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TOKIO, liepos 12. — 10 
žmonių liko užmušta ir 11 sun
kiai sužeista^ z ekspresiniam 
traukiniui Fukushima prefek
tūroj susidūrus su buteu.

nemanoma, kad 
sutiktų tai padary-

Lojalistai atėmė iš sukilėlių 
penkis miestus ir užėmė 
100! ketv. mylių plotą.

Chinija dabar svarsto Japoni-Į * 
jos reikalavimus. Japonai 
ruošiasi karui ir su Rusija. 1

į..

Antras Rusijos lėktuvas išskrido iš Mask 
vos ir per šiaurini ašigalį bandys pasiekti 

San Francisco. Skrenda 3 lakūnai.

MASKVA, liepos 12. 
tras Rusijos lėktuvas išskrido 
į Jungt. Valstijas ir dabar ar
tinasi prie šiaurinio ašigalio 
(poliaus).

Šiandie ryte, Chicagos 
ku, jis buvo už 1,400 mylių 
ašigalio, bet nesitikima,
jis pasieks ašigalį pirmiau 24 
valandų po išskridimo.

Kaip pirmas lėktuvas, bir
želio 20 d. atskridęs į Vancou- 
ver, Wash., taip ir šis lėktuvas 
išskrido į Jungt. Valstijas be 
didelio garsinimo.

Lėktuvą vairuoja Michail 
Gromovi Kartu su juo skren
da jo pavaduotojas Andrei Ju- 
mošev ir navigatorius Sergei 
Danilin.

Daugumą kelio jiems teks 
skristi per poliariinus ledynus, 
ašigalio audras ir žemę pa
sieks tik atskridę į Kanadą, 
kur Pacifiko ~Vandenyfio pa-
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Lietuvos Naujienos
Perkūnijos nuostoliai
ŠIAULIAI. — V. 18 d?Pauk

štelių km. Kuršėnų vi. žaibas, 
padegė pil. Varkalio St. darži
nę, su kuria kartu sudėgė dar 
dvi kūtės. Nuostolių ~ 5000 
lt.

Tą pačią dieną Jauniunų 
km. Meškučių vi. nuo žaibo su
degė pil. Daukšos Igno darži
nė ir tvartas. Nuostoliai — 
2500 lt. x .

Sudegė Troškūnų 
Dvaras ir Spirito 

Varykla
Panemunėje sudegė mer

gaitė.

KAUNAS. — Iš Panevėžio 
apskr. praneša, kad ketvirta
dienį dėl dar nežinomų prie
žasčių kilo gaisras St.\ Mont- 
vilo Troškūnų dvare (Troškū
nų valsčiuje). Ketvirtadienį po 
kaitrių dienų dar nė kiek ne
lijo, viskas buvo įdžiuvę ir ug
nis greitai plėtėsi, liepsnos nuo 
vieno stogo persimetė 
to. Per trumpą laiką 
globoje buvo 9 namai, 
pe ir spirito varykla, 
pasiekusi 
uždegė 
plėtėsi, 
degė 9 
varykla 
spirito,
ta už apie 200,000 litų, 
turtas buvęs apdraustas 130,- 
000 litų sumai.

A. Panemunės valsčiuje, Mo- 
ziirų kaime, užsidegus Prano 
Aleksandravičiaus kluonui, ug
nis greitai persimetė ir į kai
myno, Vlado Aleksandravičiaus 
kluoną. Abiejų^Aleksandravičių 
kluonai sudegė. Nuostolių apie 
4,000 litų. Be to, sudegė 
irtojo Aleksandravičiaus II 
..tų mergaitė. ...

Iš Plungės praneša, kad
šiomis dienomis sudegė dideli 
valdiniai pastatai. Nuostoliai 
esą

kraščiais skris iki San Fran
cisco.

Rusijos stovykla šiaurinia
me ašigalyje pranešė, kad oras 
ten yra palankus skridimui.

Auštant trys Rusijos lakū
nai pasiruošė ilgai kelionei. Su 
jais atsisveikinti atvyko Dr. 
Otto J. Schmidt, vadas Rusi
jos šiaurinio ašigalio ekspedi
cijos. Prieš lakūnams įlipant 

,į lėktuvą, juos pabučiavo ka
ro komisaro padėjėjai Moižė 
L. Ruchminovič ir gen. J. I. 
Alksnis.

Lakūnai pasiėmė pUsaštunto 
tono gasolino — daug dau
giau, negu buvo pasiėmę pir
miau atskridę į Jungt. Val
stijas Rusijos lakūnai — če- 
kalov, Baidukov ir Beliakov, 
kurie dėlei stokos gasolino neį
galėjo pasiekti Shn Francisco 
ir turėjo leistis Vancouver, 
VVashįngtono valstijoj.

•"•.'V*'
Ten eina kal

bos apie Japonijos ruošimąsi 
karui ir su Rusija. Tuo -tikslu 
didelė Japonijos kariuomenė 
yra gabenama linkui Mukdeno, 

j kuomet kita dalis kariuomenės 
• lyra siunčiama į šiaurinę Chi- 

niją.
Chinijos įvairios organizaci

jos siunčia telegramas šiauri
nės Chinijos kareiviams, ragi
nančias juos pasipriešinti ja
ponams. 2,000 komunistų Fu- 
kien provincijoj, kurie jau du 
metai kariauja su valdžios jė
gomis, pasisiūlė atsižadėti ko
munistinių principų ir prisidė
ti -prie valdžios, jei kiltų ka
ras su japonais. Visur paste
bimas griežtesnis chiniečių nu
sistatymas ir ■ pasiryžimas šį 
kartą tvirtai- pasistatyti prieš 
Japoniją.

10,000 Japonijos ka-:® val vakare-7 r hn<3 nmo .Tnnr

reivių siaurinėje 
Chinijoje

PEIPING, liepos 12. — Ja
ponija dabar turi sukoncentra
vusi šiaurinėje Chinijoje dau
giau kaip 10,000 užgrūdintų ir 
gerai išlavintų kareivių. Bet 
ta kariuomenė nuolatos yra di
dinama atgabenant naujus pul
kus iš Manchukuo.

Koncentruojamas yra ir di
delis Japonijos oro laivynas.

Susirėmimai tarp japonų ir 
chiniečių apsistojo, Chinijai 
svarstant naujus Japonijos 
reikalavimus. Chinijos kariuo
menė pasitraukė iš Wanpingh- 
sien ir nuo Marco Polo tilto 
ir juos dabar saugo civilė po- 

, licija. 7
Japonai savo reikalavimais 

siekiasi atskirti šiaurinę Chi- 
niją nuo Nanking valdžios. 
Kaip paprastai, Japonijos rei
kalavimai nėra galutini, taip 
kad ir juos priėmus negali 
ti patvarios taikos, o tik 
kine karo paliauba.

Taipjau gauta žinių, kad 
rien uoste, Manchukuo,
įvežtas griežtas karo stovis ir 
visas uostas paskęsta tamsoj

ėRBS
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę, tarpais 
galbūt lietus su perkūnija; 
maža permaina temperatūroje.

Vakar 1 vai. po piet tem
peratūra Chicagoje buvo 88°, 
bet 2 vai. buvo jau tik 73°.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 
8:26.

DŽIAUGIASI KAD STREIKAS PASIBAIGĖ—Ddžiugaujanti minia prie Young- 
stown Shęet and Tube Company dirbtuvės, East Chicagoj, kai gubernatorius Town- 
send paskelbė, kad bendrovė ir C. I. d. pa nrašė paliaubas. Dirbtuvė atsidarys kaip 
Šįryt. J| turi 7,000 .darbininkų. į . *

SMARKUS LOJA- 
LISTŲ OFENSYVAS 

PRIE MADRIDO

Francija šiandie ati
darysianti Ispanijos 

sieną

Rusija sušaudė dar 
24 žmones tolimuo

se rytuose

MADRIDAS, liepos 12.—Lo- 
jalistams pradėjus smarkų 
ofensyvą į vakarus, lojalistai 
užėmė penkis miestus,, atka
riavo 100‘ ” ketv. ’ mylių 4 plotą', 
ir suėmė 1,000 belaisvių ir i?
daug karo . medžiagos. Lojalis- 
ųų ofensyvas tęsiasi ir lojalis- 
;ai nesulaikomai veržiasi į 
priekį.

Lojalistams daug padeda 
ęktuvai, kurie bombarduoja ir 

iš kulkosvaidžių apšaudo 
elių pozicijas.

Lojalistai pradėjo 
smarkų ofensyvą prieš
tę laiko. Ir tai buvo pradžia 
smarkiausių visame' šiame ci- 
viliame karę mūšių. Ispanijos 
valdžia ' paskelbė kad vien 
“bandanti” naująja liaudies 
armiją 
vimą jau 
biama.

kad
naująją

apie kurios organiza-
pirmiau ' buvo skel-

LONDONAS, liepos 12. -— 
Anglija deda visas pastangas 
kaip nors sulopyti subliušku- 
sią Ispanijos neutraliteto su
tartį, ypač kad Francijos am
basadorius pranešė neutralite
to komiteto pirmininkui lor
dui Plymouth, kad Franci ją 
panaikins kontrolę Franci j os- 
Ispanijos sienos rytoj, jei iki 
to laiko Portugalija neatsteigs 
kontrolės 
jos sienos.

Kadangi 
Portugalija
ti, tai bent laikinai Franciu a 
atidarys Ispanijos sieną ir pU- 
nąikins jos kontrolę. /

10 žuvo nelaimėj 
Japonijoj

Sumažino sukilėlių spaudimą 
Santander apielinkėj.

Antras valdžios tikslas bu
vo sumažinti sukilėlių spaudi
mą Santanįdęr apielinkėj. Tas 
valdžios tikslas pasiektas. Su
kilėliai jau turėjo iš šiaurinio 
fronto išgabenti daugiau kaip 
60 lėktuvu, taipjau paliauti 
atakas, kas duoda progos as-

‘ • ".4 . i-

turams1 ir baskams atsikvėpti 
ir sustiprinti šavo pozicijas.

Tuo pačiu laiku eina mažos 
atakos kituose frontuose, ku-4. * > -■ < - ,l!

rių tikslas yra neleisti suki
lėliams kilnoti savo kareivius, 
nes sukilėliams 'trūksta karei
vių, nors ginklų jie turi 
tektinai.

uz-

šio
yra

apie

Kaip galima numanyti, 
ofensyvo vyriausias siekis 
suskaldyti sukilėlių jėgas.

I

Ispanijos valdžia dabai\
bet kokį kompromisą nenori 
ir kalbėti, nes ikišiol kiekvie
nu kompromisu ^eko skaud
žiai apsivilti. Ji mano, kad 
neutraliteto sutartis susmuko 
ir kad Francija ankščiau ,ar 
vėliau atidarys savo sienąs ir 
ojalistai galės gauti užtekti
nai ginklų ir amunicijos. Loja- 
istai gi vistiėk ankščiau ar 

vėliau karą laimės.
Bet tai 

bandymas, 
pastangos 
ofensyvą, kuriuos ikišiol dau
giausia vedė tik sukilėliai. Iki- 
šiol tik sukilėliai užėminejo 
miestus ir teritorijas, o loja
listai daugiausia tik gynėsi. 
Dabar gi teks pamatyti, ar 
naujoji valdžios armija, suisi- 
dedąnti vien iš ispanų, įstengs 
nugalėti sukilėliams padedan
čius italus ir vokiečius.

Dėka griežtos cenzūros, šis 
ofensyvas nebuvo kiek plačiau 
garsinamas, nes užsienio ko
respondentams iki šiai dienai 
buvo leidžiama perduoti tik 
trumpus oficialius pranešimus 
be jokių savo pastabų. 

. ■ ' ■

Ofensyvas dabar yra veda
mas daugiausia tik į vakarus 
nUo Madrido. Jo tikslas yra at
kirsti sukilėlius prie universi
teto ir priversti juos pasitrau
kti visu frontu nuo Toledo iki 
Escorial.

Padaryta dar tik pradžia. 
Lojalistai užėmė (šešis miesy 
tus ir pasivarė 10 mylių “. 
priekį, bet savo vyriausio 
šio dar neatsiekė. Dabar 
šiai kiek apsistojo iki bus 
gabenta į frontą daugiau 
ro reikmenų.

Gal 20 žmonių žuvo 
susirėmime Syrijoj

tik- 
mu- 
pri- 
ka-

ORIO POLICIJA
NUŠOVĖ DU
STREIKIERIUS

šeši sužeisti ir 141 areštuoti 
policijai puolus Republic 
Steel streikierius.

MASSILON, O.,- liepos 12.— 
Du streikieriai liko policijos 
nušauti ir šeši sužeisti, polici
jai puolus streikierius prie 
unijos .raštines.. Policija be to 
areštavo 141 - streikierj, ku
riems dar nėra padarytas jo- 
kis kaltinimas.

Nušautieji yra meksikietis 
Fu’gencio Calząda ir Niek Val-j. 
dos. Pirmasis yra Republic 
Steel Corp. darbininkas. Pa
sak koronerio, jis buvo nušau
tas iš užpakalio.

Prezidentas prašo 
naujos grudų kon

trolės
liepos 12. 
Ręoseveltas 

šiandie , kreipėsi į kongresą, 
prašydamas įvesti naują gru
dų kontrolę, pravedant modi
fikuotą AAA, nes yra pavo
jaus, kad gali labai nukristi 
grudų kainos, jei derlius bu
tų geras ir pasidarytų didelis 
grudų perviršis.

JERUZOLIM AS, Palestinoj, 
liepos 12. — Gautomis iš He- 
zireh dištrikto žiniomis, nuo 
6 iki 20 žmonių liko užmušta 
penktadieny susirėmime tarp 
kareivių ir demonstruotojų, 
kurie reikalavo atskirimo nuo 
Syrijos.

Damasko žinios sako, kad 
kareiviai? bandė išardyti meče
tėse įvykusias denųonštracijas 
ir kad minios puolė valdžios 
raštines. Manoma, kad puoli
me liko užmuštas ir dištrikto 
gubernatorius.

(Veikiausia kalbami susirė
mimai įvyko šiaurinėj Syrijoj, 
kur gyvenantys turkai Reika
lauja'; visą Syrijos distriktą 
priskirti pries Turkijos).

Palestinoj gi arabų t naciona- 
lė gynimo partija išleido ma
nifestą, kuris aštriai pasmer
kia Anglijos karališkos komi
sijos siūlymą padalintu Pales
tiną į atskiras/žydų ir arabų 
valstybes, Anglijai gi pasilai
kant Jeruzolimo, Nazareto ir 
Bethlehem i' mandatą.

WASHINGT0N, 
Prezidentas

Liudija prieš Fordą

MASKVA, liepos 12. —Cha- 
barovske, Siberijoj, pereitą 
šeštadienį liko sušaudyti dar 
24 žmonės už sabotažavimą 
Tolimųjų Rytų geležinkelio. 
Ikišiol ten sušaudyta jau 241 
žmogus.

DETROIT, Mich., liepos 12. 
— Nacionalės ‘ darbo santykių 
tariyboš tyrinėjimuose šiandie 
buvo paliudyta, kad kompani
ja įsakė savo policijai mušti 
dalinančius lapelius unijistus. 
Prie to prisipažino ir buvęs 
Fordo policistas.

Laikraščių fotografas Ar- 
liold pasisakė, kad trys Fordo 
policistai jį vijosi tikslu su
naikinti jo 'nuimtas puolimo 
ant unijistų nuotraukas. Jis 
paspruko tik važiuodamas 80 
mylių į vai. greitumu *ir pasi
slėpdamas Melvindale policijos 
stoty, kur ją suteikta apsau
ga nuo Fordo mušeikų.

Federacija pralai
mėjo aliumino 

streiką
ALCOA, Tenn., liepos 

2,000 darbininkų Aluminum Co. 
of Am., kurie sustreikavo ge
gužės 18 d., nutarė sugryšti j 
darbą nieko nelaimėję. Gryš- 
ti juos į darbą prikalbino pri
siųstas Amerikos -Darbo Fe
deracijos organizatorius Dillon, 
kur tol kalbėjo streikieriams, 
kurie irgi priklauso prie Am. 
Darbo Federacijos, iki jie nu
tarė. baigti streiką ir gryšti į 
darbą.

ST. LOUIS, Mo., liepos
— St. Louis teatrai sutarė 
rodyti Chicagos skerdynių 
mos. Dėlei to Unijos padavė 
teatrams griežtą protestą.

12. 
ne- 
fil-

CHICAGO. — Peręitą sek
madienį nelaimėse su automo
biliais visoje 
žmonės.

12.-

Audros ir liūtys 
Chicagoje

šalyje žuvo 79

ant ki- 
liepsnų 
jų tar- 

Ugnis 
spiritąpagamintą 

ir gaisras dar labiau 
Per trumpą laiką su- 
dvaro trobos, jų tarpe 
ir - nemaža pagaminto 
Nuostolių esą padary- 

Tas

pir-
me-

ten

žymus.

Nuskendo

ki-

pa-

CHICAGO. — Jau nuo pra-' 
eito šeštadienio siaučia liūtys 
ir audros tai vienoje, tai 
toje Chicagos dalyje.

Pereitą šeštadienį lietus
tvindė pietinę miesto dalį, kuo
met' šiaurinėj daly bųyn gie- 
dra. Tas pats ištiko sekmadie
nį šiaurinėj daly, kuomet pie
tinėj nebuvo nė lašo.

Vakar smarki audra su lie
tum perėjo šiaurinę miesto da
lį. Bet ypač nuo audros, per
kūnijos, lietaus ir ledų nuken
tėjo “šventasis” Zion mieste
lis. Tekios audros ten niekas 
neatmena, žaibas trenkė į mo
kyklą ir ją uždegė. Pirm spė
ta užgesinti, visas mokyklos 
vidus išdegė. Gatvės .ir šaly- 
gatviai buvo užlieti vandens.

Žaibas trenkė ir į Standard 
Oil Co. aliejaus tanką, Whit- 
ing, Ind., bet 
užgesinti su 
liais.

Dėl lietaus 
sb, bet tik
nes šiandie ir rytoj vėl bus 
karšta.

šiauliai—VI. 11 d. Kuršėnuo
se, besimaudydamas Ventoj, nu
skendo, pil. Teperis Ch., gyv. 
Kaune, Jonavos g. 76. Jis buvo 
atvykęs prie dažymo darbų Pa- 
venčio cukraus fabrike.

Tą pačią dieną Kalniškių k., 
Vaiguvos vi. įkritęs į kūdrą 
nuskendo tėvų be priežiūros* 
paliktas 2 metų vaikiukas Sil
vestras Šileris.

PER ATLAIDUS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

KALVIAI, Trakų apsk. — 
Birželio 13 d. čia buvo dideli 
šv. Antano atlaidai, į kuriuos 
suplaukė gana daug žmonių iš 
tolimų kampų. Esant 
liui žmonių atsirado 
įsigėrusių ir pradėjo 
senas sąskaitas. Kilo 
nes, per kurias buvo
tas vienas Alšininkų k. vaiki
nas.

dauge- 
nemaža 
suvesti 
mušty- 
užmuš-

gaisrą pasisekė 
mažais nuosto-

oras • kiek atvė- 
trumpam laikui,

NEW YORK, liepos 12. — 
Pereitais metais iki bal. 30 d. 
New Yorke įvyko 727 visokiau
sių konvencijų 
rias aplankę 
praleido New 
šia $5,000,000.

ir parodų, ku- 
550,000 žmonių 
Yorke mažiau-

BELLEFONTE, Pa., liepos 
12. — Alex Meyer, 20 ni, su- 
nuš turtingo anglių pirklio, mi
rė elektros kėdėj už „ išgėdini- 
mą ir nužudymų 16 metų He- 
len Moyer iš Modena, Pa.

tamsi

LIEPOS IR 
RUGPIUČlO . 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

_______________._____________
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THE W0RLD AT 
AGLANdE
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by Dr. E.. G. Peten
————....... <.i. i >ii m

Our Girdlers Breed Oommimists 
If I Were a Conservative. 
Hitler, Thou Shalt Burn!

'■ If I Were a Conservative—
If T were a conservative, in- 
SteAd of taking Banket J. P. 
Morgan bt lndustrialist Tom 
Gfrdlbr a& iny‘ example, I’d fol-

Edmund Burke, an English 
man of the 18th čentury, and 
dnė of the world’s foremost 
conservatives. I’d try to under
stand the spiriit of the age, of 
which Burke wrote:

“They who persist in oppos- 
ing this mighty eurrent of in- 
human affairs, wjll appear ra- 
ther to resist the decrees of 
Providence, than the designs of 
men, They will not be resolutė 
and firm, būt perverse and ob- 
stinate.”

Modern democracy in polities 
began with the rise of the 
Dutch Republic and the first 
civil war in England; it react- 
ed poAverfully against the des- 
potism of George III in our Re- 
volutionary war and against 
the rotten divine right mon- 
archs in the Great R'evolution 
in France. SAveeping forward, 
the mighty swell of democracy 
is extending itself to the eco
nomic field.

Phases of it thete are the 
canon of taxation. ithat “the 
broa'dest backs mušt bear the 
heaviest burdens” and “the 
right of working people to or- 
ganizzė and to bargain collec
tively through representatives 
of their o\Vn choosing.” Those, 
then, are būt part of the migh
ty eurrent in human affairs” re 
sisting which, a'ccording to 
Burke, makes persons appear 
“perverse anų obstinate”.

So, if I were a conservative, 
I’d try to put myself in the 
place of the little fellow wh6 
mušt work hard for a very mo- 
dest living, or I’d even put my
self in the place of tne man
who can’t find a job at all and 
mušt go ,on either direct or 
■tfork relief. From history, I’d

A^^tlfeCrn' that violent sočiai revo-

Our Girdlers Breed Communists
Our Tom Girdlers breed 

communists. For such employ- 
ers help bring about the condi- 
tions in which the germs, of 
communism hatch, then flour- 
ish lustily. Girdlerism, to coin 
a vvord, is the attempt of a 
small, reactionary group of in
du strialists to prevent work- 
men from forming unions and 
then bargaining colleotively 
with teir employers.

When Girdler and his sup- 
porters say that they are wil- 
ing įto bargain collectively with 
their workers, būt refuse to put 
the agreement arrived at into 
writing, such employers are not 
sincere. They are straining at 
a gnat and sw,allowing a camel. 
likę the Pharisees of old.

K

For even a school boy knows 
that, if a man is willing to 
make an important contract, he 
is willing to put that agreement 
into writing, provided that he 
intends to live up to the terms 
of that contract. Then, too, to 
be binding, a contract that can- 
not be carried out within > a 
year mušt be written. When a 
man refuses to reduce to wri- 
ting an agreement he has made 
—an agreement pertaining to 
the wages, hours, and condi- 
tions under which thousands 
of persons work, then it be-, 
comes obvious that the man 
really has no intention of f iii-' 
filling the agreement; \His
cuses for refusing to make a 
written contract is pure bunk.

Our Tom Girdlers, if they 
have intelligence enough to 
come in out of the rain, mušt 
know that collective bargaining, 
guaranteed by the VVa'gner La- 
bor Relations act, has been up- 
held by the United Supreme 
court. Said that court:

“They (unions) were organ- 
izzed out of the necessities of 
the situation. A single employe 
was helpless in dealing wilh an 
employer. Union was essential 
to give laborers opportunity to 
deal on eąuality with their 
employer. They united to exert 
influence upon him and to leave 
him in a body in order by» this 
’nconvience to induce him to 
make better terms with them. 
They were withholding their 
ha’bor of economic value to 
make him pay what they 
thought it was worth ... The 
legality of collective action on 
the part of employes in order 
to safeguard their property in- 
terests is ndt to be disputed. . 
The right tb combine for such 
a lawful purpose has in many 
years not been denied by any 
court. The strike bėcame a law 
fui instrument in a lawfuj eco
nomic struggle or competition 
between employer and employ- 
ees as to the share or division 
betwen them of the joint pro- 
duet of labor and Capital.”

When our Girdlers refuse 
to bargain collectiveely with 
their vvorkers, although specifi- 
cally reųuested to do so by the 
federal govemmenr, then such 
employers become inciters to 
viclence, breeders of commu
nists. Conseąuently, America’s 
Tom Girdlers need a' good 
whack aeross the backside with 
Uncle Sam’s big stiek to teach 
them that they, likę us little 
fel’ovvs, mušt obey our laws, 
that they mušt bow their stiff 
dictatorial neeks to the welfare 
of the peopie. >

lutibns result when large mas- 
ses of population believe that 
they can better themselves by 
overturning the existing sočiai 
order. The tyranny and mailed 
fist of George III -and the old 
French monarchs, of the Rus- 
sian czars and Dias of Mexico 
eventually breed violent uphea- 
vals that blew the old order tp 
pieces.

Taking a leaf from the book 
of British conservatism, I’d 
know something "of the past, 
būt much more of the present; 
so that I could intelligently 
understand the forces of chan- 
ge, and could hamess them to 
common sense. Keeping what i s 
good from the past, I’d help 
bring in needed changes gra- 
dually.

■ Yes, if I were a conservative,
I’d try to conserve what is va- 
luable in tradition by tying it 
to the new which is needed. 1’4 
be an inteiligeitf , and Creative 
conservative, not a dyed-in-the- 
wool reactionary, vainly trying 
to stop the mighty eurrent of 
human events, weakly and end- 
lessly wailing over spilt milk.

For America needs greatly 
intelligent, Creative conserva-

DABAR RODO PASKUTINES I 
DIENAS

YANNINĄ JEIMO
Sovietų filmoj ' I 

“SONG OF HAPPINESS” I 
SONOTONE

' Van Buren arti AVabash 7-
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M.I

—.35c iki 6:30______ Į

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICĄGOJ 
2,000,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentas grindims—$J0 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kinės ir pluiųbingo reikmenės.

Harvey Wrecking
1 Compahy

1701 WEST CERMAK ROAD
TeL SEELEY 6761

Pirkite savo apielinkės 
..... krautuvėse

tives likę theconservatives of 
England today.

NAUJIENOS, ęhieago, III.--- —... ...... >v...---------- __

Hitler, Thou Shalt Bum !

Hitler, lord an master of 
“Thbu shalt not” is strietly 
rationing Germany’s chewing, 
tobacco. Next, I understand, he 
will' issue this order to the 
Fatherland’s folk: “Thou shalt 
not smoke!”

Germany, well-known in the 
kaiser’s days for its verbotens 
forbiddens—has under the na- 
zizs most emphatically become 
the land of “Thou Shhlt” and 
“Thou Shalt not!” In Germany 
today, for instance, it is or- 
dered that the people mušt pre- 
fer cannon to butter, no matter 
how hard such a metai diet is 
on the stomach.

Then, to marry a Jewess, in 
fact, even to look at one, no 
matter how comely ^he may be, 
is strietly forbidden to a true 
son of the Fatherland. Nor may 
he read a book written by such 
renowned Jews as Spinoza, 
Heine, or Emil Ludwig. Finally, 
if a son of the third Reich be- 
lieves in Christ at all, he mušt 
believe in a blonde, blue-eyed 
Nordic Christ descended from 
Wotan.

Heretoforė commonfoLk in 
Germany, even if they had būt 
little freedom in this life, štili 
had the hope of some in the 
next. For they might be buried 
and tombstoned more or less 
as they wished. Būt now that 
Hitler has .even co-ordinated 
the graveyards of the Father- 
and, the spiritual descendants 

of Luther and Goethe mušt in- 
ter their dead as Der Fuehrer 
bids them.

The purpose of this nazifi-

eatidn of cemeteries, I am told, 
is tų be Būre that on tesurrec- 
tion day all the German dead 
MII jump op.t^thė^rave.at 
the šame instant, diek itheir 
heels together iii the most ap- 
proved fašhiOn, give the nazi 
salute with snap and prėcisioii, 
then iri the fullėst uriison čry, 
“Heil Hitler į”

If* the Germans arenT. alrea- 
dy too far gone in their do- 
cile obedience to the nazis, we 
might imagine some stubbom 
son of the Fatherland mumb-

ling thus: “Der Fuehrer com- 
mahds ‘Thou shal not smoke.’ 
If I can’t evCn smoke a little 
tobacco .here beiow, I say to 
thee, ‘Hitler, . hereafter thou 
shalt burn!’ ”

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
P.OCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .........  tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas. •••

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom f o raičius, pianus Ir 
visokius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408

6921 SOUTH

b Hemlock 5040

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nau

jus insurance
< INFORMACIJOS DYKAI.

CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke AveM Chicago

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
, Ofiso valandos: / '

nuo 2—-4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLARĘMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M.

. Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

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

ATIDARYMAS 
NAUJOS BUDRIKO 
KRAUTUVES! 
3409-11 S. HALSTED SI,.

Vėliausios mados ir styliaus 
rakandai už prienamas kainas 
Kiekvienas pirkėjas ap’aikys 

GRAŽIĄ DOVONĄ!

k Pranešimas
Pinigų Taupytojams

SIMAM) DAUKANTO FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSO- 
CIATlON OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsuota mokėti .................. ĘB/
dividendą ant visų, taupymo skyrių. Dividendas 
išmokamas LIEPOS PIRMĄ DIENĄ

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur indė
liai apdrausti iki( $5,000.00
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, 
D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PJRMV MORGIČIŲ 
Chicagoje ir apielinkese, lengvais išmokėjimais dėl nupirkimo, pa

taisymo Ar statymo naujų namų. 
Dėl informacijų kreipkitės į

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT <<
Sąlygos l SAVAITĘ*!

DR. O’CONNELl fl
135 S0. STATE ST.

•Hl Irvine Park 3234 Madlson St. 
gVBS. TOX B — CLOSED SUN D AT

IrEDERAL SAVINGS
IaND L.OAN ĄSSOCIATION•.WUND .L.OAN ĄSSOCIATION

' or chicago j v
2202 WEST CERMAK R0AD

Telephone CANAL 8887 BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
iii 6630 8°. Westera 

/ Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

~ Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
Ke ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 

blankets ir Ūt.
Moterims ir mer- 

/... ............... ginoms patari-
* mai dovanai.

•;;A
ADVOKATAI

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seęley 7330
Namų telefonas* Brunswidk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Visi 1938 mados radios iš
krauti ant parodos: Philco, 
Zenith, RCA Victor, General 
Electric, Grunow ir Radionas

$50.00 nuolaidos už jūsų 
a seną, radio f

Naujos 1938 m. skalbyklos, 
Norge, Apex, Thor, Maytag, 
General Electric ir Crosley. 
Kainos po $39.50 ir ‘aukščiau. 
Elektrikinčs Ledaunės. Kai
nos sumažintos po $69.50 ir 
$99.50 lengvais išmokėjimais

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED 

3417-21 S. HALSTED ST. 
Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedėlioj 
WCFL — 970 K. nuo 7:30 iki 
3 vakare.
Panedeliais ir Petnyčiomis W. 
A. A. F. — 920 K. kaip 5:00 vak 
vakare.
Ketvergais WHFC—1420 K., kaip 
7 valandą.

ENIAUSIA IR DIDŽIAI] ŠIA L
LAIDOJIMO IŠTAIGA A

John F. Eudeikis s
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1 '

‘ VE ANO &
■ '■] ■ 'PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07"'' So. ' Hetmitage . Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel; LALAYETTE 0727

j 1 - f j koplyčios visose

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

- Chicagos dalyse v
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vaL vakaro iš W.H,F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
♦ A ’ */• " T .. . .r-  • 1 . ■  ..

NARIAI 
Chicagos, '

Cicero l; į
Lietuviu I 

Laidotuviijf’ 
DirektoriŲ 
Asociacijos'

Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
1 ir Naktį,

V TURIME 
W KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica ’ Avenue Phone Yards 1138

' ....................... ......... .................

<J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califotnik Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
/3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

. .. A. PETKUS ”
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
Į 3354 So. Halsted/Street Boulevard 4089

L J. ZOLP , Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

s. M. SKUDAS
718 West 18th | Street Phone Monroe 3377

« .

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: ■12-44 East 108tti Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė- Phone Virginia 0883

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETU VIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S o. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL . 1824
Namų Tel.—Hyde Park 33^5

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 . 

Pritaiko Akirtius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4. nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.________
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:39-8:30

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

• Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai_ Daktarai

Doctor Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Jcitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas įr. Laboratorija;
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel, Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. J. SHINGLMAN
K4 TIK SUGRĮŽO

*■■■ »l—ii 1^
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. Cicero 3656

Ofisas 4930 West 13th Street
Cicero, Ilk
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OMusų Skaitytojai Jje"gvos_atletikos
Lietuvos Svečiai 
Amerikoj

lenktynės 
Stagg Stadione

Gana gražus , būrys, regis, 
viso dvidešimts trys asmenys 
atkeliavo: skautai, sklandyto
jai, sportininkai, seimo atsto
vai ir dviejų dienraščių atsto
vai. Ta pusėtina grupė žmonių 
iš Lietuvos, asmeniniai įsigys 
daug naudos, ir rieškučiom pri- 
sisems įspūdžių: pamatys A- 
merikos didžiuosius industri
jos miestus; važinėsis plačiais, 
šio krašto puikiausiais keliais,' 
vasaros metu. Juk tai visur 
gražu ir malonu.

Ypatingai malonu yra žiūrė
ti į išvystytų iki aukščiausio 
laipsnio technikos ir kultūros 
šalį, kur visokių tautų žmo
nes, suvažiavę laimės ieškoti, 
turi pilnų politinę laisvę. Jie 
renka valdžių, leidžia visokius 
laikraščius, tveria įvairiausias 
organizacijas. Pilnoj to žodžio 
prasmėj, gali kritikuoti viso
kius valdininkus ir išreikšti 
savo nuomonę liuosai!

Prie to, tuos Lietuvos sve
čius, tam tikra sriovė, suside
danti iš visokio plauko tauti
ninkų ir margučio pasekėjų, 
be -abejonės, pavaišins, maloniai 
priims.

Visokių kalbų kalbelių ir t. 
p. taipat daug bu. žinoma, kaipo 
sportininkai ir sklandytojai, 
jie ir svetimtaučių akyse pa
sirodys ir sukels pas juos įvai
rių įspūdžių.

Bet tie svečiai jaus, kad di
džiuma Amerikos išeivijos, ne
tik visa pažangioji lietuvių vi
suomenė, bet sykiu ir katalikų 
visuomenė, nepritaria jų tai 
misijai. Vien dėl to, kad jie nere 
prezentuoją yįijoų I<iet$y.Qč.. pį- , 
liečiu gerbūvį ir jų likimą?, o 
tik vienos partijos tautininkus 
jaunalietuvius.

Iš Lietuvos atvykę svečiai 
į Ameriką bus tik tada reikš
mingi netik asmeniniai; bet 
kartu ir visuomeniniai, kai 
Lietuvoj viešpataus laisvės žo
dis ir demokratiškas nusista
tymas ; kada ,* Lietuvos seimas 
bus renkan^ demokratišku 
budu ir tame seime bus viso
kių partijų atstovai. Tik tada 
mes, Amerikos lietuviai, visi 
busime su jumis.

Gruzdžių Grinorius

Punktais ir pirmenybėmis 
beveik visose lengvos atletikos 
šakose i 
lietuvius oponentus, __ ____
sportininkai vakar ilsėjosi 
Shoreland viešbutyje, kur jie 
buvo apgyvendinti visam Chi
cagos vizito laikui. Jie vyks į 
Detroitu liepos 21 d.

Lietuvos atletų buvo penki, 
amerikiečių — dvylikų.

Lengvos atletikos lenktynes 
įvyko Stagg stadione, prie 
Chicagos universiteto, sekma-

nugalėję chicagiečius į 
oponentus, Lietuvos
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Policijos Savišalpos 
Fondas reiškia 
padėkų 
'‘Naujienoms” m.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tek BOULEVARD 0250

APORAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos.

polisus
APDRAUSTI: <

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• ,nbo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

AUTOMOBILISTAI:

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

Remkite tuos, kūne 
garsinasi

MAINYKIT SAVO ČEKIUS EKSTRA ŽEMOM RATOMIS
. The

T. and N. CURRENCY EXCHANGE, Ine.
819 West 35th Street

Tuoj į vakarus nuo Halsted Street
Mes taipgi išleidžiam Money Orderius. Kolektuojam Gazo, 

Elektros ir Vandens Bilas.
9:00 A. M. iki 6:00 P. M.

thanks runs over $100,000.00 
‘‘ in their.treasury. . ;

“We certainly do not want 
to‘be without your help next 
year. Please remember that 
we are counting on you. With 
kindest personai regards, I 
remain

“Very sincerely yours,
“L. G. Iikhvardson 
‘*Chairman
“1937 Police Field Meet”.

Chicagos Policijos Benevo- 
lent Association of Chicago,. 
pereitų savaitę surengusi spor
to šventę, prisiuntė “Naujie
noms” sekamo turinio laiškų:

Dear Editor:
“Now thąt thę 1937 Po- 

lice Championship baseball 
gajnes are over,; I am drop- 
pmg you this line in appre- 
ciation for .your wonderful 
assistance. ? 1 •'.• ' '■■ 1

' “Through your generouS 
co-operation the. sale of tick- 
ets this year was Very good. 
This was due * in a large 
measure to<>•’the advance 
publicity given to the bene- 
fit, and for which you ęon- 
triįiuted in a large measUre.

“The officeTs and members 
of the Policemen’s Benevo- 
lent Association of Chicago, 
sponsors of this worthy 
cause, have asked me to 
thank you in their name for 
your wonderful help, and

Piktžolių Naikinimo
Savaitė

f

tPILSĖNl
VALYTI JŪSŲ SIENAS IR VUDVORKĄ—SU

f PILSENall aroundL<

A

Svečiai padarė .punktų—62, 
amerikiečiai—61.

KWIK KLEAN
PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA. 

PAS JŪSŲ MĄLEVOS AR 
GELEŽIES DYLERĮ.

CLEANER

!

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb

f
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STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Rengėjai, Chicagos Sporto 
komitetas tikėjosi didžiulės 
minios žmonių, ir nusisamdę 
įvykiui didžiulį stadioną, ku
riame telpa keliasdeišmts tūk
stančių žmonių. Bet ir komi
teto nariai, ir visi sportinin
kai, ypatingai svečiai, jautėsi 
labai apsivylę publika. Susirin
ko tik trijų-keturių šimtų žmo
nių būrelis, į kurį įėjo ir įžan
gų užsimokėjusi publika, ir 
programo dalyviai, ir choro 
nariai, etc. Tūkstančiai tuščių 
vietų stadione darė nesmagų 
įspūdį. Iš sporto komiteto na
rių dalyvavo nevisi, tik kele
tas.

Lietuvos sportininkai 'dėvė
jo vienodas uniformas ir atro
dė “susilošę”. Amerikiečiai ne
turėjo specialių uniformų, bet 
dėvėjo rubuš su savo kliubų 
ar universitetų emblemomis.

Lenktynės susidėjo iš įvai
rių distancijų bėgimo, šokimo, 
disko metimo ir iečio metimo. 
Svečiai nusinešė beveik visus 
laurus. Amerikiečiai tepasiro
dė geresni šokėjai;
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“UŽMIRŠTA” — Mrs. Daisy 
Tcgtmeyer, kaline Cook ap
skričio kalėjime, Chicagoje, 
kuri buvd uždaryta už grotų 
ir “užmiršta.” Teismas • su
tinka jų paliuosuoti už $7,; 
000 kaucijų. Ji buvo įkalinta 
už išdikvojimų $30,000 pali
kimo, kurį ji globojo.

. Acme, Photo

Remkite tuos, kurte 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” ?

Valdžia, norėdama savo suma
nymus pasekmingai įvykdyti, 1 
neretai šaukiasi pačios visuome
nės pagalbūs. Tuo tikslu skel
bia ir tam tikras savaites, per 
kurias jį veda propagandų; vi
suomenę su savo sumanymais 
supažindina. 1 / • ■

Dabar, ji norėdama paleng
vinti rudens liga sergančiųjų pa-, 
dėtį skelbia “Piktžolių naikini
mo savaitę.” Ta savaitė prasidės 
rugpiučio 8 d. ir baigsis 22 d. 
Per tų Savaitę, ar laikotarpį 
stejngsis sukaupti visas visuome
nės jėgas ir išnaikinti visas pikt
žoles, kurios, yra priežastimi ne
tik kai kurių ligų, bet ir auto- 
ftiobijių nelaimių. Nes jos užsto- 

the material part of that ja tolumos regėjimų.
...        L ........... ..

1 r • 1moterys, temykįt
NAUJIENAS RYTOJ—

JUS RASITE "

CHICAGO MAIL ORDER
DRE.SIŲ -IŠPARBAVIMĄ.

m ..s, i t-i .Į
GALĖSITE NUSIPIRKTI DAUG BRANGESNES DRESES Už TIKT 
CENTUS IKI $1.49. O ANTRĄ DRESĘ NUSIPIRKSIT Už TIKTAI 5, 10 IR 
15 CENTŲ. NEPRALEISKITE NEPERSKAITĘ ŠĮ APGARSINIMĄ. TAI 
TIKRI BARGENAI.
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JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO ...

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE_J)IENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING; LOAN AND
SAVINGS, ASSOCIATION

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

UNITED STATES GOVERNMENT 
AGENTŪRA 

APDRAUDŽIA 
- . \ ■ • ■ • • ' ‘ , U. ■ '

SAUGUMĄ JUSU INVESTMENTU 
MUSU ASOCIACIJOJE IKI 

$5000.00
SAUGUMAS JŪSŲ TAUPINIMŲ DABAR YRA APDRAUSTAS 
Jums nieko nekaštuoja Įstoti. Nėra nei nario arba knygučių kaštų 
sulig musų planu, nei jokios bausmės uždedamos. j

Indėliam, ar jie bus pradėti su $1.00 ar su $500.00, kreipiama tokia 
pat atsargi atyda. Atsilankykit ir leiskit mums supažindinti jumis su 
musų įvairiomis formomis taupymo investamentais.;

Investuok saugiai su šia Asociacija, kuri turi rekor- ,, 
dą mokėjimo dividendų nemažiau kaip 4% per me
tus, per paskutinius dvidešimt aštuonis metus. Per 

Metus
. / . . . u ■ - Į. '■

MES TURIM FONDUS ANT RANKŲ DĖL INVESTMENTU TIESIOGINIAMS SUMAŽINIMAMS PIRMŲJŲ MOR 
GICIŲ PASKOLŲ ANT NAMŲ IR MAŽIEMS APARTMENTAMS BUDINKAMS IŠLYGOMIS 5 IKI 20 METŲ 

PROSPECT FĖDERAL SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION of CHICAGO

I I.AD. VACEK, SEKRETORIUS 
ČARTERIUO'Į'A IR PRIŽIŪRIMA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 WEST 47-TH STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Antrad., Treč. ir šeštad. iki 9 vak.

Telefonai: YARDS 3895
3896
3897

Reikalaukite DEGTINES
• \ •

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

M

ntol

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

VAISTUS, kuriuos GAMTA
PARŪPINO

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 vaistininkų arba užsakykite nuo'

NIDA IABOR ATORIES,S”
ANTANAS G. KARTANAS. Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. '

■ - Chicago, Illinois.
X
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Entered as Second Class Matter 
March *7th 1914 at‘ the Pošt Oiličė 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. v ‘ ;
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

®cag*

Męneąiųi  ----- 75 c
Suvienytose Y aisti josė, ! ne Chic a ^o j,

Pusei metų ------------------- - 2,75
Trims mėnesiams —1.50
Dviems mėnesiam^ ............... 1.00
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
M • .„„n

Pusei’ metų ''4.00
PinTgus ’re^^ątt“w^“i|oopjf 

Oderiu kartif uiUMĮyįptį.

Darbininkai ir Publiką
-"■J.. I".1?".”"1 ■ ,

1 Pramonėje dabar eina smarki kova tarpe darbdavių 
ir darbininkų, ypač plieno pramonėje. Eina streiką^

5 įvyksta kompanijų sarg^Į susirėipį-
mai su streikininkais, ^ęęi^pinkai istę$gį$si dirbtuyęs 
sustabdyti, darbdaviai ją^ atdaro ir ięlįęft streiklaužių.

Publika tas grunte s iš
Dalis publikos simpą^ųaj^ feita dalis r-
darbdąyiąiųs. Kadagį sudąro
milži^ilką ^augumų ^ęntojų, ų bendrai tąip
pat sįių0tĮzuoja dąrfio žiųpųęųįs, tąį, reikėtų tį- 
kėtis, visuomenės $in^0ijf$ $sĮįQ$$£ $$ darbinin
kų pi^ją,. Bet* f lajkr??‘
čius, rąntįj jųosę daųg|ąų pritariančių
darbininką^ įr s. 4

Argi spąų^ą nęįšreįskįą Yisųonąęn^ opinijos?
Ji išreiškiu, bet panąsiaį, kaip kj^ivąme veidrųdyję.
Pradžioje spauija apie streikus palankią^

nes tuOną^t -publikos pritąrimas streikipinkaips buvo, iš 
tiesų, didelis. Vėliau publika ėmė atšalti — tuomet ip 
laikra^čiuojse pradėjo dažniau rodytis nepalankumas ko- 
vojąnįięrps darbininkaips.

Čią męs negvildensime klausimp, kodėl įvyko tokia 
atmaina publikos nusistatyme. Pakaks tiktai trumpai pa
minėti svarbesniąsias priežastis, būtent, nesutikimus tar
pe organizuotųjų darbininkų (Amerikos Darbo Federa
cijos ir C. I. O.) ir kai kuriuos streikų organizatorių is- 

. sišokimus.
Bet blo^įąusįari daįykas darbįnįųkų atžvilgiu yra ta&t 

kad publiką, nėr a. organizuota. Kas ta publika? Tai v|r* 
to to jai. Vartotojų interesas yra svarbiausias interesai 
ekonominiame gyvenime, nes juk viskas, ką pramonė i? 
žemės ūkis gamina, viskas, ką prekyba parduoda, einą 
YartojįpĮui, yąrtcĮtpjų pątenkiiįiųiuį. šitaip intęręsui tąy- 
paųja^r da^avi^i įr (įarbipipkąi. Bęt yąrtptpjąį pęęų- 
gitppią ąMEft interesus ąpgiptį.

Darbdaviai sudaro visokias sąjungas ir trustus savų 
yeį^ląpįs ąpgipti, Pprbipipkai dėdąsi į unijas (profesi- 
pęą sąjųpgąą),, nprędanii iškovoti didesnį ųždąrbį įp 
|rųĮppespąą $ąrt>Q valandas. O vąrtotojai neorganizuoti.

įip gąppą gąręsnę prekę arba pigesnę kąipą, tenąi 
jie perką. Dažnai gąlima pastebėti streikininkų ^pikię- 
|us’' vąį}tąęįojąpt prįe kurios nprs krąutuvęą ąų 
pląkątaįg .ąpt nųgąru, skelbiančiais, kad |o,s 
ąavipipkąį pętęįsįpgąi elgiąši su savo darbjpįp^ąįą. Pęt 
pirkikų minią nepaiso — eina pro “pikietųą- į krąųtpyę 

perką-
Kadangi vartotojai neturi tarp savęs sųsįtąrim9>» 

iuoą lengvąį gali pakreipti ^r PPfi spaudą. Spaudą iję 
tik išreiškia publikos opiniją, bet ji kartu ir daro į ją 

\ paką. Kapitalistai šitą faktą žino ir jie neąįgąili pinigų
• ąikraleiama leisti ąrpą jįęm^ ^prį^gerintį” dupdaųt 
brangius, skelbimus. O darbininkai daugumoje spaudos 
reikšmės neįvertiną, įr dėl to jie, kad įr bųdąmi miįži-. 
niškoje daugumoje, dažnai nestengia visuomenės nusista-

' ‘‘tymą pakreipti sąyo PUsęp. Td rezultate darbininkąipą 
tenka koyoti ne tik prięą sava darbdavius, bęt ir prįęį 
Viešąją npiipią — ųeretai ir prieš valdžią, kuri po yįę-; 
ąosios opinijos priedanga remia daFbdkvįų reikalus.

> Dąrbįnįnkų jpdėjįipas turėtų rūpintis, kaip surišti į 
daiktą vartotojus, o ne tik organizuotis, į unijas, kurięą 
kovoja prieš darbdavius. Vartptnjai juk yra ir pątys dąr- 

/ bininkąi. Z
___________ —.♦ >• . -r-,

Vyriausybininkai Lupa Fašistus
* .>
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“L. žiniose” įdėta (birželio 
25 d.) ilgais buv. amerikiečio, 
Dr. Jono šliupo, straipsnis po 
antrašte: “Kįr link sukame

vos kunigiją, ^4'.‘“turtais ne
prisisotina', b būtinai bendruo
menės vadovybę ar valdžios 
vairą pagrobti stengiasi.”

** “.yi^ųrąmžįllpsę,” rąšp pn.
^liųpąs, “^ętikąą ^ęi
iy vęlųių ^ačstuosįąs — kp- 
ųį^ai ^ųrųc^yo, s^vdin- 
fįąvp ąr dę^ipdĄyo, O- 
me amžiuje Lai jąų ątgyyęįy? 
ta, nuožmų, barbariška. Bar-/ 
barizmąs reikia pridengti 
švelnesniu ^nelabųjų’ perse
kiojimu. Ir štai tapo sumą- 
nyta juos badu išdvasinti. 
Rangovams ir kitiems darbi
ninkų samdytojams įkalbama' 
darban nepriimti be. kunigo 
rekomendacijos I Kas nužiūri
mas laisvų pažiūrų esąs, tas 
reikią taipgi iš darbo pava
ryti. Neseniai, tarp daug at
sitikimų kitur, įvyko labai 
skaudus nuotykis Tauragėje, 
kur tpkia įętaįgą kąįp Ąlaifc 
tas’ negarbingai pasižymėjo. 
Teų dirbo savanoris Br. K-, 
darbštus, sąžiningas ir tei- 
sįngas žmogus. Bet jis lais
vamanis, laisvamanių dę$t|gi-. 
jps skyriaus vedėjas... ‘Jis 
Tauragėje suorganizavo cho
rą ir keletą koncertų. Toks 
‘nenuorama ir užsispyrėlis’ 
pasirodė pavojingas. Ir fab
riko valdyba', melagingai pa
informuota, atleido iš tarny
bos žmogų, (turintį didelę šei
mą ir/ tėVįpei bei beųdriio-

* *męnei dri^Ąitt^pęlnįušį pi
lietį. Kada reikėjo tėvynę va
duoti, nieks jo neklausė, ar 
jį§’ katalikas, ar laisvama
nis... tik dabar parupo!”

Dr. J. šliupas sako, kad tokių 
gtsitikimų skaičius dabar “nuo- 
kiMs d^gęją.” f

: Bet |<unigąį įr jų' ^lįpiįįkąį 
pesisarmatija dejuoti, kad ka
talikų bažnyčia Lietuvoje esan
ti “persekiojama”!

DE BROUCĘ^Ę’O 9.Ę?ĮQNA^ 
CUA NEPRIIMTA. 1

, ■

buvo minėta, kad trys Sqcia- 
lįątinid .Ddrbinin^ų Intęrnaęjof 
nąlo vįrsinmkąi — pįrrninįnka^ 
De Byouekere, sekretorius Ad- 
:jęr ir iždininkas Vąn Bopsbrock 
>— įteikė internaciąnąlo vąldy- 

r^įgjiąpiją, kai valdyboj 
dąųguria išreiškė nępasitęnkv 
jiiipą dėl' jij “privatinio” pasi- 
įnąiymą? su Koniinterno ątstą- 
Yąįą. Komtįnistai jau d^iaųgėsį, 
kad' socialistų- Internacionale 
kilusi

i Valdybos susirinkime Pary
žiuje jų ! rbzįgWW buyp 
svąrstomoč' -4 iy buvo atmes
tos. Valdybą Visais balsąią iš- 

. reiškė savo ’ ’ viršininkams pilną 
pjąąitik^jiiąą., J 1

Tarną pačiame valdybos po
sėdyje, birželio 24 d., buvo prį-- 
įnĮtąs nutarimas Ispąnįįps klaų_ 
lįrią. Š. D. Interpacionaiąs pą- 
sįsąkę u^ tai, kąjį ĮspąnijoS res-. 
publikos vyriausybei butų grą
žintos teįsės pirkti amuniciją 
atsigynimui nuo fašistiškų su
kilėlių įr kad Sąjungai 
priklausančios valstybes privalo 
padėti jai( kovoje prieš maišti
ninkus.

bo M i* ^ po
litiškai neitraliai nusitikusiam 

ps»pio-|ir tik pamėgusiąjn gryųai ko- 
s^lygpsę operatiškę daxt$ $r|>tit jau jr

ygifcftta iWii tokiam asmeniui parosi visai
MS Utoytk Pea R® bT ankšta gyventi. Ueįtig vigna 

Wb>- Jam telieka — įsirašyti j tau- 
čįa tiškas orfcąnizacįįąs, tik .tuo- 

toyaįįtį, 'to W W m?t i8’^ teisę gauti dal-bą. 
ffiku Dalesni to savo, kai-1 štai vienas ihažutis, bet reilfi 

šminįas pavyzdiš. Vienos mį- 
nisterijos aukštas valdininkus
/■ ■■ I '///

tuves. Tų švenčių metu visi sų? 
sirinkusieji labai įvertino to 
valdininko įvairius nuopelnus, 
visi jį išgyrė visą jo gyvenimą 
dirbus tautišką darbą ir daug 
ųųsįpelnįiię lietuvių tąųtąį. Šios, 
to valdįnįnlęp suka&tųyės tųivę 
pląčiąi ąprąšy|os " tautiškoje 
spjalidpję, bęt... bet kelioms die
noms prąęlįnkųs pasirodę mąžu- 
tė kronikos žinutę: musų ?iniq- 
mis ponas direktorius neseniąi 
atšventęs savo jųhiliejų tauti
ninkų sąjungai nepriklauso...

Ar žinote ką tai reiškia?
Įsirašyk j tautininkų sąjun

gą, nes ateityje jaU savo jubi
liejaus nešvęsi. z

Na, reikia tikėtis, kad tasai

Į Švente Jkaž -kokias savo sukak-
/'TtoeT į W ‘....... ”
Wwi’, F* w vyr

Ilfflj tWfcW«b 
tofcffito toto

STAMBUS DARBO BARTIJOS 
LAIMĖJIMAS AIRIJOJE.

Airių laisvos valstybės par- 
ląmęnto rįnkimupse Darbo !par
tija pravedė 13 atstovų. Į3e jų 
paramos De Valera jau nebega
lės valdyti krašto, nes jo parti
ja turi tik lygiai pusę vietų 
(6Q) parlamente.

Pęreitąme pąrląpięntę Darbo 
partija^turėjo 8 atstovus. Tai
gi ji laimėj6 5 naujus kandida
tus. Bet josi’Jaimejimas yra dar 
didesnis,,; negu rodo ši skaitlį? 
nė, nes visas atstovų buto ną- 
rių skaičius dabar yra’sumažin
tas: pirmiaus jisai susidėjo iš 
158 atstovų^ o dabar — iš 138.

Tuose pąčiųose riųĮ^įmųosę 
fašistai, prakišo. Patrick Belton 
iš “Krikščioniškojo ^Fronto,” 
kųyis oyg^nį^ąyo Ą i rijoje sava
norius Ispanijos gęnęro|ųi Fran
co, statė Dubline, savo kandida
tūrą į parlamentą, be| ųebųvo 
išrinktas. ;

piųosius ir kontrplę^organus 
yra išrinkai yįsi aukštesni yal- 
fiiplpM išžkmg v^dyi^s pir- 
Ww' -tolsto pup

į>,e| Icokįus ryšips su dar-j 
bjnįjįkišj^ ‘ į^ęjįpnj jptft nų-

pąRUftftif ilgai dąĮ-bftYOsi jos 
valdomuose ųygąnųosę jurus pa
žįstamas Ęipras Bielinis, kuris! 
yra' kadaise pas jus viešėjęs. 
Dabar jau ir jis atsįsakė čią 
dalyvauti. Kartu sų juo ir kiti 
pasitraukė is Parąrpos priežiū
ros organų.

'Kaune veikė mažutis koopę- 
rątyvas Marginiai, kurio vy
riausiu' tikslu buvo padėti plis- 
tį liaudies meno dirbiniams. Tąi 
buvo kuklus kooperatyvas, ku
ris betgi turi savo nuopelnų. 
Keli metai atgal tąsai koopera
tyvas net jūsų šąųųijpje Ame
rikoje buvo suruošęs visą eilę 
parodų, yodos, tokią viena iš 
tų parodų buvo net jūsų gar
sioje Chicagoje.

Šiame kooperatyve buvo su
sispietę vienu ar kit ubudu pa
mėgę liaudies meną ir pasiryžę 
Lietuvos kaimo žmonėms padėti 
prasimušti savo dirbiniais į 
rinką. Ir čia tautininkai neųu- 

tą kooperatyvėlį 
pasiėmė.

keliais
Ka'ip 

tautįną-

tose istorijose 
ta'utinin-

Kas bus ir kas yra
t -4 ■ ■ f . n- W " • « b r - ' •< r.

Seimas, kuris visacla su valdžia sutinka ir valdžios rę? 
miamus sumanymus vįęnbalsįaį priįiųa. — 
ma naujos konstitucijos, kuri nieko nąpjo į Lietuvos 
gyvenimą ne įneš. — Taųtįąįnkąį į visas įstąigąs 
skverbiasi.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

ūkiškų j ų drganizaci j ų

Galų gale, Ispanijos respublikos jėgos pradėjo srųąr- 
kų ofensyvą prieš faąiętu^. Pąskįaųsi pranešimai sųkp, 
lįfad vyriausybininkai paėmė penkis miestus, 100 ketvir
tainių mylių teritorijos ir apie 1,000 belaisviu.

Įspapijo^ respųbįįkps vyriųųsybfėvsakp, ką$ ji 
^išb^do” sąvp armijų, k-ųyių jį pygąpizjavp pęr įpėnęsįų 
mėnesius. Jeigu jos armija pasirodysianti tinkamai pa
ruošta dideliems mūšiams, tai vyriausybė ketina pradėti 
puolimus visupse frontuose.

Pradžia atrodo, gera. Viso pasaulio demokratijos ša
lininkai (o ypač mažose šalyse, kurioms grūmoja Hitje- 
rio kumštes) džiaugus, kai Įgpąnijos respublika sąvo 
priešus galutinai parblokš. * ,,

Visų
Lietuvoje metiniui ąųąj4nįcįppįąį 
jį'au veik baigiamį. Šįępięt tuo? 
se susirinkimuose daug aktįn«? 
gurno rodė tautininftaį. Į vąįęjy-i 
bas jie visur prąyędę sąvo ą|- 
^tovus. Jiems tai ląbąį lepgyą 
ątlikti. Žinoma', tai lengva ąt? 
likti esamose gyveninę sąįygp,? 
se. . ' * /

štai Kaune neseniai buvo die
nos iš didžiąų^ių Kaune koope
ratinių Qrgapį0cijų vįąųomos 
narių metinis susifinkinias, tai 
Paramos. Parama Kaune turi 
ąrti trisdešimt įvairįpse vietose 
krautuvių, įuri modernišką 
duonos kepyklą, kurios duoną 
bent šešiašdešimts procentų vi- 
ąų Kauno gyventojų valgo ir ji 
duona aprūpina Kaune esamą 
kariuomenės garnizoną, o be to, 
Parapips kepF^P? 
na išvežipjama net į artimus 
miestelius. Tai didelė įmonė. 
Jokią įmonė, su kuria pasirodyl 
t j butij visai negėda jūsų! ’Clįį-’

Skandinavijos valstybėse šita- 
kįps |ąip mp(įępiįšr
kai įrengtos duonos kepyklos 
yisąi ųętų^i. Įš tenais, tąi yra, 
iš^tų valstybių kooperatininkai 
riet atva'žhibja susipažinti.

| ‘ į, \ ',4 | > į* ' J ' i,"

Daug metų a/tgal Paramos 
p^rių sąstatąs iy \ visai kįtas 
įųiyo. Čia' grūmėsi dėl valdomų 
omnų kompųlstąi sų sdęįąįdę- 
lųų^ątais. Vėliau visiškai Pa
ramoje įsigalėjo tik socialdemo
kratai. Kad ir nekartą mėgino 
liberališkos sroves nugalėti/so
cialdemokratus, bet joms tai ne
pavyko.

Pąramos jsigalėjimąs, jos 
moderniškų krąu,j;uyių. įrengi
mas ir tos kepyklos pastatymas, 
tai cĮaiųdausĮrii prikįąuso social
demokratų nuopelnams. Bet Pa
rama negalėjo apseįt be kredb 
tų, reikėjo skolintis, o skolin
tis5 buvo galima tiį. valdžios, 
bąųkų pinigų.

Ir vyriausybė duodama pini
gus stengėsi. Paramoje/ turėti 
vis daugiau, sąvų įtakos. Ėjo 
ko va, bet nelygi kova.Visai po- «• . « — - - ■ - - • ' • . _ • >

rirpo įld visą 
į savo rankas 
mątotę visais 
mes.

Bet visose
kas svarbiausia, kad 
kai neparodo jpkįo, noro bepd-. 
radąrbįąutį sų ųe t^utininkąis, 
nors tie žmonės butų visai sve
timi politikai, p tik kooperatiš-' 
kai nusiteikę.

Taigi, net tokioje neitralioje 
dįrvoję.kąįp kqppej-ąci.įą tąąti- 
niųkai nęrodo jokiųą tolęrąįici- 
jo§ įr perąnda ręįkąlq SU kitais 
žmonėmis bendradarbiauti. Ka- 
dąųgį yįsi koopęrątyyaį, įpipo 
prekybos įr gamybom įmonės 
nęgąli apsęitį be paskolų, ų pą? 
tuvoję kreditus / pąįąnkę^nęsę 
sąlygose galimą gauti tį^ iš vy- 
rįąusybė^ kontftjlĮuojaųių ban- 
kų, tįį, čia su-

visokių pnepąonių, 
kad juose didesnė taultįška dva
sia sustiprėtų, kitaip tarus, kad 
jų valdomuose įr kontrolės or
ganuose tautininkui atsidurtų-, 
O kadangi iš laisvų profesijų 
tautiškai nusiteikusiu žmonių 
yrą labai mažąs nuošimtis, q 
daugumoje yrą vąlstybčą įvai
rių kąitęgorijų valdiniųkąi tai 
dabar visuose tuose kooperaty- 
Yųo^e daugumoje yrą valstybėj 
valdininkai, 'kitaip tarus ir jų 
valdopius ir kontroles organus 
sudaro veik Išįmtinai tautinin
kai - valdininkai. •

Aišku, pakitėjus valdomiems 
prganąms, tuyj sayaįnu pakitėti 
įt tų ’ kopųeratyvų' (tąrųąutojų 
sąstatas: daug kas iš jų jau į- 
stojo į tąutiniąkus, kiti W|įą? 
si stoti, atba (aukja i^i juos iš 
tarnybos atleis.

Tokius pavyzdžius jau turi
me Spaudės Fonde ir kitur.

Ar visa tai eįs tų koopera
tinių biznio įmonių sveikaton, 
tai parodys netqlin^a ateitis. 
Viena tik, aiškųį k u į tik > sumą- 
žėja kontrolė, kur? visuomenė 
praranda/* interesą,L sekti sayb 
organizacijų veiklą, tėpais pra
sideda tikras merdėjimąs.' Tai-

Ąnfrąflfenfa Hępos 18, 1931? 

direktorių jap įautininkaą, pps 
§pąų4<yę ųpųjrpd? ^toė, 
kąd tą§ai Vataininkąs butų iš 
savo pareigų atleistas...

VičįPĮjf; pįetyvoję yf£ Wti £0 
tūkstančių valdįninlįįy, iš kurią 
tik keturi tukstąpčiai su viršum 
priklauso tautininkų sąjungai, 
t^i dar tautininkų sąjunga gali 
daug naujų narių susilaukti/

Ljetuvx>s Aidas neseniai (taip 
pat nusiskundė, kad valdinin
kai privalėtų aktingiau dalyvau
ti tautiškoje veikloje... Reikia 
manyti, kad po šito paraginimo 
daug kas iš valstybės tarnauto
ją tuoj pasiskubino Lietuvos 
Aido troškimus patenkinti.

Gegužės pinpoji Liętgyoje 
praėjo visai rąmįftit Mat, jau 
prieš gegužės pirmąją pasirū
pinta, kąd butų ramu...

Ir vis dėlto, Kaune kai ku
rios įmonės nedirbo. Taigi net 
šiais laikais kaip kas iš darbi
ninkų parodė, kad gegužės pir
moj; giliai jų sąmonėje yra įsi- 
ša'knejusi.

—Jūsų Keistas.

(GALAS)

ŠVEIČIU, ŠVEIČIU PLUNKSNĄ
Susidėjus tam (tikromis gyve

nimo aplinkybėmis ir sveikatai 
susvyravus, priverstas buvau 
padėti plunksną į šalį. Praėjo 
keletas metų ir pasižiųrįu, kad 
mano plunksna šiek tiek aprū
dijo. Dabar, paėmiau savo mie
liausiąją ir brąngiaųsįąją plun
ksnelę ir mėginą rašyti'. Bet kas 
tą‘u? Nęberąšp taįp lengvai, 
kaip sęniąų rašydavosi — tru
putį aprųdijųsį. Tad aš ją švei
čiu, tąd švęičįųl...

I ' ’ y

Pirmiausiai parašiau vienam 
kitam laikraščiui, vienam ki
tam buvusiam draugui. Laik- 
rąščiąi — išspausdino, draugai 
— atsakė. Ir mano gyvenimo 
suslėgta širdis atsigavo. Manę 
pąskatino krutėti, dirbti — su
žibėti Lietuvos padaugėję...

Tie atsakyčiai — laiškai ga
na įdomus. Juos parašė tokie 
pat, kaip ir aš, žilagalviai se
neliai, mano jaunystės metų 
draugai; žmonės gana kibusi— 
rąępiniųkąį, rašytojai. Malopė- 
kįtę, gerbiamieji skaitytoįai, 
man su jųmU, tų ^i11' 
timis pasidalinti.

Anykščiai, 1937 m. V-7 d.
Didžiai gerbiamas Tapyta 

Vęterane!
Ląbai ačiū už malonų ptl8*" 

minimą ir paskatinimą taip 
greit nenuleisti rankų. Ačiū už 
lįnkėjimuę. ^o paties ir Tams
tai tyokštu. Aš neabejoju, kad 
Tamsta, kaip musų tautos atgi- 
mną° veteranas, v daug k| iš 
musų praeities atskleisi ir pa
liksi jaunajai kartai. Nors aš 
metams nepasiduodu ir tebede
gu jaunų dienų entuziazmų, bet 
laikas ima savo : kitą| kartą su- 
negaliuoju, pasigydau ir vėl ku
rią, ir dirbu savo procesinį dar
bą. Labai malonu ir džiugų bu
tų sū Tamsta pasimatyti ir pa
sikalbėti- Retkarčiais ir aš nu
važiuoju Kaunan, nors per pa- 
dįo susiekdamas sū visu pa
saulių — vienumos nejaučįų.

Tamstą aukštai vertinąs ir 
ąepbi^s A. Vienutis.

Kitas laiškas mano gimtįųio 
kaimo; kaimyno iš Paryžiaus pa
šytas. šis jau šiek tiek, per il
gą m?tų ei’ę, užsimiršęs, bet 
gana gražiai ir įdomiai rąšo. 
štai jis:

fary^ųs, gegužės/3 d., Į9.37. 
Gerbiamasis!

Rašau ąš Jums atsakymą į 
laišką. Aš esu sųvalkįętis. Gi
męs 1868 metais, Kiaulupių kai
me, Sintautų valsč. Tėvui mi
rus, tetėnas mane atidavė ąl- 
tordirbiui Karaliui mokytis al
torių dirbti. Po 2-jų metų pąė>- 
mė mane į kariuomenę. Atitar
navęs kariiumienėję parėjau, na
mo įr''smarkiai, sųšipgąu! plaučių 
uždegimu; Pasveikęs, vą'a^rą 
dirbau žigaiČiuose ir’dar v.iępų- 
je bažnyčioje (vardo nepąnie- 
ąu). ftuctaBy, pabaigęs prie baž-

nyčios darbus, ąš tie^įog išya- 
žiavau į Odesą. Nuvykus į Ode
są sunku buvo darbo gauti. 
Dirbau pąs vieną medinių daik
tų tekintoją (drigorių). Tar
pais jaųčiąu didęlį skąusms 
krutinėję-, Sumaniau pamėgint: 
stotį j kursus. įstojau j ruošyk
lą. getams prąslinkus išvąžia- 
vau į Kiąenįovą; ten radau pa 
kankamai darbo, ir įstojau : 
miesto mokyklą (gp/odskajf 
skola). Toje mokykloje paišy
bos ir skulptūros kursą išėjęs 
išvažiavau i Miuncheną ir įsto
jau į “Kunst Zevverbe Schule’ 
2-rą semestrą. Po to įstojau •; 
“Miesto Skulptūros Akademi
ją/’ Ten išbuvau 4 ir pušį mę- 
tų. Po to atvykau į Paryžių ii 
gyvuoju iki šiai dienai.

Su pagarba, —A. Ju|tsaitis
- Nežinau, kaip kitiems, be 
man šituodu laiškus paskaičius> - - • 
net akys nušvinta. Lauksiu pa 
našių laiškų daugiau. Likitės 
sveiki!

—Pranės Brolis 
t

LIETI VOS ŽINIOS
Jau išpirktą elektros

šauliu
» * * 'l

MARIJAMPOLĖ —-Mąpjam 
polęs niįesto savivaldybe šio
mis dienomis perėmė iš “Ele 
ktrolif’ bendrovės elektros 

^stotf, “finhpb1” maluim st 
nekįĮnojaipu turtu ir medžią 
ga. tJž viską užmokėta 26£ 
tukstąpčįaį litų. >

Kartu su elektros stoties iš
pirkimu miesto savivaldybes 
žinion perėjo ir tarnautojai.

- J . i j, į \

NPLAĮMINGf ĮVYKIAI

Pabaiskas—Pabaisko vaisę.
Alioniy kaimo, gyyentojas Jp- 
nas Didžiokas vežė iŠ mišgo J v 
šakas. Vięųąmę pąsisu|dme ye- 
žiipąs pąkrypo ir ^mąrkįąį vįr- 
to, prislėgdąmąs važiuotoją. 
J. Didžiokas nuo žaizdų mirė.

—Tame pačiame valsčiuje, 
Deltuvėlėje, ukmergiškis ak- 
menskaldis P. Kitovąs, bp- 
sprogdindamas viepo ūkininko 
akmenis nutraukė rankos pirš
tą.

PASIKORĖ PRLKY^NĮN-

PAGĖGIAI. - 
nąktį buvo rąstas kpųjųvėje 
pasikoręs prekybininkas • Gtt- 
dęvskis. «Įis Pagėgiuose; turėjo 
didelę manųfąktm-p.s, * krą|t|u^į. 
G. ?
prade.jO > prekiauti <, tįjĮc.. pienurt. 
Nųsjžudym'd /^priežastis, nežino
ma, bet manoma, kad prįe tę 
privedė pašliję biznio reika
lai. / '

Birželio 10 d.
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‘ ¥»A PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIU ' IR ^ULTUKOS DRAUGIJA ,

pRAUGįJpS OFISAS, 1739 South Hąlsted Sfareęt. Telefonas CąnąĮ 0117 -- Atdaras kętvergais visą dieną. 
VALDYBA.: P. MILLER, finansų seki ^torius

' J.' MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždįninkaą .
K. KAIRIS, vice-prezfdęiRąŠ ' P* GALSKI& fruštisas '
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Rašo Baran Vcn Pliokšt

, Kąnklirsąjįtai, kvotos, įrašytą ąarių 
, NAP*P.' 

KONĮiVRSA^TĄį MUSSTAS

Benęįįjktąs V^tf^unąs ...................... Qhicago .... 200.....
į Chicago .... 225......

............... Chięągo .... 225 .... 

.....i.......  Chicago .... 100... 

................ Cicero 35 ... 

................. Cicero..... 50..... 

...........  Waukegan .... 65 ...... 
................... Gary. . 35  
............  Roseland.. .... 50..... 
.................Rockford .... 75 ...... 
. Chicago Heights2.._32.....

.......... Chicago .... 3£į..... 

...........  Chicago .... 25.....  
.....v....Chicago.... 50......

........ L.. Cicero .... 20..... 

............ Chicago.... 20....  
......... Chicago .... 20.....  
........ . Chicago.... 50 ... 
..........  Cicero .. 25 ... 
.......... Chicago .... 100 ...... 
..........  Chicago .. 20.... . 
...... Evąnston .... 24 ...... 
........... Chicago .. 35.... .

. ^ębicą^p.-..- 2Q. 
...... . . Chicago.... 20..,,. 

........... Racine.... 28 . 
.............. Gary .... 15 ..... 

........... Chicago..... 25;   
.......... Chicago .... 20 ..... 

......St. Charles .... 35  
............ Chicago .... Į5 . 

......... . Chicago ). 12 ... 
.... ......  Chicago .. 50  

......... Chicago.... 15 .... 
............ Chicago .... 15  

.......... Chicago.... 35 ..... 
.......  Waukegan ...t 15 ... 

.......... Chicago .... 15  
.......... Chicago.... 10  

Įndiąna Įląrbpr .... 45 ..... 
............... Gary ...15 ... 
........ . Chicago .... 10...., 

.......^.....(Chicago., 25  
.......... Chicago .... 10..... 

...... ....... Raęįąe.... Į2 ..... 
.......... Kenosha.... 20 ... 
.......... De Kalb.... 20.... 
............  Cicero .. 10.... 
........... Hąrvey.... 25..... 
............ Chicago .... 10 .... 

.........  Chicago ,z^>20 

įrašyta

....102

....loį
...... 56

getras Martinkaitis"$ePas Eetras 
Ęrąnk puląw .................... ........
yincent Ę. Ąmbrose ................. i.

Anna Maripi^ Ascilki ..................
...................  

B-le Suzaua L. Gabris ...............
Antanas^ Steponaitis 
Stasys Jurčis ...........
Stasys J. Petrausku8 
Jųpząs ĄĮbaųskąs ....
Jioseph Ascilla .........
George Izbicka^ .......
Jphn Šiužąs .............
jpsęph Ąygąitis ......
Louis Antanavičius ... 
Petras pal^kis ........
Ąftoipaa Markinąs ... 
Antanas Vesbaras .... 
Kąa^s Stępopavįčįus . 
JplĮąs ĄsciŲą ...........
P-lė Josephįne MilĮer 
Peter Giniotis ......

.....,; Jt-A'U i JPętrppėlė Markauskas . 
Petras Lapenis .J....:....... .
Stasys Mockus ..........................
Chester Prakurotas ................
Adolph Kaulakis ......................
Thomas Šalkauskas ................
John P. Griciunas ......................
Povilas Milasęyjėius ................
Walter Turner.......................v.
Alex Ambrazevičius ............ ....
P-nia Teresė Viltrakis ............
Peter Rapševięiųs ..... ...............
P-nia Elzbieta Norgailienėi....
P-lė Jennie Ląųręl ........ J.......
P-nią Ąnpa ......... ....
Andrius Naikelis .....................
Jonas Kuolas .........................
John A. Grąkey ........ ..........
P-lė Ąntoinette Kacevičius ..... 
Frank Klikna ...........................
Jonas Senauskas .............. .
Stanley Statkevįch ..................
Jonas Pateliunąs ........ ............
P-lė Anna Karėta.....................
Jonas Cinikas’ ..............................

, Antanas L. Skirįnontas ........
P-lė Aldona Miller • ................

LP-lė Milda Baronas ...........t * <, 
P-nia Julia Luketis ....... t....................... ..................... Springfield ..
Vincas Cernauskas —................... Springfield ..

t ’ ' i ♦

John Sedowski .............................. ....... Chicago...
Narių ne kon-tų kvota kolorųjose ir Chicagoj

Aplamai nąujų narių kvo^a’ konkurse 
. Konkurse narių jau įrašyta .........................

Kvotai trūksta .:.....................................
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bąnkietui, kuris įvyks gruodžįą d., turęs pęogpą 
laimęt| vįęną įš tęijų stibių dovaną Įninėtapie bankietę. Yi?U 
^pnkųysantų prašome sųąktyyintį sąvo .vfikią kęnkursa da¥hę, 
stengtis įšlygiptį feyotą Ręi gr^žiji 11 <Į. 193.7. ntistftlytps 
panų kvotos ^pku^ntams daugiau nebus

2. YW nariąi, jMrąšę Prąugįjon mm yasąrio Į į. į$ 
gruodžio (Dec.} 1J (į. š. m., gą^s tikįetą vertęs $2.5(| nęmęką- 
mai į prąngijęs Bąp^iętą, kuris įvyks grųp^žio U
Olympįc lĮąil. Taipgi į minėtų bankIe^ ęaM£ tikie|ų nemokarpaį 
4isi tie praugijos pajiąi, nau^ nayių.

:r3* papais priiiyąmį Drąugijnp—■ 
iki 48 metų ąipžįąūs; Galima įsirąsytį Dyąųgįjpn pey ^usų kpiį-

.. 10 

.. 10 
■ M5 
J10 
. 10 
. 10 
. 16

25 ....... ....
35.... .
10...........

600 - ‘
.... ... 3,000 ' 
.... 827 x ...m

261

- vyrpi ir moterys nuo 15 
ski 48- metų amžiaus, uanma Įsirašyti Dyėtųgijpn pęi ntu^ą kvų- 
kursantų^ per Draugijoj narius ąrbą yęikįą atvykti ąsmenįškai 
į Draugijos ofisą. Qfisąs.,atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vąl. vakąro; ketvįrįądiępįąis nuo 9 rytp iki 9 
Vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

galėmis ir vien jomą leistina 
narių. įrašymą

. Ęas sąįęr kąį^ Įiętųyį^P tę- čios pastangos tai įrodyti—Są- 
a|p tėya§ p? M Vaitekūnas viįąrpiiięs ąrgąnįząčijp^ iptyętu 
yra senAš? KppkA*r§° vedėjąs klausimu turi nemažesnes teį- 
p. J. Mickevičius sako:. “Bųt 
gerai, jiącĮ, visi konkursąntąį 
butų tokie seni, kaip p. Yąį- 
tekųnąs. ĮCiekyięnaA iš jų bu
tu po šimtą naujų narių Drau
gijoj įrašęs.” Senįąs ipetąįs 

' dar ' nereiškią, kad yrą senas 
* energijoje j veįklume. Draugi
jos konkursąntąs p. ■yaitę^pną^.

i yrą geras sęęiips čjąrbę,. bet 
neblogesnis ir konkursą ritąs.

. Atseit, jis, tinką “tapciui” ir 
‘‘ražančiui.’^

' ■ .-z. <»

' .*•■* .r•< • U' r J ’• * ' •

Dr. y. A.r^įmkųs sąkp, kąd 
Chicągos įięįųyįų1 gyvepįmą^ 
dąroąf mąžįąų ,. įdomus, g^dįi 
kiekvienoj speigo j e tųej- p.ąąi- 
gęndį Dr. Ą. Karaliaus, 
Čeponio ir kęlįplikos Įjtų,, 
rię sayo vykusių humoru, su
gebėjo įnešti' smagią nuotaiką. 
Daktaras sąkp\ tęįsybę, pąskl*- 
tįpiaią keliąis, mętaįą įjįrįįs 
išrovė’ daug, .gabių jėgų Chicą- 
gos lįętpvių gyvenime ir nėįą 
gąųą mietų šiąi tvorai užtverti. 
Prąyąrtu p,rįsįminti, kad velįp- 
ųis.pr. A. Karalius ir Jupząs 
Čęponis buvo nariai šios Draų- 
gtfps.

*.. > * *

Chicagos. lietuviai susilaukė 
būrį svečių iš Lietuvos. Sako
ma, km! sportininkuose esą pę-. 
mažas skąičius sporto, srityje 
pasižymėjusių vyrukų, bet var
gas, kad Lietuvos valdžia bęr 
ręipalingąį kiša sąvo dvilękį į 
sporto sritį, i sportininkų misi
ja įįękąę* nustelbtą- Lįętų^p.s 
vąidžįą ^ųo^ kąd y^ąjįgus A- 

lietuviai žiuri į U (šai
po į fftšįstįiįe p. i jps

' ' toišsi i
YUMrifis ^ąriw^?s. 

Tai ryšis;
HM m velisi-

Paskutiniame šimtmetyje 
prieš krikščionybės ^yą, gar
saus Romos Ceazario ląikąię, 
iBomoje gyveno du žymus žmo
nės, tai broliai Ciceros. Mai’- 
cųs Tillius Cicero buvo vienąs 
didžiųjų Roippą oratorių. Jis 
savo iškalbingumu prilygsta 
Graikijos oratoriui Demoste- 

r, - . >- • r -r f .

niui. Tarpe šių dviejų oratorių, 
tųrbiit, skirtumai buvo tame, 
kad Cicero savo iškalbingumą 
pa^vę§dųYQ tmsipime nusikal
tusią Tlomos pilįęčįą, o D.ęmps- 
tęnas, daugiausia aiškindavo 
fįlozofinia gyvenimo klausimus. 
Pas garsųjį Cicero buvo vieną 
yda, tai skaudžiai įįlti sau ne
patinkamą patricijų, taip kad 
jįs nusikaltusį klientu sayo, iš- 
kąįbingffliffl M
kąrtų gjtftėįfts ^ųsikftlsdą- 
vq, t$' vi^įįąi, kitąiri po
nios Įjpįų, Msf?
cųs - TiUįiis ęięefo, ^nyo, 
karty 
džių? ii. W

athųygs r.
su difį- 

ži^sįų trįųųfft pąįįktfts. 
lenki gnlyą Ciceru iškimugn- 
w. įvertinu jo, 4i$wį 
gąVuM hnvo žynins
Romoje, paliko gąrsuą žmoni
jos istorijoje. -• • '

Quanttius Tillius Cicero, jau
kesnis brolis s Marius Cicero, 
buvo neiškalbus, bet turėjo di
delius poeto gabumus. Roma 
gėrėjosi Cicero,, poeziją, dąino- 
mis. Vięąąs brolis audringomis 
kalbomis aukštino kas yra kil
naus, gražaus Romos gyveni- 
jpe, o neigė ydas Romos pilie
čių ; kitas byolis dainavo dai
nas Romos garbei ir didybei, 
skiepijo meno grožį į Romos 
piliečių jausmus. Abiejų bro- 
lįų Cicero vardai šviečia isto
rijos įąpuąsę, jų vąrdąį įr 
bai isteriją pądarę

Prie Chicągps gįądi R^štę- 
lįs vadinamas Cicero, minėtos 
kolonijos piliečiai gana patrio- 
tįngi, geriąuj pąsakius p.ątrio- 
tąi savo ĮtolopijOs. Rūpinasi l^p- 
lonijos gerbūviu, tveria įstai
gas, kurią organizacijas ir 
jpms dirbą įš p.asišventirąo 
daugiau tuo sumetimu, kąd ga
lėtų pasigirti, kad tai cicerie- 
čįų nuopelnas. Chicagos Lie
tuviu Draugijos ąuginiipo is
torijoje ciceriečiai taipgi lo
šia žymę rolę. Čiu yra šeši 
žymus konkųrsanti—p-nia Ma
rion Ascilla, Kaz. Jokubka, 
Jųpząs Augąitįą, Jo;nas Ąscil- 
įą, Ąptapąs Vesbaras . ir Jonas 
čįpįHąs. judami gęri Cicero 
pą^įotąi^ podyaug nųširdųs 
Dingos' Lįetuvių Prąągljo's 
kąrįąį atlįęką pųiką darbą šios 
prgąpi^acįjps Uųdayojimę. pięe- 
yi piiestą, pavądinę gar
biųjų pomos Cicerų yardų, dij- 
bą lįųošįrdžįąi sąvo nąįęąto ąąųt 
dai,‘ kąd jų^ Cicerą bųįįą įąįp 
žyipus mdsų gyvenime, kaip.’ iy 
brolių Cįęęyą vąrdąi žmąpųąą 

>. iskpi’ijoję.^^; A

' ęičęrieęiąiA yrą “Alįrigįįi^Ęąf: 
! yęgv Vpn Plįokšt sveikiną juos 
: ųž jų gera darbą organizacijos

naudai. Bankieto metu šaky- kad vien fraterųalės ir ap

te įf- 'Mfe
Fa?RgW"'

Yifti atskirti pelus nį|q

misija vaizdžią! permatomą.
y ■ & ' Sh

SLĄ išleido istorinį Albumą, 
pąminęjįpĮųi sayo penkiasde
šimtų mėtų gyvavimų. Albumas 
ganą įdomus, ypąęiai orgąnįza? 
cijos iiarįąjps, taipgi tįeiĮĮs, 
rįe interesuojasi Aiąępkps Hę- 
tuvių pirmutiniais ktflturinio 
darbo diegais. Albumą* galima 
pavadinti aukso kraičiu jauną
ja! gcntkartei, kurie užims se
nųjų narių darbuotojų vietas. 
ĄĮbųmę ryškiai 
organizacijos narių darbo są
lygoj įr jų nenuąlsaųs dąrbp 

.......... '

sės, negu fraternalės arba ap- 
Ąraądflg .kptojĄjįijiįa, JJę v,įęn 
syarbų i\arįų įražj;Įnąs įsokie 
ifft Wipdai;
bet taipgi svarbu sugebėti hą- 
rius- organizacijon įtraukti. 
Jgigų Oąca£o$ pįetųyįįj prat}- 
sii? fFaWWl«8 <W' 
«i?acHos wfflUafe« W
<j>a^W n%n>J iFftšytu W
O)? Ąf
ka ar 49, CĮiipagos Lįę^- 
Vių P^ugij?, aągįr įr jos ąi^Į- 
n^ui dįar yrą. numf>toipa' pj^ti 
dirva, pas n<jyį pąsįoti kpįip 
šios, organizacijos augimui, tąi 
veda Don Kichoto kovą su yę- 
jo malimu.

Atostogaują
Būrys aįtįyyių ipųsų orgąųi-

Augi^tiįįąvįčiąųs fSĮjan.oję, 
Benton parbėk, Mich. čiavię- 
ši inž. Kastas August, p-nią 
Jplia August, Povilas Milieris 
ir p-nia Petronėlė Millerienė.

Petronėle Millenęnė

Nei į vieną lįgtųyįH Įpkalę 
organizaciją nepriklauso toks 
didelis nuošimtis lietuvių pro
fesionalų, kiek jų ppiklaų’so 
Chicagos t Lietuvių Draugijom 
Sakoma, kad čia: esama—39 
daktarai; Ip inžinierių; 9, ad
vokatai ir 30 į kitų įvairių pro- 
fągiopalų^ profesijos
ląipspis dėl stokos vietos čia 
nėra s^irstpmąs. Chicagos Lįę- 
tuvių Draugija gerai padarytų, 

prpfęsfeuulusTorga- 
nizacijos narius sukviestų į su
sirinkimą susipažinimo tikslu, 
lįųtų progą' pęsitąrtį, pąsisv^. 
čiuoti, na, prie tirogos, dąr bu
tą gąlinąą švąrbę^piąm dąrbąi 
užmązgą padaryti. (

* * • '
Nei'ą pąsįaptis, l$ad p^ięągps 

Liet ųyių Draugiją ajvgą spę-. 
Yįaį, spęyiaų ‘pęgu kltps liętu- 
vių organįžąęiįps, įęt šios Išrau
gi jos augimąs nępąątoją l^ęlio 
augti įr Itįtoįns lie|pyią ojga: 
niząęijoms. Ęęt ątsjyąpdą ‘‘zy- 
niių’- darbuotojų,; kurie fyiėtOj 
ęĮęjųs pąątąušąs! auginti įjsąyąs 
pyganįzącijas, pėręląųg <rųptąf 
susįrupino šia Draugiją, kąd 
įleį “statehpųsęs” ręįkia lą^y- 
ti. Ir vis tai‘bandoma įrodyti,

Inž
■' .'O

roviiąs AĮiuęris {

’ ĮNpia JRiia August yra 
vusi pyąųgijps delegatę i 
tųvįų Pasaulinį Kongresą; p-nią
Petronėlė Millediene, mu‘sų ak-

Lie

tjm PRfe^fjųsJpšeją, scę 
nos darbuotoja į p.__ L
leris, Chicągįps $etuvių 
gijos sekretorius; ' v 
Augusį, |aį m 
legentas, ątlaikęs 
tų įvairiais klausimais Cliicą- 
gpą Lietuvių Draugų

. Povilas Mil-t
‘ t Drau- 

Inž. Kastąą

dąųg paskaį-

"aį tąipgi
Lietuvį Ęu1t|iroš tĮraųgUjomš-

Šiandien 
Susirinkimas

■ r ................................. . X

Šiandien įyyksta fhicagąs 
Lietuvių Draugijos susirihkį- 
mas, kaip 7:30 vakare, Masonic 
TsitiPk

vaąąrfrs 
spas šįkąs,. tai gggnur

Rockford, Įll. .

dešimtis metų buvo vieni iš p 
. Įietuyjų dabotojų

Chicagos lietuvių samiUge,

sėtųmetų ’ pp ‘p. Glrijoto \ 
nieko pas mus nesigirdi, lie
sa, šiandįęp jąty ne 
daug gerų darbų lietuyįy gy
venime dirbęs, šeima graliai % 
išaūklejęs, dabar ramiai sau įl^ 
sisi. Butų gerai, kad nors jo 
išauklėta ir giliai išmokslinta 
jaunoji šeima imtų aktyyų da- 

jlyvumų. Dr. Emelia J. filęyfttas 
f*#6#8 randasi—8 ^putį ĮJfįchi- 
gan Avė. Valandos., nuo 1 ligi 
4 v. popiet. Tel. Franklin 8484.

P-nia Helen Trusįę

FuUų-
Praųgyojs ręg$įąrisi susi

rinkimas įvyks šį kętyįrtądįę- 
nį, liepos 15 d., ' Mpptaguę 
Htoųse, 406 Walį Št. Pradžią 
spsirinkimo 7 vai. vakare. Ne
riai kviečiąrąi dalyvauti, turiip 
daug reikalų tarimui.

S. J. Petrauskas 
sekretoriuj

NAUJI NARIAI
r?”. ~ f

Cicero Kon. p-nia Marion A^- 
y cillą įrašė:

Dr. Emelia J. Giryotas. Cice
ro, taipgi Ohicagos lietuviaį,
dar geriau prisimina p-lę E- 
męlija J. Gįrijptąįtę, įš tų lai
kų, kada ji, įąidaipą jąuųute, 
daug vęikė flięnp. srityje—mo
kinę ębWus ir <lalYva¥Q 
pygąąįzącij ų darbuotėj ę. Tais 
laikąįs jį buvę §|ųdęųt^» ruošęs 
$$tayp pypfęsijąi, bęt užtekę 
įaikp, aktyviai d^Uv^ųti mėgo 
darbuotėje. Artį poras' dęsęt- 
kų metų praslinko, kaip Cicero 
ir Chicagos lietuviams neteko 
nieko girdėti apie šią musų 
buvusją žymią darbuotoją. Bu
vo tarsi ■ dingusi musų lietuvių, 
gyvenime. Atseit, ji pasiekusi 
profesiją, nuo lietuvių gyvenimą 
visai nutolo, praktikavosi tar
pe amerikoniškos publikos. Bę£ 
matomai, p-lei Girijptaitei, ge^ 
riau pasakius, Dr. Emelia J. 
Giryotas, nusibodo būti atstu 
nup lįętuvįų gyvęnįmp, pradė
ję yei prisimeti tųpj gražius 
mąĮoniųs laikus, kąd bendrai 
veikdama choruose, ipenp or
ganizacijose turėjo sau nema
žai ' malonumo, o kartu dirbo 
svarbų darbą lietuvių visųomę- 
hšjfe-.
Dr. Ę. J. (Įiryptą^ įsirąsymąs 
Clppągoą Liętųyių Eįęąųgijo.p, 
tai yra kaip ir žymė, kad pra
dės yęl įnĮęręsųptis musų lie
tuvių gyyenimų, pradės akty
viai dirbti kultuririio darbo diy- 
Y4Kįg-. •

Efor pr^ipti, Į<įųi
PĄ E. piryfttą?, yrą dukjė 
pp. Girijotų, kurie prieš tęįs-

Pouis Palspękis, 1^32 N. Da- 
men Ąve. P-nas į. Palsuęlys 
užlaiko grąžiai įrengtą barz^.a- 
skųtyklą7 ?ayo kostumęrįąrps 
teikia gerą patarnavimą. Drau
gijos nariai bjorthsidėję nepa
mirškite reikale užsukti pas 
savo bendros organizacijos 
narį. 1

Kon. Juozas Augaitis įrašė:
P-nia Kastancija Kareiva 

11600 So. LafąyęttŠ Ąyę- P-ftia 
Kareiva, čia turį gfažįąį įreng
tą tayerno l?iznį. Drąugijps na
riams verta prisiminei, kaį at
vykę į šią. apielinkę neųžmirš- 
tumet savo bendros organiza
cijos narę.

Juozas JančauSkaą.
Kon. Senas Petras įrašę:
Kazimieras Daniunas. 
4 .> ■«<-• < • T»U*f<f¥r -V

Kop. S t. Yurčius įrašė:
Gęp.rge Pįktužis,
Stasys Pocius,
Jusęph Bąlčiunaitis,
P-nia Stepąnija Gruzdis.

Kon* p-lė Antoinęjte Kacevi- 
l čius įrašė:

Joseph Yanas
įion. Yincęnt Ę. Ąpįbjpsę 

įrašė
pJViJliam, Shimkus.

Kon. Antanas Visbaras 
įrašė:

P-nia Margaret Krikščiūnas.
Kon. Kazimiera^ JĮokąbka

Kazimieras Andrijauskas.
Kę^. Ę. Yaįtęjcunąs įrašė;
Charles Klimas, 
P-nia AHce Kučinskas,. 
Matt Bagdonas, 
P-nia Uršulė Yerpanskienė, 
P-nia Anna Petraitis, 
Frank Ditkus 
P-jiią A^ną ’
P-nia Julia Kirąlįs, 
Jonas Norvaiša, 
P-nia Petronėlė Mendzerįs, 
Charles Rųplauskas, 
Domininkas Petraitis.
P-nas A. J. Kęušipis, įrąšė 

p-nią Oną Navickus, Męlypse 
Pąrk biznieriaus žąiopą.. '

(Tąsa ant 6-to pusi.}

K0I.0M.lll KVOTA NARIAIS
Narių kvpta Jrąšynarių
..... 100 ........................  51

2 
11
13 
IQ 
41
12
2 

42
16
įo

5 
2

Miestas
Cįęerp. ..........
Springfield
Harvey ..........
V/apkegtĮu
Chicago Hęįglits
Št Charles ....
Aurora ...........
De Kalb z ........
Jk Z f

girose Park ..
Gary .............
Rockford .... ...
RacĮjne ..........
Įądiąna Harbor
Kenpsha ......
Ępspland ........

post Sįcriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nąęįąi, Hųrie tylą C^ero 

gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius ir
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kiti ręselandiečiai. •
2. Kiekviena šių kolonijų turės progos ląiipėtį ykną iš

jų dp,YanM — konkurso .bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio, U 
<į. Išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lįętųvių ĘųHuępą 
Draugijų pirmininkai trauks balotus sayo kęlppijų ląimį|ęiui. čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.
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Antradienis, liepos 18, 1937

Rose

DIRECTORY

JN orint gauti vieną

kad vau

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir valstija)
HOSPITAL

RENGIMO KOMISIJA

NAUJIENŲ R U D E W1M S J INI I Universal restaurant

SUNSET P ARK” DARŽE

peteripeN

VILNIAUS
ALBUMAS

Runas Išbuvęs Dešimts Dienų 
Vandeny; Asmenybė Nežinoma

Avenue
5727.

of 1937. Pagal ta 
vienas svetimšalis 
paramos iš vald- 
ir tie, kurie čia 
jei tik neturi nė

KAINOS 
PRIEINAMOS

6, 18, 
42 ir

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

Jį pašte 
prižiurę

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Milleriutė, 
J. Millerių 

Gadynės” 
dabartiniu

Rado Chicagos Upėje 
Suraižytą, Žmogų

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA 
NAMIE už ..........

PIG 
SEEMS

MAVE 
TME 
MOST 
FUbJ/

Nei Vieno
Vedybinio Leidimo į

šeštadienį Chicagos vedybų 
biuras neišdavė nei vieno lei
dimo, nes nebuvo kam išduoti. 
Naujam venerinių ligų įstaty
mui įėjus galion, leidimų parei
kalavimas žymiai sumažėjo, o 
didžiuma tų, kurie planuoja su
situokti, važiuoja j Indiana val
stiją, Crown Point ir kitas vie-

cftcfi 
4348

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO. ILL.

750 West 31st Street
A. NORKUS

Tel. Victory 9670

Chicagos Važiuoja Susituok 
ti j Crown Point

Norėdami parduoti arba pirkti 
real estate kreipkitės i mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Svetimšaliai privalo 
rasti darbus• . ... ; . * v... , .....

privačiose įmonėse

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI i

Puotoj be kitų dalyvavo 
p-ia Kišk ės, ir p-ia Keižienė iš 
Brighton Parko. —j.

yra brolis Jonas Ku 
Kun. Vincentas Kuli 
mirė rugsėjo 6 d.

x cNĄUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 

' .SANDĖLIS
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

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

Savininkas

Šiandien Gražus ir Įdo
mus Lietuvių Radio 

Programas

NAUJIENOS Pattern -Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį N o. _______ 
Mieros ---------------- per krutinę

Ateikite pas

1
 Specialistai Dirbtinų 

Kojų, Rankų, Diržų
Visiem Sudarkymam

Gavo 1
Divbrsą

Sylvia Skubės nuo Joseph 
Skubės.

DAILY
BUSINESS

tme awtist
j

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingų kylos rušl 
jums tikrai padės., Vengkite nemalonu- 
mų. Atsiduokite į patyrusio Expertd pa- 
raiščio pritaikintojo rankas
I VYRAS Iii MOTERIS" 
Į PRIŽIŪRĖTOJAI

KOJŲ LENGVATA
Kad palengvinti kankinanti SKAU
SMĄ, niežėjimą ir degimą atvirų ko
jų ŽAIZDŲ, svarbu pabandyti pati* 
kėtiną gyduolę. Jei jųg nusivylėte be
ieškodami pagelbos, tai nenulėiąkite 
rankų. Kreipkitės į mus prašydami 
išmėginti DYKAI.

JOHN.NOVAK CO.
1158 So. Ashland Avė., Chicago, Ilk

Iškilmių programa prasidės 11 valandų ryto. Kalbės “Naujienų” ir “Vilnies” Redakto
riai. Dainuos Pirmyn ir Kanklių chorai. Po iškilmių bus didelis Piknikas Kapų nau- 
dfai Liepos Darže, Justice Park Grove, prie Kean ir Archer Avė.

šios iškilmės - yra labai svarbios Lietuvių Tautiškų Kapų Istorijoje, nes bus deda
mas Kertinis Akmuo Naujam Administracijos Mūriniam Budink™, Kiekvienas lietuvis 
turi imti sau už pareigą dalyvauti tose svarbiose iškilmėse.

' Kviečiame visus!

ŠIS PAVEIKSLAS IMTAS 25 M ETŲ SUKAKTUVIŲ PROGA-

Yonkus nuo

Užvedė Divorso
Bylą

Joseph
Yonkus

Nesenai buvo pranešta, kad 
WPA paleis nuo darbų visus 
nepiliečius. Dabar gauta kitas 
pranešimas, kad jie1 nebus pa
leisti vienu sykiu. Jiems visiems 
bus d tvotas laikas darbui susi- 
rastį. Vieniems duos kelių die
nų įspėjimus, kitiems net dvie
jų ir trijų savaičių laiką. -

Patvarkymas nemalonus. Ta
čiau ‘ tai kongreso išleistas įsta
tymas arba Emergency Appro- 
priation Act 
įstatymą nei 
negali gauti 
žios. Negaus 
ilgai gyvenę, 
pirmųjų popierių išsiėmę.

Birželio 29 d. buvo nustatyta 
galutina diena pirmiesiems po
pieriams išsiimti. Padavę apli
kacijas po tos dienos, irgi, ne
gali būti remiami. Jiems leid
žiama darbas susirasti priva
čioje industrijoje. <

Testamentai 
Užtvirtinimui

Adv. J. J. Grish praneša, 
kad Probate teismo paduota* 
žinutė, (žiūrėk šeštad. “Naujie
nas) apie kunigo Vincento Ku
likausko testamento neatitinka 
tikrenybei.

Velionis paliko $4,000 ap- 
draudos formoje, ir tūtos pini
gus pervedė kun. V. Dvaran- 
auskui, Lietuvoj. Dvaranauškas 
pinigus pervedęs Chicagos ma
rijonams. Testamento vykinto
ja esanti p. Monica Z. Peters.

šeštadieųį buvo pranešta, 
kad velionis padalino $6,000 
turtą savo šešiems broliams, d 
vykintoju 
likauskas. 
kauskas 
1936.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. EJįG. 5883-5840

P-nia 
P-nia
P-nią Eugenia 'Ashmus.
P-nia Ashmus yra veikli 

rnoteris. Jos vyras, p. Frank 
Ashmus, užlaiko gerą taverną. 
Penktadieniais čia galima gau
ti u'žsikąsti žuvies, o šeštadie
nio vakarais—keptos vištienos. 
Biznio vieta—717-10th St., 
North Chicago, (III. Draugijos 
nariai gyvenanti Waukegan 
ir North Chicago, prie progos 
nepamirškite atlankyti p. Ash
mus. šiuos tris narius Draugi- 
jon įrašė musų konkursantė 
p-lč Laurel. Puiku, lauksime iš 
jos daugiau naujų narių.

Jų negalės valdžia remti; da 
bar dirbantieji prie WPA vie 

. tas turės užleisti piliečiams.

šiandien, antradienio vaka
re, 7tą valandą, užsistatę savo 
radio ant stoties WGtES, tu
rėsite malonumo pasiklausyti 
grasaus ir įdomaus lietuviš
ko radio programų, kurio lei
dimu rūpinasi sena ir viena iš 
didžiausių lietuvių prekybinė 
įstaiga, Peoples Furniture Mfg. 
Company, 2536 - 40 West 63rd 
Street ir 4179 - 83 Archer Avė. 
Programų išpildyme dalyvaus 
žymus dainiai-menininkai, ku
rie padainuok daug gražių rink
tinių kompozicijų ir liaudies 
dainelių. Prie rio bus eilė kitų 
įvairenybių. Gražu ir svarbu 
kiekvienam pasiklausyti. Ne
pamirškite ' užštatyti savo ra
dio. ■ 7 ■ Rep.-xxx

Sekmadienį * Crown Point, 
Indiana buvo didelis darbyme
tis. Taikos teisėjai dirbo suši
lę, kai Čikagos vedybų valdi
ninkai nuobodžiavo dėl “be
darbės”. Jie viena .diena suri
šo neatmezgamuoju mazgu 100 
porų. Pusė iš jų bu'vo iš Chi
cagos.

Nuo liepos 1 dienos dhica- 
goje veikia\ naujas vedybų į- 
statymas. Tas įstatymas reika
lauja iš susituokiančiųjų svei
katos patikrinimo ir užsiregis
truoti prieš tris dienas, o jei 
tai tai pasitaiko’ šeštadienį, tai 
reikia laukti net iki trečiadie
nio—penkias dienas.

Liepos mėnesį Chicago j e 
buvo tik 45 leidimai išduoti. 
Crown Point per tą patį lai
ką 310. Iš to skaičiaus Chicagai 
priklauso 208.

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
ninkas,, '

' PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Sekmadienį' pastebėta Chica
gos upėje vandens paviršy 
žmogaus galvoviršis. Ištraukus 
pasirodė, kad ant kaklo buvo 
pririštas su virve vienas ak
muo, o prie kairiosios kojos ir 
rankos su viela kitas 
bėjo Randolph iilto 
tojas James Gaynor.

Kūnas rodo žymes, 
deny yra išbuvęs jau dešimts 
dienų. Drabužiai geros rųšies, 
bet iš jų visi ženklai, pagal ku
rios butų galima asmens ypa
tybė nustatyti, išdraskyti ir 
kūne jokių sužeidimų. Tas pa
rodo, kad čia gali būti žmog
žudystė panaši į tai, kokios 
pasitaikydavo praeity gengste- 
ryzmo laikais.

Lavonas padėtas 'apskričio 
lavoihnėje, kur, nuėmę pirštų 
nuospaudas, mėgins asmenybę 
nustatyti.

No. 4348— Viena šauniausių va
sarinių suknelių. Joje išrodysit gra
ži ir plonutė. Lengvas margas mate- 
riolas arba šilkas gražiai pritiks šiai 
suknelei. Sukirptos mieros 
20. taipgi 32, 34, 36, 38, 
44 colių per krutinę.

Sekmad.,- Rugpiučio-August 8, 1937 
. ' ' ' • . ' " oi- ’ * ■■ ■ ■■ ' ' » 

Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A
BUS DAUG SURPRIZŲ — TĖMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

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

Lankėsi Chicagoje 
Ona Sabaitis

Praeitą savaitę viešėjo Chi
cago j p-lė Ona Sabaitis. Ji lan
kėsi pas pp. Bockus, gyv 5937 
S. LaSalle g. ir pas Jos Kiauda, 
gyv. 6101 So. State g.

Ji atvyko iš Lietuvos šešių 
metų amžiaus būdama pas sa
vo tėvus pp. WaJter ir Stelą 
Sabaičius, gyv. Roubęy, Ihd. 
ukėje. Linksma jai ir tėvams, 
kad visi galės kartu gyventi it 
Dėdės Šamo žemėje ūkininkau
ti. Prie progos aplankė keletą 
teatrų ir pamatė daug kruttn 
mųjų paveikslų. ..

Senas Petras

Džiaugiasi Dukrelės 
Susilaukę

Vakar linksminosi pp. Ge
čai, gyv. 2502 W. 45th PI. Jie 
džiaugiasi dukrelės susilaukę. 
Po bažnytinių apeigų namuo
se vyko krykštynų puota. Mer
gaitė sveika, sveria apie 7Į/į 
sv. Pakrikštyta Petronėlės 
vardu.

Waukegan kon. p-lė Jerinie 
Laurel įraše:
Natalija Matukas, 
Antoinette Gaurenskis.

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—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, pasaukite Naujienas, Canal. 85(K 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

Chicago Orthopedic Co
ARTI PRIE WELLŠ STREET

Josephine Milleriutė 
Vancouveryje, Kanadoj

P-lė Josephine 
Evanstoniečių pp. 
duktė ir “Naujos 
choro veikli narė, 
laiku vieši Vancouveryje, Ca- 
nados provincijoje, Britų Ko- 
lomfrija. Ji ten praleis apie mė
nesį laiko ir gyvena pas dėdę 
J. Mališauską, kuris neseniai 
lankėsi Chicagoje.

Kainavo* $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

KYLA ZA A A PAVOJINGA
mus paraiSčiui pritaikinti bu pilnu pa- 
stikgjimu I

Elastikinės pančiakos, diržai, bracea, 
pažeistiems, čeverykal tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Lietuvių Tautiškų Kapų Kertinio Akmens Iškilmės įvyks 

LIEPOS 25 dieną 1937

CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJA

$7.65 
$6.05 
$4.70 
$8.75 
$6.90
$8.75 
$7.15 

$12.70 
$11.20 

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

UKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLAI 
Užsisakykit anglis dabar!

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutarti. 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 ...............



Antradienis, tiepoš 1$, 19S7 < Chieago, M

Velionis Vytautas Briedis 
Chicagos Ekrane

šį Pavasarį mirtis Pasiėmė Vie
no Muzikos Pasauly Bekylančio 

lietuvio Gyvybę

—Povilas Briedis, o dviejų drau 
gystė, žinoma, yra geriausia, j

Prąeitą sekmadienį ne vienam 
iš musų teko nttsivilti gražia ir 
saulėta diena. Greitai ėmė niauk 
tis dangus, pasirodė žaibas ir 
lietus. Nugązdinti Grali t Parko 
svečiai ėmė bruzdėti ir bėgti į 
didmiestį prieglaudos ieškoti; 
Neilgai svyravęs didmiesčio link 
patraukė ir Senas Petras. Pake
liui jį pasitinka visai netikėtai

“Einame į teatrą—sako p. 
Briedis,—šiandien Astor teat- 
rė, prie Clark ir Madison gatvių 
eina veikalas, kur vaidina ir ma
no brolis, velionis Vytautas 
Briedis.” ,

Pasiūlymas buvo kaiį tik vie
toje. Į teatrą galvojo eiti ir Se
nas Petras. O juk išėjimo kaip 
ir nebuvo. Be to, teatre juk ra
mu ir vėsu,—negąsdina lietus, 
nė žaibas. „

Velionis Briedis Ekrane Pasiro
dė Penkius Sykius Prie piano'i

Ekrane pasirodė ir velionis 
Vytautas Briedis. Pą^irodė, ro
dos, penkis sykius. Jis skambi
no pianą. Vyras jaunas ir dai
laus kūno sudėjimo. Visgi, įdo
mu savąjį-lietuvį kratomųjų 
paveikslų artistų tarpe pamatyti. 
Juk tai reta retenybė. Juk tai 
tik vargais atsiekiamas dalykas. 
Visi žinorųe, kad į tą artistų ka
ralystę—Hollywood patekti ne
lengva. Vytautas, visgi, jau1 bu
vo į tas viršūnes įkopęs ir sie
kėsi muzikos vainiko.

Vėlioms buvo gabus muzikas 
—pianistas. Dirbo Warner Bros, 
bendrovėje. Bet šį pavasarį au
tomobilių nelaimėj mirtis pasi
ėmė jo gyvybę, kartu su juo nu
tilo ir jo piano stygos.

Jis ilsisi Hollywood kapinyne.
, Senas Petras

savininkai tarsis 
taksų reikalais
Ieškos priemonių sąskaitų 

mažinimui.
SU

SUSIRINKIMAI
Liet. Tautiškos Draugystės Rūtos Nr. 1 susirinkimas įvyks lie

pos 14 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 8 vai., 
vakaro. Susirinkimas bus labai svarbus, visi nariai kviečia
mi atsilankyti. —S. J. Wemis» rast

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos Nr. 1 kuopos 
. mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, liepos 13 dieną, 7:30 
vakaro Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan Avė. Visi 
nariai malolėkite dalyvauti, nes yra svambių reikalų svars

tyti. —Grace Kuchin, sekr.
Draugystės Palaimintos Lietuvos pusmetinis susirinkimas bus 

liepos 14 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Malonėkite pribūti laiku, nes yra daug kas aptarti.

—Valdyba.

Naujas “Naujienų” 
išnešiotojas 
Roselande

CICERO. — šįvakar Liupr 
sybės salėje, 8 v. v., įvyks Lie
tuvių Namų Savininkų Kliubo 
susirinkimas. Visi kliubo nariai 
malonėkite susirinkime daly-, 
vauti ir atsivesti ' kaimynus 
prirašyti kliuban, Jeigu mes 
norim ką gero t savo kolonijai 
nuveikti, tai turim būti orga
nizuoti. Sena patarlė sako, kad 
vienybėje yra galybė.

Suvirinkime rj> dienotvarkėje 
yra keli svarbus reikalai. Vi
si namų savininkai turbut jau 
gavo “metinį prezen tą” — tak
sų sąskaitas Šįmet su geru: 
priedu, šiame susirinkime bus 
ieškoma priemonių sąskaitas- 
sumažinti ir kaip atsisaugoti 
ateityje 
linjų.

Visus

B. Ambrose, 3122 S. Lowe Ava, 
Juodvi yra jaunystės* dieną 
draugės iš Lietuvos.

P-lė Pavilionytė yra artima 
giminaite p. Kezes iš Peoples 
Furniture Krautuvių firmos.

Ji yra baigusi Universitetą 
Lietuvoje advokatūros laipsniu. 
Labai inteligentiška ir malo
naus1 budo panelė.

■ i"!" ■ jW<nb|jĮ
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Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visokias 
rųšięs stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. \ ’ j

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

. nųi i i ĮĮ..J HILOV^’
W r I.””-!!', "ĮĮ'JL!'1,. .J a., . Į

Help Wanted—Female

PATYRUSĮ mergipa; abelnas na
mų darbas; išeiti; nėra skalbimo; 
$8XW.

Rogėrs Paik 0476.' >

REIKALINGA patyrusi MOTERIS 
virėja į^Restaurantą.

1861 So. „Union
(kampas Union ir 14th St.)

nuo tolimesnių pake-

BENEDIKTAS YOTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 11 dieną, 6:30 vaVryto 
1937 m. sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Trakų 
parapijoj, Pakarklių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mikaliną, po tavais 
Katsevičiutę, sūnų“ Joną, 3 
dukteris Oną, Eleną ir Adelę, 
žentus Tamošių Kane ir Sta
nislovą Vaišnorą, 3 brolius Ka
zimierą Pranciškų ir Antaną 
Yotkus, pusbrolį Juozapą Sul
čių ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
Masalskio koplyčioje, 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks
nj,liepos 14 d., 1 vai. po 
iš koplyčios į Tautiškas 
nes.

Visi A. A. Benedikto 
kaus giminės^ draugai ir 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, žen

tas, Pusbroliai ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. Masals
kis. Tel. Boulevard 4139.

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė., Cicero, 111.

Tel. Cicero 2633.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
prižiūrėti 2" vaikus, pasilikti; kreip
kitės į ofisą, 449 West 87th Street.

For Rent
ANT RENDOS 4 kambarių fla- 

tas. Naujai dekoruotas,x šviesus, ne
brandi renda, su maudynėm.

827 West 34th Place.

MERGINA; pusiau-amžė moteris; 
namų darbas; padėti kūdikiui; geras 
namas; alga; Vinęennes 1271, 
.—.—. . i ■ . ..  i..   f . ■■ lį.—yiHĮįliįįii.^. ■■

KASIERKOS, $15 į viešbučių tar
naitės $50; South Side Consolidated 
Ągency; 1105 East 68rd; • > m i

randasi
3307 So.

Personai
Asmenų Ieško

FILET STYLIAUS APDENGIMAS STALUI. KOMODEI 
AR PADUŠKAI

Pranas Bacevičius, kuris iki 
i šiol išnešiodavo '‘Naujienas,” 
nuo a pirmos liepos savo darbą 
pervedė Gediminui Diliui, nuo 
10752 Prairie avenue.

Perimdamas j savo rankas 
“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Roselandiečių at
leisti jei dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabai* jau 
viskas tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnauti kuo geriausiai. Jei
gu kas norėtų “Naujienas” gau
ti į namus, meldžiami pranešti 
žemiau paduotu adresu, o rei
kalavimas mielai bus atliktas.

—S. Dflis.
10752 Prairie Avė.

kviečia,
VALDYBA

P-le Ada Pavilionytė
Viešnia iŠ Kauno

v -i; / t;... į ■> ■ ■ ;

Apsistojo pas p. V. B. Ambrose 
Bridgeporte

..........

Bridgeport—Kartu su Lietu-; 
vos sportininkais■ atvyko pasi-
svečiuoti ir pamatyti Jung.j 
Valst. Ameriką, P-lė Ada Pa* j 
vilionytė iš Kauno. Chiea^ojej 
laikinai apsistojo pas Mrs. V, į
-* ------- e,-..-,.. ■ - --------- -- --'.R, ■ ................. ........................... ...............T, '

PATTERN 147©FILET CROCHET
i No. 1478 — Tai gražus filet mezginiai. Jeigu gražiai ir ly

giai nuinegsite, tai jie išrodys nepaprastai gražiai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
/1739 So. Halsted St., Chieago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

j Adresas _____ i___

Miestas ir valstija

STATYKITE! gB 
Tegul jūsų rendų kvitos nuperką namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę EnglLsh type rezidenciją, kuri ' norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai; kaip $5,850,00. Siame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato įenda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvu išmokėjimų. Parapinėm F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prieJOHN PAKEL & CO.

GENERAL BUJLDING CONTRACTORS
2502 W. 69th St Tcl Grovehill 0306

Telefonas YARDS 5858

THE PAUL STUOIO
ATSIŽYMĖJUSIŲ FOTOGRAFŲ 

NAMAS

3213 S. Morgan St. Chieago, III.
Vestuvių, Banktetų ir šeimynų Grupės tai 

Musų Specialumas;

trečiadie- 
pietų 
kapi-

Aš KAZIMIERAS JANUŠKA, W. 
C. C*. 1782 Columbus, Neb., paieškau 
savo pusseserės Domicėlės Dashau- 
skutės. Pirma gyveno Chieagoj. Ji 
paeina iš Stakių filijos, Užkams- 
čių kaimo, Kaunp rėdybos. Turi 3 
brolius: Jurgį, Joną ir Kazimierą. 
Meldžiu atsišaukti.

--------------------------- -----——
PATYRUSI SHIRT FINISHER 

and Shirt Marker.
GREENWAY LAUNDRY CO.M

3210 Armitage. , , /

MERGINA; abelnas namų dirbąs; 
nėra virimo; geras namas; 1 vaikas; 
savas kambarys; $5; Avenue 3889,

Yot- 
pažį-

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO už %učeH- 
Esu patyręs per 15 metų. Atsako- 
mingas žmogus. Prašau atsišaukite 

1843 So. Halsted St., Motiejus
Uždą vinis.

KAM REIKALINGAS patyręs 
KARPENTERIS. Statau garažus, 
sutaisau namus arba pakeliu na
mus. Kreipkitės

GUST YANfcS, 
3139 W. 37th PI. Tel. Lafiayetbe 7985

MERGINA; pasilikti; hotelio 
apartnientas; padėti kūdikį prižiū
rėti; virimas; Lakęview 9869, Ap'art- 
mentas 702. • ‘

‘v
Help Wanted—Mate

Darbininkų Reikia A

REIKALINGAS PORTERIS j Ta
verną. Tari būt tinkamas abelnam 
namų prižiūrėjimui.

. 2710 West 59th St

Help Wanted—Female
Darbininkių Įteikia 

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

King Portilier Co.f)
1414 So. ,Wabash.

REIKALINGAS žmogus dirpti 
ant mažos farmos arti Chicagos. 
Turi mokėti troką draivinti.

Atsišaukite laišku pranešdami 
amžių ir ar vedęs. Bok Ū51.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS IHSHWASHRR, 
pagyvenimas ant vietos. Valgis ir 
guolis. 3740 So. Halsted.

Keista Brighton
Omo -
gydytojo mirtis
Buvo rastas negyvas 

kėdėje, ofise; kaltina 
neištikimybe.

ligonių 
žmoną

21 metų jaunuolis ' Wilfred 
Plūde, nuo 8949 S. Rockwell 
street, vakar rado negyvą žP 
nomą Brighton Parko lenką 
gydytoją. Dr. Stanley F. Wie- 
'trzynski, velionis sėdėjo negy
vas savo ofise, ligonių kėdė
je. 
. Prie 
riame 
žmoną,

Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus ir užlaikė ofisą ties 
4204 Archer avenute. Jis bu
vo 
jas 
kų

kūno buvo raštelis, ku- 
vėlionis kaltina savo 
Lillian, neištikimybe.

FRANCES GETZ-GETCAITĖ
Persiskyrė Ju šiuo pasauliu

tus ainžtauįį Wimps Chicagoj.
Paliko dideliame nuliudime 

du brolius PJrank ir George, 
seserį Edith jaSultan, gamines, 
draugus ir • įžįsta mus.

Kūnas . pašarvotas randasi 
1833 So. 49th Ą’ve., Cicero,

Laidotuvės ! įvyks kėtvirta- 
dienį, liepos 15 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į žv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į $v. Kazimiero kapi- 

... nes: •
Visi A. A. Fransces Getz gi

mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
ja£ paskutinį - patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, Sesuo ar Giminės,

Patarnauja laid. dir. I. J. Zolp, 
Tel. Boulevard: 5203, -

JUOZAPAS SHIMBEL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 10 dieną, 10:40 valandą 
ryto 1937 metais, sulaukęs pu- 
sės ginies Panevėžio

’įparap;
yon^; kaime, į

Amerikoj išgyveno 32 metus. 
Palikę dideliame nuliudime 

moterį Eleanor, du? broliui Jo
ną it Pranciškų, švogerką Ju
liją ir jų šeimynas ir kitus gi
mines, Lietuvoj irgi gimines.

Priklausė L. D. S. 53 kuopai, f '.i
Kūnas pašarvotas randasi 

S. P- Mažeikos koplyčioje, 
,3319 Lituanica avenųe.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
liepos P8 dieną, 1:30 vai. po 
pietų. Iš namų bus nulydėtas 
į lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. Ą. Juozapo Shimbe- 
lio giminės, draugai ir pažįsta- ;

' mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą 
įr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Švogerką ir 

kiti Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius S. P, Mažei
ka. Tel, Yards 1138,

PATYRUSI MERGINA; gera virė
ja; namų darbas; bus apmokėta už 
kelionę dėl pasimatymo; $14.00.

Highland. Park 2933.

REIKALINGAS DUONKEPIS prie 
juodos duonos. 2616 West 69th St.

COAJL ,
Anglys

MOTERIS, turinti patyrimo virti 
reikalinga dirbti virtuvėje.

6/71 West 14th Street

Automobile^

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYSI;
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIfr j

WILMINGTON COAL
nuo

’4J5 IKI $6 TONUI I

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NES KITA MENESI 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel ARDMORE 6975

1934 FORD COACH; nupigintas 
nuo $295 iki $225; Newberry’s, 1625 
North Clark. •

----------------------------------- - .A—į--------- " ,. . ■ ... - - j.—,------

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir Kinkom. Taipgi štorų 
likčerius dėt bite kurio biznio įskai
tau t svarstykles, regi sterilia ir. šce 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
iPamatykite mus pirm negu pirksi
me kitur.

E. SOSTHEIM & SONS ;
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 6269.

žinomas veikėjas ir kvotė 
Lenkų Susivienijime ir len 
jaunuolių organizacijose.

Geriau pavėluoti, 
negu gailėtis 
nelaimėje

Sekmadienį, liepos 
grįžtant iš naktinio 
mus lenkė automobilis, 
damas apie 60 mylių į valan-

11 d, 
pikniko 
važitfo-

Automobily sėdėjo du vyrai. 
Kada mes privažįavome prie 
47-tos gatvės, čia radome bū
rį žmonių, kurie žiurėjo į tik 
ką įvykusią nelaimę. Pasirodo, 
kad tiedu vyrai, kurie mus ap
lenkė, įvažiavo į tilto stulpą. 
Pasekmės suprantamus. Gal- 

t vos abiejų suraištytos, auto
mobilio stiklais veidai sukapo-

Pirmą pagalbą jiems šutei- 
poiicija, ir magaryčioms 

nusigabeno šaltojon. Nagi, ar 
negeriau butų važiuoti pama
žu ir pavėluoti, negu nelaimė
je gailėtis. / • ' ‘

kad pačios Naujienos' ; 
vra naudingos. 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

VIENŲ METŲ SUKAKTUVĖS

ANTANAS CIZAUSKAS Z
Mirė liepos 14 dieną 1936 m. Paėjo iš Marijampolės 

apskričio, kaimo.

Paliko dideliame w
liūdime męfe Juzę, po bį'O1' 'jr 
tėvais Norkuiiaitįę iž >W
tažerio kaimo; ir sūnų An- 
taną, tris; dukteris Adelią * * 
Buivid, ‘ ‘Mefen . Eure 
Marijoną Antaneltk 
seri-s' Amerikoj, o
voj 2 seserisj 2 brolius 
daug kitų giminių, 
- Jau metai kai nelai
minga mirtis išlranke ta
ve iš musų tarpo. Jau gal 
tave gimines ir draugai 
užmiršo, bet mes tave, 
musų brangusis vyre ir 
tėveli, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau

2 se-
Lietii-

nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave ateisi
me. Lauk mus ateinant. /

Atipiąimui už jo sielą pamaltlos atsibus 14 d. liepos-— 
1937 .ŠVf Juozapo parapijos bažnyčioje, Chieago. O kitos 
—S t, Andrę^s bažnyčioje, Christopher, III.

Nuliūdę lieka,
/ MOTERIS IR VAIKAI.

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Reikale ątnaųjihimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI, 
CHICAGO R. E. FINANCE CO.
10801 Edbrooke Avė., Chieago

■MMtmMMMHMlIMK
Urba. Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Baukietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phpne ^AFAYETTE 5800

inVFIKKLvVILIllIO Visas Pasaulio
Dalis, ’

KVIETKININKAS• f r » ’
Gėles Vestuvėms, Bankietams

Ir I’agrabamB
3316 So, Halsted Street'

TeL BOULEVARD 7314 ,

fieeley ®829 . 
Dr, K. Nurkaitis 

yra su' 
Dr, W, Pas 

1747 W. Chieago Avė., 8519 Com- 
jųęrcial Avė. So. Chieago, III. Pri
taiko. naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

SEKMADIENY, 
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė

2

Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Pirmos Klases Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavi- 
mu. pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284.
Klauskit Walterio.

TAVERNAS SU FIKČERIAIS par
davimui už pirmą teisingą pasiūly
mą. nes turiu du biznius.

1701 So. Canal St,

TAVERNA; gaivus kampas; geras 
bižhis; pardavimui tuojau; turiu ki
tą biznį;-matykit r o ,7 vai. vakari).

8901 Archer Avenue. č

Real Estate For Sale '
Namai-Žemė Pardavimui

Reai Estate, Loans ah^ltisuęąniėe
, Tel, BOULEVARD 2800 .
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; iųfiu- 
rinarne namus, rakandus ir abto- 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už ■■ 
gerus bargenus; greitas ir teisingas

pkitės:
4631 SO. ASHLAND AVĖ- . 

Ofisas 2-ros Itjbos su J. J. Grisk
-į „2-.-------- . . - ,■ į --------r-r-- -r - ...-------- ----- .J-- “u

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, štoras ir 2 fl&tai su skiepu. 
Tas pats rendauuinkajs laiko taver- . 
na apie 8 metai. Pilna kaina C8A00. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų. _ .

Z. S. MICKEVICE and OO. 
6816 So. Western Aveaue 

Hemiock 0800. i '

PABL’DAVOSIME 6 kambarių 
buųgalow ant jūsų loto, $8850.00.

Taisome senus, dedame naujus

4748 So. MaplewGcd Ava.
Virginia 2911.,/ .

Tabako Krautuves v
T obacco Stoma ; ■ ' .

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes. Hgaretus, <ci< 
garus. Kviečiame į musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St„ Tsl. Canal 9343

!wį



Youngstown Plieno Dirbtuvė 
Šiandien Atsidaro

“Sumišimas” Dėl Paliaubų Išsiaiškino
7,000 darbininkų šiandien vakar vakare . paskelbus, kad 

grįž į darbą Youngstown plie- Jam pasisek? sudaryti paliau- 
no liejykloje, East Chicago.j bas> Youngstown bendrovės 
Indianoje. Septynių suvirš sa-

Smarkiausiai lijo miesto ceri- 
kur liūtis išdaužė

atvyko į East Chicago iš In- 
dianapolis, Indianos sostinės, I tre, 
kur derybos įvyko, ir paskel-Tangų ir padarė nemažai 
bė žinią 
streikieriai ir pikietininkai so

apie paliaubas, tai stolių.
Panaši audra užklupo

Taigi, pasiryžimas viską nu- 
daug'gali. Kupiškėnai ir jų rėmėjai 
nuo- nepaiso ir lietaus,, savą pasiry

žimą vykdo per kliūtis. Tad, ir 
Chi- kitas pasiryžimas, reikia many-WA a. a r* ■* *■■*■“■ ** * »*-*•*■ ►--' ui jl c<14 CvkjA Cv 14V41 Cv . V4 ZJ Avi VA ĮJv Ali , IY 1 UCA O j^zCVO A X J Lik A A1CA>O j 1 VI iY AVA A A 1CVA A^y

rengė dižiules iškilmes ir mar- cagos ' Northsidę sekmadienį ti, jiems nebus sunku įvykdy-

Lietuvių Tautiškos 
Kapines dės kertinį 
akmenį

Naujas administracijos na
mas bus įrengtas su visais mo
derniškais patogumais ir bus 
daug erdvi ilgesnis už dabarti
nį. Liepos 25 yra paskutinis 
sekmadienis šio menesio, todėl 
daugelis žmonių tą dieną kitur 
nevažiuos kaip tik į kapų ker
tinio akmens iškilmes.

— VBA

ti. O jie jau gyvai suširupinę, 
kaip sukelti pakankamai kapi
talo, iš kurio butų galima gra
žiai aptverti Kupiškio laisvas 
kapines, ir rpedeliais apsodin
ti.

Piknike dalyvavo be kupiškė
nų. ir jų rėmėjų žagariečiai ir 
gruzdiečiai. Visi gražioj ir link
smoj nuotaikoj praleido laiką 
net iki sekmadienio ryto, 
rengimas davė ir gausaus 
no.

Už atsilankymą rengimo 
mitetas taria širdingą visiems 

po mus piKuiKasyi Nors oras buvo'ačiū, širdingas ačiū ir Naujie- 
pietų kai kurias Chicagos da-;ir nevisai palankus — lijo, vie 
lis užklupo netikėta ir labai' nok, kupiškėnai ir jų rėmėjai simokėdami Kupiškėnai jas rems 
smarki liūtis, kuri -atvėsino'to nepaisydami,/skaitlingai su- įvairiais budais. I - ’ • * ? 'r.

išą. Džiaugsmas neatslūgo per po pietų. - *
visą naktį. — ———

Chicagoj tuo tarpu1, prieš 'PaVVkėŠ KupiŠkėlIU 
federalės darbo tarybos kvo-' .* > .. c
tėją Wood tebeina tyrinėjimas- Kultūros Draugijos 
C.I.O. kaltinimų prieš InlandĮ . J
plieno, bendrovę už prasižen-' naktims piknikas 
girną Wagnerio darbo šahty-! 
kių aktui. Tyrinėjimas tęsis1 
ilgoką laiką.

Youngstown bendrovės 
Indianoje. Septynių suvirš sa-, viršininkai iš pradžių aštriais 
vaičių streikas buvo likviduo-, žodžiais tą užginčijo. Kilus lie
tas paliaubomis, 
panašios toms, 
porą savaičių 
bendrovė ir C.I.O.

Bendrovė ] 
kaipo narių atstovą deryboms;, 
sutinka derėtis ir nenaudos Streiko vadovai, kurie suda- 
diskriminacijos prieš unijistusrė paliaubas, Indianos guber- 
ir netrukdys Unijos organiza-! natoriui Tovvnsendui tarpinin- 
vimą. • Įkaujant, buvo .Van A.. Bittner

Gubernatoriai Tovvnsend už- ’ir Nicholas Fontecchio. Kai jie orą nuo 88 laipsnių iki 73. sirinko.

kurios yra I aiškumui, apie paliaubas, C.I.O. 
kurias prieš tuojau sugrąžino prie dirbtu- 

padarė Inland v& vart« pikietininkus ir jų 
neištraukė, tol kol galutinai

pripažįsta C.I.O.,!nepaaiškgjo’ kad paliaubos Vra 
sudarytos.

Pratruko Dangus
Chicagoje. .

Apie 2-trą valandą vakar

Nori sukelti pakankamai lėšų 
Kupiškio laisvoms kapinėms 
aptverti. ■■ L

' šeštadienio vakarą, liepos 10 
d. įvyko pilnai nusisekęs Kupiš
kėnų Kultūroj 'Draugijos nak
tinis piknikas. - No

Pa-

ko-

noms už garsinimus, už ką at-

Ateinančią liepos 25 d. Lie- 
tuvių Tautiškos kapinės dės ker
tinį akmenį naujam admini
stracijos triobėsiui. Ta proga, 
bus didelės iškilmės su prox 
gramu ir pikniku, programai 
pasibaigus, Liepos Darže.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ŠEIMYNOS 
TRAUKIA NAUJIENŲ 

PIKNIKAN!
RUGPIUČIO 8 D., 1937

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

sal o j, 
Ray- 

kuriue
susituokė trumpą 
laiką atgal.

RIAUŠININKAI Už GROTŲ — Riau
šininkai, kurie buvo suimti laike Meksi
kos kongreso rinkinių, šimtai triukšma
darių atsidūrė kalėjime. Rinkimus lai
mėjo prezidentas

ANGLIJOS ORO LAIVAS VIRŠ NEW YORKO — “Caledoma”, Anglijos keleivi
nės linijos, Imperial Airways” lėktuvas, po eksperimentinės kelionės, per .Atlan- 
tiko vandenyną. Lėktuvas skrido “tiesdamas” kelią reguliariam keleiviniam susisieki
mui tarp Europos ir Amerikos. Dešinėj yra garsusis Empire State Building, užpakaly
je, viduryje, Chrysler Building. Acme’ Photo

Į >
? 1 

r ji

i

“HONEYMOON’ 
INA” — Jeanet- 
te MacDon a 1 d, 
garsi scenos ir 
filmų dainininke, 
kuri dabar “ho- 

i

• n e y m b on’ina” 
Honolnlti 
su Gene 
itfond, sn

RINKIMAI MEKSIKOJE — Vaizdas riaušių, kurios kilo laike rinkimų, prie 
balsavimo stoties, Meksikos Mieste. Rinkimuose ėjo smarki kova tarp tautinės re
voliucinės partijos, komunistu ir nepriklausomos partijos. Acme Photo

PERKŪNIJA SUŽEIDĖ — Keli chicagiečiai, kuriuos žaibas sužeidė laike, aud
ros sekmadienį po pietų. Visi stovėjo po medžiu, Diversey Beach ežero pakrantė
je. Iš kairės dešinėn, Leo Schwartz, Ray Mohr, Dorothy Schultz,* Harold Glass- 
man, Grace Beaten su dukrele Marclyn, ir vyru William.

3
ir

CARDĖNAS LAIMĖJO — Stovėda
mos eilėj/su vyrais ir vaikais meksikie
tės laukia progos balsuoti nacionaliuose 
rinkiniuose. Meksikoj. Dabartinis prezi
dentas ir jo tautinė-revoliucinė partija 
rinkimus laimėjo. ....Acme Photo

Cardėnas.
Acme Photo

“ĮŠVENTINTOS” — Pat- 
ricia Dėvi i n (viršuj) ir 
Phyllis Mario Arthur, dvi 
i .

Californijos merginos, ku
rios išsiėmė neva diplomus 
ir “buvo įšventintos” į “ku
nigus”, kad galėtų nusipirk
ti nužemintomis kainomis 
tikintus keliavimui autobu
sais. Acme Photo

pantoninį tiltą tarp senojo Bilbao ir naujojo miesto. Ap
leisdami savo sostinę, baskai lojalistai senąjį tiltą iš
sprogdino. Acme Photo

“Aš NE BEPROTIS” —16 
melų Chicagos berniukas 
John Andelean, kuris prisi
pažino sužalojęs ir sužeidęs 
9 metų mergaitę, nusivilio
jęs ją į skiepą^ “Aš ne be
protis”, šaukė berniukas, 
kai jį pradėjo egzaminuoti

RENGIA PRINCĄ KARO TARNYBAI — Princas Mi- 
kasa, jauniausias Japonijos imperatoriaus brolis, kuris 
ruošiamas į didžiules Japonijos armijos vadus. Jis dabar 
yra 15-to kavalerijos pulko viršininkas. Acme Photo

SUKILĖLIAI BILBAO — Ispanijos sukilėliai tiesia

ŽUDĖ Už PINIGUS —

kuri užvędė bylą Los Ange
les, California, reikalauda
ma divorso nuo filmų foto-

NORI DIVORSO — Kathe- 
rine Sutton, filmų artistė,

dnktarai, kuriems neaišku, 
kaip toks normališkai atro
dąs jaunuolis galėjo tokį 
žiauri] darbą padaryti.

'Acme Photo

Mrs. Marie Porter, keturių 
vaikų' motina, kuri prie 
Ęelleville, Ilk, nužudė savo 
brolį, kad gauti jo apdrau- 
dos pinigus.

Acme Photo

grafo Eddie Cronjager. Jis 
nusiskundęs, kad dėl žmo
nos negalįs skvo darbo tin
kamai atlikti. ’ ’

Acme Photo




