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Chiniečiai Apleista
Shanghai

Japonams išsodinus didesnę kariuomenę, 
Chinijos kariuomenė buk ruošiasi pasi

traukti iš miesto
SHANGHAI, rugp. 27. — 

Chinijos žymiausias strategi- 
kas gen. Pai Chung-hsi priėmė 
vadovavimą 200,000 kareivių 
Chinijos kariuomenės prie 
Shanghai ir, neoficialėmiš ži
niomis, nutaręs pasitraukti iš 
Shanghai apielinkės.

Japonams išsodinus įvairiuo
se Chinijos pakraščiuose dar 
daugiau kareivių, chiniečiai 
nebegali atlaikyti dabartinių 
savo pozicijų ir gen. Pai todėl 
nutaręs pasitraukti prie vy
riausios linijos ežerų apielin- 
kėj už 35 mylių į vakarus nuo 
Shąnghąi,.. . . .

Tad išrodo, kad karas, ku
ris sunaikino didelę 3,500,000 
gyventojų miesto dalį ir ku
ris ikišiol kainavo jau 15,000 
gyvaščių, persikels toliau nuo 
miesto.

Manoma, kad svarbieji chi
niečių pulkai jau pasitraukė ir 
dabar pozicijas laiko tik pasi
ryžėliai kulkosvaidininkai, ku- 
rie trukdo japonus.

Prie Lotien įvyko smarkus 
susirėmimas, kutįaiife'šiJf prie
miestis hko paverstas 4 krūvą 
griuvėsių. Chiniečiai sako, kad 
mūšyje 3,000 japonų liko 
mušti ir sužeisti.

Trumpai apie Chini 
jos karą

’ •Chiniečiai nutarę strategi
niais sumetimais pasitraukti iš 
Shanghai miesto ir įsitvirtinti 
naujoj stipresnėj linijoj.

• Tūkstančiai japonų žuvo 
smarkiame mūšyje prie Lotien, 
Shanghai priemiesty.

• Japonijos lakūnai smarkiai 
bombardavo Nanking. Šimtai 
civilių gyventojų žuvo nuo ja
ponų bombų.

• Japonai paskelbė, kad 
neteiks jokio pasigailėjimo
imtiems Chinijos* kareiviams.

• Japonai buk sulaužę chi- 
didžiosios
Mongoli-

• • Jie
su-

sugriovė 
misionie-

įspejusios

už

niečių linijas prie 
sienos ir įsibriovę į 
ją- *

• Japonų bombos 
dar kelias Amerikos 
rių įstaigas.

• Jungt. Valstijos
Chinijos ir Japoniją pagerbti 
Amerikos teises ir interesus 
tolimuose rytuose ir atlyginti 
amerikiečiams padarytus nuo
stolius.__ 1 . /

• Anglija yra pasipiktinusi 
dėl Japonijos lėktuvo perŠovi- 
ftio Anglijos ambasadoriaus 
Chinijoje.

VILNIUS — Vienas iš daugelio gražiųjų pavergtosios Lietuvos sostinės Vilniaus vai
zdų. -' ' .. . V'

Lojalistai artinasi 
prie Aragon sosti-

Paėjo i priekį 15 mylių ir da
bar sukilėlių tvirtovę gali 
bombarduoti iš kanuoli'ų.

4 žuvo lėktuvui 
sudužus

Mirė Andrew Mellon
Aliumino karalius, bankierius ir buvęs iž

do sekretorius mirė eidamas 83 m.

Bombardavo Nanking; 
daug užmuštų.

NANKING, rugp. 27. — 
ponijos lakūnai :

— Ja- 
nepaprastai 

smarkiai bombardavo Chinijos 
sostinę Nanking ir sunaikino 
didelę miesto dalį, gatves gi 
nuklodami užmuštais civiliais 
gyventojais.

Tik vienoj gatvėj korespon
dentas suskaitė 150 lavonų. 
200 namų beturčių kvartale su
griauta. 
Standard 
lis.

Dabar 
kę apžiūrinėja užsienio diplo
matai.

Japonai neteiksią pasigailėji
mo belaisviams.

- TIENTSIN, rugp. 27. — Ja
ponijos armijos vadovybė pa
skelbė, kad nebus teikiama jo
kio pasigailėjimo suimtiems 
karo lauke Chinijos karei
viams.

Taipjau sunaikinta 
Oil gasolino sande-

sunaikintąją apielin-

Esą chiniečiai paslepia savo 
uniformas ir ginklus, 
juos pasiėmę prisideda 
partizanų, kurie nuolatos 
salų puldinėja japonus 
šiaurinėje Chinijoje.

vėliau 
prie 

iš pa- 
visoje

Japonai sulaužę chiniečių lini
jas prie didžiosios sienos.
PEIPING, rugp. 27. — Ja

ponai skelbia, kad jie sulaužę 
chiniečių linijas prie Chinijos 
didžiosios sienos ir dabar ver
žiasi į Mongoliją.

Japonai taipjau baigią 
supti Nankow riarpkalnį ir 
me pasislėpusią chiniečių 
miją.

Amerikos ambasada gavo 
žinių, kad Japonijos lėktuvai 
bombardavo ir simaikino Ame
rikos metodistų namą Kiang- 
si provincijoj, taipjau kitoj 
vietoj bombomis suardė Ame
rikos misijos ligoninę.

Jungt. Valstijos 
įspėja Chiniją 

ir Japoniją

MADRIDAS, rugp. 27. — 
Prieš penkias dienas pradėtas 
lojalistų ofensyvas Aragon ir 
Teruel frontuose pradeda vis 
labiau įsisiūbuoti. Aragon fron
te, kur lojalistai buvo už 20 
mylių nU0 provincijos sostinės 
^dragossa, lojalistai paėjo- į 
priekį 15 mylių ir dabar yra' 
tik už penkių mylių nuo šios 
sukilėlių tvirtovės. Dabar ją 
lengvai gali bombarduoti iš ka- 
nuolių.

Verždamiesi priekyn lojalis
tai paėmė daug belaisvių ir dar 
didesnį kiekį ginklų ir visokių 
karo medžiagų. Daugelis šuki- 
lėlių patys perėjo lojalistų pu
sėn.

Lojalistų laimėjimas Aragon 
fronte* turi ir politinę reikšmę, 
nes čia ikišiol buvo labai tvir
ti anarchistai ir sindikalistai, 
kurie ir trukdė vedimą karo 
su sukilėliais.

(Sukilėliai yra susirūpinę 
padėtimi Aragon fronte ir jau 
siunčia motorizuoją kariuome
nę iš Santander fronto į Sara- 
gossa).

ap- 
ja- 
ar-

Reikalauja pagerbti Jungt. 
Valstijų teises ir interesus 
tolimuose rytuose ir atlygin
ti nuostolius.

ORRS.
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; nedidelė, permainą 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 88°.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 
7:82.

WASHINGTON, rugp. 27.— 
Valstybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad Jungt. Valstijos 
įspejusios Chiniją ir Japoniją, 
kad jos reikalaus pagerbti jos 
teises ir interesus tolimuose 
rytuose.

Abi valstybės buvusios pa
prašytos tuos Jungt. Valstijų 
interesus ir teises išlaikyti ir 
apginti, nes jos bus priverstos 
atlyginti tuos nuostolius, ku
riuos Jungt. Valstijos ir jos 
piliečiai .aplaikys (įelei ištiku
sio Japonijos ir Chinijos ka
ro.

WASHINGTON, rugp. 27.- 
Prezidentas Rooseveltas pasi 
rašė paskutinę dieną kongre
so priimtą bilių, kuris siekia- 
si bent dalinai sustabdyti tur
čių išsisukinėjimą nuo mokėji
mo pajamų taksų.

Ispanijos sukilėliai 
jau sušaudė 300,000 

respublikonų
MADRIDAS. — Kairiųjų re

spublikonų organas “Politika” 
įdėjo straipsnį — “Sukilėliai' 
didina kapų plotą”, —• kuria
me rašo, kad didžiausi Ispa
nijos Granados kapai per ke
lis mėnesius jau didinami tre
čią kartą. Ten palaidota 18,000 
sušaudytų respublikonų.z Padi
dinti kapai ir Kordoboje, eilė
je Andalūzijos ir Kastilijos 
miestų ir Galicijoje. Laikraš-! 
tis nurodo, kad Ispanijos tak
sistai stinga gydytojų net ka
ro ligoninėms^ Esą tai yra to-1 
dėl, kad sukilėliai užimtose Is-1 
panijos dalyse sušatfdę apie 60 
procentų visų gydytojų. Dabar 
ligoninėse gydytojų pareigas: 
eina II ir III kurso studentai; 
medikai.

Laikraštis teigia, kad pilie
tinio karo metu Ispanijos su
kilėliai jau spėjo sušaudyti į 
Apie 300,000 respublikonų, ku-> 
rių tąrpan neįeina žuvusieji 
bombarduojant kaimus, mies
tus ir t./ t. •

ALBANY, N. Y., rugp. 27. 
— Netoli nuo vietos airporto 
rastas visai Sudužęs lėktuvas, 
kuris priklausė aviacijos* entu4- 
ziastui valstijos atstovui Prit- 
chard H. Strong.

.Lėktuve buvo keturi lavo
nai. Vienas jų yra Strong, o 
prie kitų dar nepasisekė priei- 
ti. ' ' "

Lėktuvas sudužo skrendant 
iš Saratoga Springs į Albany.

. ■ ■ .>t?”, ’75'.'

Japonijš' atsiprašė 
Anglijos; bet Angli

ja sujudusi
LONDONAS, rūgp; 27.

Japonijos ambasadorius for
maliai atsiprąšė Anglijos dėl 
Japonijos lėktuvo' pęršovimo 
Anglijos ambasadoriaus. >Chini
joje įSir Hughe Knatchbull-Hu- 
gessen.

Bet Anglijos opinija yra vis- 
tiek labai sujudusi dėl to įvy
kio, ypač dėl neveiklumo savo 
valdžios. Anglijos valdžia pasi
darė tokia neveikli ir visiems 
pataikaujanti, kad. dabar nie
kas su i Anglija nebesiskaito. 
Bet kiti bando ąnglus ramin
ti, kad tai btfvo nelaimingas 
įvykis dėl kurio neverta karš
čiuotis, o ir valdžia jau priža
da pareikalauti “pilnos satis
fakcijos”.

Green bandė suar 
dyti derybas su Ge 

neral Motors
r? ■ ' ' ‘ .

» 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ . - 1

Lewis kalbėjo automobilių dar
bininkų unijos konvencijoje.

Wis., rugp.
Automobilių darbininkų 

konvencijoje šiandie
John L. Lewis, indus- 

organizavimo komiteto

MILWAUKEE,
27. — 
unijos 
kalbėjo 
trinto
pirmininkas.

■ . ■ ■ •

Savo kalboje jis iškėlė įdo
mų f aktą, kad. Amerikos Dar
bo ; Federacijos prezidentą^ 
VVilliam Green bandė suardy
ti unijos derybas su General 
Motors, kurios buvo vedamos 
tarpininkaujant Michigan gu
bernatoriui- Mtfrphy pastarojo 
raštinėje,

Pasak Lewis, einant sun
kioms deryboms su stipriausiu 
automobilių trustu, telefonu iš 
Washingtono pašaukia guber
natorių Darbo Federacijos pre
zidentas Green, visaip niekin
damas CIO ir reikalaudamas, 
kad gubernatorius derybas su
ardyti.

Betgi nežiūrint Green 
stangų, derybos nesuįro ir 
ja laimėjo pripažinimą.

Lewis taipjau ragino darbi
ninkui laikytis vienybės. Jis 
sakė, kad varžytinės visuomet 
btivo ir bus, bet tos varžytinės 
neturi kenkti unijos vienybei. 
Ir Lewis taipjau išreiškė vil
ti, kad ir Fordas bus priver
stas pasiduoti unijai.

Konvencija labai entuziastiš- 
I

kai pasitiko industrinio union- 
izmo vadą Lewis ir triukšmin
gais aplodismentais palydėjo 
kalbą.

MIRĖ — Andrew Mellon, 
Pittsburgho, Pa., pramonės 
magnatas ir buvęs J. V. iž- 
db sekretorius, .kuris>< mirė 
užvakar vakarę Southhamp- 
ton, *N. X.

SOUTITAMPTON, N. Y., r. 
27. -— Savo žento Bonnie Dune 
dvaret vakar 8:30 vai. vakare 
po kelių menesių ligos mirė 
vienas iš turtingiausių žmonių 
ne tik Amerikoj, bet ir visame 
pasaulyje, Andrew W. Mellon, 
palikęs apie $2,000,000,000 tur
to. Mirė jis eidamas 83 metus 
niro premijos ir plaučių užde
gimo.

Andrew W. Mellon buvo ži
nomas kaipo aliumino karalius, 
valdęs aliumino trustą. Bet jis 
taipjau buvo stambus bankie
rius, aliejaus ir geležinkelių 
magnatas. Valdė jis taipjau 
apdraudos kompanijas, indus
trijas ir visuomenės aptarna
vimo įmones.

Be to jis per 11 metų buvo 
iždo sekretorius. Juo jis buvo 
prie prezidentų Hardingo, Coo- 
lidge ir Hoover. Po to jis dar 
buvo ir JiTngt. Valstijų amba
sadorium Anglijoje.

Pastaruoju laiku betgi iš ak
tyvaus biznio vedimo jis buvo 
pasitraukęs ir rūpinosi tik pa
statymu didelio dailės muze- 
jaus Washingtone. Dailės mu-

pa- 
uni-

Iš pavydo”

jo

27.RICHMOND, Ind., rugp.
■— Holly Sagester, 16 m. mo
kinys, pasiskolinęs nedidelį šau
tuvą, atvažiavo prie namų Mar- 
tha Markey, 14 m., kuri sėdė
jo ant porčių su savo inotina 
ir dviem draugėm. Sagester 
priėjo prie* mergaitės ir nė žo
džio nesakęs 'paleido į ją šuvj. 
Mergaitė liko mirtinai sužeista 
ir neužilgo mirė, šovikas sa
kosi “mylėjęs” mergaitę ir tai 
padare “iš pavydo”, kada ji 
pradėjusi vaigščioti su kitais 
vaikais.

NEW YORK, rugp. 27. — 
Apie 30 m. moteries kūnas ra
stas įgrūstas į statinę ir pa
mestas ant kranto upes Quteens 
priemiesty. ,h: ... ?.

zejaus rūmai turėjo kainuoti 
$15,000,ČKX). Muzejui gi jis be 
to atidavė savo gal $50,000,000 
vertą privatinę dailės kolekci
ją ir paragino kitus turtuolius 
taipjau atiduoti savo dailės ko
lekcijas. Dailės galereja, Mel
iono sąlygomis, turi priklausy
ti visiems žmonėms. Meliono 
tikslas buvo padaryti Washing- 
toną lygų kitiems pasaulio dai
lės centrams — Londonui, Pa
ryžiui, Berlynui, Ryrnūi ir 
Florencijai.

Susirgo jis birželio niėn. Wa- 
shingtone, prižiūrėdamas gale- 
rejos statymą. Mirė gi jis ne
sulaukęs užvestos prieš jį val
džios bylos dėl nedamokėtų 
virš $3,000,000 pajamų taksų.

Spėjama, kad Melionui mi
rus, vedimas visų milžiniškų 
jo įmonių pereis į rankas jo 
brolvąįkio Richard King Mel
lon, 38 m., kuris ir dabar bu
vo faktini? įmonių, ypač Mel
iono bankų vedėju.

Velionis Mellon bus palaido
tas rytoj Pittsburghe. Laido
tuvės bus viešos.

Lietuvos Naujienos
_________________ ■ z . ■

Likviduota vagių gauja
TRAKAI. —-/Liepos mėn. per 

dvi dienas Semeliškėse vagių 
gauja padarė keletą vagysčių, 
įsilauždama pas kelis asme
nis. Toks akiplėšiškas gaujos 
veikimas surūpino policiją, 
kuri ėmėsi energingų žingsnių 
nusikaltėliams išaiškinti, kas 
jai labai greit pavyko. Paaiš
kėjo, kad gaujos dalyviai Pra
nas Sindaravičius, Domas Juk
nevičius, Jonas Šatkauskas ir 
Bronius Stančikas, viso 4 as
menys, yra tų pačių Semeliš
kių gyventojai, visiems labai 
gerai pažįstami.

Nusikaltėliai policijos sulai
kyti ir perduoti Aukštadvario 
apylinkės teismo tardytojui.

Šis tas iš Marijampolės 
praeities ir dabarties

Sėdėjimo streikų 
klausimas augščiau- 

siame teisme
WASH.INGTON, rugp. 27.— 

Pirmą kartą, augščiausiame 
teisme liko iškelti klausimai 
darbininkų teisės skelbti ■ sėdė
jimo streikus ir taipjau fede- 
ralinių teismų teisės išdavinė
ti indžionkšenus prieš sėdinčius 
streikierius.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
27.—Gaisras sunaikino Schuck 
and Son raštinę ir medžio san
delį. Nuostoliai siekia $150,- 
000.

G(UAt)ALAJARA, Meksikoj, 
rugp. 27. — Aštuoni banditai 
liko užmušti susirėmimuose su 
kareiviais Jalisco valstijoj.

TOKIO
nijos kabinetas šiandie svarstė 
Japonijos lakūno peršovimą 
Anglijos ambasadoriais Opini
joje, bet kol nėra gauta visų 
smulkmenų, valdžia atsisako 
duoti kokį nors pareiškimą dėl 
to įvykio.

MARIJAMPOLĖ. — Maždaug 
prieš trejetą šimtų metų per 
Maskvos karą Suvalkijoje ap
sigyveno daug pabėgėlių. Vieni 
iš jų kurį laiką gyveno girio
se, kiti įsikūrė pašešupiais. 
Vienas kaimas (kur dabar Ma
rijampolė) pavadintas Pašešu- 
piu. Vėliau nuo 1732 m. tas 
kaimas pavadintas Starapolo. 
Grafienė P> Butlerienė, kuriai 
priklausė žemės plotai nuo Ne
muno iki Šešupės, Starapolėje 
pastatė medinę bažnyčią ir me
dinį vienuolyną, padovanojo 
vienuoliams marijonams nema
žą žemės sklypą ir leido mari
jonams įkurti miestelį. Naują
jį miestelį marijonai pavadino 
Marijampole. 1792 mt. kara
lius Stanislovas Augustas su
teikė Magdeburgo teisęs ir da
vė miesteliui herbą — šv. Jur
gį ant balto arklio. Karaliaus 
rašte yra minimas’ tiktai Ma
rijampolės vardas. Nuo to laiko 
visuose valdžios raštuose buvo 
žymima Marijampolės vardas, 
o Starapolė pamažu išnyko. 
Vėliau marijonai pasistatydino 
mūrinį vienuolyną ir* 1818 m. 
gražią bažnyčią, nes senoji 
(medinė) sudegė.

Lenkų karalystės metu Ma
rijampolė buvo apskrities mie
stu. ' Apie 1840 metus lenkų 
valdžia įsteigė 4 klasių progim
naziją, o po lenkmečio rusų 
valdžia įsteigė pilną gimnaziją. 
Miestas pasidarė gan reikšmin
gas ir gerokai išaugo. 1896 
mt. statistikos duomenimis Ma
rijampolės miestas jau užėmė 
apie 300 ha 'plotą, turėjo 310 
namų ir 6,348 gyventojus, o su 
priemiesčiais galėjo turėti dau
giau per 7,000 gyventojų.

Dabar Marijampolė užima 
707 ha plotą, turi apie 1,600 
gyvenamų namų ir apie 14,000 
gyventojų.



adoje Ir Kitur
Rašo DOMINIKAS KUKAITIS .

(Tęsinys)
• / 9 J

“Viešpatie, saugok 
karalių!”

Sekmadienio rytą laivo sa
lėje byvo pamaldos, kurias 
laikė anglikonų bažnyčios ku
nigas. Maldą jis baigė maž
daug tokiais žodžiais: Viešpa
tie, saugok karalių Jurgį, ka
ralienę Elzbietą, karaliaus mo
tiną Mary, provincijos vy
riausiąjį gubernatorių ir Jun
gtinių Valstijų prezidentą.

Aš visai nesitikėjau, kad 
anglas kunigas prašys apsau
gos Amerikos prezidentui. Tai 
kažkaip nesiderina. Vienok 
biznis, yra biznis,—kai kuriais 
atvejais tenka ir kunigui po- 
litikauti.

Ir tai visai natūralūs daly
kas. Iš keturių šimtų su vir
šum gleivių tik apie 22 yra 
kanadiečiai, o visi kiti —ame
rikonai, Tie Amerikos turistai 
sumokėjo tūkstančius dolerių.j 
Jei nę jie, tai ir ta laivų kom
paniją negalėtų pasilaikyti bei 
biznį/varyti.

Mapo manymu, jei jau mel
stis, tai reikėtų melstis tik už 
Amerikos prezidento sveika
tą. šiaip ar taip, o Kanada be 
Amerikos negali apsieiti. Jei 
kanadiečiai visiškai nutrauktų 
ryšius su Anglija, tai jie nieko 
nepralaimėtų. Patekusi* Ame
rikos įtakon, Kanada per ke
lis metus taip toli pažengtų, 
jog jos nebūtų galima nė pa
žinti. z

Havre St Pierre
/Palikę tolimą šiaurių kam

pą, pasukome į pietus ir plau
kėme apie 24 valandas. Kana
dos pusėje Čia privažiavome 
didesnį kaimelį, kuria'me gy
vena apie; septyni šimtai žmo
nių. Žmonės kiek gražiau iįgy- 
vena.v iNameljai ,visai neblogai 
atrodo, numaliavoti. Mačiai! 
ir vieną arklį, kuris ganėsi 
ganykloje.

Kaimelis visiškai nuo civili- 
žarijos atskirtas: neturi nei 
geležinkelių, nei tinkamų ke
lių. Gyventojai verčiasi žuva- 
vimu. Jie vaitoja išimtinai 
prancūzų kalbą. Angliškai su 
jais negalima susikalbėti.

Šis kaimas taip pat priklau
so Quebec provincijai, kur yra 
labai daug prancūzų.

Kai laivas sustojo, tai mus 
pasitiko apie penkiasdešimt 
nuplyšusių vaikų tarp 5 ir 15 
metų amžiaus. Jie žiurėjo į 
turistus tarsi į kokį “dyvą.”

Gal kokių šešiasdešimt me
tų senyvas žmogus, prisikabi
nęs žvaigždę prie krutinės, 
bandė tuos vaikus išvaikyti, 
kad jie nedrumstų turistų ra-, 
mybę. Bet tai buvo bergždžias 
darbai: 'Valkai visai nepaisė 
senio. Jie lindo turistams į 
akis ifr vis siūle visokius maž
možius pirkti.

Kai laivas jau rengėsi uostą
17 jaunų 

kelias 
Turis-

Jalvąis. Takiau J<ur piažai 
tėj-a, įąį ir toks susi

siekimas neapsimoka palai
kyti.

Jei kur yra gyventojų, tai 
jie paprastai sudaro savo ko
lonijas. Vienos tų 'kolonijų 
yra mažos, o kitos-—kiek di
desnes. Kiekviena kolonija 
§u<daro savotišką šeimą. Daž
nai tos kolonijos viena nuo ki
tos yra už šimto ir daugiau 
mylių. Aišku, kad tokiomis 
sąlygomis kolonijoms palaiky
ti artimus tarpusavio ryšius 
nėra jau taip lengva.

(bus daugiau)

Diena Iš Dienos

Sunkiai Serga 
p-nia Žilinskienė

Sunkiai susirgo p-ia Martha 
Žilinskienė, gyv. 6004 So. Mor
gan gat. Ji išvežta į Wood- 
lawn ligoninę, 6060 So. Drexel 
avenue ir patalpinta 412 kam
baryje. Aplankyti galima nuo 
2 vai. iki 4 ir, paskui, 7 iki 8 
vai. vakare. '

Draugai ir pažystamieji pra
šomi ligonę aplankyti.

—Draugas.

Melrose Parko
Bankas Atmoka
Depozitoriams

Valstijos auditorius paskel
bė, kad Melrose Park State 
bankas atmokės depozitoriams 
5% uždarytų pinigų, viso $33,- 
429. . v

NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJA
A r*’ .?» < r

Waiikęgan, III.
.'./ . ...................;• '

Iškilmingai palaidotas 
Jonas Utb nas

Pereitą ketvirtadienį, rugp. 
26 d., buvo palaidotas Jonas 
Urbonas, kuris buvo mirtinai, 
sukeistas automobilio ant vieš
kelio prie savo namų.

Velionis buvo kilęs iš Pane
vėžio apskr., Mitašiunų kaimo. 
Buvo nevedęs. Amerikoje iŠ- 
gyyęno 24 metus. Buvo apie 
40 metų ąmžiaus, Laidoįųve- 
mis riipįiĮpsi jo vedusi sesuo 
Emilija ir švogeris Pranciš
kus Mačiulis. Ląidotųveips pa
tarnavo vietinis ląidotuvių di
rektorius p. Jos. Nepianigh, 
kuris labai pavyzdingai tvar
kė laidotuvių eigą.

Velionis tapo palaidota^ 
North Shore Gąrden of Hemo-: 
ry kapinėse. Palydovų buvo 
per 40 mašinų. Tas liudiją? 
kad velionis turėjo daug 
draugų ir pažįstamų, peš dau
gelis žmonių turėjo išlikti iš 
darbo, kad galėtų suteikti pas
kutinį patarnavimą.

Namuose ir kapinėse chi- 
eagietis V. B. Ambrose pasa
kė tam įvykiui pritaikytą 
trumpą kalbą pagerbimui ne
laimingai žuvusio A. A. Jono 
Urbono. —Nuliūdęs.

KAS NORITE LINKSMAI 
PRALEISTI SAVAITĖS GALĄ, 

važiuokite nas 
JARUSH, BEVERLY 
SHORES, INDIANA 
Mes turime daug kambarių dėl 

nakvynės.
TELEFONAS:

MICHIGAN CYTY, IND.

Tarp Filosofų

—Tu butum visai puikus vy- 
ra$, bet kodėl tu nuolatos esi 
galvą nuleidęs, lyg koks vagis?

—O ar tu matei kuomet nors
rugių varpas ?

—Aišku, mačiau. 0 kodėl?
— Tai matai toks yra daly

kas, kad pilnos varpos visados 
nulinkusios, o tuščios stačios

NUŽUDYTASAI —Gerald 
I^eterson, 37 metų amžiaus 

clųcagietis, kurį nužudė jo 
patėvis, Adolph Pettersen, 
Tarp patėvio ir posūnio ki
lo ginčas, kuris' ! 4 pasibaigė 
tragedija.

Ac/nė Photo į

RųiŠtys visoms patrūkimo rūšims. 
BODY BRACES, Ę L A S*T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsjip tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalią ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—-Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes. \ ■.

KAINUS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CH1CA60 ORTHOPEDiC 00.
183 W. Lake St.
'Arti prie Wells ;Street..’

JUOKAI

WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 1” lentas, 1,000 p6dų.... 
2^4, 8x6, 8x|0, 2xjl^ M n?d. .. 
Naujas plytvood, visų gydžlo, 

P&Jo .....  .........-........... -.......--
Insnlatjpg hoard, įtety. pi'4........
Naujas plaster hoard, Ketv. pM 
Naujas Wftllb.oar<i, visų dydžių, 

ketv. pčdft .... ..
j Nauji kedro stukielial, 7 pčd

jįtnka .........................—
Gerlansiųs naujos durys, fit. - 
Rolelis stogų popieriaus, 108 ket. 
'pėdų - .......................-...............

Geriausios vėlų tvoros, pėda .........
800 gal. Išvidinės ' ir išlaukinės

malevos, $8.00 nialeva, visokių 
spalvų galionas ................ .............

Vartos tųbulam stovy, štuka ......... SF0.5O
Sinkos (praųsinyėlos) visokios, št. $2.00 
Ną’jJl pljeijo futrlnai, $6 vertės 

štuka ... .—.......... ......................
Lath, guobiniai --------- - -------------

NAUJI RAKANDAI
Mat rasai, $16.00 ver tės ............-
SųdodaniuH kaučas Ir matracas. 

koi»p.............. .. .......... ——.......—
Naujas studio couches specialiai 

Pigus „—1——.— - --
Geriausia . nauja metalinė 

pigiai po ...... ........... .
Sukti springsai lovai, $10.00 vert. $4.05 

1,000,000 PĖDŲ GEiRŲ 
VARTOTŲ LENTŲ

1x6 M&M, 8-coI. Shiplap, 2x4’s, 2x6’s, 
. »x8^, 2xl0’s, 2x12’b, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindims ir partišenų, viskas iš 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlomo 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti. 

Siunčiame į Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATDARA.

Naujos 1” lentųę, 1,000 p6dų.... $%1.0fr --; „ $27.oo 
Ižjų, ketv.

3%e 
l%c 

_ «c
l%0 

Ilgio, 
..... 10c

.... $«.«5

SOd 
2’/gc

$0.00

ąi.73
10c

$4.05
$4.05

$16.00
lova,

__  $4.05
ert. $4.05

Kiną midfts
Tf B «>

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

John F. Eudeikis

IS NRRAMACS BALZAC 
KLASINIO' VEIKALO 

Ir—Siaurės l’ollo LMUkij Priėmimas 
Maskvoj

SON OTOi\ ju • l‘nwB“re“•»rti Wahash 
Oras kontroliuojamas.

Šiokiomis dienomis 11 yal. ryto iki 
vidurnakčio 20c Iki Z vai. po' plėt.

Maskvos Meno Teatro žvaigždė

LEONID LEONIDOV 
("Caro Jono Nuožmiojo" Žvaigždį vftliMi- 

sioj jo karakteristikoj) n p q

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

TeL Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run 87.40
(Screened) ...............   tonas'
SMULKESNĖS $7.15

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

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
H ALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040
■.........    ■ ■ .........-........■■■...... . .  ........ .......1.... . i" ■1 * t—-

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.

Garsinkitės “N-nose
ADVOKATAI

Miesto
Kaiųb-
Namu

Šeštadienis, rugp. 28, 1937 
■ --. • W"^RRIWww,^PĮt

Pfcęne GANAL 6132

DR. S. BIEŽIS 
(GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Stręet 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Senedomis Ir nedM. patai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Te!. Boulevard 5818

DR/BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th apd Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80

Nedaliomis para!, mi tartį 
Res. <916 SO. MICHIGĄN BLVD.

' Tel. Kenrood 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residenpp Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

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

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

2490 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brun$widc 0597

st.

K. P. GUGIS 
' ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki "8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

ALIEJINIS PE

ČIUS TAI YRA
PRAKTIŠKIAU-

SIS BUDAS AP

ŠILDYTI SAVOy

NAMUS.'

*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
Vist Mtefonai YARDS 1741-1742 

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

TeĮ. LAFAYETTE 0727 
■■'i" "irIĮ". ■■ -----------—-------------'--------- ’----- . p. -T------- —-------7.---------------- :---------

t S i 1 A-4 koplyčios visose
Chicagos dąlyse

KĮl^usykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

> P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS'
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

k£. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tek Yards

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

2510

A* A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230. '

Ofiso Tek CENTRAL 1824 
Namų Tek—Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DSNTIST^,, , ,

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
... PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tek 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.

apleisti, tai apie 
merginų sudainavo 
prancūziškas dainas, 
tams tai labai, patiko, ir jie 
pradėjo nuo laivo mesti smul
kius pinigus. Vaikai pasišokė
dami gaudė tuos pinigus. L

Newfoundland
Pagaliau jau ir atviroje ju

roje. Plaukiame į Newfound- 
landą. Iš Nova Scotia reikia 
plaukti apie šešioliką valan
dų, kol lafaas pasiekia New- 
foundlanidą. Nei pušys, nei eg
lės, nei kiti medžiai krantų 
nebemiošia. Matosi tik uolos, 
ir nieko daugiau. Kur tik akį 
meti, visur nuogos uolos. Aiš
ku, kad tokioje žemėje niekas 
negali augti. Tik kųr-ne-kur 
pasirodo mažyčiai krūmokš
liai. Didesni medžiai tarp uo
lų nepajėgia augti.

Žmonių čia visai mažaį te
simato, nes beveik jokio susi- 
siekiino su pasauliu nėra. Su
sisiekti galima tik lėktuvais ir

. F .

ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJOJ 
yra dideli? pasirinkimas alėjinių pečių iš ge- ■ ’ • • ' / z’ . .v‘ ' • • ,
riaušių išdirbysčių. Štai pavyzdžiui, kuris ap- 
šildys jums tris arba keturis kambarius pil
nai.

,.fL I-.1- ■ i.

NARIAI ;L 
Chicagos, i

Cicero '
Lietuvių iflHM 

Laidotuvių' 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

i'/ ir Naktį

V TURIMEF KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

& ' ; S. P. MAŽEIKA . Yards 1139
3319 Lituanica Avenue______ _____ Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
i Phone Boulevard 4139

JO KAINA 
TIKTAI ...

t ; * • f

Galite Pirkti Lengvais Išmokėjimais

FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8768
CHICAGO, ILLINOIS

v, C A, PETKUS
PhoKė Cicero 2Į09

P. J. RIDIKAS
> 3354 So. Halsted Street . Boulevard 4089

...........—....... . -----------—------ -—------------- —------- ----- -
L J. ZOLP Phone Boul. 5203

1646 West 46th Street : Phone Boulevard 5566

. ii a'ml skudas/ -.
718 West I8tb iStreei . Phone Monroe 3377

.. ' '; LACHAWICZ Ir SŪNUS. ; .. ■
?314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast MSth Street Tel. Pullman 1-S70

,UI 't   I 1  ....................... ...... ' . •"‘■■•ir.'I.i .>■,.'«> !l>' I «wn ■■■»«" n » '.II !■■■ ■ I ■■■■■■.III l

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wėstėtn Avė. f ■ Phone Virginia 0883

A...

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama 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 vak 
Nedėlioj pagal tartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

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

DR. S. NAIKEUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Hąlsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius

• Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR PROTESTAI 

Amerikos Lietuviu Daktaru

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KĘLLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj. pagal pu,tert4-x

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 pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. l^th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. Canąl 3110
Re zidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. NedMiomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną. r ■

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki >2 diena, 2 iki 3 po pietų
. 7 iid 8 vai, Nedėk nuo 10 iki 12

Telephone PLAZA 240p

Garsinkitės Naujienose



LIETUVOS IR0VER5
Išaiškintas lavonas poor

kovo

Saukit calumet 0909

Stambios krušos lietus

SHELVADO
excels m

Madni Akiniai

KELEIVIS

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Sun 
part

JtAUJIENOC^hicago, III

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS

©Ali of the regular chorus 
members know that there wilį 
be no chorus rehearsal until the 
Fridą y after Labor Day because 
of a vacation we are taking, 
Next rehearsal will be on Fri-

PIRMYN
SHARPS and. FLATS

Dabar Kretingos dvaro reika
lus tvarko grafo sūnūs K. Tiš
kevičius..

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jj j rankas

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

Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą.
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

53.69
IR AUKŠČIAU. .

Audrai praėjus buvo rasta 
keletas mažesnių paukštelių už
muštų. Ledai vos per 2 valan
das tesutirpo.

Audra padalė 
lių ir Vokietijos pusėje 
Tilžės apylinkėse.

©Lašt week’s description 
’was of' our good friend and 
President Anthony Vaivada. 
Now, this week, we again pick 
on a young lady—can you gutess 
who she is?

“She has a fragile figure with 
a very sprite pirit.
Is companiąble, refined and 
scrupulous in tastes
and habits; a pleasing per 
sonality and is agreeable 
in every way which totalled 
reminds you of an ideal— 
‘.‘big -sister.”

grafo 
Vyresnis stmus Stanis- 

Tiškevičius , atvyko iš 
nes ten yra Varšu- 

miesto viceburmistru. Ąnt- 
sunus Juozas Tiškevičius 

•atvyko iš Lenkijos, nes 
turi dvarą ir ten su šeima 

Abu sūnus atvyko su

©It seems that “Tuley” a 
friencį of the chorus who cer- 
tairily helped out on odr bąli 
game by catching all the balls 
—besides being a. favorite with 
all the bašeball enthusiasts is 
ąuite a favorite \vith the girls; 
butj Tufley claims that “tlię 
only time a giri can catch his 
ąttention is when they run af
ter him and not he after them”. 
So, now since you know what to 
do, start running girls, may the 
best one win.

Štai kur Popiežiaus 
simpatijos

PAGĖGIAI. — Liepos mėn. 
22 d. 17 vai. čia įvyko didelė 
audra. Vėjas išvartė daug sto
rų medžių, išlaužė soduose jau
nesnius vaisinius medelius ir 
kit. Pirmiau, lietus, o paskui ir 
ledai pasirodė 1—2 cm. diamet
ro didumo.

Jus pamėgsit Drovers Patarnavimą. Tai draugiškas, 
umus ir įtakingas. DROVERS BANKAS yra' žinomas 
daugiau, kaip per 55 metus savo asmenine atyda, kaslink 
savo kostumerių reikalavimų, širdingai kviečiame jus 
bankininkauti ir taupyti čia. Ar galime tikėtis progos 
jums patarnauti?

one 
our chorus 

smart en- 
to Naujos 
lašt 
took

SENSACINĖ ekonomija ... Ne vien žema—Pirmoji—Kaina plūs 
Mažos Operacijų-Išlaidos, bet, didesnė refrigeracijos įtalpa ir grei
tesnė sušaldymo pajėga, kas iškarto veikia visur ... Nuostabus 
gražumas ... Moderno stiliaus triumfas . .. Neapsakomas patogu
mas ... visą tai turi tiktai Crdsley Sfhelvador ... pasaulio didžiau
sias refrigeracijos patogumas.
Painatykit naują įdirbtą termometrą . v. 8-pclint temperatūros kontrolę ir kitus 
ypatingus paskutinės minutės Shelvador savybes. Tai šios dienos geriausias pirki
nys.

AUROLEX Stiklais
ARBA TOLUMUI 
Akim

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

Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą
APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI

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

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

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS 

Vadovybe D-ro Albert Earl Winner, O.D.. D. O. S._____

PAGĖGIAI 
mėn. 2 d. apie 1 klm. nuo Pa
gėgių Grigalių dvaro miške bu
vo rastas moters lavonas. La
voną rado Grigalių dvaro savi
ninko Gasnerio darbininkai. 
Lavonas buvo šakomis apklotas 
ir labai sužalotas. Krašto poli
cijos Pagėgių III komisariatas 
lavoną 3 dienas apskrities ligo
ninėj laikė, kad kas atpažintų. 
Bet dėl sužaloto kūno, niekas 
negalėjo pažinti.

Liepoj mėn. 23 d. 18 vai. pa
sienio policininkas Strichleris 
Fricaš, eidamas tarnybą Griga
lių dvaro miške, rado urv.e ri- 
dikiulj, vidaus pasą, darbo kny
gutę ir suplėšytus apatinius 
baltinius. (Matyt, kad, mergaitė 
žudikams priešinosi). Iš rasto 
paso paaiškėjo, kad jo savinin
kė yra Lietuvos pilietė Daugin- 
taitė Salomėja, gimusi 1900 m. 
rugpj mėn. 4 d. Kretingos ap
skrityje, Kartenos valsčiuje, 
Kūlupėnų km. O iš rastos kny
gutės paaiškėjo, kad ji tarnavo 
Pagėgiuose pas ūkininką Kairį 
Jurgį.

Įdomu, kad ligi šiam laikui 
Kairys apie savo dingusią tar
naitę veik niekam nepranešė, 
nors pas jį buvo jos kelių me
tų alga ir išeiginiai drabužiai.

Daugintaitė, kaip pasakoja 
pažįstanli, buvo’ rami mbrgaitė 
ir gera darbininkė.

KAUNAS
apie 17 vai. važiuojant iš Rotu
šės — Birutės g-vės link auto
busui 32 nr., ties A. Panemu
nės bažnyčia dėl neišaiškintų 
priežasčių iškrito šio autobuso 
keleivis Kazys Stankevičius. Be
vežant greitajai pagelbai į ligo
ninę, mirė.

KRETINGA. — Kretingos 
dvare nuo senų laikų gyvena 
grafas A. Tiškevičius, kuris lie
pos 27 d. šventė savo vecįybi- 
nio gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Auksinės vestuvės įvyko Kre
tingos dvaro koplyčioje. Grafas 
yra apie 74 m. ir grafienė 71 
metų amžiaus. Jaunesnieji gra
fo broliai jau yra išmirę. Į iš
kilmes atvyko dvi grafo seserys 
(kurių viena gyvena Palangoje, 
kita užsienyje) ir visi 
vaikai 
lovas 
Varšuvos 
vos 
ras 
irgi 
ten 
gyvena 
savo žmonomis ir vaikais. Be 
artimųjų dalyvavo ir kiti gimi
nės. Šliubą suteikė Kretingos 
bažnyčios vienuoliai. Vestuvės 
buvo atliekamos , iškilmingai. 
Vestuvių proga gauta1 daug 
sveikinimų, jų tarpe net iš Ro
mos šventojo Tėvo palaimini
mas.

. B A N K A S ATDARAS
KASDIEN NUO 9 VALANDOS RYTO IKI 3 VALANDOS POPIET
ŠEŠTADIENIAIS NUO 9 VAL. RYTO IKI 2 VALANDOS POPIET

day, September lOth. Another 
thing is this, there will not be 
any new members taken into 
our chorus after the1 month of 
September. New members have 
been coming in so fast that 
our valdyba has had to put a 
limit to it. However anyone is 
welcome to come down and 
join our chorus before the end 
of September comes. Don’t for- 
get, if any new members waut 
to join, especially tenors, they 
mušt come down to Neffa’s at 
2435 S. Leavitt St. on or after 
September lOth būt before the 
end of September.

“RASKEY HUEY”

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

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

F. SAĘALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tęl. VICTORY 1308.

vinning the game as they pos 
dbly could have without actu 
illy 'wifining it and they de 
įerve a lot of credit 'for show- 
ng a lot more spirit and figh’ 
;han we expected them to show 

’.t takes a good team to win 
jut it takes a better team te 
uake* good Ibsers and that’s 
vhat the N. G.’s are. They of- 
?ered no alibis and our fellows 
iidri’t expect them to becaus? 
;hey know that N. G. can take 
i vietory as well as a defeat. 
Phis game lašt Sunday had one 
>f those fairy-tale endings. 
Naujos Gadynes was well be- 
iind during the fįrst part of the 
jame būt they stėadily crept 
upward little by little and, ajs 
ve said before, they were one 
run ahead of our team in the 
ninth inning; if, it wasn’t for, 
what we think, a swell fairy- 
tale ending, they would have 
unųuestionably won the game 
and our fellows wouldn’t be 
getting their jersey’s; būt, 
we’re more than sorry that 
Art Blair who was helping the 
N. G.’s out by playing in the 
game got hurt and could hard- 
ly walk after the game—we 
hope you’re all well and patehed 
now, Art.

B U D R I K O P R O G R A M A I :
WCFI^-970 kil., žymus • nedėlinis programas nuo 7:30 iki 8 vai. vak
WAAF—-920 kil., kaip 5 vai, panedėliais ir pėtnyčiomis.’

' WHFC— 142Q kil., ketvergais kaip 7 iki 8 vai. vak.

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
|į skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmones mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

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

Adresas toks:

GERO PATARNAVIMO NAMAI
Patikimas Bankircinkavimas nuo 1888

KALDROS 
2129-2531 South 

Pulaski Road 
Chicago, III. Tel. Crawford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

WilliamALewis
Nori Jus Pamatyti

PRIE

4716 S. Ashland Avė.
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

Pavargusiom

3417 South Halsted Strėet 3409 South Halsted Street
TEL. BOULEVARD 7010

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

©All of us have heard o^ 
riots where people go wild anc 
can not be controlled, būt few 
of us have ever been in 
except those 
members who were 
pugh to come out 
Gadynės Field Day 
day. They saw and 
in what happened there 
for the benefit of those 
and lonely “stay-at-homes” 
we shall make an attempt te 
find words to describe to them 
what happened. Picture yourself 

‘ amęng Severai hundred people 
watching our bąli game with 

Jaujos Gadynes; The score is 
15 to 14 in favor of Naujos Ga
dynes. Its the first half of the 
ninth inning, Pirmyn is at bat 
for its lašt chance to win or 
at least tie the score! One man 
has been made out and there’s 
two more oUts to go! Up comeą, 
the second man to bat amid the 
screams and yells of men and 
women alike—Pirmyn’s girls
are yelling, crying and beating 
their fists, and threatening 
bloody murder—the batter lets 
a couple of balls go by which 
adds to the almost unbearable 
tension put on both spectators 
and players alike. On the very 
next piteh he swings the bat 
and the next thing we knew, 
the bąli was whizzing over one 
of the outfielders heads for a 
home run!!! Uis very timely 
hit tied up the whole bąli game, 
as N. G. did not score any runs 
in their half of the ninth in
ning. That lašt home-run seem- 
ed to knock out all the tremen- 
dous courage and fine playing 
they had during the first part 
of the game, and Pirmyn en- 
couraged greatly by having 
the game pulled out of the fire 
went ahead to win in the lOth 
inning by the score of 19 to 15!

The game was a little bit 
eloser than it should have been 
and made us Pirmynites (who 
ar used to having our team far 
ahead of their opponent) very 

uncomfortable. However, we t 
spectators should yell—just 
think of what a strain our fel- 
lows had to play under!

We’re very happy to say that 
arrangements are going to be 
made with the ten dollar cash 
prize they won, to outfit the 
team with jerseys. They most 
certainly deserve them! We on
ly wish that at games in the 
future they would win more 
easily as many of us now— 
players are suffering from a ' 
bad case of shattered nerves 
At any rate, we wish to tha.nk 
the N. G. bąli team for the 
splendid game they gavę our 
team. They came as elose to

Iškrito iš autobuso ir 
užsimušė

daug nuosto-
ypač

SUPPLY COMPANY, Not Ine.

10 West 18th Street 1s^ate'stoect0 
ra™. Ir musų patyręs inžinierius ,

atvažiuos į jūsų namus ir - JllSn I 
suteiks DYKAI apskaičiavi- L ;

O mą dėl namų apšildymo rei- 111 L j H l
kmenų (plant), garu arba T| į
karštu vandeniu šildomą. y y U Jįm m I
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- U 1111 iŠ1 
KĖTI —36 MĖNESIAI Iš- Į ||Uni|O] W|į||| I 
_ MOKĖJIMUI—ŽEMĄ imi llllll

'PALŪKANŲ KAINĄĄ!; IS R Įffl I 0 U11) I III Į
’ Atdara vakarais iki 7 vai. .•}llBl**’"1 
I Nekėliomis iki 1 v. dieną °

WINNER OPTICAL CO

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Ir Budrikas įduoda jums didelę nuolaidą, taip, kad jums dpsiittūkA dabar pirkti, nes žie
mą ir pavasari bus daug" brangiau. ^Pasimudokite dar žemomis kainomis ir lengvais 
išmokėjimais, taip pigiai, kaip $1.25 i savaitę.

• . . ■ •• . j. . . { • •
■■ <■. s/.' ■' -■.v:
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1739 South Kld«te4 jltrėei
Telephone CANal 8500
................ itn nr.-a
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Uftiakyme kainai
Chicagoje — paštu:
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___  4.00
-----  Ž.00
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Lobininkas Melionas

VITAlčiO POLITIKA

Sulaukęs 82 metų amžiaus, mirė Andrėw W. Mel
lon. Sakoma, kad jisai paliko apie pusę biliono dolerių 
Vertės turto. Jisai buvo laikomas vienu is keturių tur
tingiausiųjų asmenų Amerikoje.

• Melionas, žinoma, tų turtų neuždirbo, Jisai ir jo 
brolis Richard paveldėjo apie milionų dolerių nuo savo 
tėVo; paskui juodu tą palikimą padidino, mokėdami jį 
pelningai investuoti. , ' .

Pirmiausia Melionams pasisekė bankiniame biznyje. 
Čia pralobę, juodu ėmė finansuoti arba supirkinėti įvai
rias industrijos įmones. Ąndrew Mellon paskolino pini
gų dviem jauniem išradėjam, kurie atidengė praktišką 
būdą aliuminijui gaminti, ir iš' to investmento išaugo 
milžiniška Aluminum Company, kuri šiandie yra verta 
apie 800,000,000 dolerių.

Melionas, be to, išpirko subankrotavusią Guffey 
Petroleum kompaniją — ir pavertė ją 600 milionų dole
rių verta organizacija. Bet jį ir jo brolį labiausia su
stiprino finansiniai Coalesced kompanijos įsteigimas, 
kuri neužsiėmė jokia pramone, bet supirkinėjo jau gy
vuojančiųjų pramonių kompanijų akcijas (serus) ir to
kiu budu suteikė Melionui.ir jo broliui kontrolę dauge
lyje biznių.

Melionas buvo typingas šios gadynės kapitalistas^ 
Jisai susikrovė milžiniškus lobius iš pramonės, bet ne 
dėl to, kad jisai ką nors butų gaminęs, o tiktai dėl to, 
kad jisai Žinojo, ką daęytl su pinigais. Jisai buvo gabus 
finansininkas, kaip ir kiti stambieji šių dienų kapitalis
tai —jRdckefelleris, Fordas, broliai Du Pont ir k. šian
die yra finansinio kapitalo gadynė, kurioje pramoninin
kai tėra tik pasamdyti piniguočių tarnai.

Susikrovęs šimtus milionų dolerių, Melionas norėjo 
parodyti savo širdies kilnumą publikai ir davinėjo dide
les aukas mokslo, meno ir labdarybės įstaigoms. Nese
niai jisai padovanojo 50 milionų dolerių vertą paveiks
lų ir skulptūros kurinių rinkinį Jungtinėms Valstijoms 
— iš jų bus padaryta puiki meno galerija Washingtone.

Numiręs, jisai savo lobių į kapą pasiimti negali. 
Tai kam reikėjo per visą gyvenimą stengtis tuos lobius 
sukrauti, kartais net peržengiant įstatymus?

“Tėvynė” rašo su dideliu pa
sipiktinimu apie lietuvių komu
nistų laikraštį, kuris “išdrįsta 

•taip begėdiškai veidmainiauti,” 
užprotestuodamas prieš suval
kiečių A. Maurušaičio ir K. Gri- 
ghliausko pasmerkimą.

Vieną tų suvalkiečių, Mautu- 
šaitį, Lietuvos karo teismas 
nusprendė nubausti mjrtim — 
už tai, kad jisai Osąs kaltas 
žmogžudyste, pasipriešinęs poli
cijai ir kartu su Grigaliausku 
dalyvavęs Aleksos ūkio padegi
me; antrasis, Crigaliauskas, nu
teistas sunkiųjų darbų kalėji- 
man penkeriems metams — už 
tariamą dalyvavimą Aleksbs U- 
kio padegime ir Ūkininkų kur
stymą. 1

Brooklyno “Laisvė’’ parašė, 
kad reikia MauruŠaitį išlaisvin
ti. Tai dabar “Tėvyne” pyksta 
ir plusta tą komunistų laikraš
tį, kąip jisai drįsęs pakelti bal
są prieš tų Suvalkijos ūkininkų 
nuteisimą, kuomet Sovietų Ru-^ 
sijoje, girdi, su kurstytojais ir 
kitokiais nusikaltėliais elgiama
si dar aršiau. SLA organas sa
ko:

teisinti Lietuvos karo teismo 
sprendimą prieš A. MaUrušaitį 
ir K. Grigaliauską pasirem
damas tuo, kad Sovietų Rusi4' 
joje valdžia apsieina su savo 
priešais aštriau, negu Lietuvo
je,

Tiesa, komunistams galima' 
prikišti veidmainiavimą, kuo
met jie apgailestauja pasmerki 
tuS Lietuvos ūkininkus ir tuo 
pačiu laiku pritaria masiniams 
žmonių sušaudymams bolševikų 
žemėje.- Bet p. Vitaitis, po prie
danga polemikos su komunis
tais, gina Lietuvos tautininkų 
valdžios “teisingumą.” Jisai tar 
me savo straipsnyje tiesiog pa-* 
reiškia:

“Namų padegimai ir žmog^ 
žudystės yra baisus nusikal
timai. Nėra jokios priežas
ties iletikElli, kad nubaustieji 
tuos prasižengimus papildė.” 
O iš kur p. Vitaitis žibo, kad 

“nėra jokios priežasties netikė
ti” 1 Juk tų dviejų suvalkiečių 
byla buvo grynai politinė, o to
kiose bylose paprastai būną 
daug šališkumo, ypač tenai, kur 
nėra demokratybės, L. y. kur vi-- 
suomenės opinija nekontroliuo
ja teismo. Be to, pats p. Vitai
tis pastebėjo, kad bylą svarstė 
kariuomenės teismas, kurio tai
syklės yra' daug aštresnės ir 
nepalankesnės kaltinamiems, 
negu Civilio teismo taisyklės.

Jau vien tas'faktas, kad tuo
du “ūkininkų kurstytojai” bu
vo atiduoti ne paprastam teis
mui, bet kariuomenės teismui, 
kelia' abejonę apie justicijos be
šališkumą šiame atsitikime. Bė 
p. Vitaitis, sldMamas Netv 
Yorke, drąsiai kad ne
teistųjų kaitinimu nesą jokios 
priežasties netikėti I ' ' į

O štai ką praneša savo rugp,' 
10 d. laidoje “L. Žinios”: {

“Maurufeiitte Ir afigalattsW 
padavė kasMcijoš skundus.

“Kaip žinoma, Kariuomenės 
teismas praėjusį mėnesį 
(sprendė suvalkiq#ių Maurų* 
šaičlo it ('i’I-fįidfttiško bylą, it 
Maurušaitį nuba’udfe mirties 
bausme, o Grigalauską sunk, 
darbų kalėjimu. Abiejų nu
baustųjų įgaliotiniai advoka
tai padavė kasacijos skundus 
Vyriausiajam tribunolui.”
Nuteistieji- Ir jų advoaktai 

tikisi, kad Vyriausias tribuno
las kariuomenės teismo spren- 
dimt^ panaikins ir paskirs nau
ją bylos svarstymą. Jeigu jie 
taip tikisi, tai matyt, kad yra 
pagrindo v atakuoti sptendimo 
teisidgumą — nežiūrint to, kad 
SLA. organo redaktorius jau 
“uždlj o kryžių”^ ant tų dviej ų 
suvalkiečių. r ♦

Ną, ir1 kur stovės “Tėvynės” 
redakcija, jeigu Vyriausias tri
bunolas Kaune iš tiesų suras, 
kad toje byloje teiShio sprendi
mas nebuvo bešališkai padarys 
tas?:

Redaktorius Vitaitis apie tai 
visai nepagalvojo. Jisai užmir
šo ir tai, kad pereitas SLA. sei
mas priėmė rezoliuciją, pasisa
kydamas prieš fašizmą.

SaVo redaktoriškuose pa
moksluose Lietuvos demokrati
jos gynėjams jisai daug kartų 
yra sakęs, kad “išlaukinės poli
tikos” nereikia j Susivienijimą 
nešti. Jisai labai pyko, kai 
“Naujienos” nurodė, kad p. Vi
taitis varinėja “Tėvynės” špal- 
tose savjo politiką. Bet jisai ir 
vėl tą politikui kiša į SLA..or
gano puslapius, nes juk tas jo 
editorialas yra grynai politiško 
turinio, yra atkreiptas prieš 
tam tikrą partiją (kuri Ameri
koje yra legališka) ir jo kryp
tis" yra fašistiška.

>. <■ ..i.

P AŠAKA APIE ŠALIAPINĄ

? Vienas laikraštis rašo, kad 
garsusis rusų dainininkas Ša
liapinas pirmą kartą dainavęs 
Petrapilio lietuvių surengtame 
koncerte.

“Pasaulinis dainininkas T.
t

šaliapinas”, pasakoja to laik
raščio redakcija, “pirmą syk

“Mėš nepritariame mirties 
bausmei Už jokius prasižengi
mus bent kurioje valstybėj e, > 
(Tačiau negalima nepasipik- 
tinti tokia komunistą laikraš
tininkų begėdiška yeidmainy- 
be, kurie' ir po Šiai dienai 
garbina masinius žudymus 
Rusijos diktatoriaus Stalino 
priešų, kurių tarpe ir keli lie
tuviai nužudyti, ir kartu drįs
ta priešintis-mirties bausmei 
kitose valstybėse. Iš tikro, tik 
tokio akyplėšiško nusistaty
mo gaivalai, kaip komunis
tai, tegali drįsti, šitaip veid-» 
mainiauti.
i “Komunistai labai gerai 
žino, kas atsitiktų Rusijoj U- 
kinipkų kurstytojams prieš 
valdžią j Kiekvienas toks kur
stytojas gautų kulką į kruti
nę. Lietuvoje už tokius prasi- 
žengimus tik (!—“N.” Red.) 
kalėjimu baudžiama..?’
Redaktorius Vitaitis labai 

dažnai rašo savo editorialus, 
negalvodamas. Jeigu jisai butų 
galvojęs, kada jisai rašė šitą 
“Tėvynės” editorialą, tai jisai 
taip nebūtų parašęs.

Juk šitame straipsnyje SLA. 
organo redaktorius bando pa-
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nalistus savo kalboje išaukšti
no, išgyrė ir, žinoma, begirda
mas .Veidmainiavo, nes jau fa
šistiškai nusistatančio asmens 
pobūdžiai žinomi; tiktai mums 
įdomiu, kaip dabar jausis Tys- 
liava ir ką jis mums savo laik
raštyje parašys apie komunis
tus? Argi jisai savo bendro fa- 
šištuojankio kalbai priešinsis, ar 
jis apįe ją nutylės ir savo ma
kaulę dar daugiau pavartos, kad 
komunistus galėtų plūsti, vie
toj, kad “lietuvių tauta' gyvai 
stebi Sovietų S-gos genijaus at- 
siekimus.”

Įdomu bus sulaukti, ką Tys- 
liava j šiuos galVosukius pasa
kys. < ,

Lietuvos “svečiams” atsilan
kius Amerikon iškilo klausimas 
apie musų jaunuomenės lietu
viškumą ir mokėjimą lietuviš
kai kalbėti, rašyti. Tautininkai 
baisiaį įsižeidė ir apskritai lie
tuvių jaunimą pasmerkė, pažy
mėjo, kad net atsilikęs “pen
kiasdešimt metų”... žinoma, 
tautininkai tai pasisakė apie 
save, apie savo jaunimą, bet jie 
neturi teisės sakyti apie kitų 
srovių jaunimą, nes kitų srovių, 
kad pav. ir katalikų, tarpe vy-, 
čių, yra lietuviško jaunimo ir 
dirbančio lietuvišką darbą, bet 
kiek man žinoma, tai daugiau
sia lietuviškesnis lietuvių jau
nimas .'tarpe soicalistų, pažan
gesnių tautiečių ir net komu
nistų. -Visuose pažangesniuose 
Choruose, jaunimo organizacijo
se ir draugijose dirba čiagimiai 
jaunuoliai, veda chorus, veda 
radio stotis. Ir jei jau tarp ko
munistuojančių chorų, kurių y- 
fa nemažai Nauj. Anglijoje, 
Rrooklyne Ir Chicagoje, “gyvai 
Stebimasi Sovietų S-gos geni- 
Jads atsiekimais” (pasak V. Ke- 
mežio iš “Lietuvos Aido”), tai 
antraeilis reikalas, nes pirmasis 
jų reikalas lietuviškai kalbėti, 
lietuviškai dainuoti, lietuviškai 
rašyti, vadinasi, palaikyti' lietu
vių dvasią. . . ’

Neseniai Chicagos “Pirmyn” 
choras, kuris beveik susideda 
iš čia gimusio jaunimo, bet auk
lėjamas pažangioj demokratiš
koj dvasioj, buvo pasisakęs, jog 
jei tik galės susidarytų ir butų 
progos, tai kitais metais ap
lankys Lietuvą ir dalyvaus dai
nų šventėse. Mat, kitais metais 
Lietuvoje 20 metų Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuvių ap- 
vaikščiojimuose bus daug įžy
mesnių parengimų. “Pirmyn” 
choro išsireiškimas, tai šventas 
lietuviškas darbas, bet pažan
gos priešai fašistai savo spaudo
je, “Vienybėje,” šoko visomis 
keturiomis “Pirmyn” chorą 
šmeižti, dergti, lyg tas Tyslia
Va komunistus. Tuo tarpu “Pir
myn” chore, kaipo bepartyviš- 
kame, sutelpa ir katalikai, san- 
dariėčiai, socialistai ir bolševi
kai. Tai tau ir (tautiniukų-fašis- 
tų tėvynės Lietuvos mylėjimas, 
tai raginimas, kad jaunuoliai 
aplankytų savo tėvų žemę ir pa
matytų, kaip jų protėviai vargą 
vargsta, o be to, dar “tautos 
vado” respublikoje jaunuoliai, 
kaipo,'turistai, paliktų ir pini
go, jau nekalbant, kad pamaty
tų Lietuvos žmonių gyvenimą.

Kalbant apie turizmą į Lietu
vą, tai tautininkai-fašistai nė 
žodžio. Neseniai mačiau “Lietu
vos žinios” net redakcijos str. 
įdėjo, kad Lietuvoje įsikurtų 
Turistų draugija ar biuras, ku
ris galėtų daugiau Lietuvos va
sarvietes išgarsinti ir daugiau 
užsieniečių pritraukti, nes iki 
šiolei-(turizmu į Lietuvą niekas 
nebesirūpina, net tokie vokiečiai 
savo turistiniame Mėnraštyje 
“Germany”*' leidžiamam vokie
čių, anglų, ispanų ir franeuzų 
kalbomis iš liepos mėn., 1937, 
Baltijos juros pakraščius (sy
kiu ir Memelj-Klaipėdą) išgar
sina, neaplenkia nė Kuršių ma
rių su visokiomis gamtos gro
žybėmis, ypač briedžiais ir ko
pomis. Dar kai turėjome Ame
rikoje Juozą Pronskų, tai dar

pasirodė Petrapilio publikai ! 
1905 metais lietuvių sureng
tame koncerte. Jis tuomet 
buvo konservatorijos moki- TyslįaVos “Vienybė,” kuri be 
nys. skaitytojų pasilaiko rengiamais

“Koncertą rengė ‘Lietuvių 
/ ir Žemaičių* Labdaringa 1 

draugija ir T. Šaliąpinui už
mokėjo 15 rublių ttž desėtką 
dainų. , v

“Solistas išėjęs į sceną la
bai nedrąsiai ir^/ tik ‘triukš
mingi publikos- plojimai jį 
nuramino.” y

\ I

Gal būti kad šita pasaka yra 
“gero patrioto,” sugalvota, bet 
gaila, kad joje nęra nė žodžio 
^ęsos.

Dar prieš tą laiką, apie kurį 
rašo sandariečių laikraštis, Fe- 
odor šaliapin jau buvo Rusijos 
karališko^,-operos žvaigždė ir 
gaudavo, pdOs> 116 40,000 
rublių per- metus — todėl aiš
kus dalykas, kad 1905 metais 
jisai nebūtų dainavęs jokiame 
koncerte už 15 rublių.

“Naujienų” redaktoriui teko 
girdėti šaliapiną Petrapilio Ma-j 
rijos Operos teatre du kartu: 
vieną kartą operoje “Kniazs 
Igor”, antrą kartą operoje 
“Pskovitianką”. Tai buvo žie
mą 1904 metų.
< Abu kartu šaliapinas buvo 
atvykęs, kaip svečias, iš Mask
vos, kur jisai buvo nuolatinis 
karališkos operos narys. Jo at
vykimo proga įžanga j Marijos 
operą buvo pakelta 10 ar 15 
nuoš. Taigi -jau tuomet jisai 
buvo pagarsėjęs Rusijos sosti
nėse artistas,' kuris publiką 
pritraukdavo, kaip magnetas.

-Petrapilio Labdarių draugija 
“Naujienų” redaktoriui yra ge
rai žinoma. Ji niekuomet ne
rengė koncerto šaliapinub Jos 
koncertuose . dalyvavo Velionis 
Mikas Petrauskas (kuris tai, iŠ 
tiesų) 190® buvo konserva
torijos Studentas) ir kai kurie 
Petrausko mokyklos draugai, 
bet šaliapiiffis — nė vieną kar- 

jišdi tais laikais be 10,0001 
rublių atlyginimo neidavo dai- į 
nuoti, | . . H "•

Rytoj Lįetuvijį So
cialistų Išvažiavimas 
Kenoshoje, Wis.

;,*>'1'' 11 "i "' ■*

Kėliai nuyiiŽiuoti ‘ patogus.
'a*,,,. i-įii iiajr>. į

Rytoj, rugį). (Aug.) 29, lie
tuviai socialistai sąjungiečiai 
rengia draugišką išvažiavimą į 
maudynes, ^ehdšboj, Wi& Viė4 
ta yra parinkta, taip vadina
mame Fehhoyer Park, ant 
kranto MlOlti^h ežėro.

Kaip ten' nuvykti iš Chica- 
gos? Randasi net keli gėri ke
liai: route <42, t.y. Šheridan 
ROad, visu keliu eina paežerių, 
bet tuomi nepatartina važįuo- 
ti, nes/ perdąug jame automo
bilių, eina per daug miestelių* 
ir yra labai etfeuklntas it siau
ras. į'\. '

Geriausiai važiuoti! Route 
41, t.y. Cicero Avė. tiesiai į 
šiaurę iki j pravažiuosiant Niles 
Center. Kelias ten kiek pasisu
ka, į šiaurvakarius, bet eina 
nepėrtęli įiUo ežero ir yta nau-* 
jas, platus — “two lane”, ir 
Ubai tifešiis.

'Arba Route 42A, žinomas 
kaipo Waukegan Road, Prasi
deda nuo Milwaukee Avė, Nįiles 
ir ties Waukeganu pastarieji 
abu suteiha į vieną. Važiuoti 
iki skerskelių Route 50, tuo
met sukti po dešinę — j rytus 
ir Važiuoti iki Sheridan Road, 
kuri eina per Kenosha mies
tą. Sheridan' Road pavažiavus 
iki 3700 Nbffi? pasukti po dė*. 
šinę, stačiai į paežerį į Pen- 
noyer Park, kuris randasi sker
sai kelio nuo S t. Ųathėrine’s 
ligoninės. Nuo Chicftgofe -yra 
apie 50 mylių.

— W. V. M.

piknikais, rUgp. 17 d. laidoje ra- i 
šo; “Paskutiniai svečiai—*Lie4 i 
tuvos seimo atstovai... šiomis 
dįenomis apleidžia' musų kpntL 
nentą... šių dviejų parlamenta- 
rų atsilankymas Amerikoje lie
tuviuose parodė, kad Atlanto 
vandenyno plotai negali atskir
ti dviejuose kontinentuose gy
venančių brolių.”

Skaitai žmogus ir nesusivo
ki, taip sakant, “durną” pada
ro. Visi žinomo, kad parlamen
tarai, tai yra parlamento, sei
mo, kongreso ar senato^ nariai, 
kurie yra renkami demokrati
niu buduf visuotiniais, slaptais 
višų piliečių halsais ir iŠ žymes
nių parlamentarinių šalių žino
mos tiktai Anglija, Francij'a‘, 
Čekoslovakija, Ispanija (po 
1932 m. revoliucijai), Visos 
Skandinavijos valstybės, Belgi
ja, musų jungtinės Valstybes; 

| šios valstybės Žinomos kaip par
lamentarinės ir demokratiškos,, 
o Rusija, Italija, Vokietija, Tur’ 
jkija, Balkanų valstybės, Portu
gale ja Žinomos kaip diktatūros 
ir parlamentų neturinčios, o jei 
ir turi vadinamas tarybas, rink
tas pačių diktatorių, tai tos ta- 
rybos nėra ^parlamentarinės. 
Prie šių neparlamentarinių ir 
nedemokratiškų šalių priska'ito- 
mbs ir Lietuva su Latvija. Ir 
tokios neparlamentarinės vals
tybės skaitomos diktatoriško
mis, fašistinėmis,, komunistinio 
mis, naciškomis. Lietuva kopi
juoja Italijos tvarką ir, žino
ma, yra skaitoma kaipo fašisti
ni valstybė ir kaipo tokia jo
kiu budu^ Hera parlamentarinė. 
Be to, dar gerai žinome, jog 
dabartinį Lietuvos seimą ir jo 
narius paskyrė tautininkų par
tija, kitoms partijoms, kaip vi* 
soše diktatoriškose Šalyse, bu
vo uždrausta kandidatus sta
tyti ir už- juos* balsuoti.*

I į • '• f V /I,.;

H’Dab'a^r<vel,fH«alp ' galima su
prasti šį galvosūkį: TysliaVa sa
vo laikraštyje beveik kasdieną 
visokiais budais keikia, pravar
džiuoja, niekina komunistus, 
juos padaro tiesiog nevertais 
dievo sutvėrimais, niekšais; bet 
šiomis dienomis atėję iš Lietu
vos laikraščiai labai daug rašo 
apie Sov. Rusijos atsįlankusius 
Žurnalistus, rašytojus, redakto
rius Lietuvoje. Imu citatą iš 
“Lietuvos Žinių” rugp. 0 die
nos: “-Kauno geležinkelių stoty
je SSSR žurnalistų sutikti su
sirinko didelis būrys Lietuvos 
žurnalistų su einančiu Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirmininko 
pareigas “Liet. Aido” rcL Vin
cu Kemežiu (vadinasi, taUti- 
nlnkų-fašlstu. T* T.), atstova
vusiu “Eltos” direktorių “El
tos vyr. red. Vikt. KamahtaUs-, 
ku ir Užs. R. M. referentu Ra
jecku (ar tik nebus šis asmuo, 
kuris prėz. Smetoną valdiškuo
se str. LietūVos laikraščiuose 
Vadina ir reklamuoja “Tautos 
vadu”? T* T.), visų dienraščių 
bei kitų laikraščių ir* žurnalistų 
redaktoriais ir rašytojais prie
kyje. , !

“Pietų metu L., žurnalistų 
s-gos pirm., pav. red. V. Keme
šys (fašistas. T. T.) tarė Sovie
tų Sąjungos —* žurnalistų ir ra
šytojų — atstovams žodį, ku
riame sveikino juos atvykusius 
Lietuvon. V. Kemešys pažymė
jo, kad SSSR spauda pionieriš
kai eina taikos ir tautų sugyve
nimo skelbėjo pareigas ir Šiuo 
visiškai sutinka su Lietuvos 
spaudos nusistatymu (čia, tur 
btlt, ne tiek eina dalykai “tai
kos,” kaip mes1 apskritai taikos 
idėją suprantame, bet galima 
spėti, kttd Rusijos ir Lietuvos 
spauda, laikraščiai yra pažabo
ti, po cenzūrą jr tik vien val
dančios srovės reikalus tegina* 
T. T.). Susipažinimas ir ar£i- 
mfesnis spaudos darbuotojų kon
taktas taikos ir tautų besidar- 
biavimd tikslams dar geriau ga
lės patarnauti.”

Toliau V. Kemešys SSSR žur-
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tas netingėjo paraginti turis
tus atlankyti Lietuvos vasarvie
tes, bet jam apleidus Ameriką, 
daugiau nieko ir nesigirdi.

Pereitą žiemą gen. Lietuvos 
konsulas Budrys atsišaukė į 
lietuviškas įstaigas prašydamas 
skelbimų, kad pagelbėtų jam 
išleisti knygelę apie Lietuvą 
anglų kalba. Nemažai lietuvių 
nusiuntė pinigų, bet iki šioliai 
nieko negirdėti ir tos knygelės 
nematyti. O jei išleido, tai ar 
nebūtų tiek mandagus, kad už
simokėjusiems už skelbimus 
nors po vieną ekz. suteikti do
vanų.

T-ų Triksas.

IŠ LIETUVOS
Vokiškieji agentai 

dirba
KYBARTAI. —Spaudoje bu

vo rašyta, kad šiuo metu “Kul- 
turverbandas” savo veiklą ak
tyvina. 25. VII suruošta dainų 
šventė buvo irgi vokiškumo de
monstracija. Įvairus- agentai 
dirba ne tik išsijuosę Kybar
tuose, bet ir kaimuose. Tarp 
kita ko, Kybartuose ir apylin
kėje agituojami silpnai susi
pratę piliečiai, kurių pasuose 
įrašyta lietuvių tauty tautybe, 
raginami paduoti prašymus vi
daus reikalų ministeriui, kad 
ištaisytų tautybę iš lietuvių į 
vokiečių. Jau keletas sdagituo- 
tų žmonelių tokius prašymus 
yra padavę. Paduotų prašymu 
motyvai šie: Musų vaikai, gir
di, baigę lietuvių pradž. mo 
kyklą, toliau tęsti mokslą no 
ri vokiečių mokyklose, o ka 
dangi pasuose užrašyta lietu 
Vių' tautybė, tad vokiečių mo 
kyklose vaikų nepriima. Be to 
įrodinėja savo vokiškumą ir t 
t. Aišku, kad šie piliečiai til 
agitatorių paveikti tokius pra 
šymuą padavė.. Ir vis dėlto da 
jr ^ šiandien kai l?uriose A žiny 
bose yra vienas antras * atsa 
kingas valdininkas, kuris drį 
sta už “kultūrtregerius”, ne 
uniformuotas būdamas, tostu 
kelti.

Kratos Vilniaus krašt< 
kaimuose

VILNIUS. — Lenkų spaudi 
praneša, kad šiomis dienonli 
lenkų policija kare kratas I)o 
tihenų kaime pas gyventoju 
•lietuvius: Joną Vinciuną, Ka 

ską; Miežionėlių kaime pa 
Viktorą Gudelį, Vincą Veriką 
Kazį Samiką ir Rėkučių kai 
me pas Augustą Lapienį. Pa 
juos buvo ieškoma lietuviški 
knygų ir laikraščių. Rasta pa 
juos lietuviškoji spauda bu 
vusi sukonfiskuota.

Sumažėjo miškų gaisra
JŪRĖ. — Šiais metais viso 

je Jūrės u-joje buvo daug ma 
žiau gaisrų. Kai kitais metai: 
jų būdavo keliasdešimt, ta 
šiemet dar buvo vos keli.

“Samagonas”, peiliai — 
vienas užmuštas ir tryi 

sužaloti.
KAZLŲ RUDA. — Kazlų v. 

Aglirkiškės k. keletas vyruki 
VII-31 d. vakare susirinkę pa: 
Jakavičių, tame pat kaime 
ėmė vaišintis “naminuke”. Ka 
dangi skystimėlio butą aps 
čiai, tai “vaišės” užtruko ik 
pat sekmadienio ryto. Į gali 
atsirado kažkokie ginčai ii 
tuoj buvo paleisti į darbą pei 
liai, plytos, kuolai ir kt. To 
kovos vaisiai labai šiurpus 
Runkių g-jos eiguliui Jankau 
skui buvo padarytas “chara 
kiri” paleisti viduriai); jis vie 
toje mirė. Pastarojo “kompa 
nijonas” ' šlevys labai sunkia 
sužeistas, o iš “priešo” pusės 
Velička ir Umbrasas geroka 
sužaloti. Visi peštukai polici 
jos jau suimti.
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Chicago Labai Pavo
jinga vieta Leng
vatikiams Žmonėms
čia merginos pavilioja 72 me

tų senelius ir pardavinėja 
pinigų mašinas.
Du provincijos žmonės, at

vykę į Chicagos didmiestį, pa
tyrė, kad tai labai pavojinga 
vieta lengvatikiams ir kad 
Chicagos “selsmonai” nepapra
sto iškalbingumo žmonės.

Vienas vakar skundėsi vie
tos policijai, kad nusipirko pi
nigų dirbimo mašiną, kuri pi
nigų nedirba, o antras, 72 me
tų senelis, pasakojo, kad jį pa
viliojo jauna mergaitė ir kad 
už tai jis užmokėjo $9,300 bau
smės.

Harry B. Gochnaur, pavilio- 
tasak

Senelis yra Harry B. Goch- 
naur iš Rochelle, Illinois, bu
vęs to miesto pirklys ir mo
kyklų tarybos narys. Atvykęs 
Chicagon liepos mėnesį, 1936, 
jis susipažino su jauna mer
gina. Toji nusivedė jį į vieną 
viešbutį Chicagos Westsidėje 
ir nusisamdę kambarį. Netikė
tai į tą kambarį įpuolė mergai
tės sėbras. Užtiko Gochnaur’į 
labai kompromituojančio] pa
dėtyje.

“Vyras,” Hyman Bernstein.

Persistatęs merginos vyru, 
neprašytas , svečias pagrąsino 
seneliui sukelti didžiausį skan
dalą ir išpurvinti jo vardą, 
jeigu jisai nesutiks užmokėti 
už incidento “nutylėjimą”. Go- 
chnaur nusigando it tuojau 
atidavė vyrui $300. Nuo to lai
ko periodiniai mokėjo jam įvai
rias sumas, bet ilgainiui nete
ko kantrybes ir netekęs $9,- 
300, senelis vakar pasiskundė 
policijai, kuri sUŪmė “vyrą” 
Hyman Bernsteiną, nuo 5511 
Kenmore avenue, bet merginos 
dar nerado. Ji pabėgusi į savo 
tėviškę, Davenport, Iowoje.

“Stebuklingoji Mašina*’.
Iš Ipwa valstijos Chjcagon 

atvyko pirmoji Chicagos auka* 
Israel Nabedrick, Mtfscatine 
miesto gyventojas. Jis sutiko 
Chicago j e kokį tai “Lieber- 
man’ą”, kuris pasigyrė išradęs 
“nepaprastą mašiną”. Mašina 
susideda iš dviejų ’gabalų stik
lo, tam tikrų rėmų ir “stebuk
lingo skystimo”. Įdėk tarp tų 
stiklų dolerinę banknotą, kitą 
švarų gabalą popierių, užpilk 
stebuklingojo skystimo ir, kaip 
mat, atsiras dvi banknotos. 
“Lieberman’ui” mašina ‘Mir- 
bo”, bet Nabedrick’as nieko su 
jo negalėjo padaryti^

Vakar policijai pasisekė su
imti du “Lieberman’o” talki
ninkus 1 Louis Cohen, 2617 
Jackson Boulevard ir Louis 
Segal, 4047 Kėnmore avenUe.

R*

Clementine Pakos, mėrgiha paviliojusi 72 metų se
nelį. Kartą ji jatl sėdėjo kalėjime.

■v.yr,

LIETUVOS ŽINIOS
Brazilijos laikraštinin

kai Lietuvoje
Į Lietuvą iš Berlyno lėktu

vu atskrido trys Brazilijos žy- 
mus laikraštininkai: Franchi- 
ni Netto, Quartim Batbosa ir 
Baili Montelras. Du pirmieji iŠ 
jų yra pačios didžiosios Bra
zilijos spaudos informacijos 
agentūros direktoriai? trečiasis 

*— 'vieno laikraščio redakto
rius Ir žynius visų didžiųjų 
Brazilijos laikraščių bendra-* 
darbis. Į Europą šie žurnalis
tai atvyko Paryžiaus parodos 
proga, ir norėdami arčįau'pa
žinti Europos gyvenimą, lan
kėsi Prancūzijoje. Italijoje, 
Anglijoje, Vokietijoje ir iš 
Čia atvyko į Lietuvą. . •

Br. Pogužinskiui mir
ties bausmė Įvykdyta; 

nutroškintas dujomis
I ■

KAUNAS — Visuomenėje! 
laukė kuo baigsis žmogžudžio 
Br. Pogužąuskio byla. )

1936 m. gruodžio mėn. 18 
d. Br. Pogužatiskis plaktuko 
smūgiais išžudė Foigelių šei
mą Smilgių miestelyje. 1937 
m. sausio 19 d. Panevėžio aj> 
ygardos teismas už tai jį nu
baudė mirties bausme* Nuteis

tasis jį apskundė Vyr. Tribu
nolui, kuris Panevėžio apyg. 
teismo sprendimą patvirtino.

Prezidentas jo malonės pra
šymą atmetė* Dujų kamera 
šiomis dienomis buvo baigta 
įrengti* Komisija ją apžiurė
jo, pripažino tinkama. Liepos 
27 d. 9*45 vai. pirmą kartą 
tikslui prasivėrė kameros du
rys. Pro jas įėjo paskutinę iš
pažintį gavęs iš kun. Stepo
naičio Pogužauskis. Atsisvei
kindamas prislėgtu balsu pa
prašė perduoti linkėjimus pa
žįstamiems, (ž),

Už namų neremontavi- 
mą rašomi protokolai.

------- --------- ;----------u. . (

MARIJAMPOLĖ — Kai ku
riems nartlų savininkams su
rašyti protokolai už įsakymo 
gražinti namus nevykdymą. 
Pasirodę, kad protokolas — 
tinkamas vaistas paraginti na
mų savininkus atlikti savo; 
prievolę. Dabar daug apsilei- 
.tįsiųjų skubiai vykdo įstatyt 
ttiu pramatytus namų graži
nimo darbus.

Nuskendo Šiaulių ežere
'■ ——..i.,-—

ŠIAULIAI. — VII 25' d. apie 
lt vai. rytą Šiaulių ežere plau
kiojo baidare trys vyrukais 
prekybos mokyklos HI klasės 
mokinys Julius Zaloga, gyv* 
šermukšnių g. 16 nr., Uranas 
Jaučauskas, gyv* Miglovaros g. 
15 nr. ir Aleksas Mikahunas, 
gyv. Vilniaus g. 251. Beplaukio- 
įant jie neatsargiai susėdo į 
vieną šoną ir, baidarei apvir
tus, sukrito į vandenį. Pradėjus 
šauktis pagelbos, prie jų pri
plaukė su kita baidare tuĮas 13i- 
katiskas, ■ kuriam padedant Mi- 
kallunas ir Jančauskas išplau
kė j krantą, o Žaloja nusken
do. Iki vakaro lavono surasti 
nepavyko. Apie nelaimę praneš
ta Zalogos tėvams j Žagarę.

.. -.-.-.a .i—, i.r ’ į:

Sprogęs granatos Seg
tuvas mirtinai sužeidė 

valkų
KAUNAS;--į- Katino miesto 

ligoninėje miw maž mėtis Sta- 
liūnas, kuris prieš *kd'a's dienas 
sprogus degttivui buvo sunkiai 
sužeistas, ■ ■ c'■ . ,

^Mažametis Maliunas dirbo 
pas vieną Trakų apskr. ūkinin
ką, kur laukuose būdavo ran
dama Didžiojo karo Ūkų gra
natų. Valkas jau vieną kartą 
buvo namo parsinešęs granatą, 
bet suaugusieji ją atėmę įme
tė į durpyną. .Liepos mėn. pra
džioje StaliųWS radęs granatą 
ir ją parsinešęs namo slapta 
išardęs. Ištraukęs iš granatos

gana ilgą degtuvą pasidarė re
volverį. Prieš kelias dienas Sta
siūnas su kitais vaikais išėjo iš1 
namų, kur turėjo išmėginti pa
dirbtą] i revolverį. Iššovus gra
natos degttivas Sprogo ir vaikui 
sudraskė vidurius. Sprogimas 
buvęs labai stiprus, nes degtu- 
vo gale buvo stiprių sprogstan
čių medžiagų. Sunkiai sužeistą 
mažametį tėvai atgabeno į Kau
no ligoninę, tačiau jo pagydyti 
jau* nebuvo galima. Jis kurį lai
ką pasikamavęs mirė.

Kelionei i Lietuvą

jagyi nt-t- it

baltasis Švedų 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK —
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko 

GklPŠHOLM ...... . rugsėjo 4
KUNGSHOLM ............rugsėjo 14

DROTTNINGBOlM rūgs. 23
- GUIPSHOLM ............. nigs. 30
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten it atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir. kainoraščio. 
Gaunama nerrtokainai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba
SWEDISH AMERICAN LINE

181 North Miehigan Avenue 
Chicago, 111.

- - -. . .. «• r...T.rr_:r-T:.Tnf-,vK-.-r-K-iiir-i ■ iohiiimmim—iiMmiMiiM«inii»iTll liuli  

EINA

Milžiniškas Išpardavimas!
NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 

CHICAGOJE PAS
U. S. AUTO FINANCE CO.

Prie 1340 W. 63rd St.
■ ' • i .

t

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

čia yra visų karų išdirbysčių — virš 300 karų iš 
1937 ir 1936 —į Buicks, Cadillacs, La Šalies, Olds- 
itiobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sotos, 
Dodges, Piyniouths, Fords, N asiles, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Terraplanes, Willys', Pa- 
čkards* *

PALYGINK—PASIRINK KOKJ GERIAUSIAI 
MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU- 
8$. JŲS/UAL1T NUSIPIRKTI NAUJUTĖU 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

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

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chevrolets, Buicks, Oidsmobiles, Lincolns, Chrys
lers, Packards, Pontiacs, Plymouths — už net taip 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENI

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

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

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIIMSI
ME SENĄ KARĄ KAIPO JMOKĖJIMĄ — LIKU
SIĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
IKI 2 METŲ.

ATDARA KASDIEN IKI 10 V. P. P. IR VISĄ 
DIENĄ ŠVENTADIENI

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

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

QŪAUTY 
MILLWORK

Piliias Šlakas
Millworko, Wall Boards, Asbestus 

Gontų, Roofing
VISKAS STATYBAI IR PATAISOM

Joks orderis nėra, permažas. Patarnavimas yra musų 
užduotis. Musų statybos materiolo kiemas nusitęsia 

nuo 64th St. iki 65th St.
Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR,

Pašauk Uitis dėl dykai apRkftitliavi- 
trtų. 25 irstai patyrimo, filėkofius ir 

stogų dėiigėjas.

Leonas Roofing Co.
tfM WALLACĖ
Tėl. BOULEVaRD 02.10

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

6401 South Bell Avenue
Telephone, Republic 7900

.................. ......... . "'"T .............. . . ................... .........

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
• t ’

Seniausias ~ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautUs išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą. •

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310
------------------------- -..-u T .a. ,1 ■■■■■■ .1 4-

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA —
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------ '
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nUo

Nida Laboratories
A, G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hertilock 0318 : ' z \,

. ............................. ........................................................... ■■■■—........... i........................................ I I III.

$98-50
$48-50
$39-95
$32-50
$49-50
$19-95
$12-9S

Pečiai po ................. .

$75.00 Kombinacijos Pečiai po .... ...................

$70.00 Gesihiai Virtuvių Pečiai .......................
$55.00 Gesini,ai Virtuvių Pečiai ......—- 

$85.00 Alyva Kūrenami šildytuvai ...................

$38.00 Gramafono Mados Šildytuvai ...............

$20.00 Gast Iron Kitchen Heaters ......
I

» kitų panagių bdrgettų.

$139.00 Kombinacijos

Imame Senus Pečius.} Mainus ant Naujų? didelė Nuolaida.
Visokių Pečių Vertybes Stebina Kiekvieną Pirkėją

,1,1* ■ ■ ........... . I I ■ te-■ . ................................  !■> ■

LENGVUS IšMOKfiJIMAl
.................  — -------------- .............................Į..,---------------------

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171 '« 

CHICAGO,

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

ILLINOIS.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius
MUSŲ NARIAI GAVO .....................

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500

4%

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOS^’
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Diena Iš Dienos

Automobiliaus 
Aplaistymas

Jaunasis Matas Pratapas, 
gyv. 2523 W. 45th PI. susilau
kė puikaus Buicko. Jis ilgai' 
skyrėsi ir daug apvažinėjo jo 
ieškodamas, bet 'rado visai čia 
pat— pas p. D. Kuraitį, Milda 
Auto Sales parduotuvėje. Tai
gi, čia jam patiko geriausiai.

Bet, už tai ir p. Kuraitis ne
pagailėjo ir magaryčių, nupir
kęs pas p. Norkų Marąitette 
parke atsiuntė alaus bačką. 
Gj, pp. Matas ir Marijona Pra- 
tapai nepagailėjo stalo apdėti 
gardžiais valgiais ir svečių su
siprašyti. Na ir pradėjome ūž
ti. Dabar Buickas gerai aplai
stytas ir, todėl, gerai bėgs.

Aplaistyme buvo Justinas ir 
Rozalija Tumai, 6816 S. Rock- 
well, Petras ir Ona Girdžiai, 
su Šeima, nuo 2460 W. 45 pi. 
pp. Kairiai brightonparkiškiai, 
Peronelė Švedienė, duktė Ber- 
nice, sūnūs Bruno gyv. 4057 
S. Artesian, J. Schultz, 942 W. 
34 g. Juozas ir Salomėja Wru- 
bliauskai, 5817 S. Whipple, O- 
na Žemaitienė, 2523 W. 45 PI. 
Buvo dar ir jaunimo, tačiau 
jų vardų neteko patirti. Nebu
vo tik pp. Kuraičių. Jie negalė
jo, nes rengėsi į vakacijas.

Rep. x-y

Šaunios 
Vestuvės

Praeitą šeštadienį buvo p-lės
O. Rubinaitės vestuvės, nuo 
Atlaųtiko. Ji susituokė su p. 
William J. Ringhand. Puota 
įvyko Southside Ballroomy, sve
čių suvažiavo tiek, kad, rodos, 
salės ir sienos ims traškėti.

Paminėsiu tik tuos, kurių 
vardus pavyko nugirsti, bū
tent: jaunosios brolis p. Prank 
Rubin su šeima, paskui, gimi
naičiai pp. St. Juraičiai, P. Gir
džiai, A. Prekuliausiai, P-Jė 
Vaičaitis, Nik. Sturonai, Jan- 
čai, M. Pratapai, p-ia Švedienė, 
duktė Bernice, John Schultz, 
žičkai, *Norkai, John Paulaus
kas ir Joe Paulauskas.

J J

Ypatingos pagarbos vertas 
buvo jaunojo tėvas ir dar ke
li, kurie nors nemokėdami lie
tuvių kalbos, stengėsi dainoje 
gerai “prituravoti”. Valgėme, 
gėrėme ir šokome kiek tik kas 
norėjome. Muzika buvo ŽobeTio 
beno. Rep. x-y.

•

Šiomis dienomis gavau pra
nešimą, kad Keistučio Kliubo 
sekretorė Bernice Keller (Rud- 
galviutė) 4030 So. Artesian 
avė., randasi Women’s and 
Children’s ligoninėj, 1606 W. 
Maypole avė. Kokia yra lįgos 
priežastis šiuom laiku dar ne
žinau. /

O

Serga
Keistutiečiai ,,

Dabartiniu Ihiku serga kele
tas žymių keistutiečių, kaip 
tai: K. Koncpickas, 4525 So. 
California avė., F. Bukauskas, 
10831 So. Michigan a v., J. Bas
kus, 4411 So. Rockwell St.,
P. Malela, 3336 So. Halsted 
St., L. Turskis, 4636 So. Her- 
mitage Avė.

Serga Biago, 
Kascukas

Teko patirti, kad dar 2 žy
mus Brighton Parko biznieriai 
negaluoja. Vienas yra Mike Bi
ago, kuris užlaiko . alinę 4358 
So. California avė.

Antras yra J. Kascukas, ku
ris užlaiko alinę, 4158 So. 
Campbell avė. Abudu viršmi- 
nėti biznieriai yra Keistučio 
Kliubo nariai, bet į kliubą ser
gančių narių skaičių dar nėra 
įtraukti.

Grįžo iš
Atostogų

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
atostogų gerAi žinomo bright- 
onparkiečio J. Barškiečio žmo
na Zuzana, kuri lankėsi su sū
num Pittsburgh, Pa. J. Barš- 
kietis yra wholesaleris ir pri
stato biznieriams mėsą (meats). 
Adresas 2939 W. Pershing Rd. 
Phone Lafayette 5268.

• •
Grįžo J.
Zalatoris
• J. A. Zalatoris, 827 W. 33 
St., taipgi jau sugrįžo iš ato
stogų. Lankėsi Bloomingdale, 
Mieli.-Matyt, poilsis jam buvo 
į sveikatą, nes atrodo daug sto
resnis ir jaučiasi labai gerai.

—Steponas
•

Pavojus O. Narbutie
nės Gyvybei Praėjo

ROSELAND. — Ona Narbu
tienė, žmona Antano Narbute-, 
1033 West 103rd Street, tebe
guli Billings ligoninėje, kur jai 
buvo padaryta sunki operaci
ja, bet jos sveikatos stovis jau 
pagerėjo. Pavojus gręsęs ligo
nės gyvybei jau praėjo.

Operacija (tulžies akmenų) 
buvo padaryta apie savaitę lai
ko atgal. Po operacijos ligonė 
taip nusilpo, kad reikėjo pada
ryti kraujo i transfuziją. Krau
jas buvo paimtas iš pp. Nar
butų sunaus.

Ligones sveikatai pagerėjus, 
ligoninė leido lankytojams ją 
pamatyti. P-a Narbutienė guli 
Billings ligoninės penktame 
aukšte, o ligoninė randasi prie 
59th Street, netoli Cottage 
Grove avė.

Pp. J. Pučkoriai ir kiti pp. 
Narbutų draugai linki ligonei 
netrukus apleisti ligoninę, ir 
pilnai pasveikti, kad ji vėl ga
lėtų pradėti darbuotis su savo 
gabiu ir veikliu4 vyru p. Nar
butu roselandiečių tarpe.

Draugas.
G

T. Mačys Sugrįžo 
Iš Ligoninės ,

NORTH SIDE. — Zarasiš- 
kių Kliubo sekretorius Teofilis 
Macys, prieš kiek laiko sunkiai 
susirgo ir buvo išgabentas į 
ligoninę. Jam buvo padaryta 
operacija. Ligonis dabar jau 
namie ir jaučiasi neblogai.

Pp. Abraičiai minėjo 
vedybų sukaktį

Trėčiadienį pp. Vytautas Ab
raičiai nuo 3437 S. Union avė. 
minėjo savo trejų metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Buvo 
parengti labai 'šaunus pietus ir 
sunešta šaunių dovanų.

Prie tos iškilmės ir jų džiaug
smo prisidėjo ir svečiais buvo 
pp. Aleksa Schulz ir p-ia G.reen 
nuo 3419 S. Union avė., pas
kui, pp. Edward Romąnofs nuo 
3437 S. Union avė., pp. John 
Mažeikai nuo 2303 Oakley ir 
pp. Zakarai nuo 3437 S. Union 
avenue.

• Bernice švedas.

Dovanos, gėlės, geru
mėliai ir draugai

Praeitą trečiadienį, riigp. 25 
d. buvo p-lės Vandos Misevi- 
čiutės, gyv. 4064 S. Artesian 
Avė., sužiedotuvių puota. Ją 
surengė p-lė Violet Linchester 
nuo 5410 S. Albany Avė. Su
nešta daugybė gėlių, dovanų, 
įvairių-įvairiausių gerumėlių ir 
atvyko daug draugų.

P-le Vanda Misevičiutė ište
ka už p. Stasio Žabelio, gyv. 
6753 S. Campbell Avė. Jų ves
tuvės įvyks rytoj. Jungtuvės 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čioje.

Linkiu laimės ir geriausių 
pasekmių per ilgus ilgus me
tus.

Bernice švedas.

• . . ' ■ ■* ' , ' 'A v
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NUTEISTA KALĖJIMAN 
—Jean Miller, 23 metų chi- 

i . : e
cagietė, kurią trafiko teis
mas nuteisę 10 dienų kalė
jimam Ji važiavo automo
biliu girta.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Walter Martinaitis, 23, su
Irene Kastelik, 20

Louis Akramavičius, 24, su
Bernice Astrauskas, 19

Stephen Arashus, 26, su
Stella Mariosh, 21

George Reichl, 25, su Vera 
Donisage, 20 r ;

Antanas Vaivada/ 26,, su 
Milda Baronas, 22

Stanley Linkus, 23, su Anna
Kulsinskas, 21

Benedict Jonutis, 22, su Ju- 
lia Sinkauskas, 19

Reikalauja
Perskirų

Anton Shimkus nuo Anna 
Shimkus.

ii Praleiskite Vakacijas Indianoj!
' PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND

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

) . maudynės. Geras žuvavimąs.
Atvažiuokit ir patirkit patys. Kainos nebrangios.

CEDAR BEACH HOTEL
J. Stašaitis, Cedar Lake, Ind., Rt. 41 to Cook, Ind. 

'Dykai “Picnic Grounds” piknikams ir išvažiavimams.

PINIGAI LENGVA GAUTI 
IR LENGVA ATMOKĖTI

Gediminas building and loan
ASSOCtATTON

4425 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su lengvais atmokėjimais per il
gą laiką su mažu nuošimčiu, ant jūsų namų Chicagoje ir apylinkėje.

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK.

Dėl Highball....
ar dėl tikro Straight
Whiskey Gėrimo ....*

Reikalaukit
“HILLS BEST” ar
“OLD McGRAW”
Užsifundyk Sau Šiandien
Pasišauk Burnelę iš

N. KANTER, Pres.

ver- 
kad

Mažas Dalykėlis 
Bet Daug Vertas

Mažas daiktas, bet daug 
tas. Aš niekad nė maniau,
tokis mažas dratelis tiek daug 
naudos galėtų padaryti namuo
se. Aš pats vieną gavau dykai. 
Giavęs,’ galvojau, ką tokis ma
žas dalykėlis gali neveikti, bet 
patyriau, kad tai ne niekai, 
daug nuveikia. Vieną sykį ma
ne išgelbėjo iš nelaimės spil- 
ga (Safety Pin), kada ištruko 
sagučiai.

Kas norite išbandyti tą ma
žą dalykėlį ir patirti kiek jis 
naudingas, ypatingai šeiminiu* 
kėms, jį tikrai gausite dykai, 
jei atsilankysite į Budrike į 
krautuvę. Nieko nereikės pirk
ti. Taipgi dykai duodama di
deli paveikslai. Vytauto, Keistu
čio ir daug lietuviškų knygų. 
Budriko adresą aš jums n& sa
kysiu, susiraskite patys. (Sp).

žalnefaitis.

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ. 

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS 
Chrysler Sandėly 
3910 OGDEN AVĖ. 

(Arti Crawford Avenue) 
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 b-pass. 

de luxe tour. Sedan ......
OLDSMOBILE ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DODGE ’36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de luxe touring Šedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Se<įan' .......
CHEVROLET ’3r 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
FORD ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........
DEvSOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH ’37 vartotas, 
5-pass. Trunk Sedan .......

DAILY
BUS1EESS,
DIRECTORY

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musą skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairią pap
rastą ir nepaprastą daiktą, intaisą 
ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia 
skelbimą negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500' 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs 
gausite informacijų, jeigu tik ją bus 
galima gauti.

DYKAI VISIEM SERGANTIEM! 
' Vengkite operacijų, Vėžio! Kad 

įrodyt, jopėi jus galit pasveikti be 
operacijos—nežiūrint kokia jūsų 
negalia butų—the “Safe Home 
Treatiųent Service”, įsteigta lais- 
niuoto daktaro priežiūroj, teikia 
jum DYKAI Patarimus arba DY
KAI Ekzaminavimą. Taipgi dykai 
$1.00 Herbai Remedy arba gydy
mą tinkantį jūsų padėčiai už $1.00 
ir $2.00. Atsilankykit, telefonuo- 
kit arba rašykit.
HOME TREATMENT SERVICE 

30 metų sėkmingo privataus paty
rimo tūkstančiuose keisų.

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

•P. M. Sekm. iki 1 P. M.

Sekmadienį atdara 
visą dieną

RUGPIUCIO MENESIO
• ' x : X :■ ■; • •-

Išpardavimas
DRABUŽIAM PI.OVYhI.ll

Progress Krautuvėj
KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS

■ J. i

Chrysler ’37 Imperial 5-pass; Se- 
dan, Radio, Heater 
furnished .........................
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow 
6-p. de luxe tr. Sedan .... 
TERRAPLANE ’36 5-pass 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas .......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished .’.........
PACKARD. naujas, ’37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ....j.........................................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip įmokėsimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

845
545
475
495

745

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

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

PASKOLAS

Geriausia proga pasiskirti plovyklę už šias 
negirdėtai mažas kainas

$89.50 Naujos. Westinghouse plovyklos po .

$89.50 Naujos, Thor plovyklės po .......1................................

$89.50 gaujos.’,Apex Plovyklos po ................

$69.50 Naujos Bee Vac Plovyklės po .... .......
'■ • ■ ■ - ' ■ v ' , : ■ X- '' ■ '

$50.00 Naujos į Bėe Vac Plovyklės po ............
• . . ' - ?''• ’i',' - t X 1 ' ■ ■ 1' *'

1937 metų mados A. B. C. Plovyklės po ........

$80.00 vertės pęrnaujintos Maytags po   M4 .50

$89.50 Naujausios prosijimui Mašinos po ....... ..... $59-50
Didėt ė, nuolaida iiž senas plovyklės dabar mainant 

*ant naujos.
Lengvus išmekėjimai iki 2-jų mečų > \

- $64-50
- $59-5°
- $64<°°
.. $47.50
... $29.50
... $54.50

Namam ir Statybai
Greitai ir lengvai Suteikia ® 

ant pirmo morgičiaus
SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000) 

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertės 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo 
5 iki 15 metų

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

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan A. Sięrocinski - 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

APDRAUDA
(INSURANCE)

f3224 So. Halsfed Street
L KALEDINSKAS, Vedėjas

Tel. VIGtory 4226 ' Chicago, Illinois.
Pasiklausykite musų gražaus ’ Lietuviško Programų rytoj, 

11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

/ VEIK 
/ VISOSE X 
KAIMYNINĖSE 
TAVERNOSE

/MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED ST. Ali Phones YARDS 0800

VIENINTELIS pDISTRIBUTORIUS

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: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rąšies 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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

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.

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros njšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, eiga retai, saldainių, 

-užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE VnUNG
R2nd nnd Kmi» Amnp

SCHT.TTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pri statom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
alp į tavarnus ir i namus bačkomis 
1^, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

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

5652-54 West 64th Place

’ NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:
v I

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

ZUZANA IR LTT'TDVIKAS
* ANTANAVIČIŲ T

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

PABST BLUE RIBBON ALUS 
Maruuette Park Tavern 

2709 West Tint Street
Tel. Grovehill 3073.

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.
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RADIO
Naujoji Gadynė 
Programe

Primintina radio klausyto
jams!, kad ryt, sekmadienį, 11? 
tą valandą prieš piet, bus re
guliaria radio programas, kiirį 
leidžia savo pastangomis Pro- 
gress Fumiture Company 
Krautuvė, 3224 South Halfited 
Street, šių programų išpildy
me nėra vartojama rekordai- 
plokštelės, bet visuomet daly
vauja žymus dainininkai ir mu
zikai. .

Steponavičiui, patieks daug gra
žių ir meliodiškų dainų ir mu
zikos. Prie to bus gerų žinių 
iš visuomeniško jutįčjimo ir iš 
Progress Krautuvės prekybos 
eigos. Dabar yra progos susi
pirkti visokias namų reikmenis 
su dideliu pinigų sutaupymu.

Stotis — 
ryto.

Rep.
. -‘ /i , i- \ ;

Budrike Programas 
WCFL

vai.

2

nųo 7:30 iki 8 vai. vakaro, Chi
cagos laiku. Dalyvaus pilųame 
sąstate, didžiulė Budrike radio 
orkestrą su puikiais muzika
liąja kurmiais, kurių pasiklau
syti kiekvienam' bus tikrai ma? 
lonu. <

Prie progos tenka pastebėti, 
kad Nauja Budriko rakandų 
krautuvė — Ęudrik Fųrnittfrė 
Mart, 3409 So. Halsted St. yra 
tikra pažiba Bridgeporto kolo
nijai. Ji yra išpuošta naujais 
moderniškais namų rakandais 
ir visiems dabar atsilankiu
siems Bpdrikas duoda puikias 
dovanas, . ,

CLASSIF.IED ADVERT1SEMENTS.
IIIIII r*’1" . I «a*—■ — ................ «n— Mm m i ii—■ H *■ r*

Per visą vasarą teko gėrė
tis puikiais programais, kuriuos 
Juozas Budrikas pateikia kas 
sekmadienį. Taip ir ryt vaka-

Taip ir ryt, Naujosios Gady- re, primintina pasiklatfsyti to
nos dainininkai, vadovaujant kio programo iš stoties WCFL

PADĖKAVONĖ

SUSIRINKIMAI
Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, rugpiučio 29 d. 2 vai. po 
piet, parapijos svetainėj. Po susirinkimo 2:30 vai. yra šau- >.*■**•■ • i j
kiamas viešas susirinkimai (mass meeting) apsvarstymui 
kovos būdų su aukštais mokesčiais ant nejudinamos nuo-

* ? savybės. Kalbės Cook County Civic Council atstovai ir 
.... vietiniai kalbėtojai. —F. A-nis, kliubo koresp.

St. Charles Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks 
^ekmadienj, rugpiučio (August) 29 d. kaip 2:30 popiet,

• St. Patriks bažnytinėje svetainėje, tuoj pasibaigus susirin
kimui D. L. K. Vytauto Draugijos. Nariai prašomi pribūti, 
taipgi atsiveskite naujų narių įsirašyti.

John Gricunaš, sekretorius.

PARENGIMAI

a. a. MARTIN ADOMAITIS
kuris mirė 18 dieną rugpiučio, 
1937 m. ir palaidotas tapb 
rugp. 21 d., 1937,. o dabar ilsis 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, 
amžinai nutįlęs ir negalėdamas 
atsidėkavoti tiems, kurie sutei
kė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengia
mą" amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
šu tąrpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 

. vainikus draugams. Dėkavoja
me graboriui J. J. Zolpųi, ku
ris savu geru ir mandagiu pa-

< tarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums palen- > 
gvino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame Dariaus- 
Girėno postui, žagariečių Kliu- > 
bui, ir pagalios dėkąvojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o taą musų 
mylimas vyre ir tėveli sakp- 
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Anna Adomaitienė ir duktė 
Aldona.

Miscellaneous
Įvairus 

Tek Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisėme visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRĮDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So, Halsted Street

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA KAMBARYS, 

apšildomas, prie mažos šeimynos. 
Vienam ąrba vedusiai porai. Yra ir 
garažas.

7011 So. Oakley Avenue.
——r-*-:.'.' ......... .  ....... .—’——  

RENDON, švarus šviesus kamba
rys. Gera transportacija.

3229 Lituanica Avenue 
Tel. YARDS 6063.

PASIRENDUOJA vienas, du ar 
trys kambariai, karifth vandenių ap
šildomi prie ma.žpst šeimynos.7115 Sof ^dnore St. 

. ......... ............... ............ ....... - - 
KAMBARYS feKAMBARY^ rendos puikus 

šviesus,. jSt, ;Tel.

RENDON KAįtfrA®AI i»;d6I pa- 
yienio vąikipo prih mažos šeimynos. 
Nėra, vaikų. 2 lubos iš užpakalio.

7 837 ty. Wh Street.

sviesus. <104.7. .©uj.5prvUCK.we11 
Hemlock 2126, aų^bs f lubos.

MAŽAS KAMBARYS rendon pri- 
yatįškam moderniškame name. Pa
vieniam, Atskiras įėjimas ir por- 
Čius. Be valgio. Naujienos, Box 689, 
1739 So. Halsted St.;

RENDON kambarys prie mažos 
švarios šeimynoš. Antros lubos. 

3446 Emerald Avė.

For ĮRent
rendonDĖL ADVOKATO

6 kambarių flatas, apšildomas. Gera 
vieta dėl advokato. Galima renduo- 
ti ir 3 kambariai dėl ofiso. .
i- 3223 So. Halsted S t.

PADĖKAVONĖ

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DIRBTUVĖMS MERGINŲ — be 
patyrimo—$10 — dienos ar nakties 
šiftui — kreiptis tuojau— $10.

Wabash Employment 
Room 900, 202 So. Štate Street.

MERGINA 20, patyrusi virėja — 
prižiūrėti 4 metų mergaitę 
rencas, savas * kambarys — 
$12. JPlaza 5547.

- refe- 
vana—

PATYRUSI MERGINA prižiūrėti 
5 metų mergaitę — būti—nėra na
mų d^bo — paprastas virimas — 
$7 pradžioj. Plaza 1900, Apartment 
201.

Help Wanted—Male-FemąJe

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernėse, mašinšapėse ir. 
spaustuvėse.,

TUTH1LL EMPLOYMLJNT
184 W. VVashington, 3 aukštas.

REIKALINGAS VYRAS ar MO
TERIS į restaurantą. Atsišaukite 

Willow Springs 48.

REIKIA VIRĖJO; vyras ar mote
ris dėl tavernos.

1900 Oakdale Avė.

Help Wa(ited—Malė
Darbininkų Reikia

DARBININKAS viduramžis, neve
dęs, dirbti lumberjardėj dienomis ir 
miegoti vietoje naktimis.

Elmpnt Lumber Company, 
2510 N. Pulaski Road.

—?----------------- "T-----------—-------------- ■ 

REIKALINGAS BARTENDERIS 
į taverną. ZAKS TAVERN, 
2853 W. 63rd St. Prospect 5633.

REIKALINGAS* antrarankis „duon
kepis. Gerai patyręs. Joe Bąranaus- 
ki, 3800 So. Emerald Avė., antros 
lubos priešakyje.

PARDĄVĮMUI TAVERNA, seniai 
išdirbta, gera vieta. Savininkas ei
na į kitą biznį. Parduosiu pigiai.

3111 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
. Namai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir f amas; inšiu- 
rinąme namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug fcerų 
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. Grlsh ,

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

Z. S. MICKEVICE AND CO.
6816 So. Westem Avenue. 

Hemlock 0800.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. mūrinė bungalow, gara

žas. Karštu vandepiu šildoma. Kai
na $4500. Mažas įmokėjimas. Brigh- 
ton Parke — 2-fletis po 6 kamb., 
garažas. Kaina $2950—įmokėti $500.

C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69th St. Grovehjll 0306

BRIGHTON PARKE 2x4 freimi- 
nis namas su garažu ant koųkrito 
pamato $4,200.00. 4534 So. Washte- 
naw Avė. Savininkas 3944 S. Arte- 
sian Avė.

PENKIŲ. KAMBARIŲ bungalow, 
furnasu šildoma, dviejų karų gara
žas — prieinamai.

7289 So. Western Avenue.

2-JŲ PAGYVENIMŲ NAMAS, 3 
ir 4 kambariai, parduosiu 1,000 pi
giau, negu vertas. Atsišaukite grei
tai. Savininkas 3601 So. Emerald 
Avenue.

ir

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

IMMEL and KARAS, 
3430 West North Avenue.

fur-
Kai-

SEPTYNI FLATAI — du Storai 
—susideda i du budinku, dviejų auk
štų plytinis ir dviejų aukštų frei- 
minis — ant 75x125 loto — kampas 
—prjyšais fandrės, išėjimas į Cicero 
—už $17,000.00.

Kreipkitės:
Western Agency and Loan Corp.
, ' 6005 Cermak Ęoad,

J. E;Sward Jedlan, Pres.,
F. J. Zimanzl, Vice-Pres. r ■

KAMPINIS NAMAS, 3 flatai ir 
2 storai; pajamų $145 mėnesy, iškai
tant išdirbtą taverno bizni, per mė
nesį parduoda už $1^400.

1124 West Marųuette Road.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas po 4 kamb. Cementinis pa
matas. Nėra morgičiaus arba mai
nysiu ant didesnio namo.

3656 So. Emerald, antros lubos.

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

PARSIDUODA 12 apartmentų va
karuose — 100% išrenduota — pro
ga pajamoms padidinti — ne broke
riams. Mansfield 3540.

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, ant ežero kranto, skersai kelio nuo.St. Cathe- 
\rine ligoninės, 3700 north. Chicagos, Waųkegano, Racine 
ir Kenosha draugai socialistai ifLŠęifciosi>yra kyię^iaųii „at
vykti ir jaukioje nuotaikoje praleisti sekmadienio popiet;, 
čia yra puiki maudyne, parkas, stalai; užkandžiai, draugiš
kos pažintys, pasitarimai. —W. V. M-us.

Harvey Lietuvių Kultūros Draugijos rudeninis piknikas įvyks
ta sekmadienį, rugpiučio 29 d., Thorton m škuose. Nariai 
Harvey Lietuvių Kultūros Draugijos, taipgi draugai iš 
Chicago Heights ir Roseland kviečiami čia skaitlingai at
vykti. Bus gero šalto alaus, taipgi gera muzika’.

A. L. Skirmontas, sekretorius.
L. D. S. G5 kp. rengia r.edeioj, rugpiučio 29 dieną metinį pik

niką. Pradžia 10 vai. ryte, Vieta Colonial Grove at 
Highvvay 31, 1 mylia nuo highway 50 į pietus. Kviečiame 
visus apielinkių miestų lietuvius atsilankyti. Bus ir prog
ramas. —Komitetas.

I I. /■

a. a. JONAS STANULIS,

kuris mirė rųgp. 12 d., 1937 
m. ii*" palaidotas tapo rugp. 18.

? ?1937Ka
zimiero kapinėse amžinai puti- .j 
lęs ir negalėdamas atsideka- 
voti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Męs atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą įš musų 
tarpo, ,reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus, mišias giminėms ir 
draugams: dėkąvojame graho- 
riui J. rLįulevičiui, kupis savu 
geru ii, mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į 
amžiųastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius ir, pągalios, dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų, 
mylimas sunau jr broli sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

RENDON ŠTORAS 3206.. South 
Halsted- St. tinkamas bile kokiam 
bizniui, karštu vandeniu apšildomas. 
Prieinama rehda. Savininkas į 
6912 So. Western Prospect 1667.

ANT RENDOS^raži v,ieta dėl ap- 
tiekos, per 15 mefų išdirbta, gražus 
kampinis namas, vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite ant antro aukšto, 

2300 So, Leavitt .Street,

STORAS ANT RENDOS pilnai 
įrengtas dėl grosernės ir bųčernės 
Irba^a^U^itt^^tųFdįšZ^ < F ’ 
s Šaukite Belkvo'ud 8223. ■ .t

RENDON Ofiso rakandai — 3 
kambariai—apšildyti. Tinka gydyto
jui, advokatui tiktai $80.00 į rpėn.

Storas, Michigąn ' Avė. nr, lllth 
—23x50, apšildomas, $75.00. Black, 
10325 Šo. Michigąp Avė., Pullman 
2220 >

REIKIA SEILSMENO su karu ir 
Cookie Route. 1647 West Lake St,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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.

BARGENAS
ŠTORAS IR 4 FLATAI. paau

kuos už $3,000 lengvais terminais, 
savininkas prie prapertės. Kreiptis 
3262 So. Morgan St. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais 10 iki 12 ir 2 iki 5 
po piet.

IŠPARDUODAME BARŲ. FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash aVba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS
■ 191bG.SO.f^TATE STREET 

CALumet 5g69.

ICE BOX ir VOGOS PARDAVI
MUI. Tinkamas dėl tavernos ar ki
to biznių, 3238 So. Ashland.

< »ll. ■   ....................... ■'■■■ II. . •—     ■

PARSIPŲODA ICE BQKSIS dėl 
gręsernės arba tavernos ir 2 sttce 
machines. 2419 W. 69th St.

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

PARSIDUODA 6 kambarių plyti
nis bungalow karštu vandeniu šil
domas. Vieno karo garažas. Lotas 
35x125 nędų. J. Coyle, tel. Prospect 
2267/ 6537 So. Arstesian Avė.

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

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA labai pigiai, pasi
rink vieną iŠ dviejų nedidelių far- 
mų: vienoj 20 akrų žemės, Storas, 
troba, 9 trobelės nakvynininkams, 
gąsdino stotis. Gera vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 akrai 
žemės, gąsdino stotis, Storas, virš 
1 (10 . vaismedžių, visį sn vaisiais. 
AWt¥hšas Kenosha County 31 road» 
buvęs 41 road, Martin Zoremsky, 
R. 1, Box 208, Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI 6 akerių farma su 
namais prie Blue Island labai pi
giai, nes likau našlė. Mrs. Chemek, 
131 tarpe Crawford ir Homan avė., 
Box 148 Blue Island,

Q*T A T W* ITI7!JI JI JL JL t
Tegul jusų rendų kvitps nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kurį norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų, flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. -Parupinam F.H.A. paskolas 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir 
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAfcEL & C0.
GENERAL BUJLDJNG CONTRACTORS

2502 W. 69th St, Tel. Grovęhill 0306

Tčvąi, Seąęrys, švogeriai.

PASIRENDUOJA 5 kambarių mo
derniškas Jlatas, Pečiais apšildojnąs 
—pigi renda. 6227 So. Ashland Avė, 

klauskite tayerhe,

Personai
■ Ašmenų Ieško

NAŠLĖ, be vaikų paieško vaikino 
arba jauno našlio apsivedimųi irgi 
be vaikų. Esu turtinga, pageidauju, 
kad vaikinas taipgi turėtų turtą ar
ba bipnį. Kad turėtų automobilį ir 
mokėjų gerą! važiuoti. Prašau : atsi
šaukti ląišku. Naujienos, Bok .690, 
1789 So, Halsted St. ■ | .

: r*- ■» .v*' v '- ‘r -  -----------------

Musical Instruments .
^-/^JUuzil^

GOLDSTElN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drąip įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas .............  $75.00
$99 Trombonas su l^eisu....... $35.00
$18, Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus,

Financial
Finansai-Paskolos

■S-S

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

A. Rypkevičia, sekretorius.

Automobiles

ant 10—15 
kitus pata-

COAL ™
"• Anglys____________

WILMINGTON
, ANGLYS

< Lunirp ....
Mipe <Run

$6.00
5.75 
6.00 
6.00 
4.75

PAIEŠKAU bKJljb Paul ^tre
mas. Pirmiau gyveno Sifton, Mąn., 
CanądĮa. PrąŠąų žinančius apie jį 
pranešti, priežasčiai mirties šeimy
noje. Magdalena^ ^Rimkienė, 14434 
Chicago St, Dplton, III.

Parkers Wanted

i 1930 BUICK SĘDAN; $99; išmo
kėjimas arba mainai; Newberry, 

1025 North Clark Street.

1936 FORD TRUNK SEDAN.
Privatiškas savininkas paaukoja už 
$100 cash. 3251 West Chicago Avė., 
pirmas aukštas užpakaly.

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizaciją. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po- 
mirtinė t200, taipgi grąbnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bys pri
imami nariais tiktai iki 40 m. įr įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rąŠykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1,25 —r pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š% m., gaus tikiętą ver
tės $2JįO veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
H d. Olympic Bali Room. Įsirašyti Draugijoj galima per musų kon- 
kursantu g, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS;

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

. Nut ............
. Screenings

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NES KITA MĖNESĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

. ■■ . • ,■
■ y   i ĮRmimhifi-—iwiri.

ANGLYS
Turiu speęiališkai nupigintą kainą 
per 30 dienų. Geriausi Pocahontas 
Mine Ęun ...............„L..........   $7.25

J. WELIČKĄ,
2507 W. 69th St \ Republi^ 3713,

GERAI IŠSIDIRBĘS patyręs vy
ra^ ieško partnerio su mažu jnyest- 
mentu pasidalinimui pelningo biznio. 
Sezonas tik prasideda.

220 South State St., Room 506.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Situation Wanted
Darbo Iešką

JAUNAS VAIKINAS nori išmok
ti bpčernės darbą. Tyri patyrimą— 
dirbs už mažą pradinę algą. 
Naujienos, Box 691, 1739 So. Hals-

NEPAPRASTAS BARGENAS 
į. PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne su pilnu geru staku ir elektriki- 
nis šaldytuvas, vertas $8,500,00 Par
duosiu už $1600.00.

4456 South Californih Avenue.

4601 SO. ĘAIRFIED AVENUE 
2 flatąi po 5 kambarine; uždaryti 
užpakaliniai porčiai, 2 karų garažas 
ant gražaus kampo. Savininkai J. 
Martin, 4508—8th Avė., Kenosha, 
Wifs. ąrba kreipkitės į pirmą aukš
tą name,

Building Material
Statybos Medžiaga

I Urba Flower Shoppe
I Gėlės Mylintiems—Vestuvėms
I —Bankietams—-Laidotuvėms— 

Papuošimams
I 4180 Archer Avenue
I Phonę LAFAYETTE 5800

Help Wanted—Female

MOTERIS jaunesnė 35 — paty
rusi namų darbe; 2 suaugę; kūdi
kis; $10, savąą kambarys, puikus 
namai in Glehcoe.; Kreiptis.

• Sunnyside u^6 po, 7 vąkare.
...... .. ......... ......

REIKALINGA MOTERIS popie
riams sortuotį. Tik patyrusios tesi- 
kreipia. ;• \ ■ " f:-'
Continental Paperi Groding Company

PARSIDUOŲA grosernė labai pi- 
giąi. Biznis gerąs įr geroj ;vietoj: 
visokių tąųtų ąpgyvppta vieta. Kam
bariai gyvenimui ąnt vietos. Pigi 
rendą. Listąs gfW.

8634 Sq,. Upipp Avenue,
J.",!, " ". pi. .ui;'J . ■ ,11 Į r„.,

PARDAYlMŪi bučernė ir groser- 
nė sų 5 kambariais pagyvenimui, 
kampinis namas, biznis išdirbtas 
nėr daug metų. Parduosiu už; pirmą 
teisingą nąsiųlvmą dėl; ligos.

5258 So. Union Avė.
■ ........ ■ ■ ..fe—į. . ...... ui į

/ 4 \ \ '■ *• '• ' . ..

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessėri -kambariai užpakaly. Biznis 
gerai eina, parduosiu pigiai.

.; 3735 Emerald 'Avenue.

m h.iįb.11; .J. ...P i .iHĮ 1

I n VA K K Triegr^iuelį8 L U lUlMO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrąbaims
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
i ...................................... . j.!--------------------

1623. L
d
unjbęrv Street.

MERGINA ar/MOTERIS namų 
darbui, paprastas virimas — būti, 
nuolatinis. Hollycourt 6207.

KAMPINIS RUDINKAS —Taver
no ir Restauranto biznis daro pui
kų biznį. Turi parduoti veik aukau- 
damaš dėl ligos. Mrs. Anna Bitinas, 
3950 W. lllth St. Beverly 0005.

PATYRUSĮ. MERGINA ąr moteris 
bendram .narnų 4arhui — virti >4- 
prižiurėti 
apartmeiltas-

Patterson, 7353 North Damen

bendram, namų (jambui 
prižiūrėti vaidus — 4 kambariųvaikus — 

išeiti — $10

/ PAAUKAUJANT grosernės storą 
greitam par-ęįayimui; priežatsis —ąp- 
jakimas; gyvenami kambariai —• 
padaro gerą gyvenimą. 1532 North 
Western Avenue. ...

PARSIDUODA 7 kamb. 1 reziden
ciją prie pat Western Bulvaro. Kie
to medžio trimingai. Ant cementi
nio foundatipn. Su bąsementu. Pla
tus lotas — Kaina .............. $8,700

Kitas BARGENAS — 2 cottages 
ant vieno loto. Viena 7 kamb., kita 
4 kamb. Ant cementinio fbundation. 
Abi furnace apšildomos. Kaina

............. .............      $3,800
Randasi .5211 So. Spaulding Avė.
Taipgi turime daug kitų namų 

nuo resyverių, katruos parduodame 
už labai nužemintą kainą7

JOHN J. MPSKI & CO., 
40f8 Ąrc|ier Avenue, 

Lafąyęttp 3036.

SALE! SALE! SALE! 
Vartotas Lumberis— 

PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — 48POS ir FIKCERIAL 

Per sekančias dvi savaites 
2x4’s */;c linijos pėdai. Maple floor- 

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

Harvey Wrecking Co. 
1701 WEST CERMAK ROAD 

Tel. SEELEY 6761

Tabako Krautuvės
Tobacco Store*

MAX KOHN—Turim rusišką* tur
kiška tabaką. Pypkes, ciganetus, ci
garus. Kviečiame į musu krautuvą. 
1728 So, Raisted SU, T*l. Canal 9345

PABUDAVOSIME 5-kių kambarių 
bungalovv ant jūsų loto, $3,850-00 
< Taisome sepus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidįngus vi
sokių rūšių? J. LILĖIKA, 
4743 S. Maplewood Avė. Virg. 2911

GARBINKIT
MEDINIS su TAVERN

ir kambąriai gyvenimui, 2 flatai po 
5 kambarius viršuj. Parduosiu arba 
mainysiu ant 2-fląčip ar grpsernČs.

42^3 įSo, Campbell Avę.

SAVO
BARGENUS

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

Juozapas Ažukas
Aš turiu ądvokatą dėl visokių 

reikalų. Bųpęių informacijąs tak
sų ir namų reįkąląis. Arba/ jeigu 
turite bėdos sų savo rendaunin- 
kais. Mųsų įstaiga juips pagelbės 
viršminėtąis reikalais.

atstovauja
Juozapas

PROPERTY QWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRĮDGEPORT 
3303 So. Lituanica Avenue

v BouĮevard 8450 
(Atdara huo' 10 ryto iki 9 vak.)

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Muisų apgarsinimų kataM 
prieinamos. Už pakartoji
mus dųpjame gerą nuo
laidą.



Chicagos Jubiliejinė
Meno Paroda
Navy Pier j
Išstatyta virš tūkstan
čio eksponatų; du lietu
viai dalyvauja parodoj.

gyvenąs antrašu 3409 South 
Ėeavįtt st., skulptūroje pasi
reiškia dideliu talentu. Asme
niškai aš jo nepažįstu ir, gal' 
būt, pirmą kart tenka matyti 
jo kurinius. Tik’ reikia jam pa
tarti, kad jis nenuleistų rankų 
ir dirbtų. Su laiku lietuviai ga
li susilaukti lietuviško Halls- 
thammer’io (garsus švedų 
skulptorius). .<

Ant stalo grustinai prikrau
ta visokios skulp'.uros smulkes
nių eksponatų, negali praeiti 
nepastebėjęs dar smulkesnių 
dviejų p. Paskausko figuraičių. 
Viena jų lietuviškas seniukas, 
truputį pasikūprinęs, bet pil
nas išdidumo, savotiško gyvu
mo1 ir jumoro, lietuviškame ko
stiume, raitoja didelius savo 
usus. Jis jį pavadino “Ponder. 
ing” (kat. nr. 918). Antras, to
kio pat dydžio, (gal kokių še
šių colių aukščio), vikriai bė
gantis berniukas, pavadintas 
“Ooh!” (kat. nr, 917). Bėgan
čio poza, jaunuolio ekstazė, gy
vumas ir energija, — tiesiog 
veržiasi iš šitos figuraitės, kaip 
ir ano seniuko raukšlėtų blak
stienų trykštančios ugnelės. 
Abu kūrinėliai nepaprastai ap
dirbti iki smulkiausių detalių. 
Akutės kone aguonos grūdelio 
dydžio, ir tos rūpestingai ir 
akuratiškai išdrožinėtos. Ir įgu
dusiam meninkui yra ko pasi
gerėti jo darbu. Tikras meist
ras! Abejų figuraičių kaina tik 
po šimtą dolerių. į

Šitie du lietuvio meno dar
beliai kaip ir atstovauja paro
doj lietuvius, nes jie stipriai 
užakcentuoja tautinį—lietuviš
ką tipą.

Ir visa paroda turėjo būti su
skirstyta į tautines grupes, k*ad 
ji atrodytų iškilmingesne, reik-

Šiemet sukanka šimtas me
tę, kai Chicagos miestas gavo 
čarterį. Ta proga mieste valdy
ba, padedant , kai kuriems tur
tuoliams, nutarė surengti dide
lę meno parodą Navy Pier. Per 
spaudą buvo pakviesti parodoj 
dalyvauti Chicagos menininkai. 
Menininkų ir “menininkų” atsi
rado apie šeši šimtai, kurie pri
siuntė parodai viso 1004 ekspo
natus, įskaitant skulptūrą, ta
pybą, grafiką ir akvarelės bei 
monokromatikos darbus. Ta
čiau parodoje matosi tik keli 
žymesnieji Chicagos meninin
kai. Meno mokyklos auklėtiniai 
ii* .Instituto favoritai, kaip su- 
sįffeę, parodoj nedalyvauja. Jie 
nectehyvąuj'a dėl to, kad paroda i 
neišsijdtA: ir palaidai, suruošta, 
vadinasi, kas ką norėjo, tą ir 
prisiuntė po du eksponatus, nes 
dąugifcu nepriėmė. Nebuvo nė 

ės”, nė cenzūros.
/f Lietuviai menininkai parodo
je tesimato tik du: E. Pralle 
prisiuntė aliejinį paveikslą, pa
vadintą “Grandmother” ir pas
tele pieštą negro galvą. (Kata
logo numeriai 600 ir 873). Ant
ras lietuvis, skulptorius J. A. 
Paskauskas, mano nuomone, 
turėtų gauti medalį už savo 
gražius medžio, drožinėjimus. 
Tik, deja', premijų neduoda, įr 
ui: parduotus eksponatus nė ko
miso neima. P-s Paskauskas,

' NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ ... .KM..............II.................... .................... .............................. ....... ........................... I., .Į..,,....,.■

Šmingesne ir patiems rengėjams 
naudingesne, vietoj neorgani
zuotos ir palaidos parodos. Juk 
ir katalogas atspausdintas (ir’ 
parduodamas po 10c) su obal- 
siu: “Chicago’s Charter Ju- 
bilee Art Exhibit”.

Daug lietuvių nedalyvauja.
Kurgi kitį musų lietuviai me

nininkai, kad jie parodoj neda
lyvauja? Kur Mikas Šileikis, 
Antanas Skupas, p-lės Balickai- 
tė, Rad Viliutė ir kiti? Kodėl 
Lietuvių Menininkų Kliubas 
nepasirūpino suorganizuoti lie
tuvių ghipę atstovauti lietu
vius? " \ ■

Iš žymesnių svetimtaučių 
menininkų parodoj dalyvauja ♦ i
sekami: W. J., Reyno’ds. Jo kū
rinys “Echo” (freska), labai' 
geras ir gražus. C. Snyder’o 
kunigo portretas labai geras. 
Constantine Pougelis (graikas)' 
prisiuntė du — “Russian Dan- 
cer” ir akvarele pieštą etiudą; 
“Saugatuck Bridge”. Už pirmą
jį Meno Muziejaus galerijoj ga
vo pirmą premiją: Fra'nk pud-; 
ley turi porą Indiana Dunesi 
landšaftų. Prof. Louis .Greill; 
turi porą didelių filosofinių ku
rinių ir J. Tomknėk (čekas) 
papuošia parodą savo dideliais: 
kuriniais. Vienas jų pavadintas 
“Getting Acąuainted”, o ant
ras — “From My Studio Win- 
dow” •— naktis mieste.

Paroda visgi didele. Kol apei
ni abu pasienius, pasidaro jau’ 
apie pora mylių kelionės. Eks- 

i ' .

ponatai išdėti ant abejų Na’vy 
Pier sienų. Patalpa be galo di-i 
dėlė, net paveikslai atrodo ma-’ 
ži, o antrame gale visai nesi
mato. :

PaYoda atsidarė riigp. 8 d. ir 
pasibaigs rugsėjo 6 d. —M. J.

Našlė Pavogusi In
as Šeimynos Kūdikį
Prašo Dovanoti
Prieš keletą mėnesių neteko 

savo kūdikio*.
Mrs. Dorothy Lu/cas, nuo ku

rios buvę pavogta, bet vėliau 
grąžinta, 3-jų mėnesių dukre
lė, vakar gavo laišką nuo pa- 
grobikės, kuriame toji prašo 
dovanoti už nusikaltimą.

Po laišku “pagrobikė” pasi
rašė ne tikrąją pavardę, bet 
“Atgailą Daranti Motina”. Lai
škas buvo įmestas pašto dežu- 
tėn, netoli Lucas šeimynos na
mų, kurie rapcįąsi ties 1261 
Argyle streęitiį * i : - B 'V.

“Atgailą Įtarauti Molina” 
sako,■ '■.kKČĮ;- apie $ešis menesius 
atgal jos vyr^į puvo užmuštas 
automobilio ; ^ifeųSję. Netru
kus po to .mirė ir jos 5 mene
sių mergytę. J KiJdikio mirtis 
buvo jaij didžiausias smūgis.

Netekusi savo mergytes, ji, 
motina, kreipęsį į Evanstono

■ ■ ! f ■ '-/

prieglaudą prašydama duoti jai 
mergytę; auklėti į Bet prieglau
da atsisakė, aiškindama, kad

i y ' •' ' ' ' ' ■

ji, kaipo našle,| peturi užtik
rinto įplaukų ŽaĮtinio.

Šios savaitės pradžioje eida
ma pro šalį krautuvės, kur 
Mrs. Lucas buvo palikusi sa
vo mergytę vežimėlyje, ji kū
dikį pamatė. Mergytė buvo taip 
panaši jos mirusiai dukrelei, 
kad motiniškos meilės ir ilge
sio apimta, nesušivaldė ir mer
gytę iš vežimėlio pasiėmė.

Tik, vėliau supratusi ką ji 
padarė ir kokį didelį skausmą 
suteikė, motinai Mrs. Lucas, ji 
nutarė kūdikį sugrąžinti. Bet 

pirm to aprėdė ją savo miru> 
sios dukrelės naujais rūbais.

“Aš nekriminalistė”, ji tvir
tino laiške. “Vienintelis mano 
nusidėijmas — tai perdidelė 
motinos meile”.

B.

Merginai Žuvus 
Gaisre Sužieduotinis 
Bandė Nusižudyti

Rengėsi nušokti nuo trečio 
aukšto verandos*

♦ F

Gaisre, kuris šios 'savaitės 
pradžioje kilo lietuvės Stella 
Kunevičienės-Kenny namuose, 
6328 South Eggleston xavenue, 
žuvo 22 metų mergina Dorothy 
Kolb. Ji sudegė, negalėdama iš
trukti už liepsnų apimto mie
gamo, kambario.

Mergina buvo susižiedavusi 
su 37 metų William Brake, 443 
West 63rd Street. Nelaimė taip 
paveikė vyrą, kad iš skausmo 
ir nusiminimo jis vakar bandė 
nusižudyti. Jau buvo bešokąs 
nuo trečio aukšto verandos, bet 
šeimininkei Agatha Zimmer- 
man pasisekė jį sulaikyti.

Brake buvo atiduotas Engle- 
wood policijos priežiūrai, nes 
spėjama, kad paliktas laisvėj 
vienokiu ar kitokiu budu sau 
galą pasidarytų.

Atitaisoma Klaida
Vakarykščioj “N.” laidoj ži

nutėj “Vasalinė Paroda Meno 
Muziejuje”, ištruko zeceriška 
klaida. Buvo išspausdinta: “The 
Englišh International Salon of 
Photographjr”. Turėjo būti The 
Eighth International Salon of 
Photography.

Šiandien Taikos Pa
radas Jane Addams 
Garbei

Šiandien, antrą valandą po 
pietų miesto centre įvyks tai
kos paradas, rengiamas pager
bimui velionės Jane Addams, 
kuri visą savo gyvenimą pa
šventė kovai prieš karą.

Paradas prasidės nuo Ohio šaukti 
ir .LaSalle gatvių, o pasibaigs mokytis 
Grant Parke, kur įvyks iškil
mingas programas.

Liūdna Naujiena: 
Nebebus 5 Centų 
Alaus *

Illinois aludininkų organiza- 
’cija, Retail Liąifor Dealers 

r

Protective1 Association of Illi
nois, savo konvencijoje, Blųom- 
ingtone, nutarė panaikinti pen
kių centų stiklus alaus.

Aludininkai taipgi nutarė ne
parduoti degtinės pigiau 10 
centų už stiklelį. Daugelis ali
nių pardavinėja alų po penkis 
centus, bet priimta kaina yra 
10 centų.

Antradienį Pasku
tinė Diena Sumo
kėti Mokesčius

Apskričio iždininkas prane
ša, kad antradienis, rugpiučio 
31 d., yra paskutinė diena su-' 
mokėjimui pirmos dalies 1936 
metų mokesčių. Pp to reikės 
mokėti 1% pabaudos už kiek
vieną suvėlintą mėnesį.

Pabaudas mokėti teks labai, 
dideliam skaičiui žmonių, nes j 
mokesčių apskričiui priklauso |

šeštądienis, rugp. 28, 1937
.ii .n .ii, ■ l'i ".........................  ' W ""

(išviso) $201 milionas, p gy
ventojai ikišiol tesumokėjo $46 
milionus, arba mažiau negu 
ketvirtdalį.

Organizuoja 
Vyrų Oktetą

BRIDGEPORT. — Lietuviai 
laisvamaniai jau seniai tariasi 
apie sutvėrimą Vyrų Okteto. 
Pagalios, galutinai nutarė su- 

susirinkimą ir pradėt 
dainuot. Pirma pamo

ka įvyks sekmadienį, 29-tą šio 
mėnesio, (Aug.), F. Šemelo 
svet., 33rd PI. ir Lituanica avė., 
10-tą vai. rytą.

Kadangi keletas dainorių pa
sižadėjo ir iš Ch. Liet. Vyrų 
Choro, o choras laikys pamo
kas irgi sekmadieniais, tai su
sirinkę nutąrsime kokiomis die
nomis turėsime mokintis, kad 
Vyrų Chorui nepakenkus.

S. Slonksnis.

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

LIEPOS IR
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
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.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

. 'i' 1 v • ________________________________

MENO ISTORIJOS /AUTORIUS — Monsinjoras K. Jasė- 
nas, kuriam šiemet sukaks 70 metų amžiaus. Jis nuolatos gy
vena Mintaujoje, Latvijoje. Mon. K. Jasėnas yra parašęs kele
tą veikalų, iš kurių žymiausias “Visuotinė Meno Istorija.”

: . ____________ ___

PALIKO APIE PUSĘ BILIONO — Apskaičiuojama,

kad miręs Pittsburgho turtuolis Andrew Mellon (kairėj)

paliko apie pusę biliono dolerių turto. Jis buvo apie 82
cvS • ■' ■ . i ;‘' '■‘■'■"i'';:'

nietų

; . KAI BUVO PASKIRTAS SEKRETORIUM — Velio
nis Andrew Mellon su mirusiu prezidentu Hardingu, 
kuris JLpaskyrė, iždo sekretorium 21921 metais. mirė

amžiaus. Dešinėj yra velioniu duktė. Mrs. David
- .. .. - ■. - ■ ■ ■ yS iH

- - . dk . į

Bruce, kurios nainuoąe, Southamptou, N. Y;, jis J

DIEVOBAIMINGAS VILNIUS — Lenkų okupuotoje musų sostinėje Vilniuje yra daug 
gražių ir architektūros atvžvilgiu didžiai ver ingų bažnyčių. Šiame paveiksle matome Šv. 
Onos ir Bernardinų l^ažnyčias; dešinėje pu ėję matyti Šv. Mykolo bažnyčios šventorius.

LANKO SUŽEISTUS KAREIVIUS — Lc.it. Generolas Kivoši Katsuki, Japonijos 
vyriausias karo vadas Kinijoje, laike vizito karo ligoninėje Tientsine, 'kur gydomi su
žeisti japonai kareiviai. Japonai susilaukė netikėtos ir stiprios opozicijos iš Įeinu pu
sės. Acme Photo




