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Japonai peršovė Anglijos
Japonijos lėktuvas puolė automobilių va
žiuojantį Anglijos ambasadorių ir jį sun

kiai* sužeidė šūviais iš kulkosvaidžio
Anglija protestuos, bet neda

rys didelio incidento iš per- 
šovimo jos ambasadoriaus.

Trumpai apie Chini 
jos karą

No. 202

PUOLĖ — Vaizdas Stander miešto Baskų žemėje, Ispanijoje, kurį užvakar už
ėmė gęn. Franco sukilėliai. Miestas yra svarbus pramonės centras ir kurortas.
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Nušovė dar 20 Lenkijos 
valstiečių

Lenkijos policija tebešaudo streikuojan 
čius pietinės Lenkijos valstiečius

• Japonijos (lėktuvas pf3ršo-l 
ve ir sunkiai sužeidė Anglijos 
ambasadorių Chini joje ir Sir 
Hughe KnatchbulLHugessen. 
Anglija užprotestuosianti, be’(t 
didesnio incidento nekelsianti.

• Shanghaijuje Japonijos lėk
tuvai ’ sunaikino amerikiečių 
Poplar pieninę, virš kurios bu
vo iškelta didelė Amerikos vė
liava.

• Japonai šiaurinėj Chinijoj 
aplaikė perą, mažų laimėjimų, 
bet su labai dideliais jiems pa
tiems nuostoliais.

• Japonai oficialiai paskelbė 
dar nenorį nė girdėti apie tai
ką su Chinija.

• Prezidentas Rooseveltas ir 
valstybės sekretorius Hull ta
riasi apie Japonijos karą Chi
ni j oje ir apie japonų grūmoji
mą Amerikos laivams.

• Kare užmuštas japonų ir
Manchukuo komanduoto jas gen. 
Fuji- ' . ■ '. ...

Kraują davė Jungt. 
marinas. Ambasado- 
peršauta kepenys. Jo 
esanti pavojuje.

LONDONAS, rugp. • 26. — 
Anglijos valdžia užprotestuos 
dėl Japonijos lakūno prie Shan
ghai iš kulkosvaidžio peršovi- 
mo Anglijos ambasadoriaus Sir 
Hughe Knatchbull-Hugessen, 
bet vengsianti daryti iš to di
delį internacionalinį incidentą.

Japonai jau išreiškė apgai- 
kvimą dėl to įvykio ir buk jau 
prisiuntę formalį atsiprašymą.

X

Japonijos lėktuvas peršovė 
Anglijos ambasadorių.

SHANGHAI, rugp. 26.—An
glijos ambasadorius Chinijoje 
Sir Hughe Knatchbull-Huges
sen liko peršautas ir sunkiai 
sužeistas Japonijos lėktuvui 
puolus jo, automobilių ir ap
šaudžius jį iš kulkosvaidžio, 
ambasadoriui važiuojant iš 
Nanking į Shanghai pasitarti 
su Anglijos laivyno komanduo
toji!, konsulais Jr. kitais Ang
lijos viršininkais.

Dėlei didelio kraujo nutekė
jimo teko daryti kraujo trans- 
fuziją. 
Valstijų 
riui esą 
gyvastis

Ambasadorius važiavo auto
mobiliu į Shanghai pasitarti su 
kitais Anglijos viršininkais. 
Ant jo automobiliaus buvo iš
kabinta aiškiai matoma Angli
jos vėliava. Kartu* važiavo An
glijos militarinis atašė pulk. 
Lovat-Fraser, kuris vairavo 
automobilį, ambasadoriaus pri
vatinis sekretorius Graham ir 
Anglijos patarėjas prie Chini
jos finansų ministerijos Hali 
Patch, kuris taipjau yra vir
šininkas ir Anglijos iždynės.

Automobiliui važiuojant per 
Wusih, virš kelio pasirodė Ja
ponijos lėktuvas, kuris nusilei
do žemyn ir sužiniai pradėjo 
iš kulkosvaidžio šaudyti į An
glijos automobilį. Tuoj amba
sadoriui sukniubo pervertas 
kulkos.' ' ,

Prieky automobiliaus gi, vi
dury kelio sprogo lėktuvo nu
mesta didelė bomba.

Trenksmas laikinai pritren
kė visus važiavusius automo
bilį. ir jie automobilį sustabdė 
iki pilnai atsipeikėjo. Tada su
skato sužeistą ambasadorių 
vežti į Shanghai ligoninę ir 
nors telefonu buvo užsakyta 
paruošti vietą ir operacijos 
kambarį, bet visgi iki atliko

bu- 
vė-

lai-

20 streikuojančių val- 
ir 30 valstiečių sužei-

50 mylių kelionę, gana daug 
kraujo nutekėjo.

ši žinia visus sujudino ir 
dabar visi tik ir kalba.apie ką 
Anglija- darys dėl peršovimo 
jos ambasadoriaus. .
Lėktuvai sunaikino Amerikos 

pieninę.
Tuo pačiu laiku 20 japonų 

lėktuvų smarkiai bombardavo 
ir sunaikino arperikiečių valdo
mą Shanghai priemiesty Poplar 
pieninę, nors virš pieninės 
Vo iškelta didelė Amerikos 
liava.

Taipjau Japonijos karo
yas paskandino su visa 91 žmo
gaus įgula Chinijos matavimo 
laivą Chiaojih. x

Japonai bando pateisinti 
savo \ blokadą.

Kadangi Japonija neturi jo
kio legalio pagrindo skelbti 
Chini j ai blokadą, nes ji nėra 
paskelbusi Chinijai karą, tai 
dabar Japonijos militaristai su
ka galvą rasti bedus tą' blo
kadą pateisinti.

Jie pripažysta, kad Japoni
ja ne tik nenutraukė ryšius 
su Chinija, bet ir tie ryšiai esą 
“draugiški’", tečiaus tuo 
laiku eina mūšiai, liejasi 
jas.

Nesant oficialio karo, 
nai negali užkabinti ir

pačiu 
krau-

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

Apsiniaukę, gal tarpais lie
tus; maža permaina tempera
tūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo. 81°. *

Saulė teka 6:09, leidžiasi 
7:34
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ISPANIJA — žemlapis viršuj parodo Ispanijos >• teritorijos pasidalinimą tarp 
valdžios ir sukilėlių. Tamsioji dalis priklauso Madridui, šviesesnioji sukilėliams. 
Užvakar sukilėliai užėmė Santanderį. ‘ .

Japonija dar nė gir 
dėti nenori apie tai 

ką Chinijoje

japo- 
sveti- 

mų šalių laikyti. Bet jie kar
tu visgi įspėja, kad Jungt. Val
stijų ar Anglijos laivai nega
bentų amunicijos ir ginklų, nes 
kitaip ir tų šalių laivai gali su
silaukti nemalonumų.

Dideli japonų nuostoliai.
PEIPING, ru'gp. 26, — Japo

nai skelbia ąpląikę šiaurinėj 
Chinijoje porą nedidelių ir ne
svarbių laimėjimų. Tečiaus jų 
nuostoliai buvo tokie dideli, 
kąd tie laimėj linai tų nuosto
lių visai nėra- verti. Tuo pačiu 
laiku japonai išeikvojo, ir la
bai didelį kiekį artilerijos amu
nicijos, nes japonams tenka 
šaudyti aklomis.

TOKIO, rugp. 26. — Premie- 
ras princas Fumi^naro Konoye 
šiandie pareiškė, kad 
nepriduoda 
Amerikos ir 
mams baigti 
nijos karą.

Girdi,. svetimos valstybės ne
suprantančios Japonijos pozi
cijos ir todėl Japonija’negalin
ti nę svarstyti svetimų valsty
bių pasiūlymų. Užsitęsus karui, 
Japonija tikisi susilaukti ir 
daugiau pasiūlymų iš svetimų 
valstybių, bet ir į juos nekreip
sianti jokios domės, nes svar
biausias Japonijos rupesnis da
bar yra nubausti Chiniją, jei 
ji laiku nesusipras ir pati nepa
prašys taikos Japonijos sąly
gomis.

Japonija
jokios svarbos
Anglijos
Chinijos

pasiuly- 
ir Japo-

Bombardavo Angli
jos laivą Ispanijos 

pakraščiuose

Streikuoja deko
ruotojai

NEiW YORK, rugp. 26. — 
Čia sustreikavo apie 18,000 
dekoruotojų ir maliorių, reika
laudami 30 vai. darbo savaitės 
ir $1.75 į vai. Kitur jie reika
lauja ir $2 į vai.
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Sėkmingai nusileido 
roboto valdomas 

į lėktuvas

Meksikos valdžios 
darbininkai įgys tei

sę streikuoti
MEXICO CITY, rugp. 26.— 

Meksikos valdžios darbininkai 
įgysią visas tas teises, kokias 
turi privačiai samdomi darbi
ninkai. Jie galės organizuotis, 
sudaryti sindikatus ir, svar
biausia, turės teisę streikuoti, 
ko negali daryti jokios kitos 
šalies valdžios darbininkai. Tą 
projektą patiekė prezidentas 
Cardenas ir jei bus patvirtin
tas seimo, pataps šalies įstaty
mu.

VARŠAVA, rugp. 26.—Gau
tomis iš provincijos žiniomis, 
policija įvairiose vietose nujo
vė dar 
stiečių 
dė.

Valstiečiai streikuoja reika
laudami atsteigimo Lenkijoje 
demokratinės tvarkos. Strei
kas ypač yra palietęs pietinę 
Lenkiją. Policija ikišiol jau 
virš 70 valstiečių nušovė.*

Paremdami valstiečių strei
ką, 24 vai. generalinį streiką 
buvo paskelbę ir kelių indus
trinių miestų darbininkai. 
Streiką buvo paskelbę socialis
tai parodymui bendrumo dar
bininkų ir valstiečių reikalavi
mų. Ypač solidaridariai į strei
ko paskelbimą atsiliepė Kroku
vos darbininkai, kur prie strei
ko prisidėjo net ir transporto 
darbininkai.

Sukilėliai bando Prezidentas ir Hull 
baigti užkariavimą tariasi Chinijos-Ja- 
šiaurinės Ispanijos ponijos karoponijos karo

ATHENAI, Graikijoj, rugp. 
26. — Atvykęs į čia Anglijos 
aliejaus laivas Innford prane
šė, kad Už 20 mylių nuo Bar- 
celonos nepažintas z lėktuvas 
numątė prie laivo penkias bom
bas.

■ « -U V''' ' ę.A-R’f;

Taipjau Afrikos pakraščiuo
se laivas matė kaip daug su
kilėlių laivų stabdo ir egzami
nuoja užsienio laivus^

Arbitruos geležinke
lių darbininkų algų 

klausimą
CHICAGO. — Penkios ope

ruojančių geležinkelių darbihin- 
kų> brolijos sutiko priimti fe- 
deralinę arbitraciją išsprendi
mui jų ginčo su geležinkeliais, 
kurie atsisakė išpildyti darbi
ninkų reikalavimą pakelti al- 

Igas 20 nuoš.

HENDAYE, Francijoj, rugp. 
26. — Sukilėliai oficialiai pa
skelbė, kad jie baigė užėmimą 
Saritander, paskutinio svarbaus 
miesto šiaurinėje Ispanijoje.

Dabar sukilėliai stengiasi 
kaip galima greičiausia užka
riauti likusį dar neužkariautą 
neddielį ^iaurinės 
plotą — Asturiją. •

Sukilėliai skelbia, 
ėmus tą “amžino

Ispanijos

- kad Už- 
pavasario 

miestą” Santander, sukilėliams 
pasidavė Ip.OjJu lojaiistų.

Bet už mįesto yra dar 50,- 
000 lojaiistų armija, kuri esan
ti apsupta ir, dar nežinanti apie 
bantander pasidavimą.

Daug Santander gyventojų 
pabėgo laivais į Franciją, nes 
tai buvo vienintelis kelias pa
bėgti. iš apsupto miesto.

Kada sukilėliai bus galuti
nai užėmę visą šiaurinę Ispa
niją, jie galės mesti visą šiau
rinėje Ispanijoje veikusią di
delę armiją naujam 
Madrido. O sukilėliai 
jo gal apie 100,000 
armiją, susidedančią 
šia iš italų.

WASHINGTON, rugp. 26.— 
Prezidentas Rooseveltas pašau
kė pasitarimui valstybės sek
retorių Hull. Jiedu tarsis apie 
kritišką padėtį tolimuose ry
tuose — Chinijos ir Japonijos 
karą ir paskiausius įvykius — 
Japonijos lėktuvo peršo vimą 
Anglijos ambasadoriaus ir ja
ponų grūmojimą Jungt. Valsti
jų laivams.
v**Po to pasitarimo seks pilnas 
kabineto susirinkimas.

Vatikanas dabar 
oficialiai pripa
žins sukilėlius

VATIKANAS, rugp. 26.
Sukilėliams užkariavus 
nę Ispaniją ir nuožmiai išskre- 
dus katalikus baskus,
formaliai “de facto” pripažins 
sukilėlius ir priims jų atsto
vų.

šiauri-

pa pa

puolimui 
Čia turė- 
kareivių 
daugiau-

DAYTON, O.,, rugp. 26. 
“Aklas skraidymas” padarė 
dėlę pažangą, kada bandoma
sis lėktuvas, vairuojamas vien 
tik raįio roboto, išskrido iš 
Patįerson lauko ir padaręs 10 
mylių lanką sėkmingai nusilei
do Wright lauke. Nors lėktu
ve sėdėjo du armijos lakūnai 
ir civilis inžinierius, bet nė 
vienam jų nereikėjo nė piršto 
prikišti prie vairavimo lėktu
vui nusileidžiant.

t
Po pirmo sėkmingo bandy

mo bus daromi tolimesni ban
dymai ir bus tobulinamas ro
botas; iki bus rastas pilnai sėk
mingas būdąs lėktuvams nu
tūpti t airporte kad ir didžiau
sioj migloj.

di-
Atidėjo kuštynes

ARLINGTON, Vt., rugp. 26. 
— Charles Benson, 29 m., nu
šovė savo žmoną Viola, 28 m. 
ir savo sūnų Kenneth, 3 m. 
Tada ir pats nusižudė. Bandė 
nušauti ir savo uošvę, bet ne1- 
pataikė.

Užmuštas Japonijos 
armijų komanduo- 

tojaši--'

TOKIO, rugp. 26. —- Japo
nijos žinių agentūra vakar pa
skelbė; kad maj.-gen. Shigeo 
Fuji,, vyriausias ikomandeoto- 
jas bendrų Japonijos ir Man- 
chukūo armijų į šiaurę nuo Di
džiosios Chinijos Sienos, liko 
užniuštas ėhmiečių.

FAREHAM, Anglijoj, rugp.
26. — Du armijos lėktuvai su
sidūrė ore,z Nelaimėj žuvo trys 
lakūnai. < ? ■

‘ NEW YORK, rugp. 26. — 
šiandie turėjo įvykti negro Joe 
Louis ir Anglijos kumštinin
ko Tommy Farr, kumštynės, 
bet dėl lietaus jos tapo atidė
tos iki pirmadienio.

MADISON, Wis., rugp. 26. 
— Amerikos Mokytojų Fede
racijos konvencija nutarė lai
kinai atidėti klausimą atsime
timo nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos ir prisidėjimo prie 
CIO, bet vistiek konvencija pa
sisakė už industrinį unionizmą 
ir už bendradarbiavimą su ki
tomis darbininkų švietimo or
ganizacijomis.

BERLYNAS, rugp. 25. — 
Amerikos charge d’affaires 
Gilbert dalyvaus nacių kongre
se Nuremberge kaipo Vokieti
jos valdžios svečias ir Jungt. 
Valstijų oficialis atstovas. Pir
mą kartą dalyvaus taipjau An
glijos ir Francijos ambasado
riai.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
26. — Albert Dyer, WPA dar
bininkas, liko pasmerktas mir
čiai, Jis buvo įtariamas, išgėdi
nęs ir nužudęs tris jaunas mer
gaites.

WASHINGTON, rugp. 26.— 
Prezidentas Rooseveltas išva
žiuoja šiandie vakare j Hyde 
Park kelių dienų poilsiui.

WASHINGTON, rugp. 26.— 
WPA namų statybos ekspertai 
apskaito, kad šiuo laiku’Jungt. 
Valstijoms trūksta 
5,600,000 gyvenamų

•ItMS.

mažiausla 
namų.

■K

NEW YORK, rugp. 26. — 
Trys .plėšikai einančiame Broo- 
klyn-Manhattan požeminiame 
traukinyje užpuolė Miss Anna 
Klein, 25 m., knygvedę Mor
ton Dress Co. iš Brooklyn ir 
atėmė iš jos $3,800, kuriuos ji 
vežėsi iš banko apmokėjimui 
darbininkų algų.

FAIRBANKS, Alaskoj, rugp. 
26. — Jimmy Mattern pasi
traukė iš ieškojimo prapuolu
sių, Rusijos lakūnų bijodama
sis sudaužyti savo lėktuvą. 
Oras tebėra labai nepalankus 
^kraidymui.

JERUZOLIMAS, rugp. 26.— 
Boutros Aranki, krikščionis 
prezidentas Birzeit miesto ta
rybos, liko nušautas politinių 
priešininkų. Tas miestas pasi
laiko vien tik aukomis Jungt. 
Valstijose gyvenančių arabų.

i
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Daug žemės, bet mažai 
gyventoją

Kąnada yra milžiniškas kraš
tas. Ji turi didespį žemės plo
tą nei jungtinės Valstijos 
drauge su Alaska. Tačiau gy
ventojų ji turi visai mažai,— 
vos 9,600,000 su viriną. Vadb 
naši, neturi nei dešimties mi’ 
Ii jonų. Tuo tarpu Jungtinių 
Valstijų gyventojų skaičius ne
trūkias pasieks 130 milijonų.

Kanadoje yra dar tiek (Įau# 
dykos žemės kad tifrės praeit 
tikrai daug laiko, kol ji bus 
pradėta žemės ukiui naudoti. 
Tiesa, yra daug kalnų bei lau
kų, kurie žemės ukiui visiškai 
netinka. Ten vien tik akmenys. 
O tokioje žemėje, aiškus daik
tas- niekas neauga.

Vienok, iš kitos pusės, ten 
dar yra milijonai akrų geros 
žemes. Ta žemė yra derlinga 
ir naši, ir iš jos butų galima pa
daryti daug tūkstančių ūkių. 
Daug yra puikių ežerų ir miš
kų. Beikia tik žmonių ir darbo, 
kad visomis tomis gerybėmis 
birtų galima pasinaudoti.

Trūksta ambicijos
Naujakurių beveik niekur 

nesimato. Vadinasi, negalima 
pastebėti pionierių, kurie per 
tūkstančius metų negyvenamas 
vietas bandytų derlingais ūkiais 
paversti. Net jau Įsikūrę ūkinin
kai 
do, 
jos. 
ka. 
kur 
kesnį. kelių per savo laukų iš
vesti.. Neprisirengia jie net sa
vo ųanpp tinkamai aplopyti. 
Tiesiog'vaikščioja tarsi miego
dami: be vilties, be noro kurti 
gerešnĮ gyvenimų. Kaip gyveno 
jų tėvai, taip ir jie gyvena, žo
džiu, jiems trūksta ambicijos.

Miesteliai
Kanados miesteliai irgi labai 

prastą Įspūdį daro. Atmosfera' 
ten kažkokį prislėgta skurdi, 
Jei tenka miestelyje apsinak
voti tai didžiausias vargas; rei
kia pusėtinai pabėgineti kol su
randi kur įmanomesnę vielų 
nakvynei.

Miesteliai paprastai yra pa
skendę dulkėse; cementuotų 
kelių ar gatvių mažai tėra. Ma
tyti, tai yra tokia 
kuria tik didesnieji 
gali ja naudotis.

Pramonė taip pat 
kai tėra išvystyta. Jei yra ko
kios dirbtuvės, tai jos dides
niuose miestuose susispietusios.

Man pradeda skverbtis Į gal
vų, kad Kanados pažangos di
džiausias akstinas yra Jungti
nės Valstijos. Net keliai ten 
yra taisomi tik todėl, kad va
saros metu labai dau’g turistų 
suvažiuoja iš Amerikos. Kana
diečiai naudojasi įvairiausio
mis gyvenimo reikmepėmis, ku
rios yra Amerikos pagamintos, 
kaip antai: radio aparatai, au
tomobiliai ir įvairios mašinos.

Ir vis dėlto Kanada laikosi į 
Anglijos skverną įsikibusi, nors 
iš jos beveik nieko negauna. 
Kreditas už gražius ežerus ir 
miškus gamtai priklauso o ne 
kam kitam. O jei kas yra šiaip 
kulturingesnio ' Kanadoje su
kurta tai čia kreditas tenka ne 
Anglijai, bet Amerikai. Jau 
vien tas faktas, kad gal apie 
dešimt nuošimčių kanadiečių 
daro pragyvenimą iš Amerikos 
turistų, rodo, kiek daug Kana
dai reiškia Amerika.

Rodosi, už tokį milžinišką pa
ramą kanadiečiai turėtų būti 
labai dėkingi Amerikai. Bet 
taip nėra. Tos paramos jie ne
įvertina: •

“Alimonija”
Lyg ir su pašaipa kanadie

čiai Ameriką vadina “States”. 
Kažkodėl jie vengia žodžio “U- 
nifed”,—-tur būt, tai neskam
bą jiems gerai.

Kanados gyventojai dažnai 
sako, jog Kanada ir “States”— 
tai vyras ir žmona. Mano ma
nymu, “States” yra vyras, o 
Kanada žmona, kuriai rupi tik 
“ąlimonlją” gauti. Būtent, da
ryti didelį pelnų iš turistų.

Manau, kad tos žinąnos būk
lė pasidarytų visai nekokia, 
jei “vyras” pradėtų nebemokė
ti alimonijos .' '. .

1 ■ ’■ .. *

(Bus daugiau)

T-* —f"

Lietuviai Kaliniai
Parolių T-bos Prašo
Grąžinti Laisvę

SUKALS TRIUKŠMĄ — 
18 metų slaugė Anne Kp- 
chta, kurią nežinomus lyti
nk pamišėlis nužudė už
klupęs ją bemiegančią Chi
cago Hospital ligoninėje. 
Kąi po žmogžudystėj 
gos gyventojai sukėlė did- 
žiausį triukšmą, tąi policija 
nusigando ir surengė “obla- 
vą” prieš panašius piktada- 
rĮus. Suėmė 107-nis.

Acme Photo

.Į I, .ĮyĮiĮyAįį n i,
■ . ■

birute
. ■ r—. <■

Did you hear of the Birutės 
pląps for the cūming seasap? 
Well, maybe I shouldn’t tell 
you all kut hęfe are a few of 
the facts I gathered.

It’č gpipg to be ąp ųp 
coming season — take it from 

►ipę. On Septęipber 12tlį, wę’rę 
RoitiR to gather at the Sami 
Dunes foy our lašt swim and 
a good jolly tlme, ąnd py sipg- 
ing around the tire we will 
ęnd nijr sųmmer plcpic seą- 
solb Ji

I ii October, ,we are going to 
have ą cą-rd and bunco party

Oh, Oh tliAt

■ ...... V."’.'! ■ " ■!«.'—............

prUes, gifts, and primes for 
t Jie luck£ onęs.

Jp Nuveplber its ąn opęret- 
|a,' Peiįcola by Offenbach — 
a three act comic operetta full 
t' •

of cojorfųl music wįth a mi- 
Sterioirs Pėruvian sSetting.

In December
telling, I’d better stop because 
I may give1 away the-- secret.

Ali members mušt be pre- 
sent ąt our rehearsal o.n Fri- 
day, August 27th; Sandara 
Hali; 814 W. 38rd St. Bring 
ypyr friends. We have a num- 
ber of new members būt we 
arę always glad to see new 
fąces. Those whu liRe to sing 
and have fun, don’t miss Bi- 
rute’s rehearsalS. • :

Aldoną Gulbin.

r- y;,, u . ;,.iji y, i,

p Maskvos Meno Teatro žvaigždė 
LĘONID LEONIDOV 

|(“Cąro Jono Nuožmiojo” Žvaigž- 
Įdė vėliausioj jo karakteristikoj)

' Ig NERAMAUS BALZAI . 
KLASINIO VEIKALO

Ir—šiaurus Polio LSkikų priėmi
mas Maskvoj . i ?

SONOTONE
Van Buren arti Wabash 

Oras kontroliuojamas
Šiokiomis dienomis 11 vai. ryto

į iki vidurnakčio 25c iki 2 v., p p.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ........ .’t........ tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ............................... _

Penkiadienis, rugp. 27,1037
■ i" vytj-CT1-1*1 i* ■■ ■<—.

Phone GANAU 6188

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:
2201 Weet 22nd Street

i. ; Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Saredpmią ir nedfil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaUfornia Avenue 

z Telefonas Republic 9868
w ■■■■. >,»■ I » Hlt. ■■■.■!—I**. , ■lįįi.i', II , „į I I II,

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandps nuo 1-3 nuo 6:80-8:80* 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez, 4910 SP. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

;as bandy
ersti. Net
visai nekaip gyvena. Atri- 
kad jiems trūksta 
Jie vos kruta, vos 
Baisiai jau jiems 
tvorų pataisyti ar

ambici- 
pasivel- 

sunku 
žmonis-

prabanga, 
miestai

dar men-

-Ateinanti pirmadienį Illinois 
valstijos parolių taryba svars
tys 582 prašymus nuų kalinių, 
reikalaujančių laisvės. Tarp 
kalinių yra sekami lietuviai:

Frank Tarutis
Tony Kirdas
John Korbus
George FaKan
Joseph Jasinskas
Joseph Maseikis
George švedą
Matas Damyonaitis
George Matulis.
Teisę prašyti laisvės iš paro

lių tarybos turi jau ir John J. 
Bagdonas, bet dėl kokios tai 
priežasties jis prašymo nepada
vė. Matyt, jo likimu niekas ne
sirūpiną. .

Remkįte savo apitlinke 
biznierius

tų

------ -------------------- -—> ■ r ■ *■

Apiplėšė Lietuvio 
Alinę

Du ginkluoti bąųditąi šios 
savaitės pradžioje apiplėšė Ue- 
tuyię Antąuo Yociąus alinę ties 
611 West 59th Street. Supan
čioję savininką ir uždarę jį už
pakaliniame kambaryje, vagys 
pasiėmė iš re^isterio $11.

*111 1   i      iwnwi '■< ii W!H|

PATRUKĘ? >
Rąištys visoms patrūkimo ryšime. 
BODY braces. E L A S T I G 
STOCKINGS gatavai padaryti, ąr- 
bą padirbsim tamprias pančiąkas 
jųsų mierai. Mes esąm sp ęia|istai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dąlių ir visų kitų mokslinių kųnui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydų, 
kreipkitės į mus-—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes,

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižidrėtojįai.

CHICAGO ORTHOPtOIC CO.
183 W. Lake St

Arti prie Wells Street.■ k ..... ... ........ .... ........ ... .... .
jU"1 11 w

Saukit calvmet 0909 
UNIVERSAL ĘLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not ioę.

10 West 18th Street . '
Ir musų pagyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
sutelks DYKĄ! ąpskaičUvi-

■ ma dėl ųaiųų ąpšildyi^o rei^ 
kmenM (plant), garu arba 
karštų vandenių šildomą.

■W i .i,,,.

MOKĖJIMUI—ŽEMA
PALŪKANŲ KAINA.

Atdąra vakąrąis iki 7 vąl , 
Nedeliomis iki 1 v. dieną |

with no end to beautiful door

LAIDOTUVIŲ DIKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

A1HBULANCE
1 1 DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 ' South Fairfield Avenue

i Tel I.AFAYETTE 0727

koplyčios visose
,VA. t. Chicagos dalyse

ąąruių vunuvum ąiiuviuej.
NERĘIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI— 36 MĖNESIAI Iš-

I VĄKARUS NUO 
STATE STREET

■ -i"' Ė -i ~------------Klausykite miifiųTUietųVių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:90 vai, vakaro iš W» F. C. stoties. (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. M. SKUDAS
718 Wcst 18th Street

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4139

Cicero Phone Cicero 2109

—r—

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street

—r

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Yards 1139

- NARIAI. ',' Ambulance
Chicagos, Patarnavi

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

J. MULEVIČIUS
4348 So. Galifornią Avenue

3307 Lituanica Avenue

1410 South 49th Gourt

mas Dieną
1 ir Nakti

TURIME
KOPLYČIAS

Phone Lafayette 3572

A. PETKUS

Boulevąrd 4089

Phune Boulevard 5566

Phone Monroe 3377

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<j Place ‘ 
SKYRIUS,: -42-44 teast 1081b Streęt

' Phone Canal 2515■ "t. ■»' JM

Tel. Pullman l-£70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wostėrn Avę Phone Virgipia 0883

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residehęc Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija;

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

nuo

8939

Hemlock 5040

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkovitz 

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI
ADVOKATAS

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

St.Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ’ ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
. LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A, A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1280 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
8395

AKIU SPECIALISTAI

DR. L E MAKARAS
10758 S. Mlchigan Avė. 

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

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

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0587

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
J Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. į 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo M> iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį. 
’ ' 4LIETUVIAI 8

GYDYTOJAI IR DENTISTAl 
Amerikos Lietuviu Daktarą 

Draugijos Nariai.
Phoue Hemlock 2061

DR.. JOSEPH KELLA
, dentįstas

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th ątreeį 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

. Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. ! '

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

. IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Cęntral 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
................ , — ■■■■■ ■!— u I U,^, .X.*.... ,

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Gar ginkitės Naujienose
i /*■ ' i

'L/S'-
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PLAČIAU APIE BAISU GAISRĄ S.
KUNEVIČIENĖS “ROOMINGHOUSEJ

Priėmė J. Martino IOld Gold $200,000
kontesto laimėtojai"

kadetu ir gauna $125 į mėne 
sį algos ir $30 bendriems rei 
kal’ams.

Name Buvo Penki Lietuviai; Didvyris
Trent-Kerevičius

Englewood—RugpiuČio 25d., 
apie 2-trą valandą ryto, kilo 
gaisras p. Stellos Kunevičienės- 
Kenny “roominghouse’čj”, 6328- 
30 South Eggįeston . avenue. 
Nėra aiškios žiniųs, ar ugnis 
prasidėjo antrame ar trečiame 
aukšte. Tie abu aukštai dau- 

Igiausiai nukentėja nuo liepsnų. 
Pirmas aukštas buvo mažai 
paliestas.

Kai gaisras kilo, visi namo 
gyventojai miegojo. Kol visi 
gyventojai sukilo, tai liepsnos 
jau buvo užbarikadavusio's kai 
kurių kambarių duris. -

Negalėdamos iš savo kamba
rių išeiti, sudegė dvi merginos, 
Miss Dorothy Kolb, 22 metų ir 

z Marion ( Matas, abidvi svetim
tautės. . .

P-a Stella Kunevičienė yra 
sesuo Bessie Šrubienės, 543 
West 63rd street, kuri užlaiko 
alinę tu‘o adresu. Ji taipgi yra 
sesuo Antano Bagočiaus, ku
ris gyvena ūkyje prie Carter, 
Wisconsin valstijoje, kur p- 
Kunevičiene /tik porų savaičių 
atgal atostogavo. Nuo išgąs
čio ji susirgo ir dabar yra po 
gydytojo priežiūra. Apsigyveno 
pas seserį p. šrųbienę.

Senas Petras

Namu Savininkai 
Be Vilties

ra-

Lietuvis Drąsuolis—Gust 
Trent—Kerevičius

Trent-Kerevičių šeimyna mie 
gojo trečiame aukšte. Pajutęs 
ugnį ir negalėdamas išeiti per 
dūris, Kerevičius iš dėžės iš
traukė didelį gabalą lininio au
deklo, skirto paklodėms, jį su
draskė į juostas, susuko į vir
ves ir ta virve leidosi žemyn. 
Ker^vičiai manė netolimoje a- 
teityje pasiimti sau atskirą 
butą, ir todėl turėjo supirkę 
namų reikmenų už kokius $200.

Viena virvės galą buvo pri
sirišęs prie sinko krano, o kitą 
nuleido gatvėn. Jis nusileido 
žmoną pasisodinęs ant pečių. 
Ties antru aukštu jis paėmė dar 
du4 žmones ir su visais laimin
gai nusileido žemėn.

Dvi žuvusios merginos, ku
rios gyveno' šalę Trent-Kerevi
čių, ^ąied^MĮ Jš «anį^ari^ 
išeiti, maldavo > pagalbos per 
langą. Kerevičius paklodžių 
virve bandė sugrįžti į trečia 
aukštą ir jas išgelbeti, bet pa
siekus antrą aukštą ugnis vir
vę nudegino 
žemyn. Tuo 
dar nebuvo.

Ugniagesii 
degūsių mergt 
dideli ugnies Ii
liai durnų. Abi jau buvo negy
vos. ,

Vakar iš 
griuvėsių
trečias lavonas, 
tai yra’ Joseph Leach, 45 metų 
“roominghouse’ės” gyventojas, 
kuris, kaip ir merginos, nespėjo 
nuo liepsnų ištrukti. v i

Didžiuma namo gyventojų 
patys išsigelbėjo nulipdami 
laiptais arba šokdami per lan
gus. Kai kuriuos išgelbėjo ug
niagesiai. Keturi • buvo liepsnų 
apdeginti ir randasi ligoninė
je. Vienas apdegė pavojingai.

Namo Lietuviai }
\ 't' . •

Gaisrui kilus name 
kami lietuviai:

Stella Kunevičiene, 
house” užlaikytoja. ,
jai padarė labai daug nuosto
lių, sunaikindamos beveik vi
sus baldus, kuriais namo kam
bariai buvo aprūpinti (kamba
rių apie 50). Baldai priklausė 
jai, o namas—svetimtaučiui;

Kunevičienės duktė Eilėn;
Gust Trent-Kerevičius (jo 

žmona svetimtautė); *
Jos. Bendikas, South Shore 

Country Club kelneris, ir '
Jonas Gasiunas, namo dženį- 

torius.
Gust Trent ir žmona ištru

ko iš degančio kambario nakti
niais rūbais. Visi kiti rūbai ir 
turtas žuvo.

ir Kerevičius krito 
laiku ugniagesių

j atvykus, iš su
lų kambario ėjo 
žuviai ir kamuo-

sudegusio namo 
buvo“ ištrauktas ir 

Spėjama, kad

buvo se-

“rooming
Liepsnos

ne- 
sa-

visi

■ GEROS ŽINIOS!
Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugpiučio 27 ir 28

MTT K A Q' “midwest”
EVAPORUOTAS

MIDWEST” DE LUXE
KĄVA ................ .

č <>.

Antroji dovana $30,000.
Antrą prizą laimėjo Flo^ 

, 201 Cal- 
lender avenue, Peoria, III. Ji 
yra registruota vaistininkė, 35 
metų, veda savo tėvo 54 metų 
seną vaistinę. x

Trečia dovana $10,000.00. Ją 
laimėjo R. J. Johnson, 2822 W. 
60th St., Seattle, Wash., x au
tomobilių z dalių agentas, ve
dęs ir? turi 4 vaikus.

Ketvirtį prizą laimėjo John 
E. Roberts, , 4822 Beaumont 
Avė., Philadelphia, Pa., taip 
nat,: $10,000.00. Jis yra 33 me
tų, vedęs ir dirba <už inžinie
rių Hellwig Dyeing kompani
joje . v

Penktą prizą gavo Wilmer 
C. Anderson, 845 Boyd St^., 
Beaurhont, Texas,-sumoje $5,- 
000. Jis yra farmaėistas, bai
gęs ĮJaylor Universitetą, Texas 
valst., vedęs ir tūri vieną vai-

Pirmas prizas buvo $100,000.
Jį laimėjo Jungt. Valst. rence Zimmerman,

3 aukšti 4<}n 
kenai IvV

a

sv. kenas 27caviatorius

Kenosha miesto taiyba pasisa
kė prieš uus’aurinimą WPĄ 
projekto darbų, r- 
kų atleidimas 
našta miestui

Darbiniu 
ra sunk.a

— Kaip ž>

“MIDWEST’\ PUIKIAUSI GOLDEN, SANTOS

KAVA .....................  sv. maišelis . 1 Si*
“MIDWEST” PUIKUS TOMAČIŲ
CATSUP .. didelės bonkos 2 už 25c
APRIČOTS >‘Blue Winner” ________________
PREZERVAI Puikus žemuogių 16 unc. dziaras 190
AVIETĖS Raud. “Midwest” puikios No. 1 auk. ken. 190

Did. No. 2’^ ken. 190

PRUNE JUICE “Shurfine” 12 unc. kenai 2 už 170 
BĖANŠ “Elmdale” Žali sukapoti .......2 No. 2 ken.
TOMATeS “Farmland” .................. 2 No. 2 ken. 190

KENOSHA, Wis. — Kaip ži
nia, J. Martin (Marcinkevi
čius) yra -Kenosha miesto ta
rybos paryš, šiomis dienomis 
jis pasiūlė tarybos nariams re
zoliuciją,, kuri buvo- vienbalsiai 
priimta.

Martino pagamintoji rezoliu
cija griežtai pasisako prieš 
•WPA projekto darbų siaurini- 
mą ir darbininkų atleidinėjimą. 
Rezoliucija sako, jog Kenosha 
kauntėje yra priskaitoma' 14,- 
000 žmonių, kurie priklauso 
nuo WPA darbų arba tiesiog 
gauna pašalpą. Per trumpą lai
ką, pareiškė tarybos posėdyje 
p. Martinas, liko paleista 100 
WPA darbininkų. Netrukus .vėl 
tiek pat planuojama paleisti. 
Jei WPA projekto darbai-bus 
sustabdyti, tai apie 867 keno- 
shiečiai bus tiesioginiai palies
ti. Vadinasi, jie neteks darbo. 
O netekę darbo, žinoma, ieškos 
pašalpos. Tatai sudarys labai 
sunkią naštą. Kenosha miestui, 
kur darbininkų būklė dar ir 
šiandien tebėra sunkesnė nei 
kituose miestuose. O tai dėl to, 
kad čia depresija ilgiau užtru
ko. • ’ '

Rezoliucija reikalauja^ * kad 
WPA darbininkai nebūtų iš 
darbo paleidžiami.

Williami R. Staggs su savo 
sužiedotine Grace GItassen iš 
Los Angeles, Gal.

Savo laiku valdžia buvo 
ginama sumažinti pabaudas 
už nesumokėjimą mokesčių 
laiku iki pušės. Prašyta išleis
ti ir atatinkamas įstatymas. 
Kalbame apie 28, 29 ir 30 
sumokėtus nekilnojamos 
vasties mokesčius.

Tokio įstatymo laukė
namų savininkai, laukė-ir Chi
cago Title and Trust kompa
nija. Ji, dėlto, ir šiandien dar 
tebelaiko' virš 20 milionų do
lerių, taip vadinamų, “in ese
ro” pinigų. Mat, , žmonės, ku
rie tada pardavinėjo ir pirko 
savastis buvo priversti užsta
tyti tam tikras sumas, kad rei
kalui esant butų galima iš ko 
pamokėti valdžiai priklauso
ma suma.

šiandien visa tatai jau pa
sikeitė. Jokios baudos sumaži
nimo laukti nėra ko, ir dėlto, 
visi mokesčiai privalo būti su
mokėti, jei nenorite dar dau
giau pinigiškai nukentėti. Bet, 
Jįe,; kurie .gavote /draudimą, 
arba indžionkšeną, ir gavote 
50% baudos sumažinimą, — 
jums ypatingos ‘pabaudos mo-l 
keti neteks.

Adv. C. P. Kai.

Vasario mėn. P. Lorillard 
tabako apdirbimo kompanija 
paskelbė piniginį Old Gold 
cigaretų kontestą. Tam reika
lui paskyrė $200,000, padalin
dama tą sumą į 1000 laimėji
mų. Patsgi kontestas-susidarė 
iš mįslių sprendimų. Jų buvo 
90. Dabar, leontestui pasibai
gus, skelbiama laimėjusių pa
vardes. Jie yra:

William R. Staggs, Jungt. 
Valst. aviatorius, tarnaująs 
laivyne prie Rapger U. S. S. 
laivo. Jis, laimč|o pirmą pri
zą $ioo;ooo. .

iMr. Staggs yr4 25 metų am
žiaus, kilęs 'iš^^lparaiso, In
dianą.’ - Jb ®tė4as jKie’dt. Colonel: 
R. L. Staggs tarnauja 108 inži
nierių pulke, Chicagoje. Jau
nasis Staggs Migęs tPensacola, 
Floridoj jūrininkystės mokyk-Pirkite savo apielinhė,s _ _____ d d____

• krautuvėse lą. Dabar jis skaitosi skridimo T^mykite.

Šeštą prizų, irgi, $5,000 su
moje gavo Mrs. Emma Bar- 
low, gyvenanti- Roosevelt ho- 
tely, Washington, D. C. Jos 
vyras dirba. Federal Deposit 
Insurance korporacijoje.

Visi čekiai, bendroje sumoje 
$200,000 laimėtojams jau iš
siuntinėti. Jų yra lygiai 1,000. 
Beto, yra daroma didžiųjų 
laimėtojų sąrašas, kurių yra 
200. Tą sąrašą paskelbs per 
laikraščius ir priedui rengia
mas dar ir buletinis. Tą bule- 
tinį išsiuntinės visiems kon- 
testantams:\ laimėtojams ir 
pralaimėtojams. Jame? bus nu
rodyta kaip turėjo būti mįs
lės išspręstos, kaip f spręsti ir 
kas laimėtojai,
Dalyvavo apie 54,000 kontes- 

tantų.
Kontestantų buvo apie ,54,- 

000. Apie 9000 mįslių išspren
dė. Tai buvo pirma vienodai 
išspręstų mįslių grupė. Tada 
jiems būvoipiasiųsta antra 90 
mįslių grupe4 išspręsti. Iš tų 
9000 išėjo 8,160 laimėtojų.

Sekančią savaitę Old Gold 
skelbia naują, geresnį kontes-

S.

SALAMI DEŠRA “Zesta” Kieta
WIENERS
smoredTbūtts

t \

“LIPTON’S” YELLOW LABEL
JUODA ARBAtA maži pak. 90 % s v. pak. 23ė
TOMATO~JŪiGE “Justice” .................  No. l~ken. 5<
REEFHEANS “Justice” .................... . 2 No. 2 ken. 15ė
/‘SILVĖR-DUST” Naujas! didT“23% unc. pa/ 19^
POTATČ/ŠALAD-Namų stiliaus .. ................... sv.
LAšINIAI~‘‘Spečial”—Raikyti % sv. cello. pak. 17ė

____________________
Indorsed” Brand ...........   sv. “280

J “Country Style” Rolled sv. 370 
LOAF CHEEŠE Americanv or Brick .......    sv. 290
ŠWISS CHEESE (SURIS) Puikus Domestic sv. 320 
Puikus GOLDEN GLOW Keksu Indas už tik 1c kai pirfesite 
SUPER SUDS Koncentruotas did. mėlyni pak. abu 200 
PYČĖS Puikios UTSTT"Elberta    4^7190 
GRUŠIOS Puikios Čalifornijos Bartlett ......  2 sv. 150
VYNUUGEŠ'~Californijos JSaldž’ios”be sėklių”3 sv. 230 
OBŪOUAruTsTT'Wealthy Virimui .........  3 sv. ĮQ0
MORKOS Puikios namie augintos ........... 3 pund. 110

DYKAI $1,000 KASDIEN PER 30 DIENŲ
OXYDOL 2 maži 170 -..............- Dideli pak. 210
30 KASDIENINŲ KONTESTŲ—$30,000 CASH. Klauskite Blankų.

MUILAS American Family 5 šmot. 24c
Švelnus rankoms ir indams_____________ >_____________ . .

FLAKES American Family vid. pk. Įgę 
j KREKĖS “Sunshine” Trapios 7 unc pak 2 už 190
SHREDDED WHEAJ .......     pakelis 120
KŪKIAUnT'Rl2~r‘Trio”-Su Smetona  pak~100 
“Midwest” MARŠHMALLOWS 1 sv. cello. pak. 170 
“Midwest” BLEACH kvort. bonka 100—plūs dep. 
“Midwest” Lunch WAX PĄPER. •' 40 pėdų rolė 50
“PRESTO” . _ i Kvortiniai tuz. 790
MASON DŽIARAI ’t^'nfės tuz. 69C
PAROWAX Buteliams užvaškuoti 

<‘Midwest””15FlTRŲ—ROBERTAI-Z
pak, Į 00

2 pak. 90
$100 CASH KAS SAVAITĘ—Tik taupyk “Midwest Stores” 
„ PELNO PASIDALINIMO KUPONUS!

LAIMĖTOJAI
a » • * * < • » • : . '■ ' • t f •

OLD GOLD’S $200,000.00 KONTESTO
ar tai bus laimėtojas, ar pralaimėtojas. Būletiny bus 
paduota teisingieji mįslių sprendimui, nurodytas bū
das kaip mįsles spręsti, vardai ir pavardės visų tų 
1,000 prizų laimėtojų šu visomis skaičių ir stovio 
smulkmenomis. J ' >" : 1

P. LORILLARD COMPANY, Ine., Established 1760

žemiau paduodama vardų ir antrašų sąrašas tų 50 
asmenų, kurie iš tik ką užsidariusio Old Gold $200,000 
kontesto išėjo didžiausiais laimėtojais. Be tų 50 prizų, 
likusiems 950 laimėtojams yra pasiųsta čekiai. Dabar 
yra ruošiamas buletinis, kuris bus tuoj išsiuntinėtas 
visiems tiems, kurie tik dalyvavo^ konteste; nežiūrint

lįst PRIZE . . .... $100,000.00
■ NVILLIAM R. STAGGS ■ '

VS-42—U.S.S. Ranger, Coronado, Calif.

2nd PRIZE . . . . . . . $30.000.00
FLORENCE ZIMMERMANN 1

' . 201 Callender Avenue, Peoria, III.

3rd Prize < . . $10.000.00
R. J. JOHNSON

2822 West 60th St., Seattle, Wash.
4th Prize . . . $10,000.00

• JOHN E. ROBERTS 
4822 Beaumont Avenue 

Philadelphia, Pa.
5th Prize .. . $5.000.00

WILMER C. ANDERSON 
845 Boyd . Street, Beaumont, Texas
6th Prize . . . $5,000.00

MRS. EMMA BARLOW 
Roosevelt Hotel, Washington, D. C.
7th Prize . . . $2.500.00

HELEN BANNISTER 
2026 Madison Avenue 

Indianapolis, Ind.
8th Prize . . . $2.500.00

HARRY ROWAN 
Paxtoa Street, Centralia, Pa.

9th Prize . . . $1.500.00
MRS. ANNIE W. WALKER 
Box 275, Charlottesville, Va.

lOth Prize . . . $1.500.00
^ILLIAM J. BLOCK 

194 Fuller Lane, Winnetka, III.

llth Prize . . . $1.000.00
HENRY S. THORNE 

Tokeneėk Drive, West 
Darien, Cono,

. $1.000.0012th Prize
ARTHUR JOHN CRONE

* West 520—16th Avenue
/ Spokane, Wash. •. ,

A

$500.00 PRIZES by:
MRS.' DOROTHY RISEN < 

6900 Rising Sun Avė.,. Philadelphia, Pa.
A. ADDIS ZIEGLER 

Penn. Avė. & School Lane, Drexel Hill 
Delaware County, Pa.
ROGER E. LARSON 

914 Newton Avė., N., Minneapolis, Minn. 
MISS POLLY WEAVER 

572 Madison Avenue, New York, N. Y.
MR. NORMAN J. BORpUGHS 

1149 Daniels Avė., Los Angeles, Calif. 
KATHLEEN BOLES FINK 

3301 Hamilton St., Philadelphia, Pa.
HENRY GROSSMAN 

7112 Hough Avė., Cleveland, Ohio 
KATHERINE V. HULTEEN 

*1120 Elmwood Avė., Evanston, III.
EDWARD J. KELLY 

115 S. Dearborn St., Chicago, III.
> MANSON GLOVER v \ 

215 Pleasant St., P. O. Box 46 
Stoughton, Mass.

; $250.00 PRIZES won by:
MR. ARTHUR GALLMAYER 

220 West 24th St., New York, N. Y.
MR. PHILIP -WADDINGTON 

4903 N. Camac St., Philadelphia, Pa. 
MISS JULE HAEFFNER .

3518 K Street, Philadelphia, Pa., 
GUSTAV STENSTROM 

1920 Terry Avė., Seattle, Wash. 
EDWARD F. KERMAN.

N. E, Cor. 8rd & Main Sts., Darby, Pa.
AHDA VAN ROSEN

802 West 12th St., New York, N. Y. 
ROBERT H. WINN

4413 Yuma St., N. W., Washington, D. C.
RUTH STEINKRAUS 

195 Compo Road, Westport, Conn.
: '■ ■ ' ■■ . ’ , ■ ■' ■

'■.f'

s u fraVjces penn t it. 
205 Vaa Nuys Bldg., Los Angele?, Calif.

GEORGE STOCKLY 
24 Broad St, New York, N. Y.

SYDNEY NATHANS 
3005 Fairmount Avė., Atlantic City, N. J.

H0WARD W. SMIJ^i, JR. 
114-14—198th St., St Albaire, L. I., N. Y 

FREDA GOLDEN
19 Pingry PlaCe, Elizabeth, N. J. 

MRS. ELIZABETH B. HOLM ;
8jB6 West Miner St, West Chester, Pa.

V. A. GIČILLET 
209A S. 20th St., Harrisburg, Pa. 

MRS. CHARLES W. BOWSER 
957 Wellesley Road, Pittsburgh, iPa.

JANĖT SCOTT ; 
246 Lark St., Albany, N. Y. 
MRS. katheRine DREW

44 Hancock Avė., Newton Centre, Mas?.
MRS. CLARA V. CAMERON

100 S. Mariposa Avė., Los Angeles, Calif, 
MRS. BERNICE D. BRACRETT 

6870 81st P!., N.W., Washington, D. C.
T. J. BALL ; , 

368 Ashmont St., Dorchestet 
Boston, Mass.

LEONARD LABUSHESKY 
186 Franklin St, Tonawanda, N. Y.

HARRY L. FRY 
221 West Fifth St, Chester, Pa. 

MISS AGNĖS YOCUM 
208 Elm Terrace, Narberth, Pa. 
, MISS MARGOT McOASEY 
2280 Witherell, Detroit, Mich. 
MALGOLM c. HENDERSON

15 BoūdinOt St, Princeton, N. J.
MRS. LOJS JONĖS 

Route 1, Box 657, Turlock, Calif 
, POŪALD M. DOUGLASS 

x . Evans Lune, W ii ton, Conn.

PIRK NUO

MIŪWEST<
350

WE Ntą pigiKu

STORES

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje/

NAUJIENOSE telpa -daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
\ atvaizdų.

a NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien- 
ršatis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

“RŪTOS” Saldainiai
IŠ LIETUVOS

Parduodame pavieniai piknikams, 
baliams ir išvažiavimams už numa

žintas kainas
ONA ALELIUNAS 

3251 South Union Avenue. 
Tel. VICTORY 5635.

t ŽL-ŽtčifeįįŽtgj

SEKANČIOS SAVAITES LAIKRAŠTY OLD GOLD PASKELBS

NAUJA KONTESTA
KONTESTĄ KIEKVIENAM!DIDESNĮ IR GERESNĮ

ŠEKIT SEKANČIOS SAVAITES LAIKRAŠTĮ DEL TIKRO KONTESTO DŽIAUGSMO!

L ■ tini: j?..'•. 11

- ŪSE

............... ?:

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

Sale for Infant or Adult At all Druggists. |
IFri/e for Free Eyt Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS



" ' ' ♦ • r - h..

NAUIIENOS
TM< Lithuanian Daily N«w« 

Publiab«d Daily Except Sunday by 
rhė LithuAnian News Pub. Co., Ine 

1^39 Sonth Kalstei Street

Telephone CANal 8500
i « *-■--------~.....i» 7n,', * „7,'^. .   .—,

Subscription RStėš:
>8.00 peb yĮtlr in Canąda
$5.09 per yėab outsidė df Chicago 
88.00 per year in Chicago 
3c pef čopy.

Ėrttered iŠ Sėterid CladS Matter 
March 7th 1914 at the Pdst Office 
df QiicagO| III. under the act oi 
Mitdh 3rd 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
stekiti# dienius.. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

. Užsakymo kaina:
Cliicagojė — paštu:

Melams ..........——.......
Ptisei ižietų
Trims mėnesiams ...........
Rtifetti ineĄdslains
Vldnėfti mėnesiui

Chicdįjbj įei* IšrieŠibiojuš:
Viena kopija

8Š.bo 
4. )0 
2.)0 
liiO 

475

Suvienytose Valstijos#, irto Chicagdj,
pašttfi

Metams — $5.0Į)
PuSei fiifctų '2;i&
Tfftiiš menesiams .........  i;5(j
Dviem mėnesiams _______  1.00
Vifeiiaril mSnfesiui ____ .75

Liėiūvojė if kitŠr iižsiėhiuosei 
(Atpiginta)

ams ••••«••*••••*••••••••••••••••••••••• $&00 
Ptisei ftiettj S«a«4«4«««««4»4*•••••*••**•••••• 100 
Trims ftl0neMignlS’ ‘.».i.~<—2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Moiiėy 

Orderiu kdrtti sti iižšakymti.

Užpuolikų drąsa
Kadangi didžibšioš valstybės nėkėlia balso prlės 

etapbniją dėl jos agresingą žygių Itiiiijoje, tai japoiiai 
dl^Usi tolyn vis drąsiau. VakUr jžtpOiiij lėktUvąš užptię- 
lg ahgiy aUtOinobUių kelyje iš Rdiikibįo i Šanchajų ir 
ŠoVihiti iš kUlkošvydžio štftikiai suŽfelde Anįlijbš rinite 
sadbritį Hughe KndtbhbUlt-Hugėššėn: Tbkš įvykis galė
tu iššaiiktl aštfiiį tdi^taūtiniiį koinpliksteijų.

Bet panėšimai iš Londoho saktb kad Britanija 
prieš tą japdnų užpuolimą ^protestuos, bet nedarys iš 
jo ‘tarptautinio incidento’ Anglijos valdžia nėhdri su 
Japonija susipykti •— įaija kad ji nenorėjo- perdaug pyk* 
tjs su Italija ir leido jai užgrobti fetiopiją ir henbti 
pyktis su Italija ir Vokietija ir leidžia Joni užkariabti 
Ispaniją. < '

Japonai veikiausia nebūtų nė pradėję savo grobi“ 
kiškdš kampini jdš Kinijoje^ jeigu jie nebūtų iš ankšto 
patyrę, kad Britanija, Ahierika ir Sovietų RUšija jds 
užmačioms nesipriešins. , *

t ■i.AX?4.e» -i

Sahtandero pasidavimas
—____ ____

Ged; Franco raštinė Salamancojė vakar pranešė 
spatidoš atstovams^’ kad sukilėlių afinija įėjo į Santari- 
det. '

Tai paskutinis didėlis miestas prie šiaurinio Išpahte 
jos kranto, kuris iki šiol dar buvo respublikos šalininkų 
batikose. Sakomą, kad Santanderb JgUla, šUšidėdahti iš 
IfljOOd kafėivių, pasidavė štekiteliariiš, kai to rhlėšto pi
liečių gvardija, civiliniai bUkilėlių sinipatižatoriai ir po
licija pareikalavo, kad butų sustabdyti mūšiai.

Tai bldgaš Žėhklaš; TteBa; SUntandero gynėjų padė
tis bUVo bė Vilties. Atklysti nud MadHflb/ jie ariksčidUs 
ar VėliaUs būtų būvp nŲgalltii Tačidu tUš faktas, kad 
respublikos armija tdttid Meste padėjo ginklūs, pirma 
negu ji buvo sumušta, liudija, kad vyriausybininkų pu
sėje moralė tenai nebuvo stipri.

Keista, be to, kad per tą laiką/ kai gem Franco pul
kai ėjo prie Šantandero, respublikos armijos kitose vie
tose nepuolė sukilėlių ir nesistengė tokiu budu atitrauk
ti fašistų jėgds nbo to miesto. Bilbao ibgi buvo užini- 
tas, Madridui beveik pasyviai žiūrint } baskų kovą feu 
užpuolikais.

Af vyriausybes armijos dar nėra pasiritošusios, kr 
jų vadai nesusitaria tarp savęs? s

Bais, kiifid yfk/tofoHžtibjtoi 

gėla skaitė; tok j įstatymų, kii- 
ris draudžia Jungtinių Vals
tijų piliečiams protestuoti 
prieš svetimos Valdžios žiatt- 

. rtimus arba užtarti terorizuo- 
jUnius savo artimuosius? Ar
ba kur jis skaitė tokį įstaty
mą, kuris draustų šios šalies 
piliečiams rinkti pinigus sve- 
tliftbs valstybės ttelaimingię- 
sidmš Šelpti? štai, šiomis 
dienomis šios šalies aktorių 

■' organizacija paskelbė ftestą 
Igpknijoh lojalistų vaikanis 
Sušelpi, ir Šito darbb prieša
ky atsistojo' nč kis jkitaš, 
bet paties prdžldbiitb Ttoo§e- 
velto žnfOiia. Kodėl p. Jurgė- 
1H , itepkrašo prezidentui 
Rooseveltui ir nepaaiškink, 
kkd jd žindiri latižo Ameri
kos jstatyihą.” / , . ■
Bb td, nKelėiris” hiifOdd, fead 

pašklpiftių dfajgijų; kurios da
lyvauja Kongreso vrikiine, nė- 
galiftia ■ lykibti ,šu bizbių kbtpo-

lais, klifiė’ Tdš drahgijbš nėra
tltoj Vaidtybįl? khf į.^Jūr^įsteig^^ ir jeigu jds

' “ ......... .. *41 fkurpikniką arba balių
(apie kuriuos čarteris, gal būt, 
dagi nieko nemini) Kongrešo 
naūdai, iai niekam^ iieateiš j 
gMvą į>riė jų kabihitlš.

Tai paprasta istorija. Musų 
fašistuojan tieji advokatai la- 
b&l ihSgsta niulkįtitl žmdnės

M
:1US.

*

jį jb MbisgjątksWį. , įMa
. v*' ' >?v > k-V.Ž t t 1 1 4 JĮ <!* »

Santykiai tarp Lietuvos
Keinio ir miesto

(Mūšų SpečirikUš korespondento Lietuvoje)

A

BINGHAMTON LIETUVIU Z1N10S
. . " . ‘ ? t-yį-a 4.1-;

Sutingo koitešpbiitUiit&i 
bis. — “Našlių avėnuė”.

. ................. . ■■ ■■

Naujierilj Šjteitytojai vis tei
raujasi, kriš ūlištikd su ftiušų 
koresporidėiifųiŠi. Ųirdi> kas SU 
jais pasidtirib kūd jie nieko 
apie. mUšiį kcdriilją nebepra
neša?

Ir iš tiėšiį; kūS pasidarė šu 
musų gėrdlš iteporteriaiš 
“Doc” bri ub<Mėrfų K”? Ne
jaugi juos biilų Vasaros karšta 
saulė įveikusi? O gal juos ap
sėdo vasariškas tinginys?

Žiiitoū, gdjiria višaį pri
leisti, kad kėžteri K” įdomau
ja kiti dalykai, Pavyzdžiui, 
maii fapbrtdVb, kad jis lankę
sis Lakė Avė. Na, o Ldke Avė. 
pas mus yra žinoma kaip <4Na- 
šlių Avenue.” Mat, ten daug 
našliukių gyvena.'

Daugiam rianaų, jokių pa*
aiškinimų nebereikia.

K LffifUVOS

......................
’ ■ » 1 ,

L Vedybų varpai. —• PilVakal-
- Atidarė tiltą. — Išvažiavimas- Atidarė tiltą.

Nežinia, kodėl tos našlift- 
kės susirūpino gėlėmis ir dar
želiais?

Gal tą paslaptį išaiškins se
nesnieji rėporteriai.

Apžvalga
•n:rz.-n yr.no..; i -.L

—i J r • ‘ 
“KUR TAS MUSŲ TURTAS?”

SLA. 60 kuopa stebisi, kut 
galėjo Išnykti Šušiviėhijimo 
turtas, jeigu “Tėvynė” grasina, 
kad dėl . aukšto darių mirtin
gumo valdžia galinti uždėti 
jiemę “ekstrl mokesčius”. įPir- 
miaiis ‘‘Tėvyne” aiškino, kad 
SLA. esąs labai stiprus finan
siškai.

.cijoms, kurios yra prisidėjusios 
prie Am. Liet. Kongreso de
mokratinei Tvarkai Atsteiįii 
Lietuvoje, kad jos apsisaugotų. 
Girdi, jeigu tos organizacijos 
duos iš savd iždo arba rinks 
aukas sVetiinoš šalies politikės 
reikalams, tai jos gali susilauk
ti nemalonumų, nes Kongreso 
priešai gal| jas apskųsti val
džiai už neteisėtų veikimą.

Tai, iš tiesų, keistoka. Ne 
taip seniai SLA. sekretorius 
Vinikas gyrėsi patidrįs dietinę 
Susivienijimo finansinę atskai
tą, kuri rodo daugiau nt*gu 145 
nuošimčių “sol vency” — .tai 
kokiu budu gali ,Su-mui grasin
ti ėksttadnokesčią į&vdjtts?

Vienas iš dviejų: arba tos Vi- 
niko “liČUoš” yfa Vljti pasto
tos, arba VitaiČio gąsdiniriiai 
y ta nerimti.

PAIKAS GĄSDINIMAS

Brooklyrtd advokatas K. R. 
Jiirgėla neseniai parašė “Vieny
bėje” |8p$j liftą totfts org^niza-

Tas fašistuojantis advokatas 
rašė, kad draugijos privalan
čios heriukrypti nuo tų tikslų, 
kurie yra nurodyti jų čarte- 
riuose. Už tokius darbus, kurie 
išeina iš konstitucijos ribų, 
dHki$ jtoš grąšinųs pavojus 
netekti čarterių.

Bet jaih gerai atsakė} “Kelei
vis”, kuris tarp ko kito tašo:

“Muftiš fdddS; liad be rei
kalo p. Jiifgėla Stengiasi at
baidyti miišų visuomenę ndo 
AmetikOs Lietuvių kohgreso. 
Kas gi j afti patikės, kad 
Amerikos piliečiui nevalia rū
pintis savo tėvais ar bro-

AUTO SUSISIEKIMAS 
LIETUVOJE

1 n j. .

Auto šbsisiekimas Lietuvoje 
šiais metais dar padidėjo. Ruo
žu ilgis šiais metais siekia 3,- 
731 kilometrų, tai yfa Jaugiau 
kaip dvigubai ilgesnis, riėgu 
mūsų visi geležinkeliai. Žymiai 
padidėjo taip pat autobusų ir 
pervežamų kėlėivių skaičius.

Nuo ateinančių metą Kauno 
— ZaMsų ruožų aptarnaus 
vien tik šiais metais įsteigtos 
“Auto” b-vės autobusai. Šiai 
bendrovei bus pavesta organi
zuoti auto susisiekimą ir že
maičių plentu, kuriuo, jį pa
baigas, bUs paleista mažiausia 
20 -autobusą.

Auto stočių tinklui plėšti ir 
jas tobulinti sudarytas specia
lus auto Stočių .fondasj iš ku
rio lesų pastatyta ir Katino 
auto stotis. Numatyta arti
miausiu laiku pastatyti dide
les auto stotis Panevėžyje ir 
šiaiiliuose. Dabar vedamos de
rybos sklypams nupirkti. Be 
tb, numatyta pastatyti gražių 
reprezentacinę stotį Palangoje, 
kur ligi šibl autbbbsai SUšto- 
davft gatvėje;

Svarbi problema yra kuro 
klausimas. Pas mus kuras au
tomobiliams yra labai brangus, 
Žymiai brangesnis negu kituo
se kraštuose. Todėl kelių val
dyba propaguoja vietinio kuro 
vattojimų, įtaisant autobusuo
se gazos gėneratorius. 
šiub metu jau yra apie 2b au
tobusų, kUrlė vartoja vietinį 
klibų.

Be visd to, Kelių Valdyba 
rūpinasi ir tinkamu automobi
lių prekybos sutvarkymu, kad 
kiek galint bus suvienodintas 
ųiuftų krašte naudojamų auto- 

•.tįpa?-„Tarp..kitko, nu- 
matyta automobiliui, importe- 
riams įvesti specialius leidi
nius, kuriems gauti bus sta
tomos tam tikros sąlygos. Kas 
norės gauti patentą automobi
lių prekybai^ privalės turėti 
automobiliams remontuoti dir
btuves ir meisterius, pažįstan
čius parduodamų automobilių 
konstrukciją. Automobilių par
duotuvės bus Įpareigotos tu
rėti ir sandelius su nustatytu 
minimaliu atšarginiiį dalių kie
kiu. Taip sutvarkius autoveži- 
mių prekybų, tikimasi ilgainiui 
prieiti prie naudojamų Lietu
voje automobilių suvienodini
mo, nes mažiau* reikalaujamas 
mdsinas neapsimokės impor
tuoti.

Prieš kiek laiko įvyko fbr- 
maiiškafc tilto atidarymus. 
Naujasis tiltaš dabar jungs 
miešto. centrų su pirmųja var
dą, kame beveik visi išeiviai 
gyvena.

Šdkytdš tiltaš būvU 19Š5 me
tų potvynio išgriduldš. Dabar 
liko baigtas naujojo tilto sta
tymas. Rugp. 13 d. buvo didė* 
iiš mUrŠaviriias, kuriame daly- 
vHVb pirmosios Vardds gyven
tojai. Neblogai pasirodė ir life- 
tuyidi, ftbks parade nedaug jų 
tedalyvavo.

Kitų dienų visos šokių salės 
buvo pTisikimšūsios. Mat, pūb- 
lika buvo leidžiama' nemoka
mai; Kažkaš šUmahė ik prak
tiškų jūokų iškirsti paskelbda
mas, kad ir hlaus būš galima 
bemokamai Išsigerti. Tatai iš
judino ir sėHiūš; kUrie tikėjo
si “pbužti”: Tačiau jtemš teko 
ftušitilti, neš alaus nemoka
mai niektir ndgavo^

Tilto atidarymo iškilmes 
oficialiai baigėsi tik šeknia- 
diėnio kytų.

' Šiuo laikotarpiu mūšų kb- 
lonijoje naujienų tiek, kad, 
kaip yra sdkoftia, nors išu 
rieškutėmis Štok; Neseniai 
nemažas Skaičius vietos lietif- 
vių šoko, dainavo ir alutį gė
rė RaditiiftkO ir jb “smiliiig 
bride” vedybose. O dabar jau 
laukiant a Ir kitų vedybų.

Nėr A abejoriėš, kad ir vėl 
šrilarkiai 
kai
Ručinskaitė pasižadės vienas 
dntrų visados mylėti. Vadina
si; prisieks, kad juos tik “gra
bo lenta ir žęmė juoda” beiš- 
skirs/

Spindi Lietuvos grožinėje litera
tūroj ė. Kaiftib tUip pat netektų 
Ikbai idealizuoti, neš paskuti- 
iliais luikaiš jiš pČUdėjb Spar
čiui. hiūtėfiaiėiti. Mėdžikgiftiai 
reikalai čiU Višūtoet nŪŠtėlbia 
dvasios pa'rįdkūlaVimus, o pdš- 
kūtiiiiaiš rn^td.is, tdi ypač pa- 
stebiUma. Pieninga karvutė, ge
ra veislinė kiaulė, geras arkly S 
čia greičiau .nusveria’ visus ki
tus dvasines kultūros pareika
lavimus.. Prąktiškumas visame 
pradeda įsigalėti.

Toljie lalkd
. Toksai > arčius, tokie laikai, 
įiąbar sporto, > laititejjmai stalo* 
mi pirmoje vietoje ir mokslo; 
kultūros’ laimikiai tartum nu
stumti į an>frą vietų. Taip de
dasi daug liur, tais keliais ei
na ir Lietuva.

Automobilio garažu daugiau 
fUpihaftidši, J ilėgtl gėftį^ kftygų 
įsigijimu. Gyvenk sočiai, gy
venk įtakingai — tai dienos 
Šūkis, kuris labai piačidl Višftr 
skamba. <

Tbklo šūkio pagauta ir Lie* 
tuva. šiemet! Lietuva lankoma 
daugiau, negu kitados iš kitur 
atvykusių turistu, 'tik; deja; 
Šiūb atsitikiftiū fėkldftia tiėk 
silpna, kad nemokama šį pro
ga gerai išnaudoti ir tie turis
tai daugeliu ..atvejų palikti kas 
šaū. Lietuvos kurortais daugiau 
susirūpinta jų išvydine puse, 
negu paprastų paprasčiausiais 
j*ų patogumais, ir tai vis daro
ma lyg alzūgdriomiš išlikomis. 
TadJ kad if akiai ftiield; bet 
^jrdiš ne teduldama. \

: 1^ kitur atvykusieji šių pa*- 
tegdmą it ukūrftų tūri j pkj tifttd 
it kaip kdš mto ki^tU žodį; feaL 
ko, lietuviai , bisą iftbidu pamė
gę gfožj; iiegū paprašius gy
venimui nėikidmūš Patogumus. 
Mat,- viš dkt, labidti didžiu© j a- 
iįiasi, savb pteritlttU; bėt ne šių 
Jienų nųVbiktdiš darbais. Tai 
denųostabU šių dienų dar* 
Bai ne Visuomet JŪ Vykintoj amš 
karpę gdteiftid,

Į Ltetųvojė daug fcaš intefesuo* 
jhsi,|krip bUs pribūti & Ame- 
rikbjjė iteiftib 'dtštoVdi — tdi yra 
ągrbhtodš Galvydis Sti rfidky- 
tbjū 'Kviklitiiy ĖbitioS katalikų 
Vienybės centro < pirmininko pa
reiškimas jau čia žinomas. Va
dinasi, tūbdu Vyrai iš katalikų 
peikimo centro nėra g'dvį _šd- 
vo žygiams palaiminimų ir jų 
kėliOpė Be katalikų bdžiiyčioš 
pakrapinimo atliekaftia. .Tokiu 
būdu dėl civilės mbtrikacijbs 
nesusitarta.

Bet dar gali būti yisokių vė- 
jįp žinbte, pbiitlkds gyvenimas, 
o ypač kuomet jis nėra visumos

(tęšitiys)
LietUvoš studentija 

šiuo meth toli gražu daugumo
je rtėfa fadikalifti nusiteikusi, 
Kaipd tokia; kalmO ji Visuoftife- 
nirtiamb gyvtome’ didelio vaid
mens ftėvdidina; nes kaimo 
žmonės daugumoje Šiai ideolo
gijai yra šVėtimi; \

Suprantama delko dabar siu- 
dbritija kaime Viski ftejdtičidiria 
ir jau yra pMrkdusi tą. pasiti
kėjimą kaimd žmonių tarpe, ko
kį ji pribš karų Vra tūrėjušl. 
Kaimas .eina savais kelikib, 
taip lygiai kaip ir miesto dki*- 
biiiihkija /sU Studentija maža ką 
bėhdro tUM?" T . '

Todči? bkd ir kaiHįdš vdšaros 
mėtų daug šiiiaukia. šyečių iš 
Hltešto; bėt jdėblbgitiidį iihaht 
tie miesto svečiai ftiaŽai kaimą 
veikia, nes neturi to reikiamo 
visuomeninio pasitikėjimo.

Kaimo inteligentai
Bet šių dienų Lietuvos'‘kai

mas jau turi ir taip daug Jntė- 
ligentinių pajėgų be šių vdšarOš 
svečių. Kaime darbuojasi di
džiulė mokytojų armija; juk 
LietuVbje jau Veikia priVėrsti- 
nas prddžioš nibkšlaš. Re id4 ke* 
lėtas šimtų agronojnų taip į pat 
kaime dafbūbjdsi. tU šių intė- 
ligentinių pajėgų, kaimas dar 
jaučia turįs .medicinos gydyto
jų, veterinorių, įvairių pieninin
kystės instruktorių^ vasaros me
tu kulturtechnikų, J50- 
džius Skirsto j viėnšėdžius, dar 
ro sausinlmtiš ir kitiiš darbus 
atlieka. ; . .. . .

Bet šitų Visų >.jfiteligėhtjmų 
pajėgų yisUdmęiftnę prasme 
kaimė įtaka giliki nejaučiama'.

Lietuvos Laime inleligentaŠ 
jau nėra rltaŠ šVėcikšt NBi*š 
tarp rilibšto ihteliįteųtijbfe šh 
kaimu visbkiaiš šiulaiš tolsti 
giminystės ryšiai; bet jaučia
ma, kad tarp miesto ir kaiftio 
esama . didėlė spraga. Miešto 
valdininkija yi$ pušėtinai nuo 
kaimo gyvtotbb atitrukusi, 
nors daft daugelio iieVai aria že
mę. 1 L-. .>■■■ - \ . ..

šios valdiiiiiikijOš dalis per
daug godi j turtiis ię Skuba vi
sas miesto prašmatnybes įsigy
ti ir skhbū. k<iiP gUliihŪ įteriČidu 
kairią pariteŠtL Jį dattgidų yra 
praktiška, negu idėjiniai ftiisi- 
teikusi. Ji pati nori greičiau 
kaimb SUskaitoh pralobti nepai
sydama gavo tėvų kaime gyve
nančių tikrųjų reikalų. Todėl 
tarp Lietūvoš kairib Ir ftiiestb 
visą iriką jaučiamas savotiškas 
antagotližmas — viehi kitiems 
nepasitiki, vieni kitibms dktp 
visokius priekaištus. Kitaip ta
rus, lyg ir tėvai feū vaikais te 
sutinką..

šitokia nesantaika riet te at- gyvėhlftio irikūiaš, b tik motib-

Tdigi;

ėtd dadg šiiMukia. ŠVėČių iš 
iėštoi bėi idėbibgiįidi iftiaht

kiai pasilinksmihšimę, 
AŪ the milkmun” ir p-lė

Rugp. 8 d. iš Clęvelando at
vyko p'-nia Ledeikienė, jos sU- 
nus Tony ir * duktė Anne; 
Drauge SU jdiš atvyko ir jų 
drdUghš Al Bblliddy, kuris 
yra profesibHališ “pilvakal
bis”' (ventriloųuist); Sustojo 
jie <Saš Blinkovičiuš.

Holliday su savim atsivežė 
didelę lėlę, su kuria jis kalbė
josi. Td jb iWūklihgdM lėlė 
net ir dainuoja. Kai jis padė
jo jų į valizų ir užrakino, tai 
iŠ tėft pdšigirdo balsūs: “Ko
dėl niane čia užrakinai? AŠ 
iiendrid miegoti.”

Al liepė jai miegoti. Bet lė
lė nenurimo tol, kol jai nebu- 
Vd pdšdkyta “labdndkt”

Daug jUokų Al pfikretė, 
kai pasigavęs kepurę pradėjo 
SU ja kalbėtis; Viena moteris 
bUVd tiėk iiUštėbihtd; jbg ne- 
žiiiojo ilė kų manyti; Ji krbipė-1 
ši į šaVo draugę; kad toji pa* 
aiškintų; vkdip visa tdi padaro
ma; Jos draugė paaiškino; jog 
tie “stebuklai” yra daromi su 
Vtoib pagdlba.

Atroido, .kųd mbtėfėlė priz
mė paaiškinimą Už grybų {H- 
nigt|; ftes jos akys pasidarė 
labai didelės ir ji pareiškė: 
“Tai aš jo ,bijausi,h

Šiš kuštąs butų įyį šriūbd be 
dkliškUS, jėi dŠ ftėpHšlminčiau 
“NdšUiį d^nitiS*’; kilk dabar ei
na savotiškas kontestas, bu- 
iėftt, darželių'pUbŠimb kontes
tas. Kibkvieiid štėftgiasi savo 
dUHriį pdpiibŠtl tdip; kad jis 
visų praeivių dėmesį trauktu. 
r-—■ ■ ~ / .-v

Sekmadienį turėjome išva
žiavimų į Rocky Glen parkų, 
kuris yra Pęhhęylvanijos vals
tijoje. Išvažiavimų rengė Bi- 
fblės rhtėliš.

Ėitiiliėčiai turėjo progos su
sitikti ir drauge pašilihksmiiiti 
šh Pėnnsyivanijos. jauhimb. 
Ypačiai buvo linksma prife 
kifigstbn ir Mtlštdh batų...

Tai tokios* tokelės iš miisų 
padangės. 1

— nhiljoji Reporteraite.

polistų, thi lyg ana pavasaHd 
diena Žiūrėk, tai lyja, žitiflk 
tai saulutė žeme raičiojasi. Tai

- Žiūrėk, tai lyja, žiiiflk 
t 

labai ftepastoVus dąiktdš.
Latiksimfe ir žiūrėsime kas 

čia tuliku btiš.
Lietuvoje sausros pusėtinai 

pakenkė žiemkenčiams javams, 
tAi tikimasi nėdidelib ddrliktis 
btisių. byviilidms pa§drU ir Vkr- 
gu pakankamai užaugs, bet va- 
škrdjUs kaip kur visai gražiai 
atrodo. z - 1

Šiėihet vasara LiėtuVdjfe ypa
tingai saulėta. Tai tokios iš mu
sų šiaudinės padangės naujio- 
^6š. — Jtišų Kėištka.

(Galas)

Viešas par e i š k i m a s 
Brooklyno ir jo apylin
kių organizacijų kon
greso komiteto Antro 
Kongreso ir Knygos, iš

leidimo klausimu.
ilUgpiučio 18j 19Š7 metaiš> 

laikė AmėkiktJš Lietuvių Kon
greso, Brooklyno x Skyriaus^ 
Komitetas posėdį. Posėdyj bu
vo paimtds klaušimdš, tai Bos
tono ik jo Hpyliiikėš konferen
cijos pasisakymas už antrą A- 
inėrikos Lietuvių Kongresą ki
tais metais. Musų komitetas 
vienbąlšįdi iižfcirla Bostono ir 
jb apylinkės konferencijos ųu- 
tdfiina tlift klausimu.

r

, MušU kOftiitėtas svarstyda
mas Bbstono konferencijos pa- 
šiillymą; kad jie rengiasi iš
leisti knygą vardu “Kovotojai 
Už Lietuvos Nepriklausomybę”, 
0 iiO leišti apiė Ainėkikos lietu
vių orgatiizafimdsį Kovoj prieš 
LiėtiiVbš fdšižfną, kaip Ameri
kos Lietuvių Kongreso Centro 
kbinitetas 'maftb išteisti. Musų 
komitetas* pilhidUsiai sutinka 
su Bostono konferencijos pa
sisakymu knygos išleidimo rei
kalu. fibt rtibš tik tiek bosto- 
ftiškiams patariaftte, kad jie su- 
kltdfiil Su Atbėrikos Lietuvių 
kongreso Čeritraliniu Komite
tu ir išleistų > bėtitlfą knygų tUo 
rėikdhi.

Mes nuo savęs patartume, 
kad toji khyga nebūtų didelio 
formato, bfet vidutinio, taip, 
kad ji galėtų parsiduoti po peū- 
kiolika-dVidešiftit centų už ko- 
pijų-
BtobklyftO §kyHaub Komiteto 

valdyba
Pir., V. Michelsonas 
Sek., J. Buivydas 
Ižd. Š; Cibulskis

Tsb.

Socialistai Važiuos 
į Kenoslią 
Maudytis
Su Keftdshifečidiš Rengia Drau
gišką Išvažiaviftių Penftoyer 

Parkė

Sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) 
29 d., lietiniai Sotialištai Sų- 
jungieridi rengiasi važiuoti į 
Keriosha, Wiš. maudytis. Mat, 
tėn esama puikių “byčlų”, gėri 
keliai miVažiavimui, gražus 
paėžerio parkas SU stalais, suo
lais, žaįynais, ir kiek atskirai 
nuo viešumos; Dabar Vanduo 
ežere jau, gana šiltas ir mau
dytis yra tiktas tnaldhUrftas. 
Prie to, bus proga Sušitikti stf 
kitų kolonijų vienminčiais ir 
draugiškoj ė nuotaikoje basi- 
kalbėti savo organizacijos rei
kalais. Vietoje bus parūpinta 
užkandžių ir kitokių vaišių.

Išvažiavimas įvyks Pennoyer 
Parke, prie ežero kranto, prie
šais St. Catheritie’s ligonine, 
privažiuojama bile keliu iki 
Sheridaii Road 3700 north, 
tuomet į rytus iki ežero.

Kvieslys
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Sėdėjimo streikas

APIE FORDO DARBININKUS

šerifas

rei

tiulvių augifitfijat
Cėrtipionfttas. Aj

vin
ti, kad tai jau nėra toks leng 
vas dalykas.

ADRIAN, Mich
Fred Seger, tur būt, niekuomet 

u automobilių nebeparda- 
Jis turėjo progos įsitikin-

Atiftafys UfefbdfOftigi — 
i Lhimčjb šlipeiidiją

Atsinaujino prenūmeratį
Aną dieną užsuko pas manė 

draugai Strazdai it bfe hiėkUr 
nieko padėjo penkinę. Girdi, štai 
pinigai.

Matydama, kad aš dar nesu
prantu kur čia reikalas, drg. 
Strazdiene pradėjo juokauti:

—Nesibijok, čia nėra kokia 
dovana. Tai metinė prenumera
ta už Naujienas iš Povilo Sadu-

šeihiojė įvyko 
Vbs tik spėjo 

kai pradėjo kai

aerodromas
Mich. — Čia rug 

nau- rėjo, kis parašyta, o kai kurie 
numetė j Uos į šalį.

Atrodo, kad unijos reikalais 
Fordo darbininkai pradeda la
biau domėtis. Galima tad tikė
tis, jog netrukus didelis skai
čius jų stos į uniją. O kai tat 
atsitiks, tai. prasidės viena di
eniausių kovų Amerikos darbi
ninkų istorijoje.

Anksčiau ar vėliau, o Fordo 
darbininkai vis dėlto turės lai
mėti unijos pripažinimą.

Detroito Pilietis.

meje Fordas yra ponas ir he- 
KidaujkhiUš Svečius gali Vy-

Lik, tai Unijos laikraštis yra 
dalinamas Valstijai priklausan
čiame kelyje, kuris eina ptb 
šMį dirbtuvės. Dalinama trio 
laiku, kai darbininkai mainosi, 
— Vifeni einą į darba, o kiti is 
darbo. Per trumpą laiką buvo 
išdalinta apiė Bd,()bO laikraščio 
kopijų..

Darbininkų rfeagavimas buvo 
nevienodas: vieni kišo laikra'š- 
ČiUs į kišenę, kiti vartė ir žiU-

Bfejė; p. Sadula gyvena saVb 
puikioje rezidehcijbjė Dearbot- 
ne, o dirba Detroite. Jis sako, 
jog Naujienos visada yra jo 
laukiamas svečias, — kiekvieną 
dieną jis turįs jas skaityti.

Povilas skaito Naujienas jau 
per daugelį metų.

—M. Kemešienė.

Tai buvo nemalonus smūgis 
froRdo vadovybei. GUbėrhato- 
riuš MUrphy pareiškė, jOg tirti* 
jos datbihinkai gali tikėtis ap- 
šaUgOS.

Jrio tolyn, jub IrtUiati unijos 
veikėjai pradeda įsidrąsinti; Kri- 
dangi, kaip sakoma, savo že-

Dbrothy ,Goldsworthyi 
9 colių vyras al- 
•pęnsiskirti, kal- 

_ _ _ li. Bfet kai Utėjo
laikas divorsų.'ipairtiti, abu susitaikė. Nusprimde, kad ne 
ūgiai. kailį j bot, uošviai ardd jų gyvenimą,0 ir vien tam, 
kad tiošviiiš? pdtehkiriti—jiė nesiskirs. ‘

Bruzdėjimas pradeda pasireikšti ir Fordu dirbtuvėje.— 
Organižiioja kompaničhą uhiją. — Literaiiirds tlii 
linimas. — Laukiama shiarkaus siisirėmimo.

Tą Stambią sUtną pinigų p. 
Kulbokas buvo parsivežęs daR- 
bininkų čekiams mainyti.

—-M. Kėftiešiehė.

Piknikas
Libtdvip Pilietinio Pašalpos 

Didžiojo klubo piknikas įvyks 
rugsėjb 5 d* birutes darže, 
John fed. arti 11 Mile Rd. Pra
sidėt Ž Vai. pbpiėt.

Rengimo komitetas sako, jog 
Viši pikniko dalyviai turės pro
gos šhlagiai laiką praleisti. .

O Štai kaip viskas atsitiko: 
vėlokai Vrtkare pas šėbifą užė
jo “irtHtifcris”, kuriš pgfėiškė, 
kad grtVęŠ Čbkį Iš apdRahdoS 
kompanijos. ESU, jo ttObėsiai 
sudegę, tad jis ii* iškolėktavęš 
apdraudę. DAbar jis horįš tuoj 
autbtHbbilių pirkti, hes turįs 
keliafe Vietas škrtbiai dplahkyti. 
KrttlrtHti atildniobilių agėnturk 
jau liidkryth; tai ar begalėtų 
šerife jam pagelbėti? Jis tik 
noHš SURksti agentūros savi- 
nihką ih tuoj pirkti autohiobi-

šdrifak mielai 8 ii tikri patar
nauti. Jiš surado agentą ii/ 
kaip Bamattthl bkhio tmnsak- 
clja' bUvo padaryta. “Farmeris” 
prtsiėmė Hatljų •atltbiriobilitį ih 
parašė visai šuitiai čėkį.

Tačiau kitą dieną šferifas pra
dėjo hėritaauti. D kas bus, jbi 
Čekis rięgekrtŠ?

Patelefonavo 
patyrė, jog farmeris N. ten jo- 
klbš Sakintos riėtdri.

TaHrt prdšidčjb brti'ždėjimas. 
Puvo pranešta įvairiems mies
tams, kad žiūrėtų tokio ir tb- 
kib aUtOitiobilio; Fagaliriti taš 
autoibobilius susimdb Už 124 
mylių hbo Adrianą. Sveikutis 
ir “hehurengtas”. Vadinasi, faR- 
meris pasivažinėjo nauju autb-- 
mobiliu ik paliko j{.

Seniausias gyventojas
MONROĄ Mich; — Seniau

sias Monroe kauntės gyvento
jas netruktiš Švęs 108 metiį 
airižiauš sukaktį. Jis yra Frarik 
Schinevarė.

Schinavare gimė MOhtrealyjė 
(Kanadoje). Į Monroe jis atvy-' 
ko prieš devyniasdešimt devy-. 
nerius metus. Fėr keliolika m'e* 
tų jis farmėriavo, b paškhi pra
dėjo verstis dailidės amatui 
Nors metų jis turi labrti daugi 
bet vis dar laikosi neblogai.

Didelis bulvių derlius
w CADILLAC, Mich. — Rytdj 
čia turės savo kdhVėhclją b iii* 
vių augintojai ir pirkėjai. MAt; 
dalykas toks, kad bulvių der
lius šiemet bus didelis. O jud 
bus daugiau bulvių, juo turės 
būti kainos mažesnės.

Konvencija bandys surasti 
išeitį. Būtent, surriMi fihką, kur 
jie žmoniškas kainas galėįų 
gauti už bulves.

' Iškilmes
WAYLaND, Mich. — šioje 

apylinkėje kelių pagerinimui li
ko išleista $100,000. Kelių ge
rinimo darbas jau baigtas. Ry
šium tad su tuo nutarta laikyti 
iškilmės, kurios truks kelias 
diėnrts.

Svečiai %
Šiomis dienomis Kartadą ir 

Niagara Falls aplankęs kelias 
dienas buvo Deliui te Nustojęs 
Keorgė Mileris. Dabartiniu lai
ku p. Mileris gyvehtt’ ChicftgOje, 
bet seniau jis yra gyvenęs ir 
Detroite. Kad kokios, sako p. 
Mileris, tai ir vėl atsikelsiu j 
Detroitą ir Čia pastoviai apsi
gyvensiu. —Lakštutė.

IBI

DĖtbblT, Mich. — Dar prieš 
karą čia buvo bahdbma unijos 
kurti. Tačiau didelių pasekmių 
nebuvo. Tai buvo lyg kažkoks 
užkerėtas miestas, kur unijos 
negalėjo prigyti.

Tačiau pernai liko, taip sa
kant) “pirmieji ledai” sulaužy
ti. Pačidjė pradžioje organiza
vimo darbas pradėjo ganą 
sklandžiai eiti: automobilių 
dirbtuvių darbininkai nOtiai ra
šėsi t į U. A. W. (autbmobilių 
pramonės uniją)),( .

Netrukus ta unija ■ tiek s ti- 
stiprėjo, jog iš didžiųjų mag
natų pareikalavo pripažinimo 
ir kitokių lengvatų. Kadangi 
geruoju nebuvo galima susitar
ti, tai teko ir streikas paskelb
ti. Streikas buvo laimėtas.

Stąmbiosiės automobilių kom
panijos sutiko su unijos, vado
vybe įtartis. Pagaliau ir sutar
tis bvvo; padaryta.

Tačiau iš visų tų kompanijų 
tik Vienhs FokdrtS yra pasiry
žęs unijos neįsileisti. O kadan
gi yrą pujaučiama, jog darbi
ninkai ir ten bruzda, tai Fordo 
orgahjzaiįija vis labiau ir labiau 
didihį sąyo “šdrgybą’į

Fordo įąrbįhihkal kolbas or- 
gabižiiojdįi slapta, kadangi 
veifetį vješai nėra įmanoma. 
Mat, Įt ^ęhhętt turi subrgani- 
z»vęšA>bfflČtinU g^ttją šnipų, kū- 
ri,e' s^krt kiekvieną darbininką. 
0 yrą pasiryžęs kb’Vo-

Pasagų čempionatas
IKON 

mėnesio 
valstijos 
mėtymo 
geriausi

Dabartinis pasagų čėrtipiajistš 
yra Bobby Hitt, Lf frietų am
žiaus berniukas.

Susirgo vedybų puotdš 
dalyviai

Pereitos savaitės gale vienoje 
Detroito lenkų 
vedybų puotą 
puota baigtis, 
kurie sirgti.

Kitą dieną

“PERSIKŲ KABALA I-
— Alice Merson1 į iŠ 

South Havbii, Miciiighii, iš
rinkta to mibsto “Persikų 
(PyČių) Karalaite?*

i' Acme Photo

RIVER, Mich. — šio 
gale čia įvyks visos 
pasagų (horseshoe) 

čempionatas. Dalyvaus 
to sporto nftėgėjai;

suprasti, kaip darbininkai drįs
ta kažkokių teisių saU reikalau
ti. Buiėnt, ‘ roikąidtiti ^kbiekty- 
vėS sutarties”. > ■ . / .

Organizavimo darbas FJordo 
dirbtuvėje, žinoma, yra. ^ana 
sunkus. Daibihiiikai kiti įbaip 
ginti ir bijosi.;'taip, bijpši dar
bo netekti. JUd labiUti jie bijo
si rašytis į uniją dėl to, kad 
gerai žiild, jbg “Sėryibė mėli” 
nuo jų akių neįiUleidžia. Ma
žiausia nUožiUrži —‘ik visada 
sbsiras kablitikaš, kad darbi* 
Uinką galėtų iš darbo išjoti.

Pravartu bus čia pastebėti, 
jog “Service man” darbą stip-

įNE ŪGIAI, BET UOŠVIAI 
4/pėidų, 5 colių ir Edwin, jbš 5 pėdų ii 
slilubė Chicagds divbrsų teisute. Norėj 
tindami ilgių skirtumą jų laiihės ardymu

„1 r"*™....... i.

riam ir jaunam vyrui pas For
dą visai lengvh gaUtt Fiaktiš3 
kai tvirtiems vyrams tas dąr- 
bas yra nuolat Siūlomas, Per 
dieną jiems mokoma, rodosi, 
iki dešimties dolerių. O “ser* 
vice man”'yra niekas daugiau, 
kaip tik savo rųšles “ištikimas 
Fordo tarnas”, kuris, jei reikia, 
gali darbininkui ir su lazda pei* 
galvą užvažiuoti.

. Nors Fordas savo darbinin
kus ir labai jau saugoja nuo 
unijos, bet “krąmoliškos’* idė
jos vis dėlto įsigauna ir tiek. 
Vadinasi, unijos organizavimo 
darbas eina asldwiy būt sute- 
ly”, Sulaikyti tai nėra galima. 
Todėl bandoma tam piktui už 
akių Užbėgti: būtent, ofgarii- 
Žllbti “komjtbničną1’ dfilją.'Pfch- 
nbit’o iHimiii&tfii OrgrtfllzatOfiai 
Šiišilę įVbdįhčjrtį kad th uhijg 
busianti tikfh dąrbinlhkų išgh* 
nytOja.

įtolkas dll toš siūlomos Uiti* 
jos labai daug ginčijamasi, bet 
ibi ii’ višk&S; DidėlŠŠ pažhngoš 
dar ir šioje srityje nepadaryta. 
Tenka labai abejoti, ab tas su- 
itiahyriibš ir i§ Vlsb raš dbiig 
šalihiiikų.

O tuo taĄni “kramola*’ pra
dėjo įsigauti net į dirbtuvės 
Vidų; Prie laikrodžio kiekvienas 
darbininkas turi kortą, kurią 
ryto mėtą ir vakdre reikia “iš- 
punčiuoti”. Kiekvienoj ė kbrtoje 
būdavo užrašytas Hę tik darbi
ninko vardhs*įjhvarUėj bet ir jb 
namų adresas. Staiga išėjo 
tvarkymas, t kbd koftoSe dafcbi- 
hifikų adrešbi ndturi biiti žy
mimi!

jus taip pat džiaugsitės
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už ptaeitų rnetŲ indelius JI f)fMusų nariai Gavo ......... 4 zt
D61 informacijų 

ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 
' arba pašaukite

CANAL S500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN ANO 

SAVINGS ASSOCIAT1ON 
(MfcMBEK FEDERAL HOME LOAN SVSTEM)

1709 So. Halsted Stteet

Jautu žmona paskelbs 
sėdėjimo šttėiką

Josephinė McČoy, kuri tėra 
tik septyniolikos metų am
žiaus, paskelbė savo vyrui “sė
dėjimo Streiką”. Ji jati kelinta 
diena nesitraukia nuo vyro na
mų ir visiems tvirtina, kad sa
ko vyrą vis dar tebemyliriti:

Pirmiausia ji buvo įšigaVliši 
j savo vyro automobilių, iš ku
rio liko iškrapštyta įstatymų 
keliu. Dabar ji sėdi nusamdy
tame automobitiuje ir vis lau
kia, kada Vyras ją atgal pri
ims. het pastarasis, matyti, ne
siskubina ii* noH išsiskirti.

Jaunoji žmoha Sdko, jog ji 
skirtis nieku budu nesutiksian
ti, hėft tai daryti draudžianti 
jos religija.

Vis dėlto bus įdomu, kaip šis 
iteprtprastas 
baigsis. ’

Naujas
STURGiŠ, 

sėjo 11 d. btiš atidalytas 
jas ihUtdcipąlis aerodromas. Iš
kilmės truks net dvi dienas.

Miestui aerodromą įsigyti 
daugiausia padėjo KirSch.

Policijos mokykla
EAST LANšMg; MldHį — 

Netrukdš Čia bus atidalyta; po
licijos mokykla, kurią lankys 64 
poliėihihkai. Kursas tHiks še
šias savaites. Po to baigę mo
kyklą poliėitiihkai gaus valsti
jos darbą. Vadinasi, jie bus pri
skirti prie valstijos policijos.

NėtOlimbje ateityje planuoja
ma ir daiigiaU tbs rUšies mo
kyklų atidaryti. Mat, rtbrima 
valstijos policijos išsilavinimo 
standartą pakelti.

Gabus jaunuolis
ANN AitPOR, Midi. — Ed- 

xvąrd Crossley baigė Flintė 
aukštesnę mokyklą, bėt neturė
jo progos stoti į universitetą, 
— reikėjo uždarbiauti. Tačiau 
gavęs darbelį, jiš heshdUdėi 
mokėsi už akių, atseit, per laiš
kus. Ir mokėsi jiš tiek gerai) 
kad Michigan uhivėrsitėtas pa
skyrė jam stipendiją,

$200,000 deficito
FLINT, Mich. ~ Flint mies

to taryba turi didelį galvosūkį. 
Mat, peh metus susidarė $200,- 
000 deficito, kuris Vienokiu ar 
kitokiu budu teks padengti. 
Miesto poliai nemano, kad bus 
galima išlaidas padengti.. Žino
ma, nenori jie nei sau, hel sa
vo draugams atlyginimą mažin
ti. Todėl pasilieka tik viena iš
eitis: pajamas padidinti. .

liet čia kaip tik ir susiduria
ma su keblumais. Mokesčiai^ 
jad yra apkrauta viskas, kas 
tik galima apkrauti, išėmus gat
vių plotą. Taryblrtinkai tad ma
no, jog ir iš gatvių galima tu
rėti nemaža pajamų. Pavyz
džiui, pasistatė žmogus auto
mobilių gatvėje, ir tuoj jį “tak
šnok”, — tegul moka už vietą. 
Apskaičiuojama, kad tos rųširts 
mokesčiai ne tik deficitą pa* 
dengtų, bet dar ir pinigų ižde

įsfėtįiikils1 plalŠkijo, jbg tie 
adreški iš kdrtų yra nurašomi 
ir perduodąihi iinijoš Organiza
toriams, kurie aplanko darbi- 
hjnkus ir kalbina juos stoti į 
Uniją!

Prieš kiek laiko unijos dhr- 
bininkai Štiitiaiiė priė Fbrdo 
dirbtuvės padalinti unijos lei
džiamą iMikrašti. Duvo pasiririk- 
;a toks laikas, kada vieni dAr- 
rininkai eina į dirbtuvę) 0 kiti 
ją apleidžia; Vos tik buvo pra
dėti laikraščiai dalinti, kaip ki
lo batalija. Lyg ir Fprdd darbi- 
hinkai ėmė unijos darbininkus 
fnušti. kliiivo ir laikraščių Re
porteriams, kdriė čia buvo at
silankę paVeįkslų imti. Kai ku
lių reporterių ir i fotoaparatai 
hUkėhtijd;

žiiioma) dėlei to kilo didelis 
skaridalaš. Nejaugi FordUš ybM!’ 
kokš viduramžių baronas, kad 
jis gali kaip tinkamas elgtis? 
Agituoti juk niekam nėra arau- 
džiafiia. Pagaliail IR darbihirikai 
tdRi Višišką teisę organizuotis;

Bėhiiėtt šoko teisintis. Girdi, 
Čia jokios prievartos nebuvę. 
O kid įvyko muštyriės ir keli 
unijos darbininkai nukentėjo, 
tai dėlėi td FoRdd dirbtuvės va
dovybes kaltinti negalima; kuo 
ji kdlta, jėi darbihirikai taip 
griežtai yra nusistatę prieš 
ūdiją ir jos agitatorius?

Tačiau tas pasiteisinimas su- 
smukoį kai buvo padarytas ty
rinėjimas; Iš filmo, Jitirio mii- 
Šėikdš hėspėjo sunaikinti; Buvb 
VišAi ąiškiiį, krtd puoliritų danė 
nė datbitilrikai, bet ^sėhvice 
men”. kitais žodžiais sakant, 
paškmdyti “sargybihiai”.

Nors biįVb pasamdyti goriau
si Advdkrttai; bet tieniš ihilšei- 
korhs 'viš dėltb likt* iškeltos by
los. Į tfelšhią stoti turės it pats 
Berinetl.

susirgo didesni^ 
dalyvių skaičius. Kai kurludš 
teko net į ligoninę Vežti. Sirgi
mo • simptomai labai vienodi.

A P S I D R A U S K!
Nežinai, kada ir Idir netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIliRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų* . į . t m i
APSIDRAUŠK didžiausioje ir tiirlihRiaiisiojfe Lietuvių orgartizacijoje 

Susivienijime Lifetiivių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraudė 
ir pašęlpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5;00().00. Ligoje paselpbs gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje,

ARarl ajidraiidos ir ligoje RaŠelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esattčitį fondų pinigais.

- Kiėkviehas SLA. narys gddna savaitini laikrašti “Tėvynę”.
Ihfbrmabijas suteikia Veitiriių ŠLA. kuopų valdybps, arba kreipkis 1
LtTUtJANlAN ALtlANCE of AMERICA 

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

.i m ‘i į inįj i į į į u i i i 111 r ji .  i įii»i.i iint įįiį^i*  

Nužiūrimą, tad, jog svečiai ga
lėjo JtatK Užnuodytų maistu pa
vadinti. ‘.7 ' t \ V, ‘ /

Miesd# policija dabar Visą 
kalą 'tiria.

5 ’ Michigano Pilietis

Žinios Iš Detroite Ir Kitur 
.. ■ r /.i,'"-: .... ■ / ’l . ' .
*: ' - n’TiHiiJ ii .i .. i rtjtiŽMaMįato; liti? f

{domus sėdėjimo streikas. — Atidftfys dėtbdfbttiųi — 
Nauji valstijos poličininkaL Lhimčjb šlipeiidiją. 
— šerifui Hetifika dutoni&Mlitti pardavinėti* — Su
laukė 108 metų amžiaus 
Keturių dienų iškilmės 
nfiodijo hiaistil.

Iš Detroito lietuvių veiklos 
' ^.i^ 5"~;y ' <

Shsitihkittiaš
Lietuvių Draugijų Kongreso 

konferencija įvyks šeštadienį, 
rugpiučib 28 d;, 8 vai. vakaro, 
Lietuvių svetainėje. Valdyba 
kviečia visus atstovus atsilan
kyti, 

.t

Skaudžiai nukehtėjd z 
biznierius

Skaudžiai nrikehtėjo p. Johris 
Kulbokas, kuris yra alariš dar
želio į šaVinirikas (1333d Dro- 
tiot Avė.). Šio ittėriėkib 17 d. 
plėšikai įsilaužė į jo butą, ku
ris ^Ra antrame aukšle, ir prt- 
šiėitiė tlblėRltį plhigaiš, rfe- 
VblvėRį ir laikrodėlį. Tai jv^kb 
tArp lt) ir 11 Valandos, kai p. 
kiilbbkas darbdVbsi savo bžfei-
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PLYMOUTH *37 vartotas, 595
5-pass. Trunk Sedan .......i 

/Chrysler ’37 linperjal 5-pass. Se-
dan, Rądio, Heater 845
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Atostogas
. * -______

Rengia iŠvažiaViųią į
'' Dunes.

Diena Iš Dienos

Sugrįžo Iš 
Lietuvos

Garfieldparkiečiai pp. Augai
čiai, seni vietos gyventojai ir 
“Naujienų” skaitytojai, svečia
vęs! Lietuvoje per tris mėne
sius. Kadangi pp. Augaičiai bu
vo pasiėmę ir Buickų, tai sa
ko, kad išvažinėj ę visų Lietu
vą skersai ir išilgai. Gavę daug 
puikių įspūdžių.

Lietuva daug pasikeitė nuo 
to laiko, kaip pp Augaičiai jų 
apleido 30 metų atgal.

Girdėjau, kad draugai ir pa
žįstami rengia sulauktuvių puo
tų. Lauksime.

avęs 
GIMTADIENĮ

Miss Margia Belcher, švęs 
29-tų gimtadienį, rugpiučio 28 
d., 8 vai. vak.
' Kadangi yra seniai biznyj ir 

turi daug pažįstamų, tai geres
niam atžymėjimui savo gimta
dienio rengia party alinėje, po 
antrašu, 3749 So. Halsted St.

‘Sako — visi atsilankiusieji 
galės valgyti, šokti ir gerti 
kiek kuris norės.

9
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Coli.

’ Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms '
(Chicagoje)

Bart Sis, 26, su Bernice Ces- 
nowskas, 24

Leo Zvvolinski, 23, su Marion 
Jonaik, 18

Joseph Jurczak, 23, su Anna 
Starus, 21

Nf

Reikalauja
Perskirų

Peter Urbik nuo Justine Ur 
bi :
Anna Ouska nuo George 
ka

Mildred Gurvvin nuo S.
win

Ous-
.(Vardai ir pavarde)

Gur-

I

su

Garsinkitės “N-nose

Berrien apskrityje pigu ir pa
togu pirkti dideliais kiekiais. Binkio ir Tarulio 188 pus

lapių didelio formato

šeimininkėms, 
konservuoti

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3-oo

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

750 West 3Ist Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

s

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

R2nd and Kfmb Areno e

Rekomenduoja Va
žiuoti Michiganan 
Vaisių Pirktis

Chicago Motor Club, aplink
raštyje laikraščių redakcijoms, 
praneša, kad 
kurios planuoja 
vaisių, apsimoka nuvažiuoti į 
Berrien apskritį, Michigane.

Ten galima gauti —žemo
mis kainomis — visokių rųšių 
obuolių, kriaušiu, slyvų, arbū
zų, etc., pomidorų ’ (tomeičių) 
ir kitokių pirmos rųšies dar
žovių. Prie to apskričio' vieš
kelių yra rinkos po atviru dan
gumi, kur šeimininkės gali “ša- 
pinti” kiek širdis geidžia.

Vynuogės tinkančios namų 
vyno gamybai ir pyčės dar nė
ra visai prinokusios, bet rug
sėjo mėnesio pradžioje’ jau ir 
jų bus galima gauti.

Stambiausios vaisių ir dar

PETER PEN

WILL

MAP 
FROM 
OL.D 

žovių rinkos Berrien apskrity
je, Michigane, yfra prie Ęenton 
Harbor ir S t. Joseph miestų.“ 
Tose apielinkėse yra keliolikai 
lietuvių ūkininkų, tarp jų Juo
zas Augustas, (R, 3, Rox 17, 
Benton Harbor).

Kramtomos Gumos 
“Karaliai” Sumokėjo 
$119,000 Mokesčiais

Apskričio iždininkas Horace 
G. Lindheimer skelbia, kad 
1936 metų mokesčiais jau su- 
kolektavo apie $42,000,000. Va
kar surinko $1,760,000.

I *

Stambių sumų sumokėjo 
kramtomos gumos “karaliai”— 
William Wrigley Jr., šeimynos 
nariai. Už vienus metus mo
kesčių - jie turėjo atiduoti ap
skričio $119,435.36.

■ iii

Birutes Choras T irk • •

Vasarai bebaigiant ■_ 
ti> ateina šaltas rudenėlis ir 
žiemužė. Mainantis orui; mai
nosi ir žrųonių užsiėmimai. Mu
sų jaunimas, pavasarojęs, pa
silsėjęs, grįžta prie prakilnes
nių organizacijų darbuotis. 
Viena iš tų organizacijų yra 
“Birutė”, kų phrodo, jos isto
rija ir praeitis.

Praėjusio penktadienio va
kare, “Sandaros” svetainėj su
sirinko gražus būrys jaunimo. 
Turėjom dainų pamokų, ir trum
pų susirinkimų. Jstojo dvi nau
jos narės Estelle Jundul ir

■•’ilii

Katherine Kuraitis. Daug svar
bių dalykų buvo svarstyta. Nu- 
taHa rengti dar vienas išva
žiavimas į Indiana smiltynus; 
nutarta vėliau*, finansų pakė
limui surengti kortų arba bun- 
co parę. Vedėjas* J. Byanskas 
prdheš^ gerų žinių, būtent, 
apie pastatymų naujos opere
tės. ’ N '

Musų jaunimas, norintis pra
silavinti gražaus dainavimo ir 
prisidėt prie prakilnios orga
nizacijos darbuotės, yra kvie
čiamas atsilankyti į repetici
jas, penktadieniais, 8-tų valan
dų vakare, Sandaros svetainėj, 
814 W.' 33rd St. Lauksime at
silankant.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” ;

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS . 
PERTAISYKI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

' KARUS 

Chrysler Sandėly 
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Cravvford Avenuė)
PLYMOUTH *36 5-pass. 465 
de luxe tour. Sėdau .... 
PLYMOUTH *35 5-pass. 355 
de ląxe tour. Sedan ....... <.
OLDSMOBILE *36 5-pass. 545 
de luxe tour. Sedan ......... •
DODGE *36 5-pass. 
de Iuxe toųring Sedan .... 
DODGE *35 5-pass. 
de luxe touring Šėdan .... 
CHEVROLET *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHEVROLET *34 5-pass. 
de luxė tour. Sedan ... 
FORD *36' 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ... 
DE SOTO *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ... 

'L . .
5- pass. Trunk Sėdam.; 

i ■ -r
dan, Rądio, Heater 
furnished ..............
CHRYSLER *36 5-pass 

'de luxe tour. Sedan ........
CHRYSLER *35 Airflow 475
6- p. de luxe tr. Sedan
TERRAPLANE *36 5-pass. 495 
Sedan, pilnai įrengtas .... v
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas .......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Bųjlt in Trunk, Radib, 745 
Heater furnished ............
PACKARD, naujas, *37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ............................
CHRYSLER. Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Rądio, Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas /12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

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

Chrysler Sandėlis 
Finąnsąyinid Firma 
* 3910' Ogden' Aveniie'

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” I

APDRAUDA
(INSURANCE):

NAUJIENOSE
' PER

galite gauti apdraudos 
polisus

■ APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies > . \
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to - automobiliaus. Nuo .'i'’ ,s» ■ ' j*- • - ..v -4/4 ’ ,»> '■ ' . ■
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $5Q0.00, 
kiltį tinka visoje Ameri
koje ir 'daug kitokii) riįr 
šių apdraudas.

Nb. 4801—Sesutei. suknele ir kel
naites. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 
ir 10 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 17^9 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

čia Jdedu 15 centų Ir prašau *
atsiųsti man pavyzd) No—_____

lOsroa ’ -- per krutinę

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

VILNIAUS
ALBUMAS

"T"l—4IS>

RlSkfV 
BUSINESS.

B74

DAILY

BUSINESS
DIRECTOR Y

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS —COAL
KAINOS ANGLIŲ .KYLAt 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Ųafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

•FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... ..

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ......

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

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

512
150
520 
j’l

STEVENS DELTA SALVE
gvdo atdarus skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios pasidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY 

2859 South Leavitt Street. 
Tel. Seeley 9459—-Chicago.

SCFTLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ale i tavemus ir i namus bačkomis 
1^, * 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

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

5652-54 West «4th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS
. ANTANAVTčIAI

užlaiko naujai jrengtą Taverną — 
kviečia draugus pažystamus at
silankyti.

PABST BLUE RIBBON ALUS
Marquette Park Tavern

2709 West 71st Street • 
Tel. Grovehill 8078.
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SUSIRINKIMAI
Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliųbo mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny,, rugpįuįip 29 d. 2 vai. po 
piet, parapijos svetainėj. Po susirinkimo 2:g0 Vai. yra šau
kiamas viešas susirinkimas (mąss meeting) apsvarstymui 
kovos aukštais mokesčiais ant nejudinamos nuo
savybės. Kalbės Cook County Civic Council atstovai ir 
vietiniai kalbėtojai. —F. A-nis, kliųbo koresp.

St. Charles Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugpiučio (August) 29 d.; kaip 2:Š0 popiet, 
St. Patriks bažnytinėje svetainėje, tuoj pasibaigus susirin
kimui D. L. K. Vytauto Draugijos. Nariai prašomi pribūti, 
taipgi atsiveskite naujų narių įsirašyti,;

. \ ,■ ■
John Grietinas, sekretorius.

K. P. Deveikis Apie 
Kelionė 
Wisconsinan

»'<*! i i .j.a.. .i.ui ■ .n,

■ i i i I. .1 U! jF'P*

PARENGIMAI
—     I.I'O'II I ,1 t»iII ;  

*4 *-

grožybėmis., Kaip (puikus ir ma 
lortus pasaulis! Bet ar visiems?i

Be j e, čia atostogauja ir •; Ci-į 
cero pilietis Antanas Linge. Ji- 
sąi apsistojo pas pp. Jankus. 
Linge sako, kad tai saugiausia 
vieta nuo “hay fever”.

K. P. Deveikis

Pasišovė Dėl 
Merginos

DĖL ADVOKATO — RENDON 
6 kambarių flatas, apšildomas. Gera 
vieta dėl advokato. Galima renduo- 
ti ir 3 kambariai dėl ofiso.

3223 So. Halsted St.

1930 BUICK SEDAN; $99; išmo
kėjimas arba mainai; Newberry, 

1025 North Clark Street.

" Randall Jącobsen, 23 ’ inetų 
j arinųohs susibarė su savo iher-: 
giną, Dorotliy Nibhols, 16' me
tų anažiaifs, huo 4211 North 
Drake avenue. Jaunuolis pra
šęs jos būti “vien jo mergi
na”, bet ji atsisakiusi.

Nusprendęs, kad pasaulis 
niekai, Jacobąen pasiėmė re
volverį ir šovė sau J pilvą. Pa
sveiks. Gyvena ties 4409 N. 
Drake avenue, bet dabar guli 
Bridewėll ligoninė j e.
*............. . ..................................——v ....... ........-r-—■» » * -

RENDON STORAS 8206 South 
Halsted St. tinkamas bile kokiam 
lizniui; karštu vandeniu apšildomas.

Prieinama renda. Savininkas
6912 So. Western Prospečt 1667. ■ 

ANT RENDOS graži vieta dėl ap- 
;iekos, pei- 15 metų išdirbta, gražus 
kampinis namas, vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite ant antro aukšto.

2300 So. Leavitt Street.

STORAS ANT RENDOS pilnai 
rengtas dėl grosernes ir bučernės 
arba parduosiu ,fixtųres.

Šaukite Bęhvood 82231 \

3

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NEPAPRASTAS BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė su pilnu geru staku ir elektriki- 
nis šaldytuvas, vertas $3,500.00 Par
duosiu už $1000.00.

4456 South Califoynia Avenue.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA labai pigiai, pasi
rink vieną iš dviejų nedidelių far- 
mų: vienoj 2o akrų žemės, storas, 
troba, 9 trobelės nakvynininkams 
jasolino stotis. Gera vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 akrai 
žemės, gąsdino stotis. Storus, viri 
100 vaismedžių, visi su vaisiais 
Antrašas Kenosha County 81 road 
juvęs 41 road. Martin Zoremsky 
R. 1, Box 208, Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI TAVERNA, seniai 
išdirbta, gera vieta. Savininkas ei
na į kitą biznį. Pąrduosiu pigiai.

3111 So. Halsted St. *

Real Estate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai -Paskolos

DĖL PASKOLOS ant pirmų mor 
gičių kreipkitės į LitKuanian Build 
ing, Loan and Savings Associatioi 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal 
sted St. Duosime ant gerų išlygą 

A. Rypkevičia, sekretorius.

Pakvietimas. Sekmadienį, rugpiučio (Aug.) 29 d. rengiamas 
Lietuvių Socialistų draugiškas išvažiavimas į Kenosha, Wis. 
maudynes, Pennoyer Parke, 1 bliokas į rytus nuo Sheri- 
dan road, amt ežero kranto, skersai kelio nuo St. Cathe- 
rine ligoninės, 8700 north. Chicagos, Wąukegąno, Racine 
ir Kenosha draugai socialistai ir šeimos yrą kviečiami at
vykti ir jaukioje nuotaikoje praleidi sekmadienio popietį. 
Čia yra puiki maudynė, parkas* stalai; užkandžiai, draugiš
kos pažintys, pasitarimai. —W. V/M-us.

Harvey Lietuvių Kultūros Draugijos rudeninis piknikas įvyks
ta sekmadienį, rugpiučio 29 d., Thprton miškuose. NRriai 
Harvey Lietuvių Kultūros Draugijos, ' taipgi draugai iš 
Chięago Heights ir Rošeland kviečiami čia skaitlingai at
vykti. pus gero šalto alaus, taipgi, gera muzika*.

Ą. L. Skirm-ontas, sekretorius.
L. D. S5 65 kp. rengia nedėlioj, rugpiučio 29 dieną metinį pik

niką. Pradžia 10 vai. ryte. Vieta' — ^ColopiaĮ Grpve ąt 
Highway 31, 1 mylia nuo highway 50 į pietus. Kviečiame 
visus apielinkių miestų lietuvius atsilankyti. Bus ir prog
ramas. —Komitetas.

ALYVŲ. DEZENIO IŠSIUVINEJIMAS.

Building Material
Statybos Medžiaga

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

Tel. BOULEVARD 2800
Parkam, parduodam ir mainom na

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

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

RENDON Ofiso rakandai 
cambariai—apšildyti. Tinka gydyto
jui, advokatui tiktai $30.00 į «nėn.

storas, Michigan Avė. nr. lilth 
—23x50, apšildomas, $75.00. Black, 
10325 So. Michigan Avė., Pullman 
2220 . ’

LENTOS
Plumbingai-t-Furnitun 
UŽ AUKOS KAINAS 

GįREITAM 
PARDAVIMUI

Atostogauja Pas šarkas 
Rhinelandėryje

Moderniškas pasaulis. Vis
kas galima, štai, ir ąš, . nė jdste 
nejutau kaip atsidūriau už ke
leto-šimtų mylių nut? namų, 
Antrądieriio, 1Ž:O5 dienoą jne- 
įu.sėdau į N or t h wes t erų trau
kinį ir prieš 8 valąn^ą vaka
re jau buvau RhirieĮąnderyje, 
\Visconsine. • .

Kaip paprastai, kelionėj pa
sitaiko visko. Girdžiu, kalbą 
lietuviškai. Manau, ipuiku, tuu 
resiU nenuobodžią kelionę. Taip 
ir buvo. Pp. šliteriai, 40Į9 
Brighton Place, išlydėjo duk
terį Eleną į Woo-dr.uff, Wiscon- 
sin, pas pp Yuodsnukius, ku«r
rįe yra savininkai Northvvesh 
tėrn Hotel. Plačiai žinomi. ;

Su pp. -šliteriąis teko pirma 
kartą susitikti akiš-akin, bet 
tuojau matai, kad žmonės ne- 
tamsys, malonus, draugiški, at-; 
viri. Pats p. šliteris dirba daug 
metų gelžkelio kompanijai. Tu
ri gražų nuosavą namą ir pa
vyzdingai auklėją dukrelę. Ji 
jau užbaigė ; aukštesniąją tno- 
kylą ir yra pasirengusi tęsti 
mokslus toliau. Kalbą gryna lie
tuviška kalba. Tas man labąi 
patiko, nes daifg čia-augusių 
jaunuoliu tėvų kalbos nemoką 
ir bijo kalbėtis lietuviškai ypa
tingai tarp svetimųjų.

Kelionės Įspūdžiai
I ,

Man buvo įdomiausia, kai iš
vydau seniai matytųs0 beržus, 
egles, pušis. Jau jų nebuvau 
matęs per 30 metų. Kas tai- 
medžiai, rodos, menkniekis, bet 
tuojau vaizduotėje maų atsisto
jo senoji gimtipė Lietuva.

Toliau kelyjeJ;ą -ten daug 
pastebėsi. Vietomis miškas, kal
nai, uolus, bet daugiausiai' dir
bama žemė; Pačiame. Rhine- 
landeryje randasi nemažai musų 
tautiečių. Yra nemažai gana 
stambių lietuvių .biznierių. Jei
gu ląikas leis patirti apie jųps 
ir- jų veikimą, tai parašysiu. 
OI dabar sėdžiu pp. šarkų vą- 
sąrnamyje ir gėrė j uosį gamtos

. .Ji:

ijiil'■A . . • l<

CLASSIFIED ADS Partnere Wanted

Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYŠTfi

Mes dengiame ir pątaisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
dąująma. >

HRIDGEPORT kROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

GERAI IŠSIDIRBĘS patyręs vy
ras ieško partnerio su mažu invest- 
mentu pasįdąlipimuį pelningo biznio. 
Sėžohas tik prasideda.

220 South State St., Room 506. ,

Sitųation VVanted
Darbą Ieško

Furnished Rooms

JAUNAS VAIKINAS nori išmok
ti bučernės darba. Turi patyrimą— 
dirbs už mažą pradinę algą. 
Naujienos, Box 691, 1739 So. Hals- 
ted St.

t ■ • •

'2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Da
lį įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų; namų 
farmų..

Z. S.
6816

MICKEVICE AND CO.
So. Western Avenue. 
Hemlock 0800.

ir

Naujos 2x4’s iki 2xl2’s visų ilgi
M pėdų .... .................. >28.<M

Naujas SHEATING — 4”-6”-8” 
ivi pėdų ...  25.0'

PASIRENDŪOJA KAMBARYS, 
apšildomas, prie mažos šeimynos. 
Vįenam arba vedusiai porai.' 
gąražas,

ra ir
Z<iS..

7911 So.. Oakley. Avenue. .
. ..'-L ■ .... ■ . ■

KAMBARYS ,ĄNT RENDOS pa
vieniui vaikinui.;, Karatų vandeniu 
apšildomas. 3.186 AVcst 42nd St'.ę 4-os 
lubos. . i

Help Wanted—Feipale
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA, apžiūrėti 
3 kambarių apartmentą, 2 vaikai, 
$8, būti. South Shore 8414.

T“
COAL
Anglys

; REIKAUNGA MOTERIS bend
ram namų darbui, prižiūrėti 2 vai
kus, būti ar išeitį. ,

4457 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA 1% aukštų plyti
nis, pečium šildomas ant 35 pėdų 
loto. Kaina $1800.00. Cash $800.00. 
2 flatų plytinis—5 ir 6 kambarių, 
furnąsu įr pečium šildomas $4,600. 
8 kambarių plytinė rizidencija 
našu šildoma, 1 karo garažas, 
na $4,200. Cash $2400.

IMMEL and KARAS, 
3430 West North Avenue.

fur-
Kai-

2.2 
37

s

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

• Lump ....
Minė ftun

$6.00 
- 5.7S

- 6.00 
6.00 

.4.75
Nųt ,.„...2
Scrėenings
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES-• ■ ■; nės kitą mėnesi 
PRISTATYMAS MIESTE ir 

VPRIEMIĖSČIUOSE
Tel, ARDMORE (1975

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo , ir skalbimo, vakarais pa
silikti, $8 ar $9.

Mrs. Sųjiųltz, Hbllycourt 1528.

KAMPINIS NAMAS, 3 flatai ir 
2 Storai; pajamų $145 mėnesy, įskai
tant išdirbtą taverno biznį, per mė
nesį parduoda už $1400.

1124 West Marųuette Road.

r <, (MERGLNA' ibendram’: namų* į darbui 
—paprastas /virimas, , mėgti , vaikus, 
hera Skalbimo, .<iavaš kambarys $8.

’ Longbeach 2799.

NAMĄ SU TAVERNO bizniu par
duosiu arba .mainysiu į 2 flatų n%- 
mą.; Priežastį patirsite vietoj.

3427 S. WallaČe Street

' MOTERIS jaunesnė 35 — paty
rusi namų darbe; 2 suaugę; kūdi
kis; $18, savas kambarys, puikus 
namai in Glencoę. Kreiptis.

Sunnyside vM.86 po 7 vakare.

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

2.5
24.0

16.9

37.9

»■

X > . .

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue,

1’hone LAl'AVETTE 5800

PATYRUSI MERGINA 
bendram nainų darbui; 1,7 
kaus skalbimų; nuolatinis; savas 
kambarys; malonus namai. $7—$8.

Rogers Park 2024.

— 20-35 
nėra /sųn-

BARGENAS—Storas ir 4 flatai, 
paaukuos už $3,000 lengvais termi
nais, savininkas prie p r a p e r t ė s. 
Kreiptis 3262 So. Morgan St. šeš
tadieniais ir sekmadieniais 10 iki 
12 ir 2 iki 5 po piet.

■ UMK? BASKETS PATTERN 1438
tya. 1438 -r- Ižšjuvjpęjimas tinką pąęįuškaiteį, staltiesei, 

kąpai, aįjrusarms ir tt. Jeigu išsiusite JiJijavais šilkais, galėsit 
sąvo (ląrtiu pąsigML 

■ •

’ NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St.. CMotgo, Uį

I . . .• 'Z

ČG, įdedi, IQ centų ir praSau atsiųsti man Pavyadj No

DOMICĖLĖ SCHULTZ 
(po tėvais •Ralčįunytė)

Persiskyyė su šįuo pasaulių 
Rųgpiųčio 27 d., 1936 metais. , 
Jap praėję pietai nųoi tos die-
nqs, bet musų skausmas yra 
toks pat. didelis kaip buvo toj 
nelaimingoj (Manoj. Niekas ne
galį užimti Motįnos vietą.

, Nuliūdę Lieka,
Vyras .Jonas^ dukte^ys^ Jpse- 
phirte, Ona Tuckėr, Kotrina 
Žansitįs, žentas Pętrąs^. i ir , Ęl- 
žbieta Laban, žentas Frank, 
ąesųo Juzefą Gulbinienė iy gi-\ 
minės

4*-----u— ......................... r

■■!■■ I"*" ■

IHVFIKKL U I ui Ivld Visas Pasaulio
:■ ' KVIETKININKAS ' '

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pngrabams ’

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

; YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bękernėsę, mašinšąpėse ir 
spaustuvėse.

'4 UTH1LL EMPLOYMEN1
184 W. VVashihgton, 3 aukštas.

~------ — --------------------------
REIKALINGAS VYRAS ar MO

TERIS L rėstaųrantą. Apsišaukite 
Willow Springs 4$.

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
galow — 2-jų karų garažas 
2335 W. 71 St. kampas Claremont

PARSIDUODA 6 kambarių plyti
nis bu n galo w karštu vandeniu šil
domas. Vieno karo garažas. Lotas 
35x125 pėdų. J. Coyle, tel. Prospect 
2267. 6537 So. Arstesįan Avė.

e

A

Vardas ir pavardė

Adresasi

, v. . /

/•{■y.

Pirkite sąyo apiejinkės 
krautuvėse

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

DARBININKAS viduramžis, neve
dęs, dirbti lumberj arde j dienomis ir 
miegoti vietoje naktimis.

į Einant Lumber 'Company,
įį., .2510 N. Pulaski Road.

PARSIDUODA NAMAS su rui- 
minghouse ir tavern, 14 kambarių 
be biznio ir prągyveniiho rendos ne
ša $75.00 į mėnesį. Parduosiu pigiai 
už $4,500.00. 2202 W- Cermak Road. 
Tel. Canąl 8887.

'* ? \ ■

REIKALINGAS BARTENDERIS 
L; taverną. Z AKS TAVERN, 
2853 W. 63 rd St. Prospect 5633.

Miestas ir valstija

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų įr moterų — priklauso

Chicagos Lietuvių' Draugijai. Si Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10,.$16 per savaimę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvtetkaį. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus. šiam vajui bjjs pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas, bus kur kas aukstesnis» 
Naudokitės proga, raŠykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių* įstojimas eina pagal atnžių. Nauji ųariai, įsira
šė Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver- 

' tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankįet’ą, kuris’lvyka gruodžio 
IĮ d. Olympic Bali Hobių. įsirašyti Draugijon galima per- musų kon- 
ktuteantug, per Draugios nacius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidaras: ketvegais —:9 ryto iki 9 Vai. vakaro, 
pagedėliais — 9 ryto iki 5 vaL vakaro ir* nedeldieniais — 9 ryto iki 
1 vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei- 

į kdtos stovyje, yra kvįečirfmas raŠytįs CHICAGOS LIETUVIŲ ŲRAU- 
GIJON.

H®’ 

__ ' '
|"rV1?

g • *-“6* '

k®
si?

MONIKA PETRAUSKIENE
Po tėvais SERUSAITĖ ' ‘;

Rersįškytį su šiuo pasaulių Rugpiučio 25 dieną;, 8:40 valandą 
ry.t^, 1937 m., sulaužąs 46 metų amžiaus, gimus Paberžėlių kai
me, Baisogalos parąj)ijoj, šiaul.įų apskrity. f
■- Amerikoje išgyveno 24 mėtUs./ ; , - į.,'- • ; į.

. z Pąljko dideliame nubudime vyrą Jprią, 2 dukteris: Oną ir 
Ęleną, posįūi^ t^obą įr marčią Margįe, 1 bri>H Marceliną, 3 švqr 
gėriUs: Jurgį, Juozapą įr StąnisTovą Petrąuskųs,. 3 švogęrkas; Doį H 
micėlę Rudrienę, 0įą Peįraįtfcaię ir Mągdaletiį Bertulienę ir 
šeimynas ir d^ug kitų giminių, o Lietuvoje brolį Joną, seserį 
įneną ir jų ąemįyhąš' ir khų giminių. r' ’

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kųnas pašarvotas randasi 451 E. 47tr St., . Tel. Drexel 6929;

. Laidotuvės įvyks Rugpiučio 28 dieną, 8:00 vai. ryto, iš namų 
į Sv. Kryžiaus pąrąpijos bažnyčią, kbrįoje atsibus gedulingos pa
maldos Už velioųes, sielą/o, iš ten bus nulydėtą į sv. Kazimipro- 
kapines. . .. . . ' '* ' ?

Visi a. a. Monikos Petrauskienės giminės, draugai; ir pažįstu-- 
mi esat nuoširdžią! kviečiąmį' dąįyvaųtį,, laidotuvėse ir suteikti' 
jai jpaskūtihį- patarnavimą: įr atsisyėikįnimiį. ,.

. x : . .y, •. C.-’* u ■ ’ .4 / "• Kc'.V(.

REIKALINGįĄS ąųtrarąnkis duon
kepis. Gerai patyręs. Jpe Bąranaus- 
ki, 3800 So. Ęmerąld Avė., antros 
lubos priešakyje.
UI IĮ., I ..IĮĮI i i■ ■ ■■■■"■■i ■

FurtiitU^ FiKtpres
Rakau dai -Jt aisai

išparduodame bąru fikče- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
BaksaiS ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčęrius dėl. bile kurio biznio įskai- 
;tąhl svąrstykleą; ręgisterius ir ice 
bąkšįps. Ųąšh ari>ą ant išmokėjimo. 
Pamatykįtįė mus pirm negu pirkai
te IcitUr.

i S, E. SOSTHEIM SONS 
1915 SO. STATĖ STREET 

CALumet 5269.

Musical Instruments
Muzikoš Instrumentai

Taipgi Storų 
ųrio biznio įskai-

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
.' y 914 Wešt ;Maxwėll St.

3 blokai į vakarus nuo- Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 ridiijas Martin Trompitas $65.00

4601 SO. FAIRFIED AVENUE 
2 flatai po 5 kambarius; uždaryti 
užpakaliniai porčiai, 2 karų garažas 
ant gražaus kampo. Savininkas J. 
Martin, 4508—8th Avė., Kenosha, 
Wiš. arba kreipkitės į pirmą aukš
tą name.

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS 

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informaęijąs tak
sų iy namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo rendauniri- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminėtąis reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY QWNERS ASSOCIA- 
TION QF BR1DGEPORT 

3303 So. Lituanica Atęnųe 
Tel. Boųlevard 345Q 

(Atdara nuo 1Q ryto iki 9 vak-)

Farms for Sale

Geriausias ROOF1NG už 
roiį 90 svarų .............

INSUL1AC1JA ketvirtainė
pėda .................................

PLIENO SASH po ........

GO'NTAI už ketvirtainę
pėdą .............................

NAUJOS DURYS po .......

Geriausias STOGAMS 
COATING, galionas ..........
FARMOMS TVOROS už rod 37
VANOS, po .......................

WASH BASINS, po ........

Dideli VIRTUVĖMS
KABINETAI, po ..........

LOVA, SPRINGSAJ,
MATRASAS, po ..........

GRAŽUS STUDIJO
KAUČAS ......................

PLIENO COATS ir
MATRASAS, už abu .... 

GYVEN. KAMBARIO 
SETAS $59.50, už tiktai ....

Turime 1,000 planų naujiems ko 
nų kribams, vištininkams, barnėn 
ir namams statyti. 1,000,000 pė< 
gerų tvirtų lentų—1x6 D&M 8 c 
lių, shiplap, 2x4’s, 2x8’s, 2x10’s, 2x15 
6x6’s, 8x8’s eglįnių grįpdų ir pąrl 
šėnų. Visi iš tos mysų 360 pėdų V 
rauzčs, kurt nuvirto.

Prisiųskit mums savo lentų « 
kalavimą—siunčiame už mįestą. Jto 
apsilankymas pas mus įtikįną, ki 
mes tikrai aukojame geras pinij 
sutaupąs. Užeikit ir apžiurėkit mu: 
staką kada busi Chięago ar ki 
nors arti.

.5. '

rfftnn Miltas
M"

SALE! SALE! ŠALĘ 
Vartotas Lumberis— 

PLUMBINGAS DUBYS—
LANGAI — SBPOS ir FIKČERIA

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

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

Harvey Wrecking Co. 
1701 WEST CERMAK ROAI) 

TeL SEELEY 6761

Tabako Krautuvės
Tobacco Store*

MAX KOHN—Turim rusišką, tu 
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, c 
garus. Kviečiame j musu krautuv 
1728 So. Halsted SU T*L (Janai 9&
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GARSINKIT
SAVO
BARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
nusipirkti

PAŠAUKIT MUS TUOJĄŲ

CANAL 8500
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' NAUJIENOS; Chicago, Ilk ; Penktadienis, rugp. 27,1987

Ryloj Taikos Paradas Janėnui
Addams Pagerbimui
Maršuos Apie 10,000 Žmonių

dams Taikos Parode

Vasarine Paroda 
Meno Muziejuje

Reikia rašyti 
tikras žinias

Kupiškėnu Kultūros 
Draugijos Nariams 

Žinotina

Varantas Lietuviui 
Policijos Viršininkui

Maine valščiaus (township) 
taikos teisėjas išdavė varantą 
prieš Petrų Rungaitį, Rockdale 
miestelio (III.) policijos virši
ninką. Jam gali tekti sumokė
ti $100 už neišpildymą prieža
do, duoto tam teisėjui.

Prieš kiek laiko Rungaitis 
įvažiavo į vieno John Eckdahl 
3712 Oleander avė., automobi
lį .ir jį smarkiai aplamdė. Jis 
žadėjo teisme užmokėti už nuo
stolius, bet ikišiol to nepada
rė.

Y'. 1 I?1,“"* .

"r žymių asmenų portretai ir 
f otograf i jų salonas.

: ——————
Per yasarh tęsiasi specialiai 

surengta .vasarinę meno paro- 
da Meną IVItįziejąus parodų sa
lonuose XĘąš.t wihg- gąlleries). 
Priešakiniame salone išstatyta 
chicagięčių č portretai, ( didžiu^ 

t r . ___ :,Ts.. .. . _ .mojėj^^ąr Mužįąjąus ądoratO;
sipratimąJr bičiuliayimasb kai- • mies^ .centrą į Glįrit Parką rijų U7 rėmėjų, tokių, kaip Po t- 

ter Palmer,; Charles HFtchin- 
šdn, William; Harper, Mrs. Ro- 
sen wald, Martin Rey er son,
Deerjng ir k. v '

■ - '-M •'A- tį ... :

Virsmineti Mp daug kitų por-
'''i r - »’ J k’ J . ’ 7

tretų, buvo A piešti • žymiausių 
pasaulio^ dailinifekų. Stebėtinas 
portretas, pieštas Louis Betts, 
tai Ella Flagg Young pilnos 
.figūros portretas. Kitas vėl 
nepaprasto gyvumo ir psicho
loginėmis ypatybėmis tbbulas 
portretas, tai Charles Hutchin- 
sond .portretas, pieštas 
Melchers. Anders Zorno 
aktualio dydžio portretai 
bėtinąi gražus ir tobulus. •

Toliau seką fotografijų pa
roda. Parodoj. dalyvauja 186 
Žymiausi. fotografai. Atstovau
ja 23 valstybes. Paroda su
rengta. ir vadinasi: The Engjlish 
International 'Salon of <Photo- 
graphy. Viso 
269.

Sako 
tą f otograf i Jas, 
tai dabar yra proga pamatyti 
geras fotografijas. Yra. ir la
bai meniškai padarytų fotogra
fijų, tačiau kai palygini jas su 
k$ tik minėtais portretais, tai 
tik menkutis šešėlis. Atrodo, 
kad foto-technika gal niekad 
nepasieks tokio laipsnio, kurį 
tobulas menininkas jau seniai

Prasidės Rytoj 2 vai. Po Pietų

ir
>■>
«4
<V v

Rytoj Chicagoj rengiamos Po kalbų įvyks. muzikalia 
iškilmės pagerbimui atmini-(šokių programas, guriame d’a 

lyvaus įvairių tautų šokėjaiįmtfi Jane Addams, garsios Hųll
House viršininkės ir varguolių simbolizavimui tarptau’tinio su- 
globėjos, kuri visą savo gyve
nimą pašventė labdarybės ir 
taikos naudai.

. Iškilmės .susidės iš dviejų 
dalių. Pirtnoji bus didžiulė de- 
rddnstracija-parądas už taiką; 
antroji—špkių gyvas paveikslas, 
vaizduojantis kovą taįrp karo 
ir taikos, kurią taiką ^galutinai 
laimi. . f ' 

parade dalyvaus visa eilė
■ Chicagos organizacijų, be skir
tumo pažvalgų, rasės,* tikybos.

>Kelios draugijos ir gripės mo- 
; terų ir mergaičių parade at
stovaus ir lietuvius. į (žiūrėk

< atsišaukimą šiame numeryje).
Maršuotojų parąde Lis apie 

10,000. Visi susirinks 2-trą va
landą po pietų prie Ohio ir La 
Šalie Street, ir iš ten į maršuos 
į pietus iki Monroe Street; Iš 
ten į rytus Monroe gatve iki 
Michigan avenue ir į pietus 
Mičhigan avemfe iki Grhnt !Par- 
ko orkestros estrados. z 
? ’-č* j
. ■ - Kalbos Apie„J; Addams
^tA$a delegatės ir delegatai nuo 
įvairių taikos, darbinipkų, ti
kybinių ir kitų organizacijų 
pasakys kalbas, atiduodami pa
garbą velionei p-lei Addams ir 
nurodydami jos darbuotę tai
kos labui. Kalbės Catharine 
Waugh McCulloch. J. Addams 
draugė iš Rockford College; 
Laura Hughes Lunde nuo Wo- 
men’s International League f oi 
Peace and Freedom.

, RyM^ rugpiučio J8<d., įvyks 
Jane’Addams tąįkos^deiąonstra- 
ci ja. >jį prasidės .-2Syal^hdą po 
pietų ties Ohio ir North La 
Šalie Street. , čia sus formuos 
dėiribnęitračija- uič maršuos1 per

po vienintelį kelią į nuolatinę 
taiką.

Prezidento Rooseveleto žmo
na., Mrs. Franklin D. Roose- 
velt rašydama iškilmių rengi
mo komisijai . apie Jane Ad- 
dams pasakė:

“Aš visuomet laikiau Jane 
Addams didelėj pagarboj ir gė
rėjausi jos darbuote taikos la
bui. Aš tikiu, kad Rugpiučio 
28 d., iškilmės primins žmo
nėms apie jos didelius nuopel
nus. Mano mintys ir linkėjimai 
bus su jumis iškilmių dieną”.

Kviečia 
Raiiiygaliečius 
Piknikan

V

Antras iš eilės Ramygalos 
Aido Kliu’bo piknikas šią va
sarą įvyks šį sekmadienį, rugp. 
29., Spaičio miškelyje, prie Ar
cher avenue, Willow Springs 
miestelyje.

Dėmesio visiems Ramygalos 
Kliubo nariams ir nenariams: 
visi esate širdingai kviečiami 
atsilankyti. Dalyvaukime kas 
tik galime, nes šis piknikas jau 
bus paskutinis šią vasarą. Pa- 
simatykim dar kartą atvirame 
ore. Spaičio miškelyje, ši sek
madienį, rugp. 29d.

Korespondentas
ė s . . J. Cinikas

ir apsistos^ kur įvyksta kon
certai, prie U-tos -, gatvės ir 
ežero.- . ’V v č čK\

Visos tąutos rengiąsi daly
vauti ir mums lietuviams never- 
ta Snausti namie, bėt reikia toje 
demonstracijoje pasirodyti. Yra 
pageidaujama, kad lietuvaitės 
dalyvautų tautiniuose rūbuose, 
nes ir kitos tautos dalyvaus 
savo tautiniuose rūbuose

Bridgeportietės malonėkite 
susirinkti į Eugenijos Mišči- 
kaitės namus, 3121 South Mor
gan Street, pirmą valandą po 
pietų. Telefonas Boulevard 1605.

Visus skaitlingai dalyvauti 
demonstracijoje kvieęią Vidur- 
Vakarinių Valstijų Lietuvių 
Moterų Taikos ir Socialės Ge
rovės Komitetas. >

’’ ■’ ■ . • ę ■„ j: -, * • ' j '-‘Į*

Pirmininkė A. Miščikaitfe 
Mok. Ėufrozina Mikužis 
Sekr. A. Jonikienė <

Federaliai Pinigai 
Chicagos Parkams

PWA Administratorius Ha- 
rold Ickes pranešė Chicagos 
Parkų distriktui, kad preziden
tas v Rooseveltas autorizavo 
$879,545 paskolą užbaigimui 
dar nebaigto Soldiėrs’ Field ir
pastatymui naujų administra- yra pasiekus. \ 
cijos rūmų, „ 7į į

žmones

B. Sbplis Ne Pirmas iš Tvėrė- 
činių Tautiškose Kapinėse 

' ■ .
Roseland—Ru’gp. 18 d. Nau

jienų laidoję p. P? K. atsaky
damas į “Tverečinio” kores
pondenciją ;rašo, kad jau gai
lisi į ginčą SLA 63 kp, įvėlęs. 
X- ■ \ . iNiekas ir , nekaltas už tai, 
kad- pats p. P. K. nesurinkęs 
tikras žinias pasiskubinai jas 
paduoti į spaudą. Tamsta pa
rašei, kad B. Soplis buvo pir
mas iš SLA 63 kp. narių Lie- 
•tuyių' Tautiškęįąe Kapinėse1 pa
laidotas. Bet, kada buvo įrody
ta, kad tai nė ties a;; tai Tams
ta vėl rašai, kad jis pirmas iš 
Tverečinių tose kapinėse pa
laidotas. Tai, irgi, netiesa. A. 
Krasauskas buvo iš Tverečinių 
ir SLĄ .63 kp. narys. Yra dar 
ir daugiau, bet del^menkos ver
tės ginčo, manau, jų vardų ne
verta minėti. Bet, užtai, patar
čiau rašant žinią pirma pasini-

Paskui, rašė “Tverečinio Kai
mynas,” Jis pasisakė, kad jis 
neliesęs 63 kuopos, bet tars 
tik -kelius žodžius apie Tvėrė- 
činius. Kada priėjo prie tarimo, 
jis nuėjo tiek toli, kad ėmė ir 
pinti, kad žinios butų teisin
gos.

Ir Vėl SLA 63 Kuopa 
neiškentė 63 kuopos neįvėlęs. 
Jis pamiršo, matomai, ir tai kad 
tveriant 63 kuopą jis buvo 
vienintelis iš tverečinių narių 
tarpe. Taip, tad, Tverečinio 
Kaimynas norėdamas kritikuo
ti “Tverėčinį”,'. kritikuoja patį 
apgynėją. 

I

Beto, Tverečinio Kaimynas 
suminėjo, kad daugelis iš tve
rečinių veda laisvą gyvenimą, 
o mirus, gal, klebonų pastan-

Šileikis. gomis arba davatkų laidojami

Gari 
trys 
ste-

eksponatų yra

geriau supran- 
negu tapybą,

šaukia narių susirinkimą atei
ties planams aptarti

Sena patarlė sako, kad 
nybėje—galybė. Iš to seka, 
norint ką nuveikti 1__
dirvonuose, reikia tinkamai ir 
susiorganizuoti. Tą tiesą pa
tvirtina • ir Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos veikla. Kai ją suor
ganizavome, narių skaičius buvo 
labai mažas. Su tokiu narių 
skaičiumi nebuvo galima daug 
kas padaryti, ypač, apšvietos 
darbuose. Bet, dabar draugija 
įsigijo daug narių ir, jei tik vi
si vieningai veiksime, tai per 
ateinantį žiemos sezoną galė
sime ir daug daugiau atsiekti.

Tam, tad, darbui kriptį nu
statyti rytoj yra šaukiama N. 
Girdvainio namuose, 3223 S. 

‘Halsted g. draugijos susirinki
mas. Pradžia 8 v, vak. Malo
nėkite visi nariai susirinkti.

vie- 
kad 

' I 

kultūros

Spinta Užgriuvo 
Ir Užmušė 3 Metų
Mergaitę 1

UŽSIMUŠĖ BĖGDAMAS 
NUO DIRŽO

V Kai 12 metų berniukas Doir- 
glas Parson, 4841 Prairie avė., 
užvakar parėjo namo labai vė
lai, tai tėvas pasiėmė diržą ir 
rengėsi sūnų lupti. Pamatęs 
diržą, berniukas nusigando ir 
šoko iš kambario per neatida
rytą langą. Susibraižė nuo sti
klų ir sunkiai susižeidė nukri
tęs ant žemės. Netrukus mirė 
ligoninėje.

ROSELAND. — Sunki spin
ta, pilna' kenuoto maisto, už
griuvo ir mirtinai sutrynė 3 
metų kūdikį Geraldme Biernat, 
11740 South Michigan avenue.

Nelaimė įvyko Biernatų bu
to skiepe, kur spinta stovėjo. 
Spinta griuvo, kai mergytė ją 
pajudino, bandydama atidaryti 
dureles.

Šv. Kazimiėrio kapinėse. Tie
sa, kad tverečiniai myli laisvę, 
tai faktas. “Tverečinis”
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NAŠLĖ — Mrs. Kathryn 

Peterson, kurios vyrą nu

žudė jo patėvis. Ji buvo iš-
• . s-.' ■ ’ • i

vykusi Californijon atosto-
* * ' ' • < f 'j , r r

gų. Grįžusi,' rado vyrą nebe- 

gyvą.
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UŽPULTOJI — Mildred

Glasser, 17 metų, kurią už-
.. 1 . ' • • i. ■

puolė piktadariš. Užpuoli-

mas įvyko mergaitei išli-

pus iš gatviakario. į gatvę.

SKELBIA PASAULIUI LINKSMĄ ŽINIĄ — Kai An
glijos, mieste, Thetford, Norfolk gimė ketveriukai, tai 
vietos heroldas dideliu skambalu sušaukė visus gyvento- 
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jus į miesto aikštę ir ten pranešė linksmą žinią. Netru
kus po gimimo, du kūdikiai mirė, bet kiti du laikėsi 
gerai. -

MIRĖ GAISRE — Kairėj, 
22 metų Dorothy Kolb, de
šinėj, Marion Matas, 23 me
tų. Jos mirė gaisre, kuris 
užvakar anksti rytą kilo lie
tuvės Stella Kunevičienės 
“roominghouse’ėj”. Mirė ir 
trečias žmogus, vienas Jo- 
seph Leach. • •

UŽPUOLIKAS Gene

Gianino, 34 metų, kuris už

fRISIPAžINO NUŽUDĘS POSŪNI — Adolph Pet- 
tersen, 69 metų chicagietis, kuris prisipažino nužudęs 
savo posūnį Gerald Peterson. Velioniui sudaužė galvą 
lązda, naudojama lošimui baseball. Koronerio džiurė 
vakar jį apkaltino žmogžudyste. Acme Photo

puolė Mildred Glasser, Jį

suėmė praeiviš, . . .išgirdęs

merginos šauksmus

y r . “PALAIMINTAS TARP MOTERŲ” — Robert Taylor,
1 garsus filmų artistas, kuris ar New Yorkan, ar Chicagon

I* .' ' .i' ■, / ' i i ’ ‘ v,

< atvykęs—niekur negali atsiginti nuo autografų iniedžioto- 
jų. Jis yrą? kinoteatrų . mėgėjų “dievaitis” Acme Photo

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
* ADMINISTRACIJA.

“PULKININKE” — Anglijos karališkos šeimynos 
narė, Gloucester herzogienė daro “savo” kariuomenės 
inspekciją. Oficialiai ji yra škotų kareivių “pulkininkė** 

» Acme Photo




