Eye Book

IŠTEKA — Wanda Perry, 
viena iš jaunųjų žvaigždžių 
filmuose, kuri rengiasi iš
tekėti už Dr. Irving J. 
Brownc, 23 metų identisto 
Hoilywoodc, Gal.

automobilis 
suvažinėjo 66 metų Mary Za- 
vis, nuo 18Q0 West (18th st.

‘ EINA
Milžiniškas Išpaioaviinas!

NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE PAS

- U. S. AUTO FINANCE C0.
Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo
delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.

čia yra visų karų išdirbysčių
1937 ir 193$ — į___ 1^, _____ -
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslerš, De Sofos, 
Dodges, Piymouths, Fords, Nasttes, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Terraplanes, Wiliys , Pa
ckards. i

PALYGINK—PASIRINK KOKĮ GERIAUSIAI 
mėgsti ir sutaupyk daugiau ’ negu pu- 
Sg. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLĮ 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

Tik pamanyk, naujutėlis karas už tktai $395 — 
su 90 dienų garantija ir 10 dienų bandyti.

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935

Paini pavardė
Vienoje valstybėje išleidus 

įstatymą įkeisti netinkančioms 
ar sudarkytoms pavardėms, į 
keitimo registracijos biurą at
eina pilietis.

Tamstos pavardė?—klau
sia registratorius.

Gaisras.
Bet j irk ji gana graži.
Tamstai ją keisti?
Matote, kai aš skambinu 

kam nors telefonu ir sakau čia 
Gaisras, — man visuomet pa
taria iššaukti ugniagesius, ar
ba, metę su manim kalbėję, 
patys iššaukia.

Kur įrodymai...
Du draugu eina gatve ir su

tinka šviesiaplaukę merginą. 
Pirmasis godžiu žvilgsniu ją 
palydi ir taria:

— Ach, myliu šviesiaplau
kes... man tik tokios patih-

Laike smarkios audros, ku
ri užklupo Chicago ketvirtadie
nio vakArą, perkūnija pridarė 
daug keistų šposų.

Pirmiausiai ji trenkė4 gara
žą. ties 1011 South Boulevard 
Oak Parke. Garažo elektros 
vielomis perkūnija “įlindo” į 
garažo vidų ir atsimušė į auto
mobilio radiatorių, prį& kurio 
buvo prisiglaudęs savininkas 
Earl Sno.w, 45 metų amžiaus. 
Perkūnija nusviedė jį į garažo 
sieną ir taip pritrenkė, kad per 
ilgą laiką jis buvo be sąmo
nės.

Kitas panašus įvykis įvyko 
prie 47th ir Western avenue, 
kur Marion Kwiatkowški, 18 
metų amžiaus, 4551 S. Mozart 
avenue, štovėjo atsirėmęs į 
gatviakario vielų stulpą. Au
dros nutrauktos “gyvos” vie
los staigiai palytėjo stulpą. Per 
jį penėjusi srovė 
apdegino (veidą) 
ant žemės.

DIENĄ ŠVENTADIENĮ

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

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

Didis Išpardavimas
Kainos 

Galutinai Sumažintos

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI
\ Pavargusiom

—• Bet juk tavo žmona juo
daplauke? — nustemba antra
sis.

— 0 iš kur žinai kad aš ją 
myliu?..

usu
f/rnupjHĘ,

WINNEROPTICALCO

OUALITY 
MILLWORK
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Petrą, Marijoną Silin- 
čius aplankė garnys

AUBURN PARK. — Rugpiu- 
čio 15 d. jaunuoliams Petrui ir 
Marijanai SihnČiams, 8256 So. 
Emerald avenue, garnys, be- 
skraidydamas po Aubum Parką, 
padarė vizitą. Jis paliko dova- 
nų 17 svarų sūnų. Motina ir 
naujagimis yra sveiki ir netru
kus grįš iš ligoninės namo.

—Senas Petras.

Petras Silintis 
jau pasveiko

AUBURN PARK. — Petras 
Silintis, savininkas “College 
Inn,” 8258 South Emerald avė., 
jau pasveiko. Apie porą mėne
sių atgal jis buvo sužeistas au
tomobilių nelaimėje.

Taipgi neseniai pasveiko p. 
Silinčio didelis gražus Buick 
automobilius, kuris “susirgo” 
kartu su p. Silinčiu. Dabar abu
du vėl draugauja.

—Senas Petras.

Ruošiasi
Vestuvėms

MARQUETTE PARK.—Rug- 
sėjo 11 dieną, 5 vai. popiet, su
skambės vestuvių varpai pane
lei Bronei Senulis, 6016 South 
Francisco avė. ir jaunikaičiui 
Stasiui Janas, kuris taipgi yra 
Marąuetteparkietis. Kuh. Baltu
tis suriš jaunuolius amžinu ry
šiu' Nekaltos Marijos bažnyčioj. 
Puota bus p. Juškos svetainėj, 
Brighton Parke.

Kiek teko nugirsti, tai vestu
vės bus didelės, nes jaunoji tu
ri daug giminių, draugų ir daug 
svečių užkvietus dalyvaut ves
tuvėse.

• 11j > r iBronė Senulis Birutės ir Nau-, 
jos Gadynės veikli narė. Jauna
sis gerai pamokytas jaunuolis 
biznierius, turi savo geležies 
krautuvę prie 63rd ir Francisco 
avė. Abu jaunieji gyvena su .tė
vais. Po vestuvių jaunavedžiai 
žada išvažiuoti į California me
daus menesiui.

SUGRĮŽO — Chicagietė Mrs. Lucille Crofoot Des- 
plaines policijos nuovadoje, kur ji atrado savo tris sū
nūs, dingusius 12 dienų atgal. Policija juos , užtiko 
Northsidėje. Jie pabėgo iš namų “pamatyti pasaulį”. Iš 
kairės dešinėn, sūnūs NVilliam, 14 metų; Robert, 11 ir 
Jack, 10. šalo brolių (stovi sesuo, Doris.

Patarimas Tėvams

Tad geriausio gyvenime pasi
sekimo linkiu ir aš.

—A. D-nė.

Artinasi mokslo metai, bai
giasi vaikučių ^tostogos — 
linksmusis laikas. Taigi, pra
sidės rūpesčiai, vėl vargas su 
tomis pamokomis. Negana to, 
tie rūpesčiai ir tie pamokų 
vargai šįmet prasidės dar ir 
anksčiau, t.y. savaitę pirmiau 
negu praeitais metais. •

' Bet, visi tie vargai yra nu
galimi, jei tik sveikata gera. 
Mes visi žinome, • • kad musų 
vaikučius labai ‘dažnai tonsilai 
vargina. Kada tonsilai pasigau
na, aišku,- kad tada vaikas ne
gali, kaip reikiant, ir savo pa
mokų atlikti. Tonsilus reikia 
pagydyti, geriau pasakius, pa
šalinti, jei jie trugdo. Tą jus 
lengvai galite atlikti Douglas 
Park ligoninėje, 1900 S. Kedzie 
avenue. ' \ . S. ■

Iš Lietuvos
Atvažiuoja
A. Ručinskienė.

Rugpiučio 20 d. sėdo į lai
vą Liverpoolyje, Anna Kučin- 
skienė, paeinanti iš Urneliškių 
kaimo, Vabalninku vai.

Atvažiuoja pas savo vyrą 
Aųtaną Kučinską, į St. Charles, 
III.

Padaugino - -m 
Gatviakarių 
Skaičių

Nauji rekordai iš 
Lietuvos

nausko su Kauno Hofmeklerio 
orkestrą. Įsigykite šiuos rekor
dus ! . (Sp)

Daugelis lietuvių skųsdavosi, 
kad negauna naujų Aregordų - 
plokštelių, o visiem, norisi ką tai 
tokio naujo savo kalboje. Ypa
tingai kiekvienam žingeidu iš
girsti kokias dainas dabar dai
nuojama Lietuvoje, Kaune, di
desniuose miestuose ir sodžiuo
se? Kokie nauji dainininkai?

Musų žinomas radio prograr 
mų pionierius Juozas Budrikas 
ir čia pasirodė pirmas, nes šio
mis dienomis aljlaįke keletą 
tūkstančių naujų rėkordų - plo
kštelių, padarytų Lietuvoje. Da
bar galima jų gauti Budriko 
krautuvėse, 3409-3417 S.^Hals- 

i 1

ted St. Kaina pigi, tik 75 cen
tai. ■ /

Galite gauti sekančius rekor
dus: No/V-14C62: Rytiečių mei
lė ir Spatidoš balius. No. V-14- 
063: Kanarkų Fokstrotas ir Nu
tilk, širdele, tango. No. V-140- 
64: Rudens Pasaka, Slowfox ir 
Veltui prašysi, tango. No. V- 
14$65 Vyrai užkim, fokstrotas 
ir Paskutinis sekmadienis, tan
go. No. V-14066 Nepamiršk ma
ne, anglų va'lcas ir Ruduo, tan
go. 1

šie visi rekordai yra įdainuo
ti žymaus dainiilihko A. Saba-

(Sp)

Netaiką Taikos 
Teišėjo šeimynoje

------- -—- ‘
Mrs. Veronica. Lainbert, 1 

žmona Summit, Illinois taikos 
teisėjo, Ira P. Lambert, 7337 
West 55th Place, Chicagoš Su- 
perior teisme užvedė divorso 
bylą.

Netekęs Regėjimo - 
Pasikorė

Apakęs ir žinodamas, kad 
negalės gauti dąrbo, bet turės 
gyventi iš išmaldų, pasikorė 67 
metų amžiaus cicerietis Frank 
Lepert, 3318 South 50th Ct.

DYKAI VISIEM SERGANTIEM!
Vengkite operacijų, Vėžio! Kad 

įrodyt, joj/ei jus galit pasveikti be 
operacijos—nežiūrint, kokia jūsų 
negalia butų-—the “Safe Home 
Treatment Service”, įsteigta lais- 
niuoto daktaro priežiūroj, teikia 
jum DYKAI Patarimus arba DY
KAI Ekzaminavimą. Taipgi dykai 
$1.00 Herbai Remedy arba gydy
mų tinkantį jūsų padėčiai už $1.00 
ir $2.00. Atsilankykit, telefonuos 
kit arba rašykit. '
HOME TREATMENT SERVICE 
30 metų sėkmingo privataus paty

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

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

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ. 

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

/KARUS 
Chrysler Sandėly 
3910 OGDEN AVĖ. 

(Arti Crawford 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 ........ 
DODGE *36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET '36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan ......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
FORD ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DE SOTO /36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

PROGRESS
KRAVTUV£
DABAR SKELBIA DIDI
-h'; Rugpiučio Mėnesio

Išpardavimą
.. . SIŪLOMĄ GRAŽIOS PRĘJ^S.;
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495

Sekmadienį atdara, 
visą dieną

PLYMOUTH ’37 vartotas, 595
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished ...................... .
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow
6- p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE ’36 5-pass. 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas ......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ...........
PACKARD. naujas, ’37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 335
NASH ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan .............................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

845 
545 
475 
495

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

Chrysler Sandėlis’
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių 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. /

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Prilstatom bil© kur Chicagoje.
• k

Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Run, Virginia

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75 
$9.00 

$13.35

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI

PALAGUI PAGELBA CEfl
LIGONINĖJE ......_..........

PALAGO PAGELBA <Of|
NAMIE už .........................

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

• RESTAURANTAI

HOSPITAL

Avenue
5727.

California-Chicago 
Atostogos Automobiliu

Advokatė Stella Strikol, 134 
N. LaSalle St., pasikalbėjusi 
su p. J. Zymont, Naujieniečio, 
A. Zymonto žmona, pareiškė, 
kad ji rengiasi atlankyki Ca- 
liforniją. Visą kelionę mano at
likti automobiliu. Kas su* ja 
daugiau žmonių važiuoja, ne
paminėjo.

Iš Chicagoš važiuos tiesiai 
į Denver, Colorado. Ten apžiū
rės visus kalnuotus parkus, pa; 
skiau sustos Salt Lake City, 
ten inaudysis sūriame vande
ny. Taipgi apžiurę^ nepapras
tą įdomią Mormon Tabernacle 
ir gražią Mormon Temple.
' Pakeliui sustos prie Bouldėr 

Dam ir Lake Mead prie Las 
Vegas, Nevada. Los Angeleč, 
California, atlankys Holly- 
wood. Apžiurėjus Hollywood, 
važiuos į San Diego ir Old 

/Mexico, ten praleis bent porą 
dienų. '

Atgal grįždama prie Grand 
Canyon,. pervažiuos per visą 
Painted Desert, the Petrified 
Forest. Iš ten pasuks į Taos, 

‘New Mexico, kad apžiūrėti 
“Indian relics” ir “sand paint- 

99 ' ings. ' . % •
Paskiau pasuks pro Ozark 

kalnų apielinkę.
Reikia manyti, kad p. Stri

ko! turės “glorious time!”
Iš šios savo žingeidžios ke>- 

lionęs -ketina daugiau parašy
ti. Lauksime.

— Pažįstamas.

• ■»

Slėpėsi Nuo Lietaus
Bet Visvien Sušlapd

Apie šimtas moteriškių, dir
bančių rūbų siuvykloje, ties 

'227 West Van Buren street, 
pasiliko dirbtuvės viduje po 
darbo valandų, laukdamos lie,- 
taus praeinant.

Netikėtai dirbtuvėje užside
gą skudurų krūva ir tuojau 
pradėjo 'veikti _ automatiniai 
švirkšliai. Jie gaisrą i/žgesino, 
bet tuo pačiu laiku visas mer
ginas . išmaudė. \

Chicago Surface Lines . va
kar padaugino. gatviąkarių 
skaičių keliose dinijose, kad pa
greitinti j udė j inią ir sumažin
ti susigrūdimą miesto centre. 
Naujieji ga/tviakariar kursuos 
State, /. Broadway, Divįsipn 
California avenue linijose.

Išsiėmė leidimus 
Vedyboms

Jaccb Gūros, 28, su Viola 
Lenckus, 27

James Loveli, 26, su Anna 
Armon, 20

Benjamin Grygiel, 22, su E- 
leanor Glieva, 20

l

Clarence Lang, 26, su Evelyn 
Zemke, 23

Thomas Irwin, 40, su Anna 
Koneiwitch, 42

Reikalauja
Perskirų

Agnės Sharkuns nuo George 
'Sharkuns

Kathėrine Gurskas nuo John 
Gurskas

Gavo
Perskiras

Pauline Bagent nuo Mason ;
Bagent , '

DĖL • KINDER GARTNERIŲ
ZIR IKI 

MOKSLEIVIŲ

L. KLEIN SPECIALAS
FRENCH OIL 

CROIQUIGNOLE
PAPRASTAI JĮ 4 |

$4J>0 ; . > I ’
PERMANENT . ■' ■ I ’
Tik šią savaitę! R

Buk savo mokslhdraugų pavydu! 
Isigykit- sau gražų permanentą su 
puikiomis banguotomis garbano
mis. Tik patyrusios operatorės 
jums patarųąuja musų moderniš
kame salone. .
Moterų plaukų 
nūkirpimas i...... .
Vaikų plaukų ' 
nūkirpimas .........?

L. KLEIN Balcony
COMB PUT OP THt IEA1TEN PAVH

V

40c
25c

L.KLEIN
HAL$TEP-l4xtiUBERTY

Thb Sioe« Grcatcbt 6tor«

Garsinkite “N-nose”

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTISTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 318t Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victery 9670

Šis Moū
Parlor Setais, $85.00 vertes, 

Širptai kitiį gražių Parlor Se 
pasirinkti už, numažintas k

išdirbystčs,naujausios
parsiduoda už - 

galima < 
kainas nuo .... .....

Lengvais išmokėjimais

vertės, 3-jų dalių,\šįos 
moderniškos mados 

5 įtėngimaš: 
ir Springsi-

LOVOS — pilna; 
Lova, Springsai 
nis Matrosas už

■T4S-50

. $29-50
iki 05-00

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny įp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiloŠit—publiką pra- 
juokinsit —- pravirk- 
dinsit.

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, 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 Armine

$35.00 vertės aržuolo medžio, 
5 dalių, gražus BREAKFAST 
SETAI, kaip ant paveikslo, 
labai numažinta kaina, tik

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA- 
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- pRč 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- OCt 

\ terys ....................
No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 

NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija, 
vyrai ir 3 mo
terys .......

No. 84—MEDICINOS

Lošia 4

25*
DAKTA

RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 OKč 
vyrai ir 3 moterys

$,19-95■ < .$22-75 ■■i Smh

Lengvais išmokėjimais
i '■■■' ■■ • į J '■ 1 . ,

Didele nuolaida už senits baldus į mainus ant naujų

R
'''

3224 So. Halsted Street
'Tel. VIClęry 4226 Chicago, Illinois-

■ J. KALEDINSKAS, Vedėjas
. t?... . . . : —.—„      .............. '—' , ......... ....
Pasiklausykit musų gražių radio programų kas sekmad., 
11-tą valandą prieš piet, iš stojies WGES, 1360 Kilocgcles 

4 - ’

Užsisakydami prisiųskitfe mo- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus PaStu 
ir Telegrama. Patarnau-

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai. .

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatėm GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ale į tavernus ir i namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distrihuting Company,
J. šeštokas. Tel. Pro^nect 6012 

5652-54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIUI

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

PABST BLUE RIBBON ALUS
Marquette Park Tavern

2709 West 71st Street 
Tel. GrovehiH 8673. 

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

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
-APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT'

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Laimėjo Streikus

Viešbučiuose
Vakar penktų valandą ryto 

sustreikavo virėjai ir kepėjai 
t>rake ir Blackstone viešbii- 
čiųose, bet nelabai ilgai jiems 
teko streikuoti. Už valandos 
Ir dvidešimts minučių jie bp-. 
vo atgal prie* darbo. Vos spėjo 
streikas kilti, viešbučių virši
ninkai tuoj pasišaukė unijos 
viršininkus į konferenciją ir 
sutiko pakelti darbininkų al
gas. •

Streikui kilus, darbus metė 
nevien virėjai ir kepėjai, bet 
ir kiti darbininkai. Jie nusto
jo dirbti, simpatizuodami strei- 
kieriams.

Streiką paskelbė* Amerikos 
Darbo Ęederacijos valgyklų 
darbininkų unija.

Drake ir Blackstone yra 
“madniausi” viešbučiai Chica- ... I
goję. Juos operuoja Kirkeby 
Hotel Company, kurios virsi-' 
ninkąs A. S. Kirkeby pasirašė 
kontraktą su unija.

SUSITUOKS SU DAINI
NINKE — Harry GrindęŲ- 
Matthews, Anglijos išradė
jas (jis tvirtina išradęs 
“Mirties spindulius”), kuris 
paskelbė susižiedavęs su 
Qąnna WąlsĮcfr, buvusia chi- 
cagietę—lenkų , daipininkę. 
Jis yra 57 pietų amžiaus.

Acme Photo

4

Jono Stanulio
Mirtis “Accident”

Sučmė/Brighton- 
Parkietj už Vaiką 
UžinųšĮmą k

Vykindama koronerio džių4- 
rės- fękomendaciją, Cook apr 
skričio prokuratūra sucipę 
brightonparkietį John Maloney, 
43 metų amž., 3144 W. 38th 
street, už užmušimą 4 metų 
berniuko Fredęric Fincher. 
loney suvažinėjo vaiką 
mobiliu. Maloney yra 
inžinierius.

auto-; 
miesto

RA D/O
“Naujos Gadynes” 
dąinininkąi

•^■MMRr"******1*1"****11^

Primintiųa rą^įo klausyto
jams, kacl ryt, sejtmadipnj, 11 
vai. prįęš, piptus, bi|£ reguliariu 
sękmadienįp 
kurį leidžia savo pastangomis 
I^roįress Furniture CpųĮpąjįy 
krautuvę, ^224 So. HąĮstęd St.

šių prograpių išpildymu pęrĄ 
yąrtojamą rekordai - plokštelės, 
bet visuomet, dalyvauja žymus 
dainininkai ir muzikai.. « '

Taip ir ryt, “Ną.'ųjpsios Ga
dynės” dainininkai, vadęvaująnt 
Steponavičiui, patieks cĮaug gra 
žiu ir melodiskų dainų ir muzi
kus. -

Prie to fyus g^rų žinių iš vi
suomeniško judėjimo ir Prog- 
ress krautuves prekybos eigos. 
Dabar yra progos susipirkti vi
sokias namų reikmenis dideliu * 
pinigų sutaūpymu.

Budriko programas
WCFL

-J.

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS
J.1. įĮ!1*' . ■'.—I. 1 ,*■■*—1  “J • r““ — * — . ■ I — - — . - ■ •  ■   1

Miscellaneoųs Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Tel. Victory 4965 
STQGpu^GXšTfi

Mes dengiame, ir pataišoiiie visokios 
rūšies^slogii& taipgi dirbame' blėtaes

‘ ^BrerDGETOKT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

RENDON ; KAMBARYS apšildo
mas, prie mažos šeimynos-rsu ar 
be valgio. Groveliill 3825. / ‘ k

3

Real Estate For Sale
Narnai^-Žeme Pardavimui

NAMĄ SU TAVERNO bizniu par
duosiu arba mainysiu į 2 fiatų na
mą. Priežastį patirsite vietoj.

3427 S. Wallace Street

Fanus for Sale
UkiąiPąnUyiiįti

Cook apskričio koronerio 
džiurė, kuri per kelias dienas 
darė jauno lietuvio Jono Sta- 
nulio mirties tyrinėjimą, nu
sprendė, kad mirtis buvo .— 
“accident”. Stanulis, 27 metų 
jaunuolis, prigėrė besimaudy
damas Michigan ežere, prie 
49 th street kranto. Nardyda
mas vandenin jis atsimušė į 
povandeninę uolą neteko sąmo
nės ir žuvo.

Gyveno tjes j6<)2 So. Fair- 
field avenue, su tavais. Jo ku-

Siunčia 50
Chicagiečių'
Kinijon

kųrįosTarp l,2Q0 juripinkų, 
U.S. laįyynp depąrtąrneptąš: 
siunčia Kinijon, yra 50 chica- 
gieeių. Jurininkai išplauks į 
šanghajų, kur eina* 7pr}^iąi, iš: 
San Diego, CaĮifpppįą. eĮįe 
čiami apsat?gqjįmųį ąnjgpkie-'

į gyvybių įr fpiTp ^istrik'-įhas buyo išgpiebtąs iš ežero čių gyvybių įr tgiįp < 
pereitų šeštadienį.-

Iš 'galingos WCFL rądip sto
ties pasiklausykite šį sekmadie
nį, nuo 7:30 iki $ vai. vakaro; 
puikaus rądio progratno. 'Ypa
tingai yisięms tiįrąi bus malo
nų pasiklausyta šaunios Budri- 
ko rądįp orkę^titos įr Daliją 
gyažių jiurinių. šiuos prpgramus 
per 8 mėtųs, be <ę^i:au}Į0S lei
džia savo lėšomis Jos. F. įJud- 
rikąs, kųrį^ užlaiko puikią ra- 
dių ir. muzikaliu irĮstrųmęųtų 
krautuvę adresu 3417 S. 
sted St., o dabar jau atidarė 
naują modernišką rakandų 
krautuvę — Budrick Furniture 
Mąrt — 3409 S. HąĮsįįejį St., 
kurioje yra' užlaikomi ^rąziau- 
sį nąhių ®v-r"
liiaąR?' — y^ą pą^ųpdanąį pi- 
giomis kainomis. Yra duodamos 
įtmmtaųps >.

U ątsiląnk^TįJąifeĮyti ‘šį’pM hąų7 
7'^ps krautuvės. ■

1 K ----------------- ■ ■ ■ '................... ..................

' ■ ,, .. .iĮt-i 11 .. y... ..........
KAMBARYS prie nia- 

žoš šeimynos. *70Q7 So. Ąrtesiąn ĄVe 
Aritrbš lubos; ' '

•r • *■ ♦ į /. "• - ■ V. ■ i ;
.... I , ..... ------------------------—,-------------------

RĘND9N furnitaųotals kąpibarys. 
4402 So. Arį;ęsįąn' ąye.

’RAIEšKAU 1 ar 2 fprnišiuotų 
kąjyi|}ąrių. ĮPągęįdąųjama atekipaš 
įėjimas, ir prieinama renda. Pė|ęr 
Sa^icky, $11'So,' Starte St.' Harrison 
W i. . 1”
-1" 1 - .......         ,v
•F - *','»• '*•••• -Į**' - • •' ;

RENpON kambarys prie jnąžos 
švhriPš šėiįnyhbs. Antros lubos.

3^4p ppicrąld ąve.
•—‘ - - y ~ -i..........................

FŲRNIŠĮŲQ$I ĘĄItfĘA^IĄĮ 
valgiu ar be valgio. Gąlima hątiems 
pasidaryti. Antrašas 549 *West 18th 
Sp Aųtros lųįięš.

./7 w wt ?
RENDON šTOĘĄS 3206 South 

Halsted St. tinkamas ' bile kokiam 
bizniui,’ karštii 'vandeniu apšildomas. 
Prieidama renda. Savininkas 
0U|2 So. y^eętęrn Prospect 1667.

‘......... - - ___________ Y..'................ , ■

RENDON STORAS ir kambariai.
k z kir. 211 mirti “-1 Pi

gi, reąda. Ę|40 Sp- "Wajįaęe $t.
Tinkamas bile kokiam bizniui

PATYRUSI MARGINA; virti; len
gvas namų darkąs; mėgti vaikus; 
savas kambarys f $10—12; nuolat;' 

Sheldrake 9434.

MERGINĄ bendram namų darbui, 
be yįrimo; Aųpląt; gęri 
referenėas. Hollycourt 7889.

SUSIRINKIMAI
phicągps Lietuvių Vypų choro praktika įvyks rųgpių^ip 22,' 

va|. rytą, Nęffo syet. Visi ^kviečiami sų&irįųlcti |ųikų, 
nęs tą diepą tųpįpię dainuoti Naujos Gadypės piknike.

Rast. p.
Žągąriečiy KĮilibp sų^įripkimas įvyks šį sekmadienį,

svetąįpftj, 24iy W. 43rd St., 1 vai. po pietų.
yįsi ąt^i|apkyti. JĮpš yenkami darbininkai paskpfipiain yų 

) denįpiąpi pįlipįkpį. Vyrai ir moterys nę3i’ye|ųpkįĮe.
Sofie Ambr^^ąįtį,

(PAR 'TEAF ItfN)' prie TąptaMi 
kapinių, §8rd $ta Keąn Ąye., Jus- 
ticė Tark, lp. ’ .
' : ' Kviečia - ' .

fOŲJį Š. LINKUS. IR VALDYBĄ.

GOLDSTEIN’S 
MUSIC SH OP

914 W. Maxwell St.
blokai į vakarus/ nuo Halsted _St.

Mažas trap drum |ren- 
gimas '7.........„..7....

$125 naujas Martin
TRpMPĘTAS -...........-

$12Ą STYGŲ BĄSAS ....

$90. TROMBONAS
su kcisu

$18 SMOIKAs’įų’ kįį^
šmicas ...u........-v-..... ...

$8.50 NAUJAS GITARAS 
už .................... .....
1000 instrumentų pasirinkimui.

Senas jūsų instrumentas į mailius

65.00
?75.OO
$35.00

$3.50

T7---------n--------—....... .................. -n----------- P'—........-.......   ■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA DU BIZNIAI: Bų- 
černė ir Bučernė su groserne senoj 
lietuviškoj lenkiškoj kolionijoj. Pri
verstas parduoti vie'ną iš dviejų 
Klauskite mąnager. Ląfayette 7115.

.Įn n n,   t|l .«,4 ■ ■ i    
PARDAVIMUI SALDAINIŲ, Ice 

Cream, mokyklos reikmenų, cigarų 
krautuvė. 4 kambariai užkapaly. 
Gerai išdirbtas biznis.

2519 West 69th * Street. >

PARSĮDUOPA delicątessen Sto
ras. Geras bizųis. Pigi renda.

8 kambariai.
2462 West 45th Place,

PARSIDUODA Photo Studio, 20 
metų išdirbtas biznis, apgyventa 
Įąrspe lieituvįų, lenkų ir rusų. Dėl 
informacijų kreipkitės j Ambrazie
jaus Agentūrą, ' T68 Grand Street, 
Ęrodkjyn, ' N. ¥• ’TeJ. Evergreen 
8—7'179.

Real Estate | qr Sale
N amai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA DVIFLATIS—beis- 
mentas, viškus, įdirbti poliai; visi 
asešmentai apmokėti. Kaina $4,000. 
Savinipkąs 1111 West 59th gat., 
pirmas aukštas.

\ PIRM negu pirksit pamatykit 
šiuos bargęnus:

5 kambarių cottage, garažas, 56
pėdų lotas, Master čertificątę $1600. 
ir taksų. > . '

2/mūriniai flatai po 6 kambarius, 
geroj apielinkėj, $£,£>00.00.

Storas ir 6 kambariai geroje vie
toje dėl taverno, kaina $7,000X10.

6 kambarių mūrinis bun£alow po 
antrašu 6423 S. Troy St.

Duokite pasiūlymą.
Kreiptis 6621 S. Ashland avė. ar

ba šaukite Hemlock 8716.

PARSIDUODA 2 aukštų plytinis 
namas Marųuette Park^ karštu van
deniu Šildomas. Mainys į namą su 
pečium šildomą. Agentai tenėsikrei- 
pia. Rašykite 1739 S. Halsted St. 
Box 686.

PARSIDUODA labai pigiai, pasi
rink vieną Iš dviejų nedidelių far- 
mų: vienoj 20 akrų žemės, storas, 
frojba, 9 trobelės nakvynininkams, 
gašoliųo stotis. Gera * vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 akrai 
žemės, gazolino stptis, što|£s, Virš 
100 vąisihedžių, visi su vaisiais. 
Antrašas Kenosha Gounty 31 road, 
buvęs 41 road. Mąrtip Zoremsky, 
R. 1, Box 208, Kenojsha, Wis.
. FARM A 96 akrų — dįdelią bar- 
genas randasi Scotville, ■ Mich. Visi 
budinkai, stakąs ir mąšinos. Kreip
tis į M.. Bambera, 3119 N. kedzie 
Avė. 2nd floor. Tel. Ind. 3344.

. .............. ■. ' “■"T-------—- -------

Financial
Finansai-Paskolos

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

A. Rypkevičią, sekretorius.
, - ... — »- . ..................... . .......—- ■ H,VI t,W,.   —

Building MateriaJ
Statybos Medžiaga

STATYKITE!
\ . I . --U1*-.

Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ąnt ju^ų 
loto murinę Ehglisn type rezidenciją, kuri norintiertis bus pilniai 
j rengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame papaę turėsite 
sau gražų f|atą, Q anffQ fįato lenda apmokės visas namo išlaidas. 
Statdmę Visokios rūšies naujus ir taisome senus namųs. 'Viską darO- 
me ant lengvų išmokėjimų.' Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų.-Padarome pjanus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale Kreipkitės prie

JOHN PAĖEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTORJį?

2502 w. 6»O» St " Ofi

Naudoki

retinąs ąpp^ąit^ J 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugp. 18 dieną,’ 12:00 vai. pie
tų, 1^37 m., sulaukęs 50 metų , 
ibižiaus, gimęs Žagarės parap., 
Juškąįčįų kąimę.

Amerikoj išgyveno 24 metus
PąlikP didęlįąme. nulįųdįmę 

moterį Oną, po tėvais Lupikę/ 
duktė# Aldoną ir gimines,’ o 
Lietuvoj—seserį, brolį ir gi- 
mmes.' Gyvėrio adresų 7 Wėst 
65th Street. '

Priklausė prie Dariaus Girė
no Posto ir žagaripčių Klubo. 
. Kūnas pašarvotas I. J. Z61pd 

. koplyčioje, 1646 W. 46th St.
Laidčtuves įvyks 'šeštadienį, 

Rugto. 21 d., PO Riet,
y 'įpp|yč|pš bus nųlydetĮs j 
Tautiškas įapinęs. ‘'1

Visi ą. ą. Martipo Adomai
čio gimįpeš, dfįušai ir ipMįš- 
tąmį ėšąt ųuoŠirų^iai kviečia- ; 
mi dalyvauti ląldotųvėse ir su
teikti' ja iii paskijtarij paįižirpą- 
yįnją jf' ^sišveik'irii'ųįą.

Nulipdę liekame, . '
Mietas, Duk|e ir Gimipes.tės Proga! ■

•i: ... *

Apie penki tukstapčiai lietuvių — yyrų ir moterų —r priklauso 
Chicagos Lietuviu prĄugįjai. Si Draugija ™ pąsalpos, w>m|i-tįųįų ir 
kultūros organizacija- Pašalpą ligoje -— $6, $10, $16 pey ąųvąjtę. 
mįrt'iftė $200, faipgi grąbnešiai,' vėžintas, k^etkai. |jąbar nąųh ųariaį 
priimami tuo ikį 48 ni. aįųžia^. pasijiaįgųs šiąm vųjįij bus pri
imami nąriaįs tįktąj iki 40 m« ir jštojimąs bus kur kaĄ ąukštęsųis. 
Naudokitės priima, ražykites dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Prąugįjon yra: 50c. 75c., $1.25 Pęgal 
priklausomą skyrių. f^OjĮmas einą pagal ąmžių. Nąųji nariai, isĮfa- 
Šę Draugijon Fki gruodžio (Decemher) 11 d. s. m., gaus tikietą ver
tės $2-50 Veltui į Draugijos Konkurso Rauk i etą, kuris jvyks griiodžio 
11 d. Olympic Bali Room. įsirašyti Drąugijon galima 0er musų koh- 
kursantųs, per Draugijos narius arba tiesiai Draugįjos ofise.

Draųgjjbs ofisas atidaras: ketyegąis — 9 ryto iki 9 yaĮ. vakaro, 
lanedeliais — 9 ryto iki 5 vai.- vakaro ir nedėldiepiais — 9 rytą iki 

vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkes lietuvis, gerame »vėi- 
catoš stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU* DRAU- 
GIJON. .......v

, J i Z '

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
• ’ A

[ Urbą F|ower Shoppe
Gėlės My|intaew-r-yestuyėųi8 / 

į . • —Banklėtams—Laidotuvėms—
PapiMimams

4180 Archer Ayęppp
Į Phone ^AFĄYįTTE 58QQ

- T. -

'JV > * < U ./ ■ » '•<vt M- ’.g v ’.-r c. į

I flVFIIf R fOft LUVEIhlO
KVJETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pągrabams 

3316 So. Halstęd Street
| Tol. BOULEVARD 7314

AU'KL^' mėgstanti vąįĮcųs; leng
vas narnų darbas;/! ma|oriųš namai; 
hų'plat; $8; IftitK Vincęnries 3062. ’. (

■ . I j ■■<...II ■■  .......................... . jį.ll.llH   I i .III II . .

ris bencų'am namų darbui geruos 

trs bile kada peri šeŠth jenio. PJązą 
60^4. T '.7/.

Help Wanįe^—Malė Femaie

Ą RAD A ^mįSį&AM S', -ir \ mote
rims,
Hkuose,,'; bėkerriese, ‘m'ašįhšąpėse lt

' ; TŲ’miLD EMpLOYM^r 
.■7^84 .•W'^s|ijbg.tQh, • 8. .

-... ..........
' U0lp Wanteį-Ma|e ' ■

Pąrbirtmkų Reikia

REĮKAUIHŲA kelių PARBINĮN- 
•KU ąnt/fąrmoš. • " ' ■ 77 7;

423 į). 64th St. Stąnlęy.

PAUL M SMITH and COMPANY 
Real Estate; Loans and Insurance

Tęl. BOULEVARD ?800
Perkam, parduodaų) ir ipaipom na-, 

mus, lotus, biznius ii* farmaš; inj§iu- 
ririame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi tufirnė daug gerų 
nanių pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęnus; greitas ir teisingas 
patarnavinjas. Reikalui priėjus krei-

40^1 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos šu j. J. Grish

- t • L‘ » ' J ■' , ' ? * .i ' , ‘ .4. ■ čk

PARSIDUODA prieinamai - 2-jų 
fiatų Tfėįmįnis narnąs; kairipas; ge- 
ra JjjąriŠĮibrtąęiją/ »70v West 21 Pli ; 
' ' A' TT'';' > ■■ •< .j

PARDAVIMUI PIGIAI namas su 
gerai išdirbtų bijznių: grocerne ir 
delįcatessen; gražioje Ciceroš kolib- 
nijoje. Jtaina įr priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

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

DARBO žmonėms namelis 2 po 4 
kamb. Kaina tik $1,900, įmokėti 
$500.

4 kąmb. muro bungalovv, randasi 
Marfluette Parke. Kaipa |ik $3,600..

3 fiatų muro namas, randasi 
Brighton Parke. Kairia tik $4,3CO.

6 fiatų muro namas, beismentas, 
viškos i? garažas. Randasi Bridgė- 
porte. Kaina tik $'5,40iO, įmokėti 
$|,5OP.

10 f 1. moderniškas namas, Randa
si Marųuette Parke. Resyvens ati
duoda tik už $22,p00. Kainavo pą- 
budavoti $60,000.
x Farma mieste, 4 lotai, namas su 

dviem flatais ir 2 garažai. Galima 
laikyta karves, vištas ir tt. Kaina 
tik $3,300, įmokėti $l,2Q0.

Bizpio muro namas, Storas ir fla- 
tas viršuj. Tinka jvairiam bizniui. 
Kaina tik $4,800, įmokėti $1,500.”

Kas apžiūrės šiuos bargęnus, tas 
nesigailės, nes jie parsiduoda že- 
miąps, negu pusė kainos. Kreipki
tės pas:

3 K. J. MACKE-M AČIŪ KAS
2346 W. 69th St.
Tėl. Prospect 3140

iy2c
.C

10<t
2.251

'''1' ‘ ?------ T-'/VV’—■r.-TT.rr*---------

i AUTQMPWĮ4.4į pigiai- Visų iš- 
dįfpimų. įa^fąųtajoti. ir flį' $769. 
MaHAi ar’lėrigvi išmPkčjimai.

O. K. AUTO SALES 1 .
^(iscbnąįn, iąr|d 'Ogdeų Avęs; 

Berwyn,k 2 b|okaT į' rytus nuo Įlarlem.
" Lietuvis šėlsrilarias. ' ' ' 1

1930 BUIC^.,.S-jępĄN:: $99; įšmo-. 
kėjimąš arba mąiriai;, Newberry, 

, 1025 Ndrik? ’Clark : Strčet. <'
- C ' 1 /7\<’7. 7 /7 . ;• ■ ”■ . ■ ;

‘T--'.-’ * -rr : vvjyg-T/. iA ■;? Jl -1' »

Furnitiire & Fixturės
Rakandai-Įtaisaj , ;

*z**>z***********«*^<**W4^*^*»**<hi*^K*^*4yl>*,*^irAw*^«>s*w^^^^»rvA 

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 

(F Taipgi štory
Mflppųs dpj bile kurio biznių įskai- 
’fcąiįf svarstykles, iegisterius ir ice 
baksiu^’ CašĖ/ą^ba išmokėjimo.. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
'tę ■;.

š:, E. SOSTHEIM & SONS / 
SO. STATE STREET 
CALumct į2f9. .

PAp$|DUppA >mėgamo kambario 
> rengimas, sųįųdęiįąš; iš lovos, chi- 

ir “Reauty Besti*
patrąšaį pilhumbję. Kaina buvo 

: ;5pp7 Kpcpigliai už $JįOO.OO Pašau- 
cįt počkwpll 93f)o.

/ <

Anglys

WILMINGTON
.....

Ąiipę Rųn
. $6.00 

5.75 
6.00

- 6.00 
>4.75 

VEŽIMAIS

Nųf .....................
Screenings .....
PIRKIT DABAR!!

KAINOŠ BUS DAUG AUKŠTES-
NES KITĄ MĖNESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel. ARDMORE 6975

IMOkėkit 5 šimtus 
kitus Tkaip rendą. Brighton Parke. 
5 kaipparių paikas. Aukštas base- 
meritąš, karštu vandeniu Šildomas, 
garažąs. Netoli 42 ir Washtenaw 
—priims lotus arba bile kokį biznį 
į mainus. C. P. SUROMSKIS, 
2502 W-'' 69th St. Tel. Grovehill 0306 '.. J ’d l t :> . •. * ■ ' ‘ t '’ • j!

PARDAVIMUI 2 aukštų medžio fro- 
bėšiš, 3 flątų: vienas 6 kambarių, 2 
po 5 kambarius. #8x125 lotas. Ž829 
Priricęipn Avė.v Išmokėjimai, šaųkįt 
pęvėrly 05P3.

GREITAM pardavimui 6 kamba
rių angliška riezideiicija; 1% aukš
to, karštu vandeniu šildoma, ųgna- 
viete, gražus kiemelis, 12 colių mp- 
rp siena. Lotas 50pvl25, dviejų, ką- 
rų garažas. $12,500 Northwest side, 
arti; mokyklų 4p transporLacijos. 
Nevvcastle 3258.

PARSIDUODA 7 kamb. reziden- 

to medžio trimingai. Ant cementi
nio foūndatioh. Su pasementu. Pla
tus lotas — Kaina .............  $8,700

‘Kitas BARGENAS — 2 cottagės 
ant vieno loto. Viena 7 kamb., kitą 
4 kamb. Ant cementinio foundation. 
Api furnace apšildomos. Kairią 

............................... $3,80p 
Randasi 5211 So. Spųulding Ąve. 
Taipgj turime paug kitų namų 

nuo resyveriif, kątruos pąrduodųme 
už labai nužemintą kainą.

JOHN j./LIpSkl CO., 
4018 Archer Avenue, 

Lafayette 3086.

cija prie pat Western Bulvaro. Kie- 
t. . 7.’ - ' ” 7" ‘7.7 .7 
nįo foūndatioh. Su pasementu. Pla
tus lotas — Kaina .

'Kitas BĄRGENAS
A—- - -— —,   t - TTrT~TT 7   '—VJI'TIT

4 kamb. Ant cementinio foundation. 
AJji furnace apšildomos. Kairią 

...7.,:...:...........7...7.7.„.„...._ $3,800

namų

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI
VISUS MUSŲ

MATERIOLUS
riaųjos j.” lemos—ioou *21.00

peuų .................... ....
X.x4, zxo, 2X8, 2X10, 2X12 27.00 

—M- Pėd.. -..... -.......... 4 "
hląųjas plyyyooų, visų uuerų 

arKušai, ^vad. peaa
Insująung boara, kvad. pėda 
riau piaster board , 

kvaa. pėdą ......................
Nauja vriallboard, visų nuerų 

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

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

viena ........... .................
108 kvad. roll roofing, firsts 800
Geriausias naujas wirc fensing 21Z>C 

lin. pėda .*....... .:.....  ”
800 galionų vidaus ir isorį.o maĮęvų

$2.bU maleva—visų |».2S
Vonios, geriausiam s|oyy 

viena ........ ...... ......... . .
Prausihės, visokių mierų, 

viena ..............7.;........
Nauji plięųo sąęh, $6.00 .
” 'vertės, vienas .....7.....—
Lath, ryšuliui .....................

RAKANDAI
Nauji matrasai, $lQ.Op 

vertes '.............7...........

šų, pilnai įrengta ...........
Nąujps Studijom Spfos — 

igpec. vertės 7.....

lovos, speę. vertės
ęr ’ _ ‘ L •• U. ._L,.

vertės ........... ............

5,00

Ir75 
»5<

4-95
Sulankstoma lova su matrą- 4-85

16.95 ,
periiaųsįos ųaųjps metalines 

lovos, speę. vertas
Lovom Coil Springsąi, $iq.pO 4.95

........................t... "
liopooo pėdų GEĘa-SVEfK^

nkTpTp w ~

PARDAVIMUI NAMAS SU BU 
ČERNE. 2519 Wcst 43rd Street.

4/. ' x '

. ' ‘ -4 > r 7. •• •
r ■ . r , , .

2 AUKŠTU muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir sklenas. 12 mėtų senu
liui. Lotas 35x125. Kaina/$46Q0. Da: 
lį įmo'kėkite ir likusius ant hiėrgičip 
Ir šiaip kitų įa^enų, lotų, namų ir 
farmų.

Z. S. MIČKEVIGE AND CO. 
6816 $o. yye6terh Avenųė.

' Uęmlock Q8p0.

DVIFLATIS Marųuette Manor— 
rietagono frontas — moderniškas, 
2-jų karų garažas, $8",®0fi7 ' ;

MODERNIŠKAS triflatiš, krautu
vė,, ant 5^-tps arti Ked?ie •— 
geriausias pasiūlymas.

TRIFLATIŠ, ^autuve, ant 69-tos 
arti Węšterh su taverna — priims 
ką nors it mąįųajs. Kreipkitės 

HeipTųčk 6344. 1

PARSipUpDĄ 5 kambarių mo
derniškas plytinis bungalovV; '^uo
lines grįhdys, karštu vandeniu šil
domas; uždaryti pofčiau ' Kamą 
$4,600. S^yinipkąs 3438 54th g.

PABUPĄVGSIME 5-kių KarpbarĮų 
bungaloyv anį; Jųšų folio,' $8,860.00

Taisomu šėbųš, dedame pdų3ųs 
fundamęntųs, stogus ir sįdįngus vi
sokių rūšių. J- ŠILEIKA 
4743 S. Maplew6okĮ Avė. Vįrg. 2911

PAR^ipPpDA .

!• 5 Mipbai'įĮI.
so šildymas (muro), kurna $3,850; 
$1,000 įmokėti, kita $36.00 m?n-

2. Bun$alčw, 5' Ttąmbd-rįų ' •■(•biu
ro') furiifišo šį'ldyiriąš, 2-jų karų 
garažas,' lilbrgĮ&us $1,360. Kaina 
$3,0Z)0.00._ '

3. Du po penki? (muro), 2x5 ir 
beismentasy kairią $3’,2ė0i(X). -

4. Road-house, geras biznis, pri
einamai. Turi pardu'pti dėl menkus
sveikatos

PAĘSIDUODĄ. MEDINIS 2-flatis 
po 4 kąriibarius, ant ęeriientįnid^ pa
mato arba mainysiu ant didesnio 

namo. 3656 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA BRIGHTON PAR
KE 6 kambarių namas. Medinis. Ce
mentinis baseipentas. Rornace ąpšil- 
dymas — i porčiai su langais, 2 ka
rų garažas, fuptaš 31x124.

401 i . So. Campbell Avė.

MEDINIS NAMAS su TAVERN 
ir kambariai gyvenimui, 2 fjataj po 
5 kambarius viršuj. Parduosiu arba 
mainysiu ant 2-flačio ar grosėrnes.

4213 Sp. Campbell Avė.

PARSIDUODA — pačioj • širdyje 
Marųuette Parke, 5 kamb. mūrinė 
cottage —apšildama. 3 ekstra kamb. 
jšręridųoti. Mūrinis gąražius. Gražus 
baseinėnįias. Kąipą .. .... — ■ $5,500

*6 kamfi. mmne' bungalow, 2 ka
rų garažius. Kaina ...... .7— $4,590

4 kahib. murinę cottage, apšildo
ma. 2 karu gapžius, ........... $3,300

4 fletis, naujas. Savininkas pri
verstas mainyti ant mažesnio' hąmo. 
' CHICA0O LAWN — Medinė cot- 
tagė, 6 kąmb. garažius—plotas že
mės. Kaina ....... $3,800
’ BĘIDUEPOĘTE — 5 kamb. medi
nis namelis. Garažius. — arti Lietu
viškos bažnyčios. Pilna kaina $650.

KAZYS URN1KAS, 
47Cį8 So. Westęrp Avė. 

Nedelionjis atdara visą dįęną. 
Teisingas patarųavitnąs.

SALE! SALE! SALE! 
Vartotas Lumberis—

PĮ4IMBINGAS — DURYS— 
JANGAI — ŠĖPOS įr FIKČERIAI. 

Per sekančias dvi savaites 
2x4’s Ytc linijos pėdai- Maplp flojjr- 

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

Harvey Wrecking Co. 
1701 WEST CERMAK ROAD 

Tel. SEĘLĘY 6761

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, clgarętos, ci
garus. Kviečiame į musu krautuvę.

So. Halsted SU *^1. G^al 9845

BX

GAKSINKIT
SAVO

AMWS

Jųpząpas Ažukąs
Aš turiu advokatą $£1 visokių 

reikalų. Duodu informacijas tąR- 
6ų ir namu reikalais. Arba jėįfcU 
turite bėdos su sayo ren^aunin- 
kaįs. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukąs

PROt’ERTY 0WNERS ASS&CIA-
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Aveniie 
Tęl. Boulevard 3450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IĘŠK0 NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PA^AUlfiT MPS TRjAU

GANAI-
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame * garą nuo
laidą.



LICITACIJOS
Federalis teisinas priims pasiūlymus an 

tradieni, rugpiučio 24 d.

18-tos Apielinkės 
Vagilius

Vienas 14, kitas 15 metų 
amžiaus.

“PIRMYN” KELIOM FINANSAVIMUI
Mupi*nvivjv LKiurar ZjJIIU

Federalio teismo bankrotų 
teisėjas (referee) William L. 
Sullivan skelbia, kad antradie
nį, rugpiučio 24 d., iš varžy
tinių bus parduotas turtas ban- 
krotan pasidavusio John P. 
Ewaldo.

pervestas Walter Moore ir 
Anna Moore;

Teisėjas priims pasiūlymu 
nuo pirkėjų 11 valandą ryto, 
savo 'raštinėje, ties 7 South 

‘ / Dearborn street, kambaryj No.
1802.

Sullivan* £ako, jeigu teisme 
nebus pasiūlymų, tai jis paves 
turto globėjui John H. Chatz’- 
ūi viską išparduoti viešose var
žytinėse.

Teismas paduoda sekamą 
sąrašą J. P. Evvaldo turto, pa
skirto išpardavimui:

T ’ lotas Will 
nois;

2 lotai prie 
Chicagoje;

1 lotas, ties
raki avenue, kurį Ewaldas per
vedė Leonardui šimučiui 
("Draugo” redaktoriui) ir jo 
žmonai Angelą U. Simutienei;

f lotas ties 6910-6912 Bar
neli avenue, pervestas Joseph 
W> Kadzewick ir Lilijai E. Ka- 
dzewick;

1 lotas ties 3646 Lowe avė.,

apskrityje, Illi-

Austin Bulvaro,

3610 So. Eme-

20 Midland United Company 
fėrų; Chicagos Lietuvių Audi
torijos bonų ir šėrų ir “turtas” 

I Keistučio Spukoje.
Be to, teisėjas paduoda są

rašą skolininkų, kurie skolingi 
Evvaldui sekamas sumas:

Walter Girkint,
4453 S. St. Louis avė. $7.00 

Anha Selka,
941 W. 34th PI. ...

John Adomaitis,
11413 S. Spaulding 
avenue   ...........

L. Bushma,
3249 S. Morgan st.

Adam Daknis,
2719 W.. 38th PI.....

y R. Milasauskas,
4004 ‘3. California
avenue ......... ........

J. Skupas,
841 W. 33rd st......

F. Siminas,
5744 S. Union avė. 1,039.50

M. Lustig,
3410 S. Halsted st. 22.10 

P. Bradelis,
7025 S. Artesian avė. 40.50

50.00

253.98

220.00

217.93

745.50

600.00

VISO $3,197.81

Du aštuonioliktos apielinkės 
jaunuoliai vakar gyrėsi polici
jai apie savo . didelius planus 
ateičiai. Planavo jie palikti ne 
prezidentais, ne mokslininkais, 
bet banditais.

Vakar, abu buvo suimti Sears 
and Roebuck krautuvėje, State Iir Van Buren, kur pavogė dė
žę kulkų.

Suimtieji jaunuoliai yra Je- 
rome Astramskis, 15 metų, 
nuo 914 West 18th street ir 
John Jakubovich, 14, nuo 1647 
Miller street.

Astramskis pasakojo, kad 
“mums kulkų reikėjo šautu
vui, kurį aš turiu paslėpęs po 
vonia. Mes norėjome apvogti 
grosernę ir '"aš bučiau nušovęs 
tokį žmogh, kuris butų ban
dęs mums sutrukdyti.”

Jis-toliaų-aiškino, kad krau
tuvė, kurią planavo apiplėšti, 
randasi prie 18-tos gatvės, tarp 
State ir Clark gatvių. Jie tą 
įstaigą sergėjo per kelias sa
vaites, ir žinojo, kad ji užsi
daro apie 11-tą valandą naktį 
ir kad tuo laiku apielinkčj nė
ra daug žmonių. ' L

Jonas Jakubovich prisipažino 
su broliu Juozu vogęs ridikiu- 
lius iš Boston krautuvės ir pa-

Vienbalsiai nutarė sumanymą remti i
Ketvirtadįėnio ’ vakare p. Saikaus, W. Neffo, A. Kan- 

Walter Neffo salėj e, 2435 So.ičausko, J. Nemajuškos, A. 
Leavitt street įvyko “Pirmyn”. Rypkevičįauš, K. Steponavi- 
choro rėmėjų, veikėjų ir choro čiaus, “Pirmyn” choro vedėjo 
narių tėvų susirinkimas, iš- ir A. Vaivados, choro pirmi- 
diskusavimiii “Pirmyn” choro (riinko.
sumanymo važiuoti Lietuvon | Plačiau apie kelionės pro- 
ateinančiais metais dalyvauti jektą ir 
Dąinų šventėj-. : kart.

Dėl blogo oro susirinko apie 
30 žmonių, bet keliolika rėmė
jų ir tėvų dalyvavo susirinki- »v • 
me ,per “proxy”, įgaliavę kai Neizeidė 
kuriuos dalyvavusius asme
nis už juos kalbėti.

Važiavimo klausimą išdis- 
kusavę iš visų pusių, susirin
kusieji vienbalsiai nutarė su
manymą vykinti, pagelbėti 
“Pirmyn” chorui sukelti rei
kalingą sumą pinigų ir suda
ryti globėjų komitetą tvar
kymui kelionės pinigų fondo. 
Susirinkimas buvo gyvas ir 
cntiftdastiškas.

Fondo įsteigimui ir sudary
mui globėjų komiteto, susirin
kimas Jšrinko komisiją iš se
kamų rėmėjų-tėvų: A. Vilio, 
K. Stųparo, G. Narbuto, X.

Walter Neffo salėj e, 2435 So.ičausko,

susirinkimą kitą

Vyskupo

P-s B. Bitautienės Pareiš
kiamas.

tu-

d., 
ži-

tę, Jos Perdėtinį ir Chic;
1 (Jam

<Pasiėmė $350
He- 
So

Kai 22 metų lietuvaitė 
len £adzewick, nuo 7000 
Talman avenue, vakar atidarė 
Tower Finance Corp., raštinę, 
kurioj ' ji tarnauja, atėjo jau
nas, gražiai pasirėdęs vyras ir 
paprašė paskolos.
- -y • f »- V

Mergaitei atsisukus 
blanką paskolai, vyras 
revolverį į jos nugarą 
spėjo:

“Čia. ‘stickup’. Jeigu 
judinsi ir nešauksi, tai

paimti 
atkišo 

ir per*

pildęs kelis plėšimus South 
Bende ir Benton Harbor, ML 
chigan.

Policija atidavė abu jaunuo
lius nepilnamečių teismui; kur 
abu bus teisiami rugsėjo 1 d.

P—■■■       -    ■

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

Musų prašo įdėti sekamo 
rinio pareiškimą:

1 “Penktadienio, rugp. 20 
‘Naujienų’ numeryje tilpo
nia apie Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikių Moterų Sąjun
gos seimą, kurioje, tarp kito 
ko, pasakyta, kad ‘p. Sakalie- 
nė ir p. Bitautienė’ įžeidė ir 
pasipriešino vyskupui M. Rei
niui.

“šiuomi noriu pareikšti, kad 
aš nesu seimo delegate, nepri
klausau prie valdybos ir ne
buvau siunčiama ar kviečiama 
klebonijon, pas vyskupą Reinį. 
Be to, man, kaipo katalikei, 
sąžinė neleistų vyskupo nepa
klausyti arba jį įžeisti.

“B. Bitautienė”.

nepasi- 
niekas 

blogo neatsitiks. Atidaryk ka
są- ir atiduok man pinigus.”

Mergaitė paaiškino, kad ji 
nežino kasos kombinacijos. Bet 
tas nenubaidė užpuoliko. Pasa
kęs, kad lauks, kad ir visą die
ną, kol pinigus gaus, jis •su
rišo p-lei Kadzewick rankas ir 
kojas ir ją paguldė ant grindų. 
Pats, atsisėdęs kėdėje, \ ląuke. 
Kai atėjo raštinės viršininkas 
ir mergaitės perdėtinis Milton 
Mason, 1241 Loyola avenue, 
piktadaris privertė jį atidary-

Pasiėmęs $350 ir vir- 
supančiojęs, panašiai 
lietuvaitę, piktadaris 

Apiplėšimas įvyko ties 
64th St.

šininką

pabėgo.
806 W.

Pirkite savo apiebnkės 
s krautuvėse
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• TRANSATLANTINIS MILŽINAS — Boeing lėktu
vų dirbtuvėse, Californijoje,, baigiama statyti šeši mil
žiniški lėktuvai, susisiekimui otų per Ątlantiko vande
nyną. Lėktuvai gali pakelti 50 keleivių ir 12 įgulos, 
apart bagažo ir pašto. Paveikslas parodo: (1) inkaro 
liuką, (2) įgulos kabina, (3) vairų tiltas, (4) pirmasis 
lakūnas, (5) antrasis lakūnas (6) radio-kelrodžio ante
na, (7) navigacinis kambarys, (8) radio operatoriaus

kabina, (9) žemlapių kambarys, (10) instrumentai, kny
gynas, signalinės šviesos, ctc. (11) inžinierius »ir vairai, 
(12) kapitono kabina, (13) 1,500 arklių jėgos Wright 
Cyclone motoras, (14) mechaniko stotis, (15) šviesos 
nusileidimui, (16) sparnai, 152 pėdų ilgio, (17) naviga
cinės šviesos, (18) bagažas, (19) įgulos miegąsis, ,(20) 
bagažas,. (21) lėktuvo ilgis, 109 pėdų, (22) pirma 10 ke
leivių kabiiia, (23) laiptai į viršutinį aukštą, (24) vir

tuvė, (25) vyrų kambarys, (26) antra keleivių kabina, 
(27) valgomasis, (28) trečia keleivių kabina, (29) ket
virta kabina, su ištiestomis lovomis, (30) penkta kabi
na, (31)/moterų kambarys, (32) šešta kabina, (33) pri- 
vatiška kabina, (34) kuro vamzdžiai, (3§) pagelbinė 
vieta bagažui. Pąn-American linija žada lėktuvus pa
leisti apyvarton ateinančią vasarą.
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