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Japonija ir Chinija 
ruošiasi karui

Japonai koncentruoja kariuomenę Peiping 
apielinkėj. Chinija irgi ruošiasi karui.
ŠAUKIA JAPONIJOS ARMIJOS VADŲ KONFERENCIJĄ.

TOKIO, liepos 11. — Nepaprasta Japonijos armijos vadų 
konferencija įvyko karo ministerijoje 2 vai. ryto. Svarstyta 
krizis,t kurį i^aukė Japonijos* ir Chinijos kareivių susirėmimai 
Peiping apielinkėj. 3 vai. ryto išleistas įsakymas visiems ka
ro ministerijos štabo nariams pribūti 6 .vai. ryto. Kabinetas 
taipjau laikys nepaprastą susirinkimą. Užsienio reikalų minis
terija buvo atdara visą naktį ir joje vyravo karo laiko nuo
taika.

JAPONAI PRADĖJO STAIGIAI TRAUKTIS.
PEIPING, liepos 11. — Japonijos kareiviai šiandie stai

giai pradėjo trauktis iš Wang Ėutig sektoro. 600 Japonijos ka
reivių evakavimas Wang Pung, kurį jie užėmė tik šį rytą, bu
vo visai netikėtas.

Kalbama, kad Chinija sutikusi prisiimti pilną kaltę už pa
starųjų dienų įvykius ir atsiprašyti japonus, taipjau nubausti 
vyriausius kaltininkus. Be to Chinija prisižadėjusi vengti toli
mesnių japonų-chiniečių susirėmimų.

Ar nauja Japonijos-Chinijos paliauba prives prie tikres
nės taikos, dar teks pamatyti. Juk ir penktadieny buvo pada
ryta paliauba ir japonų ir chiniečiu kareiviai buvo atsitraukę,
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Walker, su žmona 
leidimo paimti už

Buvęs New Yorko majoras James J. 
Chicagos apskričio teisme, kur pr 
stmų našlaitį iš Ėvanstono prieg 
Prieš septynioliką mėnesių jie iš 
auginti našlaitę. G
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Lietuvos Naujienos
NUO BABTŲ LIGI RASEI
NIŲ PLENTĄ TIESIA 2,000, 

DARBININKŲ

ŽAIBAS PRITREN
KĖ DEVYNIS

ŽMONES
Juos pritrenkė trenkęs į medį 

Diversey pliaže žaibas.

Devyni žmo-

Baigtas ir kitas 
plieno streikas

bet šeštadieny japonai vėl puolė 
Pung.
CHINIJA IR JAPONIJA RUO

ŠIASI KARUI.
SHANGHAU liepos 11, — 

Ištik us nauj iems ♦jffėnffmams 
į vakarus Peipuj -f šiau
rinę Chiniją išvyko didelės Ja* 
ponijos ir Chinijos armijos. 
Vakar susirėmimas ištiko po 
36 vai. paliaubų, kuris buvo 
sustabdęs prasidėjusius susi
rėmimus tarp japonų ir chi- 
niečių. Abi pusės kaltina vie
na kitą už sulaužymą paliau
bos.

Karo pavojiAs nuolatos didė
ja. “šį kartą jie ras mus tvir
tus ir pasiryžusius gintis”, sa
ko Chinijos viršininkai. Kiti 
abejoja ar pasiseks kiek ilges
niam laikui lokalizuoti . ištiku
sius susirėmimus.

Iš Manchukuo vyksta dide
lė Japonijos kariuomenė, kuri 
gabenasi ir artileriją, šeši trau
kiniai su kareiviais atvyko į 
Shanhaikwan, svarbius vartus 
Didžiojoj Sienoj. Ten kareiviai 
apsistojo laikinuose barakuo
se. Kitomis žiniomis, atvyko 
dešimt traukinių su kareiviais. 
Taipjau daug Japonijos karei
vių atvyksta į šiaurinę Chini
ją iš Jehol provincijos. Du Ja
ponijos kareivių traukiniai at
vyko į apielinkę, kur ištiko su
sirėmimais

Japonai yra padalinę savo 
črmiją į dvi dalis ir, manoma, 
jie siekiasi apsupti Peiping. Ja
ponai taipjau pradėjo koncen
truoti Chinijos portuose didelį 
laivyną. Japonijos karo laivai 
atplaukė .ir į Shąnghai, Tokio 
įsakymu .‘“stvertis visų reika
lingų priemonių”.

’ Chicagai ir apiellnkei fede- 
' talio oro biuras šiai dienai pra

našauja • •
Tarpais galbūt lietus su per

kūnija;'maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 
8:26.

chiniečius ir bombardavo Wang

Pasak gi japonų, keturios 
divizijos pirmosios Chinijos ar
mijos eina į šiaurę palei Han- 
kow-Pedping geležinkelį. Japo
nai taipjau tvirtina,^kad?maiy 
salas Chiang Kai-shek įsakęs 
su'mobilizuoti visas Chinijos 
oro jėgas.

Iš chiniečiu negalima gauti 
jokių žinių apie Chinijos ka
riuomenės judėjimus, apart 
vieno augšto Chinijos valdinin
ko griežto pareiškimo: ( “Mes 
ruošiamės karui”.

Karščių banga viso
je šalyje; 150 mirė
CHICAGO. — Karščių ban

ga, kuri' pirmiausia užklupo 
centralines valstijas, dabar pa
plito visoje šalyje, ir karščiai 
siaučia nuo Atlantiko iki Pa
cifiko vandenynų.

Chicago vėsina Michigan 
ežeras, bet tuoj už miesto yra 
nepakenčiamai karšta. Virš 100 
laipsnių karštis siekia ir pre
rijų valstijose'.

Apskaitoma, kad nito karš
čių visoje šalyje mirė jau 150 
žmonių. Vien New Yorko apie
linkėj mirė 40 žmonių.

Karščio atoslūgio dar nema
tyt. Betgi oro biuras nors ir 
neprižada, bet reiškia viltį, kad 
rytoj- kartais gali būti kiek 
vėsiau.

Šimtai karininkų 
areštuota Alba- 

nijoj
VIENNA, liepos 11. — Gau

tomis iš Tirana, Albanijos so
stinės, žiniomis, Albanijos ka
ro miništeris ir šimtai armi
jos karininkų liko areštuoti už 
sąmokslą nuversti • karalių 
Zog.

H0LLYW00D, Cal., liepos 
|11. Ligoniriėj po sunkios 
smegenų operacijos mirė 
George Gershwin, 38 m., gar
sus kompozitorius moderninės 
fnuzikos.

Raseiniai;—^Žemaičių plento 
tiesimo darbai visuose ruožuo
se aktyviai tęsiami. Labiausiai 
įtemptas darbas tarp Babtų ir 
Raseinių, šiame ruože dirba 
per 2,000, darbininkų. x Darbas 
vyksta nuo . ankstyv<> ryto ligi 
VŠlyvos vakaro. ’-Ųarbijunkai 'už1 
darbo valandą vidutiniai uždir
ba apie 40-50 centų. Kai kurie 
darbininkai dirba akordinio 
atsiskaitymo budu.

Didelif gaištas Gruz
džių valsčiuje^

• GRUZDžiAI. — VI. 13 d. 
apie 15 vai. Gulbinų km. dėl 
nežinomos priežasties kilo gai
sras, kurio metu sudegė 5 gy- 
veriami narnai ir 10 kitų ūkio 
trobesių su U visu inventoriumi. 
Nuostoliai siekia Jąpie 15,000 
4L- Visas"'turtds neapdraų^as. 
•Spėjama, kad bežaisdami pa
degė česiiiko A; mažamečiai 
vaikai. ■

CHICAGO.
nes liko pritrenkti žaibo, ku
ris trenkė į medį pilname žmo
nių Diversey pliaže. Perkūni
ja užėjo staigiai ir visiems be- 
simaildantiems žmonėms buvo 
įsakyta apleisti vandenį. Plia
žas gi buvo pilnas žmonių. Į 
medį, po kuriuo stovėjo daug 
pasislėpusių nuo lietaus žmo
nių, trenkė žaibas ir devynis 
žmones pritrenkė, du jų sie
kiai sužeisdamas. Aštuoni jų 
liko išgabenti į ligonines.

Staigus labai smarkus lietus 
North Sidėj pridarė didelių 
nuostolių, išvartydamas med
žius ir užliedamas rusis. Bet 
pietinėj ir vakarinėj miesto 
daly lietaus nebuvo.

Visai panašus lietus šešta
dienį ištiko pietinėj daly mie
sto, kur irgi užliejo rusis, nors 
šiaurinėj miesto daly lietaus 
visai nebuvo.

Dar du Rusijos lėk- 
tuvai skrisi Jungt.

Valstijas

Paliauba padaryta su Youngstown komp. 
ir šįryt atsidarys jos East Chicago liejyklos

Mulai nfeii fįjjįjįitf

Rusija areštavo aug- 
štus žemdirbystės 

komisarus
. ■ r I V

MASKVA, liepos 11. —Cha- 
bardvsko (Siberijoj) laikraš^ 
tis Pacifiko žvaigždė praneša 
apie areštavimą trijų tolimųjų 
rytų agrikultūros viršininkų, 
kurie yra kaltinami už sąmok
slą sabotažuoti derlių tikslu pa
dėti \ Japonijai užkariauti Ru
siją. \

Laikraštis sako, kad pernai 
didelė ■ dalis derliaus tolimuose 
rytuose žuvo po sniegu, o ir 
šiemet derliaus negalima sudo
roti dėlei stokos mašinų'.

Chinijos ir Japonijos 
karas darosi neiš- 

vengtinas

Jauniausioji Motina
Kedaniai—Birželio 16 d. Kė

dainių apskrities ligoninėje E- 
16na Jonaitienė iš MontViliškių 
km., Krakių valse., vos turėda
ma ' 14 metų amžiaus, pagimdė 
normalų ir sveiką berniuką, 
sveriantį 2.95 kg, Sveika ir pa
ti motina. ? •

Tai, tur bu‘t, bris visoje Lie
tuvoje jauniausia motina.

MASKVA, liepos 11. — Ru
sijos aviacijos vadai paskelbė 
planus gal už mėnesio laiko pa
siųsti dar du .lėktuvus skristi 
be sustojįmo į Jungt. .Valsti- 
jas.-’Abuf jie skris Veikiausia 
Tėf ' 'ašigalį. > ‘ \ v.

■ y ■ »

Vienas lėktuvas jau paruo
štas skridimui, bet jį sulaiko 
lietus. Jį vairuos Michail Gro- 
mov ir lėktuvas veikiausia skris 
į Chicago. '

Antrą lėktuvą vairuos Zig
mas Levanevski.

EAST CHICAGO, Ind., liepos 11. — Indiana gubernato
rius Tovvnserid šiandie vakare paskelbė Indianapolis’ę, kad jam 
pasisekė padaryti streiko paliaubą su YoungstowiV Stieet an<t 
•Tube Co., einant kuria tos kompanijos liejyklos East Chicag# 
ir Indiana Harbor, kuriose dirbo 7,000 darbininkų, atsidarys, 
pirmadienio ryte.. - u

Gubernatorius sako, kad kompanija padavė savo nusista- 
tymo pareiškimą, kurį šio distrikto plieno darbininkų organi-' 
žavimo komiteto direktorius Van A. Bittner priėmė kaipo pa^ 
liaubos sutartį ir tuojaus atšaukė pikietuotojus. Liejyklos sto^ 
vėjo streiko uždarytos nuo gegužės 26 d.

Paliauba padaryta panašiomis sąlygomis, kuriomis buvo 
baigtas streikas Inland Steel Co. liejyklose. Skirtumas tik ta** 
me, kad Youngstown Sheet and Tube Co. nesusipratimus su- 
darbininkais riš tiesioginėmis derybomis su Steel Workers Or? 
ganizing Committee, kuomet Inland Steel ves derybas per In
diana darbo departamentą.

INDIANA HARBOR, Ind., 
Jiepos 11. — Youngstown Sheet 
and Tube Co., kuri jau kelis 
sykius paskelbė atidarysianti 
vietos liejyklas, kuriose dirba 
apie 7,000z darbininkų, bet vis 
neįstengė liejyklas 
negavusi reikalingos apsaugos 
streiklaužiams, dabar 
skelbė atidarysianti 
pirmadieny ar kurią kitą dieną 
šią savaitę.

East Chicago meras Rooney

atidaryti

vėl pa- 
liejyklas

Ameba Earhart dar 
nesurasta

VILIJAMPOLĖJE ELEKTRA
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

Kaunas—Vilijampolėje elek
tra užmušė elektros stoties Vi- 
liampolės monterį Antaną Gri
nių. ■

Subadė savo žmoną; 
pats nusinuodijo

• • 
ir policijos viršininkas Stumpf * 
ruošia apsaugų 
Jie tikisi, kad 
rius Tovvnsend, 
vyko sutaikinti 
streikieriais ir 
ju likviduoti, 
tiks prisiųsti 
sulaužyti.

streiklaužiams, 
ir gubernato- 
kuriam nepa- 
kompaniją su* 
streikų geruo-

dabar galbūt su- 
miliciją streiką

irgi buria savoStreikieriai
jėgas, ir ruošiasi neleisti streik
laužiams įeiti į liejyklas.

TOKIO, liepos 11. — Chini- 
ja ir Japonija eina prie karo 
ir, japonų nuomone, išspręsti 
iškilusius tarp abiejų šalių ki- 
virčius diplomatiniais keliais 
vargiai bus galima, ypač, kad 
vėl įvyko naujųjų susirėmimų 
tarp japonų ir chiniečįų prie 
Marco Polo tilto, 10 mylių į 
vakarus nuo Peiping.

Papa prašo ramybes
CA'STEL GANDOLFO, , lie

pos 11. — Proga atidarymo 
naujos katedros Lissieux, 
Francijoj, papa Pius pasakė 
kalbą per radio, kurioj jis mal
davo Dievo nors kiek pastovu
mo ir ramybės, taipjau pripa
žinimo “Dievo suverentimof'Mr 
klausimo jo įstatų”. -

Vetavo naujus paro- 
, liaus įstatymus

■SPRINGFIELD, III., liepos 
11, —. Gubernatorius Horner 
vetavo Hėgislaturos priimtą 
naują paroliaus bilių, kuris bu
tų labai suvaržęs kalinių ' pa- 
liuosavimą ant1 paroliaus, nes 
pasak gubernatoriaus, bilitrs 
butų veik visai panaikinęs reik
šmę teismų sąlyginius baudi
mus nusikaltėlių. z

Gubernatorius taipjau: veta
vo bilių, kuris paskyrė $50,000 
išpumpavimui vaMeiis iš už
lietų pietinio Illinois kasyklų, 
nes gubernatorius matio, kac: 
užteks pinigų iš abelno $500,- 
000 nukentėj usių nito potvy
nio šelpimo fondo.

LONDONAS, liepos 11. - 
Frank James iš Fulham ture* 
jo žmoną ir šunį. Bet dabar 
jis turi tik šunį, kurį pasirin
ko vieton žmonos, su ktfria dėl 
šunies pasimetė.

CHICAGO. — Kaip išrodo, 
pamišęs nuo nedarbo ir pavy
do William E. Wherry, 28 m., 
peiliu subadė savo miegančią 
žmoną, gal mirtinai ją sužeis
damas ir tada pats nusinuodi
jo. . Kadangi jam teko užlai
kyti 8 žmones — 4 vaikus, ak
lą žmonos motiną ir jos para- 
ližuotą seserį, tai vargas bd- 
vo didelis, ypač kad Wherry 
neturėjo pastovaus kiek ge
riau? apmokamo darbo. Tad 
dirbo ir jo žmona. Jis bijojosi 
ją prarasti ir dėlei to pradė
jo . reikštis pamišimas.

Si
jų

Chicagietis žuvo 
Ispanijos kare

CHICAGO. -r- Gautomis 
niomis, keturi amerikiečiai,
tarpe vienas chicagietis, žuvo 
Ispanijos civilkame kare mū
šiuose prie Madrido. 18 'ameri
kiečių sužeista.

žuvęs chicagietis yra negras 
Oliver Law, Abraham Lincoln 
bataliono komanduotojas. Kiti 
trys žuvusieji yra new yorkie- 
čiai — Ray Peters, Jean Bron- 
stein ir David Walba.

SAINT MAURICE, 
joj, liepos 11.
Lebrun atidarė adgščiausį pa
saulyje automobilių kelią, ku
ris per ąugštus kalnui nuo 
ežero Leman eina iki Vidur
žemio jurų. Kelią? pravesti 
devynis metus.

Franci- 
Prezidentas

ėmė

HONOtULU, liepos 11. — 
Ikišibl dar jokių pėdsakų ne
užtikta- prapuolusios lakūnės 
Amelia Earhart ir jos naviga
toriaus Fred Noonan. Jų da
bar ieško trys lėktuvai Phoe- 
nių salų apielinkėj.

Nors viltis juos surasti gy
vus visai nyksta, tečiau^s ieško
jimas ne tik nebus nutrauk
tas, bet dar labiau bus ištę
stas, nes atplaukia lėktuvų lai
vas Lexington, kuris gabena
si apie 60 lėktuvų, kurie bus 
panaudoti ieškojimui prapuo
lusių lakūnų.

Mažytė Howland sala vidu
ry Pacifiko vandenyno btfvo 
tikrai nelaiminga lakūnei. Ka
da ji pirmą sykį ryžosi skri
sti apie pasaulį iš rytų į va
karus, ji laimingai nuskrido į 
Hawaii salas, bet sudaužė lėk-, 
tuvą keldamosi skridimui į 
Howland salą. Dabar apskri- 
dusi apie visą pasaulį kita kryp
timi — iš vakarų į rytus, pra
puolė skrisdama iš Naujosios 
Gvinėjos į tą pačią . Howiand 
salą. Ji nujautė pavojingumą 
virš 2,500 mylių kelionės, to
dėl išmetė iš lėktuvo visus 
kiek mažiau? reikalingus daik
tus, taipjau atidėjo kelionę vie
nai dienai, kada ne visai tiks- 

■i

liai veike radio ir navigato
rius negalėjo patikrinti chro
nometrus. • Ji pati pripažino, 
kad mažiausias chronometrų vė
lavimas ar skubinimas gali iš
vesti juos iš kelio ir tada ne
bus galima tada rasti iokią 
mažytę salą — pusės mylios 
platumo ir dviejų mylių il
gio.

Abejoja apie tikrumą atėju
sių tariamų jos radio signalų.

Autentiškas yra tik jos pa? 
skutinis pranešimas skrendant 
į salą laivu‘i Itasca, kad jie tu-i 
ri gasolino tik pusei valandos, 
o niekur jokios salos nema
to.

Skėriai apipuolė 
prerijų valstijų 

’ laukus
KANSAS CITY, liepos 11.—. 

Kansas ir kitų apielinkės pre-* 
rijų laukus apipuolė tiršti skė
rių pulkai, kurie baigia nai
kinti pasėlius. Skėrių taip tir
šta, kad jais nukloti yra ir vi
si keliai.

Ūkininkai kaip įmanydami 
juos kovoja — degina, šluoja 
ir nuodija. Dabar pagelbon at
ėjo mažyčiai uodų rūšies vabz
džiai, kurie naikina skėriu^ 
greičiau, nė žmogus spėja juos 
naikinti. Jie minta skėrių krau
ju ir jų kūnuose deda savo 
kiaušinėlius, nuo skėriai vei
kiai ^}išta.' Bet dabar yra bai
mės, kad tie vabzdžiai, netekę 
skėrių, apipuls žmones. Tikri
nama, ■ kad jie misdami skėrių 
krauju išauga du sykius dides
ni, negu misdami žmonių krau
ju*.

lie
jo

COUNCIL BLUFFS, Ta. 
pos 11. — McAlexander, 
žmona ir jo sena motina žuvo 
gaisre, ktfris užklupo juos an
trame augšte jų namo.

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ąr tqli. . 
nTT 6921 SOUTH 
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Hcmlftck 5640 
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THE WORLD AT 
AGLANCE

Daughters cf America, Rejoice!
Three aptątąp4in# Amęrįęap 

womęą ą^ąrtįąd lionofa^y 
doctor’s degrees duringį, one 
week in June, 1937. tylrs. Elea- 
ro|‘ JlQQsęvęlt, Fiyst kądy of 
the Land, was made an hon- 
orary Doctor of Laws by John 
Mąrshąll fiotlĮege pf Ląvy, 
Kątharįne Cornell ąnd Helen 
ilayės were ęjtęd as Poefor 
Letters by Elmira college.

To ąwa*d ayęh degrees fp 
leadįng schpjąrą ąpd JUrists, 0 
fampus soįdiers ąnd stąfęąnąęn 
is ppf ųiicpniĮnpPt Būt tp giye 
thęm tp aėtresąes—thąt 
have been unthinkable 'blas- 
phenąy in the “gpod old days” 
when wc«nan’8 plape wąs ml- 
ly ip the honte—dąys that 
both Hitler and Mussolini ąre 
trying to bring back. For ip 
Shakespeare’s day, poets, who 
rankęd above actors, we^e des- 
cribed as '‘the most unprofitahle 
If those men of song were raį 
garded as “drunken parasites” 
and “beggardly wretches”, as 
rogųes and vagąbęnids, actors 
were aįmost too lpw for vvoręls.

Birt fortunately since the 
day of England’s greatest poet 
the tiny acorn of democrący has 
grown into. an oak mighty en- 
ough to include women in its 
ennobling shade. The right 
to hold real estate, to sue for 
divorce, to vote, in many iii- 
stances to šit on juries—those 
are some of the tangible things 
that democrący has brought 
to woman.

A pentu^y a$o Oberlin coh 
lege first opened the portals 
of hififher learning to women 
on the šame basis as'to'Meht. 
Then .vvas planted in this coun- 
try fhe seed of freedom and 
enlightment for the “sex” that 
has grown to Jiąrvpst ip suęh 
women as Mrs. Ropseyelt apd 
Miss Perkįns in polifics, Clara 
Bąrton and Jąne Addanis in 
medicine and sočiai worK. Ą- 
melia Eąrhart in aviation, Ed- 
ith Wharton and Willa Cather 
in lieterature, and Katharine 
Cornell and Helen Hayes on 
the stage.

Į)aughters of America, Re
joice J For to you as to few of 
your sisters over the wotrld is 
givep to a fair field 
elimb to Parnassian 
of fame.

KUR HITLERIS ATOS
TOGAUJA—Vokietijos dik
tatoriaus AtJoJfo Hiperip 
vasarnamis Herphtesgadene, 
Bavarijoje, kpr jis dabar 
gyvępą. —Ącme Photo

as fhat of the mother, accord
ing to Jqhn A. Ęhodęs, Jr., 
presicįpnt ' of the Ąmoricąn 
Ąsspcįąfiąp pf MotPF Vphjcle 
Administration. Seven times 
the ąpcidęntą ąnęl pęąriy three 
tirpęs tbę ęjęafhs chapged tp 
thę much-feąred bloly-puf re- 
sultęd frqm įmpropęr Įęft 
turns, ądds NĮr. Ęhodeą. Whįle 
even in warm weąthęr mąny 
mptorįsts fąįl tp sigpąl their 
intentiop to turą, thę arnount 
of cąrĮęssnęss ją mųch. greąt- 
ep in ^yinter.

The sensible motorist who 
intepds to turn first gets his 
car into the proper lane; then 
clearly and in ample time he 
signals his' intention. Finally, 
before' beginning to turn, he 
waits to bfc stfre that the dri
ver bebind hąs upčĮerstpod the 
signal. When a good driver in- 
fends to slow dqwn, to tųyn, 
or to stop, he always gives the 
proper signal.

For the wise motorist knows 
that, if he negleets to feignal 
properly, for him and for oth- 
ers death may be just around 
the corner.

Spain wquld lagf spipmęr have to wjn. Todąy, wjth Hitlep ąnd 
crirsljed tlię revolf in ą few VĮpssolįpi ąjreądy ppmiRitįed

Aid from ĘitĮer ąpd 
Mussolįni eąųįdepl Gpperąl Frąn- 
co ąnį jais insų^ąts to cąpture 
Badajoz and Ąfąląga; to ąppear 
bęfprę fhe gątęs of ĄlądrĮd; 
then to thręatėn fl^ąt city įjy 
attaeks at Gaudajalata and on 
the Madrid-Valencią hįghwąy. 
Such aid enabled Franco to de^ 
stroy Guearnįca, to take Bil- 
ląąp, tbe Pittsburgh pf Spain, 
and tp pjovė op Sąptander.

Now Mussolini’s newspapej- 
IL POPOVO P’Į'Į’LIĄ forecasts 
the early fall of Madrid, while 
ręliahle repprts. show thąt II 
Duęe is plannįnį fo sepd regu- 
ląr d^visions of the Italian ar- 
rpy to ręęnforęe the Spapish 
ipsuj-genfs. \

Įf Qeperąl Frapcp, strongly 
aidęd by HitĮęr ąnd Mpssęlįpi, 
be wįl| sėt up there a fą^cistic 
Įįįctatorahip frięndly tp both 
Gepnąny ąpd Itaįy. Wifb Spąįn 
ready to drive her fąseist dąg- 
ger jptp the baPk of Rępubli- 
cąn Urapce, thąt country will 
fįnd her ban^s Urge|y tįęd 
when Hitler is ręącjy to stąęt his 
ęlrivp ągainst S^ęęho-ąloYąhi^ 
and the Ųkraine., Ąnd fąseist 
Spain, by playing bąli with II 
Duče, will eut Frąnce’s Commu
nications with her 'colonies in 
northern Afrįca. For republi- 
can France su<ch a sicuątion 
means surrender or war. ;

tp the ipąųrgępį ęąuse, fhe 
nęecj fpr a mąnly ąų4 ątąfęąr 
mžmlikč Rfilicy tnwar4 the Spa- 
^jsb civil war ią„ much -greater 
pp the pąft pf Ęnįląnb ąhcį 
Ffanę^. .

If England and France real- 
Įy wąnt tq, save fhęir pwp pres- 
tigę, and if they genuinely 
want to ptevent ą general Eu- 
ropeąp Ąyąp, fbpy piųąf pą|l fbp 
bipff of Per FyębRr II 
Dųcę. Tp Greąf PFifąįp

ąpd Frąppe will l|ave to mo“ 
hih^e Ihefr navjęs ip Spanish 
AVąfęr? tftep $ay tq Hitlpr and 
Mhssplįpi: V'Qet aut o,f Spain 
and stąy out!”

§pęh a policy pf fįppipess and 
real statesmanship, backed by 
the sea-smight of France and 
'England and supported by the 
moral solidarity of the other 
demoeratie nations of the 
world, will speedily clear the 
Geppaaps and Italiąns ouf of 

ąpd hepcę heąd off Eu- 
vope’s

, U^Pranešimas
r Pinigų Taupymams

sayws and loan as^o-
CIATION QF (-T)WA«(1 (liFOkfmu Ji
MrMfl lMLBWWWlHrt*

.stelft IhviAemUs.
™Tr /yF

»

šįpję bendrovėje, kur įpilė-

Mrs. Ąnejifl K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Wes|ern 
Ąve., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blapketš ir Ot. 
Moterims ir pĮer- 
ginopis patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

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

HOSDLĄND—CHICAGDi |ll.
Tel, PŲU-MAN lW-8$77

——:—TT11—r 1 '.".'i rn "• ai

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

2400 WEST MADlSOfl STREET.
Yaį. 1 iki 8 po pietų, (į iki 8 vak.

T«|. Sepley 7330
Nąmų telęfopąą prunswidk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuų 2 iki 4 įr nuo 7 iki 9 
vai., lĮedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Į® eraL Savinos
^AND' LOAN ASSOCIATION

AKIŲ SPECIALISTAI

—T-

KITATAUČIAI

Death Corner

1034

8

grinding pf

the

I

CLO8ED 8UNDAY

<W
135 SO. STATE ST.

not 
that

out of her 
the mother

ip tĮie 
heights

the 
her 
hįm 
her

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4414-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Room 1230

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

Telefonas Yards Q994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami aęba perkant naų- 

jus Insurance 
INFORMACIJOS DYKAI.

CHIGAGO R. E. FINANCE CO. 
108,01 Edbrooke Avė., Chicagp

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CH1CAGO, ILL.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

i to
RM ofrom M u ' >

JiįSimiięę ę^rpąratĮop, W^hington,

DUPPĄM BASKGLĄS ANT PIRMU MORGIČIŲ

Del informacijų kreipkitės i

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

DENTISTAS
4645 So, Ashląnd Aye.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

■ OF ętiiCAęo
220? WEST CERMAK ROAD

TeĮppįiųnę PA^AL 8887 BĖN J, RĄžANAUSRAS, Rašt.
'L ..JI y.."X' ... 'J" "ILV A Į'UrCT" ■?!' ' ' U lL.,f L1 H ...................

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖR1T $4
Sąlygos I SAVAITĘ i

DR.: O’CONNELI~

•TS

LIETUVIAI

Phone CANĄL 6122
rr

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 
2201 West 22nd Street

Valapdos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredolnis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avehue

Telefonas Republic 7868

metodus X-Ray ir k.tokius ele- 
prietąisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagąl susitarimą

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius 
tros

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 182ą .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. A. J, Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vąį. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iKi 9 v. vak. Treciamenjais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFąSAS IR REZIDENCIJA 

4300 Sq, Fairfįęld Avė 
Tel. Ląfayette 8016

S, M. SKUDAS 
7Į§ ^Vęst 18th Street Phone Monroe 3377

Klausykite inusų LieĮuvškų radjb programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vaį. vakaro, iš W.H.F.C. ętoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

TURIME
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE?

r >

S, P. MAŽEIKĄ
3319 LitUanįcą Ąvenuė. Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituąnica Avenue

... ... .. .....................   , . -rrr--;..,
LACHAWICZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Place ; Phone Canal 2515

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Lašt summer, by patrpjling 
the Spanish coast, Great Bri
tam and France could easily 
have kept German and Italiąpf 
help from flowing to Generąl 
Franco, and thus haye insured 
an early crushing of the re- 
volt. Bųt tĮąe prįtish ęąbįąet 
dicį npf then wąnt Įoyulist Spain

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

zYroupd the
Death h/rbecj arpuntf 

corner for ą mother ąpd 
four-yeared son. Bringing 
home from pre-school,
mind on the evening dinner, 
the mother turned off for her 
residence with only a quick 
look ahead, ,but withouX either 
glancing into the rear-view 
mirror or putting out her hand 
to indicate her intention. A 
sickening erash, a 
metai!

When dragged 
overturned sedan,
had suffered only a few bruis- 
es. Būt her son, a mopiept 
before babbling. happily Abopt 
the day at school, was dead 
with a broken neck. Neglect 
to signal with her hand her 
inteption of turning meapt 
death around the corner to 
that mother’s darling son. Fpr 
the driver behind could 
read her mind and know 
she was going to turn.

Death lurked around 
corner lašt year and pounced 
on 1700 persons, while his 
brother, Injury, reached out 
his hand and grabbed 90,Q00 
— all because of such neglect

Heading c-ff Europe’s War
The drift policy of Greąt 

Bfitain and France towąrd 
Spain’s civįl war. is briRgmg a 
general yyar neąrer and nearer 
to Europe, according to such 
studentą of internątįqnąl af- 
fąirs as Edgar Apšei Moyvrer 
and Williąm H. Stoneman. For 
this policy, by encouraging 
Įlitįer and Mussolini to cĮig more 
and more deeply into Spaip 
through bapkifl# General Frap- 
co and his fascistic insurgents, 
means that Germany and Italy 
are day-by-day getting a big- 
ger stake in the success of the 
Spanish insurgents, just likę 
a ipan who steacįily raises his 
bet op a race horse. The bigger 
the stake of Hitler and Mus- 
soĮini in Spain, the more they 
will risk, before they will loose 
that stake by pęrmitting Ge
neral Franco to be defeated.

• Except for aid in soldiers 
and armąmenfs fo the insur- 
gepts from Italy and Germą- 
ny, tho loyalist governpicnt of

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė, 

Teį. Republic 8402 *
POCAHQNTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ...../........... tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ......     '•

" .. j.... ."t i ' i ,

ATIDARYMAS
NAUJOS BUDRIKO 
KRAUTUVES!

3409-11 S. HAĮjSTĘDJST.
Vėliausios mados ir ątyliaus. 
rakandai už prienamas kainas 
Kiekvienas pirkėjąs ap’ąikys

GRAŽIĄ DOVONĄ!

Visi 1938 mados račĮios iš
krauti ant parodos: Philcp, 
Zenith, RCA Victor, Generąl 
Electric, Grunow ir Radionas

$50.00 nupląidps už jūsų 
seną radip

Naujos 1938 m. skalbyklos, 
Norge, Ąpex, Thor,- Maytag, 
General Electric ir Crpsley. 
Kainos po $39.50 ir aukščiau.. 
Elektrikinčs Ledaunes. Kai
nos' sumažinĮos po $69.50 ir 
$£9;50 lengvais išmokejįmąis

Jos. F. Sudrik,
* ■ •-

ĮNCORPORĄTED
3417-2Į S. ĘALSTED ST. 

TęĮ. BpuĮęvąiid 7010

Budrikė 
WCFL — 
3 vakare.
Panędėliąis
A. A. F. - 
vakare.
Ketvergais WHFC—4420 K., kaip 
7 valandą.

programai: v Nedėlioj 
970 Kt nuo 7:80 iki

ir Petpyčiontfą W- 
920 K.Jcaip 5:00 vai.

John F. Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V/

AMjBULANCE . KZ
PATARNAVIMAS S 6

.. .:... . .-DIENĄ IR NAKTĮ- N f i.. ... DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1712 

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

■ tįi’. LAFAYETTE i 0727 

r’t-r-rl #>--* 4 koplyčios visose 
L—^ 2^ L^d l Chicagos dalyse

......... 'K 
..................... ------- ----------------

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicągos,
Cicero

Lietuvių j 
Laidotuvių
Direktorių
Ąsoęiaęįjos

4348 Sp. Gąlifprnia Avenue
J. LIULEVIČIUS

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

įr Nakti

Yards U39

Phone Lafayette 3572

Phone Honlevard 4139

Ą. PETKUS
1410 South 491h. Gourt

1646 46th Street

Cicero Phone Cicero 2109

Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

SKYRIUS: 42-44 Ęast 1Q8th Stęę^t

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS
i 4704 $Oi Weętern Avė.

Tel. Pullman 1270- - - - - - - • 1 -

!)k. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS '

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurįs 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromąs 
su elektra, parodančią mažiausiai 
jRąįdas. Specįalė atyją atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreįvos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Bouleyard 7589

Kiti Lietuviai Dakįąrai____

Doctor Manikas
PHYSIC1AN-SURGEON

4070 Archer Avenue
<• Tel. Viginia 1116

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

~____ Draugi j oą Nariąi.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

Cor. of 35th and Halstęd Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SQ. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

’ DENTISTAS
6558 So. Westęrn Ąve. 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
■* 2-ros lubos'

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies \ Ligos 

jo Specialybė
Valandos.: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1638 So. 50th Avė.
Tel. Cicęro 3656 

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Pivaronas situąci 
pašnabždomis pa-

Tačiau p 
ją pataisė, 
prašydamas vakaro vedęjo pa- 
įkviesti p. Karpių tarti keletžkeletą

Lietuvos Sportininkų Sutiktuvės

Suvėlavo keturias valandas, kai autobusas

Cai nori užtikrinti p. Karpių, Karpius. Juk ir jis pats yra ga- 
<ad kiaulės ir dabartiniu laiku nęs kiaules.
sietuvoje yra netik ganomos, 
;et ir prausiamos;
dau’ės netik neša garbę Lietu-
/ai, bet turbut geriau Lietuvą viešnios skirstėsi, 
garsina, negu Karpius per savo
-Dirvą.” . ---------------------

' !Pas mus, Pittsburghe, p. Pi-i 
kelio pardavinėjamus lietuviš- j 
kus kumpius gardžiai valgo ne- 
;ik lietuviai, bet ir svetimtau- I hai. O valgydami lietuvišką 
kumpį, sužino apie Lietuvą ir 
žino, kad lietuviškas kumpis 
/ra tikrai skanus.

Kaiulių ganymas nėra taip 
blogas darbas, kaip sako ponas

Po Karpiaus kalbos vakaro 
Lietuvos' programas buvo baigtas'ir pra- 

• sidėjo šokiai. Kiti svečiai ir
kviesti 
žodžių.

“Tautiškų dvasių šaperonas” /
P-hui Karpiui pradėjus kal- 

______  _______ ______ . . /bęti, tųojauš pasirodė, kad kal- 
Pittsburgho lietuviams už tokį kas, tarti keletą žodžių. Jis bu- ta* ne taip sau paprastas veikė- 
šaunų sutikimą ir širdingą pa-1 vo nuvykęs į New Yorką pasi- jas, bot tikras “tautiškų dva- 
rėmimą ir publiką supažindino tikti sportininkus ir kartu su 

jais sustojo ir Pittsburghe.
P-ui Juškai pabaigus kalbėti, 

vakaro vedėjas adv. Schultzas 
programas eina’ 

ip kviečia sporti- 
--------- ----------------------------- , t:-ucvO — 'ninkus publikį palinksmint dai- 

Arturas Andriulis; 5-tas, Leo-'nomis. P-as Ąugustauskas pa
nas' Puskunigis; 6-tas, Aleksas 'kviečia spdriimnkuš susirinkti 
Jakutis, 7-tas, Anupras Tarnu-1 į vieną būrį ir sudainuoti kele

tą dainų. Sportininkai susiren-
Prisiminė ir apie sklandyto- ka ir, vadovaujant Juozui žu-

minusiai pad-ėkojo komiteto ir sportininkų komiteto iždinin-

su svečiais sportininkais.
Sportininkai \

šių” “šaperonas.” Pradėjo nuo
tautiškų dvasių sustiprinimo, 

apgailestaudamas, kad

—Reporteris.

i v .vi rb’jj i i ’ *i •. j* u Į Pradėjo nuo Stasio šačkaus. pareiškė, kad SUlllZO; išbuvo Plttsburghe nepilnai dieną 'Antras buvo Vladas Bakunas, 3 fPrib užbaigos i 
. ■ ’ - --------------- - . —sLeonas Baltrūnas: 4-tas —' ninkus oublikl

taip vadi-
komunis-

sutiktuvių

PITTSBURGH, Pa. — Liepos 
8 d. įvyko tos šauniosios Lie
tuvos sportininkų sutiktuvės, 
prie kurių taip ilgai buvo ruo
šiamasi vietinio komiteto. Ko
mitetas buvo sudarytas iš Pibts- 
burgho tautininkų sandariečių, 
prisidengusių bepartyviška 
skraiste. Jie įtraukė tokiu bu-- 
du į darbą keletą čia gimusių 
jaunuolių ir keletą, 
namų, bepartyviškų 
tuojančių biznierių.

Šis sportininkų
Komitetas buvo sudarytas ne 
Pittsburgho lietuvių praktikuo
jamais ir žinomais budais. Mat, 
praeityj pas mus, Pittsburghe, 
sudarant tokius ar kitokius ko
mitetus, jei tik laikas pavely
davo, tai pirmiausiai būdavo 
kreipiamasi į Draugijas ir iš 
Draugijų atstovų būdavo suda
romi Komitetai, šį kartą neva 
buvo kreiptasi į Draugijas, bet 
tik į tas, kurios yra prielan
kios tautininkams arba' tik į 
tuos Draugijų veikėjus, kurių 
prielankumas buvo užtikrintas 
tautininkams — sandariečiams. 
Dažnai tokie veikėjai buvo pa
rinkti ne Draugijų susirinki
muose, bet tik taip sau pava
dinti.

' Reikia pasakyti, kad ir SLA. 
3-čias apskritys buvo tautinin
kams sandariečiams “‘nekošer” 
— buvo apeitas, nors kituose 
tautiniuose darbuose SLA, ap
skritys visados aktyviškai da-. 
lyvaudavo.

Jei komitetui pavyko neblo
gai sportininkų sutiktuvių rei
kalus sutvarkyti ir sportininkus 
tinkamai sutikti, tai už tai kre
ditas priklauso ne sandarie
čiams — tautininkams, bet jau
nam, čia gimusiams lietuviui 
advokatui Schultzui. Jis buvo 
komiteto pirmininku. Būdamas 
Pittsburgho universiteto futbo
lo komandos coach pagelbinin- 
kas, netik kad mokėjo neblogai 
visą reikalą sutvarkyti, bet į 
susiktuvių darbą įdėjo daug e- 
nergijos.

Lošimų nebuvo.
Ruošiantis prie sportininkų 

kų sutiktuvių buvo manoma, 
kad Pittsburghe bus galima su
ruošti kokius lošimus, kad spor 
tininkai galėtų parodyti savo 
gabumus. Bet laikui bėgant 
gautas pranešimas iš centrali
nio komiteto, kad sportininkai, 
užtruks Pittsburghe tik vieną 
dieną ir kad nebus galima (turė
ti jokių lošimų.

Komitetas buvo sudaręs tam 
tikrą programą tik vienai die
nai, l^e lošimų. Laukta sporti
ninkų atvykstant, kaip 12 vai. 
dieną. Trumpai sakant, viskas 
buvo paruošta minėtam laikui. 
Pasirodo, kad ir čionai susida
rė visai nepermatytos^ kliūtys.

1 Sportininkams vykstant busu iš 
Baltimorės į Pittsburghą, busas 

’sulužo ir sportininkai pavėlavo 
net 4 valandas.

Tada, žinoma, teko atidėti iš 
kalno paruoštą programą ir 
tenkintis vien <tik vakariene, 
kuri buvo rengiama* Piliečių 
svetainėje. Jūsų reporteris tu
rėjo laimės dalyvauti sutikime 

- sportininkų stotyje ir j rengia
mą vakarienę tegalėjo pribūti 
kiek pavėluotai. Todėl, jei apra
šant vakrienės iškilmes bus ko
kių netikslumų, lai skaitytojai 
malonės man atleisti. Tas bus 
įvykę gal dėl stokos kai kurių 
informacijų.

Vakarienė '.
:Ą'

Atvykus į Piliečių svetainę, a- 
pie 11 vai. vakaro, jau svečiai 
*r viešnios sėdėjo’ prie stalų ir 
^algė skaniai keptus viščiukus. 
Jūsų reporteriui komiteto narys 
Antanas Jenulevičius parūpino 
vietą prie stalo, pas. duris, o 
mandagiosios veiterkos — stalų 
pata'rnatojos, atnešė ir kepto 
viščiuko..

Vos pradėjus valgyti, štai, 
jau ir programas prasideda. 
Petras Pivaronas, atsistojęs pas 
svečių sitalą, pareiškia, kad pro
gramas jau yra atidarytas. Jū
sų reporteris, palikęs savo kep
tą ■ viščiuką pasieniu slenka 
arčiau prie svečių stalo, kad ge_ 
riau girdėjus jų kalbas ir ge
riau isitėmijus visą programą.

Pasidairius po svetainę, matė
si daug senų pažįstamų. Tarpe 
pažįstamų ir nepažįstamų buvo 
ir Clevelando Kaziukas Kar
pius. PamislijaU sau, tai dar ir 
pasišventimas to Gedimino ka
valieriaus.

Ponas Pivaronas, atidaryda
mas programą, pareiškė, kad 
šioje vakarienėje dalyvauja ir 
amerikonų, kurie lietuviškus 
darbus daugiau remia, negu ne- 
kurie lietuviai. Išrodo, kad šio- 
ji<’pastaba buvo taikoma ka
talikams ir socialistams ar gal 
kitiems. Nors aš nesu įgaliotas 
kalbėti varde katalikų arba so
cialistų, bet galiu atsakyti, kad 
vakarienėj matėsi^ daug katali
kų ir socialistų veikėjų. Prie to, 
neteko girdėti, kad soicalistai 
arba katalikai butų boikotavę 
sportininkų sutiktuves.

O kai dėl rėmimo lietuviškų 
daibų, tai p. Pivaronui visai ne
pritiktų akmenimis svaidyti 
“pačiam būnant stikliniuose na
muose.” Pittsburgho lietuviai 
dar nėra pamiršę, kiek p. Piva
ronas rėmė antrą skridimą. Ne 
tik kad p. Pivaronas antram 
skridimui nėra davęs nei cen
to, bet labai daug yra prakai
tavęs, kad sulaikius ir kitus 
nuo to skridimo rėmimo.

Ponas Pivaronas po savo kal
bos perstatė komiteto pirminin
ką, advokatą Schultzą vesti pro
gramą. Adv. Schultz pasveikino 
svečius ir sportininkus, pasaky
damas atitinkamą prakalbėlę. 
Jis perstatė svečią iš Lietuvos, 
sportininkų vadą Vytautą Au- 
gustauską kalbėti. Svečias pir-

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER ' :

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
ĄPDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• r.uo Langų išdaužomo

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
lo automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki 
kuri linkp visoje Am erų 
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

lynas; 84as, Puzinauskas.

jus: Pyragių ir Ožkinį, kurių 
šiame vakare visai nesirado, nes 
jie dalyvauja sklandytojų lenk
tynėse.

Žukas ir Kriaučiūnas
Pabaigus Lietuvos sportinin

kus perstatinėti, prieita ’ir 
prie Amerikos lietuvių sporti- 
ninku, kurie kartu.su Lietuvos 
sportininkais grįžo iš Lietuves, 
ir Rygos lošime pagelbėjo Lie
tuvai laimėti, būtent: Juozą Žu
ką ir Feliksą Kriaučiūną. Ponas 
Ąugustauskas netik kad persta
tinėjo Lietuvos sportininkus, 
bet ir supažindino publiką su 
jų gimimo vietomis ir kokio 
mokslo jie atsiekę mokykloje. 
Pasirodo, kad beveik visi Lietu
vos sportininkai yra aukštesnių
jų mokyklų mokiniai.

Publika visiems sportinin
kams karštai plojo.

Išrodo, kad Lietuvos sporti
ninkai, nors dar nelabai seniai 
šioje šalyje, bet jau yra nuo 
kelionės ir nuo vaišių šiek tiek 
pavargę. O paVargimą, turbuĮt, 
padidino nepaprasti karščiai. 
Bet, vistiek, turi pakankamai 
gyvumo, ir mandagumo, o ypa
tingai chicagietis Juoz-a's Žukas 
tai, turbut, daugiausiai pasižy
mi savo jnąndagumu ir gyvumų. 
Sukinėjasi kaip koks vijurkas. 
Gal būt, dėl tos priežasties, kad 
Žukas šioje Dėdės Šamo žemėj 
jaučiasi kaip ir namie (nors jis, 
turbut, ir Lietuvoje jautėsi kaip 
namie).

Perstatoma kalbėti Pitthsbur- 
gho Universiteto atstovė, Mrs. 
Mitchell, kuri, praeitais metais 
važinėdama po Europą, buvo 
nuvykusi ir į Lietuvą. Mrs. Mit
chell savo kalboje pasigerėjo 
Lietuvos Uiversitetu ir abelna 
mokyklų tvarka. Taip pat pasa-; 
kė, kad ją Lietuvoje pasitiko* 
Juozas Žukas, ir’ apleidžiant 
Lietuvą, ją Juozas Žukas išly
dėjo. <

Paskui buvo perstatytas chi
cagietis A. Juška, centralinio

, vadė vali j Ant Juozui Žu
kui, sudainuoja keletą liaudies 
dainų, kas publikai labai pati
ko.

Bet aš žiu'riu ir Stebiuosi, ka's 
čia pasidarė, kad Clevelando 
Karpavičiui nėra- kviečiamas 
kalbėti. Karpius, sėdėdamas prie 
stalo, tik žvalgosi šen ir ten. 
Ir, be abejonės, kaipo Gedimi
no kavalierius,' nekaip jaučiasi, 
kad jisai lieka taip pažemintas 
Pittsburghe, nes Pittsburgho 
tautininkai, ypatingai Pivaro
nas, yra geriausi jo dvasios bro
liai. Argi galėtų užmiršti savo 
kolegos ? • •

Kaip išrodo, Pittsburgho tau
tininkai nebuvo užmiršę savo 
“frento,” bet prisilaikė tam tik
ro atsargumo, kad nepagadinus 
vakaro geros nuotaikos ir kad 
nepasikartotų istorija su Kur
piaus prakalbomis. PittsBurghe.

Man tikrai buvo gaila žiūrė
ti į tą Clevelanęlo “didvyrį.” c* - r •

kartu 
šiame vakare dar nesiranda la
bai didelių tautiškų “dvasių 
stiprybių.” Gaila, kad nepasa
kė kokių. Thrbut p. Karpius tu
rėjo mintyje Smetohos Seimo 
narius, kurie yra atvykę į šią 
šalį, bet šiame vakare nesirado, 
nežinia dėl kokių priežasčių.
Kiaulių ganymas kenkia tautiš

kai dviašiai
P-as Karpius savo kalboje 

skuhdėsi, kad Amerikos lietu
viai eina prie ištautėjimo. ir dėl 
to, kad Amerikos lietuviai at
važiavo į šią šalį, kada feietuvo- 
je dar nieko gero nebuvo. Au
gindami vaikus, jiems nieko ge
resnio apie Lituvą nėra pasakę, 
kaip tik apie kraulių ganymą. 
Jei jų vaikai kada nepaklausy
davo, tai tėvai gaudydavo vai
kus, k*ad vešią juos į Lietuvą 
kiaulių ganyti.

Tai dėlto čia gimę lietuviai 
greitai išitaulėja ir atsižada, Lie
tuvos. O dabartiniu laiku Ame
rikoje tikrų - ger^ lietuvių esą 
labai mažai. O oe tautiškos dva
sios iš Lietuvos tai ir tie išnyk
tų, sako Karpius. <

Dėl tautiškų dvasių Reporte
ris nemano ginčytis su p. Kar- 

■ pium, bet dėl kiaulių ganymo,

DIDŽIAUŠIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000.009 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektri- 
klnes ir plumbingo reikmenis.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK KOAD
Tel. SEELEY 6761

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyjį? galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai • 
susilo&it—publiką pra- 
jupkinsit — pravirk- 
dinsit.

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

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
/ 4 veiksmų di^ma. Lošia 7

vyrai ir 2 mo- 
terys ............. .

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vįeno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys ........

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6

\vyrai ir 3 moterys“**

,o- 35c

Užsisakydami pr’siųs.k/te mo- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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J. and N. CURRENCY EXCHANGE, Ine.
|§19 West 35th Street

Tuoj ’į vakarus nuo Halsted Street'
Mes taipgi išlėl<®iam Money Orderius, Kdlektuoj am Qazo, 
i d

VALYTI JŪSŲ SIENAS IR VUDVORKĄ-SU

PILSEN
KWIK KLEAN

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA.
' PAS JŪSŲ MALEVOS AR

• GELEŽIES DYLERI.

/ ? AIIKIektros ir Vandens Blla’S'. '' 
9:00 A: M. iki 6:00 P. M.

Reikalaukite DEGTINES
.» • • •> ■ / 'c . t ■: . ‘

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NABIAIS

Už praeitų metų -indelius JA (\f.
MUSŲ NARIAI GAVO.......  ..........Hr /C

Del informacijų >
; ATVAŽIUOKITE BILE ,DIENĄ < '

arba pašaukite •
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

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

Tom Taylor
■ 2 Metų

senumo
Ik STRAIGHT

■ KENTUCKY
BOURBON 

DEGTINE
- 90°

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSEv , 1 » , I

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS .

NAUDOKITE . BOT
VAISTUS, kuriuos įlfl|W | flį

PARŪPINO
' — -------------------

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb bb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

. lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką ąrba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIIS.st
ANTANAS G. KARTANĄS. Savininkas

, 2555 West ()9th Street
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai
nupigintos!
® Ateikit ir susipažinkit su musų Nau- 

. ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
urentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

y■ A ' » v

kartu.su


NAUJtfeTtOS, ChI<!ago, m. PirmaHiems, liepos 12, 193*?

NAUJIENOS
•ihe Lithnanian Daily 

Htbnshed Daily Exe«pt Suaria? by 
Hms LitfcbaMaa Nęmi Pate. Ine.

1789 8oath Halateri Street

Sabscriptton Rate*:
|8.0Q per year in Canada
15.00 per year outside of Chicago
|8.00 per year in Chicago 
8e per ėopy.

Entered as Second CJass Maiter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Murch 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiehų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Visakym* kaimu
Chleago je—palto:

Metams  ____ ___ ;________  >8.00
Pusei matų ___ _____    4.00
Trims mtnesiams ;_________ 2.00
Dviem minesiains_______ 1.50
Vienam minėsiu! .................... ;75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ___  8c
Savaitei ____   18c
Mėnesiui ..................   75c

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj,
z paltu:

Metams _ $5.00
Pusei metų ..... .........................   2.75
Trįms mėnesiams ^.............  1.5Q
Dviems mėnesiams _____   1.00
Vienam mėnesiui ........_____  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(AtpiįiriU)
Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnėsiams ....;............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su 
; . .... , ..

ura.
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Dar 8 Milionai Bedarbių
Amerikos Darbo Federacijos apskaičiavimu, Jung

tinėse Valstijose dar tebėra daukiau kaip 8 milionai be
darbių. > * /

Nuo sausio mėnesio iki dabar 1,497,000 bedarbių ga
vo darbą pramonėje ir žemės ūkyje. Pernai metais per 
tą patį laiką 1,588,000 bedarbių buvo pasamdyti. Iš to 
matyt, kad nedarbo mažėjimas šiemet eina lėčiau, kaip 
pernai. -'/ii -#i.

Dabartiniu laiku pramonės atsigavimą Jungtinėse 
Valstijose trukdo. daugiausia tarptautinės prekybos 'at
slūgimas. Tos industrijos, kurios dirba eksportui negau
na išsitiesti dėl “kvotų” ir'kitokių kliūčių; įvestų įvairio
se šalyse prieš svetimų prekių įgabenimąi

Pagerbtas Dr. K. Grinius
Buvęs Lietuvos respublikos prezidentas, Dr. Kazys 

Grinius, kurį taig begėdiškai buvo užpuolę nakties metu 
gruodžio (1926 m,) “pučininkai,” jau yra daugiau kaip 
70 metų amžiaus. Jo gimtadienis buvo perėito gruodžio 
mėn. 17 d. .■ • ,!

Tos datos Lietuvos visuomenė niekuomet neužmirš, 
nes lygiai už 10 metų prieš tą dieną, kai Lietuva rengėsi 
savo prezidentą pagerbti, sulaukus jam 60 metų am
žiaus, būrys jonvaikių, apsirengusių karininkų uniformo
mis, atėjo apie vidurnaktį į jo butą neva pasveikinti jį 
gimimo dienos proga ir, atstatę revolverius (kaip bandi
tai, kurie daro “hold up*), jį suėmė.

Bet, kad ir Dr. K. Grinius jau labai senas žmogus, 
daug vargo matęs^savo gyvenime ir turi silpnas akis, bet 
jisai nesiliauja darbavęsis žmonių labui. Jisai yra ne tik 
didelis visuomenininkas; bet ir giliai atsidavęs savo pro* 
fesijai žmogus. Ypač daug jėgų jisai yra padėjęs, kovo
damas su džiova.

Lietuvos draugija kovai su tuberkuliozu, pažymėda
ma Dr. Griniaus nuopelnus šitoje srityje, pasiūlė jo var
du pavadinti A. Panemunes sanatoriją.

Šitam jo pagerbimui, be abejonės, karštai pritars ir 
plačioji Lietuvos visuomenė, kuri jį pažįsta, kaipo vieną 
savo kilniausiųjų ir simpatingiausiųjų veikėjų.

Dr. K. Grinius, ačiū, diėavms, ne “tautos vadas;”

> I in.....

SPORTAS SU “SVEIKA ,
MARIJA.”

X ------r—-------- . ■—

Kunigų .^Aįherik^” surado 
“tikrąb priežastį,” dėl ko Lietu
vos sportininkai laimėjo krep- 
šiasvydžio rungtynes Europoje. 
Paslaptį jai atidengęs vienas iš 
pačių sportininkų, Puzinaus- 
kas.

—Ar žinote, kodėl męs laimė
jome? — taręs tasai asmuo;

“Gi todėl; kad musų ko
manda kiekvieną dienų iš ry
to skubėdavo j didžiausio 
karžy£iškumo mokyklą — į 
bažnyčią išklausyti šv. Mišių. 
Musų vadas p. Kriaučiūnas ir 
p. Ta'lzunas tai ypač mumš 
pabrėždavo; O jtou prieš pra
dėdami rungtis, įbėgę j spor
to aikštę, visų pirma mes vi
sados stosiimdavome vieni ki- 
tieftiss už rankų ir pusbalsiai 
sukalbėdavome vieną ‘Sveiką 
Mariją’! žiūrovai stebėjosi, 
ką mes darome. Bet mes tik 
Vieni galėjome geriausiai 
tuomet pajusti, kokia milži- 
niškša galybė yra maldoje. Po 
tokios maldos mes visados 
jausdavomės kokios ne
paprastos elektros perimti. 
Į>ar daugiau toji maldos galy
bė man paaiškėjo per pasku
tinį susigrumimą su italais..,?
Tai įdomu; bet kažin ar ge

rai, kad New Yorko savaitraš
tis šitą paslaptį viešai paskel
bė? Juk ją sužinos Italijos 
sportininkai, tai jie kitą kartą, 
susiremdami su lietuviais, irgi 
ims kalbėti poterius — ir kas? 
tuomet bus? Kriaučiūnas, Ta'l
zunas ir Ppzinauskas sukalbės 
vieną “Sveika Mariją,” o italai 
dvi — ir laimės!

Jeigu lietuviai sportininkai 
ims kalbėti prieš kiekvienas 
rungtynes po dyi arba tris 
“Sveika Marijus,’’ 'tai Mussolini 
palieps kalbėti pb pehkias arba 
po dešimtį, ir kadarigi jisai yta 
diktatorius (su kuriuo dagi ir 
pats popiežius gerai sutinka), 
tai sportininkai bus priversti 
jo įsakymus pildyti.

Tuomet, jeigu lietuviai neno
rės pasiduoti, galės atsitikti 
taip, kad sporto komandos, su
sitikusios rungtynių aikštėje, 
turės valandų valandomis kalbė
ti “Sveika Marijas” — ir joms 
nebeliks laiko bėgioti ir kamo- 
liiis metyti.

i u ii m

Taigi ar nebūtų buvę geriau, 
to paslapties spaudon nekelti?

Ginčai Dėl Svastikos
Čikagos čarterio jubiliejaus iškilmėse, tarp;kitų tau

tinių grupių, įr vokiečiai turės savo “dieną.”
Grupė Chicagos vokiečių; kuri susiorganizavo Vokie

čių Dienos programą sudaryti, pagamino didelius plaka
tus, uždedama ant jų nacių svastiką. Prieš tai užprotes
tavo Amerikos Vokiečių Kultūros Sąjunga; kuri mtono, 
kad hitleriškas ženklas daro negarbę vokiečių kultūrai.

Bet Vokiečių Dienos rengėjai teisinasi, kad jie var
toja svastiką ne politiniais sumetimais, o tiktai dėl to, 
kad tas ženklas dabar yra Vokietijos valstybinis ženk
las. Jie žada savo programe neturėti jokių prakalbų ir 
tenkintis tiktai muzika.

Bet jeigu taip, tai kam tuomet reikia svastikos? De
mokratinėje Amerikoje tas hitleriškos diktatūros ženk
las taip tinka, “kaip (anot tos vokiečių patarlės)

Pradžios mokslui pa
skirta apie 20 mįL lt

Kaunas — 1937 m. Valstybės 
biudžete pradžios mokslo įstai
goms paskirta 19 mil. 615 tukst. 
400 lt.

Etatinių tarnautojų pągrind. 
atlyginimui 15 mil. 640 takšt. 
400 lt., už tikybos pamokas ti* 
kybos' 
lt., už 
tukst. 
miems
500 lt., viso- sų įvairiais prie- 
dais TS mil. 719 tukst. 10 lt. 
i lakiųjų Inebylių

šviesti ir liaudies universitfe- 
tams 15 tukst. lt., mokytojų 
kursams 4 tukst. lt., Išvykoms 
1 tukst. lt.j pedagoginiams mu
ziejams ir parodoms 1 tukst. lt.

mokytojams 975 tukst. 
atskiras pareigas 6J8 
960 lt., laisvai samdo- 
tarnautojams 58 tiikst.

^loins 20 tukst.. lt.,v suaugusiems dalu. '

LENKIJOS GUDAI

“Vilniaus žodis” rašo, kad 
Tautinis Gudų Komitetas priė
mė tokius nutarimus:

' ■ - 5.' ■

“Visuotinas Tatititiio Gudų 
Komiteto susirinkimas, pri- 

. tardamas ligšiolinei Komiteto 
politikai, kuri visiškai atatin- 
ka šios dieiios reikalavūmus,

* jgąlidįą sayo vykdomąjį or
ganą — Tautinio Gudų Ko
miteto prezidiumą — kad ir 
toliau plėstų nepriklausomą

• deinolcratišką ideologiją", ir 
bendradarbiautų su visomis 
kitomis tautomis.

•' i , ’ '. ■; ;

“Tautinis Gudų Komitetas, 
kaip nėpriklausomoš gudų vi
suomenės Lenkijoje reprezen
tacija, atkreipia dėmesį į pa
čius svarbiausius tiesiog gy
venimo spiriamus Lenkijos 
gudą rėikalus, būtent:

“i. Gudų gyvenamuose plo- 
tuosė įvykdyti žemes refor
mą; žemę išdalinti gudų ma- 
žažeiriia'nis;

“2. Palengvinti mokesčių 
naštą ir savivaldybių prievo
les;

“3* Besiskirstan tiems7 į 
vienkiemius parūpinti indivi
dualių įlgatefminių paskolų;

“4. Tautinė gudų koopera
cija'; kuri apimtų gudų gy
ventojus;

J

“5. Tikros pačių žmonių 
renkamos; o ne Valstybės ad
ministracijos įpirštos savival- 
dybės; “5 >

“6. Pagal dabartinę kons
tituciją ir kitus galiųjatičitis 
įstatyihųs apie, privalomąjį 
gimtąją kalba mokslą, turi 
būt pasipinta; gudų vaikams 
pradžios Tnokykla', taip pat 
gudų švietimo ir kultūros vi- 
suomęnipių organizacijų tvar 
komas suaugusiam jaunimui 
mokslas;

“7-8, Liautis iš bažnyčių 
pamaldų ir pamokslų gudų 
kalbą šalinti; visa, kas sii ti
kyba surišta, turi būti gudų 
kalba; 1 \

“9. Seimą ir Senatą rinkti 
tpkia tvaka’, kad gudai, pa
gal savo gyventojų skaičių, 
turėtų ir savu» atstovus.”

Kas bus ir kas yra
Seimas, kuris visada su valdžia sutinka ir valdžios re

miamus sumanymus.vienbalsiai priima. — Laukia
ma naujos konstitiicijbs, kuri nieko nauju į Lietuvos 
gyvenimą neinesk — Tautininkai į visaą įstaigas 
skverbiasi. s

. . I' ' ,

(IVJųsų specialaus korespondento Lietuvoje)

Pas mus pavasaris eina visa- Mat, įtikimasis kad iki birželio 
me savo grožyje. Smagios sąu- 
lėtos dienos. Pavasario darbai 
tiek mieštuose, tiek kaime pa
čiame savo įkarštyje. Z ■

Visuomeniniame ir pelitinia
me gyvenime nei šiokių pava- 
šariškų skaisčių dienų nematy
ti; nei darbuose įkarštis pasi
reiškia'. vŠtai veik be jokių saįme di
desnių kalbų buvo priimtas val
stybės biudžetas. Vienas iš sei
mo riarių, vidaus rėikalų minis- 
terijos^ valdininkas, smulkme
niškai »tą biudžetą atrėferavo ir 
pafekui visų atstovų rankų pa
kėlimu - 
priimtas

Tai labai raitotos parlamentas 
ir, žinoriia, dar klusnesnis. Sei
mas šią saVo sesiją baigęs jato 
išsiskirstė. Pabarais turėtų su
sirinkti tik rudenyje/ ęėlrstjp- 

blogir maistu ir apre* riai kalbama,3kad? jią}bufc Ne
paprastai , sesijai sušauktas.

Atbėgo lenkų kareivis
„   .. — 4

Kybartai—Šiomis dienomis
ties Vyštyčių į musų pusę at
bėgo lenkų K. O. P. dalies ka* 
feivis Pranas Ilnickis, kuris 
drauge atsinešė šautuvą, žiu-, 
rontis ir šovinių. Jo paties pa
sakojimu, jis esąs ukrainietis 
ir negalėjęs pakelti žiauraus 
lepkų persekiojimo. Nusiskuto* 
dė labai 

i

biudžetas vienbalsiai
>, .? v ■■■ ■ ■ v4 * _

mėnesio jau busiąs paruoštas 
naujos konstitucijos projektas 
ir įseimas busiąs sušauktas nau
ją konstituciją priimti.

Aišku; kaip tik nauja konsti
tucija bus priimta, šitas seimas 
bus paleistas ir nauja krašto 
atstovybė bus šaukiama pagal 
toaūją konstituciją. Naujosios 
konstitucijos nuostatų, be jos 
Tbngėjų% tur būt, Veik niekas 
daugiau nežino ir. Tik tuomet 
sužinos, kai ji bus sfeimui pa
tiekta svarstyti. Nėra jokių a- 
bejonių, kad šiame seimo sąs
tate butų naujos konstitucijos 
projektas, nepriimtas, šitas šei
mas darys tai, kas j am bus pa
lesta. )To(įčl Visai tikra, kad 
dar šiemet mes turėsime -naujį 
konstituciją.

Bendrai kalbamą,-kad naują 
konstitucija \bus sudalyta kor- 
poraty viniais,^pagrindais. į

Bet iš višo mažai kas galvą

suka dėl busimos naujos kon
stitucijos, nes visiems aišku, 
kad iš esmės nieko naujo ne
bus. Gyvenimas kaip ėjo, taip 
ir eis sena savo vaga. Juk to 
gyvenimo vairuotojais pasiliks 
tie patys asmens. Ir jiems, o 
ne kam kitam ruošiami tie nau
ji gyvenimo nuostatai, kitaip 
tarus jų nurodymais tiesia
mi nauji teisiniai gyvenimui pa
grindai.

Tąi butų labai skaudžiai ap
sirikta, < jei kas pamanytų, kad 
vyks kokių nors staigių atmai

nų, visokių netikėtinumų: bus 
taip buvo i/ kaip yra. Staiges
nės atmainos gali įvykti tik ki
tais keliais, bet jų taip pat ne
tenka/ šiuo metu laukti. ' %

Atvažiuos pas jus du seimo 
atstovai; būtent, mokytojas 
Kviklys ir agronomas Gilvydis, 
abudu neabejotinu tautininku, 
tai galėsite ’ pasiteirauti, kokiais 
pagrindais numatoma keisti 
konstitucija. O gal, kai juodu 
atvyks, jau bus įvykęs faktas, 
— na, tai tuomet ką gi? Teks 
jums pasiteirauti, dėlko taip 
viskas staiga buvo priimta, net 
plačiau to ^klausimo viešai ne- 
padiskusavus, arba nesudarius 
tokiam svarbiam klausimui riš
ti krašte, na, sakysime, kad ir 
dabar labai ne madoje referen
dumo.

Tautininkai iš esmes pasisa
ko, kadi jie esą net demokratai, 
taigi ir (tuodu atvykę atstovai, 
tilt’ būt, šito negalės paneigti, 
arba bent užsiginti... Taip, pas 
jus tik tokiais ir reikės pasiva
dinti. Tai jie galės jums išaiš
kinti, dėlko nesudarytas kitas 
būdas konstitucijai priimti, ar
ba bent šitą klausimą principi
niai išrišti.

Pagaliau butų galima šitais 
laikais net dar kilnesniais pasi
likti ir pasitenkinti tą klausimą 
leidus visai liuosai spaudoje pa- 
diskusuoti ir dėl jo savo nuo
monę pasisakyti.

Jei sakoma, kad krašte turi
mas neabejotinas gyventojų pa
sitikėjimas, tai juo labiau gali
ma spauda -pasitikėti, lįitąįp ji 
skaitytojus prarastų, jei nepa
lankioje dvasioje šituos klausi
mus tautininkams spręstų, ar
ba tikriau tarus, tik dėl jų pa
sisakytų... •

Tai tokie paprasti dalykėliai, 
dėl kurių net kalbėti netektų, 
bet musų gyvenimo sąlygose jie 
turi pirmaeilės reikšmes. Na, 
tikėsime, kad tuodu tautos at
stovai pas jus j svečius atsilan
kę į visus tuos klausimus visai 
atvirai ir nuoširdžiai atsakys....

Juk taip turėtų būti, — atsa
kysite jus. i

Taip, Ątlanto vandenyno van
duo visur vienodas ir lygiai jis 
visoms savo žuvims reikalin
gas, bet tos žuvys jarpe labai į- 
vairios: viena kitą smaugia, 
viena kitą ėda.

Mes visi1 esame sūnus vienos 
tautos. Mums visiems vienodai 
rupi musų tautos žemės liki
mas. Visi norėtume, kad musų 
tauta nevirstų bastūnais, tai ką 
turi neprarastų, kad musų tau
tos želtiėjė klestėtų tiesa ir tei
sybė, nuoširdumas ir atviru
mas, kad čia žmogus žmogui 
netarnautų įrankiu kitų, arti
mo pasipelnymui, kad čia iš
nyktų bent galimai išnaudoji
mas, kad visi lygiai savo darbo 
vaisiais naudotųsi, bent savo 
artimų neskriaudžiant, bet taip 
nėra.
; Platus^ Atlanto vandenynas. 
Gyvybes sudėjo Darius ir Gi
rėnas iki j? nuga'ėjo, daug var
go mate, daug nemalonumų pa
tyrė F. Vaitkus iki jį perskri
do, ir nemažiau kentėjo tie, ku
rie šituos skridimus ruošė.

Ęet Atlanto vandenyse dau
gybės įvairių gyvių gyvena, ku
rie toli vienas kitam nėra 
draugiškai nusiteikę, bet platus 
Atlanto vandenyno vandens: 
daug tenais ir laisvės ir erdvės.

Maži musų tautos žemės, bet 
daug joję neteisybes it mąža 
nuoširdumo! Turėsit^ gerą pro
gą visais tais klausimais su mu
sų tautos atstovias pasikalbėti,

jų nurodymais tiesia-

jei tik jus ir jie atvykę norės 
tokius klausimus liesti.

Tai sakau todėl, kad visi gy
venimo faktai rodo, kad jus sa
vo tautos likimu, kad ir svetur 
ir tarp ssvetimųjų gyvendami 
esate labai ir labai susirūpinę 
ir tai visai natūralu; juk esa
me broliai vienos itautos, visi 
vieno' likimo lydimi. Visiems ly
giai rupi, koks rytojus mus 
laukia.

Jūsų geros intencijos ir čia 
mums Lietuvoje likusiems daug

stiprybes teikia. Mes praradom 
galimumą čia Lietuvoje tarp 
savęs apvirai ir nuoširdžiai tar
tis ir kalbėtis, tai bent ten ana
pus vandenyno atvykus tautos 
atstovams jus galėsite su jais 
kitose gyvenimo sąlygose atvi
rai pasikalbėti. Nebus ,tų šešė
lių, kuriuos Čia mes turime!* 
Mat ,tie visi esame lygioje po
litinėje būklėje. Pas įus tokių 
monopolių nesama.

(Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos
Gargždai Plečiasi Kruopių Sensacija

• r

i

/ Gargždai—Gargždai per ke^ 
lėtą metų žymiai padidėjo gy
ventojų skaičiumi. Be to, mies
telyje, labai žymi yra statyba. 
Kur prieš kiek metų buvo ne
toli tagavietčs kūdra,’ dabar 
ten stovi mūriniai namai, o 
kūdra jau seniai užpilta, kurios 
ir ženklo nebeliko. Pastačius 
Kauno—Klaipėdos plentą, mies
telis dar daugiau įgaus gyvu
mo. ?

Gargžduose didžiausia ir gra
žiausia yra Klaipėdos g-vė. 
Ji yra gražiai sutvarkyta. Iki 
pat Mažosios Lietuvos sienos 
yra apsodinta iš abiejų pusių 
medeliais. Kiekvienas medelis 
turi apie save suremtą mdįnę 
'baltai dažytą tvorelę. Tokia alė
ja gatvei ir visam miesteliui 
teikia daug grožio. Reikia pa
žymėti, kad Gargžduose 
sutvarkytų gatvių yra ir 
giau.'

taip 
dau-

Streikavę Darbininkai
Liko Be Darbo

KRUOPIAI. — Gegužės 30 
d. Kruopių klebonas pasakė la
bai “graudų” pamokslą apie 
civilinę metrikaciją, aiškinda
mas, kad civilinė metrikacija 
tai šeimų nelaimė — tikinčių
jų pražūtis, be to, liepė vi
siems, kiek galint, melstis, kad 
tą “koronę” Dievas atitolintų 
nuo “šventosios Žemaitijos”, 
“dabar, sako, vadiname “šven
tąja Žemaitija”, o kaip, sako, 
vadinsime tuomet, kai bus ci
vilinė metrikacija.

Prašė parapijonų, kad sek
madienį š. m. VI. 6 d. visi 
skaitlingai susirinktų į bažny
čią, bus didžiausi atlaidai, o po 
pamaldų bus mitingas, daly
vaus katalikiškos organizaci
jos, rašysime prašymą, rinksi
me parašus ir siusime vysku
pui, tegu jis daro žygių, kad 
neįvestų civilinės metrikacijos 
(Cenzūros išbraukta).

Biržai—Astravo dv. lentpiu- 
ves darbininkai metė dąrbą, 
reikalaudami pakelti atlygini
mą. Lentpjūvės savininkas P. 
Variakojis atlyginimą pakelti 
atsisakė, o nedirbančius darbi
ninkus atleido nuo darbo. Vie
toj atleistųjų dabar dirba to 
paties dvaro mėnesiniai darbi
ninkai. Atleistieji dirbo akordi- 
niai ir uždirbdavo 3—4 lit. per 
dieną.

Užsidegė Mergaitės 
Draubužiai Auto

mobily

Žemaičių Plento Darbi
ninkai Prašo Pakelti

1 Uždarbį

Ketvirtadienio vakarą auto 
mobily bežaidžiant, užsidegi 
7: metų mergaitės drabužiai 
Jei ne* atsitiktinai ėjęs praei
vis, ji gal butų ir sudegusi 
nes ji be vienos rankos negalė
jo durų atsidaryti. Ugnis kik 
degtukams eksplodavus.

Ji yra Virginia, duktė Johr 
Klytta, gyv. 6343 S. Ashlanc 
av. Ji nugabenta į apskričio Ii 
goninę.

Ra^einiai—žemaičių * plento 
statybos darbininkai dabar už 
vienų valandą gauną 40-50 et. 
Jie rangovams įteikė prašymą, 
kad uždarbį pakeltų iki 60 et. 
per valandą. Kaddngi rangovai 
atsisakė darbininkų reikalavi
mą patenkinti, tai vakar dar
bininkai darbą nutraukę.

LIETUVOJE PLEČIA
MA ČERPIŲ GAMYBA

PUOLĖ C. I. O. — Amen- 
kos Darbo Federacijos pre
zidentas William Green, 
kuris pereitos savaitės pa
baigoje atakavo C. I. O., pa
reikšdamas, kad tas komite
tas padarė cĮaugiaų žalo^ ne
gu gero darbitoinkų i kiiasąto 
C. I. O. atsakė, kad, /' Grccn 
žodžiai tai “darbiųinkų iš
daviko kliedėjimai.” . .

Acme Photo

Po didžiojo karo, atstatanl 
sudegusius kaimus bei miestus 
gana plačiai buvo vartojam? 
stogams dengti skarda. Keliaii 
paskutiniais metais musų kra 
šte pradėjo gausėti čerpių sto 
gai, o kartu su tuo išaugo ii 
čerpių gamyba. Stambiosio; 
plytinės, kurios aptarnauji 
miestus, statybos sezono meti 
čerpių nespėja gaminti. šiu< 
metu kiekvienas kvadratini! 
metras čerpių stogo kainuoji 
apie 2-3 litus.

Miestuose dabar praplečiani 
čerpių stogų rajonai. Čerpėmis 
keičiama skardą. Mat, pasiro 
dė, kad čerpių stogai ‘praktiš 
ki ir pagražina miestus. Nu< 
1932 metų Kauno miesto sa 
vivaldybė reikalavo čerpėmis 
dengti namus tiktai Nemune 
;r. Neries pakraščiuose <r Kau 
no šlaituose, o dabar čerpit 
stogų rajoną praplėtė ir prie 
miesčiuose. čerpių gamyba 
kaime skatinti, kad ūkininką 
savo stogus dengtų čerpėmis 
žemės Ūkio Ministerija yra pa 
gaminusi kelis čerpėms dirbt 
presus. Juos ji skolina kaime 
plytinėms. Be to, nemokam?) 
duoda nurodymų bei patarimų 
kaip mažoje kaimo plytinei* 
čerpes gaminti. Dabar yra rtw-

*. - X j . ■ S t

šiamąs -kaimo pl^tynių- įšplęt;- 
mo planas; Nuitihtoma išpiešti 
kaime nė tik plytų, bet ir čer
pių gamyba.

Tsb.
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NAUJIENOS, Chicago, UIPirifta3iems* liepos 12, 1937

Namai ir Žemė
Kodėl Statyba Užmiestyje Gyvesnė Negu Mieste
Žmones įvertina saulę, tyrą orąKaip jau daug karti; buvo rašyta šiainę skyriuje* naujų namų statyba? užmiėstyje eina gana sparčiai, o miesto ribose beveik visai nėka statomi gyvenamųjų namų. Tam randasi daugelis fcriežAsčįų: gal būt svarbiausia iš • visų bus pigumas ir erdvumas;Mieste statyba yra suvaržy- ta daugybe statybos reguliacijų* kas sudaro daug aukštesnius kaštus* o, antra, prisieina labiau sugausti faamas prie namo.Šiais laikais žmones labai išmoko įvertinti saulės šviesą, švarų orą, ventiliaciją ir erdvumą. Nors ir prisieina daigiau laiko Sugaišti Važinėjimui į Užmiestį, bet žmogus džiaugiasi būdamas arčiau prie gamtos.

“Subsistance” Farmos.Pavyzdžiui, viena žymi firma praėjusią vasarą pradėjo parceliuoti ir pardavinėti taip vadinamas. “subsistanCe” far- mas, tai yra mažučius ukiUs, su 120 per 120 pėdų gabalu žemės arba didesniu, kur už- budavoja 4 arba 5 kambarių namelius, su gafadžiais, višti- ninkais ir kitais reikalingais trobesiais. Namai įrengti su visais miestiškais parankamais. žemėj žmonės gali užsiauginti pakankamai įvairių daržovių, vaisių, gėlių, taipjau vištų bei kitokių naminių . paukščių. Nekuria net išlaiko karvę bei keletą ožkų o ožka, sakoma, yra biedno žmogaus turtas. Be abejo, tokie “ūkininkai’* visi turi eiti dirbtuvei! užsidirbti sau kasdieninį pragyvenimą, o namie gaunami iš ūkės produktai yra tik priedas. Kaina panašių ūkių yra gana neaukšta; pradedant nuo $4,000 ir aukščiau iki $6,500. Ta firma jau išbu- davojo ir pardavė virš 50 sodybų. Pradedant su šia savaite, pradės statyti dar apie 1,200 panašių ūkių ir tikisi visus išparduoti dar šįmet. Randasi prie So. Harlem Avė. ir W. 125th str.Apart tos firmos, yra ir eilė kitų, kurioms irgi neriiažiau už šią sekasi. Ūkiai parduodami gana mažais įmokėjimais. Balansas išmokamas $30 į mėnesį ar kiek daugiau.Panašios rųšies statyba yra praktikuojama ne vien apie Chicagą, bet ir ’ priemiesčių daugybės kitų didesniųjų miestų, priemiesčiuose.Išparceliuotų Liotų Užteks Kelioms Gentkartėms
Federal Housing administraci

ja perspėja saugotis naujų 
sub-divizijų.Federal Housing administracijos apdraudos direktorius Fredėrick M. Babcock perserg- sti tuos, kurie rengiasi pirkti liotug namų statybai bei spe-

kuliacijai. Administracijos pa-

reikalų, jei bent norima surasti budus pigių namų kolioni- jų išvystyttdii su didesniais plotais Žemės.Kadangi naujų liotų parceliavimas nėra dar įstatymais draudžiamas, tai spekuliacijos tikslais vis yra atidaroma naii- | jos subdivizijos, o tas kaip tik Įsuksią miestui naujų kaštų* privedant patarnavimus, o gyventojams j— aukštesnių taksų ratas.Naujose subdivizijose pirkę liotus labai retai gali greitai naudotis, o ilgesnis laukimas padaro daug bereikalingų kaštų ir tuomi lioto kaina' vietoje būti žemesnė, pasidaro dar aukštesnė nėgU jau esamoje įrengtoj subdivizijoj. 1
Savaitės 
TransakcijosPraėjusią savaitę Chica'goje parduota 1,041 nuosavybės, Keitės $1,618,566. “Morgičių” padaryta 650 už $3,433,433. Naujiems namams leidimų išduota 36, jų vertės bus $618,- 475.Industrijine Statyba Chicagoječia sužymėsime stambesnius projektus paskelbtus, bėgyje savaitės industrijiniams įtiks- lams:A. Schwill & Co. statys salyklinių grudų sandėlį, South Chicagoje prie 103 ir Av. C., vertės $750,000.Union Speėial Machine Co. statys naujį triobėsį prie Or- leans ir Kinzie strs., vertės $150,000. .The Krapp Froge Co., 5301 W. Roosevelt Rd. statys priedą rūmams, vertės $85,000.Trans-American Freight Lines, Ine., statys didžiulį garažą prie 21st ir May st., vertės $50,000.Chicagos grekai statys bažnyčią prie HarriSon ir Central avės., vertės $375,000.Spulkos Per Mėnesį Išskolino $123,129,000Suvienytų Valstijų Spulkų Lyga raportuoja, kadv bėgyje gegužės mėnesio spulkos per visą šalį išskolino $123,129,000 namų paskolomis. Iš tų $36,- 264,000 nuėjo naujų namų statybai ; $44,556,000 pirkimuinaujų namų, o likusioji, dalis pataisiymams ir perfinansavi- mams.Iš to matome, kaip stambią rolę spulkos lošia Nejudinamo turto biznyje.

. ... U l.l. , .1

Namų Kainos, 
Nuomos Kyla

S *1 ”

Tik tapo paskelbtas rapor-

MAŽAI ŠEIMYNAI

jie,ruti
TftAY

IČITCHtN

UTI LITY

LIVING DINING D.OOM .

Viršuj įkivyzdys ir dviejų aukštų tanai gražaus mūrinio namo mažai šeirhy- nai. Antram aukšte yra du miegamieji kambariai, maudymosi kambarys, ir kelios spintos. Pirmam aukšte—virtuvė, sandėlis (vietoj skiepo) ir gyvenamas — valgomas kambarys. Tokio namo pastatymas nedaug tekašttiotų ir mažų įplaukų šeimynoms jį rekomenduoja Federal Hoųšing Administration. >būdavojimo industrijoje, trumpoje ateityje tikimasi žymaus pakilimo, kaip namų kainose, taip ir nuomose.Lietuviai pereitą savaitę pirkę - par davę namus
jama takšavimas nejudinamų nuosavybių, ne daugiau kaip vienu nuošimčiu tikrosios vertės. *šis taksų /pakėlimas kaip tik visus sujudino kuo gyviausiai stėhgtis ir visokiais budais reikalauti tą sumanymą padaryti įstatymu kaipJei pasisektų tą įstatymą

pravesti, tai nejudinamasis turtas—namai ir žemė—galėtų daug laisviau atsikvėpti. Suprantama, tas užduotų miesto ir valstijos politiškiems tėtušiams daug naujų rūpesčių, r kokius šaltinius surasti, naujiems taksams surinkimui reikiamos sumos pinigų valdžios ir viešųjų įsįtaigų palaikymui; M

IŠ LIETUVOS
LIETUVOJE KASMET 
SUGAUNAMA 3,500,- 

000 KG. ŽUVŲLietuvoje, neskaitant lenkų okupuotos Lietuvos dalies, yra apie 130,000 ha vahdenų. Tą plotą sudaro 41*200 ha Kuršių įlanka* 23,100 ha upių, 62,800 Ha ežerų ir 2,000 ha dirbtinių tvenkinių, be to, yra Baltijos jui-os pakraštys 95 kilometrų1 ilgumo. Didesnė vandenų dalis, yra valstybės nuosavybėje. Vykdant žemės reformą, valstybės nuosavybėn buvo paim-j ti visi ežerai ir upės, bet vėliau upės, išskyrus Nemuną, Nerį ir Nevėžį* perduotos krantų savinihkąms. Tuo budu valstybės nuosavybėje liko tik pėr 10,000 ha upių* 55*550 ha eže- kų ir 376 ha dirbitinių tvenkinių. Valstybinius vandenis Žemės Ūkio Ministerija nuomauja žvejams. Ežerus per varžytynes nuomuoja 3-12 metų, o upes vieneriems metams. Vidutiniškai už 1 ha ežerų imama metinės nuomos 3 litai, o už 1 ha upės 1-3 lt.Dabar vidutiniškai per metus Lietuvos vandenyse sugaunama apie 3,500,000 kg. žuvų. Specialistų nitomone, žvejybą
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Full-flavored

—perfect 
for cookingl
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, KELIAUKIT PATOGIAI
i Air Coiuiitioned Vagonuose 
Bagažas galima pasiju

j plauką New Yorke.
Pasitarkit su savu Laiva

arba laukit VVABASH
NICKEL PLATE 

ROAD

pasiųsti iŠ jūsų 
resideheijos tiesiai j laivų pHė^

išplėtus butų galima sugauti 
iii 8,000,000 kg. Žuvų,

TbK

it perfect for sandvrichee. And for 
cooked dtehes yon can depend on 
this American Cheeee to mėlt 
perfecify.

darytais tyrinėjimais pasirodo, 
įd (labar išparceliuotų liotų 

»ra Wtįek daug nuo praėjusio
i o, kad normaliam namų

liOms į gentkįrtertis Ir nėra bes I
irtos priežasties kodą turėtų 20 nuošimčių brangiau negu 

būti atidaromos naujos subdi- metai laiko atgal. >
vizijos, be specialiai svarbaus į "Mflpl

tas Nacionalio Susivienijimo 
Real Estate Tarybą, kur nu- 
rddpma, kad ^84 uliošimČiai mie- 

šįmet Už nuosavy
bes pirkdami moka nuo 10 iki

Dėl žymaus pakilimo kaštų

praėjusios savaitės, šie lietuviai pirko bei pardavė nuosavybes Chicagoje ir prie- miesčiūosėr'J. B. Seibutis pirko ant kam po Acher avė. ir Ncwcastle avenue.L. Slankewisz pardavė Kolin avė. prie W4 62 St.M. Stelmokas pardavėS. Troy St. prie 46 St.C. Songaila pardavė ant Hoxie avė., prie 46th St.C. B. Shipnis pirko* ant Indiana avė., prie 57th St.Tai tiek surasta rekorduosė lietuviškai skambančių pavar-

antant
So.So.

Real Estate taksų pakėlimo atbalsiai
Savininkai ir brokeriai susi

rūpinę; bijo naujų taksų 
pakėlimo ateityje. paS-

Pinigus daugiausiai taupo darbininkai uždirbąi'$i,500 - $2,50$ j metus
Jie ir daugiausiai namų perka; spulkoms 

jiems daug pagelbsti

MOTERYS...
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai. $1. j 0

INI AUJIENOS
1739 So. Halsted St. LCHICAGO, ILL. A

Suvienyti; Valstijų Spulkų Lyga praneša patirtus fkatus apie tai, kas daugiausiai taupo įsigijimui gyvenmųjų namų. Pasirodo, kad darbininkai, už-, įdirbantieji nuo $1,500 iki $2,- 500 į metus, yra geriausiais taupyto jais ir jie daugiausiai perkasi vieno arba dviejų pagyvenimų pamuš lengvais išmokėjimais. Biznieriai ir daugiau uždirbantieji darbininkai yra labiau^ palinkę pasilikti renduotdjais, negu savininkais, o jei jie perka, tai perka didesnius pamuš ir perka už “cash”’. -

kad .butų lengviau už namą išsimokėti.: r •

Taksų departamentui kelbus naujas taksų ratas nuo nejudinamų nuosavybių ir pasirodžius, kad taksai už pereitus metus yra dikčiai pakeliami, kilo nemažas susirūpinimas ir sujudimas tarpe nuosavybių savininkų ir real estate brokerių bei jųjų esamų organizacijų.Jau visur mitingaujama ir* tariamasi, kas reikia daryti, kad sulaikius pakėlimus ateityje. Reikia atminti, kad per paskutinius kelis metus, fede- ralė valdžia nepaprastai daug pinigų išleido Chicagos miesto įmonių remontavimui, gatvių taisymui ir kitokiais budais miestą pinigiškaį gelbėjo. O kas bus kaip ta pagelba pasibaigs, jei jąu dabar rodo reikalingu taksus kelti? Galima tikėti, jog dar daugiau Kahidys pakelti.»
t. . : ' ■■į;l% ĮstatymasIllinois valstijos legislaturo- je jau seniai guli užmestas įstatų sumanymus, j kad padarius valstijos konstitucijos prie ’dą, kuriame butų aprubežiuo-

Žinoma, *• Smulkus biznierius, būdamas pririštas -ifgas valandas savo biznyje, neturi daug laiko rūpintis namų tvarka ir patsai namas mažiau jį interesuoją. Darbininkas su geru uždarbiu daugiau rūpinasi kitokiais gyvenimo prašmatnumais ir nenori apsikrauti darbu, kurio reikalauja namas. Be abejo, darbininkas, uždirbdamas mažiau negu $1,500 į metus, nebegali įstengti tiek susitaupyti, kad galėti; nuosavybę įsigyti.
,,4l • • ,Darbo žmogus, tik uoliai taupydamas ir galį turėti viltį kada nors tapti savo pastogės savininku. Spulkos tam ir yra organizuojamos, kad darbininkams pagelbėti auginti savo sutaupąs iki reikiamos sumos, kad butų galima apsipirkti naųielį ir duoti paskolą.

, Pasiruošusi Kiekvienam 
r ■ \

Patarnauti.'■ Lietuvių Buda'vojimo, Taupymo ir Skolinimo Bendrovė (Naujienų Špulkh) pagelbės vibiems taupynio1' pasiryžime, kurie; tiki į taupymą. Ši spul- ka jau gyvuoja )daugelį metų ir nevienam yra daug pagel- bėjusi. Ji yra narė Fėdekal Home Loan Banko, moka dalininkams 4 nuošimčius už sutaupąs, neturi perimtų nuosavybių; yra vedama rimtų ir patyrusių viršininkų ir direktorių; laiko savo raštinę atdarą kas dieną, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, sekmadieniais iki 12 vai. diedą, čia galima* prisirašyti ir pradėti taupymo sąskaitą bet kurią dieną ir pagal savoj išgalę. Patarimai ir informacijos yra noriai suteikiama, kaip nariams, taip ir nenariams. Reikalui esant, visuomet reikia kreiptis ypatiškai ar laišku į spulkos sekretorių, T. Rypkevičių, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
n.............

GĖRB. Nattjteaų <kwtyto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkiotą reikalais eiti i taa 
krautuvės, kurios skelbi aki 
Naujienose.
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*-'SB Night and Mornžnc*
mjRiNE Prombte 'a Cleaft,
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DS1 Adu suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
T0R^&^.Wį^ar^0 Oulkiū, vartokite keletą lašu Mu- 

AtVaivin.\Sąrįarnins.Pastįnągins 
U tjfti crĄdnlfc AiallDruggists.

Write, fdr Freę Įįyę Boitk €ox^pąįtiy, Dępt. S.^ Chicago



j maudykles varydama chi- 
cagiečius. štai keli vaizdai 
Navy Pier prieplaukoj, kur 
daugumas subėgo atvesti.

Vedybų skaičius
žymiai sumažėjo
šeštadienį neišduota nei vieno 
leidimo; Crown Point paveržė 

Chicagos biznį
Nuo liepos mėnesio 1 d. kada 

įsigalėjo naujasis, vedybų įsta
tymas, vedybų skaičius žymiai 
sumažėjo, šeštadienį nebuvo iš
duota nei vieno leidimo. Tai jau 
antra tokia diena. Pirmas toks 
atsitikimas buvo liepos 1 d.

Ar čia koks “sėdėjimo strei
kas” niekas spėti nesiįrpa. Fak
tą, be«tgi, ryškus ir negalima jo 
nepastebėti. Birželio mėnesį bu
vo išduota 9,924 leidimai, o lie
pos mėnesį per pirmą dešimtį 
dienų tik 45.

Kaip žinoma naujasis įstaty
mas reikalauja iš susituokian
čiųjų jų sveikatos patikrinimo 
ir, beto, reikalauja pirma užsi
registruoti. Leidimą išduoda 
tik po trijų dienų. Taigi, dėl to, 
šeštadienį ii* nebuvo išduota nei 
veno leidimo.

Kaip Chicagoj vedybų rašti
nės valdininkai neturėjo ką 
veikti, taip Crown Point, India
na buvo labai užimta. Tą dieną 
iš Chicagos 16 porų paėmė lei
dimus.

Gydytojas gali paimti $5.00 
ir daugiau nuo poros.
Sveikatos departamente tai ga
lima atlikti ir visai nieko 
mokant.

Plieno streikų 
atgarsiai

ne-

Areštuota šeši vyrai ir viena 
moteris už neleistinų filmų 

žiūrėjimą

šeštadienį Chicagos policija 
suėmė šešis vyrus ir vieną mo
terį už tai, kad jie žiūrėję j po
licijos draudžiamus kintamuo
sius paveikslus. Suimti yra:

Aiva C. Adams, 4642 Wįnth- 
rop avė.; MorHson Monegain, 
24, 1521 S. Kedzie avė.; Jack 
Starr, 24, 3422 W. Roosevelt 
rd.; Harry Win, 28, 1210 South 
Sawyer avė.; Sunny Ross, 21, 
3442 Flournoy si.; Abe Lasky, 
23, 1835 Augusta blvd., ir Miss 
Mollie Sherman, 21, 3422 West 
15th Street.

NAUJIENOS, Chicago, III,

Čikagoje šiais me
tais automobilių 
užmušta 10% 
daugiau

Pirmadienis, liepos 12, 1937

TINGINIO NENAUDIN
GUMAS — Edward Granpo 
iš VVau'kegan, III., kuris pa
metė $24 savaitinės algos 
darbą ir norėjo gyventi iš 
pašalpos. Šelpimo įstaiga 
patyrusi apie Granpo tingi
nį, uždarė jį kalėjime.

Filmose parodyta tie žiaurie
ji įvykiai, kurie įvyko atmini
mų dienoje South Chicagoj plie
no streikuose.

Filmos pavadintos sekančiai: 
“Mayor Kelly, Wipe the blood 
from your hands” — Mayor 
Kelly, nusišluostyk kraują nuo 
rankų. Ir “The Police Are the 
Gangsters of 1937” — policija 
yra 1937 metų gengsteriai.

Areštas įvyko Jaunųjų Komu
nistų Lygos salėje, prie 3228 
W. Roosevelt road.

Policija išgelbėjo 
nuo minios rankų 
piktadarį

Jei ne policija William Bra- 
dy, 40 metų amžiaus, iš St. 
Louis tikrai butų daug nuken
tėjęs nuo įpyktfsios minios. Jis 
prie keturias dešimt penktos 
ir Wallace tik šnekino vaikus 
ir siūle jiems saldainių. Tai 
pastebėjęs Martin McManus, 
gyv. 4549 pašaukė policiją.

To nebuvo jam gana. Kiek 
vėliau parbėgo namon klykda
mas, sumuštas Thomas Cur- 
ren, 8 metų berniukas, gyv. 
4604 S.- Union avenue. Tada 
jį pasigavo berniuko tėvas 
Thomas Curren ir jo ^kaimy- 
nai. Kada policija pribuvo, jis 
jau geroką dožą buvo jų ker
što ragavęs. Tai’ atsitiko šešta
dienio vakare.

Jungt. Valst. Censo BiuTo 
žiniomis šiais metais automo
bilių nelaimių įvyko daugiau 
negu praeitais metais per tą 
patį laikotarpį.

Per 121 didesniuosius mies
tus, per pirmus šešis mėne
sius tų nelaimių skaičius pa
didėjo 17%. šiais metais jau 
buvo 4,545 nelaimingi įvykiai, 
kai praeitais nitais. tik 3,- 
892 .per tokį pat laikotarpį. Či
kagos mirties skaičius net 
10% didesnis.

čia jau nuvo 354 užmušimų, 
pernai — 327. Kiek didesnis 
skaitmuo priklauso New Yorko, 
miestui. Tenai jau buvo 459 
mirties įvykių ir 394 pernai; 
Baltimore 112 ir 87; Bostone 
76 ir. 71; Cincįnatti 89 ir 63; 
Detroite |77 ir 51, Los An
geles 273 ir 253. Mažiausiai 
Washington, D. C. Tenai bu
vo 84 ir 64.

Ar daug rastųsi 
tokių šiandien?

MADOS
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Norėdami parduoti arba pirkti 
reaĮ estate kreipkitės į mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.
f INFORMACIJOS DYKAI.

I CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

No. 69—EILĖS Iii PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 
lapių knyga .... ......wv

No. '70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori prasi mo
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 fZftč 
punj. knyga ........

No. 68—DEKLAMATORI U S.
Puikus rinkinys eilių ir

1 monologų, 164
puslapių knyga .... ■ **

: lis ?

m;

DABAR RODO PASKUTINES 
z DIENAS

YANNINĄ JEIMO 
Sovietų fjlmoj 

“SONG OF HAPPINESS” 
SONOTONE 

Van Buren arti Wabaeh 
Savaitės dienomiš 25c iki 2 P. M. 

—35c iki 6:30

NAUJAI ATIDARYTAS 
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 West 33rd Street 

Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

BALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

1906 metų vasario 23 d. “Lie
tuvos” skiltyse skaitome se
kančio turinio atsišaukimą:

“24 kuopa L.S.P.A., atsišau
kė per laikraščius, kad atsi
šauktų norintieji grįžti Lietu
von kovoti už jos laisvę. Taigi 
prisidedu ir aš. Aukų in kelio
nės kaštų nereikalauju, reikia 
mums dabar per laikraščius ne
garsinti nieko. Antrašas mano 
toks.;. Revoliucijonierius, 
Spring St., Exeter, N. H.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

17

SEKMApIENY, 
RUGPJŪČIO 8 — 1937 

SUNSET DARŽE
’ H '

135th ir Archer Avė.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

.Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis BAD \ 

BREATH/
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable $
I7ith the best to choose from thesa days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business lito aa in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faultš.

Unfortunately everybody suffers from thla 
ofTensive condition at some time or other—• 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also causė odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and eyerv night.

Listerine halts fermentątion, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-v’U not offend others.

If you value your job and your fricnds, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo,

Don’t offend others • Check 
'halitosis with LISTERINE

KIEKVIENOS Ii- 1 ^RA
RŪŠIES JK.A. > PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai Jums Į mus paraiščiul pritaikinti bu pilnu pa- 

•. pritaikintais pagal skirtingą Rylos rušl 
jums tikrai pad<5s. Vengkite nemalonu-

• mų. Atsiduokite l patyrusio Etfperto pa-
raiščio pritaikintojo rarikas. Ateikite pas
Į VYRAS IR MOTERlė

FltlŽIlTRftTOJAI

BtlkSjimu!
Elastikines pančiakop, diržai, braeeB, 

pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam
KAlNOŠ 

PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

*

KASDIENINIS BIZNIO SS4« 
RASAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit * anglis dabar!

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. 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 .....................
Illinois Lump .................
Yard Screening ..........
Petroleum Pilė Run ......
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump .....
Black Band Lump ......
Chesnut Hard Coal .... .
Coke Kappers ...............

ir kitokias anglis pristatom.

$6.05 
$4.70 
$8.75 
$6.90 

, $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

u

No, 4376 — Be rankovių suknelė 
kaip tik tinka vasarai. Galima siū
dinti iš rayon arba kito kokio vasa
rinio materiolo. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 co_ 
lių per krutinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 

Pašaukit: Lafayette 8980 I prašome iškirpti paduotą blan- 
OKSAS EXPRESSINGtu‘« arba priduoti pavyzdžio 

'numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky« 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristato™ 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue

Tel. YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGVl 'pAGELBA^..........  CEfi

LIGONINĖJE ................  v V
PALAGO PAGELBA CO A

NAMIE už ..... ....................
EKZAMINAVIMAS C-f

OFISE      I
DOUGLAS • PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No______ -

Mferoa —..... .............. per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

KARŠČIAI CHICAGOS 
NEAPLEIDŽIA — Jau ke
lintą dieną temperatūra 
Chicagoje stovi 90° laipsnių 
ųugštumojet vargindama it

• RESTAURANTAI

PETERI PE N

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

., 183 W. Lake St
ARTI PRIE WELLS STREET

NAUJIENŲ PIKNIKAS
"SUNSET PARK” DARŽE 

Sekmad., Rugpiučio-August 8, 1937
Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A

BUS DAUG SURpRIZŲ — TĖMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

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

J PETE YOUNG^ 
82nd and Kean Avenue

THE

v ’ vjeeeEi k

tii i'

VILNIAUS
ALBUMAS

i'll suow 
YOu
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Du priemiesčių 
teatrai rodys 
skerdynių 
paveikslus

/

Du Chicagos priemiesčių te
atrai netrukus pradės rodyti 
pagarsėjusius South Chicągo 
plieno darbininkų skerdynių 
paveikslus.. Vienas iš tų teatrų 
randasi Dės Plaipes mieątėly- 
je, kitas Park Ridge.

Chicagos policija uždraudė 
filmus rodyti. Panašiai pasiel
gė ir Whiting, Evanston ir ki
tos vietos. Gary teatrai norė
tų filmus rodyti, bet nežinia 
ar miesto valdyba duos leidi
mų.

Sekundes išgelbėjo 
Charles Deveikį 
nuo mirties
Ąnt jo vos pergriuvo veran

da; šeši • žmonės sužeisti.

Jaunuolis Charles Deveikis, 
sūnūs namų užveizdos Petro 
Deveikio tik per sekundes iš
truko nuo mirties ar sužeidė 
mo, kai ties 4059 Jaeksnn 
Blvd., lūžo veranda trečiam 
aukšte ir krito žemyn.

Deveikiai gyvena to namo 
pirmame aukšte. Charles De
veikis buvo savo buto veran
doje, bet tik kelias sekundes 
prieš nelaimę įėjo į vidų; Vos 
spėjo jis tą .padaryti, kai pa
sigirdo trenksmas ir trečio 
aukšto veranda krito žerpyn. 
Bekrisdama, ji nulaužė ir an
tro aukšto veranda ir visas me
džių laužas krito su trenksmu 
ant pirmo aukšto.

šeši žmonės buvę verandoje 
trečiam aukšte, buvo sųpki^i 
Sužeisti.^ie ‘laivo “SūsirKRį į 
šermenis; kurios ten vyko. Pą- 
šarvotasai buvo Robert Smith, 
22 metų jaunuolis.

Sužeisti buvo: Mrs. Carpjine 
Schaffer, 49, 3022 Wąlnv$ 
Street, Clarepce Smith, 39, iš 
La Šalie, III.; Donald Smith, 
19, velionio brolis; Marie 
Smith, 40, sesuo; Ida May Dan- 
durand, 1746 Henderson St. ir 
Lawrence Jordan, 4157 Adams 
Street. •

Federalei valdžiai 
reikia stalių, 
malioriaus etc.
Aplikacijas reikia paduoti ne

vėliau liepos 20.

• United States Civil Service 
Commission per kongresmenų 
A. J, Sabath praneša, kad fede
ralei valdžiai reikia sekamų 
tarnautojų:

Senior Cabinet — algos $1,- 
860 į metus.

Senior Cąrpenter — algos 
$1,860 į metus.

Senior Electrician — algos 
$1,860 į metus.

Senior Painter — algos $1,- 
860 į metus.

Tarnautojai yreikalingi sosti
nėje Washipgtone ir jos ąpie- 
linkėse. Aplikąęijas1 darbams 
reikią \ paduoti United States 
Civil Service Commission, Wa- 
shington, D. C., nevėliau lie
pos 20.

Ta pati įstaigą praneša, kad 
Rock ląiand Arsenalui, Rock 
Islande, III, reikia Foremąno, 
“Feundry and Pąttern” dirb-j 
tuveje. Motina alga $2,soq.

Ąplikąęiją Šitai vietai rei? 
tai reikia pądyoti vedėjui, Se- 
yenth N- S, Civil Service Dis- 
trict, nąirjuose Pašto rūmuose, 
Chicagoje (Van Buren and 
Ganai Street), nevėliau liepos 
27.

Permainos Chicagos 
Lietuvių
Parapijose

Chicagos archivyskupijos ku
rija pereitos’ savaitės pabaigo
je paskelbė sekamus permai
nas Chicagos lietuvių parapi
jose.

Kun. J. J. Statkus iškelia
mas iš Town of Lake švento 
Kryžiaus parapijos į Nekalto 
Prasidėjimo * parapiją, Į Stat
kaus vietų Town of L,ake ski
riamas kup. ‘ Mykolas L. švar
os.

Naujai įšventintas kunigas 
S. C, (Jaučius skiriamas į šven
to Petro ir Povilo parapijų, o 
kun. J. p, Stankevičius į st. 
Ohristiąn parapiją.

Remkįtę tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

Šilkinis Išsiuvinėiimas Suknelei

No. 1515į — Uabar išsiuvinėtos suknios ląbai madoj. Ypa
tingai grašiai atrodys jeigu suknelė bus ‘pasiutą iš lininio ma-
teriolo..
— —• —~ !■«» —— .■>'!“Į 1 *—■ — —“ “T . T? —“t .T9J '*W

1 NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DĘPT-,
1739 HąUted St, Chioągo, Pk

’ čia įdedu 1Q centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..... ..................

I ' • ■ ■
Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas,. 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 

. 5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalkai 3180 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mąs Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwell 
St.; P. Kįllis—nut. rašt; 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2608 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu
činskas—kontrolės rast.; J. Kar
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUDO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M, 

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avcnue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bąnkevičius—treasurer,

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri-' 
jan Laupius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevicius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas, Geo 
Jakubauskas; Counsolor; Frank 
W. Chernauckas.

CLASSIFIED ADS

Miscellaneous
frakus

NEBEGIRDĖTI —vNetąip seniai Amerikos laikrąščiąi ra
šte špąltų špąltas apie Wipdsopo herzpgą ir jo žmoną Ame? 
riRietę Wallis Wąrfield (Simpsonienę). Dabar apie juos 
pebegirdeti, Susituokę birželio 3 d., jaunieji apsigyveno 
Austrijoję ir ten dar ir dabąr tebegyveną'. Ėjo kalbos, kad 
jįe ąpsįpirRš dvąrą New Yorko turtdolįų kolonijoje, Long 
Isląnd ppsiąusalyje, ir feil ąpsigyvens, bet ar toms kal
boms ypą pąmątp ■— nežinia'. Dabartinių laiku Amerikoje 
rąndąsi pastorius Jardinč, kuris, ignoruodamas Anglijos 
bą^nyčįps viršininkus, suteikė jąunąvedžiams šliubą. Win- 
dsoro herzogas yra buvęs Anglijos ka'rąiius Ędvąrdas 
VIII, pasitraukęs nuo sosto dčl Simpsonienčs,

Acme Photo; Copyright by Vogue.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO .VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pųząųskąs—pirm, pagelb-, 3427 S. 
Halsted St.; S. Kuneyįčia — nut. 
raštininkas, 8220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 38rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
sierius, 8200 So. Lowe Avė.; J. 
Mąlinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California A ve.; F. Ku- 
nevičia — Apekunąs kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis-*-Apekunas 
Ligonių, 8306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St,

P-- — " ■ ui,—........ ....... ............. .
LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua
nica Avė., Chicago, III.; Pirm.-' 
pągelbininkas — Stasys Bagužas, 

- 3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rąšt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chįcago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, UI.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 8142 S. 
Halsted St., 8 vai po pietų. Chi
cago, III.

Tel. Victory 4965 
BTOGDENGYSTft

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

BRIDGEPOftT ROOFING CO.
3216 So. Halsted RtrecĮ .

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas. > ,

JOE AUGAITIS, 
1608 So. 50th Avė., Čicero, Iii. 

Tel, Cicerą 2688.

For Rent
ANT RENDpS 4 kambarių flą- 

;ąs. Naujai dekoruotas, šviesus, ne
brangi renda, su maudynėm.

827 West 84th Place.*

Situation VVanted
Darbo ieško

PAIEšKAŲ DARBO už bučerį. 
Esu patyręs per 15 metų. Atsako
mi n gas žmogus. Prašau atsišaukite 

1843 So. Halsted St., Motiejus
Uždąvįnis,

Naujas “Naujienų” 
išnešiotojas 
Roselande

Pasimirė
Petras f Mchunas

• ' Ų • * • k •šeštadienį, ;sirdies liga pasi
mirė Petras Balchunas, 61 me
tų amžiaus, gyv. 116 S. Loomis 
gat. Jis mirė staiga, tuoj po 

5ior liuiespįĮOfiYr ' i^aoj4wjinB# į to Rui pąs’i^ąTO' žinoiiąj' Įrenąi, 
nuo pirmos liepos sąyo d'ąTbąJ kad esąs sušilęs 'ir einąs po-

Pranas Bacevičius, kuris iki 
šiol 'įšnešį^ąVa- V ‘’’

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
rąštininkas; Mrs. Mary Warnls, 
8838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Hęlep Chąpųte, 4408 S. Albany 
Avė.—Koht. raštininkė: Leonas 
Klįmąvičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland. Avė., tel. Bou- 
levąrd 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto-

• jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So, TąĮmąp Ąvę.- 
lank. i’r Kontroles rašt.;

KAZIMIERAS MAČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 10 d., 6:10 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Dainų kaime, švenčio- 

.nių apskr., čeikinų parap.
Amerikoj išgyveno1 24 metus 
Pąliko dideliame nuliudime 

gimines ir draugai, o| Lietuvoje 
5 broliai ir giminės.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks antrad., liepos 13 dieną, 
8:00 vai. ryto iš koplyčios į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 

, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velįoųjo siėlą, o iš 
ten bus nulydėtas į £>v. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Ma
čiulio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį, patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Drąųgaj., , 

Patarnauja laid. dir. J. F. Ėu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

Laidotuvėmis rūpinasi Vera 
Vaičkienė.

t?

L1. — '1 .. 'J-■< I I 'H.», ■

Help Wanted—Female ; <
Darbininkių Reikįa

MERGINĄ; abelnąs namų darbąš; 
būtį ar išeiti; nėra skalbimo; pasto
vus darbas; $7,00. Mansfield 9257.

ŠILK SHADE MAKERS; patyru
sios tiktai; taipgi namų darbas. 

King Portilier Co.
1414 So. Wabash.

PATYRUSI MERGINA; gerų virė
ja: namų darbas; bus apmoksta už 
kelionę dėl pasimatymo; $14,00t 

Highląnd Park 2938,
PATYRUSI SKIRT FINISHER 

and Shirt Maker.
GREENWAY LAUNDRY CO. 

3210 Ahnitage.

«

PATYRUSI mergina; abelnas na
mų darbas; išeiti; nėra skalbimo; 
$8.00.

Rogers Park 0476.

MĘRGINA ar MOTERIS; būti; 
abelnas namų darbas; nėra virimo; 
savas kambarys; geras namas; $7 
iki $8. Nevada 1855.

Automobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

nuo $295 iki $225; Nevvberry’s, 1025 
North Clark. -

pervedč Gediminui Diliui, nuo 
10752 Prąirie avenue.

Perimdamas j savo rankas 
“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Ępsoląndiečįų ąt- 
leisfti jei dėl pęrmąinps įvyko 
koks, netikslumas. Pabąr jau 
viskas tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnąuti kuo geriausiai. Jei
gu kas norėtų ^Naujienas” gau
ti į namus, melžiami prąjtiešti 
žemiąu paduotu adresu, o rei- 
kalayimas mielai bus atliktas.

—-S. Dilis,
10752 Prairie Avė.

ilsini, ...h ?
Jis dirbo prie WPĄ. dąrbų,

Chicagosr^Drauffi jų, 
Kliubų Valdybos' 

1937 metams

Ligonių 
Mikolas 

•n Kasparaitis;i'4154 South : Ąrtesian 
Avė.— Knygius; P- Ališąuskas, 
8140 W. 40th Pi- — Bi?nip pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 8116 So. 
Halsted St. KorpespopJentas; 
Juozapas Stulgaitis, 680 W. 61st 
St.—Maršalka, KliubP susirinki
mai atsįbųna kožną męnesį kas 
pirma sekĮVUdienj 12 vai, dieną, 
Holiywood' svetainėje, 2417 West 
48i?d SL, Chicago, Iii- Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė- 
pesiais—nuo 11 vai, iš ryto.

Fufniture & Fixtures
' Rakandai-Itajsai

COAL
Anglys

iBARDUODĄME BARŲ FIKČE- 
RIU8 1981?, visosio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Štarų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriųs ir ice 
bąksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur-

S. E. SOSTHEIM & SONS 
' 1915 SO. STATE ŠtRBET 

CALumet 5269.

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
nuo 

$4.75 IKI TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES, 
NES KITĄ MĖNESĮ 

. PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GALF1ELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ĮR MOTERŲ P Aš ALPINIO 
KLIUBO VALDYBĄ 1937 METAMS 

Pirmininkus—George Medalipskąs, 
pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Ėlųansų raštininkas — 0has, Ka
tulą; Nutarimų rašt.—M. Medalią- 
skas; Kopt, rašt,—V. Mąnikaą; 
Kasos Globėjai—M*. Davidonis, J-' 
M. Bruchąs; Kasierius--M, Kazių-- 
nas; Ligonių lankytojas—-P.
lėpk; Korespondentas — J, Bęne- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunųš; 

. Daktaras-kvdlėjas — Dr. Al. Mar- 
gęrls. Susirinkimai' ląlkohiį kas 
antrą nedelcą^nį Lavvler Hali, 3929

“NAUJIENĄ
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 1937

rrr. g.trr.1

PARDAVIMUI Pirmos Klases Ra- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu $>u paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iŠ biznio.

Lafayette 6284, 
Klauskit Walterio.

nas; Ligonių lą;

kaltis; Mąi’šąlka
. Daktarąs-kvotėjasKAS YRA

VITAMINAI E IR F w. Km,q,

1351h ir Archer Avė.

Skoliname pinigus ąnt pirmų I 
morgičių. Reikale atnaujinimo U 
morgičįų ateikite ir pasiteirauki- Į 
te pirma pas mumis.

j N FORMA CMOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. I 
IC801 Edbrooke Avę., Chicago

............................................... ĮiWilWliWiWrMjfĮI)'.i*

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

RAŠO
AAT/1AMS G. ĄĄRTĄNĄS 

NIDA Vaistu ir Kosmetikų 
LABORATORIJOS;

Savininkas

Vitaininas E gal butų įdomiau
sias savo, ypatybėmis, jeigu bandy
mai ąnt pelių pasirodytų pritaikomi 
žmogui. Bandymais ant pelių buvo 
Pastebėtą, kad šis vitaminas reika
lingas veislingumui, pajrųsių ner
vų pataisymui, sulaikymui nuo pa- 
rąljžo ir pridąvimųi visąm kųnui ir 
protui' veiklumo. Ar tos vitamino 
E ypatybės pasirodys pritaikina
mos žmogui, pasilieka medikams 
klįniškais bandymais išspręsti, Nors 
rinkoj preparatų su vitaminu E jau 
yrą, b,et medikai labai skeptiškai 
Žiūrį į jų vertę.Ši vitaminą gami
ną iš kviečių grudų diegų.

Vitaminas. F, sakoma, randamas 
sėmenų alyvoj. Pakol kas šį vita- 
mįną gamina ir skelbia visam pa
sauliui viena Amerikos firma, kuri 
nepasižymi savo nuoširdumų bei 
teisingumu. Skelbiama, kad vitami
nas F yrą geras , nuo sukietęjusios 
bei sutrukusios odos, panagių trapu
mo, plaukų išdžiūvimo' bei smukia 
mo. Bet jog ir sėmenų alyva turi, 
tas ypatybes. •

Sekantis straipsnis apie

‘ vartokite Msnu" 
LABOR ATORI JŲ,VAISTUS 

GROŽIO PREPARATUS 
, (žiūrėkit v Skelbimą)

DRAUGYSTĖS PALA I M I N T O S 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

I metams: John Jackas — pirm., 
1 65(14 So. Rockvvell' St,; Adam Sų- 

baitis—pirm. pagelb., 1947* String 
Št.; Gasper Pakeles—^nųt. Yąšt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 

, Micklin, Jr—finansų rašt, 49J.7
So komensi^^ĄVe.; Frank Meda- 
linski—ka^iė^ittA,^ ' 3159 Ęmerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 ^Q. AWashtenaw Avė.; 
Frank Sherpdtfe£—kasOs globėjas, 
Maršalką—Ąn to n šatkuą; Trus- 
tistai—' Adąm Sųbaitis, Anton 
Tamkeyiče ir Pęter Augustinas; 
Knygų Yęvį§o^i^7--Ąutou Tamke- 
Yičę, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

pirm., 
Adam Sų-

IR.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRaŲGY^ 
SįTĖS VĄLPtBA 1937 METAMS: 

Juozas Balchunas— pirmiųinkas. 
320(1 So. powe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 8826 So. Union Ave-r 
nųe; Adolph Kaulakis—nut. rašt. 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt,, 3584 
So. Lowe Avę.; J.” Rachų na s—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St; 
Z. Grigonis—kontrolės, raėt, P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. du- 

. ęįus maršalka, \S. Narkis — 
korespondentą#/ Dr. J. P. Poška, 
Drąugys'tes Daktaras, 3183 South 
Halsted St, rez. Tek Hęmjock 
2874—Ofiso Victory į į 3^87. !D^ųų- 
gystės susirinkimai/ įvyksta i kas 
ąntrąs sekmądienis kiek vien oiijė- 
nesio Chicagos Lietuvių AuMoiri- 
ioj, 3133 JS Ktalatėd St.,.. vąl.

Remkite tųos. kurfe" 
■ garsinasi

JUOZAPAS SHIMBEL
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

I liepos 10 dieną, 10:40 valandą 
ryto 1937 metąis, sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Panevėžio 
ąpskrity, Pumpėnų parap, Dir
vonų kaime- '

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Į Paliko dideliame nųlįudime 
i moterį Eleanor, du brolių Jo

ną ir Pranciškų, švogerką Jų-
| Hją ir |ų šeimynas ir kitus gi-* • 
! minės, Lietuvoj irgi gimines.

priklausė L. D. S. 58 kuopai,
- Kųnas * pašarvotas randasi 
S, P. Maceikos koplyčioje, 
3819 Lituanika avemie.

Laidotuvės įvyks utąrninke, 
liepos 13 dieną, 1:30 vaJ. po 
pjetų. Iš namų bus nulydėtas 
į lietuvių Tautiškas kapines.

Visi Ą. A. Juozapo Shimbe- 
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnąviiįią;;- 
ir atsisveikinimą. ,;'i

Nuliūdę liekame, 
poteris, Broliai, švogerką U 

kiti Ųimmės. 
Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius S. P. Mažei
ka. TeL. Yards 1|3$.

Urba Fiower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams. V

4180 Archer Avenue

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

Tel. BOŲLEVĄRD 2800
Perkam, parduodam ir mUlnoių na

mus, lotus, biząiųs ir farmas; įnSiu- 
riname namus, rakandus >r auto
mobilius, Taipgi turime dau r gerų 
naiųų pardavimui aiba mainjmuiuž 
gerus bąrgenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kręi-

46.8J SO, ASHLAND AVH, į 
Ofisus ?-ros lubos su j, J,

I (I V F Į k K TelegramTT LU VClhlO VisąsPasuuUo 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

n Bagrabams
3316 So, Halsted Street

Tęl, BOULEVARD 7314

1747 W. Chicago 
merciąl Avė. So. 
taiko ųaujus akir 
nu?, Valaiidoa; 9

Seelęy 9329
Dr. K. Nurkaitis 

yrą au
Dr. W. Pas

Avė,, 3519 Oom- 
Chicago, III. Pri- 

ir pataiso se- 
9 iki 9 vakaro,

PIKNIKAS

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, šuoras ir 2 flatai sų skiepu. 
Tas pats rendąuninkąa laiko taver
na apie 3 metąi. Pilna kainą |8,6Q0. 
.------ Išmokėjimais. Taipgi kitųLengvais
bargenų.

Z. S. MICKEVICE and 0Qv
So. Westęrą Ąvęnųe 
Hemlook 0800t

-r1. --.-r:—1 -J-!ĮW.V"..‘"i--t,į;j!- ■ M’-iR. ! •

HOWE, arti CENTER; 2 aukštų 
medinis; štorąs ir 3 fialai. Ideali 
vieta tavernai Geroj padėtyj, Pe
čium apšildymas. Greitam pardavi
mui $3,500; % oąsh.

Longbeach 4104.
..—1 “.gjy ■.■■■.... ............................................ ; ■ ■

PARDAVIMUI, kampinis namas, 
Ju Štarai ir viršuj 7 kambariu Ak
tas, 8 karų garažas, pigiai. 0 , 

* 901 West 59th Street.
- II k J , ii; ..............

PĄRUDĄVOSIME 5 kambarių 
bungatow ant jūsų loto, $3850.00.

* Taisome senus, dedąme naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA,

4743 So. Mąplewood Avė. . 
Virpama 2911.'.

i - ; n-r--li'

RUGPJŪČIO 8-1937 

SUNSET DARŽE 
135th ir Archer Avė. •

; ‘ , s .
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Tabako Krautuvės

Tobąęea Store> j

MAX KOHN—Turim n 
kišką tabaką. Pypkes, ci
garus. Kviečiame i musu kt&Utuvę. 
1728 So. Halsted St. T*LCanal9845

/



Seimo nariai publikai viešai nepasirodo
Lietuvos sportininkų ekskur

sija jau Ghicagoje.
Vakar ji dalyvavo sporto pa

rodoj, kuri įvyko Chicagos uni
versiteto, stadione, Stagg Field. 
šeštadieni vakare svečiai pirmų 
kartų viešai pasirodė chica'gie- 
čiams sutikimo šokiuose, kurie 
įvyko Olympic salėje, Cicero.

Svečiai atvažiavo penktadienį 
naktį, ir sustojo Shoreland vieš
butyje, kur juos sutiko Sporto 
komiteto nariai ir draugai, viso 
apie 50 žmonių.

%

Olyrtipic Ballroom šokiuose 
susirinko apie 300-400 žmonių. 
Mergaičių lydimi, svečiai įėjo į 
salę grand maršo formoje. Pu
blikai juos perstatė ekskursi
jos vadas Vytautas Augustaus- 
kas. Kalbas pasakė konsulas P. 
Daužvardis, Sporto komiteto 
pirmininkas J. B. Borden ir ki
ti. Seimo atstovai ir« kiti ne- 
sportininkai, atvykę su ekskur
sija' publikai viešai nepasirodė. 
Trumpą kalbelę pasakė ekskur
sijos vado žmona, p, Augustaus-

:vakar įvyko Lietuvos sportinin
kams priimti “Field Day.” i

jBuvo garsinta pradžia 1:30 
vai. popiet, bet nesulaukiant 
publikos pradėta tik 3:30 vai. 
Buvo bėgimo, aukštyn šokimo, 
ejisko metimo rungtynės, taip
jau šokiai, dainos, dovanų įtei
kimas sportininkams ir 1.1. Lie
tuvos sportininkai darė gražų 
įspūdį.

Tvarka vedė adv. J. Borden. 
Kalbėjo ir “seimo” atstovas 
Gilvydis. “Pasirodė” ir daug 
kunigų. < '

Bet publikos buvo visai ma
žai — gal tik virš 300 stadio- 

Krj^aučiunas, Talz tinas, Baltru-, 
rias, Puzinauskas, Andriulis ir 
Cenfeldas — krepšininkai (šač- 
kus ir Cenfeldas taipgi lengva- 
atletai); Tamulynas, Puskuni
gis, Bakunas — lengvaatletai; 
Jakutis, Giedrys — tenisistai; 
Pyragius, Ožkinis — sklandyto
jai.

_ . j j •

/ The Song of 
Happiness

The Song of Hąppines —- to
kiu pavadinimu šiuo„ laiku yra 
rodoma Chicagoj nauja Sovietų 
Rusijos filmą' Sonotone teatre, 

surištiems su pataisa jaunų kri
minalistų. šičia veikalo herojus 
patenka į kalėjimą per klajdą, 
kaip vėliau pati vyriausybė pa
tiria. Jaunas kalinys, supranta
ma, iššeina iš kalėjimo. Tačiau 
kalėjime būdamas, nors visai ne 
mokytas, jis parodo didelį pa
linkimą ir talentą muzikai. Kai 
jis paleidžiama ir kalėjimo, jam 
suteikiama galimybė studijuoti 
muziką geriausių mokytojų va
dovybėj. Tačiau mokytojai deda' 
pastangas ištobulinti ne tik jo 
muzikalius gabumus, bet ir jo 
charakterį, jo asmenybę. Ir šia
me charakterio arba' asmenybės 
auklėjime gludi veikalo “The

J V/O VJ 1, IVV'O'V"- 
ra, atsižymi nepaprastu gražu
mu. Kiekvienam muzikos mėgė
jui ir mėgėjai vertėtų “The 
Song of Happiness” pamatyti ir 
pasiklausyti.

NAUJIENŲ
PIKNIKAN!

RUGPIUČIO 8 D., 1937
SUNSET DARŽE

135-TH IR ARCHER AVENUE

VEŽA 
SALDAINIUS

■IUV4CUB UĮ sesuuęj----- AUI’ 1V11-

kas?
Sesutė—Jei ledas tvirtas bu

vo, tai jis manau tėbečiužinė- 
ja, o jei ne, tai maudosi lede.

P. Balchunas

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

Vytautas Alantas-Jaksevičius AlĮas Gilvydis Vytautas Auyustauskaš,
• i

Mečius Kviklys ;ty

ATVYKO SU SPORTININKAIS—Kartu su Lietuvos sportininkais, kurie pasiekė Chicagą penktadienį vakare, iš Lietuvos
atvyko ir aukščiau parodyti Smetonos atstovai. . .

Vytautas Alantas-Jaksevičius yra Smetonos oficiozo “Lietuvos Aido” redaktorius; Vytautas Augus taupąs — Kauno Kul
tūros Rūmų direktorius, Lietuvos valdžios tarnyboje; Alfas Gilvydis — “seimo” vice-pirmininkas, o Mėčius Kviklys — “sei
mo” sekretorius.

AREŠTUOTAS —Jokūbas 
G. Doletzki, sovietų Rusijos 
oficialės žinių agentūros 
“Tass” direktorius, kuris 
buvo areštuotas kaipo “troc- 
kistas.” Jis padaręs daug 
žalos sovietų spaudai ir iš 
susikrimtimo norėjęs nusi
žudyti. Tass’o agentūra ži
nią užginčija ir sako, kad

GINA — La Verne Rice, buvusi sekretorė Dr. Frank 
Furch’ui, kuri stojo ginti savo buvusį darbdavį krimina
liame teisme. Furch yra kaltinamas nužudymu savo ant
ros žmonos, Mrs. Normali Schmidt.

VIS DAR LAUKIA ŽINIŲ — George Palmer Put
liam (dešinėj), vyras Amelia JEarhart Oakland, Califor- 
nijoje su sūnumi David Putnam, laukia žinių apie 
dingusią lakūnę ir žmoną. Ji pražuvo, skrisdama per 
Pacifiko vandenyną. Acme Photo

Doletzki yra išvažiavęs ato
stogoms. Acme Photo

PASKUTINĖ FOTOGRAFIJA — Dingusios lakūnės,
Amelia Earhart paskutinė fotografija, kurią jos naviga-




