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Japonai bombarduoja
Chinijos traukinius

Chicago^. ID., ..•Antradienis, Liepos-July 20 d., 1937

Japonijos lakūnai jau tris sykius apšaudė 
Chinijos traukinius. Chinija reikalauja 
japonų pasitraukimo iš šiaurinės Chinijos.

TOKIO, liepos 19. — Iš 
Tientsin’ gautomis žiniomis, 
naujas susirėmimas tarp Chi
nijos ir Japonijos kareivių iš
tiko į vakarus nuo Peiping, 
nežiūrint vakar padarytos pa
liaubos.

• Japonai už tą susirėmimą 
kaltina chiniečius, bet Chini
jos valdžia griežtai užprotes
tavo prieš Japonijoj, prieš Ja
ponijos karo lėktuvų apšaudi- 
mą iš kulkosvaidžių. Chinijos 
traukinių, su kareiviais ir „ką-, 
ro reikmenimis. Lėktuvai pa
darė jau tris puolimus toli už 
ginčijamos teritorijos rybų. 
Chinija - skaito tą laužymu jos. 
suvereniteto. k

Japonijos lakūnai prisipažy- 
sta šaudę Chinijos traukinius 
170 mylių į pietus nuo Pei- 

7>ing, bet, girdi, chiniečiai pir
mieji pradėję šaudyti Japoni
jos lėktuvus. Japonai giriasį' 
pridarę chiniečiams didelių nuo^ 
stolių. , v

CHINIJĄ REIKALAUJA IŠ
TRAUKIMO JAPONIJOS

SHANGHAI,!'liepos 19. — 
Už kelių valandų prieš išsi
baigsiant Japonijos ultimatu
mui, reikalaujančiam Chinijos 
kariuomenės pasitraukimo iš 
šiaurinės Chinijos, Chinija 
įteikė Japonijai savo reikala
vimus.

Notoj parašytoj taikiame 
tone Chinija reikalauja, kad ir 
Japonija ištrauktų savo kariuo
menę iš visos šiaurines Chini
jos.

Nežiūrint įtemptį santykių, 
birža yra rami. Iš to sprendžia
ma, kad finansininkai tikisi 
taikos.
“PASKUTINIS” JAPONIJOS 

ĮSPĖJIMAS.
NANKING, liepos 19. — 

šiandie pas karo ministerį gen. 
Ho Yinh-chin apsilankė Japo
nijos militarinis atašė gen. Ki
ta ir įteikė Japonijos armijos 
“paskutinį įspėjimą” Chinijos 
centralinei valdžiai.
, Japonija su nepasitenkinimu 

priėmė Chinijos atsakymą į 
pirmesnį “paskutinį įspėjimą”, 
kuris atmetė Japonijos reika
lavimus.
JAPONIJA DIDINA KARIUO

MENĘ ŠIAURINĖJ Clil-
NIJOJ.

PEIPING„ liepos 19. — Nęrs 
Japonija griežtai protestuoja 
prieš Chinijos didinimą kariuo
menės palei šiaurinės Chinijos

Chicagai ir apfelinkei fede- 
ralio/bro biuras šiai dienai pra
našauja: ■
> Veikiausia giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 75°.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
8:21.

sieną, pati Japonija nė valan
dai nesustoja gabenusi naujus 
kariuomenės pulkus į šiaurinę 
Chiniją. Jie yra gabenami iš 
Manchukuo ir iš pačios Japo
nijos.
CHINIJA GALBŪT BUSIAN

TI PRIVERSTA STOTI 
KARAN.

KULING, Chinijoj, liepos 
19. — Chinijos diktatorius 
maršalas Chiang Kai-shek vie1- 
šoj .prakalboj švietėjų suvažia- 
vinle pareiškė,' kad Chinija gal
būt bus priversta gintis, jei 
ją užpulš Japonija.

“Ar yra nors mažiausia vil
tis taikos tarp Chinijos ir Ja
ponijos priklauso išimtinai nuo 
Japonijos armijos”, sakė gen. 
Chiang Kai-shek. “Mes ieško
me taikos, bet mes neieškome 
taikos bile 'kaina. Mes neno
rime karo, bet galbūt busime 
priversti ginti save.”

Jis taipjau išdėstė ir sąly
gas, kuriomis Chinija sutinka 
taikintis su Japonija. Bet tos 
sąlygos yra paneigimas visų 
Japonijos k reikalavimų^; nes 
Chinija reikalauja visiško ja
ponų nesikišimo į šiaurinės 
Chinijos reikalus.

Chinija be to atsisako pri
pažinti bet kokias japonų de
rybas su Chinijos provincijų 
vyriausybėmis. ’

Pasak gen. Chiang Kai-shek, 
dar ištikę susirėmimai šiauri
nėje Chinijoje nėra pripuola
mi, nes Japonija prie jų ruo
šėsi visą 'mėnesį laiko. /

JAPONIJA CENZŪRUOJA 
PAŠTĄ.

TIENTSIN, liepos 19. — Ja
ponai šiaurinėj Chinijoj tiek 
įsidrąsino, kad pradėjo cenzū
ruoti visus iš Chinijos per čia 
siunčiamus laiškus. Svetimos 
valstybės ruošiasi! prieš tai pro
testuoti. Paliovė veikti ir oro 
paštas iš Chinijos.
JAPONAI BIJOSI MANCHU

KUO “BANDITŲ”;
TOKIO, liepos 19. — Vald

žiai su sUsirupinimu laukiant 
žinių apie susitaikymą su Chi
nija, ištiko naujų susirėmimų 
Rusijos-Manchukuo pasieny, 
kurie tęsėsi per dvi dienas.

• Taipjau ištiko sjnarkus su
sirėmimas su “banditais” prie 
Mukdeno, kuriame septyni Ja
ponijos karininkai ir kariai li
ko užmušti ir 5 sužeisti.

“Banditai” yra Manchukuo 
partizanai, kurie atsisako pri
pažinti Japonijos valdžią ir 
prie kiekvienos progos japo
nus puldinėja. Baimė, kad iš
tikus kriziui ‘ banditai” pra
dės į dar smarkiau veikti, ir 
yerčia Japoniją taikintis su 
Chinija.

WILS0N, N. C., liepos 19. 
— Mrs. Glover pamačiusi kaip 
įkrito į šulinį jos 1 metų kū
dikis, pati įšoko į 90 pėdų gi
lumo šulinį ir kūdikį išlaikė 
virš vandens iki susilaukė pa- 
gelbos. Motina ir kūdikis išli
ko be sunkesnių žaizdų.

das stratosferinio baliono, kuriuo mokslininkas Dr. Jean 
Picęąrd pagilo iš Rpchester, Minn., ir nuskrido 75 my- 

? lias ,į Laiising, Iowa^NusUeiidęs, balionas sudegė, Jis su- 
' sideda iš daugybės mažų balionukų, pripildytų vande

niliu. • ACME PHOTO.

Gub. Lehman prie
šinasi teismų re

formavimui

Paliovė ieškojimą 
prapuolusios lakū
nės Amelia Earlftirt

HONOLULU, liepos 19. — 
Kadangi visos salos, kuriose 
Amelia Earhart galėjo nusilei
sti, jau liko išieškotos ir nie
kur jos pėdsakų nęužtikta ir 
kadangi nebėra mažiausios vil
ties ją ir jos navigatorių kapt. 
Fred Noonan rasti gyvus, ka
ro laivynas ir jo lėktuvai pa
liovė ieškojimą ir gryšta į sa
vo bazes. 

---------  —_—.— >

Kėsinosi nužudyti 
Lenkijos fašistų 

vadą >
VARŠAVA, liepos 19.—Len

kijos fašistinės nacionalistų 
partijos vadas pulk. Adam 
Koc išliko gyvas, nes pasikė
sinto j ui jį nužudyti ne laiku* 
eksplodavo bomba ir jį patį 
sudraskė į šmotelius.

Pasikesintojas jau buvo įsi- 
gavęs į daržą Koc dvaro neto
li Varšavos, bet bomba spro
go prieš laiką ii* taip jį su
draskė, kad dabar negalima jį 
identifikuoti.

Geras derlius Ispa
nijoje 

' 1 .. ---------- -r—

LONDONAS, liepos 19. —
Nors daugina Europos ken
čia nuo sausros ir daugeliui 
šalių gręsia net badas, tai lo- 
j alistų kon troliuo j ama Ispani j a 
džiaugiasi labai geru derlium.

WAUKESHA, Wis., liepos 19 
— Trys žmonės iš Mihvaukee 
prigėrė Pewaukee ežere,n apvir
tus jų motorinei valčiai.

ALBANY, N. Y., liepos 19? 
— New Yorko gubernatorius 
demokratas Herbert H. Leh
man, artimas prezidento Roo- 
sevelto draugas, viešai išėjo 
prieš reformavimą augščiau- 
siojo teismo ir paragino sena
torių Wagner balsuoti prieš 
federalinių teismų reformavi
mo Dilių.

Hitleris grūmoja 
sterilizuoti Vokieti

jos artistus
BERLYNAS, liepos 19. — 

Hitleris, atidarydamas dailės 
parodą Muenchene prigrūmo
jo kai kuriuos Vokietijos mo
dernistinius artistus sterili
zuoti ar juos įkajinti, jei jie 
ir ateityje pieš, taip, kaip pie
šė praeityje.

Azana smerkia Vo
kietijos ir Italijos 

intervenciją
VALENCIA, liepos 19.— Is

panijos prezidentas Manuel 
Azana kalbėdamas kabinetui 
ir kitiems lojalistų vadams me
tinėse civilio karo sukaktuvė
se pareiškė, kad civilį karą Is
panijoje labai prailgino sveti
mų valstybių intervencija.

“Be pagelbos svetimų val
stybių ir tiktai su žmonėmis 
ir ištekliais, kokie buvo pirmą 
dieną, sukilimas butų užsibai
gęs į penkias savaites”, sakė 
prezidentas. “Bet sukilimas; pa
virto atviru Vokietijos, Itali
jos ir Portugalijos įsiveržimu 
į Ispaniją’?

ANGLIJA TIESIA 
DRAUGIŠKĄ RAN

KĄ ITALIJAI
Užtikrina taiką yiduržemio ju

roj. Bet kartu netrukdys 
Japonijai pulti Chiniją.

LONDONAS, liepos 19. — 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris kapt. Anthony Eden 
šiandie kalbėdamas atstovų 
bute apje Anglijos užsienio po
litiką ištiesė draugišką ranką 
Mussolinb -

“ši šalis”, sakė Eden, “ne
turi jokio mierio laikytis agre
sijos ar keršto politikos lin
kui bet kurios šalies. Anglų 
kalboj nėra tolygaus žodžiui 
“Vendetta”. Dėlei to niekas 
neprivalo rūpintis.

“Mes norime gyventi taikoj 
ir draugiškame su musų kai
mynais Viduržemio juroje ir 
visur kitur, nes nors mes gin
sime savo, mes nieko netrok
štame iš kitų”.

.Eden sakė, kad tuo tikslu 
birvo padaryta su Italija Vi
duržemio sutąrtis, kurios An
glija ir laikysis. Anglijai Vi
duržemio jura yra labai svar
bus kelias. Bet joj yra užtek
tinai vietos visiems ir Angli
ja nesistengs išvaryti iš to ke
lio kitas valstybes. Tokios pat 
politikos Anglija laikysis ir 
Raudonoj o j j uro j.

“Mes nesidčsime prie inter
nacionalinio bloko prieš komu
nizmą”, tvirtino Eden, “taip 
kaip mes nesidčsime ir prie 
internacionalinio bloko prieš 
fašizmą.”

Tokį pareiškimą Anglijos už
sienio politikos iššaukė iškel
tas klausimas apie sušaukimą 
signatorų, kurie yra pasirašę 
1922 m. devynių valstybių Chi
nijos sutartį, nes dabar Japo
nija ruošiasi išnaujo pulti Chi
niją. Eden betgi čia neparodė 
tokio draugingumo puolamai 
Chinijai ir pareiškė, kad sig
natorų konferencija nebus šau
kiama ir Anglija pasitenkins 
tik išreiškimu vilties abiemš 
valstybėms taikiu budU išsprę
sti iškilusius tarp jų nesusi
pratimus.

Kaslink Ispanijos, tai Eden 
vis dar stoja už “neutralitetą”, 
nes esą atsižadėjus neutrali
teto sutarties Europa vėl at7 
sidurtų karo pavojuje. Ispa
nijos neutraliteto klausimas 
busiąs galutinai išspręstas ryt
dienos neutraliteto komiteto 
susirinkime.

70 ŽUVO CHINIJOS AMUNI
CIJOS DIRBTUVĖS EKS

PLOZIJOJ.

SHANGHAI, liepos 19. — 70 
žmonių liko užmušta ir 300 su
žeista ištikus eksplozijai Chini
jos parako ir amunicijos dirb
tuvėje prie Chungking. Eksplo
zija sugriovė 90 namų už my
lios nuo dirbtuvės.

WASHINGTON, liepos 19. 
— Maliorių unijos vadai pa
skelbė maliorių streiką prie vi
sų valdžios projektų Washing- 
tone ir pakvietė visas staty
bos darbinipkų unijas prisidė
ti prie streiko. Streikas pa
skelbtas' protestui prieš sam
dymą prie dviejų valdžios dar
bų unijai nepriklausančių ma
liorių. . X

DARWIN, Australijoj, lie
pos 19. — Dokų darbininkų 
streikas už pagerinimą darbo 
sąlygų iššaukė 'didelį maisto 
trukumą Darwin mieste.

No. 169 
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Nauji smarkus mūšiai 
prie Madrido

Nepaprastai smarkus mūšiai eina ore ir 
žemėje, sukilėliams visomis jėgomis ban

dant sulaikyti lojalistų veržimąsi
NAUJAS “MUŠIS DĖL MADRIDO”. į

MADRIDAS, liepos 19. — Jau penktą dieną eina nepapra
stai smarkus naujas “mušis dėl Madrido”, kuriame iš abiejų 
pusių dalyvauja mažiausia po 100,000. kareivių. Mušis eina 30 
mylių fronte.

Tuo tarpu ore irgi eina didžiausi istorijoj mūšiai, kuriuo
se sukilėliai aplaiko didesnių nuostolių.

Sukilėliai gabena tūkstančius naujų kareivių ir tuojaus 
juos stato į mūšį. Sukilėliai Madrido-Guadarrama fronte turi 
150,000 kareivių ir šiam mušiui priduodama sprendžiama reik
šmė, t

ne 
vis 
tik 

ir

1 MADRIDAS, liepos 19. — 
Didžiausias mušis ' Ispanijos 
civiliame kare, kuris jau ke
lintą dieną siaučia Sierra fron
te, į vakarus nuo Madrido, 
tik neaptilsta, bet eina 
smarkyn. Mūšiai eina ne 
žemėje — apkasuose, bet 
ore, kuriuose dalyvauja šimtai 
lėktuvų iš abiejų pusių.

Pereitą naktį 1:30 vai. loja- 
listai išleido pranešimą apie 
įvykusį didžiausį mūšį ore. Ja-Į 
me sukilėliai prarado 17 lėk
tuvų, kuomet lojalistai prara
do tik 1 lėktuvą. Vakarykš
čiuose gi mūšiuose buvo nu
šauti 27 sukilėlių lėktuvai, kuo
met lojalistai prarado 4 lėk
tuvus. Mušis tęsėsi iki pat su
temos.

'sukilėliai yra desperatiškoj 
padėty. Vakar jie visomis sa
vo jėgomis puolė didesnes lo
jalistų oro jėgas, kurios labai 
trukdė sukilėliams kontr-ata- 
kuoti lojalistus.

Karo ministerijos praneši
mu, šeštadieny ir sekmadieny 
sukilėliai darė nepaprastai 
smarkias kontr-atakas tikslu 
sulaikyti lojalistų veržimąsi į 
priekį Brunete apielinkėj, bet 
visos sukilėlių atakos buvo at
muštos su dideliais jiems nuo
stoliais.
. Sukilėliai panaudojo visus 
karo pabūklus, išėmus nuodin
gas, dujas. Kaikuriose vietose 
jie jau buvo pasiekę lojalistų 
apkasus, bet buvo atmušti kru
vinuose mūšiuose durtuvais.

Abiejose pusėse mūšyje da-^ 
lyvavo rinktiniai kareiviai, 
tarp kurių buvo daug ir sve
timšalių. Mušis ėjo trijuose 
sektoruose į vakarus nuo Ma
drido — prie Brunete, Viha- 
nuevo dėl Pardillo ir Quijor- 
na.

Einant smarkiam mušiui že
mėje, tuo pačiu laiku ėjo di
džiausias mušis ore, kuriame 
dalyvavo per 200 lėktuvų.

Kuomet sukilėlių lėktuvai 
bombardavo Bruhete, lojalistų 
lėktuvai, bombardavo užpakali
nes sukilėlių linijas, tikslu su
trukdyti kareivių pristatymą. 
Sukilėlių ataka buvo nepapra
stai smarki. Buvo panaudoti 
lėktuvai, ' artilerija, tankai, 
tranšėjų mortaros, tankai ir 
šarvuoti automobiliai. Bet lo
jalistų oro jėgos buvo dides
nės ir nugalėjo sukilėlius, že
mėj sukilėlių atakos irgi bu
vo atmuštos.

V; Gen. Mia'ja vakar išleistame 
pareiškime tarp kitko sako:

“Ta valanda, kada mes pa
rodysime pasauliui, kad Hitle
rio ir Mussolini prisiųstieji le
gionai bus išnaikinti musų 
krašte, jau artinasi. Ispanija 

nėra Ethiopija... Keli mėnesiai 
atgal musų šūkis buvo: ‘Ne
praleisime jų’. Dabar gi mu
sų sukis yra: ‘Mes laimėsi
me’ ”.

Sukilėlių pranešimas.
SĄLAMANCA, liepos 19. — 

Sukilėlių pranešimas sako, 
! kad jie panaudoję visas savo 
'jėgas iš dviejų pusių prasi- 

?? mušė pro Brunete, betgi pa- 
j ties miesto neužimdami.

Mūšiuose ore sukilėliai nu- 
i šovė 12 lojalistų lėktuvų ir du 
į pažeidė. Patys gi sukilėliai pra- 
! rado tik vieną lėktuvą.

Apglija įsakė suki- 
ms paliuosuoti 
jos laivą

LONDONAS, liepos 19: — 
Užsienio reikalų ministeris 
Eden paskelbė atstovų bute, 
kad Anglija pareikalavo iš Is
panijos sukilėlių paliuosuoti 
suimtą Anglijos prekių laivą 
Molton. Taipjau įspėjo sukilė
lius, kad skaitys juos atsako- 
mingus už padarytą laivui ža- 
lų.

Suimtas kitas laivas.
Admiraltija paskelbė, kad 

Ispanijos sukilėliai suėmė ir 
kitą Anglijos prekių laivą 
Candleston Castle (buvusį Sc- 
ven Seas Spray).

Į Ispanijos vandenis skubiai 
išplaukė stovėję Franci jos uo
ste du Anglijos karo laivai.

tris minutes, 
trečias žemės 
Yorko istori

NEW YORK, liepos 19. — 
New Yorke buvo jaučiamas 
silpnas žemės drebėjimas, ku
ris tęsėsi apie 
Tai buvo jau 
drebėjimas New 
joje.

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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LIETUVOS ŪKININKU GAMINIAI VISUR 
MALONIAI PRIIMAMI.

• < ' ♦ ........................ * k, .

“Maisto” gairiini&i pasiekia net Jungtines 
Amerikos Valstybes.

(1936 m. “Maisto” veiklos apžvalga). y
■ ~ ~ ........... v .................  .

Lietuvos ekonominiame gyve- ,gurkai. šiais metais numatoma 
irime turi * i
“Maisto” akcinė bendrovė.

didelės reikšmės: dar daugiau jų konservuoti ir
— _ ( ė ši, | be to, pradėti gaminti daržovių

jau keliolika metų gražiai gy- fr Vainių konservus.
DaUg “Maistas” prisidėjo ir 

nė, gamina Lietuvos gyvulių ir' prie Lietuvos statybos plėtimo, 
paukščių garninius Užsieniams Ir | ^Taip Klaipėdoje pastatyti d.de- 
pačios LietuVoš rinkai, p'e&a j- A —i
Lietuvos gyvulininkystę, tinka
mai tvarko mėsos gaminių per
dirbimu,' prekybą ir ypač jų Iš
vežimą. Visas šis “Maisto” dar
bas eina su didelių pasisekimu 
ir visam Lietuvos kraštui atne
ša daug naudos.

* ' *1 f 4 '

Gegužės 22 d. ĖaUne buvo 
metinis “Maisto” akcininkų su
sirinkimas, kurio fnetu buvo 
smulkiai išgvildenta “Maisto” 
veikla 1936 m. ir nustatyti pla
nai ateičiai. Iš pranešimų apie 
1936 m. “Maisto’’ veiklą matė
si, kad per tuos metus “Mais
tas” ' iš Lietuvos ūkininkų su
pirko visag tinkamas kiaules, 
kurios jam buvo- pristatytos. 
Supirkta 401,529 bekoninės 
kiaulės (1935 m. — 398,646), 
65,110 lašininių kiaulių (1935 
m. — 52,410). Taigi, praėju
siais metais daugiau supirkta, 
negu už praėjusiais 2,883 beko- 
ninės ir 12,700 lašininių kiau
lių. Tais metais daugiau supirk
ta kiaulių, negu 1933, 1934 m. 
Taip pat 1936 m. ūkininkams 
mokėta ir aukštesnės kainos už 
kiaules.

Raguočių, veršių ir avių su
pirkta 19,036 (1935 m. — 5,- 
739). Jų supirkimas padidėjo 
net 13,297.

Paukščių supirkta 80,277 
(1935 m. — 59,274). Ančių su
pirkta’ 24,504 (1935 m. — 11,- 
585). Vištukų .supirkta 50,208 
(19^5 m. — 12,952), 'Kalantų 
supirkta 27,031 (1935 m. :— 6,- 
950). Triušių supirkta 59,475 
(1935 m. — 28,138). Matyti, 
kad paskutiniais metais visi su
pirkimai žymiai padidėjo.

Ūkininkams už supirktus gy
vulius ir paukščius sumokėta’ 
34,502,743.15 lt. Ši suma yra 
3,832,796.95 lt. didesnė, negu 
ūkininkams buvo išmokėta 1935 
metais.

Per praėjusius metus “Mais
tas” išvežė į užsienius prekių 
net už 42.72 mil. litų, o vidaus 
rinkoje jų pardavė už 10.61 mil. 
lit. Iš viso vidaus ir užsienių, 
rinkose parduota už 53.33 mil. 
litų. Praėjusiais metais “Mais
to” išvežimo vertė padidėjo 
9.99 mil. lit., lyginant, sų išve
žimu 1935 m., ir beveik prisi
artino prie 1931 m. “Maisto” iŠ_ 
vežimo vertės (1931 m. “Mais
to” išvežimas buvo rekordinis)
— vos 0.5% mažiau. Daugiau
sia “Maistas” išvežė į Angliją, 
SSSR> Vokietiją, Belgiją, Šve
diją, Norvegiją Prancūziją, Pa
lestiną Šveicariją, Francuzijos 
ir Anglijos kolonijas Afrikoje. 
Reikia pažymėti ir tą džiugų 
faktą, kad “Maisto” gaminiai 
pasiekia ir turi, visai gerą var
dą ir Jungtinėse Amerikos Val
stybėse.

Šiuo laiku “Maistas” visoje 
Lietuvoje turi 46 krautuves.

Pažymėtina, kad “Maistas” 
yra gražiai prisidėjęs ir prie 
Lietuvos prekybinio laivyno ug
dymo (jo trys laivai davė pra
džią naujai Lietuvos laivinin
kystės bendrovei “Lietuvos Bal
tijos Ll-ydas”). •

Didelio pareikalavimo iš už
sienių ir vidaus rinkoje susi
lanko “Maisto” konservuoti a*-

vuojanti didžiulė Lietuvos *jmo-

ii 4 aUkštų tiiėsos šaldytuvai, 
kurių ilgis 28 m. ir plotis 31 m., 
be to, statyba vyko Kauno, Pa
nevėžio ir Tauragės fabrikuose.

Praėjusių metų “Maisto” į^n- 
drovės operacijos davė 1,689,- 
344.16 lt. gryno peilio. Praėju
siai metais “Maistui” neteko 
prašyti iš valstybės iždo primo- 
kėjimų (1935 m. — iždas pri
mokėjo 2.9 mil. lit„ 1932 m. — 
16 mil. lit.. ir 1931 m. — net 
20.78 mil lit.).

Iš “Maisto” 
matyti, kad “Maisto” pagrindi
nis tikslas yra ne pelnas, o tar
navimas Lietuvos ūkininkams, 
siekimas jiems padėti kiek ga
lima naudingiau realizuoti jų 
gyvulius ir paukščius.

Susirinkimas 1986 m. “Mai
sto” apyskaitą patvirtino ir ši- 
taips paskirstė gryną pelną: 
dividendui — 6% — 540,000 lt.', 
atsargos kapitalui — 10% — 
169,000 lt., verslo pelno mokes
čio už 1935 m. — 40,000 lt. ir 
1936 m. — 660,000 lt, Lietu
vos Ginklų Fondui — 50,000 
lt., Lietuvos Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelių fondui — 15,000 lt., 
“Maisto” > fabrikų darbininkų 
švietimo ir kultūros reikalams 
— 20,000 lt., fondui darbinin
kų kolonijų sta'tybais remti — 
100,000 lt., nepaskirstyto pelno 
likučiai —65,344.16 lt.

Susirinkimas nutarė padidin
ti 1,000,000 lt. “Maisto” akcini 
kapitalą (dabar pagrindini? 
^Maisto” kapitalas biis 10,000?- 
000 lt., 400,000 vardinių akci
jų po 25 lt.), i .

Akcininkų susirinkimąs pri
ėmė 1937 m. ‘ Maisto” sąmatą 
(12,996,575 lt.), apsvarstė ak7 
tualiuosius jo reikalus ir davė 
atitlnk mą įgabojimą “Maisto” 
valdybai ateičiai.

, » T ’ . i c ’ 4

veiklos aiškiai

taRWW>.'

^W- '-

Gyvenimo tiesa.
“Ar tu gali man pasakyti, 

koks škirtuinaš Wp jiirrnOSios ’ 
ir pąšktitiillosloš nfellest”

“ */ ? ?”
“Matai toks, khs pirmą kar

tą myli, mh'nb, Kad dbrigiati 
nebemyleSj o • kai paskutinį 
kartą myli, mano, kad tik dar 
pirmą kartą. . ■

Priežastis.
♦ i.

Teiti: “Aš nfesUp^arilu, Pra- 
iitlk, kodėl tu, nėgali įprasti 
Sakyti dėkUi, kai aš tau ką 
tiešu? ‘ ’ •

Pranukas: “Dėl to, kad 
tetute, per retai man ką 
atneši 1”

pa- 
at-

te-

Victor Bagdonas
. 2 Ofisai t Parkrąustoųi forničius, pianus ir 

visokius rakandus bei štorus 
arti ar toli. * •' 

6921 SOUTH .3406 SOUTH _ ___
H ALSTED ST. W ĖST ERN A V E.

Ydrds 3408 Hemlock 5040Hemlock 5040

Mrs. Anelia K. Jaruszl
Physical Therąpy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarhtuju pri*- 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir jnągnę- 
tic blanket.s ir tt 
Moterirtis ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

R»®

ADVOKATAI

ADVOKATAS

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykfli apskaitliavi 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ii 

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALL£SE STREET 
TeL BOULEVARD 0250

i

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Resldence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AyENUĖ
Oh'so valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vak&rc 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valaridofe—9—10 A. fa. i 
Nedėlioj phgai sutartį.’

8939

MakarasDR
10758 8. Michigan Avė
J HOSELAND—CHICAGO. ILL.

Tel. PULLMAN 1108-8277

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

2400 WEST MlADiSON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas L>runswick 0597

DU “HIČHAIKERIAI”—Ieš
kodamas darbo, bedarbis 
Andrėw Boėhųi (viršuj) atė
jo pėkščiais iš Portlamd, Ore- 
gon valstijos į sostinę Wash- 
ington, D. C. Kartu Su juo 
“hičhaikino” “Hdppy,” Žo- 
ehm’o šuo, kuris nenorėjo 
pasilikti vienas it kartu su 
šeimininku pasileido kelio
nėn. Ret “Happy” greit pa
vargo ir beveik pusę kelio4 
Boehm’as turėjo jį neštis 
ant pečių. Aęme Photo.

--  —;—; ;——L- 
’ 1 ,,lir 1,1 . .................. ■ ■ ■ »-■,.» ■■■i y *■

-to- A* '

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
b'UDAMI MŪSŲ SI’TJLKOS nariais

Miesto ofisas—127 N. Dearborri St.
i j Į *

Kamb.
Namų
Valandos vakarais nUo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

1431-1434—TeUCentraI 4411-2 
ofisas—3323 So. Halstcd St.

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 Halstėd St. 
Tel. Boulevard 1401

JUOKAI

pirmą
vasą-

Naktinis drabužis.
Didmiesčio berniukas, 

kartą atvežtas į kaimą
roti viskuo labai stebisi ir do
misi. Vakare jis pamato šei
mininkę kuri peša vištą .vaka
riniam 
jis klausia

— Teta, 
rą vištos 
nakčiai?... 
---- -------

kepsniui. Stebėdamasis 
šeimininkės:
ar kiekvieną vaka-
tąip nurengiamos

—----- ,!.....—LT ė* L
_____ ____ Hm1' ’ '.n

CRANE
. COAL COMPANY

5332 So. Long Avė.
v Tel. Republic 8402 ■ i

POCAHONTAS Mine Run $7.40
I (Screened) .................. tonas i; t
SMULKESNĖS- $7.15

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

BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVE
3409-11 SO. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas rakandų už 
PRIEINAMAS KAINAS.

Gražus dining room setai atpiginti po

Ant paveikslo $95.00.
ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS po .......

48.00

$79.50
Skalbiamos mašinos Thor vertes $119.00 po ^9 00

Jos.F.Budrik,^
3417—21 SO. HALSTĖD ST.
3409—11 SO. HALSTED ST.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Panedėliats ir Penktadieniais nuo 5:80 vai. vak., iš stoties WAAF—

920 Kil., ’ \.
Ketvirtadieniais iŠ stoties WHFC —• 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Sekmadieniais iš stoties WCFL—970 Kil., nuo 7*30 vai. vakare

, ;<15ėl informacijų..............
ATVAŽIUOKITE BILE DlĖNĄ

■ ■ ’■ ■*-" ’ ■“arba pašaukite ’
c.CANAL fesdo

įl ■ BUILDING, LOAN AND
. ASSO'CIATION

FEI.ERAL HOME LOAN SYSTEM) 7
• 1739 So. Ilatetėd Street

.............  L'.. ", ■■ .■> a':' ■■

o i.nriii irrinTiiiiuii nH

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Dr. A. j. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairi’ield Avė 
Tel,. Lafayette 8016

ITniUA

f

John F. Eudeikts
L LAIDOJIMO ĮSTAIGA

'AMbULANCE.
NAKTJ '■ ■■

' Visi TelefO'^W474W42 ; 
4605;07 So. Her mitale Avė. 
I447 Šou th Fairfield Avenue

koplyčios visose

H rn-- ■> , ,£>2' ? ■" «»■»<. t ■ * • .į . ■, • ' .B KJaUsykltė niiihU Lietuvių rainų programų Pirmadienio vakarais, 
| 10:00 vai. vakaro iš W. H. F.’ C. stoties (1420 Ę.) — Pranešėjas 
9 * P. ŠALTIMIERAS.

- į.—h. , ... -,4    1    ; ———t—r- r--------------------------------- ji—— 

Laidotuvių Direktoriai
£ ■ 4 > » ■ u ■-f  . ... ' C. < A k -M » .•a,‘t ‘ t Mk..' A

Ambulance
Patarnavi- 

k mas Dieną i
I ir Naktį

Lkidotuvių j
DirektoriŲ ?
Asociacijos

V TURIME
J KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.
X.

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

J. LIULEVIčltJS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3^72

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

_• , • A.'PETKUS ■:
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

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

d> ’ i. J. ZOLP Pbone Boul. 5203
1646 Wešt 46th Stfeet ''Phone Boulevard 5^66

S. M. SKUDAS s
718 West 18th Street .Phonė Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS I
10734 S. Michįgan Avė. ; Tel. Puilman 5703

LACHAAVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street________ Tel. Puilman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
47p4^So.W^tern Ayę.^ ^, Phone Virginia 088$

Telephone: Boulevard 2800 į 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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 Tel.: Prospečt 1930

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

AKIU SPECIALISTAI

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj 'pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
• PHYŠICIAN-SURGEON

, . ' 4070 Archer Avenue
' Tfel. Viginia -1116 ‘ 7

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

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

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. , 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7580 
--- . - -_____________ _

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.’ .

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIU

Ofisas ir

AKIŲ GYDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 . 
$ Pritaiko Akinius 
p Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuve

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.Naciai.,_______
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Čor. of 35th and Halsted Sts.k
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30^8730

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107
-----------------  i ■■ —-

' Phone CANAL 6122

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos:' nuo 1—3 ir 7—8 

Seredpmis ir nedėl. 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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

metodus X-Ray ir kitokius ele- 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

1034

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki . 8:30 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. Nedėl. nuo 10 iki 12
; Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medicinos Mokslo Šeinio, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

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

Rezidencija 1638 S>o. BOth Avė.
Tel. Cicero 3656 

Ofisas 4930 West 13th Street • 
Cicero, III.
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LIETUVOS ŽINIOS
KOOPERACIJA

LIETUVOJE
Kooperacijos turi 170,000 na

rių. Jų turtas siekia 150,- 
000,000 litų.

kurios rųšims skir- 
pirmojo laipsnio ko- 
yra: kredito koope-

166,

KAUNAS. — Viso dabar, pa
čio paskutiniojo meto (š. m. 
liepos 1 d.) duomenimis Lietu
voje veikia 1,096 kooperatinės 
bendrovės, 
stosi taip: 
operatyvų 
raty vų:

Smulkaus kredito draugijų 
— 332, tarnautojų taupomųjų 
kasų — 42, drauge 374, pre
kybos kooperatyvų: žemės ūkio 
kooperatyvų — 141, vartotojų 
bendrovių — 33, žemės ūkio 
draugijų — 12, drauge 186, 
pieno perdirbimo bendrovių' — 
196, žemės ūkio mašinų ir 
įrank. \ naudojimo ratelių — 
115, sodų vais. ir darž. gamin* 
tojų b-vių —- 12, linų ir sėme
nų apdirbimo bendrovių — 1; 
statybos kooperatyvų — 2, 
draudimo kooperatyvų — 2, 
darbo kooperatyvų — 3, gyvu
lių kontrolės ratelių
paukščių ir galvijų auginimo 
bendrovių — 10, bitininkų ben- 

' drovių — 11, įvairių kitų ben
drovių — 8, viso pirmojo laip
snio kooperatyvų — 1,090.

Antrojo laipsnio kooperaty
vų: kooperatyvų sąjungų dabar 
veikia — 6, viso tuo budu ko
operatinių verslovių — 1,096.

Viso šituose kooperatyvuose 
dabar yra 170,000 narių, iš ku
rių kredito kooperatyvuose — 
107,800, prekybos kooperaty
vuose — 20,300, pieno perdir
bimo kooperatyvuose — 11,900 
ir kituose — 30,000.

Visų kooperatyvų ir jų 
jungų valdomo turto vertė 
bar siekia iki 150 mil. litų, 
operatyvų savi kapitalai
siekia 27 miL litų sumos. Juos 
sudaro: narių sudėtas pajų ka
pitalas — 10 mil. 
paskirti: atsargos 
6,9 mil. lt., kiti 
10,1 mil. lt.

Kapitalais ir 
pirmoje vietoje 
pieno perdirbimo 
kooperatyvai,
Lietūkis ir Pienocentras.

Apskritai, kooperatyvai mu
sų tautos ūkyje, jo pažangoje 
turi didelės reikšmės. Tam su
prasti pakanka tik šių kebų 
skaičių. Pieno perdirbimo b- 
vės per metus surenka ir per
dirba į sviestą apie 400 milio- 
nų kg. pieno, pagamina per 
15 milionų kg. sviesto, ir iš
moka ūkininkams už pieną 
apie 40 milionų litų. Prekybos 
kooperatyvai kartu su* savo 
centru Lietūkiu per metus par
duoda už daugiau kaip 125 mi- 
lionus litų prekių, 
kooperatyvai kartu
perdirbimo b-vėmis jau 
m. surinko ir eksportavo 
100 mil. kiaušinių. Vien 
mo kredito kooperatyvai
davę 75,000-čiams asmenų pa
skolas, jų yra išdavę už apie 
40 mil. litų, turi indėlių apie 
20 mil. litų.

lt., iš pelnų 
kapitalas — 
kapitalai —

apyvartomis 
yra kredito, 
ir prekybos 

ir jų sąjungos

Prekybos 
su pieno 

1937 
apie 
kai- 
yra

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000,000 pėdu naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stoganap padengimai, elektri- 
kinės ir plunjbingo reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD

SIUSKTTPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

!

13 METŲ — IŠVYKO “HONEYMOON’UI” — Nor
mali Cohee, 17 metų jaunuolis, ir jo 13 mėtų žmona 
Frieda, kurie dabar leidžia “medaus mėnesį” prie Ko- 
komo, Indiana. Mergaitės tėvai bandė prie vestuvių 
neprileisti, bet mergaitė nesutiko tėvų klausyti.

ACME PHOTO.

Žemaitijoje siautė 
labai didelis vie

sulas .
TAURAGĖ. — Birželio 21 d. 

apie 14 vai. Laukuvos apylin
kėj^ pradėjo pusti smarkus vė^ 
jas ir pasirodė du dideli, vie
nas prieš kitą einą debesys. 
Po pusvalandžio pakilo toks 
viesulas, kokio net žmonės ne
gali atsiminti, .kuris pradžioje 
eidamas apie keturių- kiloniet- 
rų pločio ir nepaprastu grei
tumu viską pakeliui naikino: 
griovė namus,/ daržines, tvar
tui, jaujas, malūnus, rovė ir 
laužė storiausius medžius, var
tė tvoras, antenas ir telefonų 
stulpus.

Viesulas, kaip vietiniai žmo
nės pasakoja, prasidėjo nuo 
Kaltinėnų (Tauragės apskr.) 
ir vis smarkėdamas ėjo Lau
kuvos ir Tverų (Telšių ap- 
skr.) kryptimi. Karužiškių k.
prie Laukuvos pridaryta labai buvę subombarduoti į medžiai
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paminklų.

beveik visi išlaužyti arba su 
šaknimis išrauti, kurie krisda
mi į kapus pridarė daug nuo
stolių, sugriaudami daug ir 
brangių kryžių
Tverų kapuose1 irgi yra nu
laužti keli stambus medžiai^ ir 
sudaužyti paminklai. 

/

Laimė, Itad audra buvo Jae 
lietaus ir pasėliams tik kai kur 
kiek pakenkė. Žmonių aukų, 
taip pat tuo tarpu negirdėti, 
kad butų. Materialiniai nuo
stoliai kol kas neapskaičiuoti, 
tačiau, kaip atrodo, bt.‘s nema
ži. ■ ' /
'Prie Tverų audra .pradėjo 

kiek silpnėti ir Tveruose ėjo 
kokie 200—300 -metrų pločio, 
bet ir čia pridarė nemaža nuo
stolių — viename' sode išlau
žė. 17 gražių vai^nedžių ir kit. 
Toliau jau? audra1 pradėjo silp
nėti ir didesnių nuostolių ne- 
padarė. . ■

Pąs redaktorių.
Korespondentas: Kodėl, tam

stą redaktoriau, mano r'aštų ir 
korespondencijų / nespausdini? 
Noriu pamatyti savo raštus ir 
savo vardą atspausdintą.

Redaktorius: Geriausia pa
tarsiu atsispausdinti < vizitinių 
kortelių, tai savo Vardą tik
riausiai matysite atspausdin
tą.

Jesutė iš Tolimos 
palies

Motina (į sūnų) 
tau bežaidžiant, 
tau sesutė.

Sūnūs:—-Mamyte, o iš kur ji 
atėjo?

■ Motina:—Ji atėjo iš labai to
bulos šalie?.

Simus:—Kaip tai, ir vžl at
eivis?

:—Vincukui, 
štai, ir vėl

VĖL NUSKENDO 8 METŲ 
BERNIUKAS.

klėtį. Ir tuo me-

ALYTUS. — Birželio 22 d. 
apie 13 vai. netoli maudyklių, 
ptieŠ ligoninę nuskendo Aly-! 
taus apskr, naujokų ėmimJ 
kom. sekret. Samsanavičiaifs 8 
metų berniukas. .

“Paryžiaus Komuna” 
Rusiški Dialogai 

Angliškos Antraštes 
Žavingas spektaklis tų dienų, 

kai Paryžius pasipriešino 
dviem imperijom. 

SONOTONE 
66 E. Van Buren

Nuo vidurdienio iki vidurnakčio
2____  25c iki 2 P. M,

171 Dienoj
UŽMOKA UŽ ŠĮ KELViNATOR

BEVERAGE MOLES!

daug nuostolių. Tame > kaime 
vienas ūkininkas pernai pasi
statė 5 visai geras ir tvirtas 
trobas ir dabar su meistrais 
statė šeštą
tu4 užėjęs viesulas visas jo tro-, 
bas visiškai sugriovė.

Tuo ruožu, kur tas viesulas 
ėjo tą dieną ir dar kitą, buvo 
nutrauktas susisiekimas, nes 
nespėtą nuo kelio atimti su
virtusių medžių. Telefono su
sisiekimas iš Laukuvos pradė
tas tik kitą dieną po pietų ir 
tai tik laikinis, ,nęš stulpai dar 
ir dabar tebėra išvartelioti. 
Linija taisoma. Tveruose taip 
pat daug kam stogus, bei silp
nesnius pastatus perstatė į ki
tas vietas arba visai sugrio
vė. i, ■

Ypatingai nukentėjo Lauku
vos apylinkėje pastatai ir ka
pai bei miškai. Kapai, kuriuo
se augo labai aukšti it stori, 
šimtamečiai medžiai, atrodo 
lyg didžiausių patrankų butų

©Čia yra tikras pinigų uždirbėjus delikatesams, 
tavernom, grosernėm ir gazolino stotim! Gėri
mams bonkose Kelvinator šaldytuvas su Mono- 
Rail Stainless Steel Top. Užlaiko šaltus gėrimus 
šaltais!

Žemi pirmieji kaštai, tik 17^c dienoj užmo
ka už jį sulig musų Mėnesinių Mokėjimų Planu. 
Pigus operavimo kaštai. Tikrenybėje užmoka sa
ve iš pelnų.

Kilnojamas, standus, savaimis, lengvai per
keliamas. Dėl pilnų informacijų telefonuokit 
RANdolph 1200, Local 143.

'į

Reikalaukite DEGTINES
. i • . •? 4 1 ■ /

■
mU.

JM. “DRIES WITH A VARNISH GLOSS”

NAUDOKITE

sų- 
da- 
Ko- 
jau

COMMONVVEALTH EDISON
COMPANY 72 WEST ADAMS STREET

—

viy • . * , ’ ’ ♦. . ) i • j-

K...

Tom Taylor
2 Mėty 
senumo

STRAIGHT
KĖNTUCKY 

BOŪRBON 
DEGTINĖ 

90°
galima gauti VISOSE 

TAVERNOS^

Mutual liquur company
į 4707 SOUTH HALSTED STREET

H r Visi Telefonai Yards 0801
J VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

APŠALDYMAS BILE KURIAM 
/\ TIKSLUI

planuodami bite kuri šaldymo būdą, 
jus galit sutaupyt laiką, vargą ir pinigus, 
pašaukę Commonwealth Edison Company. 
Musų išmokyti inžinieriai gali pagelbėti 
jum išsirinkti įrengimus, kurie jum ge
riausia tinka. Jų patyrimas ir praktiška 
pagalba jūsų tarnyboj.) ’> Jįč padarys tyri
mus, patieks rekomendacijas ir suteiks 
pagalbą dykai ir be obligacijų. Tik pate- 
lefonuokit RANdolph 1200, Local 170.

PROSPECT FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
... ..................... . ."u.....i.i m h .i . ............. iiji.fi* ,

Jūsų Sutaupos Dabar Yra Apdraustos
INVESTUOK SAUGIAI šioj asociacijoj, kurį turi rekordą mokėjimo dividendų 

ne mažiau, kaip 4% metams, per pereitus 28 metus

JEIGU JUM REIKALINGA PINIGŲ perfinansuoti arba permodeliuoti jūsų na 
mus, tiesioginį mažinimą pir

mų morgičių paskolų, nuo1 iki 20 metų.
■ '■ * ' • . ‘ • •• ■ • Y * I ’’ ’ • ii- . ’ ' '

ATSILANKYKIT ir leiskit mum, supažindinti tamstas su musų įvairiomis 
Sutaupų Investmentų formomis.

PROSPECT FEDERAL SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION of CHICAGO 

’ J LAD. VACEK,. SEKRETORIUS 
ČARTERIUOTA IR PRIŽIŪRIMA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS 

1751 W: 47th STREET
■ '.t

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Antrad.. Treč. ir šeštad. iki 9 vak*

Telefonai: YARDS 3895

IR PAGRAŽINA, NES PILNAI ATNAUJINA FINIŠJ 
JŪSŲ NUDĖVĖTOSE GRINDYSE 

REIKALAUKITE

PILSEN

VAISTUS, kuriuos GAMTA
PARŪPINO 0

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

j lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONJ—KVAPĄ IR YRA SVIEŽŲS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES.^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
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HAUIIĖNOS
£he Lithuanlan Daily New« 

eublfshed Daily Escept Sunday bj 
•‘fce Lithnanian Neva Pnh. Co^ Ine,

1730 Soatk Haiated Street

Subscription Ratee:
$8.00 per yėar jn Canada
$5.00 per year outside bf ChicAgo
$8.00 peif year B Chieago 
8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at thė Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Marcji 3rd 1879.

Chicago je—paltu:
Metams _____________  $8.00
Pusei metu .......------- 4.00
Trims minėsiant_ _______ 2.00
Dviem mėnesiams —______ 1.50

‘ Vienam mėtiniu! ------ .75
Chicagoje per isneSiotojvs:

Viena kopija —---------------8<
Savaitei 18c
Mėnęsiui   76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago). 
paltu:

Metams ........——--------  $5.00
Pusei Betų  2.76
Trims mėnesiams ----- 1-50
Dviems mSnesiamš ...... 1.00
Vienam mėnesiui .76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, Leidžiu Naujienų 
drovių 1739 S. Halšted St., ChicagO, 
(11. Telefonai Canti 8500.

(Atpiginta)
Metams
Pusei metu
Trims mėnesiams ..........
Pinigus reikia siųsti paštoI Orderiu karta kŪ užsakymu.

$8.00
4.00
2.50
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Taigi to kritiko pasaka, kad 
LietuVos sbbiAldėriioLVatų kova 
dėl įvedimo demokratiškos 
tvarkoš Lietuvoje pleiške nuo
širdaus kovojiipo dėl nepri
klausomybes,’ rodo, La j jisai 
pats hėslžino ką šnekąs.

/A' » ' t- ** V X

O kai dėl “nuoširdžių nacio
nalistų”’, tai reikia pasakyti, 
kad 1905 metais jų nebuvo riet 
tarpe cįąbartinių tautininkų, bei 
tarpe klerikalų. Smetona ir jo 
draugai tais metais apie Lietū- 
vos nepriklausomybę visai ne
kalbėjo, o krikščionys demo
kratai saLė, kad Lietuvos ne
priklausomybe tąi “tuščia so
cialistų svajone”!

Užplūdo Lenkiją ir pasiekė 
Varšuvos vartus. Knygoje, 
kuri buvo išleista vėliau, Tu- 
chačevskis įrodinėja, kad ji
sai butų tikrai' Varšuvą pa
ėmęs, jeigu maršalas Bu- 
dėnny nebūtų pasiuntęs di
delę ahnijos dalį špėr Brody 
prieš Lvovą (Lėmbergą). Ji
sai nėįvątdij'o AsmėŪš,/ kuris 
būvč Laitas dėl šitos, klaidos, 
bet Rusijoje visi žinojo ge
rai, kad Budėfmy arini jos 
pelitinis komisaras buvo 
^®ipAš. čia gaiiiha pridur
ti, kaipo pastabu Prie šito 
antro atsitikimo, kad mArša- 
ląg Budenny buvo vienas iš

teisėjų; kurie teisė aštuonis 
gėhėVolūA iū Vienas iŠ tų, 
kiirieūis jų Mirtis yra; nau
dingą.”
Taigi du kartu maršalas Tfu- 

chačevskis viešai kritikavo dik
tatorių StAliną. O Stalinas įtu- 
yi jAbai 4 pįktą 'Atmintį, jišai 
niekūbmet neužmirštą, jeigu1 
kas jį įžeidžia, ir hi^kudMet 
ntoatiefdžiA šAVo priešūL “

Tuchačevskis žinojo, kad 
ahksėįAu Ar vėliau Stalinas jį 
“s u ės”. Jisai bandė apsisaugo
ti, rūbŠdaMAs sąmokslą prieš 
diktAtoriį. .feėt jaū buVo beri 
Vėlu. , ,

.• >»w«m r*-*-. ’•**»*« A

Lehman prieš Roosevelto planą
^r^žlefehtūi RdosleVeftrii Vfe daugiau nesi

sekti Tik-ką numirė svarbiausias jo teismo reformos 
plario rėmėjas šėhatė; ^ęnatdHūA Dabar vi
sai netikėtai išėjo j^rieš ftoOšėVfelfo jferių ir New Yorkd 
gubebnatori'UsLehmah.

Laiške, Adresatam Nėw Yorko senatoriui Wag- 
neriui, gubėrhatorius Lehman sako: >

“Aš rašau Tamstai, kaip pilietis New Yorko 
valstijos, kurią Tamsta atstovauji Jungtinių Valsti
jų senate, pareikšdamas, kad aš esti priešingas teis
mo biliui, ir išreikšdamas viltį, kad Tamsta prieš jį 
balsuosi.”

KODĖL STALINAS NUGALA 
BIJO MARŠALĄ TLC IIA- 

CĘVSkį

. .. • * •
W T » '4 g® S "Nauji karo veiksniai

Gubernatorius Lehman yra senas dr artimas preži- 
dento Roosevelto draugas. Jisai du terminu buvo Nėw 
Yorko leitehantas-gubernatorius — tuo pačiu laiku, kai 
Franklin D. Roosevelt buvo New Yorko gubernatorius. 
Paskui Lehman du terminu ėjo gubernatoriaus parei
gas. Pernai metais jisai buvo bepasitraukiąs iš politikos, 
bet, Roosevelto įprašytas, trečiu kartu statė savo kan- 

’ didaturą ir vėl buvo išrinktas.
Bet dabar gub. Lehman viešai stoja prieš svarbiau

siąjį prezidento sumanymą, kurį Rooseveltas yra pasi
ryžęs pravesti kongrese, nepaisydamas visos vopdzicijos.

“Et tu, Lehman!” — galėtų sušukti prezidentas, 
pamatęs savo artimą draugą tarpe pikčiausiųjų savo 
oponentu — kaip kitąsyk kad sušuko Cezaris k<Et tu, 
Brute”, pastebėjęs, kad krūvoje Romos senatorių, at
stačiusių į jį savo kardus, puola jį ir Marcus Junius 
Brutus-. • ; ‘

Keisti tie Roošėvelto “draugai” ir “vienminčiai”. 
Kai jam labiausia reikalinga jų jparama, tai jie vienas 
po kito jį apleidžia ir persimeta į priešų pušę.

Apžvalga
■ / * • ' • . . . . - . * . v. ..
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IŠDEPORTAVO — su 
PADĖKA

Juokingas dalykas atsitiko
Maskvoje Austrijos žurnalistui 
Bessechės.

Jisai išbuvo, kaip Austrijos 
spaudos korespondentas sovietų, 
sostinėje, 15 metų. Tąja proga 
sovietų užsienio reikalų komi
sariato atstovas p. Besseches 
pasveikino ir išreiškė viltį, kad’ 
žurnalistas bus Sovietų Sąjun
goje dar 15 metų.

Bet už 4 valandų Austrijos 
žurnalistas gavo iš G. P. U. 
įsakymą tuoj aus išvažiuoti iš 
SSRS! /

ISPANIJOS KOMUNISTAI 
NORI LIKVIDUOTI 

SAVO PARTIJĄ

/Ispanijos komunistų organas? 
“Mundo Obrero” įdėjo toš par
tijos viršininkų atdarą laišką; 
Ispanijos socialistų partijos 
valdybai, kuriame siūloma, kad 
komūūistų partija sūšiliėtų SU 
socialistų partija. Pasiūlymo 
autoriai išdėsto 40 punktų pro- 
gramo projektą:

Stiprinti reguliariu armiją;
Sukurti galingą karė pramo

nę*/ ■, /
Krašto ekonomijos planavi

mas ir kdoiMihaVimas; '
Socialinė politika pagerinti

JdžiA ’Viš AjšLiAū, iriAtto; kad kd- 
munistų^partijų gyvavimas sve
timose šalyse neturi jokios 
prasmės, ir norėtu Jomis nusi
kratyti, 

t, . ■ • . I
4 ’’ ~ ' '' t

SOCIALDIUMbKlLlTAI IR i 
NACIONALISTAi

1 ■■ ■ l ,

Vienas tautinihk'ų 'pakalikai; 
cituoja iš strAipšnio, tilpųšioi 
1905 m. “Darbininkų Balsė”/ 
žodžius — kad, nežiūrint ėf. 
bus iškovota Lietuvos nėpri-; 
klausomybe, ar ne, “turi btttij 
įvesta demokratiškoji tvwkė.”.Į 
Ir Sako: ?%/

“Iš žodžių/'kuriuos aš eU’ 
cituoju, aiškiai matyti, kadį 
1905 mėtų socialdemokra
tams nerūpėjo Lietuvos rie-; 
priklausomybės iškovojimas 
taip, kaip turėtų rūpėti nuo
širdžiam PaciohalistUi.”
Tai juokingas priekaite.' 

Visi žino, kad Lietuvai Atsi
skirti nuo Rusijos savo noru 
ta05 ihetais beveik nebuvo Vil
ties. Ji butų galėjusi gauti tau
tinę , laisvu tiktai sugriuvus 
caro impeĄĮai. liet aiškus dA- 
’ykas, kad capo imperiją vieni 
liėtūviAi nieku būdu nebūtų gą- 
lėjį sugriauti. Tam reikė jo vi- i 
^ų R ilsi jos t Autų pastangų;

Tokiu budi! kelias j Lietuvos

darbininkų būklę; palaikyti gė- 
rus santykius su vidurinėmis 
klasėmis, kurios eina su dar-

nepriklauAomybę tuomet ėjo 
per Carizmo nuvertimą ir de
mokratijos pergalę. O j’ėigū 
Lietuva norėjo, kad dehjokratl-

bininkais, ir t. t.
Aišku, kad tas sumanymas 

buvo iškeltas su Maskvos pri
tarimu, jeigū nė pagal tiesio
ginį jos įsakymą. Sovietų val

ia, laimėjusi Rusijoje, pripa
žintų teisę Lietuvai spręsti sA- 
vo hkifri^, Vai i¥ pati Lietuva 
'tūrėjo būi įfAslryŽūsi įvesti dėį 
mokratišką- tvarką.'

“The Marichester Guardiari” 
korespondentas centralinėj^ Eu
ropoje aiškina, kodėl buvo su
šaudyti 8 sovietų generolai Aū' 
maršalu Tuchačevskiu priešą-, 
kyjė. Kūrėspdridėritas riiario, 
kad kaltiriimūosė tų generolų’ 
dėl tariamo parsidavimo Vo
kietijos arba Japonijos fašiz
mui nėra nė krislo tiesos. ♦

Maršalas Tuchačevskis ir ge- 
nerolAi Ubarevičius, Kork ir 
kai Jtbrie kiti galėjo vokie
čiams simpatizuoti ir bet no
rėti, kad sovietų Rusija su Vo-. 
kieti j a susitartų. Nes tie gene
rolai juk per daugeli mėtų (iki; 
1933 m., kai Hitleris atėjo }> 
valdžią) kooperavo su Vokieti
jos generaliniu štabu. Vokieti- 
jčš karininkai pA(iėjb bolševi
kams įsteigti karė akademiją 
Maskvoj e. ir suorganizuoti rau
doną ją Armiją.

Prie Hitlerio tie ryšiai. ofi
cialiai buVū nutraukti, nors 
asmeninis draugingumas tarpe 
rusų ir vokiečių generolų ne
išnyko iki šio|. Tačiau “The 
iviarichėštėr "Gū5^dJAri’, netiki, 
kad kuris nors Sovietų armijos 
vadų butų norėjęs parduoti sa
vo kraštą vokiečiams arba bu
tų daręs sū Hitlerio generolais j 
kokius nork’ “sąmokslus. JisAi 
mano, kati sušaudytieji sovietų 
Arini jos ZV adai įplanaVo nuversti 
Staliną, norėdami išgelbėti sa
vo gyvastie, — ir žvalgyba 
juos sučiupo.

Kodėl jie konspirAvo prieš 
Staliną? Todėl, kad jie žinojo; 
jogei Stalinas prie pirmos pro
gos juos nužudys.

Neapykanta tarpe iriaršalo 
Tuchačevskio ^vienoje pusėje ir 
Stalino it maršalo Vorošilovo 
prasidėjo seniai.

“Maršalas Tuchačevskis”, 
rašo paminėtasai korespbri- 
dentąs, “yra pasižymėjęs sa
vo gabumais asmuo, kuris 
visuoiriet žiūrėjo sū panieka; 
i maršalą Vorošilovą ir nebu
vo Aukštos hli'drhOneš apie 
patį Staliną, šio asmeninio 
nėapšikentimo prAdžia šie-i 
kia dari pilietinio karo me
tus. Tuchačevskis 1919 m. 
gynė Maskvą nuo besiarti
nančios Denikino baltosios 
armijos. Baltųjų jėgos buvo, 
priejūsiOš labai Arti; jos bu
vo jau Tūloje ir Orel’e; Pa
dėtis būrio desperatiška, bst, 
to" neveizint, stambią raudo
nųjų jėgą laikė Caricine jau
nasis Vorošilovas. Po karo 
Tuchačevskis parašė karo 
žūrri'aTūi ė'traipshį, kritikuo
damas tokią sttategiją, kad 

\ buvo gipamas Caricinas, o 
nebuvo pasiųsta armija į pa- 
gelbą Maskvos (gynėjams 
Bet politinis koriiisaras Cari- 
ciriė. aPt kurio puola tikroji 
atšakomybė', buvo Juozas 
Džugašvili, dabar žinomas 
po vardu Stalinas, čia reikia 
pastebėti, kad. Caricinas šian
die yra vadinamas Stalingra
du.”
Buvę da įr kitas panašus su

sikirtimas tarpe Tučjhačevškjb 
ir Stalino. Korespondentas pa
sakoja:

“Ir vėl, už metų laiko, Ttt- 
chačevskis buvo vienas Rau
donosios armijos vadų, kuri 

• ' ' ' . iA ..

(Mūšų specialaus korespondento Lietuvoje)“<■ v
■ J • * « •

kti ir panaudoti visa, kas gali-; 
ma, kad butų įtikinti civiliai 
gyventojai, pagaliau ir kariai, 
dėlko ir už ką kariauja, šita 
propaganda visokiuose pavyda- 
luose dabar labai plačiai yra 
prigijusi Ispanijos civiliniame 
karė. Propaganda, agitacija čia 
plačiai naudojasi abi pusės.

Šitą propagandą jie varo ne 
tik savųjų gyventojų ir karių 
tarpe, bet ją permeta ir į už
sienius, kur nori sau sudaryti 
palankią visuomenės ^opiniją.

Tik generolo Franko propa
gandistai , turi eiti melo keliu, 
nes jiems kitos išeities visai 
nėra, tuo metu kaip vyriausy
bininkams tenka tik sukilėlių 
melus įrodyti ir atvirai sakyti, 
ko jie Siekia,

Jau pasaulio dabar neįtikinsi, 
kad generolas Frankas su Ispa
nijos gyventojų pritarimu suki
lo, kad jo pusę palaiko ispanų 
dauguma, šitai aiškiai įrodyta, 
kad generolas Frankas italų ir 
vokiečių fašistų yra tik žaislas, 
kad to kąro tikrieji režisieriai 
sėdi Romoje ir Berlyne. Bet gi 
vyriausybininkams ilgai reikėjo 
vargti,) ikic ši tai įrodė, kad Is
panijoje kariauja be maurų, dar 
Vokiečiai ir italai.

Karas ir propaganda
Generolo Franko vadyyybė 

greitai ir, sakysime, iš pradžių 
gana vykusiai paleido gandus a- 
pie vyriausybininkų rieišpasa- 
kytus žiaurumus. Bet ir šitie 
gandai visai nubluko, kai buvo 
patirta kokias priemones užnu- 
kuryje generolo Franko žanda'r- 
iherijA vartoja saviems gyven
tojams nuramiriti ir kaip elgia
masi su paimtaisiais į nelaisvę.

Sūhaikiriimas iš aeroplanų vi
sai beginklio Baskų miesto ir jų 
gyventojų kulkosvaidžiais išžu
dymas, pagaliau daug ką įtiki
no, kad vokiečiai ir čia kaip ir 
didžiojo karo metu Visai nesi
skaito Su civililiais gyventojais.

Daug kartų generolo Pratiko 
vadoVybė mėgino teisintis, kad 
taip visai nesą buvę, bet tokiais 
pasiteisinimais gali tik mulkius,

i? civiliams gyventojams šutei- žmones praradusius bet kokius 
■ , • ■ / t , •
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Seniau, net vos keletas de
šimčių metų atgal, karo vadas 
svarbiausia rūpinosi, Lad jo ka
rys būtų sveikai pavalgydintas, 
pakenčiamai1 aprėdytas ir kad 
turėtų •pakankamai karo gink
lų. Tiioftiėt Ląriūorhębė būvo i* 
žoliūojamA /nuo ūžriugurio, tAi 
yra tarp kariaujančiųjų ir savo 
LraŠtd gyventojų veik jokių ry
šių nebuvo palaikoma. ir karo 
vadovybe visai nebojo, nesido
mėjo civilių gyventojų būkle.

! ■ ' ■ J

Jau rusų revoliucijos metai 
Aiškiai įrodė, kad tarp kariuo
menės ir civilių gyventojų turi 
būti sumegšti kaip galima tam
presni ryšiai, kad, kariuomenės 
užnugariu reikia nemažiau rū
pintis, negu pačiu kariu.

Tuomet jau buvo pastebėta, 
kad gyventojų geras nusiteiki
mas gerai veikja karius, 0 ypač 
jei tie kariai aiškiai žino, už ką 
ir dėlko. kariau j a. štai, kad ir 
rusų tuomet baltoji armija tu
rėjo daug genį ir visokių gin
klų, kad ir ji buvo aprūpinta 
aukštąi kya'lifikuotu karių per
sonalu, bet vis dėlto juos nuga
lėjo alkana, beginklė, be paty
rusių ir išprusintų karių rūsų 
raudono j i armi j a.

Civiliai gyventojai ir karas
Tai suprantama', — visose to

se vietųse/ kur tik pasirodyda
vo balfiejų jie tuoj skubėdavo 
gyventojams primesti savo tvar
ką ir tie, kurie tai tvarkai ne
norėjo pritarti, pilna pra'sme to 
žodžio, buvo žudomi, jau tose 
vietbfee, kūr bent vieną kartą 
pabuvojo baltoij armija, jos 
vietos gyventojai kaip kokio- 
maro vengė, ir visais būdais 
st^gėsi ją išgyvendinti.

Žodžiu, 
toji armi

gyventojų tarpe baL» 
a gero žodžio neturė

jo ir jai visi ir Visokiais budais 
stengėsi pakenkti. *

Jau ir 'tuomet pasirodė veik 
haūjAs karė veiksnys — tai mil
žiniška agitacija. Raudonoji ar/ 
mija savo dalyse Sudarė spėčiau 
liūs agitacijos kadrus, kurie 
rūpinosi kaip galima daū'gia® 
žinių ne tik s'aVo kariams, bet

Lietuvos Naujienos
Lenkai Varu

gyVentojAi, gyveną tolokai nu< 
mokyklos, atnešė mokytojui V 
JaskeVičiui pasirašyti Čteklara 
čijas, kad jie savo Vaikus mo 
kysią namie. Mbkylojūi tok 
lietuvių ūkininkų elgesys laba 
nepatiko. Jis tuos ūkininku 
priėmė labai nemandagiai, va 
re juos i^ž durų. Ūkininkai sa 
ke, kad jiė išeisią patys, ka 
mokytojas priimsiąs jų dėklą 
racijas ir pakvituosiąs. Moky 
tojAs-labai įpyko ir pagriebę 
ant stalo padėtas deklaracija 
įmetė jas į krosnį ir sudegi 
ho.

Sunku rasti žodį, kuriuo bt 
tų galima pavadinti tokį “grc 
žų lenkų kultūros nešėjo ir p< 
dagogo elgesį” su papieštai 
kaimiečiais. O panašių įvyki 
Vilniaus krašte pasitaiko g: 
na dažnai.

Uždarius Švenčionių gimm 
ziją, buvę tos gimnazijos aul 
lėtiniai nusiuntė telegrarr 
Lenkijos prezidentui, prašyd; 
mi palikti gimnaziją.

Atsakymo iki šiol negauta

t VILNIUS. — LehkAi viso- 
kidhiiš priėiūončmis kiek įma- 
nydąmi trukdo, Vilniaus kraš
to lietuvių švietimą. Lietuvių 
tėvų vaikai sunkiai įali pa
kliūti 'į lietuviškas mokyklas, 
mokytis narine ArbA įstoti į 
vienintelę Vilniaus krašte Vy
tauto Didžiojo giriinažiją.
, Kad lietuvių tėvų vaikai ga
lėtų lankyti lietuVišką pradžios 
ihokyklą, mokytiš namie arba 
įstoti į Vilhia'uS lietųjų gim
naziją, feikaiaujania taip vadi
namų dėklAr^cijų, t. y., kad 
valsčių ar
cialiai patvirtintų, kad tų vai
kų tėvai yra lietuviai. Tačiau 
didžiausias vargas yra išgauti 
taš deklaracijas. Dažnai tokių 
deklaracijų visai negali gauti. 
O riėgavris deklaracijų, lietu
vių vaikams tenka mokytis 
svetima (lenkų) kalba" veda
mose mokyklose.

“Vilniaus Bjytojaus” (num. 
47a) praneša, kad šiomis vdie- 
nomis N prasidėjusių Vilniuje 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
egzaminų dalis Vilniaus/lietu
vių vaikų negalėjo laikyti, nes 
Vilniaus miesto vicebtirmistras 
Nagurskis griežtai atsisakė 
duoti prašomas deklaracijas.

Labai negražiai ir nekultū
ringai su lietuviais pasielgta 
Vydėniuose (Vilniaus — Tra
kų apskr., Variėnos valsč.). Vy- 
denių kaimo gyventojai yra 
vargingi mažažemiai ir yrh vi
si lietuviai. Tame kaime veikia 
pradžios mokykla, kurios mo
kytojas V. Jaskevičips, nors ir 
kilęs iš Švenčionių apylinkių, 
tačiau lietuviškai visai nenori 
kalbėti, o gyventojai kitaip ne
moka kaip tik lietuviškai, to
dėl Vydeniškiams yra tikrąją

estų valdybos ofi-

kilnesnius jausmus ir tiesos nu
jautimą tokiais argumentais į- 
tikinti.

Girdi, tai patys vyriausybi
ninkai esą padarę!

Tiesiog gėda ir šlykštu skai
tyti tą spaudą, kuri šitokiems 
akiplėšiškiems generolo Franko 
vadovybės melams tiki. Bet tik
rai, tai koktu skaityti lietuvių 
spaudoje, kurios skaitytojų dar 
dauguma lanko savo artimųjų 
kapus, kur yra palaidotos vo
kiečių okupacijos aukos, vokie
čių žiaurumo kankiniai! Dar 
pas. daugelį Lietuvos gyvento
jų iš ‘atminties nėra dingę prisi
minimai apie vokiečių žandarų 
sauvalių, apie jų gyventojų kan
kinimus, apie jų musų krašto 
beatodairišką plėšimą ir mergi
nų iškOneveikimą... Dar tie ka
pai nesusilygino su žeme, dar 
tie liūdni prisiminimai žmonių 
atmintyje nėra dingę!

(Bus daugiau).

Lenkai sunaikino i 
gudą švietimą

VILNIUS. — “Robotnik” a 
pasakoja gudų mokyklos ir kv 
tu'ros švietimd instituto dra 
gijos memorandumą lenkų švi 
timo ministeriui apie liūdi 
gu'dų švietimo būklę. Kaip 
iŠ kitų mažumų, iš gudų visi 
kai atimta teisė mokyti vž 
kus gimtąja kalba.

Memorandume sakoma, k: 
kai gudų žemėse Lenkija p 
čmč į savo rankas valdžią, t< 
buvo daugiau kaip 500 gu< 
pradžios mokyklų. Iš visų 
mokyklų 1922 m. pasiliko t 
47, o 1923—2i m. — 29, 
1924-25 m. mokslo pradžio 
;bŪYQ:!‘ likviduotos paskutin 
gudų mokyklos^ Kai kurio 
jų buVo įvesta lenkų kalba, 
kitos buvo tiesiog uždarytos

Kunigų etika
ROKIŠKIS. — Visą laiką k 

nigai puola ne klerikališk 
pažangiųjų laikraščių skaityt 
jus, vadindami jutos paleist 
viais ir kitokių žodžių nesigi 
lėuami. Tačiau dabar, kai vi 
na Ragelių kuopos netekėju 
pavasarininke pagimdė kudil 
kurios tėvas taip pat uolus p 
vasarininkas ir pažangios! 
spaudos didelis priešas, tai k 
higai tyli ausis suglaudę. I 
to, tretininkių kuopos vado1 
išrinkta moterėlė, kuri turi c 
inergautiniu vaiku, o treči; 
miręs. Kunigai taip pat ty 
Tai rodo kunigų etiką: svei 
irioj aky pamatyti krislą, o s 
voj |ir rąsto nematyti, Dab; 
ir tikintieji pradėjo Ipamaty 
kad kunigams ne tiek ru 
žmonių dorovė, kiek sav; 
“kromelis”. Nors ir kaip tu g 
vehtufn, bet pusk į kunigų d 
dą ir vis tiek ’ tu busi doras, 
doriausi 
tai, kad 
rašei u s, 
viais.

žmonės vien tik i 
skaito ne kunigų lail

vadinami paleisti

PUSHER TYPE PROPELLERS

BEHIND WINGS____

MEMBĖRS OF CREW CAN CHANGE POSTS WHILE IN FLIGHT

MIRTIES SPARNAI — Vaizdas nulijo eksperimentinių kiiro lėktuvo, kurį armi
ja statosi karp tikslams. Lėktuvas gali pakelti penkis1 lakūnus, dvi sunkias kaniio- 
les, keturis kulkosvaidžius ir kelioliką/lengvų bombų. Acme Photo

Keistas reikalavimas.
ROKIŠKIS. — Kriygnešj 

Latvėnas daro žygių gauti pei 
riją. Iš Kauno ji£ gavo raŠt 
kuriamb rašoma: “Tamsta pr 
statyk raštą, kūriaine paliūd; 
tų kunigas, gydytojas ar inž 
uierius, kad tikrai esi buV< 
mygnešiu”. Vietos knj'gneši: 
sako, kad tilo lAfkti višarr 
apskrityje tebuvo tik 4 viens 
kunigas J. Katelė, kuris į n 
nnė knygnešius, bet, dėjA,yj; 
Įau šeriai mitęs, 'o šfeip ;vji 
kiti Apskr. kunigai, 
jr 4 inžinieriai, ne tik kriygm 
šių >nerėmė,; bef kai' kurie žrų 
brdli-atfdavbš šū žabŪarAis. Tt 
kam reikalingi jų parašai?
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIU
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Kalstei! Street. Telefonas 

VALDYBA: ,
J? MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRI S, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius ...

IR kULTURCŠ DRAUGIJA

Cartal 0117 — Atdaras ketvergaiš višį 
P. MlLiJĘR„ finartsn šėkiŽUriūš 
J. DEGUTIS iždininkes 
p. GALŠKIS,. trasiu... , 
P. MILAŠEVIČIU8, trustisas.

dieną.

D R. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, ’K. GUGlS, Dr-još Advokatas, . J. P. VARKAtA, ... Auditorius.
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

KONKURSANTAI 
Benediktas Vaitekūnas .. . ...........
Petras Martinkaitis-Senas Petras 
Frank Bulaw ...:................. .
Vincent B. Ambrose ...........
Kazimieras Jokubka ............
Anna Marion Ascilla ...........
Stasys Jurčjs ........................
P-Iė S'užana-L. Gabris ..........
George Izbickas ...............
JOseph Augaitis ............... .
Joseph Astflla ......................
Antanas Stfepbnaitis ............
Stasys J. Petrauskas ..........
Juozas Albaūskas .................
John Šiužąs ..........................
LouiS Antanavičius ..............
Petras Galškis .....................
Adoūias Markūnas ...............
Antanas Vesbaras ................
Kazyš Steponavičius............
Jonas Ascilla ............,..........
ThbiūAs Sakalauskas.............
Povilas Milaševičius ............ .
P-lė Jennie Laure! .............
P-lė josephine Miller ........
Pėter Giniotiš .....................

;prnia Petronėlė Markauskas 
Petras Lapenis ....................
Stasys Mockus ......................
Chester Prakurotas ............
Adolph Kaulakis ..................
John P. Griciūnas..................
P-lė Antoinette Kacevičius ... 
Walter Turner....... ................
Alex Ambrazevičius ............
P-nia Teresė Viltrakis .........
Peter Rapševičius .......... ......
P-ūia telžbiėtū NorgailieDė .. 
P-nia* Anna Mittskus .. ....... 
Andrius Naikelis ................
Jonas Kuolas ............ ..........
John A. Grakey .................
Frank Kliknū ................ ’......
Jonas Senanskas ....... ......
Sfcųjley Statkevich ..............
Jonas Pateliuhas .................
P-lė Anna Karėta.................
Jonds Cinikes ............  .........
Antanas L. Skirmontas __
P-lė Aldona Miller ........... .
P-Ie Milda Baronas ............
P-nia Julia Luketis .......... .
Vincas černauskas 
John Sedowski ....................
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj

-Aplamai naujų narių kvota’ konkurse .......
Konkurse narių jau įrašyta .......................

Kvotai trūksta ............... .....................

IRA81TA 
Narių 

.....H)5 
. ...101 
..... . 5$

166 ......... 51

i 35 
.. 56.

Konkursantai, kvotos, įrašyta hariij 
NARIŲ 

MIRŠTĄS kvOTA
... Chicūgo .. 200 ..... 

ChicAgd.... 225....
,.. Chicago .— 225 .. 
. . Chicago
....... Cicero .. 50 
....... Cfc’ero 

. Koseland 
. Waukegah
.. ChičAgo . . 25. 
......  Cicero . 
.... Chicago .... 35. 
.... .....  GAry -. . 
.... fedckford....

Chicago Heightš2.. 
........... Chicago... 
........... . Chicago... 
....... .. Chicago.... 
.............. Chicago... 
............. ........ Oieėro ..

.............. Chicago.... 100 
.......... Chicago ;. 20 
............. Chicago .... 2'6 
.............. Chicago .. 
......... Waukegah ...S 
.......... Evanston....

Chicago-.; 
.. .......... Chicago ....

............. Chicago.... 

.............. Racine....
.1................ Gary.... 15.
............  Chicago .... 25 . 
....... St. Charles.... 
........ Chicago ....

.............. Chicago .. 

........  Chicago. .. 

.............. Chicago....

ir blogus morgičiusĄdabartine 
valdyba juk nėra kalta, ne ji 
juos supirko, žinoma, neper- 
daūg galima smerkei/ir buvu
sią valdybą, juk ji nebuvo biz
nio kilimo bei puolimo žino
vė. Milijonus dolerių pražudė 
apdi’ėudos kompanijos, kurių 
biznį vedė, taip sakant, žino
vai. Na, - o ką jau kalbėti apie 
SLA.

Chicagos Lietuvių Draugija 
palyginus su SLA. yra maža 
organizacija, bet taipgi turėjo 
ir turi pergyventi įvairių ne
malonumų bonų it morgičių in- 
vestmentuose. Ne kitaip buvo 
ir su kitomis organizacijomis. 
Tiesa, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas gali didžiuotis, 
kad jis investmehtuose nesu- 
idūjpo, bet vien dėl to, kad 
“prošpėrįty” laikais jis netu
rėjo ko . investuoti. Jeigu atlie
kamų skatikų butų tūreję, tai 
šiahdiė butų atsidūręs tokioje 
pat baloje.

Cicero yra kilnus pavyzdys ki
tų kolonijų Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariams veikėjams.

yas pas savo pas lietuvius dar 
vis neprigijo. Koks nuošimtis 
lietuvių įahko lietuviškūš biz
nius, skaitlinių nėra ir jįj .ne
turėsime, bet kur kas tiksliau 
galima patikrinti koks nuošim
tis lietuvių kreipiasi pas lietu
vius profesionalus, ypačiai pas 
gydytojus. Man teko kalbėtis 
su kitų li,etu47ių pašalpos orga
nizacijų /sekretoriais, taipgi 
nudugniai patikrinau Chicagos 
Lietuvių Draugijos sergančių 
narių daktarų Išpildytas ligo
nių blankas. Pasirodo gėnė ne
malonus daviniai: iš Šimto ser
gančių narių ne daugiau kaip 
dvidešimt < reikliau j a prof esio- 
nališko lietuvių daktarų patar
navimo. Reiškia, aštuonios de- 
šimtyš nuošimčių musų Drau
gijos sergančių narių kreipia
si į svetimtaučius gydytojus.

i t
Man teko .kalbėtis šū kitos 

stambios organizacijos sekre
toriumi, jis taip pat ntfsiskuū- 
dė; girdi, iš dVidėšimt ligonių 
tiktai trys rėikalaVo lietuvio 
daktarb iJatarnėViŪio. Dėt* prė- 
vartu priminti, kėd ėp'sirgę čiė- 
gimiai lietuviai kur kas dides
niame nūošimtyj kreipiasi į 
lietuvių gydytbjūs, nė^U atei
viai. Tiesa, tą galėjau patik
rinti tiktėi vienoj organizaci
joje ir tiktai dviejų mėtų lai
kotarpyje. Bet iš to yra aiškū, 
kėd Čiagimiėi lietusiai inoka 
geriau įvertinti savo tautos 
profesionalus, negu ateiviai. ’ **

PATARIMAS DRAU
GIJOS NARIAMS

Laišku arba tėlėPčhŪ, jeigu 
turite reikalą, kreipiantis į 
Chicagos Lietuvių Draugiją vi
suomet prie pavardes padub
kite ir savo narystės numerį. 
Taipgi, jeigu darote pranešimą 
apie kitą narį, kaip tai ištiktis 
ligos nelaimei, mirčiai, ndtėso 
pamainymo reikale ir t'.t.> vi
suomet pažymėkite narystės 
numerį. Kadangi organizacijoje 
yra daug narių, tai pasitaiko 
gana daug vienodų pavardžių, 
todėl gana sunkus darbas ofi
se susivokti, su kuriuo nariu 
prisieina turėti reikdlūs. Įvyk
sta daug bereikalingų klaidų 
bei laikės yra eikVojAMŪS.KBSVNAI

Baro A Vttri
SakoDiA, kūd protinga 

šdfijū glūdi ši’ūosė žodžiuose: 
‘‘‘Būk lihkšmŪ^, sti^rū§ ir svei
kas.” LiūkSftiūinA^ tūi vaistas 
he tiktai kūhd, feet dvasios 
kūhčibšį:; Dūk liūkšftiaS, bitei 
kitą gerbiūnias, iŪyhnias; buk 
rūstūs, t’ūū' Viši atgPę'š užnii- 
garį; būk liūkšiūūš — suksi 
saū mMon'ešhio ^yVėiiiBo guš- 
tą. GyV'ėūiih'e žaizdų daug, 
Landykime jŪš ^yėyti juoku, 
ihksniiūnū. VerksiiTiė, liūdėsi
te — žnioūėš mūs nėatjaus; 
jūdkimės, linksiūiiĮkiirŪės — 
pūšaŪlis kėr’tū jūokšiš it 
miūsiš su niūriiiš.

filo-

Iš Chicagos Lietuvių 
Dr-jos susirinkimo

Dr. Emelia J. Giryotas.
/

/ Dr. EiheliA J. Giryotas, tai 
nauja Chicagos Lietuvių Drau
gijos narė. Plačiau apie ją bu
vo rašyta praeitą antradienį 
šiame skyriuje.

MŪŠŲ WAUKE- .
GANAS .

KENOSHA, WIS.

Wauk'egaiie Chicagos Lfėtb- 
Vių Draugijos reikalai StO'vi 
gerai. Čia iutim^ skaillihgį bū
rį gerų, nuoširdžių darbuotoj b- 
čia p-lė Sūžaha L. GūbHs, Jo
nės Stoškūs, Jūožės Maėiūiis, 
p-lė jėnhie LaūPel ir daugelis 
kitų,^ kurie aktyvus b^ga- 
nižėcijos hėriėi. Tiesė, ihūšų 
draugės Mačiulis biskį pesimis
tiškas, jis gyvenime daug kuo 
yra nepatenkintas. Pešihtis- 
tartis kai kada ir saulės spin
duliai, ir mėnulio šviesa, ir pa
vasario metas, ir paukščių Čiul
besiai, ir geltonos kasos ne
teikia malonumo, pasitenkini
mo. Sakoma, kad optimistai 
griaudami kalnus rengia kelią 
progresui, «o įiėSiihistai — žiu
ri į pirmųjų darbą, traŪko pe
čiais ir stebisi, kodėl tas vis
kas daroma.

Kaip ten bebūtų, bet su 
Waukegah viskas tvarkoj. Na
riais augam, musų darbuotei 
jai vis daugiau ir daugiau 
įgąųna savo darbe prityrimo. 
Konkūrsantė p-lė S. L. Gūbris 
jau spėjo įrašyti 14 narių, o 
p-lė Jennie Laurel įrėše pen
kis Darius.' Tiesa, p-lės Gabris 
kvota gana aukšta, sūnku bus 
ją išlyginti, bet gal būt ateis 
kiti vietos draugai į paramą 
— prisuks būrį gerų prospek
tų. P-lė Jennie Laurel, neabe
joju, kad savo kvotą išlygins 
-— jos kvota penkiolika narių. 
Vieną trečdalį jaū įraše, dar 
dešimtį įrašys — darbas bus 
baigtąs;

Konkurso Vedėjo sugėdija 
yra tokia: draugas Jonas Stoš
kus turėtų prigėlbėti p-lei Ga- 
briutei konkurso darbe, o Juo
zas Mačiulis — p-lei Laurel. 
Na, jeigu taip darbas eitų, tai 
a oi konkursantės savo kvotas 
lengvai išlygintų.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Liepos 13 d. Northweštern 
Ma-šonic Temple įvyko Chica- 
gos Lietuvių Draugijos susi
rinkimas. Nepribuvus Draugi
jos prezidentui J. Mickevičiui, 
susirinkimą vedė J. Degutis. 
Atiduota paskutinė pagarba 
k'ėtūriėms įnirusiems nariams: 
Daniel Gricius, Pranas Ghrzin- 
skas, Jonas Dambrauskas ir 
Bernic‘6 Maslauskaitė.

Iždininkas pranešė, kad per 
birželio mėnesį pajamų buvę 
$2,490.40; išmokėjimų $2,821.- 
87. Ligonių esą 28, pašalpų 
sergantiems nariams išmokėta 
$1,112.60.

. Biznio komisija pradėjo ren
gtis Konkurso Bankietui, ku
ris įvyks gruodžio 11 d. Nu
matoma, kad dalyvaus pora 
tūkstančių svečių. Nors tikin
tų kąipa, .nustatytą $2.50, bet 
tikintai’-'"nebus pardavinėjami, 
— juos gaus vien nauji nariai 
ir visi tie Draugijos ‘nariai, 
kurie įrašys naują narį Drau- 
gijon, taipgi konkursantai ir 
jų šeimos.

Pradžioje rugpiučio mėnesio 
bus siuntinėjami laiškai vi
siems Draugijos nariams ragi
nant darbuotis prirašyme nau
jų narių. Numatoma, kad pen
ketas šimtų narių įrašys po 
vieną ar daugiau narių Drau- 
gijon. Už pasidarbavimą kiek
vienas jų gaus tikiėtą į šau
nųjį bankietą nemokamai.

Susirinkimas buvo neskait
lingas, vargiai buvo šimtas na
rių. Pažymėtina, kad keturi 
valdybos nariai neatvyko su- 
sirinkiman — daugumas jų iš
vykę atostogų. NedalyVūvo 8 iš 
devynių įvairių komisijos na
rių. Paprastai kasmet birželio, 
liepos ir rugsėjo mėnesių susi
rinkimai yra neskaitlingi. Su
sirinkimuose dalyvauja išimti
nai northsidiečiai, kitų miesto 
dalių' nariai vasaros metu į su
sirinkimus beveik neatvyksta. 
Skaitlingas susirinkimų lanky
mas prasideda tiktai spalio 
mėnesį, kai oras atvėsta.

• Dalyvis.
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linkš-

Daug- Draugijos narių 
g'endė p. iFraūk Rū!aW. 
niekur nėsiūiato, Ūiėko apie jį 
nesigirdi-, tėfši kiėhra žemė 
pratijo. Ypačiai kolonijų drau
gai rimtai sūširūūinę p. Bu- 
Iėw din^imū. fi'ėsė pasakius, 
p. Bulaw kaip buvo taip ir 
tebėra 'Chicago j e. Gal būt, da
bar jis" nėra tiek aktyvufe vi
suomeniniame di'ėtuvių gyvėni- 
mė, pėrtati 'pas! daugelį' šis šū- 
Sirūpinimas ir gimė. Informa
cijų dėlei Bėron Von Plįokšt 
nori visą paslaptį lietuviškam 
pasauliui išplepėti, šit kaip rei
kalas su p. Būlaw dabar stovi: 
vienas įvykis — p. Bulaw įžen
gė į vedusipjų “stoną”, paim
damas sau už žmoną ma
lonią, skaisčią ' sau patinkamą 
merginą; antras ■— apsivedęs 
buvo išvykęs iš Chicagos me
daus mėnesiui praleisti. Ap
lankė Washington, D. C., ir 
ten esamas žymesnes vietas ir 
įstaigas. ‘ Trečias — p. Bulaw 
grįžęs po medaus mėnesio Chi- 
cagon pradėjo pas p. D. Ku
raitį automobilius pardavinėti, 
ketvirtas — kadangi automo
bilių pardavimo sezonas tuoj 
baigsis, tai p. Bulaw pradės vėl 
darbuotis Chicagos Lietuvių 
Draugijoje. Ęus progk jį tan
kiau matyti, sueiti, pasitarti. 
Na, tai bus visa paslaptis apie 
musų 
Frąnk

pasi- 
Glrdi,

Kai kurie laikrėščiai rašo, 
kad apdraūdos departamentas 
verčia SLA. nurašyti nuto kny
gų $350.00 beverčių bonų. Nu
rašius minėtus bonus nuo kny
gų, girdi, gali netekti laisiiio 
kai kuriose valstijose ‘biznį 
vesti. Privačiai apie tai kalba
ma dar daugiau, negu spaudo
je. Be abejo, tokios kalbos ken
kia SLA. "bizniui. Pildomoji 
Taryba turėtų apie tai paskelb
ti spaudoje, išaiškinti kodėl 
bonai beverčiai ir t.t. Aišku, 
kaip diena, kad SLA. prastų 
investmentų ^fa daugiau, ne
gu $350,666^ ir daugiau4 negu 
dusyk tiek, bet dėl to jokio 
pavojaus negali ’gręsti SLA. 
iždui. Dlogi laikai skaudžiai 
palietė privačius biznius; įvai
rias korporacijas, apdraūdos 
kompanijas, ‘ nemažiau palietė 
'j ' i , ‘

ir ' fraternalės orgahizacij as.
“Prosperity” laikais blogų ; hu
nų, blogų morgičių nežinojo
me, tą viską pajutoūie blo
giems laikams atėjus. Bldįi bb- 
nai, blogi morgičiai SLA. — 
tai kraitis iš gerųjų IDikiį. 
Ankščiau ar vėliaji tuo “krai- 
čiū” ŠLA. tUrės hūsikratyti.

Pilddhioji Taryba neturi fak
to slėpti, x ankščiau4 ar vėliau 
išeis į aikštę. Ųž blogus bonus

Sekmadienį, liepos 
įvyksta piknikas Kenosha 
tuvių Kultūros Draugijos Al- 
ford Parke, pirmoj saloje 
pe Kenosha ir Racine,
Sheridan Rd. Piknikas bus įdo
mus — dainos, maudymosi Mi- 
chigan ežere, užkandžiai, gėri
mai. čia vieta puiki — aukš
ti, šakoti medžiai, 
veja, patogi vieta 
laikui.

Tikimės'susilaukti 
čių iš Chicagos,
Racine ir kitų apylinkių. -

— Vienas iš rengėjų.

žaliuojanti 
smagiam

daug sVe- 
Waukegan,

KON. KAZ. JOKUBKA 
PROGRESUOJA!

Specialus
Pakvietimas

Konkurso vedėjas nė nema
nė, kad musų konkursantas 
Kaz. Jokubka taip sėkmingai 
konkurso darbe progresuotų. 
Yieša, pradžia darbo buvo sun
ki, darbas nėjo labai skland
žiai, bet juo toliau, juo vis dau
giau pradėjo išsisiūbuoti. At
rodo, kad musų konkursanto 
p. Jokubkos konkurso veiklai 
vasaros oras nė kiek nepaken
kė, bet dar daugiau4 jį paail- 
rino į aktyvesnį darbą. Dabar 
jau nėra abejonės, kad p. Jo- 
kubka savo kvotą išlygins dar 
gal ir su dideliu kaupu.

Cicero yra šeši konkursan
tai: Kaz. Jokubka, p-nia Ma
rioji Asčilla, Juozas Augaitis, 
Antanas Visbaras, Jonas Asctl- 
la / ir Jonas Cinikas. Visi jie 
gerai varosi pirmyn, tik p. Ci
nikas truputį atsilikęs, bet rei
kia tikėtis, kad jis nors ir var
gais negalais savo kvotą užlo- 
pįs. Todėl konkurso vedėjas 
Cicero-, konkursąntų darbu yra 
šiihtą nuošimčių patenkintas.
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KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Miestas
Cicero ..... ..........
Springfield .....
Harvey
Waūkegan ..........
Chicago Heig'hts
St. Charles .........
Aurora ..............
De Kalb .............
Melrose Park ......
Gary -.. ......... ...
Rockford ............
Racine ..............
Indiana Harbor
Kenosha ..........
Roseland ....... .....

Post Scriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai ti’e nariai, kurie būs Cicero 

gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kcn. Štūsyš Jūičids ir
■J • 1 l r- ■ . "

kitiroselandiečiai. '^
2. Kiekviena šių kolonijų Vūrės progos gūūti vieną iŠ dvlte- 

jų dovanų — konkurso bankielo vakarė, jėigū ligi gruodžio 11 * 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Rankiote, Lietuvių Fui tu re s 
Draugijų pirmininkai trauks balotus sfcvo kolonijų la:mikiui. čia • 
nustatytos kolonijų kvotoš nėb’ūš keičiamos.

žymų darbuotoją p. 
Bulaw.

« 1 ■;
girdėjote naujieną, kūd 
Vaitekūnas pralenkė Se

ną Petrą n&ivjų narių įrašy
me. Ar dar Senam Petrui pa
siseks atsigriebti, tai klausi
mas. Vaitekūnas sako, kūd nė
ra galimybių šiame . vajuje jį 
pralenkti. Girdi, ką reiškia se
nam artistui Senas Petras, 
Bu|aw, Arhbrose ^yba kiti. 
Kiekviėname darkė Pro
greso laikais turi būt artistas, 
o jėigū esi artistas viename 
(lArbe, tŪi n’ėsurikū būti artis- 
tū ir kitame darbe.. Na, ka
dangi aŠ tiktai . 'vienas iš ar
tistu konkurse daiyVaūju, 4 tai 

: n€ra jėgos, kūri ihane konkur
so darbė pralenktų.

• Tai k’&lb^ mūsų teatro 
.tėVąs, žilagalviu ^ėnū^ darbiį^

ir
— ką sako, tą ir

Ar

Chicagos Lietuvių 
Dr-jos Nariams!

Šio puslapio skaitytojai ir vi
si Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariai širdingai kviečia'mi 
atsilankyti į

NAUJIENŲ
8,000 

840
2,159

i?. Š. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą k.olą
gi konkurso bankiėtui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės įrūgJčS 
gauti Vieną iš trijų stambių dovaną minėtame b.nkktė, V.sų 
kūhkaraantų prašome suaktyvinti savoviik.ą konkursą darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937. čia nustatytoj’ 
narių kvotos kohkūrsantams daugiau nebus pamainomos.

2. Visi nauji,nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki 
’grdūdžfo (Dfeė.) 11 d. Š. m., gaus tikietą verties $2.50 nėiū'oka- 
mai f Draugijos Triumfo Dahkietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikietą nembkafaai 

risi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių. .
■s . : * . .

' N^ri& prųmamiyDrauįijon — vyrąDir moterys įųo 15 
ki 48 Wiį an^Ut&į 
rito^ntųg; per D^ūgijps' asirtienišk^;

Draugijos Čfisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais padaro. 
IŪo 9 ryto Iki 5 vat vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9

Rugpiučio-AugRst 8
: ŠUNSETPĄR'K " 

135th ir Archet
Jiįs būsite maloniai priinr t', 
ir, j’ėi laimįkis jums hūM- 
lyp'sbs, galėsite gauti

Gražias ir brangias

fĖma'gi Muzika i— šokiai 
Pasisvečiavimas! * / 

s < ■ > ■ » f. t *
. \ . ... ■.

■ ’J ■ 4 

Kbniplimėntarius tikietus 
gausit Draugėj os Ofiąę:

1739 So. Malstėd Street.
vai. vakafo; Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. įjopiet. Nežinia kode!,' bet Šūkis sa-

. ■' r" '■ U '? : ' ’

. '-A? •

LIETUVIŲ KULTŪ
ROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Pirma Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencija įvyks 
rugsėjo (Sept.) 5 d., Lietūvių 
Liuosybės svetainėje, 49 Ct. ir 
14 St.-, Cicero, III. Pradžia i: 30 
popiet. Pradžioje konferencijos 
ėlš referatai, juos pamarginant 
dainomis ir muzika. Pasibaigus 
programai eis organizacijos rei
kalų svarstymas, Po konfėren- 
cijos prie užkandžių seks drau
giški pašnekesiai.

Plačiau apie tai bus praneš
ta laišku Lietūvių Kultūros 
Draugijų sekretoriams.

Narių kvota įrašyta narių
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NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, liepos 20, 1937

iena Iš Dienos
roję, Md., aplankė savo gimi
nes. Ji skrido į rytus ir grįžo
TWA lėktuvu. R..

Milton

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Vera Tinko, 24, su
Petrick, 27

Harold McKinley, 21,
Anastasia Kocent, 19

Gavo
Perskiras

Stanley Janus nuo Anna
nūs

Justine Senonis nuo Joseph 
Senonis

su

Ja-

Lėktuvu Washingtonan 
Ir Atgal

Stanislovas Stankus 
Wisconsine

MARQUETTE PARK. —Sta
nislovas Stankus, 7004 South 
Fairfield avenue, atostogavo 
pas pp. P. Bernotus, ūkyje, 
prie Silver Lake, Wisconsin. 
Ten gražiai praleido laiką ir 
turėjo “good time”.

P-s Stankus įsako, kad pp. 
P. Bernotai tuH gražius vasar
namius, kurie yrą aprūpinti 
visais patogumais vasaroto
jams. Jis pataria ir kitiems 
nuvažiuoti į Silver Lake, Wis., 
ir pasisvečiuoti pas pp. P. Ber
notus.

BenikaitisOna

Senas Petras.

L. Belskis ir Duktė 
Taipgi Wisconsine \

MARQUETTE PARK. ^Pp. 
Louis Belskis, 2453 West ’71st 
street, aludininkas su dukte
rimis Stella ir Kotryna išva
žiavo į Rhinelander, Wis., ato
stogoms. Ten mano pagauti 
daug žuvų, gerai išsimaudyti 
ir smagiai praleisti kurį laiką

Senas Petras.

Chicago iš lėkttf-“Pamatyk 
vo naktį!”

P-lė Ona 
jo, kad grįždama^ lėktuvu iŠ 
Amerikos 
ton, matė 

v k grožiu ir 
jai kvapą.

Jau pradėjo temti, kai lėk
tuvas prisiartino prie Michigan 
ežero. Tebeskrendant per In
dianą, jau iš’ tolo galima ma
tyti, kaip per rukus, didžiulį 
Chicagos dangoraižių ir mažų 
namų plotą. Nedaskridus La 
Porte, Indiana, prieš akis pra
dėjo atsiverti pasakiškas mies
tas, kuris yra musų senoji Chi- 
cago.

Tamsai užėjus, miestas ėmę 
spindėti šviesomis. Sužibėjo na
mų langai. Gatvėse išsidriekė 
ilgos ir

BPvIDGEPORT. — Į Wiscon-' 
siną liepos 17 d., išvyko ir p-lė 
Anna Dambrauskaitė, nuo 817 
West 34th street. Paviešėjusi 
kiek laiko, grįž namo, o vė
liau ten vyks jos motina, p. 
Anna Dambrauskienė. Bridge- 
porte pp. Dambrauskai užlaiko

Benikaitis pasako-

sostinės Washing- 
reginį, kuris savo 

įspudingumu užėmė

tikslios eilės gatvinių 
Kai kur susigrupavu- 
biznio centruose, — 
pavienės, raudonavo, 

ryškios

sios — 
kai kur 
mėlynavo ryškios neoninės 
krautuvių rekliamos. Besiarti
nant prie miesto, tos šviesos 
ėjo riškyn, ir riškyn, taip kad 
pasiekus Chicagos pakraščius 
miestas atrodė kaip didžiulis, 
kelių mylių plotas žavingų 
spalvų deimantų. Nėra gražes
nio reginio pasaulyje, kaip 
Chicagos nakties laiku, žiūrint 
iš lėktuvo.

Senas Petras.

Išvyko Į
Sand Danes

LiepOs 17 d., Marųuette Par
ko gyventojos, pp. Grigai ir 
Briedelis išvyko į .Indianos 
Sand Dunes, kur 'mano pralei
sti kelias savaites atostogų. 
Linkiu nuo savęs gerų laikų.

Kaimynas.

Grįžo Iš Ligoninės 
p-ia A. Stasiulienė

Praeitos savaitės gale 
iš šv. Kryžiaus ligoninės p-ia
A. Stasiulienė, gyv. 3300 So. 
Union avė.

Linkime jai visiškos ir grei
tos

grįžo

sveikatos.

Douglas Park 
HospitaI

Chicagos Lietuviu Draugija
. ....................................... ' ..................................... 'I ................................................       . '..I —

(Tąsa iš 5-to pusi.)

ST. CHARLES, ILL
čia rengiamas jšaunus 

piknikas.

sų biznio reikalais, bet atlie
kamu laiku, kiek sąlygos lei
džia, veikiu naujų narių įra
šyme. Manau, kad vėliau dar
bas dar eis spėriau.”

St. Charles Bietuvįų Kultū
ros 'Draugija rengia pikniką 
sekmadienį, liepos 25 d., 
green Farm, Road 64, 
mylia į vakarus nuo St. Char
les. *

Piknike muzika bus iš Chi
cagos, dalyvauja p. Paul Eit- 
mant’ orkestras. P-no Eitman- 
to orkestras ir pirmiau* čia da
lyvavo bei padare puikų įspū
dį, tai St. Charles jaunimas ir 
šį sekmadienį laukia atvyk
stant p. Paul Eitmant orkes
tro. Dar pravartu priminti, kad 
p. Paul Eitmant yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narys.

Piknikas prasidės 2 vai. po 
piet. Manome susilaukti skait
lingo būrio svečių iš*-Chica
gos, taipgi Aurora, 
DeKalb, Rockford ir 
timų apylinkių. St. 
Lietuvių Kultūros 
nors ir neseniai ■ įsikūrė, bet 
sėkmingai darbuojasi vietos 
lietuvių kultūriniame gyveni
me.

Ever- 
viena

Batavia, 
kitų ar-

Charles
Draugija

Vienas iš komiteto.

Nauji Nariai

apie
Bar-

P-nia Ya-

Waukegan kon. p-lė Suzana 
L. Gabris įrašė: '

P-nia Viktorija Povilaitis 
P-nia Ambrazunas 
P-nia Barbara Yakas.
P-lė Suzana L. Gabris 

savo įrašytą narę, p-nią 
barą Yakas, rašo:
kienė yra graži, malonaus bu
do moteris. P-nai Yakai yra an
glių biznyje; p-nia Yakienė, 
taip sakant, yra /biznio “book- 
keeperis” —• veda platų anglių 
biznį *Waukegan ir North Chi
cago. Greitu laiku manau vėl 
prisiųsiu pluoštą naujų narių. 
Tiesa, aš pusėtinai užimta mu-

Cicero kon. Kaž. Jokubka 
įrašė:

P-nia Mary Bevan
P-lė Constance Pauga.
Kaip p-nia Mary Bevan, taip 

ir p-lė ,Corjstance Pau'ga yra 
dukterys žymaus Cicero biznie- 
rio p. Pailgos. P-nas Pauga 
aprūpina mus ciceriečius alu
mi ir'degtine, — pristato į ta- 
vernuš, vakarus ir piknikus, 
šios abi seserys. yra pp. Pau- 
gų namiį pažibos.

P-nia Voliote Matulis yra 
žmona musų Cicero spaustuvi
ninko p. Antano Matulio, ku
ris turi spaustuvę, adresu 5016 
W. 16 St.

Kazys Andrijauskas
Antanas Maksvytis
P-nia
P-nia, Stella Dobilas
P-nia

Barbara Daunienė

Marcela Undraitis.

Kon. B. Vaitekūnas įrašė 
P-nia Elzbieta Saluskas 
Pe-ter Saluskas. (

Kon. Peter Galskis įrašė 
P-nia Uršulė KirstUk.
Dabar visa pp. Kirstukų šei

ma bus nariai Chicagos Lietu
vių Draugijos. P-lė Aldona Kir- 
stuk, duktė, yra dainininkė; 
sūnūs Walter Kirstuk yra me
dicinos daktaras ir pats p. Jo
nas Kirstuk yra tėvas ir visos 
šeimos galva. Vadinasi, keturi 
šeimoje 
Lietuvių 
Puiku!

ir visi yra Chicagos
Draugijos nariai.

K

B
K
£I

ANGLYS — COAL
ku-No. 4398 — Elegantiška ir graži vasarinė suknęlė. Tinka iš bile 

rios medžiagos. Joje išrodysit plonutė ir įdomi. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKE^ICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
e nuo' Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdpužymo 

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Kon

Frank

Thomas Šalkauskas 
įrašė:

Shimkus.

Kon. Vincent B. Ambrose

Charles Kulikouskis.

KYLA kč--------RŪŠIES -*■ A PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai Jums | mus paraiščiul pritaikrnti' eu pilnu pa- 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rūšį j stikSjimu 1 
jums tikrai padės. “ 
mų. Atsiduokite į patyrusio 
raiščip pritaikintojo rankas.

| VYRAS IR MOTERIS
Į PRIŽIŪRĖTOJAI

Vengkfte nemalonu-
Esperto pa-
Ateikite pas

(Specialistai Dirbtinų
, Kojų, Rankų, Diržų
Visiem Sudarkymam

ElastikinSs pančiakos, diržai, bracea, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nutnerį 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.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

Mieros ................ ....... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

' KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakyki t anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau
Pocahontas Mine Rūn," Virginia

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars .................
Illinois Nut ..............
Rex Egg ........... ......
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut rd Coal ______  ,

ir kitokias anglis pristatom.
P ukit: Lafayette 8980

SAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

’ KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthonedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE WEIXS STREET________ \ '

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
1900 So. Kedzie Avenue

M

©LD

MtM

per vie- 
ir vien 
Douglas 
padary-

lAOOJ

,1 SAAOsSJT

P-lė Benikaitis, 2133 South 
Halsted Street, p. Walter Beni- 
kaičio duktė, buvo nuskridusi} 
į Washingtoną ir artimą Bal- 
timore savaitės atostogoms.

Washingtonan ji nuvyko pa
matyti skautų tarptautinės 
stovyklą ir paradą, o Baltimo-

Douglas Park ligoninė buvo 
įsteigta 1900 metais, reiškia, 
37 metai atgal.

Per visą tą laiką kalbama 
ligoninė nepaliaujamai augo, 
teikė vis daugiau patarnavimo 
taip apielinkei, kurioj ji ran
dasi, kaip plačiosios Chicagos 
visuomenei. O šiemet 
ną tik liepos mėnesį 
tik tonsilų operacijų 
Park ligoninėje buvo 
ta 400.

Ligoninės priešaky stovi Dr. 
Wm. F. Briney nuo pat jos 
įsikūrimo.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
“SUNSET PARK” DARŽE

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

BUS DAUG SURPRIZŲ — TEMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

PETER1PEN
POL-i-OW N4S / 3

$6.95

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

• LIGONINES—
HOSPITALS x

SVEIKATOS KLINIKA . f

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ............

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

f *12 
■ "T *50 
y" $20 

*1
HOSPITAL

Av«nue 
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 68rd ST
TpI. ENG. 5888-5840

•THE 
WIND 

GlAbJT 
IS 

BIXW1WG 
;• up 
Ithis 
STORM

MBCSE: 
COmES

thb
PRINCEST

TMEM?-

MAMA

3^

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavem
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldaini 
užkandžiai ir mandagus patam 
mas. Užeiga prieš lietuvių tautišk 
kapinių vartus. Kviečia visus .savi 
□takas, Vi

PETE YOUNG > 
82nd and Kcaų Avenue

■ O*'1 ■/



Antradienis, liepos 20, 1937 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Pyragius, Ožkinis ir
Mackevičius
Aviacijos Dienoj -

Mackevičius

Ožkinis
ir

išbuvo ore keturias 
pusę valandą

sekmadienį StinsonPereitų 
rierockome, Lyons, III., įvyko 
Aviacijos Diena, kurių suren
gė Lietuvos sportininkams pri
imti Chicagos komitetas.

Publikos atsilankė nemažai. 
Buvo gal apie trys tūkstančiai 
žmonių. įžangos buvo imta 35. 
centai. Aerodromo aikštė gra
ži ir patogi. Bet didžiausia bė- 
ida tame, kad jokios lavatori- 
jos apart mažos nesanitariškos 
budelės vienam asmeniui įtilp- 
ti. Ir toji pirklausė privatiš- 
kam biznieriui.

Feoples rakandų krautuvės 
įrengti garsiakalbiai gerai vei
kė, bet buvo nežmoniškai var
tojami žemos reklamos reika
lams, išgarsinimui tūlų asme
nų. Nepakenčiamai dažnai bu
vo Šaukiamos pavardės asme
ny. kurie nieko bendro neturė
jo su aviacijos dienos progra
mų. i ;t

Pats programas buvo labai 
įdėmus, bet labai trumputis. 
Ožkinis buvo orlaiviu iškeltas 
į padanges ir tenai laikėsi per 
keturias ir pusę valandų. Ro
dėsi, kad veik vietoje stovi,.bet 
žemyn nekrenta. Vėliaus, Py
ragius taipgi tapo orlaiviu iš
keltas ir į labai trumpų laikų 
parodė savo gabumus valdyti 
sklandytuvų “Rūtų.” Jis žiūro
vus nustebino savo akrobati
ka. Gaila tačiaus, kad ne visi 
gavo progos jį pamatyti, nes ne 
visi žmones galėjo kartu atsi
lankyti. Per garsiakalbį buvo

Kiek ilgiaus programų pildė 
savo įvairiais šposais tai jau
nuolis Elmer Mackevičius. Jis 
buvo pakilęs kelis kartus ir 
gabiai vairavo savo motorinį 
lęktuVą, darydamas visokius 
“triksus,” kurie . yra mėgiami 
ir lakūnų ir publikos.

Keisčiausias dienos įvykis, 
kurio keistumo rengėjai, ma
tyt, nesuprato, tai buvo užda
rymas abiejų Lietuvos didvy-' 
rių garaže, kartu su jų sklan
dytuvais, “Biržietis” ir “Rūta.”, . 
Vėliaus publikai buvo praneš-: 
ta, kad, jeigu kurię nori pa-1 
matyti tuos didvyrius ir , jų 
sklandytuvus, tai turi užsimo
kėti po 10c. Garažo durų lan
gus žiūrovai buvo apnikę, bet 
viduje matėsi tik vienas ber
niukas ir svečiai, žmonės pik
tinosi iš tokio cirko, “side- 
show.”

Gal kitaip ir nebuvo galima, 
bet pasitaikė, kad gėrimų ba
rai buvo įrengti pačioje blo
giausioje vietoje. Lėktuvai, ku
rie važinėjo pasažierius api- 
pusdavo dulkėmis visų barų 
su kiekvienu pasikėlimu oran. 
Dėl tos priežhsties daug biznio 
teko svetimoms užeigoms, ku
rios buvo arti aeroidromo.

—Buvęs.

M.

ir šian-

NENORI MAUDYTIS — Paveikslas parodo 7 metų 
berniukų Jerry Nichols, dėžėje, kurioje jis praleido vi
sų naktį, nenorėdamas grįžti namo, nes žinojo, kad tu
rės nusimaudyti vonioje. Nichols’ai gyvęųa ties 4801 
Winthrop avenue. 1

goįris žuvo nuo 
buliaus ragų

CUASSIFIED ADS
DAINUOS SABONIŲ ŠEIMY
NA, ANTANAS ČIAPAS 
IR KITI.

Šiandie, antradieni, 7tų va
landų vakare, patartina užsi- 
statyti savo radio ant stoties 
W.G.E.S. ir paklausyti gražaus 
ir įdomatts lietuvių radio pro
gramo, kurį leidžia ' savo pa
stangomis ir lėšomis 
Bendrovės Krautuvės, 
West 63rd Street ir 
Archer Avenue.

2536-40
4179-83

Kaip visuomet, taip 
die programo išpildyme daly
vaus žymus ir populiarus dai
nininkai — Sabonių šeimyna, 
A. čiapas, Peoples Parlor Kvar
tetas. Jie išpildys rinktinų 
kompozicijų ir žavėjančių liau
dies dainelių. Prie to, bus daug 
kitų įvairenybių, gražų ir nau
dingų, ir įdomių pasiklausyti.

Rep. xxx *

Miscellaneous
{vairus

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Automobilis užmušė 
vaiką

Juozapas Kaminskas palaido^ 
tas Tautiškose Kapinėse.

TO\VN OF LAKE Pirma
dienio vakare, apie 6:30 vai. 
47 gatvėj prie Ashland avenue, 
automobilis užmušė. kokių 7 
metų vaikų.

Jo asmenybė iš karto nenu
statyta. Kūnas tapo atvežtas į 
laidotuvių direktoriaus p. Zolp 
koplyčių, 4646 West 46th St., 

sakyta, kad sklandytojai dar] kur šį rytų (antradienį) 11 va
karių kelsis oran, bet tas pri- landų įvyks koronerio tyrinė- 
žadas neišsipildė. jirnas.

S U SIRIN KIM AI
te *

D. L. K. Vytauto Draugija' laikys pusmetinį susirinkimą ant
radienį, liepos 20 dieną, 7:30 vai. vakaro Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas bus 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilan
kyti.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atsto
vų visuotinas pusmetinis susirinkimas įvyks trečiadienį,, 
liepos 21 d., Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St., 7:30 vril. vakaro. Jūsų atsilankymas į susirin
kimų būtinai reikalingus. —J. Zalatoris, rašt. [

----------------------- --------- --------------------------- 1--------- •

Šilkais arba Margais Siūlais Išsiuvinetū Padiiš- 
ka ar Komddėi Paklojimafe.

sekr.

Liepos 17 d., gražus būre
lis giminių ir artimų draūgų 
palaidoję Juozapų Kaminską, 
kuris mirė liepos 12 d., Cook 
apskričio ligoninėje, nuo žaiz
dų, gautų ūkyje prie Richmond, 
Illinois, kur • buvo nuvažiavęs 
paviešėti. Bulius sutrynė jami 
krutinę. J trečių dienų po ne-i 
laimės, velionis mirė, sulaukęs 
61 metų amžiaus.

J. Kaminskai./paliko didelia- 
me^’ntdiudime keturias dukte
ris ir tris sūnūs Amerikoj, 'ir. 
daugiau giminių Lietuvoje.

Apie 2-trų valųnįų - po pie
tų.tu A. Masalskio , koplyčioj.,; 
3307 South * Lituanica avenue, 
prasidėjo laidotuvių ceremoni
jos. V. - B. Ambrose koplyčio
je ir kapinėse pasakė įvykiui 
pritaikintas kalbas, o A. Ma
salskis, laidotuvių direktorius, 
sukeikė rūpestingų patarnavi-i 
ma ir gražiai laidotuves tvar-

bas jaunųjų žmonų nutrenkė. 
Vyfas išliko gyvas.

Nepraėjus nei dviejoms Sa
vaitėms nuo vestuvių, Anna 
Emaįtty-tSlpksnaitė, 6135 • S6. 
Campbell avenue, . jau gulėjo 
šv. Kazimiero kapinėse.

Ji buvo yeikėja katalikiško
se organizacijose.

Senas Petras.

Sukapojęs Meilužę
Pats Bandė
* - *• z . j. ■

Nusižudyti

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So. Halsted Street

Situation VVanted
Darbo Ieško

ĘARBERYS, pilnai patyręs savo 
amatą; ieško darbo vakarais ir su- 
batomis. “Naujienos,”
’’ 1739 S. Halsted St., Box 664

Help Wante<l—Feriiale
-pąrbininkių Reikia

abelnas 
nėra

PATYRUSI MERGINA; 
namų darbas; nėra virimo; 
skalbimo; pasilikti; $7.00.

DR. SAXON, 
Diversey 7805.

PATYRUSI MERGINA ar moteris 
padėti prie vaikų ir namų darbo 
samdoma pora; $5.

Ardmore 1371.

s MERGINA; 18-30; veiterkos dar
bui į Lunch Room, prie 147 Street 
ir Archer. Kambarys, valgis ir alga.

Kreipkitės 1700 So. Halsted.

PATYRUSIOS sewing machine o- 
perators; moteriški diržai.

GIBRICH,
224 South Market.

PATYRĘ SHEEP CASING SE- 
LECTORS. Kreipkitės prie 1335 W. 
47th Street.

REIKALINGAS APYSENIS dar
bininkas dirbti ant farmps. Darbas 
ant visados. Ats šaukite tuojau.

3010 S. Union Avenue.
; -r——------------------------------------ - -----------—-   1' '   

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikta

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; koteliuose, restoranuose, insti- 
tbcijose; cooks, pantry, houseman, 
cleaners ir kiti. Modern Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

Automobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

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

Musical Instruments

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
75 smuikai — $3.50 ir aukščiau
50 gitarų — $3.50 ir aukščiau
$55.00 dviejų eilių, 8 basai rankų 

darbo, italioniški
ĄKORDIONAS — $35.00 .
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 West Maxwell Street 
8 blokai į vakarua nuo Halstėd

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Adv. t P. Kai 
Išvyko Dviejų 
Savaičių Kelionei

Velionis 1 ; Juozapas Kamin
skas-paėjo iš Pajavonio kaimo 
ir prikapos, Vilkaviškio ap
skrityje: Jis buvo turtingų tę- 

xvų, ktfrie buvo pavedę jam vie
nų kolonijų žemės. Lietuvoje, 
begyvenant, ištiko nelaimė ir 
ugnis , sunaikino visus triobė- 
sius. Vėliau velionis pardrive 
žemę ir atvyko Amerikon, kur 
per daugelį metų dirbo anglių 
kasyklose, Spring Valley apie- 
lįnkėj*

Amerikoje išgyveno 34 me
tus. Nelaiminga mirtis pagul
dė velionį Lietuvių Tautiškose 
kapinesė, svetimoj Anierikos 
žemėj, o ne gimtinės Lietuvos 
gražiam PajaVonio pušyne, kur 
jis. norėjo ilsėtis amžinu mie
gu.

1 r- šeštadienio vakare, prie Da-Į 
riaus-Girėno paminklo pasakęs 
reikšmingų kalbą, adv. C. P. 
Kai sekmadieiYį išvyko dviejų 
savaičių kelionei po gretimas 
valstijas. ' ' '

Kalbėdamas lakūnų Dariaus 
ir Girėno Sukaktuvių iškilmė
se, kuriose ; -dalyvavo Lietuvos 
sportininkai kartu su jų 
ekskursija atvykę, / Seimo at
stovai, adv. Kai reikalavo de
mokratijos Lietuvos valdžioje 
ir pareiškė, >krid amerikiečiai 
lietuviai Dęprįtaria dabartinei 
Lietuvos vyriausybei.

P©r ateįnanjeias dvi savaitės 
adv. Kai aplankys Grand Ra- 
įidš, Michigan; Detroitu, fe- 
hadų ir Wisconsin valstijų*

Jis yra valstijos prokuTbro 
asistentas ir užlaiko Savo raš
tinę ties 6322 South Western 
Avenue. ’

-oi ■- f,

j Steger, Illinois, policija va
kar suėmė 55 metų italų, An
gelo Audi ir apkaltino jį savo 
meilužes nužudymu. Policija 
atrado jos kūnų kukuruzų lau
kuose, prie 234 ir Holman avė.

Perplovęs jos geikę skustu
vu, Audi, anot policijos, kirviu 
sudaužė galvų ir nutempė- jų į 
laukus. Parėjęs namo, skustu
vu sau taipgi perkirto gerklę, 
bet žaizda nebuvo pavojinga' ir 
jis išliks gyvas.

COAL
Ahglys

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

WILMINGTON COAL 
.... nuo

»4.75 „„ »6
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE, ( , 

Tel. ARDMORE 6975

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visodo didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E.
1915

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

2 GERI, MAŽAI vartoti registe- 
riai pardavimui — pigiai. Bučernei 
ir tavernai.

1900 S. Union Avenue.
Canal 2183. ;

Šerias Petras,

Žaibas riustrenke 
jaunų lietuvę išvykti-

4

Menesiui”
BUTTERFLY’mOTIFS. PATTERN 1514 ,

| . į. , ■ N "J"

1514 — Naujo peteliškių dezenio išsiuvinSjimas. Lengvai 
padaromas ir gražūs. IŠsiuvinėjihiai visokio ilgumo, taip kad 
tiks vieham ar kitam tikslui. ’ > I

naujienos NeeOlecraEt dept.,
1739 Šo, Halsted St, ČhicagO, 111.

Čia įdedu 10 centu ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.
.1 4 "

Vardas ir pavarų? ............. ........... .. ........................ ...............

| Adresas ..... i.............

Miestas ir valstija

T

v

Dviems s isavditems nepiaejuš 
nuo vestuvių jau gulėjo grabe.

,MARQUETTE PARK. ši 
kolonija pergyveno liūdnų įvy
kį, kuris praėjo laikraščių ne
pastebėtas. Šio mėnesio . prad
žioje 24 mėtų Anna 'Ematty- 
Sloksnaitė. ištekėjo už jauno 
vyro ir kartą su juo išvažia
vo į Devil’s Lake, Wisconsinų, 
medaus mėnesiui. Jauniems 
bevažinėjant po ežerų laively
je, staigiai kilo audra, ir žai-

Urba Flower Shoppr 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
.... Phone LAFĄYETTE 5800

PARDAVIMUI PIANAS, skalbimui 
mašina; Victrola, vacuum sweeper 
with attachments; viskas kaip nau
ja; pigiai.

Village 5648 R.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

pietvakarių kam-TAVERNA — -4-
phW/ 68rd’ir'Kedzie. Biznis- įsteigtas 
3 metai. Virtuve įrengta.

A

’ z ' » ' • ’ J V j t* .
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IGNACAS IVANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu į 

liepos 19 d,, 1 vai* po pįėtiį, i 
1937 m., sulaukęs 68 metų aiiiy" ; 
žiaus, gimęs Kaltinėnų parap., i 
Šliūžių kaime. Amerikoj, išgy- ■ 
veno 45 metus. Paliko didelia- 
mė nuliūdime moterį Marcelę, 
sūnų Ignacą, anūką John, ir ' 
gimines; Lietuvoj 2 seseris Jo- ' 
haną ir Apolonią, ir gimines.

. Kūnas- pašįfrVotas ( 122 Ken- ‘ 
si n gto h Av'e i dotii vės i įvyks ‘
ketvirtadiehį,^ liepos, 22, 8:30 ■ 
vai. ryto iš ii amų į Visų švėn 
tų parap. b^ii^čįą, kurioje at-

i sibūs gedulingos pamaldos už ! 
velionio sielą, b iš ten busimi- j 
lydėtūs į šv. Kazimiero kdpinęs.
. Viši a, a. , Ignaco Ivaridusko ■ 

.gimines, araūgitį ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti, laidotuvėse ir sūteikti jatn 
pasfcutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mbteris, Sūfiuš, Anūkas 

ir giitiinės.
Laidotuvėse patarnauja' dir* 

Š.Skudas.
Tel. Mbproe 3377.

" AN-TANAS KERUCKIS
Persiskyrė sū šiuo pasauliu 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 19 dieną, 1 ;55 valandą .į 
sės amžiaus, gimęs Lietuvoje, < 
Ošiškių kaime, Babtų parap. A- 
mferikoj išgyveno 28 metus. '

Paliko dideliame nuliūdime į 
Iųioteri.Oną Keriičkiehę, po pir

tim VyrU Pėtkiėlię, j)o tėvais " 
Gustukę, gimines ir draugus, 
Lietuvoje 2 brolius ir 2 sese
ris. Priklausė Palaimintos Lie

tuvos Draugijai. - •
Kūnas pašarvotas Lulevičiaus 

koplyčioj, 4348' S. California 
-i Avė. Velionis Antanas Keruc- 

I ‘kis gyveno adresu 4222 S. Rich- 
mond St. Laidotuvės vyks ket- 
virtad., liepos 22, 1:30 vai. po , 
pietų. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kupinės.

I
Visi a. a. Antano Keruckio ’ 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
' lyvaUti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir . 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Jtfdtėris. giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja dir. j
J. Lulevičius.. Tel, .Lafayę.tte .8572. LOVEIKIS Siunčiam Gėles 

Telegramų į Į 
Visas Pasaulio

.... * . Dalis. . ‘
KVIETKININKAS

Gėlės

DELICATESSĘN, pieno, ice cream, 
saldainių ir vaisių krautuvė; gyve
nimui kambariai; $275.00.

2515 W_. 59th St. >

3316
Tel.

Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

So. Halsted Street
BOULEVARD 7314

■r-... —. ......

Dr.
1747 W. Chicago Av 
merclal Avė. £o. Chic 
taiko haūjūs akinius i 
nūs. Vąlandos: 9 iki 9

Seeley 9329
Dr. K. Nurkaitis

yra^ su t
. Pas

8519 Com- 
o, III. Pri- 
pataiso se- 
vakaro.

S
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Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingą 
žinių ir gerų panto- 

: kiniui u- »•-V „J, „ ,

c
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BOLESLOVAS SAPLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 18 d., 2:15 vai. popiet, 
1937 m., sulaukęs/49 metų am- ‘ 
žiaus, gimęs VilniaUs gubv Tve- ■ 
rečios parap., Didžiksalio kai m., 
Švenčionių apskr. Amerikoj iš- ; 
gyveno 25 metus. !

kaliko didelianie nuliudime , 
moterį Anelę, po pirmu vyru 
Grigas, po' tėvais Bieleniutę; 
posūnį Aleksą Grigą, 2 duktė- 
ris: jennie . ir'Anną Gulikienę, 
žentą Juozą, švogeri ir švoger- 
ką Augustą ir Agotą Križihaus- 
kūs, o Lietuvoje motiną Gjfhsi- 
lę ir gimines. č ‘

Kulias pašarvotas randasi 
koplyčioje, , 9108-9110 Cottage 

, Grovę Ayę. Laidotuvės įvyks se- 
redoj, liepos 21 d., 9 vai. ryto.

IŠ koplyčios bus. nulydėtas į ' 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Boleslovo Saplio 
.giminės, draugai ir pažystami 
esat ntioširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti į 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liękame,
, Moteris, Pųsunis, Dukterys, 

> v ŠVdgefis ’ir giminės.
ŲąidotųVėse patarnauja dir.

Thompson and Zimąierman.
Tel. Triahgle ‘12Ž1 ‘

AUGUSTINAS BALČAITIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

liepos 19 dieną, 1:30 valandą 
.po pietų, 1937 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Šiaulių pa
rapijoj ir apskrit., Gudelių kili
me. Paliko dideliame nubudi
me moterį Juzefą, po tėvais 
Paulauskaitę, sūnų joną, dvi 
dukteris Marion Doehlėr. žen
tą Hugo, Cheresą Achen. žen
tą Charles, du broliu — Petrą 
ir Antaną Balčaičius ir jų $ei- 
mynas, 2 seseris Barborą Mi- 
kalatien$ ir Elžbietą Stadelni- 
kieiię ir jų šeimynas, ir daug 
kitų giminių.

Priklausė Ųhicagos Lietuvių 
Draugijoj.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 23, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio patap. būžny-’ j 
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio .sielą, o f 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka* 
zimiero kaines.

Visi n. a, Augustino Bal- 
čaičio giminės, drauerai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir ' 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir' atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,- i 
Moteris. Suirus, Dukterys, 

žentai, Broliai, Seserys I
ir Giminės. - I

■Laidotuvėse patarnauja dir. |
S. P. Mažeika. I

Tel. Yards 1138 J

Real Estate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir-mainom na

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

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

PARSIDUODA B1ZN1AVAS NA
MAS, storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų. . ,
. Z. S. MICKĘVICE and ŲO.

6816 So. VVestern Avenue 
Hemlock .0800.

5 KAMBARIŲ muro burigalow — 
$3500; $500 įmokėti, balansas $35.00 
per mėnesį. Tile Voninės, moderriiš- 
kos. Tuoj paimsit. Atdaras apžiūrė
jimui. Ofisas:

4314 So. St. Louis Avė., 
Virginia 2024.

PARDAVIMUI muro trobėsisj 2 
krautuvės ir 2 flatai; štymo apšildy
mas; ant Mihvaukee „ ........ TA 
ferson Park. Parduos už pirmo mor- 
gičiaus kainą.

Savininkas — 5701 
Antros lubos 

«. . ... .. iiįįnįiiįifiSKi'r’ '

avenue ir Jtef-

S. Sacramento.

Financial
Finansai -Paskolos

INVESTUdKIT DABAR 
į Saugmcnes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvauki! nėpalįąująmai 

i. GęrSjąn^iuose Uždarbiuose 
PATIKR1NK1T SAVO ŠAŲGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Trading Securities Accounts.
208<So. La Šalie St.

Suite 788, 'Chicago, III. Rand. '6648

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci- 
gaftiš. Kviečiame I musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St,' T*L Canal 9345
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Įteikė P. Grigaičiui 
Dariaus-Girėno Bius
tą Nuo Liet. Aero 
Kliubo
"Natijienų” rėdakci juje lankė-

ir Ožkinis

Už pasidarbavimą aviacijos 
srityje, Lietuvos Aero Kliubas, 
Kaune, atsiuntė “Naujienų” vy
riausiam redaktoriui Dr. P. 
Grigaičiui, lakūnų kap. Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno 
biustą.

Dovaną Dr. Grigaičiui įtei
kė sklandytojai, J. Pyragius ir 
Bronius Ožkinis.

Vakar po pietų jie padare 
vizitą “Naujienų” redakcijai, 
lydimi Lietuvos konsulo Chiea- 
goje, p. Petro Daužvardžio.

Tvirtina, Kad S. Chicago Skerdynių Aukos 
Buvo Pašautos Iš Užpakalio

4

Vakar pasibaigė Cook apskričio korone
rio tyrinėjimas

Vėlai vakar vakare pasibaigė 
Cook apskričio koronerio daro
mas tyrinėjimas ' nustatymui 
South Chicago skerdynių, kal
tės.

Paskutinis liudininkas buvo 
Dr. Lavvrence Jacųues, gydyto
jas, kuris suteikė pirmą pagal
bą skerdynių aukoms. Kraujo 
praliejimas įvyko prie Republic 
Plieno bendrovės liejyklos, kur 
policija' apšaudė būrį plieno 
streikierių, maršavusių prie lie
jyklos vartų.

Policija aiškino, kad ėmė 
šaudyti save gindama, kai 
streikieriai ją puolė. Streikie-

riai aiškiną, kad policija ėmė 
šaudyti b^ jokios priežasties. 
Streikieriai nemanę ir nenorė
ję dirbtuvės pulti ir streiklau
žius vaikyti, kaip tvirtina po
licija, bet tep’anavę įsteigti 
prie dirbtuves vartų stiprią pi- 
kiętininkų eilę.

Dr. Jacąues atkartotinai liu
dijo, kad šeši ar septyni iš 10 
streikierių, kurie žuvo skerdy
nėse, buvo pašamti iš užpakalio. 
Tarp taip nušautų buvo Sam 
Popovich, Earl Handley, O!is 
Jonės, Joseph Bothmund, Ken- 
neth Reecl, Anthony Taglieri ir 
17 metų jaunuolis, Leo Fran-

Cisco.
Koronerio tyrinėjima’s užsitę

sė kelias dienas. Pereitą savai
tę tyrinėjimo džiurininkams 
buvo rodomi Paramount bend
rovės filmai, kurie buvo už
drausti Chicago j e.

Policiją atstovavo Coęk ap
skričio prokun.itųra,. kuri su 
koronerio pagalba bandė įro
dyti, kad streikieriai buvo “ko
munistai”.

Užpuolė Merginą 
Northsidėje

Nežinomas piktadaris vakar 
anksti rytą užpuolė 19 metų 
mergaitę, Loretta Bylski, ir 
bandė įsitempti ją į ielą, prie 
Linder ir West North avenue. 
Mergaitė, gyvenanti ties 2319 
N. California avenue, ėjo dar
ban, kai užpuolimas įvyko. Jos 
šauksmai užpuoliką nubaidė. 
—----------------------------- ----- —

Perspėja Nevažiuoti 
į Kitas Valstijas 
Vedyboms
Galimas daiktas, kad “užrube- 

žių” sutuoktuvės nebus pri
pažintos Illinois valstijoje.

Valstijos prokuratūra per
spėja poras, pakuojančias iš
siimti vedybinius leidimus ir 
susituokti — nedaryti to už 
Illinois valstijos ribų.

Prokuratūra dar nėra tikra, 
bet spėja, kad tokios sutuoktu
vės nebus pripažintos Illinois 
valstijoje, o poros r.ebus skai
tomos legališkomis.

Prokuratūra daro pęrspėj į- 
mą,. atsižvelgdama į faktą, 
kad didelis skaičius porų vyks-

ta j kitas valstijas išsiimti ve
dybinius leidimus ir susituok
ti, kad išsisukti iš mcdikalės 
egzaminacijos, kurios reikalau
ja naujas įstatymas, įėjęs ga- 
lion liepos 1-mą dieną. Medika- 
lė egzaminacija reikalinga tam, 
kad nustatyti, jog susituokian
tieji neserga venerinėmis ligo
mis. Žmonės, kurie turi sif.lį

arba ganorčją, pagal naują įs
tatymą, neturi teisės įžengti į 
šeimyninį gyvenimą.

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

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS!
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SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUEPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

. BYLA PASIBAIGĖ—Dr* Frank Furch,

po to kai išgirdo teisino nuosprendį bylo

je, kuri jam buvo iškelta už savo antros

Bando Vandens SPAUDIMĄ DANGORAIŽYJE — 
Vanduo švirkštė iš dvidešimto aukšto Pure Oil dango- 
raižyc, prie Chicagos upės kranto, didmiestyje, kai ug
niagesiai bandė rūmų vandens spaudimą. Ugniagesiai 
norėjo patirti ar spaudimas yra ganėtinai didelis, kad 
gesinti gaisrą, jeigu jis kiltų rūmų viršūnėje.

žmonos nužudymą. Chicagos kriminalis

0metų.

NETEKS! TĖVO KETURIOLIKAI ME

TŲ — Dešinėj, jaunutis berniukas Buddy 

Furch, kalbasi su teisėju Rudolph Desort, 

Chicagos kriminaliame teisme, kuris nu

teisė jo tėvą keturiolikai metų kalėjimo

už sava antros žmonos nužudymą.

i

teismas nuteisė daktarą kalėti keturioliką

NAZIŲ MUZIEJUS — “Vokietijos Dailės Rūmai” 
Muenchcne, kuriuos neseniai atiddrė diktatorius Hitleris. 
Muziejuje bus tik vokiečių dailininkų kuriniai, atvaiz
duojanti naziškas mintis. •' ACME PHOTO.

ričio ligoninėje guli Lige Dubowski, 42 metų amžiaus 
krautuvininkas, kurį sužeidė du piktadariai, atėję api
plėšti jo krautuvę. Bet t)ebowski nelengvai pasidavė. At
ėmęs nuo vieno plėšiko revolverį, Debowski jį nušovė, 
o kita sunkiai sužeidė. ' . c. i ...

14 metų mergaitė, kurios liudijimai Chicagos krimina
liame teisme apgynimui savo tėvo, Dr. Frank Murch ne
pagelbėjo. Daktaras buvo teisiamas už antros žmonos 
nužudymą. Mergaitė liudijo, kaid jos tėvas buvo laikinai 
netekęs lygsvaros. Teismas atrado Dr. Furch kaltu ir 
nuteisė jį 14 metų kalėjimo. Tai yra lengviausia bausmė 
už žmogžudystę Illinois valstijoje.

SUGAUTAS — Kairėj jaunas chicagietis piktadaris 
Joseph Armend, kuris buvo suimtas Great Northern
viešbučio kavinėje, kur bandė apiplėšti kasierę Evelyn 
Docklin (dešinėj)).1

PRISIPAŽINO, KAD GELBĖJO VOGTI — Chica- 
gietės Inex Gerasta su kūdikiu Jeroine, ir sesuo Marga- 
rct Craig, kurios prisipažino, kad platino netikrus pini
gus ir priklausė prie gaujos vagilių, kuriems gelbėjo 
vogti. Abi buvo suimtos.

mų krautuvėje, 1007 Leland avenue, prieš susišaudymą. 
Netikėtai užkluptas, Debowski (kairėje) drožė pirmam 
piktadariui prožektorių, (dešinėj rankoj), jį parmušė, 
atėmė revolverį, nušovė, ir sužeidė piktadarį, stovėjusį

Kairėj, buvęs kalinys - kriminalistas George Carson, 
kurį krautuvininkas Debowski nušovė, o dešinėj, pikta
daris, Edmund Blut, sužeistasis.




