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Japonai įsibriovė 
į Peiping

Japonija pradėjo karą šiaurinėj Chinijoje 
nė nelaukdama išsibaigimo jos pačios pa
duoto ultimatumo. Mūšiai prie Peiping.

PEIPING, liepos 26. — Ja- 
ponijos kareiviai . šiandie įsi
briovė į šią seną Chinijos so
stinę, pradėję karą prieš Chi- 
niją nė nelaukdami išsibaigi- 
mo 
jai 
gia

Japonijos paduoto Chim- 
ultimatumo, kuTis išsibai- 
tik trečiadienio vidurdieny 
evakuoti iki to laiko visą

Peiping apygardą.
500 Japonijos kareivių štur

mu puolė Changyimen vartus, 
pietinėj miesto daly, kada juos 
atsisakyta į miestą įsileisti. 
Japonai įsilaužė per vartus ir 
įsibriovė į miestą 300 mąstų, 
šaudydami į 29-tą Chinijos ar
miją stovinčią prie fortifikuo- 
tos vakarinės miesto sienos ne
toli vartų.

Įsibriovimas^ į .uniestą* sekė 
atmetus _ japonų reikalavimą 
praleisti juos per vartus tai
kiu budu. Gavę neigiamą atsa
kymą japonai pradėjo šaudyti 
ir ginklo pagelba įsibriovė per 
vartus.

Chinija atmetė Japonijos
- ultimatumą.

granatų ug-

išlaukiniai 
japonai įėjo NAUJAS TVENKINYS — Sam Gabriel tvenkinys, prie Azusa, California, pasta

tytas aprūpinimui Los Angeles miesto vandeniu. Tvenkinio siena yra pusės mylios 
pločio. ' ACME PHOTO

Sumušė sukilėlių la 
kunus naktiniame 

mūšyje
PARYŽIUS, liepos 26.—Tam

sią naktį prie Brunete, netoli 
Madrido, ištiko smarkus mu
šis orė tarp sukilėlių ir loja- 
listų lakūnų.

40 sukilėlių 
lėktuvų bandė 
duoti lojalistų 
Villanueva. Bet
lojalistų lėktuvai ir tris lėktu
vus numušė, o kitus privertė 
bėgti. Taj buvo gal pirmas to- 
kis didelis 
mušis.

bombardavimo 
naktį bombar- 
pozicijas prie 
jutos pasitiko

naktinis lėktuvų

. Vienas 
bombonešis 
mybos.

nušautas sukilėlių
buvo Amerikos ga-

BURIASI NAUJAM 
MUŠIUI PRIE 

MADRIDO
Lojalistai, ir sukilėliai koncen

truoja savo jėgas mušiui dėl 
Villanueva. «

Centralinė Nanking valdžia/ 
atmetė Japonijos 
ir tuojaus iškilo 
jus. /

Japonai trokais

ultimatumą 
karo pavo-

ne- 
bet

už- 
pa-

atvyko prie 
Peiping vartų ir kada juos 
įsileista, jie atsitraukė, 
tuoj šturmu puolė vartus.

Matyt, Nanking valdžia 
’ėmė griežtą poziciją ir yra
sirupšusi karui. Iš ištikimų 
šaltinių gai.‘ta žinių, kad Nan
king valdžia telegrafavo gen. 
Sung Cheh-yuan, komanduoto- 
jui Chinijos armijos šiaurinėj 
Chinijoj, kad nebėra vilties 
taikos ir įsakė jam atremti ja
ponų puolimus. Valdžia taipjau 
užgyrė gen. Sung prarfešimą, 
kad jis 
tumą.

Mušis 
vakarą,
naujiems • chiniečių pulkams 
kovoti japonus.

Japonijos ambasada sako, 
kad mušis jštiko vartų sargui 
chiniečiui numetus granatą į 
japonų troką, 500 Japonijos 
ambasadbs sargų vykstant per 
vartus į savo barakus Pei
ping. . . /

9 vai. vakare mušis kiek ap
sistojo. .

atmeta japonų ultima-

Peiping tęsėsi visą 
nuolatos atvykstant

Japonai papuolė į sląstus.
Japonijos žinių agentūra 

praneša, kad japonai aplaikė 
didelių nuostolių, kada dalis 
pulko pateko tarp dviejų sie
nų ir pakliuvo į smarkią šau
tuvų ir rankinių 
nį. 

) 

Pasak japonų, 
vartai atsidarė ir
aikštę prie vidurinių vartų. Bet 
išlaukiniai vartai liko greitai 
uždaryti ir japonaTliko pagau
ti į sląstus.
Išlaukinėj miesto daly tapo pa

skelbtas karo stovis.
TIENTSIN, liepos 26.—Spro

gus bombai japonų koiBesijoj, 
japonai paskelbė karo stovį vi
same chiniečių mieste. Skubiai 
ištiesta, barikados ię judėjimas 
miestė7 sųstab4ytas/ . /.* ■>*

Didelė japonų armija šian
die po piet išvyko į Peiping 
apielinkę.
Japonų lėktuvai bombarduoja 

chiniečiūs.
TIENTSIN, liepos 26. — Ja

ponijos armijos šiaurinėje Chi
nijoje komanduotojo gen. Ki- 
yoshi Katsuki štabas paskel
bė, kad Japonija visomis jėgo
mis pradėjo baudžiamąjį karą 
prieš Chinijos 29-tą armiją.

Japonijos karo lėktuvų pul
kai iš kulkosvaidžių šaudė ir 
bombomis svaidė bėgančią 
113-tą Chinijos infanterijos 
brigadą, kuri po 10 vai. mū
šio liko sumušta prie Lang- 
fang, pusiaukely’ tarp Tientsin 
ir Peiping.

Sugryžę ir pasiėmę daug 
bombų ir kulkų, lėktuvai išvy
ko išnaujo bombarduoti chinie- 
čius. Pasak lakūnų, chiniečiai 
bėga

Clevelando policija 
puolė streikierius;

20 sužeista

Buffalo streikuoja 
maistą pristatytojai

Italija baigia dideli 
karo laivą

šiaurvakarių kryptimi, 
Tientsin-Peiping geležin- 

Juos vejasi japonų pėsti

iš Tientsin išvyko 
traukinys apdaugo-

O O PI CŠ kJ rC n jd
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau į vaka-

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 72°.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 
8:15.

it

Dlicija ir 
atidarymo

kelį, 
ninkai.

Tųojaus 
šarvuotas
ti besivejančius japonus.

Lakunai'tąipjau' praneša, kad 
linkui Langfang eina chiniečių 
armija, taip kad galima' ten 
tikėtis naujų mūšių.

Kita žinia sako, kad' chinie
čiai artinasi prie Huanjtsun, 
tik* 8 mylias į pietus nuo Ja
ponijos armijos štabo, kuris 
randasi Fengtai. Tad ir ten 
laukiama didesnio mūšio.

Japonai pirmą kartą panau
dojo bombardavimo lėktuvus 
ir Veik visai sunaikino chinie- 
čįų armijos barakus Lang
fang.

Japonijos valdžia' jau prane
šė parlamentui apie ištikusį 
kmį Chinijoje ir paprašė pa
skirti pinigų vedimui karo 
Valdžia apskaito, L„. ___
nuo liepos 7 d. Japonijai kai
navo $30,000,000, iš kurių di
desnė pusė nuėjo armijai.

CLEVELAND, O., liepos 26. 
— Clevelando policija prie Re-? 
public 3teęl 'Cpfp. puolė strei
kierius ir 20 sunkiai sužei
dė, taipjau 11 stręikierių areš
tavo. Vienas streikieris Tom 
Glowacki, 51 ml, gal mirtinai 
liko suvažinėtas streiklaužių 
automobilio. 

■i

Susirėmimas ištiko policijai 
bandant prasilaužti per strei- 
kierių eiles ir atidaryti kelią 
streiklaužiams.

Tai buvo pirmas streikierių 
susirėmimas su 
streiklaužiais po
Republic liejyklos Clevelande 
liepos 6 d. Tada liejyklą pa
dėjo atidaryti valstijos milici
ja.

Po ištikusio susirėmimo mi
nia nuėjo prie miesto salės; ma
siniam protestui prieš nuožmų 
policijos elgesį su strėikieriais. 
Demonstracijoj dalyVavo apie 
5,000 žmonių. Komitetas iš 15 
žmonių įteikė protestą ^mėrid 
Burtom

Bet policijos viršininkas 
Horrigan, kuriam ‘ streikieriai 
irgi užprotestavo, streikieTiams.. 
atšovė:

“Aš pripildysiu 
Alexis ligoninę, jei 
neišsinešdinsite”.

Dabar policijos 
betgi savo žodžių bando užsi 
ginti.

BUFFALO,> liepos 26. — Jau 
nuo kurio laiko streikuoja 2,- 
000 trokų (Iraivėrių, kurie pri- 
statinėdavo maistą grosernėms. 
Jie reikalauja • pripažinimo tfhi- 
jos. . ?

Buvo • padaryta laikinė pa
liauba, bet vistiek neįstengta 
prieiti prie •• susitaikymo ir 
streikas išriaujo atsinaujino. 
Maisto ištekliai sankrovose bai
giasi, o naujų išteklių negau
nama, tad ir kainos pradėjo 
kilti. Maisto trukumo 1 išveng-. 
ta,ūkininkams pradėjus’ pri
statinėti savo produktus tie
sioginiai sankrovoms.

Valdžia deda naujų pastan
gų streiką sutaikinti.

Dar 3,000 Italijos ka 
reivių atgabenta 

Į Ispaniją
GIBRALTARAS, liepos

— Iš pilnai patikimų šaltinių 
sužinota, kad vakar Gadiz uo- 
^te, pietinėj' Ispanijoj, italai 
iŠsoęįino dar 3,000 kareivių, 
kurie yra siunčiami .padėti su
kilėliams. X 

’• - I

Vokietijos ekspertas ir ke
tumi Ispanijos karininkai liko 
užmušti ir 14 kareivių sužei
sta San Roąue barakuose, 
sprogus užtaisomai bombai.

Anglija vis dar 
žaidžia

viršininkas

26.

TRIESTE, liepos 26. — Ita
lija nuleido į vandenį baigia
mą statyti 35,000 tonų įtalpos 
karo, laivą Vittorio Veneto, ku
riuo, tikisi žymiai sustiprinti 
Italijos laivyną.

Bolševikai “valo” 
savo laikraščius “

MASKVA, liepos 26. — Ei
nantis Rusijoj didelis komuni
stų partijos valymas visu 
smarkumu pasiekė ir laikraš
čius. Pravda griežtai įsakė vi
siems laikraščiams ir žurna
lams apsivalyti nuo “priešų”. 
Redaktoriai šalinami net už 
pasitaikančias laikraščiuose ko
rektūros klaidas.

Daug buvusių žymių žurna
listų atsidūrė kalėjime, o ki
ti ir visai prapuolė.

MADRIDAS, liepos 26. — 
Ėjęs iš rankų į rankas Brune
te miestas į vakarus nuo Ma
drido, pasiliko sukilėlių ranko
se. Sukilėliai jį užėmė labai 
daug gyvasčių kainavusiose 
atakose. Bet sukilėliai, kaip 
matyt, visai nepaisė kiek jie 
gyvaščių paaukos, bile užimti 
tą į griuvėsius paverstą mie
stą.

Lojalistai ir dabar smarkia 
kontr-ataka galėtų tą miestą 
atsiimti, bet jie dabar ruošia
si prie naujo mūšio, kurio lau
kiama Villanueva de La Ca- 
nada apielinkėje. Toje apielin- 
kėje lojalistai buria labai smar-‘ 
kias jėgas. Prie mUšio ruošia
si ir sukilėliai. Jie yt*a žut-but 
pasiryžę atkariauti tas žemes, 
kurias prarado laike lojalistų 
prieš porą savaičių pradėto 
ofensyvo. Tuo tikslu sukilėliai 
sutraukė savo kariuomenę ir 
ginklus iš visų kitų frontų, 
tuo tuos frontus . žymiai su- 
silpnipdamt Ypač daug karei
vių atitraukta iš Baskų fron
to/-

Vienas sužeistųjų 
Clevelando strei- 

kierių mirė
CLEVELAND, O., liepos 26 

— Vienas streikieris liko už
muštas, o mažiausia 40 žmo
nių liko sužeista policijai puo
lus Republic Steel Corp. strei- 
kięrius.

' Miręs streikieris yra John 
ėcny, kurį suvažinėjo streik- 
žių ', automobilius, ' įvažiavęs 

Fštreikierių minią. Kitas gal 
mirtinai suvažinėtas streikie-

PARYŽIUS, liepos 26. — Is
panijos neutraliteto farsa užsi
tęs. dar bent iki ateinančio 
penktadienio, kada vėl susi
rinks neutraliteto komitetas ir 
išsiskirstys nepriėjęs prie jo
kio susitarimo.

šiandie ėjusiose mukiuose po
zicijose nė kiek nepasikeitė. 
Bet dabar laukiama praside
dant naujo nepaprastai smar
kaus mūšio dėl Villanueva.

Nors sukilėliai visą laiką bu
vo daug geresnėj padėty ko
munikacijos žvilgsniu ir nors 
lojalistams buvo .sunku 
gabenti karo reikmenis 
gi maistą, sukilėliams 
ofensyvas labai brangiai 
vo, o ikišiol aplaikytos
lės yra labai nežymios. Loja
listai dagi bus laimėję, nes jie. 
labai žymiai susilpnino sukilė
lių jėgas.

prisi-' 
ir da- 
kontr-’ 
kaina- 
perga-

• užsienio reikalų
Eden išsiuntinėjo

jumis SU 
jus iš čial

ris yra Tom Glowacki.
Prie1 tos liejyklos ištiko 

susirėmimai su policija.
du

1 a

Nubaudė už išda 
vimą

KALAMAZOO, Mich., liepos 
26. — Rezorto savininkas -Al- 
fred C. Dennardt, 52 m. ir jo 
darbininkė Betty Mada Jen- 
nings, 16 m., kurią jis moki
no plaukioti, prigėrė Dewey 
ežere. . ‘

LIMA, O., liepos 26.—Ūki
ninkas Getz, jo žmona ir jų 
trys vaikai liko užmušti trau
kiniui užgavus jų automobilį.
——'——“7“----------————————

'Susirėmime, žuvo 500 
chiniečių. ’

mtfi karo. NANKING, liepos 26.—r-Ghi- 
kad ktizis nijos aronijos atstotas prane

ša, kad 500 Chinijos kareivių 
liko užmušta mūšyje su japo
nais prie Langfang.

Anglijos angliakasių 
švente

• • X i ':
DURHAM, Anglijoj, liepos 

26. — Apie 200,000 angliaka
sių su savo žmonomis ir vai
kais vakar susirinko į šį mie
stą švęsti savo metinę šventę. 
Per visą dieną ėjo paradai, 
kalbos ir dainos. Kalbėjo žy
miausi darbininkų unijų ir poli
tiniai vadai, kritikuodami da
bartinę konservatorių imperja- 
listinę valdži4 ir įspėdami dėl 
gręsiančio Europos karo.

■L įf

Anglijos 
mihisteris 
neutraliteto valstybėms anke
tą su septyniais 
apie jų pažiūrą į 
liteto klausimą, 
prašoma prisiųsti 
dienio.

Bet jei ir nebus gauta visų 
atsakymų iki paskirto laiko, 
net jai daugelis valstybių ir 

f visai neatsakytų į anketą, tai, 
į anglų nuomone, iš to nebus 
žalos. Pasėkos \ bus tik ' tokios, 

\ kad fašistinės valstybės dar 
nętrUkdamos

klausimais 
visąz neutra- 

Atsakymus 
iki penkta-

KAUNAS. — Liepos 6 d. 
Kariuomenės teismas Kaune 
sprendė pil. B. Jodkos bylą, 
kaltinamo šnipinėjimu. Kariuo
menės teismas jį pripažino 
kaltu ir nubaudė kalėti visą 
amžių.

11 pritrenkė žaibas
ALTON, Mo., liepos 26. — 

Trenkęs į medį žaibas pritren
kė 11 žmonių, kurie žiurėjo 
pasagų kOntesto. Vienas 5 me
tų vaikas gal mirtinai liko su
žeistas.

MANHASSET, N. Y., liepos 
26. — Vivian Burnett, pagal 
kurį jo motina parašė savo 
garsųjį veikalą “Little Lord 
Fautotleroy”, taip pamėgtą mo
tinų pabaigoj pereito šimtme
čio ir taip nekenčiamą vaikų, 
vakar staigiai mirė , nuo širdies 
ligos savo valtimi išgelbėjęs 
keturius žmones iš apsivertu- 
sio buorinio luotelio. Jis buvo 
61 m. amžiaus.

26

LONDONAS, liepos 26. — 
Oro ministerija paskelbė, kad 
Anglija dabar turi 1,542 karo
lėktuvus. Į,

vieną savaitę
remti ir ginkluoti Ispanijos su
kilėlius, o Anglijos politikai 
dar vieną savaitę galės snauJ 
duliuoti.
. Taip žiuri į visą 
Francija. 

t-

WASHINGTON, liepos
— Prpf. Charles E. Merriam, 
galva Chicagos universiteto 
socialių mokslų fakulteto, bu
siąs paskirtas nariu federali
nės civilės tarnybos komisijos, 
vieton pasitraukusio iš komi
sijos Dr. Leonard D. White, 
taipjau iš

padėtį

26.

V

TORONTO, Ont., liepos
— Savo namuose vakar numi
rė Sir Charles Saunders, kuTis 
išvystė garsiuosius anksti pri
nokstančius žiemkenčius Mar- 
ąuis kviečius, dėl kurių Kaha- 
da pralobo. Jis buvo 70 metų 
amžiaus.

PENSACOLA, Fla., liepos 
26. — Laivyno lakūnas Rigler 
liko užmuštas, o kitas sunkiai 
sužeistas sudužus nusileid
žiant jų lėktuvui.

ST. LOUIS, Mo., liepos 26.
— Giryštant uogas i rinkus ir 
einant per tiltą užėjo trauki- 

Chicagos universi- nys ir užmušė uogatojus —
dvi seseris ir jų švogerį.

Jįį“, J; .Ir’.: > ■, ; "■

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

' NAUJIENŲ ‘ ADMINISTRACIJA.
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Iš Urugvajaus Lietu 
vių Gyvenimo

. ...................... ■

(Specialio “Naujienų” koresp. P, AjjięHkoje)

rinktomis iš suvargusių

raštj
bet grįoyimųi tąnmują. 

Syprn^tama kodėl vis
gįau ir daugiau Vrugyaįąus 
lietuvių boikjotuoją p. Šalčiaus 
lietuviškais litais leidžiamą 
“Išvien”. Roikotuęją ne vien 
todėl, kad jU suktai ją.me ap
rašo visuomenišką Pietų Ajne- 
rikos lietuvių veiklą, bet 
svarbiausia įąi, kad jis yra 
leidžiamas tomis lėšomis, ku
rios, susiradus p. Šalčių? tei
singą sau pragyvenimų šalti
nį, galėtų būti sunaudotos 
Urugvajaus lietuvių vaikams 
darželio bei antros lietuviš
kos mokyklos įsteigimui, ligos 
ir nelaimių prislėgtoms lietu
vių darbininkų šeimoms pa
šelpimui, gydymui ar palai
dojimui.

Gi dabar, sektantams tas lė- 
šąs arpuojant savo pilvi? tųk'i- 
nimui, tą darbą afjtieka pati 
musų kolonijos demokratiško
ji visuomenė ir jos sutvertos, 

turi 119 narių. Visuotiną narių!bet oficialistų tautiškumo pre- 
susirinkimą 25-IV-37 Geroje tekstu ardomos organizacijos, 
atidarė valdybos sektorius bei pačių išeivių pastangomis 
drg. Juozas Kundrotas, dienos! leidžiamoji spauda, kaip “Ar- 
pirmininku vienbalsiai tapo'gentinos Lietuvių Balsas” Ar- 
išrinktas drg. M. Krasinskaš, 
sekretoriavo drg. Jeron. Šve
das.

Iš J. Kundrotus pranešimo 
paaiškėjo, kad organizacija 
jau turi 800 urugvajiškų pesų 
kapitalo ir greit pasieks 1,000.

Daugumai narių pageidau
jant, nusitarta greįtoj ateityje 
steigti valgomų daiktų krautu
ves Geroje ir Kasaboje, kur 
daugiausia lietuvių,gyvensią. 
Tai labai gražus ir pavyzdin
gas sumanymas, kad bent po 
10 metų ir Urugvajaus lietu
viai paseks Rosario lietuvių 
koloniją šiuo atžvilgiu. Tada 
niekas čia nesigirs savo iš.- 
mintimi ir nesityčios iš lietu
vių darbininkų, buk mes “ne
mokame gyventi.”

Kaip narių didžiumą, taip ir 
valdybą sudaro pažangus, šimu
ti ir tam darbui pasišventę 
žmonės, dėl 
užtikrintas.

Oficialius 
Bendrovės 
tarta skelbti vietinėje “Naujo, 
joj Bangoje”, 
tuvių Bąlse” 
Brazilijoje”, o kai 
davo ir “Išviene”. 
deniams duodama 
syti kur kas nori.
Kodėl Urugvajaus Lietuviai 

Boikotuoja “Rimtąją 
Spaudą?"

—Ne tėvynės mylėtojai, bet 
parazitai yra tie, kurie tik tol 
leališki ir patriotiški, kol li
tai į jų delmonus krinta, — su 
širdgėla Urugvajaus lietuviai 
kartoja žodžius, pasakytus 
“A. L. Balso” 337 numerio edi- 
toriale “Kur Einama?” .

—Einame boikotuoti “rimtą
ją spaudą”, nes ji reikalinga 
vieningo Pietų Amerikos lietu
vių visuomenės boikoto, kaip 
ir kiekvienas parazitas, čiul
piantis žmogaus kraują, tuo- 
mi silpnindamas jo organiz
mą? — sako Urugvajaus lietu
viai savo pasikalbėjimuose 
apie Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos lėšomis, su-

SERGA PRANAS VIKONIS
Jau aštunti wtai Urugva

jaus sostinėje, Mpnteyideo, an
glų katvėįarių kompanijoj 
t aru ąu ją Praųąs VikpnK b**’ 
yęs Socialdemokratų atstovas 
Lietuvos seime ir gimnazijos 
mokytojas. Liuoslaikiais drg, 
Pranas Vikonis rašo Pietų Ą- 
merikos kultūros istoriją ir 
bendradarbiauja pąžangiojoj 
spaudoj. Gegulės 22, 1937 m. 
“Naujienų” bendradarbiui d. 
Vikonis rašo, kad jo sveikata 
visiškai pairo. Reikalinga lai
kytis dietos ir gydyt pakriku
sius nervus ir kepenis.

Skaudu, kad liga kankiną 
ypątingai rimtą pažangiosios 
Pietų Amerikos lietuvių vi
suomenės veikėją.

PROGRESUOJA KOOPE
RATYVAS.

Drg. M. Krasinskas 
Balse” rašo:

Urugvajaus Lietuvių
ninku Kooperatyvinė Vartoto
jų Bendrovė “Vienybė” jau

musų
i, leidžiamą savait- 
yien”, kuris ne kuri-

. 1 .pu;!!»?--"—"-’miOTiiį'Util

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGA

■ ■U 1r>fl "

Birželio 24 d. Š.aųliy Sąjun
ga minėjo ' aštuohioliktąsias 

: savo darbo sukaktu
ves.

šaulių -Sąjungos vyriausias 
uždavinys — karinis pasiruo
šimas, kad, ištikus ręikalui, 
gjįųtį į^vyųę priešų užpuo
limo, šauliai galėtų būti tinka
mi kariuomenes tjąįkįųiųkai. 
Tuo tikslu Sąjunga dabar per
tvarkyta kariniais pagrindais 
ir tais pagrindais ji lavinasi 
kariškai, pąskųJmto 
tus toįm kąriškąsv ruošimąs 
spąr&ų štom iššoko į pri^/ 
kį.

Gretą sų kąrito pąriruošį- 
m 14 Šauliu Ubą? pU*

JUOKAI
. ; -■ '■> ■' • ' .

i —’į t 'iiKįl.tl-------- r,—

Gerų ^eriąlįstų
Pas menininką Koksą atbė

ga jo kąimynąs ir prąnešą:
— šiąnakt mus ištiko nelai

mė,, feuVo įriteugę vągys.
— Na ir ką jie išvogė?

Pąvdgč truputį pimgų? 
sidabrinių ir auksinių daiktų 
ir kitokių smulXmenų.L ir iš 
rėmų išpiove) tamstos pieštą- 
pąvęikrią...

Čįa tą i tikrai nieko blo
gų, — šaukia nudžiugęs meni
ninkas. — Čia man tik rėk-; 
lamą. ■. ffv

B.et jie paveikslą išpiovė 
ir jį ąųt grindy numetė, o tik 
^.ėmųs išsimušė, — baig^ 
mynĄs,

M F

, Virimo menas.
: ,Tr Tai, ką tų vakar valgei, 

bųyo 'vjto mm j u bito jšvir-

• 1 — Taip ir aš galvojau.
Vr-kj įodėl? P

f;— O gi pil.va.s skaudėjo ne 
kaip paprastai.

.......... ........
■■■—-..... ii.... . i wli|"ww i <fww>w

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkrųustjom forničįus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar trik
3406 SOUTH 6921 SOUTĘ
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yaįrds 3408
............. u "jvi1 ><'«■» irrrrr" 1
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AVĖ.
Hemloek 5040

....... M'T

Ofiso Tel. Vlrginia 0036 
Residence Tet. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: .

1—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

nuo

8939

Darbi-

to pasisekimas

komunikatas nu-

“Argentinos Lįe- 
“Lietuvių Aide 

kas pagei- 
Koresponr 
laisvė rar

gentinoje, “Naujoji Banga” 
Urugvajuje, “Lietuvių Aidas” 
Brazilijoje,” kuri pelnagrobiš- 
kų gražiąk.ajbių šelpimų ban
doma torio ti. . ,

Nė vienas inteligentiškas 
Pietų Amerikos lietuvis, tei
singumo yedinąs, kultūrišką 
bei visuomenišką darbą musų 
išeivijoj dirba iš pasišventi
nto, už tai visąi netyk°dąmas 
jokių buterbrodų iš Lietuvos. 
Ar šių ideališkų* mUsų brolių 
pavyzdžių negalėtų pasekti p. 
Šalčius? Ar jis negalėjų pri
sidėti prie tos n.eapmokąmos, 
bet garbingos ir broliškos. taL 
kos, kuri ideąliškai arįa ap
leistus ir kailiamąinių išhier 
kinius kultūrinio darbo dirvo
nus Pietų Am. lietuvių kolo
nijose?

Pietų Amerikos lietuviai p. 
šalšių sutiko kaip Lietuyps 
žurnalistų ir jos kultūros 
bingą atstovą, sutiko kaip bro
lį, kaip mylimą žmogų, o jis 
dabar virto juodvarniu, tupin
čiu ant mazoliais apaugusios 
demokratiškos Pietų Amerikos 
lietuvių visuomenės kūno.

Tai menkas malonumas ir 
menka nauda.

—Lietuviškas Eretikas.

a

^JĮiJALA. i'!
... PASKUTINĖS 3 DIENOS
“Paryžiaus Komuna”

> RuHlfiki Dialogai, Angliškos Antraštę 
Zaytngajp spektaklis tų dienų, kaj. 
Paryžius pftsjpriešino dviem imperijom

S O N O T 0 N E 
Q6 Vlin Buren

N,uq vidurdienio iki vidurnakčio 
' - 25 c. iki. 2 £». M-

vąi- 
me*

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So, lĄ)ng Avė. 

Jei. Republk 8492 
POCAHQNTĄS Mme ą.up 
(Š4?»eened)

Topas •r •—W

j. i 'iiįu. i y.* j' fj jn.OĮur'.'i'ini1

o mažesnius 
beveik kiek-

ninj dąrbą. Jos feįkFRšlis A<Tri- 
mitąs*' dątor per 2.0 fcųfe#. 
prenųųw»^ėrių- ^rim^'^ 
šauliu kasmet
žia ir šiaip jau spaudos lei
dimų.

Šaulių !§^jųų^Qs dąlįųįų dųifr 
baą iš privačių piykių, iš 
pijų ųamų palengva persikelia 
į ųuosąyųs. šauliu Nąmų.s, k#’ 
rių dąb.ar Turima && 
ginusią ųamų turi U tems ąp- 
skr, šąųiiai net 10?

Švietimosi reikalui šąųliąi 
steigiasi savo knygyims. Di
lesnių knygynų Sąjunga šiuo 
metu turi 250, 
knygynėlius turi 
viėnas skyrius.

Kultūringai pramogai šauliai 
uuri savo chorus ir orkestrus, 
y^idintojų kuopeles, šiuo metų 
esama 112 chorų, per šimtą 
orkestrų ir vaidintojų kuo
peles. Neatsilieka šauliai ir 
sporto srityje, kai kuriose spor
to šakose net pirmauja, o 
sporto organizacinių vienetų 
..uri apie 10Q. ’ ■■

■ a fiU; • ‘’ M I - j

■ Pažymėtina šaulių veikla ug- 
niagesybos srityje. Esama. 123 
Šaulių ugniagesių komandų, 
šaulių ugniagesių turtas verr 
tas per pusę milijono litų.

Prasidėjus iš vieno Kauno 
saulių būrio, šaulių Sąjungą 
.šplito po visą Lietuvą ir šiuo 
metu 'turi arti tūkstančio bu
rių. 1925 metais ji buvo išau
gus iki 13 tukst.»narių, 1926 
m. — iki 20 tukst. narių, o 
Nn šiam laikui jos narių skair 
. bus išaugo „dar daugiau kaip 
dvigubai.

TWHT i JHll'Į

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. West.erą 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 925.2

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massąge 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne? 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

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

1 rI. 4 J .................. „

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

*2400 WEST MADISON STREET. 
VaJ. 1 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswic!k 0597

Mun $7.40 t.Qi?as ADVOKATAIl'.'l J)» H,".U! y.'TIlg'JM

NngąJi būti, kad Mą 
fes tn^tų tlfc kntvėriuš 
te,

— p tąčiąy taip yrą, ponn 
fcęmtefctohų*. ... ■ j;.

— N.ą, vaifenri, pdsafcyfc ^ąn,’ 
kiėfc to metų? : |

— Pn ynltoLIš; tavęs bi?s 
ąrbą? miUmas, iarbą ąpgąyi’ 
kas.
••t ..u1* <’'■'» y« ui'!1 i ii.?1

Pataisyk Stogų ir
RYNAS DABAR 

pašauk mus dykai 
mų. §15 m?tąi pątyrimb. b?

stogų dengiąs,
• ' . • ‘ \ '• T ‘ z?"’ I

Leonas Roofįng Co.
3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250

16-20
NEW YORKĄ

..i,n>. ijjįjajj.m, mti i"1*'1!1 ........- 

".'..'.k iwe»ff<i,iX,'J...'., -... ..... .

PJGIĄUŠIA.S COACH BILIETAS
Apl. ChkMa 9:40 AM įl|:20PM 
p^..(cUy4^h 5^9J

Yi^^8:i2 AM J 5:42 AM
KELIAUKIT PATOGIAI

Ąjy Cęuditioned Vagonuose
Bągąžąš ©ąsnsti iš jūsų
rezfcbmcųcs tiesiai į wvų pne-

. plauką Nęw Yorke.
Pasįtarkit su savo Laivų Agentu 

irbą LABASIS .2780 
NICKEL PLATE

- ROAD
..................

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
iH '’ i ■ '* „ ' < \

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LĄIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE . ■
DIENĄ IR NAKTĮ 4 - 

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

' LAFAYETTE .0727 •/
♦ i lt    ' i l' III       I I    HM

»T Y-c r 1 4 koplyčios visose'.Vi—Chicagos dalyse
«P***r~ 1 . vv
fKIąųsykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. Vakaro iš W. H. F, C. stotįes (1420 K.) — Pranešėjas 

’r P. ŠALTĮMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

IJdieęto 
Kamb. 
Nąųių

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

ofisąę—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofįs.as—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telępbone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res, 6515 So. Rockwell St.
* Telępbone: Reifablic 9723

KL. JURGELIONIS
’ ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Te). Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
' Room 1230

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

AltiU SPECIALIŠffl

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 Haląted St.

Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So, Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

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
PHYS1CIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

Birž., Liepos ir Rugp. bebus 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, nęrvuptu- 
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. 
Nedčlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

I

Tel. Boulevard 5914. Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 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. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

' Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

MNimi .'R1

*•

8

?__ _*"r***r

Pipto Siuntimo įkyrius 
yąiąs kasdien nuo 8 v. ryto 
iki S yąj. yąk/ Ne4eUomis 
nuo 9 ryto jĮd t y. py p.

W-

LIETUVIAI

Lt-•j - '____

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Co*r. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvyood 5107

. Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ' ir nėdėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So, Califėrnia Avenue

Telefonas Republic 7868

TURIME
U7 VISOSE MIĘSTO 

dalyse.

I, J. ZOLP
1646 Wešt 46th Streęt

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

... ji A. MASALSKIS
3307‘Lituariica Avenue Phone Boulevard 4139

t* t. v trr

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. M. SKUDAS
718 West 18tl£ Street Phone Monroe 3377

f..tt"\ Frryvirjaf!“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937 

SUNSET DARŽE 
135th ir Archer Avė,

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitu metų indėlius
MUSŲ NARIAI GAVO .. . ...ta

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukit# 
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, I.OAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

(JMEMBER FEDERAL HOME LQAN SYSTEM) 
1739 So. Halsted Street

NARUI . Ambulance
Chicagos, Patarnavi

mas Dieną

Laidotuvių '
Direktorių '
Asociacijoj

3319' Lituanicą Avenue^ *-

£348 So. Califdrnia Avenue
-. ' ' ■ ■ U' * ■ - - -

KOPLYČIAS

Yards 1139
Phone Yards 1138

Į L LIŲLEVICIUS
Phone Lafayette 3572

A. PETKUS

Boulevard 4089

Ofisas ir

DR. G: SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

—

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 -West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Eųst 1081h Street

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

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

Phone Hemloek 2061
DR. JOSEPH KELLA

dentisTas

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

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos * 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
~ T'  ------------------------------------- ------- •"   ................

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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 SUGRJŽP 

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

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

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

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.
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Pyragiaus-Oškinio Aviacijos 
Dienos Atgarsiai

- i

Rengimo ir Priėmimo Komitetas Didelis 
Saumylys; Betvarkė Airporte

patėmyti. Artinantis

Nors “N.” jau buvo rašyta Palydovai su Oškiniu ėjo to- 
apie praėjusią Aviacijos Dieną, liau, ar neras. kur užkandžių, 
kuri įvyko liepos 18 d., Stin- Mat; tenai specialės valgyklos 
son Aerodrome, Lyons, Ilk, vie- neteko
nok aš, noriu pridėti kelias sa- prie baro, jie vos ant kornų 

. Dieną rengė ir.neužmynė Vanagaičiui, čia jau 
Lietuvos sportininkams pasirodė beesąs besisukinėjus 
komitetas, kurio prie- visas Komiteto štabas. Pir- 
stovėjo advokatas Bor- miausiai pamatęs lakūną, Va

nagaitis, kaipo savo rųšies pa- 
. UXT„- v. -v sekėjų vądas, tuoj griebė jam Pirmesnio “N. rašinėlio au-! , . ...... ... . , . , , , uz rankos, saldžiai komplimen-toni.*s, kai kuriuos dalykus ne- L j • j. >; , J ituodamas ir perstatė savo ko-

pastebej0- llegoms.
Pirmiausia, ten buvo didelė 

betvarkė iš komiteto puses, ti- 
kietų pardavįme ir jų atėmi
mu. Aiškiai matėsi, jog tas 
komitetas nesugebėjo dalykų iš 
anksto sutvarkyti, o gal jam 
truko patyrimo tuose dalykuo
se: — kaip tai prie vartų, prie 
pardavinėjimo tikietų ir ben
dros tvarkos 'visam kame, iš
skyrus, barą, suprask, alaus ir 
degtinės bizny.

Ūpo Gadintojas
Bet už vis labiausiai tos 

nos publikos gerą nuotaiką 
dino pats komitetas, savo 
rius ir draugus per garsiakal
bį dažnai garsindamas. Tai 'že
mos, pigios rųšies rekliama...

Svarbiausia tos dienos pro
gramų dalis bifvo pamatyti 
Lietuvos sklandytojus padan
gėn išsikėlusius.

Garsusis Europos sklandomo 
titulo laikytojas, leitenantas 
Oškinis išsikėlė į padanges ga
na anksti iš ryto, ir ten sklan
džioje lyg tas aras... — viršui 
aerodromo, net per keturias ir 
pusę valandos. Tuo metu vi
sos publikos akys buvo /nu
kreiptos į jį. Vadinas,. susirin
kusieji Lietuvos lakūnu? domė
josi...

Jo drąsų žygį įvertino.
Vėliaus išsikėlė ir jo kole

ga Pyragius, kurs ore neilgai 
išbuvo, bet 
šposus ten 
laimingai 
Susirinkusi 
nu, taip antru labai domėjo
si, o tuo tarpu ten esantis gar
siakalbis neprabilo apie jutos 
nei žodžiu.

vo pastabas, 
tvarkė 
priimti 
šakyje 
dehas.

die- 
ga- 
na-

labai stebuklingus 
darė. Po to sau 

žemyn nusileido... 
publika, kaip vie-

Oškinis ir Komitetas

įS«į|»į
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KUR ŽUVO MERGAITĖ — North Shore gelžkelio 
bėgių ir Woodlawn avenue kryžkelė, prie Glencoe, III., 
kur traukinys užmušė 12 metų mergaitę, važiavusių dvi
račiu, Frances Goodrich.

Tuo tarpu palydovai, pasto
vėję užpakaly, nes jiedviems 
Vanagaitis tyčia ar netyčia at
suko nugarą ir manydami, jog 
jiedu savo pareigas yra atli
kę, nuėjo toliau... Aš irgi ma
niau, kad čia Komitetas tin
kamai lakūną prižiūrės, aprū
pindamas gardžiais pietumis.

“Šįryt Dar Nevalgiau”
Bet nepraėjus 10 minučių, 

ir vėl susitinku abudu lakū
nus prie hangaro-garažo besi
kalbančius. Teko nugirsti: “Kad 
aš šįryt nieko dar nevalgiau”. 
Man priėjus arčiau, žinoma, 
buvo jau kita kalba... Aš sau 
vienas pamaniau — “tai tau 
ir komisija... Nei tiek nesu
pranta, kad reikia svečius tin
kamai pavaišinti (pavalgydin
ti)”. Tėmiju kas įvyks toliau*. 
Paprastai, pabaigoj visados 
prieinama prie geros tvarkos. 
Maniau, kad Komitetas bent 
dabar sugebės atatinkamai juos 
pagerbti...

Bet kur tau. Publikai bai
giant skirstytis, žiuriu, ir mu
sų lakūnai su valyzomis ir 
tais pačiais palydovais, kurie
pirmiau juos prie baro atly- vo nervų negadinau, 
dėjo, arba geriau pasakius prie Daiig Matantis.

----------------------------- ;---------- -----------------------

Komiteto. Jie vėl praėjo pro 
garsiakalbį ir pro nekuriu‘os 
Komisijos narius ir taip visi 
keturi nužygiavo prie stovin
čio automobilio, susėdo, pasa
kė sudie ten keliems iš publi
kos stovėjusiems žmonėms.

tiek supratimo?
tik šaltas prakaitas 

pamanius, kad tokius 
vyrus, atvykusius iš

Daug Lietuvių 
Guli Hines Karo 
Veteranų Ligoninėj

Tik
Kai kurie serga nepagydomo
mis ligomis; guli 5-6 metus.

Kaip rašo korespondentas 
iš ligoninės, ten visi yra vie
nodai prižiūrimi. Nereikia jo
kios politinės protekcijos ar 
pažįstamų. Daktarai yra geri 
ir jie daro ką tik gali, kad li
goniais pagelbėti.

“Atvežtas į ligoninį, sako 
(korespondentas, “aš nežinojau 
tvarkos,, ir vienam daktarui 
pasiūliau $25.00 už priežiūrą. 
Tas man atsake, 'Ar tu nori, 
kad aš darbo nustočiau?’ Ki
tam pasiūliau $50, bet ir tas 
pasakė, kad ‘Mums užmpkesnio 
nereikia, mes gydom ligonius 
neimdami iš jų atlyginimo’. ”

Tarp lietuvių, kurie guli 
Hines ligoninėje, yra šie as
menys :

Antcn Morkevich, 4408 So. 
Tąlman avenue;

Joe Karceka, 10538 S. Wa- 
bash avenue;

Martin Schuntchs, 4012 So. 
Brighton Place;

Bruno Yuknis, 3251 South 
Union avenue;

Mike Masokas, 3360 South 
Lowe avenue;

John
Street;

John 
Illinois;

Mike 
Valley;

Anton Astramskis, 
Ruble Street;

Dambrauskas, iš 
ir Jchh Snarskies, iš

Joe Kūra, 2519 - West 71st 
Street.

i

ATNAUJINKIT SAVO LINOLEUM
WITH

SUGRĄŽINA SPALVĄ JŪSŲ NUBLUKUSIAM, NUDĖVĖTAM 
LINOLEUM. PADARO LENGVĄ NUVALYTI 

------ REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND ------ -

Budries, 728

Wetkus,. iš

E. 90th

DfeKalb,

Papląuskis iš Spring

Mane 
išpylė.... 
garsius 
Lietuvos, o tik taip musų Ko
mitetas juos įvertino...

Argi visi komiteto inteligen
tai, teisių ir mandagiVmo žino-* 
vai ir kiti profesionalai ir biz
nieriai Komiteto nariai tik 
tiek tesuprato apie tai kaip 
reikia priimti tokius svečius...

Gaila, kad į kitus sportinin
kų parengimus negalėjau atsi-. 
lankyti ir ten pamatyti komi
teto apsiėjimo... Jeigu visur 
taip pasielgė, tai jaučiuos, ge
rai, kad nemačiau ir 'tuomi sa

ulines Memorial ligoninėje, 
kurią federalė valdžia užlaiko 
karo veteranų gydymui, yra 
didelis • skaičius lietuvių. Ligo
ninė randasi Chicagos prie
miestyje Hines, , (netoli May- 
wood), prie Roosevelt Road.

Kiek išviso lietuvių ligonių 
randasi ligoninėje, negalima 
sužinoti, nes daugelis nesisako 
esą lietuviai. Vieni vengia sa
vo tautiečių, kadangi, serga ne- 

t užši- 
kitų

1627 So.

Chicagos 
Chieagos;

Po neilgos valandėlės, gana 
tolokai nuo publikos sėkmin
gai nusileido ir leitenantas Oš
kinis. Jį pasitikti* nubėgo bū
relis žmonių ir poras automo
bilių. )

Tikrai buvo manoma, kad 
ten vyksta automobiliais pri
ėmimo Komiteto nariai. Betgi 
pasirodė, kad tai buvo aero
dromo darbininkai. Jie parve
žė sklandytuvą, o paskui juos 
ėjo pati tos dienos žvaigždė 
— Oškinis, lydimas dviejų 
tvarkos palaikytojų — legio
nierių. Praeinant visą didžiu
lę minią, niekur nesimatė Ko
miteto narių. Tuo metu pati 
publika nieku buvlu negalėjo 
dasiprotėti, jog čia pro ją ei
na tas 'pats asmuo, kuris per 
keturias ir pusę valandas, iš
kilęs padangėj — 10,000 pėdų 
aukštumoj, šiurpulingu budu 
juos žavėjo; Aišku, jeigu ta
me momente butų garsiakal
bis publikai pranešęs, jog, čia, 
pro ją žygiuoja lakūnas Oš
kinis, publika butų turėjusi ge
riausią progą, ne tik' jį asme- 
hiai pamatyti, bet butų di
džiausiomis ovacijomis jį pasi
tikusi.

Bet publika buvo apvilta, 
nes .garsiakalbis apie tai ne
pranešė nei vieno žodžio.

Nei “Sandvičio”...
Tai matote, kokio kredito 

yra Verti garsiakalbio vedėjai 
ir Komiteto nariai. Bet tai dar 
ne viskas.

...............-........................... ■... .......■■■-=3

Ižiūnko Pedlioriai
Mes ieškom geru, pastovių Džiunko Pedliorių, kurie nori susitarti su 
gaivia ištaiga, siūlančia geriausias kainas už visas popieros stako 
ryšis ir norinčia padaryt'metam kontraktus, paremtus marketu, ir 

imti popierą VISĄ LAIKĄ, nežiūrint aplinkybių.
KAINOS PEDLIORIAM:

Miašyta popiera ..................$ 6.00 tonui ir aukščiau
Laikraščiai ...... ................... $ 7.00 tonui
Gorrugated       $10.00 tonui ”
Maišytos knY8os -................ $13.00 tonui ”

Viršuj, paduotos kainos ima veikti tuojau. Mes taipgi padedam sufi- 
nansuoti bizni kiekvienam norinčiam atidaryti junk shop ir picker 
shep» Mes apsaugosi m pikerių Šapas, norinčias tvarkyti pedliorius.

ĮRENGIMAI GREITAM IŠKROVIMUI.

Thomas Paper Stock Co.
841 West 22nd Street

Tel. Sceley 7565

NAUDOKITE A || Bj| V M 
VAISTUS, kuriuos fajĮĮfl i II

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb arbatą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykįte nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS. Savininkas

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,^00,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kinės ir, pluml?ingo reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

išgydomomis ligomis, kiti
gina esą lietuviais' dėl 
priežasčių.

Kai kurie ligogys guli 
ninėje po penkis, -Šešis ar

Garsinkitės “N-nose”
ligb- 
dau-

NAUJA, GRAŽI, DIDELE

BUDRI KO RAKANDU KRAUTUVE
pasiūlo rakandus liepos menosi iš negirdėtai žemas kainas

.W ..

««a®a»si

Įį&Mjjr-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

50 PAKLOK SETŲ PADARYTU 
ANT UŽSAKYMO PO

$59-00
RADIOS, REFRIGERATORIAI, SKAL
BIAMOS ir PROSINIMO MAŠINOS 

parduodamos su dideliu pinigų 
sutaupymu. ,

MUSU SPAUDOS DARBU

I KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR 

labai 
nupigintos!

H > • Ateikit ir susipažinkit su musų Nau- 
H ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi- 
H giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

| UŽSAKYMUS I KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted Street - 3409- U ^o. Halsted Street

SUDRIKO PROGRAMAI: Nedėtomis iš "Stoties WCFL — 970 Kil., nuo 7:30’ vai. vak.
Panedčliais ir Pėtnyčiomis iš stoties V/AAF — 920 Kil., nuo 5 vai. vak.
Ketvergais iŠ stoties WHFC — 1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

■ NAUJ8EMOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

jūsų užsakymą.

B9MEB
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Entered as Second Class Matter 
Mare h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. orider the aet of 
Mareh 8rd 1879.

Sahacrlption Rataa:
18.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per copy.

HAUJIKNOS
ila Uthaaaiaa Daily

Pvbliahed Daily Eaeept Snnday by 
fbe Litbuaaian New« Pub. C*, Ine.

1789 Soath Raktai Street

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. .75
.tuvoje ir Kitur uialeniuos.

(Atpiginti*) 7

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bčn- 
drovi, 1739 S. Halsted St., CnicagO, 
III. Telefonas Cansl 8505.

Vbskyėe kahhit
Chicagoje—paltą:

Metams $8.00!
4.00
2.00
1.56

.75

8c
18c
75c

Pusei meti •••••••• ••• •
Trims mėnesiams--------
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per iineliotojus 
Viena kopija__ —
Savaitei -
Mėnesiui ---- r - -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams • • •••••••• ♦•••••#<
Pusei metu 
Trims mėnesiams . 
Dviems mėnesiams 
Vienani mėnesiui 
Lietuvoje ir kiti

Metams
Pusei metų  --------....-----------  4.00
Trims mėnesiams ,  ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu SU užsakymu.
i

■ s Ar jie buvo nuoširdus?

f ’ • "

Antradienis, liepos 2?, 193?
■H įĮf '________ \ '________________ _

1i
Dauguma senatorių,’ kurie priešinosi

laišką, tai jisai butų jį paskel- 
bęsį kai tik Leninas mirė, ir vi- 
so pasaulio klerikalą laikrąščilti 
butų tą laišką milionus kartų’ 
perspausdinę. Jbk daug men
kesnių “bedievių” pareiškimus, 
palankius bažnyčiai, kunigai 
panaujoj a savo propagandai; o 
čia sakoma, kad “atsivertė prie 
dvasios šventos” pats bolševiz
mo tėvas!

Be to, tie'neva Lenino žo
džiai visai nepanašus į buv. 
Rusijos diktatoriaus protavimo 
būdą. Leninas sirgo neklaidin
gumo manija, ir jisai niekuo
met nebūtų pripažinęs, kad kiti 
galėjo būti už jį gabesni arba 
išmintingesni. O gailėtis žmo
nių kraujo buvo visai ne jo pri
gimtis. Apie tuos, kurie žuvo 
nuo jo teroro, jisai kalbėdavo 
su pašaipa ir pasityčiojimu.
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Dauguma senatorių,’ kurie priešinosi prezidento 
Roosevelto planui reorganizuoti Vyriausiąjį tėismą, sa
kė, kad teismo reformai padaryti reikią pakeisti J. V. 
konstituciją. Dabar Roosevelto planas yra palaidotas. 
Bet ar bent vienas iš jo oponentų siūlo konstitucijos pa-

Iš jų tarpo negirdėt nė viend balso. O kai preziden
to rėmėjai pradėjo kalbėti, kad dabar reikia pravesti 
kongresu konstitucijos pataisą teismui reformuoti, tai 
ta pati opozicija, kuri kovojo prieš Roosevelto planą, 
pradėjo reikalautu kad kongresas kuogreičiausiai išsi
skirstytų atostogomis. Iš šitokio jų elgesio galima nunia- 
nyti, kad jie nebuvo nuoširdus pirma ir nėra nuoširdus 
dabar.

Amerika susirupinus dėl Kinijos
Valstybės sekretorius Cordell Hull aną dieną pada

rė reikšmingą pareiškimą apie naują konfljktą, kuris 
kilo Azijoje tarpe Japonijos ir Kinijos. Jisai pasakė:

“Kiekviena padėtis, kurioje įvyksta, arba gali 
įvykti, ginkluoti susirėmimai, yra tokia padėtis, 
kuri paliečia, arba gali paliesti, visų tautų teises ir 
interesus. Niekur pasaulyje negali būti rimto gink
luoto konflikto, kuris vienokiu arba kitokiu keliu 
nepaliesttj šios šalįes .teisių ir pareigų.’* r... v.. ■ - J »J.. > • ■ ■■ . v \
Sekretoriaus kalba čia labai diplomatiška, bet jos 

prasmė visai aiški. Amerikos užsienių reikalų vedėjas 
įspėjo Japoniją, kad, jeigu ji kariaus prieš Kiniją, tai 
Amerika gali būti priversta ginti savo “teises ir intere
sus”. Kitaip, sakant, Amerika gali į tą karą įsikišti.

Ar Japonija šito įspėjimo paisys, nežinia. Bet Ame
rikos žmonėms pravartu žinoti, kad kilus tikram karui 
tarpe Japonijos ir Kinijos (o tas karas jau faktinai ei
na) i ji gali būti įveltas ir šis kraštas. Ar žmonės norė
tų lieti savo kraują už kinų reikalus?

4

Aria

ŠEIMOS ATGIMIMAS SOVIE 
TŲ SĄJUNGOJE

žmogus (kuriam bolševikai pri
pažino “teisę” gyventi) gauda
vo iš valdžios tam tikrą porci
ją maišto ir kitų reikmenų. 
Daugelis valgė maistą, paga
rbintą bendrose virtuvėse (“iš 
bendro katilo”), miegojo bend
ruose butiiose. Nebuvo beveik 
riė vieno daikto, apie kurį žmo- 
gus butų galėjęs pasakyti, kad 
iai “‘mano”.

Šitokiose aplinkybėse šeimai 
vietos nėra. Kai žmogus visko 
atsižada arba' kai valdžia iš jo 
viską atima, tai jšnykšta pa
grindasšeimai.

Štai dėiko krikščioniški Me
duoliai/ kurie atsižada “pasau
lio turtų”, turi kartu atsižadė
ti ir šeimos. '

Krikščidhybė pradžioje taip 
pat buvo.priešinga šeimai, kaip 
ir bolševikų “karinis komuniz
mas”, kurigibuvd Vykinamas 
per keletą r metų po lapkričio

perversmo. Kai paskui Leninaš, 
atvedęs Rusiją prie pražūties 
kranto ir kuone numarinęs ją 
badu, buvo priverstas dalinai 
a'tsteigti privatinę nuosavybę, 
paskelbdamas Nep’ą, tai ir šei
mą Sovietų Sąjungoje pradėjo 
atgyti. ;

Prie Stalino, nežiūrint visų 
jo “piatilietkų” ir kolektyviza
cijų, privatinė nuosavybe (var
tojimo srityje) dar labiau iš- 
sipiėtbjo. Užaugo nauja, komi- 
sariška bajorija ir atsirado 
skaitlingas kitų privilegijuotų 
žmonių sluoksnis (gaunančių 
aukštas algas ir kitokius pato
gumus) ; jie turi gražias rezi
dencijas, sočiai pavalgo ir net 
samdosi tarnaites 
bar jau pati sovietų, valdžia 
Stengiasi sustiprinti šeimos iš
taigą. Kas' pirmiaus buvo “bur
žujų prietaru“, -tas šiahdie pa
virto dorove!

IV štai da-

LAIKRAŠTIS SU DIDŽIAUSIA 
CIRKULIACIJA PASAULYJE /

KLERIKALIŠKOS LEGENDOS 
APIE LENINĄ

Neseniai vienas katalikų laik
raštis paleido “antį” apie ta
riamą Stalino motinos testa
mentą. Dabar tas pats laikraš
tis pakartoja franeuzų kunigo 
d’Herbingny pasaką apie Lėni-

Didžiausią pasaulyje cirkulia
ciją turi Londono dienraštis 
“Daily Herald”. Per ketverius 
metus jo kasdien buvo parduo
dama daugiau, kaip du milio- 
nai kopiją.

Savo cirkuliacijos dydžiu ar
čiausia prie “Daily Herald” sto
vi SSRS komunistą . partijos 
centro organas “Pravda”, kur* 
turi 1,700,000 skaitytojų. Bet 
“Pravda” yra monopolinis laik
raštis, nes kitų partijų arba 
srovių spauda Soyietų Sąjungo
je yra uždrausta. “Pravda” ne
turi kompeticijos, o daugelis ją 
skaito da' ir dėl to, kad nori 
pasirodyti “ištikimi” valdžiai.

Londono “Daily'Herald” yra 
Darbo partijos organas ir yra 
aiškiai socialistinio krypsnio. 
Pirma negu jisai įgijo tokią 
milžinišką cirkuliaciją, jisai tu- 

. rėjo atsilaikyti prieš turtingus 
kapitalistiškus laikraščius,, ku
rie duoda savo skaitytojams 
daug įvairios medžiagos ir to
kiu budu juos patraukia.

“Daily Herald” kasdiefa susi
deda iš 20 puslapių. Jisai turi 
specialius korespondentus įvai- , - . - - - . .
riose šalyse ir jo žinias dažnai rėti vengrą mokyklos draugą?) 
perspausdina užsienio spauda, butų gavęs nuo Lenino tokį

“Vienas Vengrijos kunigas^ 
kuris buvo Lenino mokyklos 
draugas, gavo nuo Lenino 
prieš pat jo mirtį laišką su 
nepaprastu pareiškimu: ‘AŠ 
padariau klaidą. Nėra abejo
nės... daug žmonių. buvo 
priespaudoje, reikėjo juos 
išlaisvinti, bet musį^netoda 
paleido naujas priespaudos ir 
žhdymo formas. Tu tai žinai, 
ir
šmėkla primenanti man / ne
suskaitomą daugybę aukų 
kraujuose. Kas buvo reikalin
ga išgelbėti Rusiją 
dabdi* jau per vėlu —- tai' tū
loti' dvyliką v vyrų kaip .šy. 
Prahsiškds Asyžietis. ^Tiktai 
jie butų išgelbėję Rusiją?

Aišku, kad tai yra fabrikaci
ja. Jeigu tas Vengrijos kunigas 
(o Leninas Vengrijoje nesįmo- 
kino, tai kaip jisai galėjo tu-

tai yra mano mirtina

- bet

Vienas latvių, žurnalistas, ap
lankęs Sovietų Sąjungą ir pa
studijavęs dabartinį jos gyve
nimą, pastebėjo, kad bolševikų 
imperijoje atgijo šeima. Jisai, 
kaip paduoda “Lietuvos ži
nios”, rašo, vkad Sovietų Sąjun
goje visai pasikeitė santykiai 
tarpe tėvų ir vaikų; vyrų ir 
moterų persiskyrimai yra: ap
sunkinti; valdžia skatina šei
mas auginti daugiau vaiką ir 
net duoda už tai premijas.

“Ilgą laiką”, sako tašai 
žurnalistas, “komunizmas ko
vojo su šeima. Dabar mątyti, 
kad jis tą kovą pralaimėjęs.

“Tai reiškia, didysis takti
kas Stalinas pats išsižadėjęs 
tos koVos, kad plačios liau
dies masės nepritaria šeimos 
ardymui. Tų kovų karščiau
sias laikas buvo taip vadina
mojo kariškojo komunizmo 
metais, 1918—1922 m. m. 
Tada atvirai ir negailestin
gai buvo k’bvojama' prieš tė
vą ir motiną. Paprastas reiš
kinys buday^i^kad sunąs. ir 
dukterys įskųsdavo tėvus ir 
motinas politine iieištikiniy- 
be. Buvo ‘ daroma visa šeimai 
sugriauti. Sutuoktuves ir ly
tinį gyvenimą. paskelbė visiš
kai privatiniu reikalu ir išsi
žadėjo visų Vakarų Europos 
moralės pagrindinių dėsniui 
Sutuoktuves galėjo registruo
ti, bet-galėjo gyventi ir neri* 
registravus. Kiekvienas ve
dusiųjų galėjo vadintis savo 
senąja pavarde, žmona galė
jo priiinti vyro pavardę, o 
galėjo ii* vyras priimti žmo
nos pavardę. v

“Persiskyrimas įvykdavo 
tokiu paprastu budu: vienas 
vedusiu j ų atvykdavo į vedy
bų registracijos skyrių ir 
pranešdavo norįs persiskirti. 
Valdininkas įteikdavo jam 
raštelį su antspaiida, o ant
rai pusei, vyrui ar žmonai, 
atvirute pranešdavo, kad ve
dybos perskirtos, ir tuo rei
kalas būdavo baigtas.”
Rašytojas nepaaiškina, kodėl 

šis šeimos griovimas dabar Ru
sijoje yra sustabdytas. Jisai 
sako,* kad komunizmas “pralai
mėjo kovą su šeima”, nes pla
čios liaudies masės nepritaria 
šeimos ardymui. v

Bet kodėl masėš nepritaria? 
Ir kodėl polševikai pirmiatis 

kovojo prieš šeimą? Juk butų 
juokinga priimti tą kunigišką 
teoriją, kad komunistai ardė 
šeimą dėl to, kad jie “bedie
viai” xįr todėl neturi dorovės. 
Stalinas ir šiandie tebėra' “be
dievis”, o betgi jisai jau ž^uri i 
šeimą visai kitaip.
' Priežasties, kad įvyko tekia 
didelė atmaina bolševikų’ pa- 
žvalgose į šeimą, reikia ieškoti 
ekonojninėse sąlygose.

Pradžioje bolševikai bandė 
įvesti komunizmą visose gyver 
nimo srityse — įne tilį;; prąi^id- 
nėj e, suąisiekime, f pr ekyio j e ir 
žemės ūkyje, bet ir privatinia
me gyvenime. Viskas buvo imU- 
ma bendroji - nuosavybėn:^ ir gy
venamieji namai, ir maištas, ir 
rūbai, ir rakandai. Kiekvienas

o betgi jisai jau žiuri i

Lietuvos Naujienos
DIDYSIS LIETUVIU KALBOS ŽODYNAS

Netrukus bus paruoštas spaudai, jau surinkta 
per 200,000 lietuviškų žodžių.

, . ■ ' * » ■

Jis turi mirti
; ,"V'-!'>

(Musų specialaus bendradarbio Lietuvoje)

grožinės literatūros RI MIRTI — romanas, tiražas 
o tik jos skaitytoj aš 
Lai bus man leista 

ne recenzijos pavidale, bet šiaip 
jau publicistiniai keletas pasta
bų dėl vienos Lietuvoje išėju
sios knygos tarti.

Jei kas iš Lietuvos patentuo
tų kritikų šias ma’no pastabė
lės skaitys, lai man atleidžia, 
kad įmuosi šio darbo. O vien 
rašau‘ tik todėl, kad daugiau 
kaip įsitikinęs esu, kad atlapus 
Atlanto vandenyno gyvėlią mu
sų broliai trokšta pažinti Lie
tuvą, ją suprasti, pamatyti ir 
su jos dvąsįa, susipažinti. Juk 
anapus Atlanto musų broliai 
gyvenantieji turi daugiau dien
raščių^ jie, didesni, jų tiražas 
gausesnis, ;negu čia Lietuvoje. 
Nesakau, kąęl iš viso tenais bu
tų didespįsj skaitytoj ų skaičius, 
o ypač iietoįšjios kriygos skai
tytojų skaičius. Bet jei Lietu
vos, o ypač grožinės literatu- 
i?os knygų skaitytojų skaičius 
tenais mėnfesnįs, tai tik todėl, 
kad LietuVOš literatūros kriti
kai Veik nebiėgina š. Amerikos 
lietuvių laikraščiuose su savo 
plunksna pasirodyti it jų dien
raščiams straipsnius parašyti. 
Juk be daugelio kitų kelių tik 
per grožinę litęarturą galima 
afčiau ir, sakysiu, nuodugniau 
pažinti gyvenimas, o šiuo atsi
tikimu Lietuvos gyvenimas. 
Bet musą kritikai, gal vieni iš
didumo dėlei tenais nerašo, o 
gal kiti neprisirengia, o treti 
iš viso* yra, užsidarę Lietuvos 
sienosė, ir jie tautos reikalą 
bendrumą supranta tik Lietu
vos sienose, o jau kas už tą 
sieną — jiems labai sunkiai va_ 
žiuojasi, kad ir tenais esama 
lietuviško gyvenimo, kad ir te- 
naiš skamba lietuviškas žodis 
ir tasai žodis savo lietuviška 
dvasia kopia vis į aukštesnes 
pakopas ir siekia vis didesnią ir 
didesnią kiilturihią laimėjimų. 
Bet šitie literatiniai bei kultu- ■ • ■' ■ •• ' ■ /i t •> 1
riniai laimėjimai daugel atvejų 
čia Lietuvoje visai nėra paste- 
biami. i

Štai turiu galvoje kad ir iš
ėjusį anuomet “Naujienų” 
švenčių numerį. Kiek tame nu
meryje butą įdėta tikrai gra
žių dalykėlių, o ypač K. Jur- 
gelionieš. Kokiu dideliu pasi
tenkinimu ir pasigrožėjimu 
skaičiau jo įtiktai šaunias eiles, 
parašytas laisvamanių kapų pa
minėjimo proga.

Lietuvos .poetoms dar, daug 
reikėtų paprakaituoti, kad to
kias gilias, prasmingas, gra
žiai skambančias eiles parašy
tą ! ' . ■ '

, 'Į’ąigįi, vien noro vedamas, 
i/ad i anapus jĄtlanto: į vandenyno 
ąyven^niįėjr įmusą tautos bro
liai geriau galėt ųpažiptį nū
dienį musą Lietuvos gyvenimą 
imuosi paminėti tikrą išėjusi^ 
Lietuvoje knygą — JON^S

Nesu 
kritikas, 
mėgėjas.

Lietuvoje knygą
MARCINKEVIČIUS — JIS. TŪ-

3000^ viršelį paišė dailininkas 
Virakds, spaudė Raidės koopė- 
ratitlė bendrovė, išleido Spau
dos Fondas. 3 lt. Puslapių 238.

Pirmiausiai kelis žodžius apie 
tos knygos autorių — Joną 
Marcinkevičių. * Visai čia nesu 
pasiryžęs rašyti jo gyvenimo 
aprašymą, tik pasistengsiu su
teikti keletą ir gal jau ne taip 
tikslių žinių iš io gyvenimo.

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų metu Jonas Marcinkevi
čius (tiksliai nežinau už kokius 
darbus) pakliuvo į lenkų kalė
jimą. Tuo metu, tų aistringų 
kovų metu, žmogus greit galė
jo pakliūti j kalėjimą, galėjo 
būti teisiamas ir net sušaudy
tas. Rodos, kas tai tuomet pa
našaus Jir su Jonu Marcinkevi
čium buvoį b i rodos, kad lenkai 
buvo pasiryžę jį suskudyti, 
bet jis iš kalėjimo paspruko ir 
čia Lietuvoje 'atsidūrė. Bet ir 
Lietuvoje jo laukė didelė nelai
mė, toji nelaimė, kuri jam vi
sam gyvenimui) uždėjo skaudžią 
antspaudą. Jonas Marcinkevi
čius čia Lietuvoje buvo suim
tas ir j,au teisiamas kaipo Len
kijos žvalgas, atseit, Lietuvos 
valstybės išdavikas. Ir čia jam 
gręsė mirties bausmė, bet ga
vo penkiolika metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, iš kurių de
šimts metų atsėdėjęs buvo iš 
kalėjimo pakistas. Vėliau, ro
dos, vėl įkalintas ir vėl paleis
tas. Jau kalėjime būdamas Jo
nas Marcinkevičius mėgo sekti 
nusikaltėlius ir juos studijuoti, 
su jų gyvenimu arčiau susipa
žinti, ir susipažinti ne kaipo 
nusikaltėliais, bet kaipo su 
žmonėmis, kuriems teko vieną 
ar kitą kartą, gyvenime paslysti 
ir kartais A labai skaudžiai pa
slysti. Ne visuomet žmogus gy
venime paslysta, kad jis butų 
tik piktos valios vedamas vi
suomenei blogus darbus daryti, 
kartais paslysta tik dėka tam 

‘tikrų gyvenimo apystovų susi
dariusių, arba į kitą pinkles 
įveltas. , • •

šitai ir patsai Jonas Marcin
kevičiui labai gerai žino ir sa
vo kailiu Visa tai yra pergyve
nęs ir išmėginęs. >

Iš kalėjimo įšėjęs, jis pradė
jo rašyti, iš’ pradžių labhi ne> 
drąsiai ir kukliai. Kas gi tuo
met notėjo jo raštu sudėti, spau
sdinti? Juk visi turėjo galvoje 
jo skaudžią praeitį, kuri sakė, 
kad jis Ruvęs Lietuvos valsty
bės išdavikas, tarnavęs sveti
mos valstybės reikalams, o ypač 
lenkams. „ «

Betgi Jonas Marcinkevičius 
miklia skvo plunksna, savo, 
darbu, o ne kitų .protekcija įsi
laužė į? redakcijų duris ir jo 
raštai buyo dedaniiį. o. buvo de
dami todėl, kad jie įkaity to jų 
buvo laiikiapli. Vėliau jau^Jp- 
naš? Marcinkevičius pasirodė li
teratūros rinkoje su savė roma-

Pilną lietuvių kalbos žodyną , 
buvo pasiryžęs paruošti žymu
sis musų kalbininkas Būga. 
Tam tikslui jis pradėjo rinkti 
medžiagą dar prieš Didįjį ka
rą' ir surihko jos gana daug. 
Tačiau Bu*gos darbą nutraukė 
mirtis 1924 m. Jo surinktą dar
bą paėmė švietimo ministeri
ja, nes žodyną^ tui’ejo būti vis 
tiek išleistas. Pilnus savo žo
dynus turi visos kultūringos 
tautos. Negalime ir mes tokio 
žodyno neturėki. Po kurio • lai
ko buvo sudaryta žodyno re
dakcija, kuri pradėjo dirbti ir 
ligi šiol padarė tiek, kad žody
nas yra jau pradėtas spaus
dinti.

šiam didžiajam musų kalbos 
žodynui yra naudojama kaip 
pagrindas Būgos surinktoji 
medžiaga. Nors Būga paliko 
surinkęs kelias dešimtis tūks
tančių žodžių, bet pasirodė, 
kad tai ne visi musų kalbos 
turtai, žodyno redakcija ryžo
si medžiagos išteklius papildy
ti ir surinkti visus musų kal
bos žodžius. Tuo tikslu pasi
kvietė talkon visą inteligenti
ją. Be to, ji išrausė 
sų rašytojų raštus, 
kad nepraspruktų 
lietuviškas žodelis.
naudoti ir dar dabar yra 
dojami visi šaltiniai, nes 
dynas turi išeiti pilnas.

Kiekvienas gali suprasti, 
rinkti medžiagai reikėjo ne 
vienos dienos ir ne vienerių 
metų laiko. Dėl to ir žodyno 
išleidimas taip ilgai trunka. 
Tačiau platus medžiagos rinki
mas nęra vienintelė gaišties 
priežastis. Daug daugiau laiko 
gaišina žodžių patikrinimas ir 
žinių apie žodžių rinkimą tik
rumas. žodynas bus priemone 
kalbos mokytis. Juo visi rem
sis kaip nesugriaunamu4 argu
mentu. Įėjus žodyno redakcijon 
pirmiausia į akis krinta kele
tas spintų, net sausai prikim
štų dėžučių su kortelėmis, ku
riuose surašyti žodžiai. Korte
lių esama daugiau kaip 200,- 
000. Kiekvienoje kortelėje yra 
parašytas tik vienas žodis, o 
be to, dar pažymėta, kaip jis 
tariamas, ką reiškia ir kurio
je vietoje vartojamas. Daugu
mas žodžių yra aiškus savai
me, tačiau ne vienas sukelia 
ir abejojimų. Neaiškus žodžiai 
yra išaiškinami, pasinaudojant 
visais čia pat tukimais šalti
niais. Bet daugelib prasmės 
nepavyksta susekti, šiais atsi
tikimais yra kreipiamasi į tas 
vietas, kur žodis vartojamas, 
ir prašoma paaiškinimų. Ten
ka rašyti raštus mokytojams, 
kunigams, valsčių savivaldy
bėms. žodžius išaiškinus, jie 
būna grąžinami į dėžutes, kiek
vienas į savo vietą, prisilaikant 
abėcėlės. Paskui surašius juos 
visus iš eilės ir patikrinus, 
duodama ,į spaustuvę rinkti.

žodyną .spausdinti buvo ma
nyta pradėti jau šių metų pra
džioje. Bet jis\nėra spausdina
mas dar ir dabar. Medžiaga 
po truputį eina į spaustuvę, 
yra renkama, bet tai ir viskas. 
Lukuriuojama tyčiomis, ‘ nes 
kasdieną gaunama iš bendra
darbių vis naujos medžiagos. 
Atidavus į c spaustuvę žodžius 
prasidedančius A raide, atro
dė, kad jų daugiau nebeatsi- 
ras, bet ligi šiol pavyko su
rinkti dar 400; Jeigu žodynas 
butų buvęs imtas spausdinti

anksčiau, šių žodžių nebūtų 
buvę galima įterpti ir jie butų 
likę papildomam tomui. Tačiau 
gausus papildymai nėra pato
gus dalykas ir žodyno redak
cija yra nusistačiusi jų veng
ti.

žodyno susidarys keturi di
deli tomai/ o gal ir daugiau 
Tai priklausys nuto tę, kiek dai 
medžiagos pavyks surinkti 
Pirmojo tomo išeinant iš spau
dos reikia laukti sekančių mė
ty pradžioje.

visus mu- 
žitfrėdama, 
nė vienas 
Buvo pa- 

nau- 
žo-

kač

......... .. -r.................--------------------------------------------- f”• L- r 'JT ■
nais, kurijose buvo ;įąįvaizduo- 
jami jvairąs nušikaltėlią ,k^knįų‘
tipai.

(Bus daugiau)

Tsb.

LIETUVOJE GYVAI 
PLEČIAMAS LINU 

ŪKIS
I --------- —-— 

Pereitą sezoną linų ūkis dav 
31 milijoną litų.

Lietuvos Iii
Anglija, tolis
Prancūzija, B<

Pereitas linų prekybos seze 
nas, prasidėjęs 1936 m. spi 
lių mėnesį, birželio pabaigoj 
pasibaigė. Ligi šio laiko iš_uk 
ninku supirkta ir eksportuot 
užsienin 17,500 tonų litų ir pi 
kulų, už kuriuos gauta per 2 
milijonus litų. Pridėjus sem< 
nų eksportą, kuris davė ap 
5 milijonus litų, iš viso lir 
likis davė apie 31 milijoną 1 
tų.

Turint galvoje, kad pas uk 
ninkus dar yra likę apie 1,(M 
tonų linų bei pakulų, kiekyb< 
atžvilgiu Šiemet eksportas b 
vo didesnis apie 5%, o vert 
atžvilgiu apie 15%. Iš • užsi 
nio šį Sezoną už linus’ gati 
daugiau dėl to, kad užsieny 
buvo aukštesnės kainos ir da 
giau eksportuota aukštesn 
rųšių linų.

Didžiausias 
pirkėjas yra 
Čekoslovakija,
gija ir Švedija. Mažesni Iii 
kiekiai eksportuota į Vokie! 

: ją, Austriją, Italiją, Vengri 
ir Suomiją. Anglija ir ček 
Slovakija per pastaruosius ti 
metus buvo pastovus Lietuv 

' linų pirkėjas. Tuo tarpu Su 
' mija ir Švedija linų 

padidino,' o Belgija ir 
zija sumažino.

Reikia 'pastebėti, 
šiemet eksportinių linų koky- 

■ žymiai pagerėjo, tačiau užsi 
. nio pirkliai vis dar pastebi Li 
į tuvos linų pluošto 
, šiurkštumą. Turiht 

je, Lietuvoje plačiu 
dėtas linų kokybės

, darbas. Krašte, gerinama pag 
rintų^ linų sėkla. Su pašalp 

, mis pernai pastatyta 130 p 
tobulintų jau’jų ir įrengta ap 
1000 linų mirkyklų. Tiek p 
jaujų . ir mirkyklų bus įren 
ta ir šiemet. ,

Be to, žemės Ūkio Rum 
steigia specialę linų apdirbir 
įmonę, kurioje bus atliekai 
įvairus linų apdirbimo bei p 
ruošimo bandymai. Jeigu t 
bandymai pasiseks, tai galim 
dalykas, kad tokių įmonių b 
įsteigta ir daugiau įvairio 
krašto vietose. Jos supirktų 
ūkininkų nurautus litu 
ir juos, tinkamai perdirbtų 
paruoštų eksportui.

Šiais metais Lietuvoje Iii 
pasėta apie 10% daugiau, n 
gu pernai, žymiai daugiau p 
sėta vakarinėje Lietuvos dtd 
j e. Pernai linų posėliąi '$e) 
apie / 9O,Q0p hą, į tad:?: šiėm- 
maždaug apie 100,000? helętąi 
ipldto;,'■■■■* / M kįo * t ’TsSi 

Ari; ;rii

pirkin
Prane

kad\ ji

šiokį to 
tai galv 

mastu pr 
gerinin

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

V
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IR KULTŪROS DRAUGIJA
Canal 0117 — Atdaras ketvergais 1 visą

P. MILLER, finansų sekiatorius
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ 
DRAUGIJOS OFISAS, 1733 -South Halsted Street. Telėfonas 

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

T r

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGI S, Dr-jbs Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA KfSYNAI
Kpnkursantai, kvotos, įrašyta narių 

NARIŲ 
MIESTAS KVOTA

Chieago.... 200....
Chieago.... 225.... 
Chieago .... 225 .. 

Chieago .... 
... Cicero .. 
.. Cicero_
Roseland ..

.........Waukegan .... 
.......... Chieago ..

............... Cicero ....
........... Chieago .... 35..., 
...............  Gary.
........... Rockford
Chieago Heights2

KONKURSANTAI 
Benediktas Vaitekūnas 
Petras Martinkaitis-Senas Petras 
Frank Bulaw .........................
Vincent B. Ambrose ..............
Kazimieras Jokiibka ............ .
Anna Marion Ascilla .... ..........
Stasys Jurčis ...................... .....
P-lė Suzana L. Gabris..............
George Izbickas ......................
Joseph Augaitis ........ . ............
Joseph Ascilla ...................... . .
Antanas Steponaitis ................
Stasys J. Petrauskas .............
Juozas Albauskas ......’..........
John Šiužąs ........................... .
Louis Antanavičius .................
Petras Galskis ........................
Adomas Markūnas ................. .
Antanas Vesbaras ................
Kazys Steponavičius................
Jonas Aseilla ...... .....................
Thomas Šalkauskas ................
Povilas Milaševičius ......... .. . .
P-lė Jennie Ldurel ........... .....
P-le Josephine Miller ............

<• Peter Giniotis" .............’:_1„....... 
( P-nia Petronėlė Markauskas . 

Petras Lapenis .................
Stasys Mockus .........................
Chester Prakurotas ...............
Adolph Kaulakis ................. .
John P. Griciunas ......... ..........
P-lė Antoinette Kacevičius ....
Walter Turner.... .....................
Alex Ambrazevičius ............
P-nia 
Peter 
P-nia 
P-nia / 
Andrius Naikelis .........
Jonas Kuolas ...............
John A. Grakey .........
Frank Klikna ................
Jonas Senauskas ........
Stanley Statkevich ...... 
Jonas Pateliunas .........
P-lė Anna Karėta......... .
Jonas Cinikas ..............

, Antanas L. Skirmontas 
P-lė Aldona Miller .... 
P-lė Milda Baronas ...... 
P-nia Julia Luketis .... 

• Vincas Cernauskas .... 
John Sedowski .........
Narių ne

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

Kvotai trūksta ............................
P. S. 1. Kiekviena^ konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame barikiete, Vtai|. 
konkursantų prasme suaktyvinti savo .veiklą konkMr$> darbe, 
stengtis išlyginti kvotą Ugi gruodžio 11, d., 1937. Cia>nustat^tOš 
narių kvotos konkursantams daugiau nebus* pairiainotaos. t ■ .

2. Visi nauji nariai^ įsirašę Draugijon nuo vasalo, 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.50 nettiokia- 
mai | Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikietą hembkahidi 
tisi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

v s
3. i Nariais priimami Draugijon — vyrai ir mėtefrys įjuo 15 

ftii • 48 ^riictų hmžiausi Gaįiiųa įsirašyti Draugijon ’ per rtiusų kon^ 
iurąąntus; pėt Draugijos nąriuą arha: reikia ątvyktj asmeniška 
f Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais/ ir penktadieniais 
huo* 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 
yai vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.
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Rašo Baroh Voh Pliokšt.
Chicagos Lietuvių Draugija 

paskyrė Lietuvių Uhiversitęto 
Studentų Stependijos Fondtii 
$50;00. Pradžią gera, ar ne? 
Kas daugiau? 

X X X
Atro'do, kad Lietuvių Dra

matiškam Rateliui kitą sezoną 
reikės sulošti teatrą šešioiikoj 
kolonijų, 
rėš būt 
iulturos 
ai.

pasipelnyti. Chicagos Lietuvių 
Draugija yra dalininkė Lietu
vių Auditorijos, bet jOs balsas 
visuomet buvo nereikšmingas, 
— ją' kūrė, valdė ir marina — 
Bridgcporto tūzai.

x x- x
Kai kurii.bs senesnio amžiaus 

Draugijos narius, jeigu pakal
bini darbuotis, tai girdi nu
siskundimą senumu. 

. ■ • ■ f ; 7

Tai daugiau negu įžeidimas 
’sėno amžiaus. Istorija mums 
visai ką kitą sako apie darbš
tumą senyvo amžiaus žmonių. 
Garsiojo' Gladstone’O garbė iš
kilo, kada buvo 80^ metų se
nas; Newtonas būdamas 83 
metų pertaisė trukumus savo 
garsiajam kūriniui — “Pama
tinių . Įstatymų”; Galilėjus eL 
dalmas 70 m. rašė judėjimo 
dėsnių teoriją; Bismąrcko gar
bės žvaigždė sužibo jam pasiė- 
kils 80 metų, Longfellow, 
Tehnyson jr kai kurių kitų žy
mus kuriniai buvo parašyti, 
kada buvo pasiekę 70 metų 
amžiaus. Garsusis Romos ora
torius Cicero yra pasakęs: 
“žmonės panąšųs į gardų vy
ną — amžįuš paneigiu blogą, 
o patobuliną gerą”.

šis Bei Tas
Rašo Dr. A. L. Graičiunas

Soėialis mūšų gyvenimas 
verčia spiestis į grupes, į stam
besnes organizacijas. Musų so- 
cialis gyvenimas šiuo atžvilgiu 
eina gerojori linkmen -

Veikalas lošimui tu- 
pasiulytas Lietuvių 
Draugijų kopferenci-

Auką Lietuvių Uni
versiteto Studentų 
Stependijos Fondui

> ____________

x X X
Lietuvių Kultūros draugijų 

konferencija išdirbs planą sėk
mingam vakarų rengimui — į 
vakarų programus turėtų įei- 
;i paskaitos ir muzikališkai vo- 
jalis programas. .Tokie vaka
rai, be abejo, bus rengiami ko-

Lie-

dar-

onijose, kuriose gyvuoja 
;uvių Kultūros Draugijos.

X X X
Komisija prirengimajam

bui Lietuvių Kultūros Draugi-' 
; ų konfėrencijai' įdirba išsijuo
sus. Konfėrehcijos programa 
>us baigta priruošti dat šią! 
savaitę. Bene bus viena įdo-' 
miausių lietuvių konferencijų, 
tokia kad yra buvusių Chiea
go j e. Apie tai kitu kartu. . ;

xxx
Kitą metą Lietuvoje įvyks 

Dainų šventė, o gal būt ir Lie;į 
:;uvių Pasaulinis 1̂ Kongresas. 
Praeitame Lietuvių Pasaulinia
me Kongrese Chicagos Lietu
vių Draugija turėjo savo at- 
.stovą. Jeigu toks Kongresas 

jus kitais metais, tai nėra abe
jonės, kad Draugija bus atsto
vaujama.

Lietuvių Pirmyn choras sVar-j 
sto klausimą, kad buti| galima 
dalyvauti Dainų šventėje, bū
tent, pasiųsti Pirmyn ęhorą iš
50 dainininkų į Dainų švento. 
Daug Chicagos lietuvių Drau-; 
gijos narių aktyviai dalyvauja 
Pirmyn chore, — mes nesle
piam savo simpatijos Rirmyn 
choro geriems sumanymams. 
Bet deja, mums atrodo, kad 
šis Pirmyn choro planuojamas 
darbas vargiai matys dienos; 
šviesą. Nekalbant apie finan
sinius negalimuinufe, ’ dar rei
kia ir pačios medžiagos — dai
nininkų. Renkant medžiagą- 
dainininkus iš visų Chicagos 
lietuvių chorų, tai žinoma at
sirastų medžiagos sudaryti vie
nam .chorui, kuris gerai ruo-

, šiant tiktų atstovauti Chic.a^ 
: ,^os lietuviams Lietuvos Dainų
Šventėje. Bet čia ne viėno cho- . 
ro darbas ir jėgos. * • » ,

Anot žemaičių priežodžio:
■ "‘Kas žert& tas žerts, bet jouks,
■ asablyvai”.

X xs,x
Sakoma, kad Lietuvių Au

ditorijoje jaū sėdi resyveris.. 
Nieko dajUgiau ir bebuvo gali-’ 
ma tikėtis/Tiesą .jjąs^kius, maį
51 kam/^upėjo i^rUįji;
Vjų ^udįtorij ą ; ištiktįJiš/vi-, 
sų bėdtj, bet gana d&g buvo 
ir yra suinteresuotų, kad kiek 
nors iš jos vargų butų galima

Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdybos posėdis, įvykęs liepos 
19 d., nutarė paaukoti $50.00 
Lietuvių Universiteto Studen
tu Stependijos Fondui.

Ateityje Chicagos Lietuvių 
Draugi j a, taipgi Lietuvių Kul
tūros Draugijos, pradės dau
giau rupintlš Rietuvių jaunimu, 
lankančiu aukštesnes mokyk
las, ypačiai gabiais, bet netu
rinčiais ištekliaus baigti pagei
daujamą profesijos šaką. To- 
kiertis studentams bus teikia
ma atatin|<an{a parama.

Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferenęijoje, kuri įvyks rug
sėjo 5' d., ; šis svarbus klausi
mas bus rimtai svarstomas^ 
Galimas daiktas, kad pati Or
ganizaciją įsteigs stependijos 
fondą, kdd savo nariams, sie
kiantiems aukštesnio mokslo, 
suteikti paramą.

Sukelti kas metas porą tūk
stančių dolerių šiam svarbiam 
reikalui organizacijai, gerai pa
sidarbavus, nebūtų sunku*. Bet 
su pora tūkstančių dolerių bu
tų galima daug paramos su
teikti mokslą niekiantiems jau
nuoliams, savo organizacijos 
nariams. -•

■ lliii^jiiili ui i

Špechluą
Pakvietimas

Chicagos Lietuvių 
Dr-jos Nariams!

Šio puslapio skaitytojai ii* vi
si Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariai širdingai kviečiami 
atsilankyti i

NAUJIENŲ
PIKNIKĄ

j

Kug-piučio August 8
SUNSET PARK

* 135th ii* Archer
Jus busite malomą! pHhriti 
įf, jei laimikis jums nusi
šypsos, galėsite gauti

■

Gražias ir brangias

- šokiai —Smagi Muzika
i Pasisvečiavimas!

i ' • ' ' ” ' i *.. < • . • ’ J • '

Komplimentarius tikietus 
gausit Draugijos Ofise:

• o .

1739 So. Halsted Street.

eina gerojori linkmen — svei
kos idėjos prigyja ir jos ple
čiasi, tobulinasi, žinoma, kas 
nesuspėja žygiuoti su gyveni
mo socialiais reikalavimais, tas 
gyvenime lieka nereikšmingu. 
Ne kitaip atsitiko ir su musų 
organizacijoms T.M,D. ir A.L? 
T.S. Numatau ne kokią atei
tį ir S.L.A., jėigu jo vedėjai 
nesistengs jo sumodernizuoti 
Ir pritaikytų laįko dvasios rei- 
kšllavimams. Girtis popierinių 
“skafbu’\ tai dar ne viskas 
reikia Sugebėti plėsti/* organi- 
žMcijds riibežius, įtraukti kuo- 
dritigiausia lietuvių jaunimo, 
nariuose sukelti norą darbuo- s 9
tis š&vo organizacijos labui. 
To kaip tiktai S.L.A. nėra. Bu-' 
vęs S.L.A. Jubiliejinis konkur
sas haujų narių įrašyme buvo 
visai nesėkmingas. Skaudu, ne
malonu į tą visą sugliurimą 
žiūrėti. Organizacija nupuolė 
nariais nuo 23,000 iki 13,000 
— metama kaltė, kad tai bol
ševikų darbas. Jeigu bolševi
kai iš S.L.A. 
nebuvo sunku 
tverti naujais
riais. Gal sakysite, kad narių 
sunku gauti; taip sunku gau
ti, bet tai miegalių organiza
cijoms. Kodėl gauna Chicagos 
Lietuvių Draugija? Kodėl gan-' 
na Darbininkų 'Susivienijimas? 
Gauna todėl, kad sugeba sugy
venti su savo nariais, moka 
juos įtraukti ’ į organizacijos 
darbą, kad jie darbuotųsi sa
vo organizacijos budavojime.i

Kiekvieną antradienį atid
žiai perskaitau Chicagos Lie
tuvių <,Draugijos skyrių, — da; 
ro malonų įspūdį, kad ši orga-j 
nizacija sugeba taįp sėkmingai 
traukti lietuvius į savo orga
nizaciją. Rašosi jaunimas, ra
šosi profesionalai,” rašosi biz
nieriai, noriai rašosi aplamai 
visi Chicagos ir apylinkių lie- 
tuvUi; Netolimoje ateityje Chi
cagos Lietuvių Draugija bus 
stambi politinė jėga Illinois 
valstijoje. Garbe šios Draugi
jos yędėjams. (Prierašas: Chi
cagos Lietuvių Draugija nėra 
politinė organizacija, jos tik
slas tupintis narių pašalpa, 
taipgi lietuvių kultūriniais rei
kalais, Tiesa, atsitikime, jęigu 
Draugijos narys kelsis į bet 
kurią svarbesnę politinę vietą> 

, Draugija, be abejo, tokiam na
riui teiks moralę paramą. — 
Skyriaus Vedėjas). i

Gaila, kad m^n mano mėtai 
neleidžia likti šios Draugijos 
narih. Bet linkiu visiems lie
tuviams Illinois valstijoje bū
tinai tapti nariais Chicagos 
Lietuvių Draugijos. Tiktai or
ganizuotai veikdami galėsime 
daug) ko atsiekti Amerikos po
litikoje. Ypačiai jaunuoliai yra 
daugiausia pageidaujami į šios 
Draugijos narius, nes jaunime 
gludi organizacijos šviesi at
eitis. Kas gal mums Amerikos 
ąiiiėčiams uždrausti ateinan
čiais rinkimais pastatyti lietu
vį advokatą ar kitą profesio
nalą į Kongresą, kad lietuvius 
reprezentuotų Washingtone. 
Mes lietuviai didžiuojamės, kad 
turim Municipaliam teisme sar 
vo teisėją p. Zurį. Kiek žinau, 
teisėjas Zurjs yra Chicagos

< Lietuvių Draugijos narys.

Chicagos Lietuvių Draugijai 
gali priklausyti įvairių įsitiki
nimų žmonės demokratai, 
republikonai, socialistai, komu
nistai ir dar kitokių pažvalgų. 
Vien žiūrima, kad. butų lietu
viai. Iki šiam laikui musų gy
venime1 dar Chieago j e nėra bu
vę tokios skaitlingos lietuvių 
organizacijos, kokia yra <?!hica- 
gos Lietuvių Draugija. Pada-

I
Lo
O
i

PREZIDENTO ADJUTAN
TAS — Laivyno kapitonas 
Vtyalter B. Woodson, kuris 
buvo paskirtas prezidento 
Roosevelto adjutantu atei
nančiam rudeniui.

INDIANA HARBOR, 
IND,

Su Indiana Harbor kolonijos 
veikimu reikalai atrodo šdtln- 
gę. Tiesa, čia tęsėsi ilgoką lai
ką streikas, vietos gyventojus 
suvargino, didelė dalis musų 
narių buvo streiko gaisro iš
tikti. Bet dabar, fodosi, jau 
reikalai laipsniškai atėjo į nor
mali© gyvenimo vėžes, reikėtų 
pradėti darbuotis organizacijos 
labui. Visi žymesni vietos Vei
kėjai priklauso šiai Draugijai, 
bet veikimas
kaip tiktai iš visų kolonijų 
silpninusias.

,, Tiesa, šios kolonijos draugai 
buvo surengę sėkmingą vaka
rą praeitą žiemą, bet su tuo 
ir visas veikimas sustingo. Me
tas išbusti, pradėti gyvesnis 
veikimas — skaitlinti organi
zaciją naujais nariais.

šios kolonijos yra

Nauji Nariai
St Stasys Jurčis įrašė:

pasitraukė, tai 
tą spragą už- 

ir jaunais nar

imkime ją dar skaitlingesnę, 
dar galingesnę pašalpos, kultū
ros ir politikos dirvoje. (Mu
sų pastaba: gerb. Dr. Graičiu- 
nas šiame straipsnyje pareiš
kė keletą sveikų minčių, bet 
irioms nemalonu, kad daktaras 
aštriai puola S.L.A., kurio na
rys jis pats yra. Daug geriau 
padarytų, kad savo sveikus pa
barimus įteiktų Pildomajai Ta
rybai,
— Skyriaus Vedėjas).

t

Koh.
P-nia Julia Dargis,
P-nia Bernice Venckienė, 
Aleksandra Dobravahskis, 
Juozas Bačiūnai tis,
P-nia Stepanija Gruzdienė, 
Stanislovas Pocius.

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
P-nia Anna tJrbulis, 
Mykolas Mondzeris, 
Walter Aleliimas.

gal jais pasinauduos. Kon. Senas Petras įrašė
Juozas Valužis.

KUR DINGO GAR¥ 
KONKURSANTAF

Pradžioje konkurso musų 
Gary konkursan tai darbavosi 
spėriau bet- dabar per kai ku
rį laiką nieko nesigirdi, čia tu
rim tris ’ konkursantus: A. Ste
ponaitį, J. A. Grakey ir Ch. 
Prokurotą. Ypačiai p. Stepo
naitis pradžioje konkurso bu
vo aktyvus', bet dabar nieko 
nesigirdi. Kur “triubelis”, An
tanai, kibą vasaros oras ju
mis paveikė ?

Kiti du konkursantai, tai p. 
J. A. Grakey ir jaunuolis 
Chester Prokurotas, abu iki 
šio laiko nedaugiausia pasižy
mėjo konkurso darbe, bet pa
skutiniu laiku, taipgi* nieko iš 
j b veikimo nesigirdi. Gal tai 
tyla prieš audrą? Butų gerai, 
kad taip ir butų.

Gąry
reikia 49 narių. Neabejoju, kari 
Gary draugai pasirūpins savo 
kvotą baigti, bet kam tada 
delsti ? Iki bankieto tėra ke
turi mėnesiai, na o kolonijų 
ir konkursantų kyotas turi bdt 
baigtos būtinai iki gruodžio 11 
d. Pravartu subrusti musli 
Gary draugams.

kvotai išlyginti dar

Kon. Thomas Šalkauskas 
įrašė:

P-nia Petronėlė Janulienė.

Kon. Antanas Visbaras įrašė:
P-nia Karolina Lesbergienė.

Kon.
P-nia

Kon.

John šliužas įrašė:
Barbora Nagrodskienė.

Vincent B. Ambrose

Joseph Balcevičius.
Juozas Balcevičius, 2325 S. 

Hoyne Avė., Westside biznie
rius, laiko maliavos ir geleži
nių reikmenų krautuvę. Tame 
biznyj yra išbuvęs apie 14 me
tų, ir West Side gyventojas 
per 31 metus. Sako, kad nėra 
nė vieno lietuvio West Sidėj, 
kuris nepažintų p. Balcevičiaus.

P-as Balcevičius yra vienas 
iš organizatorių ir tvėrėjų 
White Star Kliubo> kurio yra 
buvęs 5 metus prezidentu. 
Daug kredito priklauso p. Wm. 
Rymui už suinteresavimą p. 
Balcevičiaus Chicagos Lietuvių 
Draugija.

Cicero kon. Kaz. Jokubka

P-nia Julijona Markauskas, 
Klemensas Markauskas.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Įrašyta narių. 
............ 57 
............. 13 
...... ..... 19 
.......v,. 10 

41 
.......... 12 
............. 2 
—...... 42

Miestas
Cicero , ...........
Harvey .......
Waukegan .....
Chieago Heights 
St. Charles
Aurora ....... ....
De Kalb " ........
Mokose Park . .

Narių kvota 
....... 100.......

82.. .:
33 . .
75.. ..
35 ..
35.. ..
69 ....■J"-:* f*

Gary .. ______ ____ __ .............. 65.... • •.............« i6
Rockford w.............. ... C... 10

40__ ____ __ ___ _ . 5
Indiana Harbor ................ . ... 45 2
Kenosha ........................ 70 ., 23
Roseland .................... .... ... .... 75............... .............. 38

Best Scriptum: r ■ > * ’ • ■ ■ ‘ -į..' .

1. Cicerui kredituojami tiktai tie riarihi, kurie bus Cicėno 
gyventojai. RoselandUi — kuriuos įrašys kciL Stasys Jurčius ir 
kitį josęlandiečiai. •>.

' 2. Kiekviena šių koloniją turės progos gatlti vieną iš <fvįt- 
,jų dovanų — konkurso bankieto vakarė, jeigu Ugi'gruodžiu 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete* LfetUvių Kultūros 
Draugijų pirminirikši trauks balotus savo kblomjtį la^miklUL čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.
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Diena Iš Dienos

žagarietės Vyksta New 
Yorkan šį Penktadienį

Sofija Ambrozaitė, Onutė Už- 
kuraitė, atostogų proga; aplan
kys ir svečiuosis pas pažįsta
mus ir giminaičius New Yorke, 
Bostone, Clevelande, Detroite ir 
Washingtone.

Jos tikisi daug įdomumų pa
matyti dviejų savaičių laiko
tarpy, ypač p-lei Užkuraitei 
bus malonu pamatyti gimtinę 
vietelę, Bostoną. —R. š.

Vyksta 
Pittsburghan

Bridgeporto 
3351 So. Union 
nomi Pranas ir
Steponas Niprikas ir p. Pliušką 
sūnelis Ronaldas šeštadienį iš
vyksta j Pittsburghą ir visą 
savaitę mano ten svečiuotis ir 
atostogas praleisti pas pažįsta
mus ir senovės draugus p. 
Pliuškus. Jau 12 metą kaip ap
leido tą durnuose paskendusį ir 
kalnų apsuptą miestą^ —R. š.

Atostogauja Beverly 
Beach

Linksmos panelės, žagariečių 
Kliubo narės, Aldona Niprikai- 
tė ir Virginia Silviniukė per 
visą šią savaitę Sand Dunes, 
Indianoj pasinuomavo State 
Parko gražiame pavilione bei 
hotelyj patogią vietą. Ten jos 
tykiai, ramiai leis liuoslaikį ty
rame ore po smiltynų kalnus, 
maudysis saulės spinduliuose ir 
Michigan ežer®. —R. š.s & * *
Vestuvės Sujungė dvi 
žymias Roselando 
šeimynas

ROSELAND. — Liepos 17 
d. Visų šventų parapijos baž
nyčioje 5 vai. po pietų Povilui 
Gaudučiui ir Juzefai Dumbrau- 
skaitei buvo duotas šliubas.

Vestuvių bankietas buvo lai
kytas Darbininkų Svetainėje, 
10413 Michigan avė. Vestuvėse 
dalyvavo daug svečių — jaunų
jų giminės ir artimi draugai.

Abudu jaunavedžiai yrti ro- 
selandiečiai. Povilas Gaudutis 
yra sūnūs pp. Juozapo Gaudu
čių, nuoširdžių ir ramių SLA 
139 kp. veikėjų.

Taigi dvi šeimynos senų ro- 
selandiečių suėjo į giminystę.

Pp. A. Dumbrauskai, jauno
sios tėvai, turi didelį malonumą 
šįmet, nes jau kelia antras ves
tuves šią vasarą. Neseniai jų 
sūnūs Antanas apsivedė su pa
nele štaškauskaite, irgi rose- 
landiete. Na’, ir kam butų ne
malonu apvesdinus 
kus su lietuviais, 
sykiu augo ir vieni 
pažįsta. —Untanas.

Antradienis, liepos 27, 1937
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Kliū

piliečiai
Avė., gerai ži-

Ona Pliuška i ir

I

ti

nuo

AMERIKOJE IKI GRUOD-

Ginčai

ANGLYS — COAL

dėkojo Kliubui už pa- 
nesmagumą prašalin-

P-lė Rakauskaitė sakė palik
sianti Chicagoj iki gruodžio 
mėnesio. Užbaigusi vizitą Ame
rikoj, ji grįš dainuoti Kąuno 
operoje.

Cicero Namų Savininkų 
bas Remia 1% Mokestį

KASDIENINIS RIZNIO 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, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lankėsi “Naujie
nose

ŽIO.—Vakar “Naujienose” lan
kėsi daintnihkė Marijona Ra
kauskaitė, Lietuvos Valstybės 
operos solistė. Ji atvyko iš Lie
tuvos šio mėnesio' pradžioje ir 
ikišiol ilsėjosi savo tėviškėje, 
Waukegane, III.

Vei Vasaros. Karšty j 
Nesėdi Rankas

CICERO. — Gicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos Kliu
bas laikė savo pusmetinį susi
rinkimą liepos 13 d., Liuosy- 
bės svetainėje. Čia paminėsiu 
tik svarbesnius kliubo nutari
mus. Susirinkimą atidarė pir
mininkas J. Areška.

Veikiančioji Komisija rapor
tavo, kad 16-tos gatvės šali
gatvis jaw tapo nuvalytas. Tup 
reikalu buvo kreiptasi pas mie
stelio valdininkus ir į gaso 
kompaniją. Kįs tą darbą atli
ko, nežinia, vienok Kliubo rei
kalavimas buvo išpildytas.

J. Tumėnas pranešė, ka<J 
biznio įstaiga, kurią jo kaimy
nas buvo užsimojęs atidaryti
rezidencinėje vietoje, buvo už
drausta ir nebebus atidaryta. 
Tumėnas 
tariipus 
ti.

Mokyklų Taryboj.
Town Hali atstovas pranešė, 

kad Town Board neturės susi
rinkimų . be rugsėjo mėnesio. 
Mokyklų atstovas raportavo, 
kad eina nemaža kova . tarp 
senųjų ir naujųjų atstovų, dau
giausiai dėl / knygų supirkimo 
ateinančiam sezonui. Mat, Ci
cero viešose, mokyklose1 knygos 
yra duodamos dovanai.

Susirinkimas pavedė Valdy
bai ateinantį sezęną surengti 
kokį nors parengimą salėje. 
Buvo daug diskusijų taksų rei
kalu. Nutarta pasiųsti rezoliu
ciją kongresmonvd, kad remtų 
bilių už 1 % real estate taksus.

Vaikai “Gembleriauja”.
Buvo nusiskundimų, kad vai

kai visuose kampuose lošia 
kauliukais iš pinigų. Reikalą 
aptarus, buvo ' išrinktas komi
tetas kreiptis pas policiją tuos 
gemblerius išnaikinti, kaip kad 
išnaikino pinigų lošimo, maši
nas iš įvairių krautuvių.

✓ J 4

Kaip atrodo, tai Kliubas nei 
vasaros karštyje ' nesėdi rankų 
sudėjęs, bet stengias pagerin
ti savo apielinkę. , Kas myli 
švarą ir tvarką,/ lai prisirašo 
prie Klįųbo.

“Oblava”.

Po susirinkimo paaiškėjo, 
kad “antaninis’” kliubas yra 
nutaręs daryti “oblavą” prieš 
tavernų savininkus už neužda- 
rinėjimą alinių paskirtu laiku, 
už nesilaikymą tvarkos, už lai
kymą “slot” mašinų ir t.t.

Praeityje, tas būrys, įsibro
vęs, į Improvement Kliubą da
rė visokius nesusipratimus tarp 
kliubo ir taverninipkų. Ateitis 
parodys ką dabai* kliubas nu
veiks.

Ten Buvęs 
......-————————į--- — 
Skelbimai iNaujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Mokėkit už savo Refrigeratorių šiuo lengvu bodu
’ ■ . ■ ■ 1 • •

VARTOKI! PINIGŲ BEZES PIRKIMO
• , ... ’ . i 3 . . J v';PLANĄ VISIEM 4

APDRAUDA
(INSURANCE) »

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

Gyvastį 
nuo Ugnies 
nuo Vagių 
nuo Langų išdaužymo
AUTOMOBILISTAI:

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

No. 4377 Išėimui suknelė, šilkinis arba lengvas vilnonis materiolas tiks 
suknelei; Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti viepą ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blari- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-1 
to ženkleliais kartu su užsaky-l 
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Pąttern t)ept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, UI. |

šiai

U'

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Reikalaukite DEGTINES

PETERlPEN

savo vai
su kuriais 
kitus gerai

Čia yra Pinigu Dėžė
Įdėkit keletą nikelių kasdien 
—ji veikia automatiškai, ir 
pinigus skirkit pirkimo pla
nui.

i t*.
K1.... I

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINO.*

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

y %“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

SEKMADIENY, 
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė

Pirkit Frigidaire, General Electric, 
Westinghouke arba Servel Elėctro- 
lux, gasini refrigeratorių, sulig “tru
putis kasdien” pinigų dėžės planu.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom r bile kurr, (Chicagoje.. , 
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau 
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ............
Illinois Nut ............
Rex Egg .... .-...........
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$6.95

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00 

$13.35

• štai būdas, kurs padaro refrigeratoriaus 
pirkimą paprastą ir lengvą-jum. Pasirinkit bet 
kurį Frigidaire, General Electric, VVestinghouse 
arba Servel Electrolux iš didelio kiekio mode
lių, kuriem planas pritaikyta. Neįmokėkit nie
ko ... tik įdėkit myterin keletą nikelių kas
dien. Pinigų dėžė automatiniai užtikrina 24 
valandų vartojimą, šie pinigai po’to skiriama 
pirkiniui užmokėti... Pamąstykit apie šio 
plano parankamus! Galit mokėt tik po 3 nike
lius kasdien už naują refrigeratorių.

Pasinaudoki t šiuo lengvu pirkimo planu 
dabar. Atlankykit savo Public. Service krautu
vę Šiandien. *

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Jūsų apiclinkes dylęris taipgi ąiulo pui
kias vertybes ir' lengvus išmokėjimus 

automatiniams refrigerąt,ęriam8 
' atlankykit jo krautuvę dabar

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

HOSPITĄLS
SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGUI"PAGELBA.......... H

LIGONINĖJE ........1........ vU
PALAGO PAGELBA

NAMIE už .................... .....
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL *

Avenue 
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

120 W. HSrri ST
Ta| ENG. 5883-5840

• RĘSTA GRANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A.,NORKUS, Savininkas

TeL Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Arena®
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PIKNIKAS
DALYVAUS JUOZAS ŽUKAS 
SU NAUJOMIS DAINOMIS

Apie Cicero Atosto- 
gininkų Piknikus, 
Kitus įvykius

Nė dviejų savaičių nebeliko 
iki “Naujienų” pikniko, kuris 
įvyks rųgpiučįo 8 d. Sųnsęt 
Parke. Būtent, tame parke, ku
ris yra vadinamas “Vilniaus 
kalneliais”.

Lietuvių Liuosybės Namo Ben 
drovis piknikas pasisekė 

' .. . .....į, '

pui

ilgon kelio

šiame piknike bus iš- 
daugybė labai vertingų 

Visi turės vienodas 
tas dovanas gauti, jei

dienomis iš Lie

yra pagižymėjęs 
krepšinio žaidė- 
jis visus metus

Iš garsinimų jus pastebėjo
te, jog 
dalinta 
dovanų, 
progas
tik laimikis nenusugręš.

Piknike pasižadėjo būtinai 
dalyvauti p. Juozas Žukas, ku
ris tik šiomis 
tuvos grįžo.

P-as Žukas 
tenisistas ir 
jas. Lietuvoje
išgyveno ir ten treniravo teni- 
sistps bei krepšio žaidėjus. Per 
tą laiką jis išmoko ir pats daug 
naujų dainų bei, kaip sakoma, 
visokių “balabaikų”.

Piknike p. Žukas drauge su 
kitais linksminsis ir naujas 
dainas dainuos. “Aš pats 
silinksminsiu”, sako Žukas, 
kitus palinksminsiu”.

pa- 
“ir

Mirė Kazimieras 
Brazauskas; Rastas 
Negyvas Automobily

CICERO. — Lietuvių Liuosy* 
bes Namo Bendrovės metinis 
piknikas pasisekė labai gerai. 
Oras tą .dieną (liepos 18) buvo 
puikus. Kas rengė piknikus, tas 
buvo laimingas. Taigi ir Dam
brausko farma spsilaukė apš- 
čiąi svečių. Ątyyko publika ne 
tik iš garsaus Cicero, bet ir iš 
kitų kolonijų. .j 

1
Gražiai pasirodė su buriu 

draugų Justinas Matkevičius, 
nuo 6914 S. Western avenue, 
savininkas gražios alinės. Jis 
ir jo kompanija linksmaus bu
do žmonės ir seni “Naujienų” 
skaitytoj ai,. O kas nepažįsta An
tano Krušinio? Tai buvęs mu
sų fotografas, kuris dabar už
laiko modernišką studiją Mel- 
rose Parke. A. Krušinis atlie
kamą laiką sunaudoja pardavi
nėdamas įvairių rūšių gėrimus 
po plačiąją apielinkę.

Dėkoja už paramą
Visi sąko, kad šitas bendro

vės piknikas buvo pasekmin
gi aųsiąs iŠ visų bendrovės pik
nikų paskutiniais metais. Sun
kų suminėti visus biznierius ir 
gerus draugus, kurie atsilan
kė. Bendrovė visiems taria ačiū 
už paramą, kuri labai reikalin
ga, Tai vienintelė įstaiga’, kuri 
turėdama žmonių paramą nepa
sidavė nei depresijai, nei pik
tiems kerštams.

Ąpięto&ę yrą grali. Nęfeoli 
randasi miestas Ričhmond. Ad
vokato Kižo motina turės 
k ją progą vasaroti tyrąipę orę/

Atostogininkai
C. Genis išvažiavo su šeimy- 

na atostogoms
nėn, aplankyti gii^inęg, kurių 
nemate per daugelį metų.

Jau visą .savaitę laiko šaulė-* 
tam Wisconsino Rhinelanderyję 
kaitinasi P, Paliulis, x 2320 So. 
48th avenue. Jis ątostpgauja 
pas M- A.- Šarįą. Gaila, kad 
ąš teų nepatekau pirmiau. Da
bar jau turiu progą juos aplan
kyti. į

p. Danauskas .su Įiwa taip
gi apleido Cicero ir savo biznį. 
Yra nutarę toli važiuoti ir daug 
Ijp įdomaus pamatytį. Vįsįems 
linkiu laimingai sugrįžti.

N.^ Rašėjas.

Chicagos Draugijų, 
Kliųbų Valdybos 

1937 inetanis
LIETUVIŲ TĘATR, DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. L.J937 M._ VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; PagęĮbi- 
ninkas—Antanas Mityąųąkas; pro- 

' tokolų raštininkas —- S. Wernįs, 
6804 Perry Ave^; P-nia Stevąrt, 
5048 į Finanąų rąžtinįjĮkė; A^ųą 
Allęliunienė; Ragelbininkė—Jose- 

J phine Yuškįenę; Kasęs globėjas 
Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 

Edward Blųmas; Kasięrius—įjųą- 
tin Yuškėnaą; Ligonių apiekųųai 
—Josephine Yuškienė ir Joe 
menas; Maršalka—F.>’Žukauskas,

Pavogė $425 ir Uždą 
rė Krautuvininką 
šaldytuve

Paul Kobus, savininkas ma'isr 
to krautuvės ties 2.112 North 
Halsted street, vakar krautuvė
je skaitė šeštadienio ir sekma
dienio įplaukas. Voš baigė pi
nigus skaityti, i krautuvę įė
jo du vagys, pinigus pasiėmė, 
o Kobą uždare saldytiivę. Pini
gų buvo. $425. . '

Krautuvininką iš šaldytuvo 
išleido krautuven atėjęs drau
gas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA Į937 
METAMS: K. Walskis—pirm., $$41

Evergreen Avė., tel. Belmont 
76.7S? John Kuprevičius—^vice-pįr- 
mtednk.as, 3446 W. Pierce Avę.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., Į8Į4 
Wąbapsia AVe., tel. Humboldt 
2285; S.yBuneckis—finansų rašt., 
$247 Beach Avė.; Ą. Zillius—ką- 
sĮerius, 3327 Le'ftibyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

- ................ ....——--------#■?»:"

“LIETUVA" BEn6 VALDYBA 19$7 
METAMS: K. Jųrgę^pirmininkas, 

1618 So. 48th- Ct., Cicero, III.; Ę. 
Bistrą—pirm:-pagelb., 4548 South 
Francisco Avę,, Chicago, 111.: J. 
BALAKAS—riut. rašt,, 1432 Sn- 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rąš.t., 1432 S,o, 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jęnušauskas —ką- 
sjerius, 3461 $Q. Morgąn St., Ųhi- 
cago,. Ilį,; Eris Rekšnis — kąsos 
globėjas, 4455 Sb. Fąirfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jesevige—ką^os 
globėjas, 4624 ' So. Paulina $t., 
Chicago, III,; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3.347 Sp. Morgan St., Chi
cago, Iii.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 Šo. 51st Avę., - Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BĘ- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

m. vąldybą 1937 metam/?; W- 
mininkas—J. Svitorius. 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas r- 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Pauį J. , Petraitis,
4223 So. Wells St., Triangle 767|3; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Tųrner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Frąncią yzittis, 4469 Archer Avė.; 
Kąsog globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 89th Št.; Kasierius—J. Yu$- 
ka. 2417 W. 48rd St., Lafayetjte 
5424; Dr.rkyotėjąs—Dr, A. J. Ma- 
nikaš, 2519 Wėst 43rd St. Lafą? 
yette 30.51/ Teisėjas—rA. Lauri
naitis; Maršalka—J. BalČitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį, (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

■r:—;—!—  r-'-r-rr-1:-:  —3 r— ■■"■r?—1—r?—r- 
DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. Į VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davįs

—pirmininkas, 5648 So. Bishcip
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—^pirm. 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolą raštiniųkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; , Mrs. 
Shriduliepė-.Sevęria —finansų raš
tininkas, 1530 So. 49tą Ąve., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kąsog gĮoį)ėja, 3430 VįTest 46th 

' Place, Chicago, III.; ,Mrs. Idą Ka- 
cinsken— kasos gldbėja, 7204 Šo. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasięrius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Lį- 
gonių lankytojai: $Irs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesj 
kas aųtrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 450/ So. Paulina St. (Tel. 
BoųĮevard 4552), Chicago, III.

Naktinis Piknikas 
Gerai Pavyko

iii     n i u i.ij.i. L n jup.iyju m
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Help Wanted—FemaJe
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA; jaunesnė 
kaip 40; mylinti vaikusj namų dar
bą!?; paprastąs • vijimas: nęrą skalbi
mo; savas kambarys; $10.00.

Dorchester 9520.

Help Wanted—Male-Femak

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikią

REIKALINGAS PORTERIS res
toranui ir tavernai. Gyventi ant vie
tos 671 W. 14th St.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
rodhauzėj, nepersenas. Valgis ir guo
lis ant vietos. Mokestis pagal sutar- 

PAUL ZURA
5900 W. lllth St., WortK, III. 

Tel. Oaklawn 163W1

ti.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GERAI išdirbtas 
ledo ir anglių biznis. AŠ pats dirbau 
per 29 metus. Jaunesnis žmogus da
rys gyrą gyvenimą, aš jau persenas. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės 

NAUJIENOS Box 669.

BE AUT Y SHOP; įsteigtą 12 metų; 
gera vieta; North West Sidėje; 4 o- 
peruotojos. Atlaikys nuodugnų tyri
nėjimą. Rimta prięžastis pardavimui. 
'Naujienos, 1739 ’ S. Halsted St.

. Box 670.

PARDUOSIU GROSERNĘ arba 
priimsiu dirbŲ iš pusės. Geistina, kad 
pusininkas butų nevedęs.

4443 So. Wood Street.

Real Estate t or Salę
Narna i-Žemė Pardavimui

Adv. .Kižias Įsigijo vasarnamį
Atostogų laiku teko aplanky

ti puikių vietų, štai vieną iš 
jų: prie pat Elizabet|i ežero 
randasi daug gražių rezidenci
jų, jų tarpe ir musų tautiečio 
advokato L. W. Kižo^ 1515 S.

Jis

CICERO. — Rytoj šv. Kazi
miero kapinėse laidoj amas 32 
metų cicerietis, Kazimieras Bra
zauskas, miręs liepos 25, 12 va
landą naktį. Jis buvo rastas ne
gyvas automobilyje, kuriuo grį
žo iš vakarėlio. Mirties prie
žastis buvusi- širdies liga. 1

Velionio kūnas yra pašai*vo 49th avenue, vasarnamis 
tas A. Petkaus koplyčioje, 1410 tą vietą nusipirko- neseniai, ir 
South 49th Court, iš kur pra- jau baigia dekoruoti. Yra keli 
sidės laidotuvės. Laidotuvių di- gražus kambariai.. Tai patogi 
rektorius A. Petkus patarnaus, vieta vasaros sezonui. į

Pereitą šeštadięnio vakarą, 
keletas gerų draugų buvo su
rengę naktinį pikniką priimti 
viešnias, atvykusias iš Califor- 
nijos valstijos, būtent, p. Bar
borą Yurkas ir jos seserį. Pik
niko reiij 

’Yoųng, jo 
Peter ir K. Zukeris. Pasiiinks- 
minimas įvyko buvusia m Svi- 
laipio Dąržę, skersai nuo Pete 
Yoųng tavernos, priešais Tau
tiškų kapų vartus.

— VBA

gėjiai ,, buvo Pete 
dm Shepąlis, Mike

LIETUVIŲ ŽĄGAĘIEC1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Beldęn, 
Avė.; Ą. JinąvičĮa—pirm, pagąlb..' 
3852 Šo, Califprnia Avė,; Sophi- 
Ambrozaitė—-nut, rašt., 1Į731 So. 
Indiana Avė,; . M, Mirayitz—fįn, 
rą$t., 2539 West 461 h Pla.; A.R.a- 
mąšąnskienė—fin. rašt. pagelb., 
Į218 Sp. Independence Blvd.; 
Prancęs Ambrozaš—kasin., 11731 
Šę. Indiana Aye.; Adolf. Miravitz, 

v1539 46th Pį. įr P. Arlaus^Ąš, 
656 Belden Avę.-—kasos globėjąi; 
R. Šniukas—koręsp., 420$ South 
Washtena^y Avė,; William PuĮris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldĄv.
Kliubo susirinkimai įvyksta įkąs 
mėnesis ketvirta sękmadięnį, Į v. 
po pietų, Hblį^wood svetainėje, 

, 2417 West 43i| St., Chicago, III. 
----- T—-rt!. r-"l *r   

MOĖNING STAR KLIUBO VAL
DYBA* 1937 METAMS: Pirm.—Ap

tariąs Šimkus, 2851 Lyndale Aye.; 
'< Vice-pirm. —r Ignas AmbruleVič, 
7 2006'Concord Place; Užrašų rašt. 
'* —Michael Chępul, 3327 Lė Mdyne 

St. 'Tel. Spauiąįng 79Q3; Fįp. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Ke.ązię 
Blvd., Tęl. Spaujdipg 3180;, Pagel
bininkas — Stąsys Jokubąuskaą, 
1516 No. Kedj^’d&vd.; Kasos glo
bėjai:—A n tariąs ) Lungevič, 1814 
Wabansia Avė.,; Tek Humboldt

DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMO 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 19Q4 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Radine Avė.; 

Nut, rast;—Kazys Batutis, 2627
Gladys Avė.; Fin, rast.—-Peter 
Viršila, 3415 So. Wallacę St.; Iž
dininkas—Mik. BankeviČ- is, 628 
W. Į8th St, lietinis knv;:ų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. i8th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Capalport Avė.

CIASSIFIEDADS
"M

SUSIRINKIMAI
»

Telšių Bendro Kliubo susirinkimas įvyks 27 d. liepos, 8 vai. 
vakare, Balčiūnų namuoste, ^12 W. 23rd St., Chięja^.o, BĮ. 
Prašome visus narius atsilankyti, nes daug svarbių dalykų 
turime svarstyti. ^-Valdyba,

—TT-

IŠSIUVINĖTOS JR IŠKIRTOS ROŽĖS ABRUSAMS, 
STALTIESĖM 

i........ . W

Trankia Ligoninę 
Atsakomybėn

■ fc4P,UI:W«W!«'.W. •

Miesto teigėjas Pądden jšda^ 
vę ,<s.ųmmops,‘’, reikalaudamas 
Lake Vį,ew lininės /viršiiĮih* 
kus Stoti ięisnian rytoj įr at* 
sakyti į kaltininkus, kad ligo
ninė prąsi|ęn^č - jprįeš rųįesto 
įstatymus.

Kaltinimas pamatuojamas 
Lige Debowski skundu, kad Ii” 
goninė atsisakė jį gydyti, kai 
pasirodę, kad lis neturi pini
gų, Deboyy.ski bųyo pašautas 
susikirtime su dvejais plėši
kais, kuriuos jis nušovė. Pats 
buvo pašautas penkiose vietose.

bininkas — ’
1516 No. Kedj0e»*Bl

Wabansia* Avė.,;
.3^84; MąyšąĮk.ą^JWM ^įį^ęvi- 
čią, ^750 N- Nfą Kąąi^ips
—Jonas Raila, 48$p Wippęmac 
Avė, Susirinkimus ĮąlkPme kas

/" .y.':

Pųfl;ąų§kąs—pirm, pągejb., $427 S. 
Balsted S,t.; S. ‘ ĘųųMčją nųt.

Šo, Puipą Ąm;
F-, Kasparas &»• rašŲuink^, 
3534 SQ. w4-
Čia TT-kontrolėj ’ rą.štiųinkąą, 8Į2

§jerius, $200 So. Lowe Avę.; J.

ųevičią

DAINUOS RADIO GRENA
DIERIAI, ŠAUNI MUZIKĄ 

IR TAIP TOLIAU,

,ęŲTWORK UNENS _ PATTERN1053-
No. 1053 — Tąi vienus gražiausių išsiuvinėto ir iškirpto 

dezenio staltiesės ar ahrusąi. Sintį reikia tiktai bult^iš siūlais 
ir ant lininio materialo, ?

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1789 So, Halsted St, Chicago, pi.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Nqfs dung1 kas ima vakacL 
jas yąsąros ląife bet Pęople^ 
Rakąndų Bendrovė, bę palio
vos vaišina s.ayo radio klatesy? 
tojhs smagiais ir žavėj.ančiąis 
proginiais, Taip ir šiąndien, 
antradienį, Jtą valandą yaka- 
re užsįsjatę sąvo rądio ant $t^ 
ties WGĘS, pralęisti
labai $iną^ią valandėlę. Pro- 
gramo įšįpįldynĮe dalyvaus Ra* 
dio Grenadierių Trio sįU nau
jomis ir gražiomis dainelėmis. 
Prie to’ bus šaunios muzikos 
ir kitokių įvairenybių. Pats 
programa vedėjas J. Ą. Kro
kas, kaip įr visuomet, pasakys 
daug įdomių ir naudingų da-

| lykų. •
Nepamirškite pasiklausyti.

I , įep* xxx. -

655Į CąĮrfctepia Ayp,; Ęų- 
ąevjčįą — Apeinąs kasą?, W>1 
Gręen 3L; & VabM&ą—Alkanas 
Ligonių, s®)® Upiop Avę.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
.3133 3q, ĮIaįsted St.
Cfeieagos Lietuvių Auditorijoj,

KAZIMIERAS' BRAZAUSKAS '
Peręiękyrą ! Šiuo pąsąųĖH 

‘liepos 25 dieną, X2:10 vąląpdą 
ryt^, 1937 hl, ąųląųkęs $2 
amžiaus, ~ Chicągo, i IĮ.

PąlĮko didėliame nųliųdiinę 
brelj Bruno, švog.erką Ądęlipe, 
po, įėyąis Ųųcąą, t^Įąs: K.ąt? , 
Finą Petrokąs, po tėvais įj.ąi 
Z.ąąękaitę, vyrą Šilvestra ir šei? 
myną, ir Pąlonią Ęrzfeld, po 
tėvais Ąrląųskaite ir jos vyrą 
Rūgo, dau& pusbrolių, pųs&ese? 
rjų, giminią Ąr

Kunąs pašarvotas Petkąųš 
koplyčioje, So, 49th Ct,, 
Cięęro. Laidotuvės , įvyks treėiaT 
dienį, liepoj 2,8, d., 8 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Antano par, 

, bažnyčią, kurioje atsibus 
lingos pamaldos ųf velionio 
sielą, ox‘iš t.en bus nųlyjėtąs i 
šv.' Kazimierbti kapines.

Visi a. Bra^
?.ausko giminės^ (teaugai ip pą, 
žystami esat nuoširdžiai kvje-i 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnaT 
vimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame,
Brolis, Š v o gęrka, Tetos 

Giminės.
Laidotuvėse • patarnaują 

Antąhąį Petkus 
Tel. Gkjeę.O 2109

te 
dir.

Personai
Asmenų Ieško

6816

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apię 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų.

MICKEVICE 
So. Western 
Remlock 0800.

and CO 
Avėnue

PAUL M. SMĮTH and COMPANY 
Real Estąte, Loans and Insurance 

, Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

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

17  1 ■ 1 "i'

4 ^8<^Haneaus 4 
' įvairus-- --------------------------------------------
Tel. Victory 4965, 
STOGDENGYŠffi '

Mes dengiame te pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėties 
darnus. LengVOs išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Streęt.

Tel. Victo

_ Furnished Rooms
2 ŠVIESUS fornišįųoti kambariai 

rendOn. IHĮegąmąs ir virtuvė. $10 i 
mėnesj. Maudynės nėra. 827 W« 34 Pi. 
Pirmos lubos užpakaly.

PAIEŠKAU DUKRELĖS JENNIE 
IR MOTERS ROŽĖS TENANJENĖS 
p,o tėvais Baulaniutės. Pirma gyveno 
Danbury Conn. 1936 m. liepos 7 d. 
paėmė dukrelę ir nežinau kur ir dėlko 
prąsišąlino. Ji yra 25 metų amžiaus, 
5 pėdų, sveria 155 svarus, mėlynų 
akių, apvalaus veido, pusiau tamsių 
plaukų. Gražiai atrodo. Dukrelė 5 
metų ir 4 mėn. Mėlynų akių, plau
kučiai pusiau tamsus, gražiai atrodo?

6 metai kai atvažiavo iš Lietuvos; 
Paeina iš Alytaus apskr., Liskevos 
valsčiaus, Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rože, nepriyerčiu gyventi su ma
nim, ale aš negaliu užmiršti margai
tės. Brąngi mano dukrelė, neužmir
šiu Tavęs pakol gyvas busiu. Nau
jienų skaitytojai, jeigu kas žinote, 
kur jos gyvena, prašau pranešti. Už 
teisingą pranešimą duosiu $25.00 at
lyginamo.

MIKE TENANĮS,
P. O. Box 1006, Danbury, Conn.

BARGENAS MARQUETTE 
PARKE

Netoli 72 ir Fąirfield avė. Mūrinis 
Bungalov/ — 5 ir 2 kambariai ant 
viršaus. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius. Kaina $4800. Ver
tas daug daugiau. Mažas įmokėjimas. 
Turime daug kitokių bargenų namų 
ir farmų.

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St. Grovehill 0306

Building Material
VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VISI 

METERIOLAI Xra PIRMOS

PORCH COLUMNS.

’y.tr.-T

Ąutomobilcs
1934 FORD COACH; nupigintas 

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

RENDON KAMBARYS dėl vaiki
no, apšildomas — ęų valgių ar be 
valgio.. Matykite po 5 vakarą 

JOHN KUMET,
4439 S. Campbell, antros lubos,

PĄJEŠKAU LINGVO DA^BQ prie 
namų. Dirbsiu už mažą atlyginimą, 
tik kad butų geri namai. Atsišaukit 
NAUJIEMS, 1739 S. .Halsted St.,

COAL

AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš
dirbamų. Garantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O.* K. AUTO sales 
VTisconsįn and Ogden Avės.

Berwyn, 2 blokai į rytus nu^ Harlem. 
Lietuvis sėlsmąna$.

Musieal Instruments
 Muzikos instrumentai

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ
išpardavimas

1,000 Instrunjentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
$35.00.

75 smuikai—$3.5,0 ir įtųkšyiąu.
5A gitarų—$3.^0 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN S MUŠK) SHOP 

914 West Maąvell Street '
3 blokąi į vakarus nuo Halsted 

■ll'Ul UJJ t. II. ..I ĮIJJ '.L,.. .. . JlLUJ.Al.U!LlJJg»

SCREEN IR COMBINATION DU
RYS — R0CKW00L — BATTS — 
FRENCH IR GARAGE DURYS — 
SIDING — MOULDINGS — SASH— 
FRAMES
KIEKVIENAS DAIKTAS REIKIA 
IŠKRAUSTYT—TIK KARTĄ GYVE
NIME JUS GALIT GAUTI TOKIUS 

l BARGENUS, KAIP ŠIE. •
Naujos 1” lentos ,1,000 j)ėd. $21.00 
2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12,M pėd. 27.00 
Naujas plywood, visų mierų arkųšai, 

kvadr. pėda ..... ..   3%c
Jnsųlating board,. kvd. pėda Vfac 
Nauja, plaster-board, kvd. pėda 2c 
Nauja vvallboard, visų mierų arkušai, 

kvadr. pėda . ................
Nauji cedar posts, 7 pėd. ilgio 

vienas ... ......  10c
Geriausios naujos durys, viena $2.25 
Geriausių nąujų 2,000 rolių roofįng 

rolėse po 35-.75-90- §v. i&ite- 
bystės Barrett, Čarey, Bted’s 
ik kitų pagarsėjusių firmų, 

sv. roll padengia 108 kvad.
pėd., pirmosios .......-......   £1.JB9

sv. roll padengia ĮQ8 kvad. ped.
pirmosios ...... ............. ........ $1^0

35 sv. roll padengia Į08 kvad. ped., 
pirmosios . ....... L........ 80c

1,000 rolių Barrett’s roofiąg felt.
14 ir 15 sv. smaluotas ..felL
roliui ............    $1.65

800 galionų vidaus ir įšorio maliavų,
$2.50 nial. gal., visų spalvų $1,25 

Geriausias naujas wire fencing.
lin. pėda ...............      '2%c

Vonios, geriausiam ątpyy, Viena $5.00 
Prausinės, visokių mierų, vieną $L00 
Nauji plieno sasb, $6 verĮės

vįenąs  ..........    $1.75
Lath, ryšulys ..........   12c
I.umberis, treileriaį^ trpkai ir trak
toriai. Sąw tables ir s»w miRs, 
konkrytui mixers.

2% nuolaidos, jeigu atsivąėit šj 
skelbimą į kiemą.

2221 S, ASHLAND AV^

90

75

Mine Run

WIIAJINGTON 
anglys ■ 

n]> ............. ąą.ąo
5,75 
6.00

Nut ...... .. 6,00
Screenings .......... 4,75
PIRKIT DABAR!t VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITA MĖNESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. AĘDMORĘ 6975

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems^—Vestuvėms— 

Bankietams-rLaidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Ąvemie
Phone LAFAYETTĘ .5800

.......................... ............. i jum i , ■ w ..i —■ t...... .. u ly.iĮiy 

I ni/FIKk "“7 L U V L11\ IO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Fagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
............ "" i , 11.. i -■■■> 11 .u' «

Fursiture & Fixtam
IŠPARDUODAME BARŲ FĮKČE- 

E JUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
jįkčeriųs dėl bilę kurio biznio įskiu- 
ta.nt svarstykles, ręgisterius ir icę 
baksius. Cąsh arbą ąnt išmokėjimu. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
me kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
rr,"i—1—-...1 . "v j ui. ...ui |;.ljį;y£''S't

PARDAVIMUI čeverykams tąiąyti 
mąšinos ir fįkčeriai. Reikią parduoti 
tuojau. Tąipgi čeverykam vajyti stan
dus sų 3 kėdėmis — praktiškai nau
jas.

Financial
Fįnansai-Paskolos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

; PARSIDUODA ROSĘLANDE ta
verna su šokių sale ir 16 kambarių 
namas. Arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Atsigaukit

JOHN SHERMAN 
1658 S. St. Louis

INVESTUOKIT DABAR 
į Sąugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų barbeno kainomis ir ’ 
dąlyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose

CATJKRINKIT SAVO SĄUGMENES 
jfcit tikri, fcad esat atstovaujami 

progresy vi ausi oser grupėse.
Leiskit' Mum Padėti Jum Išrišti jūsų 

investmentų problemas
Tęlefonuokit ar rašykit apoiūtmęptgi 

A, C. STERLING 
Management ęf Investment and 

Trading- Secųrities Accounts.
208 So. La Šalie St.

Suite 788, Chįcago, IJL 
Tel. Randolph 6646

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PARDAVIMUI ROZANN tavernas. 
Lietuvių apgyventa, gražiausiu vie
ta, didelis barąs ir cocktai. kambarys. 
Transferių kampas. Parduosiu pigiai 
arba parenduosiu. 807-80.9 W. 31 St.

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tąbąką. Pypkėj ęigąretus, cį- 
garus. Kviečiame i musu krautuvą. 
1728 So. Halsted TAL. Canąl 9345



$

PADĖJO KERTINI AKMENI NAUJIEMS
TAUTIŠKU KAPINIU ADMINISTRACI

JOS RŪMAMS

Iškilmes pasisekė nežiūrint lietaus; įmū
rijo į akmeni dėžę su dokumentais

Sekmadienį, liepos 25 dieną, įrengimai bus moderniški, o 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse namo bokšte bus pastatytas 
įvyko naujo administracijos karilonas. Bumų kertinis ak- 
rumų kertinio akmens dėjimo muo, nuleistas ceremonijose, 
iškilmės. Jos pasisekė, nežiu- svėrė apie 1,700 svarų.

į

rint vėsaus ir lietingo oro.
Dėl lietaus programas nepra

sidėjo 11 valandą, kaip buvo 
planuota, bet apie 12:30. Jį ati
darė drg. Tomkevičia. Pirma
sis kalbėtojas buvo kapinių 
trustistų pirmininkas drg. Ed. 
Čepulis. Jam užbaigus kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis ir dainavo “Naujosios 
Gadynės” choras. P. Grigaitis 
pabrėžė, kad Tautiškos Kapi
nės yra nuopelnas tų lietuvių, 
kurie kovoja už minties ir są
žinės laisvės principą.

Kertinį akmenį dėjimo cere
monijose dalyvavo vienas pir
mųjų kapinių trustistų drg. 
Skutas ir pirmininkas E. Če
pulis. Akmenį nuleidus į vie
tą, drg. Skutau įdėjo į jį vari
nę dėžę su dokumentais, kapi
nių direktorių vardais, čarte- 
rio kopiją ir kapinių 25 metų 
jubiliejui pašvęsta “Naujienų” 
numerį su redakcijos pareiški
mu apie Lietuvių Tautiškų Ka-j 
pinių reikšmę lietuvių visuo
menei. Cementą uždėjo ir dė
žę įmūrijo pirmininkas E. Če
pulis.

Po tų ceremonijų dvi dainas 
sudainavo “Pirmyn” choras, ir 
kalbą pasakė “Vilnies” atsto
vas Leonas Pruseika.

Naujas administracijos na
mas atrodo gražiai. Jo didu
mas bus 60 pėdų per 30. Viši

Grūmojantis dangus nubaidė 
daug žmonių nuo iškilmių, bet 
vėliau jie susirinko piknike, 
kurį Kapinių valdyba surengė 
Liepos darže iškilmėms pra
ėjus.

Piknikas Kapų Naudai 
Liepos Darže

Mašinų atžvilgiu, galima ša
kyti, kad visas daržas buvo 
pilnas. Oras buvo gana šalto
kas, todėl prie baro gėrimai 
ėjo lėtai. Bet' gerai pasirodė 
tavernos biznierius p. Pete 
Young, kuris pirko visiems 
gerti, nepaklaUsdamas /-vardo 
nė pavardės. Užteko pasakyti 
ką gersi ir “Sveikas”.

Pastebėtinas dalykas yra 
tas, kad iš Lietuvių laidotuvių 
direktorių buvo tik vienas p. 
Liulevičius. Pasikalbėjus su 
Tautiškų Kapų Valdyba teko 
patirti, kad visiems buvo... iš
siųsta pakvietimai ir' įžangos 
bilietai. Kodėl jie neturėjo lai
ko atsilankyti, pasilieka neaiš
ku.

Afeelnai imant, visa pikniko 
nuotaika, atsižvelgiant į blogą 
orą, galima sakyti buvo gana 
gera. Tautiški Kapai padarė 
gero pelno, nes kurie lankėsi 
prie baro, tie, veik visi, buvo 
geri sportai ir geri rėmėjai 
laisvų kapinių.

—VBA

Apiplėšė Du i 
Stambius Cicero 
Biznierius
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Nežinomi pikta-CICERO.
dariai šiomis .dienomis apiplėšė 
įstaigas dviejų stambių Cicero 
lietuvių biznierių, J. F. Kim- 
barko ir Adomo Bernadišiaus.

Nakties laike išmušė langą 
p. Kimbarko stotyje, vagys pa
siėmė kelis dolerius smulkiais.

Į A. Bernadišiaus anglių san-'
dėlio raštinę vagys įsigavo die
nos metu, sekmadienį. Jie su
naikino daug daiktų, padaryda
mi didelius nuostolius savinin
kui. -—D.

Suėmė Du Cicero 
Jaunuolius Už 
Merginos Apiplėšimą
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Juos susekė su automobilių 
laisnių numerio pagalba.

Policija vakar suėmė du Ci
cero jaunuolius už apiplėšimą 
23 metų merginos, Miss Evely 
Clark, nuo 830 Cuyler avenue, 
Oak Park.

Suimtieji yra Frank Usis, 
1224 S. 48th Court ir Elmwe 
Chrzano'Nvski, 25, nuo 4712 W. 
13th street. Jie merginą apipie
šė sekmadienį po pietų, sulaikę 
automobilį, kuriuo ji važiavo, 
prie 4300 W. Chicago avepue. 
Ušis aiškino policijai, kad ; jis 
riorėjo kelių dolerių švęsti sa
vo gimimo dieną.

Mergina atidavė plėšikams 
savo ridikiulį su $10, bet spė
jo pagauti jį automobilio lais- 
nio numerį. Su numerio pagalba 
policija susekė Usį, kuris iš
davė ir savo drHtifiį?
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Dovanos-Davanos-Dovanos
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Naujienų Pikniko
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Jei Laimikis Jums Nusišypsos!

ledelioj, Rugpjūčio 8 d., 1937
* SUNSET PARK - - - - 1351 h ir Archer ; ; .y .. . ____ - z, •____

Iš Peoples Furniture Krautuvės

fe-

Šekit kitiįs Pikniko apgarsinimus Naujienose dėl Dovanų, kurios jus laukia

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

ANTKAPIS — Poeto Maironio . antkapio Kailio arkikatedros Bazilikoje atidarymo 
mes birželio 30 d.

MOKINA VAIKUS SAUGIAI AUTOMOBILIUS VAIBUOTI — Detroite Chevrolet 
bendrovė turi paleidusi apyvarton kelis specialius automobilius, kuriuos policija 
naudoja mokinimui vaikų saugiai važiuoti ir vairuoti. Automobiliai yra aprūpin
ti, specialiais prietaisais ir garsiakalbiu. - •

iškil

MIRĖ — Inž. Vyt. Vileišis, Lietuvos

susisiekimo ministeris, staigiai miręs 

liepos mėnesio.', pradžioje.
GALI

DAINUOJA PIRŠTAIS — Chicagoje neseniai atsidarė kurčių žmonių organi 
eijos, National Associalion of the Deaf konvencija. Paveikslas parodo tris konv 
-•--- j-’- —tęs dainuojančias pirštais dainą, “Let Me Call You Sweetheart.”
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STBEIKAS BUFFALO — Mėsos trokas, apverstas 
laike Šoferių'įfreiko, Buffalo, N.\Y. Streikavo apie 2,000,

jos Moroko,sultonas, su Albert Sarraut, Francijos 
nisteriu be portfelio, Paryžiaus Tarptautinėje paro<




