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Minske Suareštuotas Dr. Stasys Matulaitis
Buvo žymus lietuvių vei

kėjas ir rašytojas
Bolševikai Minske areštavo žymų komu
nistų ir seną lietuvių veikėją, rašytoją ir 

mokslininką Dr. Stasį Matulaitį
Akademijos, čia jis paraše ke
lis istorinius veikalus, tarp ku
rių svarbiausias ir didžiausias 
buvo veikalas apie 1863 m. su
kilimą Lietuvoj. Studija buvo 
parašyta lietuvių kalba ir iš
leista Minske.

VILNIUS. — Sovietų Rusi
jos spauda rašo, kad Minske, 
Baltgudijos sostinėj, liko areš
tuotas Dr. Stasys Matulaitis, 
senas lietuvių veikėjas, moks
lininkas ir istorikas. ■

Dr. Stasys Matulaitis pradė
jo veikti dar spaudos draudi
mo laikais. Tais laikais jis pa
rašė kelias populiares laisva
maniškas knygeles, kurių la
biausia populiarė buvo “Par- 
mazonai”, pasklydusi visoje

\ Lietuvoje.
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę jis daug dirbo švieti
mo srityje ir parašė “Lietu
vos Istoriją”, taipjau buvo vie
nas Marijampolės Realės Gim
nazijos vedėjų.

Tečiaus jis tapo komunistu 
ir kada klerikalai ruošėsi jį su
imti, jis 1925 m. iš Marijam
polės slapta išvyko j Rupiją.

Pabėgęs Rusijon jis apsisto
jo Minske, kuę mokyto  jąvo 
Baltgudijos lietuvių mokyklose
ir patapo nariu Gudų Mokslo ndą^ Redakcijos strąipsniuose).

Jis taipjau parašė rusų kal
ba knygą apie Vilniaus lietu
vius. Nors tai buvo grynai in
formacinė knyga, vienok jis 
susilaukęs aštrios kritikos už 
nukripimus nuo “Stalino lini
jos”. '

Kaltinimai prieš Dr. S. Ma
tulaitį dėl “nukripimų” moky
klų darbe prasidėjo jau prieš 
kelis metus, bet jis iki šio lai
ko įstengė išsilaikyti savo viep
toje ir laisvėje. Bet dabar ei
nanti Gudijoje didelė “čistka” 
ir jam atėmė laisvę.

Dabar iš senųjų lietuvių kor 
munistų laisvas tebėra tik Zig
mas Aleksa- Ąngarietis. . *'

(Plačiau žiūrėkite šios die-

f

KUR EINA MŪŠIAI. —- Kinijos kareiviai susirinkę prie 
Peipingo miesto vartų, kur dabat eina mūšiai su japo
nais, Peiping yi;a istorinė Kinijos sostinė. Okupuodami 
Peipįngą, jąponai tikisi paimti savo k<wtrolėn šiaurinę 
Kiniją'. (A6hie 'Photę). ;

NAUJI DIDELI MŪŠIAI DĖL MADRIDO

Sukilėliai atsigabeno geriausią kariuome 
nę ir išnaujo bąndo pulti lojalistus

Vokietijai trūksta 
grudų; suvaržė jų 

naudojimą

.t; r

4 Azijos valstybės 
pasirašė nepuoli

mo sutartį

SMARKUS MŪŠIAI 
SU MUŠEIKOMIS 

CLEVELANDE
60 žmonių sužeista susirėmi

muose su mušeikomis. Mu
šeikos išdaužė unijos rašti-

liepos

MADRIDAS, liepos 27. — 
Atsigabenę savo geriausius ka
reivius sukilėliai visu smarku
mu pakartotinamomis atako
mis puola lojalistų fortifikuo- 
tą Quijorna, svarbų miestą į 
vakarus nito Madrido. Bet kaip 
sako pranešimas, lojalistai lai
kosi tvirtai ir laukia ateinan
čios pagelbos.

Lojalistų pranešimu, per sa
vo ofensyvą lojalistai buvo at
kariavę iš sukilėlių 100 ketv. 
mylių plotą į vakarus nuo Ma
drido. Pradėjus sukilėliams ne
paprastai smarkias kontr-ata
kas, jiems pasisekė atgauti 25 
ketv. mylias. Bet už tą atka
riautą žemę jiems teko labai 
brangiai • užmokėti, nes nuo 
pradžios lojalistų ofensyvo lie
pos 6 d. sukilėliai prarado dau
giau kaip 30,000 kareivių, nors 
ir lojalistų nuostoliai irgi buvo 
dideli.

Lojalistai prie Brunete atsi
traukė į daug stipresnes pozi
cijas, bet visur kitur laikosi 
labai stipriai ir atmuša nepa
prastai smarkias sukilėlių ata
kas.

*
Spėjama, kad dabar eina 

sprendžiamas mušis dėl Madri
do, nes jei sukilėliai liktų nu
galėti, tai jie bus priversti sku
biai trauktis nuo Madrido.

Abiejų pusių armijoms daug 
padeda lėktuvai, taip kad ir 
naktį įvyksta labai smarkių 
mūšių tarp lėktuvų. Per pa- 
skutinias 24 valandas lojalis
tai nušovė 8 ar 9 sukilėlių lėk
tuvus.

Tikimąsi, kad greitu laiku 
sukilėlių smarkumas išsisems, 
kuomet tuo tarpu lojalistai tu
ri didelę atsargą kareivių, ku
riais nuolatos stiprina savo 
frontą.

Policija paskelbė viename 
Madrido viešame triobėsyje už
tikusi didelį fašistų ginklų 
sandelį, kuriame rado troški
nančių dujų, 150,000 kulkų ir 
4 vokiečių submarinų kulkos
vaidžiui. 60 žmonių liko areš- 

11 uotą. Tūli jų liko atiduoti ar
mijos vyriausybei, o kiti liko 
išsiųsti į darbo stovyklas dirb
ti prie geležinkelių.

BERLYNAS, liepos 27. —■ 
Kadangi Vokietijai labai truk-i 
sta grudų, nes ir šiemet der
lius Vokietijoj yra labai' men
kas, tai naciai uždraudė rugių 
ir kviečių grūdus naudoti ko
kiam kitokiam tikslui, vien tik 
duonos kepimui.

Uždrausta grudUs naudoti 
ir gyvulių pašarui.

Visi ūkininkai turės visus 
.grudus atiduoti naciams, sau 
pasilaikant tik tiek, kiek rei
kia vien duonai. Gyvulių paša
rui manoma naudoti cukrinius 
runkelius. '

Tėvas nuteistas 60 
mietų kalėjiman

sė

ORFI
Amerika nemažins 

skolų

Chicagaį ir apielinkei fedę- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus į ar kitokio 
vakarą; biskį šilčiau

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 73°.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 
8:14.

WASHINGtON, liepos 27. 
— Senatorius Lewis šiandie 
pareiškė senate, kad nežiūrint, 

įeinančių gandų, nebup 50 nuoš.' 
’ ‘ • Sumažinimo karo 

skolų, kurias kitos valstybės 
yra skolingos Jungt. Valsti
joms. Esą ir taip Jungt. Val7 
stijos nusileddusios daugiau, 
negu leidžia Jų garbė. /

LONDONAS, liepos 27., 
Turkija, Iraq, Afganistanas 
Iranas (Persija) pasirašė ne
puolimo sutartį, dėl kurios de
rybos ėjo per du metus. Su<- 
tartis pasirašyta Tehęrane.

Ginčiai dėl sienų tarp Irano 
(Persijos) ir Turkijos liko 
tarties likviduoti. •

Nužudęs moterį 
jai prašant

ir

su

MIAMI, Fla., liepos 27. — 
Barzdaskutys Cuthbert Cog- 
bill, 37 m. liko ? nuteistas 60 
metų kalėjiinan, nes Vi vi jo 
dukterys, viena 16 metų, o ki
ta tik 13 m., prisipažino teis
mui, kad jis ne tik su jomis 
tvirkavo, bet dagi pasikvies
davo kitus vyrus su jomis 
tvirkauti ir pats pasiimdavo iš 
jų gautą mokesnį. Jaunesnio
ji mergaitė prisipažino, kad tė
vas pradėjo
kada ji buvo tik 11 metų am 
žiaUs.

NEW YORK, liepos 27. — 
Stanley A. Martin, bedarbis 
automobilių pardavėjas, susi
stabdė policijos automobilių ir 
parodė jai savo automobily pa
smaugtą moterį Mrs. Florence 
Jackson, 37 m., motiną dvie
jų vaikų. Jis prisipažino pats 
pasmaugęs moterį, jai prašant. 
Jiedu esą mylėjosi, bet priėję 
prie išvados, kad jų meilė yra 
“beviltė*, nes abu yra vedę. 
Tada ji ir pasisakiusi nebeno
rinti ilgiau gyventi. Jis norė
jęs ir čia jai patarnauti ir ją 
pasmaugęs. Paskui norėjęs pats 
nusižudyti, bet netekęs drąsos.

su ja tvirkauti

.! ’

Rusijos vaikai paga 
vę šnipus

ADRIAN, Mich., liepos 27. 
— Wesley Wolf, 21 m., jo žmo
na ir du brolvaikiai liko už
mušti Wabash pasažieriniam 
traukįniui Senecoj užgavus jų 
automobilių.

MASKVA, liepos 27. — Pen
kiems Ruii jos vaikams išmo
kėta po $100 atlyginimo už su
gavimą rugių lauke arti Rusi
jos-Lenkijos sienos dviejų šni
pų. Vięnas tarimų Šnipų likęs 
nušautas, o kitas suimtas pa7 

1 sienio sargybos.

PARYŽIUS, liepos 27.—Pa-

CLEVELAND, Ohio,
27. — Per visą naktį ėję mū
šiai tarp streikierių ir mušei
kų, šiandie aprimo, prie Re- 
public Steel Corp. liejyklų ir 
susirėmimų apielinkėj pasta7 
čius 400 policisių.

Mažiausia 60 > sužeistų susi
rėmimuose žmonių guli ligoni
nėse. Vienas strėikieris yra už
muštas streiklaužių automobi
lio.

Susirėmimai pirmiausia pra
sidėjo prie Republie Steel 
Corp. Corrigan-McKinney lie
jyklos, bet vėliau jie persime
tė į visą miestą.

Smarkiausias susirėmimas 
ištiko pereitą naktį 11 vai., 
kada atėjo naktinė streiklau
žių pamaina. Streiklaužiai bu
vo apsiginklavę lazdomis, ge
ležgaliais ir kirvakočiais ir jie 
sutartinai puolė pikietuoto- 
jus.

Apie 300 streiklaužių naktį 
puolė plieno darbininkų unijos 
raštinį -ir' sumušė visus salėj 
buvusius žmones.

Policija areštavo 15 žmonių. 
Policijos viršininkas gi sakosi 
prašysiąs Rępublic liejyklas 
nedirbti naktimis, kad streik
laužiams nereikėtų naktį eiti 
į darbą.

Susirėmimai prie Republie 
z kasyklos.

\
Susirėmimas ištiko

Republie Steel Corp. anglių 
kasyklos CounellsVilIe, Pa., kur 
trys streiklaužiai^ ir vienas pi- 
kietuotojas liko sužeisti, o bir
bęs savo lauke ūkininkas Scha- 
ffer liko pašautas į koją.

Republie Steel Corp. atida
rė savo paskutinę liejyklą 
Cumberland, Md., policijai areš
tavus 13 pikietuotojų.

Kiek numanoma, dabar uni
ja suburs visas savo jėgas ko
vai tik su Republie Steel, ne- 
bekliudant kitų plieno kompa
nijų. Todėl ir angliakasių strei
kas liko atšauktas visose plie
no kompanijų anglių kasyklo
se, ' išėmus Republie Steel ka
syklas, kur streikas bus tęsia
mas ir toliau.

ir prie

Mirė Tammany Hali 
vadas

n-* .. l ‘ Jįi.,,... r... .  .
NEW YORK, Jiepos 27. — 

Vakar nuo apopleksijos mirė 
suktos demokratų politikierių 
organizacijos Tammany Hali 
vadas James J. Ddoling. Ta 
organizacija valdė miestą per 
daugelį i6ėtų ir pašižymejo 'di
džiausiomis suktybėmis. Te- 
Čįąus miestui išslydus iš jos 
nagų, ji buvo pradėjusi remti 
prezidentą Rooseveltą. Dabar 
gi vėl buyo pradėjęs įsigalėti 
Al , Smith elementas ir Tam
many Hali savo kandidatus į 
mėrus nutarė statyti atgalei-

ryžiaus apielinkėj e sustreikavo y į senatorių Royal S. Cępe- 
gyVulių skerdyklų darbininkai land, prezidento priešininką, 
protestui prieš pašalinimą iš Manoma, kad vadui mirus gal 
darbo ’ 7 organizuotų darbiniu- susmuks ir šen. Copeland kan- 
kų. didatura.

-- ----- 4----------- ---------- 1----------------- .................... ...M--------------Į----------------------------------------- į,

Mušis prie Peiping 
tebesiaučia

Miestas yra izoliuotas. Jungt. Valstijos 
fortifikuoja legacijos vartus.

SHANGHAF, liepos 27. — 
Chinijos karo vadovybė pa
skelbė, kad Japonijos karei
viai puolė Peiping prieš vidur
naktį.'

“Smarkus mušis tebesiau
čia”, sako valdžios atstovas. 
“Šautuvų ir kulkosvaidžių tra
tėjimas ir artilerijos baubimas 
girdimas visoj Peiping apielin- 
kėj.”

Senoji Chinijos sostinė, bu
vęs Pekinas, dabar yra izoliuo
ta. Visokis susisiekimas su 
miestu yra nutrauktas, išėmus 
vieną v radio stotį.

Nepriklausomos žinios sako, 
kad Japonija jau pradėjo ka
rą, be jokio karo paskelbimo, 
tikslu išvyti iš šiaurinės* Chi
nijos 28^ armiją. ....

Prieš A* chiniečiams paskel
biant apie japonų puolimą Pei
ping, japonai paskelbė, kad jie 
išžudė beveik visus 800 chinie- 
čių kareivių į rytus nuo Pei
ping. Mušis sekęs chiniečių at
sisakymą nusiginkluoti. Apie 
šį mūšį Nanking neturi jokių 
žinių.

Tokio žinios tečiaus patvir
tino, kad Japonija pradėjo di
delį ofensyvą prieš chiniečius 
Peiping apielinkėje, nes, girdi, 
chiniečiai nuolatos laužę sayo 
prižadus.

Žemės drebėjimas 
Meksikoj; 30 žuvo
MEXICO CITY, liepos 27.— 

Pereito sekmadienio naktį Ve
ra Cruz ir Puebla valstijose 
ištiko žemės drebėjimas. Iš- 
pradžių buvo manyta, kad nuo
stolių nepadarė, bet vėliau iš 
atokesnių vietų gauta žinių, 
kad jis padarė didelių nuosto
lių, sugriaudamas miesteliuose 
daug hamų.

Kasinėjant griuvėsius ikišiol 
išimta jau 30 lavonų. Bet ma
noma, kad skaičius žuvusių 
yra didesnis.

Amerikiečiai fortifikuoja 
legaciją.

Iš Peiping gautomis žinio
mis, Jungt. Valstijų ir kitų ša
lių legacijos 'skubiai fortifikuo
ja savo legacijas, tikslu jas 
apginti, j'ei karas persimestą 
į 'legaciją distriktą. Legacijo
se pasislėpė ir tų šalių pilie
čiai.

Jungt. Valstijų marinai prie 
keturių legacijos vartų stato 
smilčių maišų barikadas, iš už 
kurių jie yra pasiryžę ginti 
legacijoj užsidariusius ameri
kiečius. Apie legaciją kasami 
ir apkasai.

Visas legacijų distriktas pil- 
jaas AUtopSo^ių. įrYrokų. Ko
teliai irgi užpildyti.. svetimša
lių ir turtingų chiniečių. Mai
stas gi dalinamas porcijomis.

Japonų puolimas Peiping se
kė šiaurinės Chinijos koman
duotojo gen. Sung atmetimą 
Japonijos ultimatumo, reika
laujančio greito chiniečių išsi
kraustymo iš. visos šiaurinės 
Chinijos. Gen. Sung jau pa
prašęs Chinijos diktatorių 
maršalą Chiang Kai-shek pri
siųsti pagelbą kovai su japo
nais.

Anglija prašo chi
niečius ir japonus 

paliauti karą
LONDONAS, liepos 27. — 

Užsienio reikalų ministeris 
Eden paskelbė atstovų bute, 
kad* Anglijos ambasadoriams 
Chinijoje ir Japonijoje lįko 
įsakyta išreikšti viltį, kad 
bus išvengta tolimesnių karo 
Peiping apielinkėję.

Jis sakė, kad, tokias pat in
strukcijas pąsiuntusios Jungt. 
Valstijos ir Francija.

Rusija atsilikusi 
suz piutimi

MASKVA, liepos 27. — Iz- 
vestija skundžiasi, kad Rusija 
yra labai atsilikusi su kviečių 
piutimi, dėlei stokos mašinų 
kviečiams piauti, dėlei ko ten* 
ka piauti javus senoviniu lėtu 
budu. Dėlei susitrukdymo kvie
čių piovimo daug grudų išby
rės ir nueis niekais. ■ • • ""S •

KALAMAZOO, Mich., liepos 
27. — Traukinys suvažinėjo 
lavonvežimį ir užmušė grabo- 
rių Beneway, 61 m., kuris sku
binosi į kitą miestelį parsivež
ti turtingo gyvulių pirklio kū
ną.

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ 
ADMINISTRACIJA.



JUOKAI
KORESPONDENCIJA

vakare.

Pesimistas.

6921 SOUTH

Hentfock 5040PASKOLAS

ADVOKATAI

Hernūtage Avė,
Putuos

2510

Laidotuvių Direktoriai

Reikalaukite DEGTINIS

Marksistas

/ 4 .•£

koplyčios visose
Chicagps dalyse

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NARM4. 
Chicagos,

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijęs

iš Stalino 
kurie sako, 
— tai valę!-

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

ATSTOVAUJĄ LIETUVĄ 
—Kazys Škirpa,,nuolatinis 
Lietuvos atstovas prie Tau
tų Sąjungos.

DR. V. A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re s, 6515 So. Roęįtyęll St.
Telephone: Republic 9723

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINI

2314 West 23rd Plane
SKYRIUS; 42-44 East 108th St^.Į

Padaugėjo pramo 
nes Įmonių

Ofiso TeL Virginia 0*36 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4151 ARCHER AVENUE 
Ofiso valąntk 

nuo %.. -4 įr nuo 6—8
' ■ .Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AVĘ.
Vąlapdoe—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

Kięk gaunama pini 
gų is Amerikos

Yą^žytiųesę.
— Kąįin, par^ųp^aųiosios 

į ! W Wk įtS'
$ps. Ąš daug s3$įiu.

Savininko balsas iš, sales: 
i „ jomis tamsta -galėsi
iVisą baudžiamąjį statutą išsė
dėti.

viso, pernai per pirmuosius 
penkis mėnesius pašto perlai
domis U uĮ^ęjiio buvo gauta 
L|. šiais matais
pw tą patį Jftlfcą gauta Lt. 3,- 
oa&Mcų

Dąugįąu dabai' šiose įmonė-? 
se dirba ir asmenų. 19.36 m.* 
viso jose ją buvo 21,291, o 
dabar 25,464. 1936 ' m. iš pa- 
minėtojo skaičiaus darbininkų 
buvo 18,613, o dabar 22,457. ;

Dąugi.aU iA ųąsięnię gaunama 
pašto perlaidomis

I. Jo ZOLP Phone Boul.' 5203
1646 West 46th Stręęt Phone Boulevard 5566

J. MULEVIČIUS
4348 So. Gąlifoįrnia Avenue Plipne Ląfayette 3572

1034 W. 18th St
Valandos nuo 10 

nuo G iki 7:30 vai. vakaro 
Tel. Cąnal 3110 

Rezidencijos telefonai: 
Superior 9454 ar Central 7464

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Klausykite musif Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10.00 vak vakaro iš W. H. F< C. stoties (1420 K.) —r Pranešėjas 

p. $altimieras.

✓ CHANE
VOAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tek Republic 8402
POCAHONTAS Mipe Run $7.40
(Screened) ........... tonas
SMULKESNĖS ?7«15.

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

< IŠ Jungtinių Ame
rikos Valstybių pernai per mi
nėtąjį laiką buvo gauta Lt. 1,- 
772,100,—, o šiais metais Lt. 
2,545,600,—. Kiti kraštai žy- 
Pfięsniu yąidmeųs nevaidina. 
Kielę daugiau šiemet iš jų gąv- 
nąnpps sumos peĮflai^oiflia yrą 
padidėjusias iš Vokietijos, bet 
tai daugiausia yra prekybinių 
atsiskaitymų dalykas.

Pąštp pęrUidojmis pernai per 
penkis nįi&iesjųą buvo išsiųsta 
Įš įię.tuvOŠ įt, 321,600,—, o 
šiais metais Lt. 196,600.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswįdk 0597

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

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

Ofiso Tek; Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

“NAUJIENŲ” . ' ■
PIKNIKAS

SEKMADIENY, 
RUGPJŪČIO 8 — 1937 

SUNSET DARŽE

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

Miesto ofisas
Kamb.. 1431-1434
Namų ofisas
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadięniais- 

pagal sutarti.

Tikrai turi būti labai men
ko išsilavinimo publika, kad 
galėtų tokiomis pasakaitėmis 
pasitenkinti.

A, MASALSKIS ■
3307 LUuąnica Ąvęnue Phone Boulevard 4139

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Cicero Phone Cicero 2109

anksto. Rengėjai do- 
paskyrė 150 dolerių 
pinigais. Kurie turėjo 
tiems ir dovanos te-

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avę 

ROSELAND—CHICAGO, UJU
Te|. PULLMAN 1193-8277

DR. J. SHINGLMAN 
KA TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

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

Rezįdencija 1688 So. 50th Avė. 
Tek Cicero 3656
4930 West ISth Street

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV£.

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 yVest 22ųd Street 
Valandos: pūo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Ręz. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

SLA 2 Apsk. septintas me
tinis piknikas įvyko liepos 18 
d. Maynarde. Palyginus su ki
tais metais, šis piknikas buvo 
visai skystutis. Vadinasi, pub
likos nedaug teątsilankė.

šokių svetainės ‘ policija vi
sai neleido atiflaryti. Supras 
tuma, kad ir atvykęs orkestras 
negalėjo griežti.

žmonių galėjo būti apie pen
kiolika šimtų. Kadangi vieta 
yra labai didelė, tai atrodė ga
na mizernai. Aš labai abejoju 
dėlei pelno, — nemanau, kac 
bent kiek pelno rengėjams li-

Raktayaą: '‘Taip, mano mie
las, jus slegia paveldėta liga”.

— Na tai siųskite sąskaitą 
mano tėvui.

I ,|1 ',■■■ . J. I-'ll'S!

Kiti Lietuviui Daktarai

Phone Hemloęk 2061
DR. JOSĘPH KELLA 

DENTISTAS
6558 So. AVeątern Avę.

407’d' Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

Valandos: l-~—3; 7—8 kasdien, iš- 
, skyrus seredą. Sekmad. susitarus, 
bųį, Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r<

— Tamstos patartoji drabu
žių valymo įeąęi-
ziųas nęvisąį į. gerų . mąų iš
ėjo. Ęąi UvąHusj drąUu&ųs aš 
j,uos pakabinau sode, tąį,.,

— Tai dėmės pasiliko, —- 
pertraukė ją <kaimynė.

— Ne tik kad dėmių neliko, 
bet ųeliko ir pačių drabužiu.

KAUNĄS. — 1936 pi. pir
majame pusmetyje (balandžio 
mėn.) viso Lietuvoje veikė 228 
pramonės įmonės, kuriose dir- 
30 ne mažiau kaip po 20 as
menų. Šiemet viso tokių pramo
nės įmonių dabar yra 253. še
šiom naujopi tokiom įmonėm 
per minimuosius metąs pa
ūgėjo metalų ir mašinų pra
mone, trimis tekstilės pramo
ne, dvylika medžio pramonė, 
viena popierio ir poligrafijos 
pramonę, viena maisto produk
tų pramonė, vieųa drabužių ir 
avalynės . pramonė, ir viena 
elektros, dujų ir vandens tie
kimo. pramonę^;;

.,■■■ i  l I     II iiMinįi.;        —  

.VISKAS STATYBAI IR'PATAISOM
Jeks ęmdęyis ųėya pątąrpąvįmBB yrą musų

užduotis. Mųsų ą|a|ybos lųątęriolp kieųmk nusitęsia

0, M,Jeis l.umber Co,
6461 Saath

JįJS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BUDĄMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Ua praeity metų indėlius
MUSŲ NARIAI GAVO . . . ........ 7C

. D,ėl in^orrųacyų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENA 

arba pašaukite
’ CANAL 8500

LITHUANIAN BŲILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION

. (MEMBĘR FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)
' 1739 Sq. Halsted Street

Ofisas ir
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

— Ko tu toks pesimistas?
■■ ■ • ■-i f ‘ ■ .•

optiipistųj. ■ . I i

............................................................................... .......................................y II|l III,l|l IĮ

DJŲžIAUSIAS. SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

' RIOLO CHICAGOJ 
2,000,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo.- Atsilank^kit 
apžiūrėti įr susipažinti.’ Durys— 
25c; Klevo lentpą grjnclims—$10 
M. Stogams padengimai, elelętrį- 
kinės, ir plumbingo reikmenis.

Harvey VVrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

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.

Per keliolika matų niekas to 
kvailo įstatymo nebojo. Ppllc^ 
ja paprastąi į rengiamus šo
kius pro pirštus žiur&ląvo. Ži
noma, kartkartėmis reikėdavo 
ir patepti, kad “negirgždėtų”. 
Patys žinote, kaip tokiais at
vejais tenka elgtis. Tačiau? šią 
vasarą policiją pąsidarė bu
dresnė ir mažiau sukalbama. 
Dėlei to dažnai ir piknikai nu
kenčia.

štai liepos 5 d. sakytoje vie* 
toje visos Naujosios Anglijos 
komunistinės jėgos surengė 
pikniką “Laisvės“ naudai. Pu
blikos suvažiavo ganą daug. 
Jaunimas buvo įsismaginęs 
šokti, bet apie 6 vai. šokiai li
ko uždrausti. Taip patvarkė 
policija.

Buvo į pikniką atvykęs kal
bėti ir svečias iš Chicagos, bū
tent, Ąbekas. Iš Brooklyno at
silankė A. Bimbą. Abekas iš
rėžė spyčių apie Lietuvoje gy
venančius mtfsų brolius ir se
sutes, reikalaudamas jiems de
mokratijos.

A. Bimba pasirinko diktato
riškas “gadzinkas”. Jis griež
tai pasmerkė Sovietų Sąjungo? 
je sušaudytus septynis genero
lus ir vieną maršalą TuchaČev- 
skį. Esą, geda, kad ir tarp lie
tuvių atsirado išdavikų gene
rolų Ubaravičiaus 
asmenyse.

Bimba stebėjosi 
valdžios kritikų, 
kad tie šaudymai 
žios baimė ir silpnumas. .Gir
di, generolų ir šnipų šaudymas 
rodo valdžios stiprumą. Kai 
žmogų apninka utelės, tai jis 
priverstas yra valytis. Pana
šiai daro ir sovietų valdžia, — 
ji irgi valosi nuo politiškų u*te-

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nu<j 2 iki 4 
vai. po piet ir r.uo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880Tom TayĮor
2 Metų 
senumo

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

Į S. P, MAŽEIKA Yards 1139.
3319 Lituanica; Avenue Phone Yards 1138

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

...........  ..and Midwifę 
6630 S°* Western 
Avė., 2nd floor 
Ilemlock 9252 

Patarnauju prie 
■...................... gimdymo namuo-

5e ąr ligoninėse, 
duodu massage

/ĮįĮIM eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blanketa ir tt. 
Moterims ir mer- 

H ginoms x patari- 
"■* ■ ■ - maj dovanai.

K. P. G U G1S
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St.
Tel. Central 4411-2

3323 So. Halsted St.

Pikniko tikietai buvo plati 
narni ii 
vanoms 
grynais 
laimikį,

A. A. SLAKIS
APVORĄTĄS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Bevęįk pačiame Mass. valsti
jos centre yra nedidelis May- 
nard miestelis, kuriame suo
miai turi pusėtinai didelį dar
žą, šokiams svetainę ir ežerų 
maudytis.1 Paprastai visi 
jį &og valstijos piknikai įvy^-r 
sta suomių darže.

šia proga tenka pastebėti, 
jog musų valstija dar ir šian
dien stengiasi laikytis įstaty
mo, kuris bųvęi priimtas prie4 
15Q mętų. Ęutęųt, tas iš sęixų 
laikų išlikęs įstatymas drųiu 
džią sekmadieniais šokius reng-

Namam ir Statybai
Greitai ir lengvai Nuteikia 

ant pirmo morgičiaus.

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000)

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertės 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo
5 iki 15 mętų

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

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan A. Sįerocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

MUTUAL LlQUOR CEMFANY
4707 SOUTH 'HALSTED STREET 

Visi Telefonai, Yards, 0801
' V1F.NTNTfTJ.TS D1STRIRUTORIUS

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus i 
visokius rakandus bei Storus 

artį ar toli.
3406 SOUTH
HĄLSTED ST. WESTĘRN ĄVE

Yards 34°8 Hęnilock 5040

KITATAUČIAI
DirHERŽMAfF

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
netoli Morgan St.

12 pietų ir

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

■ '■ 0'y. ‘.nut*

Paryžiaus Komuna
Pradedant Penktadieniu

VęliauęipM Sovietų Filmą
“ A N N A ” .

S Q N Q t O E ęh B Vau UUren ___

L<MDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

lohn F. Eudeikis
SENlAŲSiA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

..... 

; DIENA IR NAKTĮ
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

444T Smfth Fairfield Av«Pue
■ Tel LAFAYETTE

Dyka

AKIŲ SPECIALISTAI 
^drTgTšerner 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 .

• Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
' Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvood 5107

-....  l-UHJ.jt i
•*'*»*’' < t y* ‘ < ■ .<■». .'yr

S. M. SKUDAS 
718 J$th Stręęt Moųęoe 3377
..   |l^l^|l     I I » ....... .. II I      ■IIĮIJII >1 Į ,   į

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

LAČHAWICZ IR SŪNUS
Phouą Caiial 2515 
:TeL Pullpian A1270 TKf-'r,">' m nm—.... «' i '■ .......

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĘVAS 
4704 Sn. WftsfArn Ava. Phnne Virsfinia 0883
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WPA
SKUBA MOKESČIUS MOKĖTI kuri vakar susirinko

na u

Tėvo sūnelis

YRA SMAGU
JAUSTIS SMAGIAI!

unijo

Žiūrėkite!

Lewis Apie 
“Closed Shop 
“Checkoff”

Nenori Darbininkų 
Virš 40 Metų 
Amžiaus

“Darbininkų 
Naudai”

Išlaukinis Užvalkalas
Iš "Cellophane** 

Atsidaro II
APAČIOS

Dalis tūkstantines minios

Telefonas HEMLOGK 0318 
j Chicago, Illinois.

Apsaugojimui jūsų sveikatos 
reikalaukite ŠVIEŽIŲ cigaretų

Skaito Gelžkelių 
Darbininkų Balsus 
Streiko Klausimu

Taryba patyrė, kad eilė ben
drovių atleidinėja, be jokios 
priežasties, darbininkus, kurie 
turi 40 arba net 35 metų am
žiaus. Kadangi kitos pramonės 
tokių darbininkų nenori priim
ti, tai jiems nėra kitos išeities 
kaip tik prašyti pašalpos iš ap
skričio arba miesto. *

Milwaukee taryba nutarė tų 
paprotį išnaikinti, sukeldama 
visuomenės opinijų prieš sam
dytojus, kurie jį praktikuoja, 
ir parodydama mokesčių mo
kėtojams, kad jie savo pini
gais turi atleistus 40 metų am
žiaus darbininkus užlaikyti. '

Milwaukee, Wisconsin ap
skričio taryba nutarė padaryti 
tyrinėjimą, kad nustatyti kaip 
plačiai samdytojai praktikuoja 
paprotį nesamdyti ir atleidinė
ti darbininkus, sulaukusius 40 
metų amžiaus.

Dvidešimt Gerų . • • Paskutinis pake 
tinis todėl, kad jie yra visuomet ŠVI

tarčiai, bet yra praktikuojami 
patogumo dėlei.

“Reikia apgailestauti“ sako 
Lewis, kad “pramonininkai 
tuos dalykus išpučia ir naudo
ja už šmėklas darbininkų gus- 
dinimui.”

lte> Old Gold’o orę-neį- 
teikia jums saldžiai ivie- 

;ymų.” Old Golds yra geriausio

Kalbėdamas apie taikų su 
Amerikos Darbo Federacija 
Lewis sako, kad Federacijai te
reikia pripažinti industrines 
unijas tam tikrose pramonėse, 
kad vieninteli kliūtis C.I.O. su
sitarimui su AFL butų praša
linta.

Pašalpos Darbų administra
cija, Works Progress Adminis- 
tration (WPA) gavo iš kon
greso bilionų1 ir tris šimtus 
dvidešimts penkis milionus do
lerių ($1,325,000,000) pašalpos 
darbų finansavimui per fiska- 
lius metus, kurie prasidėjo lie
pos 1 d.

Kadangi naujoji apropriacija 
yra vienu trečdaliu mažesnė 
už pernykščių dviejų bilionų 
apropriacijų, tai WPA admini
stracija turėjo atleisti su virš 
tris šimtus dvidešimts penkis 
tūkstančius bedarbių, liepos 
pradžioj. Panašų skaičių dar 
turės atleisti greitoj ateityje.

Numažinus bedarbių skaičių 
prie pašalpos darbų, WPA tar
nyboje pasiliko milionas ir še
ši šimtai tūkstančių bedarbių.

Elektromonterio sūnelis grį
žta namo aprišta ranka.

— Kas atsitiko ?1—• klausia 
tėvas:* » A

— Aš nutvėriau 
yerkšlendamas atsako 
buvo neizoliuota.

į apskričio . rumus mokėti 1936 mokesčių pirma dalį. Pabaudos už suvėlavimą pra 
sidės rugsėjo 1 d. (žiūrėk žinių). ' r ; ?

unijos. 
. Viena 

operuojančių darbininkų“
— taip vadinama “Big 

■‘n^operuojan- 
grupė, kurių

sigiftkia 
užmušė 
bininkų 
velande 
policija 
sunkiai 
Massilione darbininkas 
dė ir daugybę sužeidė.

Anot Girdlerio, tai buvo pa 
daryta “pačių darbininkų

prizinio derliaus tabakai suteikiami jums pui
kiausiose rūkymui sąlygose.

P. LORILLARD COMPANY, INC. 
\ (Established 1760)

TA! TAS EKSTRA UŽVALKALAS! Kiekvienas 
pakelis Dvigubat-švelnių OLD GOLDS yra 
apvilktas dviem užvalkalais—-dubeltu Ccl- 
lophane'u. Tai EKSTRĄ užvalkalas palaiko 
Old Golds puikiausiose sąlygose bi kokiame 
klimato. Jūs negalite nusipirkti nuvėsusi 
OLDGOLD.

Chicago Daily News sindika
tas pereitos savaitės pabaigo
je paskelbė “interview“ su Re- 
public Plieno korporacijos vir
šininku, Thomas Girdler. Re- 
public bendrovė yra viena iš 
nepriklausomų plieno bendro
vių, kurios atsisakė pasirašy
ti sutartis su plieno unija.

Paklaustas koks yra jo nu
sistatymas C.I.O. klausimu, 
Thomas Girdler atsakė, kad 
“Lewis - trokšta tik galios ir 
turto“, ir dėl to, jis, Girdler, 
su Lewis’u niekuomet neside- 
rės ir sutarties nesirašys.

“Aš darau viskų kų galiu, 
kad savo darbininkus apsaugo
ti nuo Levvis’o ir jo ‘gaujos’. 
Visi Girdlerio ir Republic kor
poracijos žygiai ir nusistaty
mas yra Republic firmos dar
bininkų naudai“.

Prie Republic liejyklos So. 
Chicagoje, Republic buožėmis 
ir Ęepublic dujų bombomis ap- 

vusi, Chicagos policija 
dešimts Republic dar- 
ir simpatizatorių; Cle- 
užvakar mušeikos ir 

užmušė vienų, apie 40 
. sužeidė; VVarrene ir 

apšau-

Washingtone dabartiniu lai
ku yra skaitomi miliono ir šim
tas tūkstančių geležinkdTių dar
bininkų balsai streiko' klAOsi- 
mu.

Balsavimai unijų lokahtose 
pasibaigė užpereitų savaitę. 
Streiko klausimas iškilo, kai 
gelžkeliai atsisakė priimti uni
jų reikalavimų pakelti darbi
ninkų algas 20%.

Balsavimuose dalyvavo visos 
gelžkelių darbininkų 
Jos sudaro dvi grupes 
yra “ 
grupė
Five“; antroji — 
čių darbininkų’’ 
sudaro 16 unijų

Prie pirmosios grupės pri
klauso konduktoriai, inžinie
riai, pečkuriai ir “svičmenai“. 
Tos rųšies geležinkeliečių yra 
trys šimtai t uostančių.

“Ne-operuojančių“ darbinin
kų yra aštuoni šimtai tūkstan
čiai ir į jų skaičių įeina: raš
tinių darbininkai, telegrafistai, 
mašinistai, “šapų“ darbininkai, 
stočių tarnautojai, bėgių tiesė
jai, etc., bendrai, visi gelžke
lių darbininkų, kurie nėra tie
sioginiai surišti su traukiniu 
operavimu

Jeigu 
ninkai 
federalė 
padarys 
gelžkelius 
mis.

pasirodys, kad darbi- 
nutarė streikuoti, tai 

susisiekimo komisija 
intervencijų ir privers 

derėtis

Paskutiniame Steel Workers 
Organizing Committee žurnale, 
tilpo John L. Lewis’o, C.I.O. 
vado pareiškimas “Closed shop“ 
ir *“Checkoff“ klausimais.

Lewis sako, kad “closed 
shop“ (“uždara įmonė“ — iš
imtina teisė reprezentuoti pra
monės darbininkus) ir “check
off“ ^.(nutraukimas unijinių 
duoklių nuo darbininkų algų) 
nėra pagrindiniai dalykai Uo
lekty vėse derybose. Jie i, nėra 
butini kolektyvių derybų su-'

e Old Gold visados yra viliojantis ir skanus kaip pirmu- 
1OS pradedant.

Mary Esther Groshong (sekretore), Portland, Oregon

JUS NEGALITE NUSIPIRKT NUVESUSį OLD GOLD!
LABORATORIJA Jiuom laiku 

tyrinėjo nuvesusio cigareto efektų 
a_it gleivėtų plėvelių. Abu "sausai ir 
'yregmu” cigaretai buvo išbandyti; abu 
tipai padarė aiškų plėvelių eržinimų.

Tas parodo svarbumą ŠVIEŽUMO APSAU
GOS, kokį Old Golds suteikia jums. Jūs tik 
negalite nusipirkt “sudžiūvusius” ar “sudrė
kusius” Old Golds niekur U.SA.

Bi kokiame ‘ 
leidžiantis pak

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrjąb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONĮ—KyAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
* ‘ .. • p *

Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,^

NAUDOKITE a m BJiT > 
VAISTUS, kuriuos ĮgflNfl 1 fflL

PARŪPINO

Žiūrėkite!!
Apatinis Užvalkalas
II "Cellophan*" 

Atsidaro Iš Viršaus

£opr„ 1887, fcy P. LoriUard Co., Ino.

l'i fe.-,' i
.. ■ . ■ ■ ■ .. .
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ANTRAS DIDŽIULIS METINIS PIKNIKAS
Rengiamas Bendrai šešių Proviso Apskrities Lietuvių Draugijų 

Sekmadieni, Rugpiučio-August 1, 1937 
, LĮSI.E GKOVE, L1SLE, ILL.

Dean Colby’s Orkestrą — Įžanga 25c.
$150.00 vertės dovanu bus išdalinta 25 asmenims, kurie turės 

laimingus tikietų numerius i
KELIAS: Imkit bile kurį gatvekarį iki Ogden Avė., Ogden AWmie 
važiuokit iki Lisle, III., ir iki Daržo. Bušai nuveš iŠ Melrose Pjb-ko, 

Belhvoodo ir Maywoodo ir parveš atgal tik už 25c. V
Jeigu lytų, tai piknikas bus atidėtas kitai dienai, kuri bus pagarsiiHa. 

Visi tikietai laimėjimams bus tada geri.

ATNAUJINKIT SAVO LINOLEUM
WITH

WHITE LINOLEUM VARNISH
SUGRĄŽINA SPALVĄ JŪSŲ NUBLUKUSIAM, NUDĖVĖTAM 

LINOLEUM. PADARO LENGVĄ NUVALYTI
-----  REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND -----

Džiunko Pedlioriai
Mes ieškom gerų, pastovių Džiunko Pedliorių, kurie nori susitarti su 
gaivia įstaiga, siūlančia geriausias kainas už visas popieros stako 
ryšis ir norinčia padaryt metam kontraktus, paremtus marketu. ir 

imti popierą VISĄ LAIKĄ, nežiūrint aplinkybių.
KAINOS PEDLIORIĄMj

Miašyta popiera ..................$ 6.00 tonui ir aukščiau
Laikraščiai ......................... $ 7.00 tonui
Corrugated ............ .............$10.00 tonui ’’
Maišytos knygos .................. $13.00 tonui

Viršuj paduotos kainos ima veikti tuojau. Mes taipgi padedam sufi- 
nansuoti biznį kiekvienam norinčiam atidaryti junk shop ir picker 
shop. Mes apsaugosim plkerių šapas, norinčias tvarkyti pedliorius.

ĮRENGIMAI GREITAM IŠKROVIMUI.

Thomas Paper Stock Co.
841 West 22nd Street

Tol. Secley 7565

MADOS

No. 4411 — Dabar labai madoj namie pasiūti vasarinį kostiumai, ku
riuos galima dėvėti po išsimaudymui. Jie elegantiški ir praktiški. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 26, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 

( kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa- 
. vzdžio kaina 15 centų. Gali- 

! ic pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III..

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

įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros .............. per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Suimtas Dh St. Matulaitis
■i ' • * '

“Vilniaus Žodis”, pasiremdamas sovietų spaudos 
pranešimais rašo; kad Minske suimtas liėtuVių komunis
tų Veikėjas d-rUS Matiilriitiš, kuris 1925 metais iš Mari
jampolės pabėgo i SSRS.

“D-rias St. Matulaitis’^ tolinus sako pažangiųjų 
vilniečių laikraštis, “yra žymus prieškarinis lietuvių 
veikėjas, vfcliatt tapęs komunistu iri veikęs Lietuvo
je Mariijainpolės apylinkėse. St. Matulaitis yria< 
mokslininkas; istorikas* Gudų Mokslo Akademijos 
narys, parašęs nemaža istoriihių veikalų. Bene stam
biausias ir. rimčiausias jo Veikalas, tai plati apie 
1883 metus Lietuvoje studija, lietuvių kalba parašy
ta ir Minske išleista.” (Žiur. “Vilniaus Žodisy, lie
pos 2 d. 1937 m.)
Laikraštis sako, kad Dr. Matulaitis “nusikalto” Sta

linui, parašydamas rusų kalba informacinio turinio 
knygelę, kuriai medžiagą jisai sėmė ir iš Vilniaus lietu
viu raštų. Stalinas (ar jo žvalgyba) šitoje knygelėje 
užuodęs “nukrypimą” nuo tikrosios “linijos”. Esą, —

“šinis metais viduržiemį d-tas Matulaitis buvo 
išleidęs rusų kalba ihforimaėihio pobūdžio 64 pusi, 
knygelę apie Vilniaus krašto lietuvius; apie lietuvių 
etnografines Vietas, apie organizaėinį, kultūrinį, 
ekonominį ir Švietimo gyvenimų. Kai kurie dalykai 
iš Vilniaus kramto lietuviu gyvenimo buv^ nušviesti 
gana teisingai? jis naudojosi D-ro Dį Alseikos 
knygat ‘Vilniaus krašto lietuviai 1919-—1934’ ir Vil
niaus lietuvių spauda. Nors toje knygelėje labai bu
vo garbinamas Stalinas ir jo politika, tačiau kriti
kai ją įvertino gana neigiamai; prikišdami d-rui 
Matulaičiui, kad jis krypstąs nuo Stalino linijos.”
Dabar Minske iŠ senųjų lietuvių komunistų veikė

jų palikęs tik vienas Zigmas ^Angarietis-Aleksa, kuris 
dar laisvai tebevaikščiojus.

Nesinori tikėti, kad Dri. St. Matulaitis tikrai yra 
suareštuotas, nors sunku abejoti “Vilniaus žodžio” pra
nešimu. Tas vilniečių laikraštis paduoda žinias gana 
atsargiai.

Stasys Matulaitis yria ide'alistas* pašventęs Visą sa
vo gyvenimų mokslui* žmonių švietimui ir kovai su liau
dies išnaudotojais, jisai šiandie gali turėti tarp 65 ir 70 
metų amžiaus. Jisai pradėjo rašinėti populiaraus turinio 
knygeles dar seniai prieš Lietuvos pasiliUosavinią nuo 
cario jungo dar lietuvių spaudos draudimo laikais.

Gaila, kad jisai, revoliuciniam entuziazmui pasida
vęs, nukrypo į komunizmą ir paniekino savo pirmes- 
nius socialdemokratinius įsitikinimus. Tuo jisai apsun
kino sau galimumą darbuotis Lietuvos darbo žmonių 
labui nepriklausomoje Lietuvoje; Jisai buvo priverstas 
ieškoti prieglaudos sovietinėje Baltgu;dijOje. Bėt kas 
gali tiltati* kad jisai, dirbdamas Minske, pavirto “išda
viku” ir “Žmonių priešu’?? /

kai neseniai buvo sušaudyti Maskvoje lietuviai 
Raudonosios Armijos generolai, Ubarevičius ir Butna, 
tai dari bUVo galima apię juos abejoti, nes -jiė karininkai 
ir plačioji visuomenė apie juos nedaug težino. Bet Dr. 
Stasys Matulaitis ~ visai kas kita, šis lietuvių darbi
ninkų švietėjas* henUsileUkęs jokiai priespaudai per vi
są savo amžių, negali būti judošius!

Tačiau sovietų valdžia įmetė jį į kalej‘mų; Argi ir 
dabar Amerikos lietuviai komunistai nepakels savo bal
so prieš Stalino terorią? Ar jie neužtars veikėjo, iŠ ku-_ 
rio raštų jie švietėsi ir mokinosi?

IŠ DUMBLYNO — į TAUtlŠ- 
fcĄOALYBį

', Viėhas, matyt* Irifeki poetiš
kas Bribokiyno tkUtihinkaš, Vin
cas J. Vyšhiūs, pėri “Viėnybę” 
rkgiha tautiškai nUšištačiUsiUs 
vyriūš žengti “į antrąją tautiš
kų galybę”.

itadėi antriųją? O gi lodei* 
kad pfrtoūji galybė šUšdiUko iri 
atsidūrė “juodrijattiė ; Jtitobiy- 
nteh; Tki įvyko "šitaip:

“Geribiritoieji; juk jUš kiš
kiai žihote ir galite SUpriasti* 
kad niekas Vietoj hėstovi; 
ViškriS Visur saVaitoė kėičik- 
si, juda, griūva, skaidosi, su
silipdo ir Vėl Subyrk.”
Taip,, esą, atsitiko ir su 

Brooklyno tautininkų galybe. 
Vyšnius sako:

Matomai, musų tautiškoji 
pusė, daugiausia dėl kažin 
kokią mažmožių piktais lie- 

' žuVikis privertė ihufeų jėgas 
suversti į jūbdąjį dutoblyrių.” 
Ką privertė, nepasakyta. Bet 

aišku, kad “tautiškoji pusė” su
vertė Vyšniaus ir kitų jėgas į 
“juodąjį dumblynų”! Jos iki 
šiol tenai ir tebemirksta.

Bet dabar tasai poetiškas ra
šytojas 
‘/tuos

iiti-Tin'iittfįiiV^aa ..... z

ti j o j e ir Europoj e, sužadinda
mas joje įsivaiždriVitoę, kad 
nacių diktatūra yra palinkusi 
prie talitoš, kuomet tikrovėje 
Viria jos politika 0ririemlri toili- 
tarizmu iri krirb Mėtomais.

Nežiūrint šito Vokietijos 
eiriliritų priotesto-; Lahsbury 
do rbikalihga pasitoklyti iri 
Italijos diktatorium.

so-

sd

TRECIAS GAISRAS 
ŠEDUVOJE.

Į
ŠEDUVA. — Buvę Šeduvoje 

birželio 12 ir 19 d. d. gaisrai 
šeduviečiams, ypač Vytauto 
gatvės gyventojams, tiek datig 
i varė baimės, jog visa laika

bedavo. Dabar ta jų baime dar 
padidėjo, nes liepos 5 d. apie 
15 vai. toje pačioje (Vytauto)' 
g-ve j e kilo trečias gaisras, per 
kurį smarkiai apdegė Vitkaus
kienė apie 70 metų amž. mo
teris ir visiškai sudegė Lebe- 
riO, Petro gyv. namas, tvartas 
su klėtele, daržinė, dvi kiau-

apie tuos gaisrus tik ir tekal

sako,
visus
purvus
tautinio šaltinio vhnd'e-

kad jau reikia 
apsitapnojushiš 

” “nuvalyti įtik-
ra ( ?) 
niu”.

“Taigi, — baigia jisai 
ženkime į antrąją, tautišką 
galybę!” *
šita visa poezija yra para

šyta tąja' proga, kad į tautinin
kų kliubą (dari neapsivaliusj 
nuo “apsitapnojusių juodų pūri- 
vų”!) įstojo Tysliava ir Strum- 
skis. ; i . ■ "

LANSBURY-MATĖSI SU T 
MUSSOLINIU

Buvęs, Britanijos Darbo parr 
tijos vadas parlamente, George 
Lansbury, šiemet lankėsi Vo
kietijoje ir gavo, specialią au
dienciją pas nacių “fiurerį”. Po 
to pasikalbėjimo Lansbury pri
sakė, kad Hitleris pritariąs pa
saulio taikos konferencijai, 
“jeigu ji bus rupėstingrii pri
rengta”.

Dabar Britknijos /darbietis 
nukeliavo į Romą ir matėsi su 
Mussoliniu.

Vos spėjo jisai tenai nuvyk
ti, kai juddmrirškiriių “diuče” 
pakvietė jį. pasrsave; Nuvežtas 
valdžios automobiliu prie Vė- 
nezia palociaus, Lansbury, pri- 
sisegęsTprie švrirkO atlapo sa
gutę su žodžiu “Taikri”, įėjo į 
Mussoiihio raštirię ir kalbėjosi 
su juo tris ketvirtadalius va
landos; ' Po pasikaibėj imo ang-; 
las pareiškė Spaudai:

( “Mes darigirilisia šVarstėniė 
pasaulio kohfėriėhėijbs idej^.. 
Aš radau, kad Europos val
dovai yra palankus maho at
sišaukimui, kad butų sušauk
ta kontėriebči j a teisingeshikni 
pasaulio turtų ir kapitalo pa
skirstymui. Teritorijų išlygi
nimo klausimas tUVės irgi 
būt apsVarstytas.0
Kartu su MUsSpliniU tame pa

sikalbėjime dalyvavo ir Itali
jos užsienių reikalų ministeriS, 
grafas UiariO; . ■?

LarisbUfy čia r bėatstdVrivo 
anglų Darbb pattijOS. Jisai ši-■ 
tas kėliohės pas J’fcUfopbs Val
dovus” ktiiėka, kaip privatirih 
asmuo*, jisai; mrib, yria ^pacifis
tas krikščionis* kuris tiki,, kad 
diktatorius galima palenkti tai-» 
kos pusėn, ritsišadkiant į jų 
“Žmoniškumą”.

PO toj kai Lansbdty pridarė 
vizitą Hitleriui, Vokietijos So
cialdemokratų partija' ' išlėidb 
viešų protestą, nurodydami

■ St’VAfttiĘS VlLNR’Š

AtM't “V. žodžio”, jatt leh- 
ki| spauda Varšuvoje i>Hi>a'ž|s- 
itAį kad Vilnius, kdtj lenkai 
grdbS m teiki a&- 
leistas. “JKurjer WarszaAyski” 
rašo: .■•'■'.7 A/' ■ . *

“Sūttkų^ t riėikMriuti* 
žmogus .turėtą vizitinius rū
bus, ka? nebeturi ir batą. 
Vilniaus kraštkš — tai pati 
skurdžioji respublikos vaiva
dija. Kaip pkvyzdj galimk 
paimti tai, kad Vilniaus kriaš^ 
to pilietis laikraščiams iri ki- 
tiėiriš ‘malonumams’ teišlėi- 
džia 1.60—2.00 žl. per mė- 
įtuš. Argi galima tokiose są
lygose kalbėti ir rašyti apiė 
bet kokį ‘gyvenimo lygį?’ 
Beveik -A ne. O tačiau rei
kia... ' . ■

“Pavyzdžiui, Viliuje, 20( 
tūkstančių gyventojų mieste, 
nėra nė vieno viešbučio, kur 
butų bent šalto vandens Vo
nios, o Pinskas, Rowne, Luc
kas — turi. Vilniuje yra kpie 
2,000 kelių aukštų namų, o 
vindų (liftų, elevatorių) tė
ra... 3 (žodiniai: trys). Vil
niuj e* regis, vieninteliame 
rešpttbįi^ps mieste, butuose 
yra' atš
j imo skaitikliai. Namie pa- 
rūošti; J' 
žmoguiįl

• ViiniOj

niausi gremėzdai, kurie pa
prastai galima matyti jumo- 
ristinešej^merikiečių filmose. 
ŪžkliU^Kur nors ir — ket- 
vertkš riktu išlekioja į visas 
pktaūliO (škliš!

“Provincijoje dar , blo- 
" giau..” .

6 kas tą kraštą nualino?
Jeigu Lietuva tūrėtų Vilnių* 

tai jisai butų krikšto sostine 
iri, be abejonės* tariptų.. Juk 
kaūnas, kuris prieš karią buvo 
apleistas provtocijos miėštapa- 
laikiš, Šiandie yra dvigubai pa
didėjęs gyventojų skaičium, tu- 
rii gria'žių ttabų* švarių gatvių 
ir bulvarų (alėjų), turi savo 
vandėns tiekimo ir kanalizaci
jos sistemas.

t' vrindens suvartė-

naudykle atskiram 
itgeįna 1 zl. 20 gr. 
uitai (automobiliai) 
uguma atvejų su

LIETUVOS ŽINIOS
' . ; , ' ' ' ' ' . ' > ■' . * . I

Lenku cenzūros ag^
' i ■ " ' ' »<■ " ■ ' a

i' ViLNtbK., Lenkų renzm 
rri' kaskart dardši vis agresy- 
vesM Vilniaus krašto lietuvių 
spaudos atžvilgiu, jau gana 
daug laiko, kaip Vilniuj e nega
li išėiti vienintelis lietuvių jau- 
mmd kultūros žurnalas — laik
raštis “Jaunimo Draugas”, ne- 
ghlėjU^ pasirodyti lietu viskas 
laikraštis švenčiohyse, Varšu
voje. Vilniuje vis neduodamas 
leidimas leisti lietuvišką jauni
mui IJilcraštį. Lietuvių laikraš
čių kblifiskkViriIris yfri riUdlriti- 
pis dalykas. Paskutinis Vil
niaus Žodžio” numęriš (27) 
praiiėša vėl jnaųjus Vilniaus lie
tuvių spaudos konfiskavimus, 
konfiskubta kultūros gyveni
mo žurnalo “Lietuviško Baro? 
paskutinis numeris Ir vienkar-

(MUŠU spėėialąus bendradarbio Lietuvoje) 

(tęsiny^r
Skriįtytojūri didėles smalsori 

Vėdkihas jb išėjtodris knygas 
skaitė* knygų tiražas augo, jo 
raštais nenoromis turėjo susi- 
idotoėti iri toU&jįs prišauktieji 
kritikai ir viėAų kitęj Sitriaipsne- 
lį apto Jį pritašė;

Ir *Šthi JOhris Mriricinkevr- 
čius pasirodė su nauja savo 
knyga ■_ romanu ~ • Jfe turi 
MiUTL;

Tai vim iš geriausių jo pa
rašytų knygų* kukių iki šiol jis 
yra išleidęs; Turėkime dar gai
voje* kad čėhžUta vį&riri jo kny
gas gerokai apipaišioja. Lygiai 
iri šitas rortikhaš, manykime, 
pusėtinai yra apkarpytas, o be 
to, juk dar rašant veikia ir 
tai, kuomfet turi galvbje ar cen
zūra viską praleis, ką lašai, at
seit; jau rašant save pusėtinai 
reikia varžyti ir kiekvįeną žo
dį apgalvoti, kad jisai cenzū
ros nebūtų išbrauktas, kad vei
kalas dėl to nenukentėtų.

Tiėsa* Jonas Marcihkėvičiuri 
pats Veik nerašo* jisai tik ki
tiems diktuoja, o jau jo arti
mieji jo diktantus surašo; Sa
ko; jisai taip dirbęs ir kalėji
me būdamas. Kas hors iš kali
nių jo tas tariamas fantazijas 
surašydavo ir paskui visi bend
rai skaitydavę..;

Romane — Jis turi mirti — 
atvaizduojama Senosios ir jau
nosios Lietuvos kartos atsto
vai.) čia atvaizduojami ne kki- 
mo žmonių ir ne miestelėnų, 
miesčionių atstovai, bet tų, ku
rie- kuria gyvenimą, kurie ‘apie 
jį galvoja, kurie visuomenėje 
veikik ir dedasi jos labui dar- 
buojąsi* atseit* tame romane 
atvaizduojamu inteligentija. '

Iri ne šiaudinė inteligentija, 
bet Kūrybai pųsiteikusi inteli
gentija, inteligentija mąstan
čioji, inteligentija Užsigrūdinu
si savo pažiūrose, arba dar nau
ją gyvenimo kelių beieškanti.

Senosios kartos du atstovai 
išvedami jau iš senų laikų ko
vose už savo krašto gerbūvį iš
sidirbę saVo prižiūrąs į gyveni
mą ir' jas dalihai kaip iri Sii- 
gniuždę sušid'ūrię sii jkūhųjk 
karta, arba tikriau tarus nesu
gebą prieš tos jaunosios kar
tos dririotoas pastkhgriis atsi- 
špiri'ti. TUodū dū Atstotai, tori 
senosios kartos ritštdVai gyve
nime jau daugiau yra tik ste
bėtojai, didelio nusivylimo pa
gauti lyg iri šalia riklijO gyve
nimo einą, ir jam ipažai prieš- 
taririUją.

Visai kitks tipks .išvestas 
jaunosios kartos. Tai įtriukšmin- 
gkri Vėiklūri V^UOmettėri hritys, 
liėšiskkitųs riti bėt kokioftiiri 
tradicijomis-, riepairiąs sėriėshriė 
kririos pažiūrą į gyVeiiiriią iri 
Visai su ja riėriiskriitųs; Jiri įriti 
Žiribi į fote . kaipo Priamtalife 
kiurti* klirie tiiri iš gyvųjų kė
lių pririiltaritoi iri jritifttahiė- 
riiėtori iiėkiiiidyti gytahH. Nė- 
kliudyti gyvfeftti teigtai* feo di
dėlių’ biipfesčių iri taftų iri Vita 
iŠ gyVėnihiri pilna rieškute Sfeftl- 
ti kriri tik giriliftia tairitl. čia jo
kiomis priėtoOhėiHis ir dotavęs 
dėsniais HėSiskriitoma. Iriik ką 
įtik gali Šiandieri paimti, o jei 
kris tik kliudo šitokiems ližsi- 
mMimamį, tai turi rnifti; tti« 
būti ftzTiįai IŠriMklfitriš; gy- 
vępa tik tas, kas stipriiiš, kas 
joje koVoje kitus, gali hiigalėti* 
ližlhlrii jii'oS SUririlkinti —
>Luri mirti! Jei patys nenori 
mirti, tai jttos net ta^o taMko- 
mis, savo sprendimu reikia pa- 
Mikinli. Ir viėftris iš thš kai
tos. atstovų taip ir pasielgia. 
Buvusią savo numylėtąją, kuri 
dėka tikros meilės pagauta su
silaukė kūdikio* tašai jaiiriUoliš 
ją žudo* pro traUklhiO duris iš
meta ir jos surenka (tik kaulus 
Iri mėsos gabalus.;.

Sąžinės graužimas! Veik jo-

Jie

nydamas, teisinas^ kaip mokė
damas, ir tik savo tėvo, seno
sios kartos atstovo, teisme kad 
r netiesioginiu parodymu bau

džiamas.
Tai šiurpi drama, bėt drama 

gyvenimiška ir Lietuvoje - nė 
svetima drama^ bet iš gyvenimė 
visokių nuotykių surinkta ir 
čia literatinėje formoje tamė 
romane aprašyta.

Liėtdva žinb, kad ihteligen- 
tų tėVų Vaikai jad yra nekar
tą paslydę ir skaudžiai pasly- 
dę. Paslydę taip, kaip tame ro
mane yra vaizduojama. Bet tu
rėkime^ galvoje, kad tasai jau
nosios kartos atstovas nėra' 
vien tik lovelasas; • gyvenimo 
smaguriavimus pamėgęs; Ne! 
Jis su didelėmis pretenzijomis; 
į visuomenės gyvenimą. Jis net 
nori sukurti sau šeimos židinį, 
tokį židinį, kuris gyvenime jau 
teiktų materialį gerbūvį ir ge
ro visuomenės veikėjo vardą. 
Maža ką jisai praeityje turėjo 
kokį tai romaną su mažai žino^ 
ma' mergele. Maža ką jis yra 
jos dukrelės tėvas, šį sayo pra
eities šešėlį reikia visai /fiziniai 
panaikinti, kad jisai ^sultingai 
ir be jokių šešėlių .galėtų pri
deramai gyventi ir viso gyve
nimo raidą sukti jam tinkama 
vaga, pagal jo įsitikinimus. O 
tie įsitikinimai visai aiškus ir 
ryškus, gyvena tie, kurie yra 
stiprus, kurie turi gerus pečius 
ir nervus. Sąžinė? Tai laiko pa
daras, tai nuotaikos akimirka, 
jei gėriai prisižidrėfeite šio jau
nuolio veikimą, jei prisiminsite, 
kad tasai romanas rašytas ne
lemtose sąlygose, tai tikrai įsi
tikinsite, kad šitas jaunuolis iš
vestas iš tų tarpo, kurie dabar 
Lietlivoš ViSuoihėriėjė haudoja- 
si monopolinėmis teisėrnis ir 
viritis kiltus, kitaip manačius, 
jau sėhirii yra pkshiėrkę hilrti! 
Jdk jie, ariot jų, tik kliudo gy
venti, tik kliudo gyvėhimui pir
myn žengti. Jie subolševikėję 
arba tiek jau susenėję, kad ly
giai nieko nereiškia ir tik ra
mybę ir kitiems sąžinę ardo.

TėVkš; įritsai tėvas sūnaus 
ašriiėnyje šitai kartai kerta į 
žrihją. Ir Vbžęs jam į žandą, ji
sai tyli, tartum jaučiasi bejė; 
įiU, ftfeS žddžiairi čia jau nieko 
Hėpadėsi; riėpadiiryrii, ba karta 
tiėk yril kiirti, jbs sąžinė tiek 
yrri tariibi, kad ,ib hlkio žandi- 
nio ji nesupranta ir net nemė
gina įsigilinti, dėlkd (taip įvyko.

TėVas riavb skh’ušmuose šu- 
sifcaUpęS feihri pris šrivo sunaus 
diikrelę, priri ri’riVb riunaus nu
skriaustą moterį, ją aplankyti 
ir jai padėti.

Dėjk, jkri ta ftiotėris jo su- 
HkUri hrižUdyla. l^ėVas tai žino, 
žitįo iri SUritii nieko nesako, o 
tik dtbžik jrihi į žalidą... Jis 
sriprahtk; kad tki; kas įvyko, 
herititriisysh iri savo atmaus ne- 
pktriišyrii, hėri hlOhopolistinčs 
viriūdhiėriėri dklis jį tokiu pada
rė. / .

O prieš tbd dalies visą visuo
menę hėktsispirisi. Čia galimas 
tik vėiksftiriri;.; llėt gi tame ro
torine figūruoja iri kiti jauno
sios krintdk/atstbVrii; kad ir to
ji pati ilUskrialiritbji mergelė.

Ji SriVo var^ė ir Skausmuose 
išdidi, ji šitrito išdykė’iui neno
ri įiariidribti Iri riėhori jam do- 
Vahbti. -Ji pariityfo«į( saVo jė
gomis kaupti ir savo rankomis 
gyvenimą kurti. Ji atmeta vi- 
feaš ’jrii ŠiUlbMari to išdykėlio 
paslaugas ir „viena tik žino: 
esi manb dukters tėvas, tur* 
prievolės ir privalai jas iki ga
lo tėsėti! Nfenbri, tai pažiūrėsi
me, rrimybėri tau neduosiu. 
Toks kietriš jbs pasiryžimas, 
jos tas kietas pasiryžimas juo 
labiali aiškėja; k^d Jį veik ne- 
abejoja, jog jos J skriaudikas
gali j 4 nužudyti

AR TlIBERKULIOŽft TIKRAI
ESTI PAVOJINGA

Rašo Dr. T. Dundulis,/.

DaUg yria kalbėftlk iri Uėrie- 
tai žmonės kiauši driktario* ar 
tubėrikuliože esti phVeldėla iš 
tėvų? Jfeigu žmonės, kurio hia- 
n0; kad tuberkuliozė įgimta 
kaip ir mėlyhoš akyti arba 
plaŪkų spalva, tai jų tokis su
pratimas yra klaidingas. Bet 
jeigu suprantama, kad bent 
keli šeimos nariai gauna tuber
kuliozė vienas nuo kito, ir daž
nai Vienas po kitam 
tai tokis supratimas 
tiesų. Tuberkuliozė 
šeimose todėl, kad 
pagauna nuo senesnių šeimos 
darių;

Tuberkuliozė, kaip ir kiton 
limpahčiom ligom, apsikrečia 
ma Vienas nūd kito. Tuberku 
liozės priežastis yra parazitai 
Reikia abejoti ar yra žnVOgūs 
kurio Organizme nesirastų ke 
lėtas tuberkuliozės parazitų 
Bet kada yra sveikas ir tam 
priUŠ žmogaus brganižmas krib: 
ktmds, tai kūno organai apsi 
gina nuo ligos apgalėdami tuo 
kėlėtų parazitų. Betgi gyVe 
nant nuolat su neatsargiu Ii 
goniu, j)as kurį tuberkulioz 
esti išsiplėtojusi iki aktyviO- 
veikfeus laipsnio, tada esam 
gaha rimto pavojaus, Mat nuc 
lat palaikant kontaktų šu te 
kiu ligoniu vis didesnis ska 
čius naujų, veiklių ligos pan 
zitų persimeta pas Sveikų šm( 
gų. Tada nežiūrint, kkd ir ėši 
ma Sveiki organai, paplitus pi 
razitanis, organai nusilpsta : 
tuberkuliozė išsivysto iki veil 
lauš laipsnio. Bučiavimas, k< 
sėjimas ir spiaudymas yi 
svarbiausia priežastis desim 
pabijos tuberkuliozės paraziti 
Taipgi bile, daiktas, paliečiu 
ligonio lupas gali perimti bal 
terijas, ir kada tas pats dail 
tas esti pavartotas dėl sVė 
ko žmbgaus, tada apsikrės 
liga esti labai lengva. Bendri; 
pas mažiau susidomėjusias še 
mas tokis kontaktas yra g; 
nėtinai priprastas.

Turint tuberkuliozę viena: 
šeimos nariui, neužtenka, k ė 
gydyti ir prižiūrėti tik tų vi 
rių sergantį šeimos nrirį, b< 
būtinai reikalinga patikrin 
sveikatą ir visų kitų šeinu 
narių periodiškai. Ypating 
reikia susidomėti vaikais. Ši 
radus, kad ir pas kitus še 
mos narius yra tubėrksliozi 
parazitų, kad ir neskaitlinga 
reikia imtis griežtų gyvenin 
priemonių ir prisilaikyti sve 
katingumo taisyklių. Svarbiai 
sik reikia Vengti tiesiogin 
kontakto su ligoniu ir neva 
toti daiktų, kUriUos ligoriis va 
toja. Tokius lengvai paliesti 
tuberkuliozės šėimos riariu 
ypačiai vaikus, galima išgėlb 
ti, jeigu tik atatinkamai j

miršta, 
atitinka 

išsivysto 
jaunesni

tuberkulioz

esama rin 
BūČiuoti Vaiki 

nesąmoninga, bi 
Užtenka to, ks 

vaikus bučiuoj:

giu klaidink visuomenę Vokie dinys “Varpos kio. Teisme spiriasi, kaip jma (Bus daugiau)

Suaugę žmonės netaip len; 
vki apsikrečia 
kaip vaikai. Bet nežiūrint 
to, esant kontakte su tuberki 
liozės ligoniu, kaip tai darb 
valgyklose ir t.t 
,o pavojaus, 
yra nfe tik 
ir pavojinga, 
tėvas savo
mat, Jie žino savo ir jų vaiki 
čių sveikatos stOVĮ; Bėt ir či 
jeigu turi* tūberkulidzę Viteni 
Iš tėvų, kūdikis tūri būti a 
skirtas ubo sergančio tėvo a 
ba motinos.

Visi vaikai, siunčiami į vi 
sarines kempes, turi būti: pi 
tikrinti. Kempių /pridabotoji 
ir jsldųgės taip jau :turi bu 
pąiikriinti; tiesti r taip QlĮ*ų 
daroma, .Si,unčį&nfjydilŽš\| $ 
prastą Ūkį■ reikia ’ pė&itiferii 
ti, kad ūkininko Šėimoje tikri 
nesiranda tuberkuliozės.
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Dar Apie Ginčą, Kuris Turėtą Būti 
Likviduotas T. L S. D. Kuopoje

Metams

J. PetraviČia atsako Komitetui 
ir A. Frenzeliui

i Pirmųjų “KAttadbs žirtių” 
Sukaktuvių PrugA;

TORONTO, ONT. — “Nau- 
jiėhbseH, No. l’fO, Kanados Lie
tuvių Žinių skyriuje T. L. S. t), 
kuopos komitetas nori užgin
čyti J. Tėtravičialis parašytus 
faktus apie socialistų kUopą ir 
Ą. Frenzelį.

Labai yra nesmagu, kad pri
sieina rašyti į laikraštį kas yUa 
nemalonu gerbiamiems “Nau
jienų” skaitytojams. Tokie raš
tai yra skysti ir neduoda jo
kios naudos socializmui ir dar
bininkų kliasei. ’ Turiu pasaky
ti, kad, jei bučiau parašęs ką 
melagingai, tai kuopos komi
teto dalis butų nieko nesakiu
si; bet kai parašiau tikrą tei
sybę, tai draugai atsistojo ant 
galvų ir mėgin'a Viską užgin
čyti ir išversti atbulai.

Aš nemėginsiu Iš ndujo at
kartoti, to, kaš buvo mano ra
šyta gerbiapiose “Naujienose” 
liepos 7, tik įrodysiu tikrai mė- 
lagihgUs mah daromiis užme
timus, kad gerbiami “Naujie
nų” skaitytojai galėtų mane ir 
kuopos komiteto narius teisti.

1. Komitetas sako, kad kuo
pos sdsirinkimai įvyksta rėgu- 
liariškai. Tikrai komitetas taip 
i-ašė bė narių žinios. Jeigu1 bli- 
tų jų atsiklausta, tai jie butų 
Uždraudę tokį tvirtinimą dary
ti. Jie žino, kad apie Velykų 
laiką susirinkimo nebuvo per 
du mėnesiu ir kai atėjo susi
rinkimas, tai jie turėjo užsimo
kėti duokles už du mėnesiu.

2. Komitetas tvirtina, kad 
“aš betiiriu nuovokos”, bet apie 
tai pasikalbėsime, Kki komite
tas Štižinos skirtumą tarp kuo
pos susirinkimo ir masinio mi
lingo.

“VaikiškĮąs Laiškas”..
3. Būdamas didelis niekšas, 

anot komiteto, aš rašau ir “vai
kiškus laiškus” ir “siaurai pro
tauju”. Bet nors tas laiškas ir
buvo “vaikiškas”, vienok ko
miteto išminčiai suprato ką aš 
noriu pasakyti. Nemanau, kad 
tas įrodo mano “vaikiškumą”, 
jeigu, aš pareikalavau grąžinti 
man knygas, kurias įteikiau 
kuopai.

Kaip pats kbrtiitetas rašė, 
kuopos nariai nutarė mano pra
šymą išpildyti, bet aš iki šios 
dienos knygų neturiu. Per tris 
mėnesius atsakymo negavau į 
laišką.

Liepos 24, laiškas atėjo, štai 
jo tekstas:

“Liepos 22, 1937 
“J. Petravičiui: 
“Šiuomi pranešu

Kiiopos susirinkimas, 
Stęs tamstos laišką 
nes antrojo [tamsta “Naujie
nose” sakei rašęs du] 
gavome, todėl mes jo negalė
jome svarstyti), nutarė paau
kauti tamstai atgal tas auko
tąsias išimtinai skaitymo kny
geles, o narių ir iždo knygas 
nutarė neduoti, nes jos tam
stai nereikalingos. Taipgi, ir 
įmokėtus tuos kelis centu‘3 mė 
nosinių dUoklių nutarė negrą 
žinti, nes niekur tas neprakti
kuojama.

“knygoms atsiimti komitetas 
nustatė laiką, liepos mėnesį, 24 
d.; nuo 10 valandos ryto iki 
12 valandos dieną, 1937, po 
antrašu, 86 Bellwoods avenue 
Toronto. Tamstai neatsilan- 
hius; nurodytu laiku, skaitysi- 
rįfit^ kad ,. atsisakai nuo atgal 
paaukautų knygų. Su pagarba; 
Ą. Frenzelis”. /

Turiu1 pasakyti, kad toks 
^Sškąs imper.tinentiškas, ■ ne
džentelmeniškas ir šlykštus. O

Vo teisę Spręsti kas m^rt fėi- 
kalinga ir kas hePėikalinga?

“Sudegino!”
Laiškas buvo rašytas liepos 

‘2£ d. Paštą jis pasiekė iiėpds 
24 d., 9:3t) byto, o pas mane 
atėjo liepos 24 d., antrą va
landą po pietų. Jokiu budi! į 
nustatytą laiką negalėjau pri
būti. Dėl viso ko, liepos 25 d., 
nusiunčiau savo pažįstamą tas 
knygas atsiimti. Jis jų nega
vo, o A. Frenzelis pareiškė, kad 
jeigU susirinkimas sutiks; tai 
rinkliavą padarys, \ o knygas, 
kaipo nereikalingas, Sudeginęs. 
Gerbiamieji, kas čia per daly
kas? Geriau sudeginti nėgd 
žmogui sugrąžinti knygas, ku
rios jam priklauso?

Ižtjp narių knygas ir mėne
sines duokles palieku kūbpos 
labui, bet visos brošiūros man 
ir šiandien reikalingos ir rei
kalauju man jas sugrąžinti. 
(Antrasis laiškas dėl klaidin
go adreso sugrįžo).

4. “Klaidingo Kelio” reika
lu, galiu pasakyti, kad aš tu
riu teisę turėti savo nuomonę. 
Jeigu gerbiamieji butų ėję tie
siu keliu, tai jie nebūtų palai
doję dvi organizacijas. Padėjo 
jie ir socialistų kuopą ant mir
ties patalo.

5. Kai dėl demokratijos der- 
gimo, “per 18 metų”, tai Var
gu komitetas yra kompėtėrttiš- 
kas apie tai spręsti. Aš gyve
nu Tordnte 24 metus, o komi* 
tfeto nariai dar tieišgyvend nėi 
8-ių. Ką komiteto iiariai gali 
išmanyti apie tai, ką aš dariau 
prieš jų atvykimą. Savo kal
tinimo parėmimui jie neras hei 
vieno fakto. Jų kaltinimas gry
nas melas.

“Reikia Dr. Grigaičio”;
6. Aš nesisiiiliau į kuopų if 

nemaldavau mane priimti. Bu
vau kviestas. Smulkmenas ko
mitetas gali rasti Dagilio ko
respondencijoje, “k.L.d 
\fuje, sausio mėnesį.

Baigdamas noriu priminti, 
kad Toronto lietuviams butų 
labai naudinga, jeigu Dr. Gri
gaitis Vėl atsilarikytų ir pasta
tytų socialistų kuopą ant tvir
tų pamatų.

J. ‘ Petravičia.

sky-

pa

TORONTO; ONT; — Liėpbs 
29 d. sukahka lygiai metai, 
kaip Kanados Žinių škyritlš 
pradėjb fėguliariai tilpti Nau
jienose.

Vieni metai, tai labai trum
pas laikotarpis; bet ir per Šį 
taip trumpą laikotArpį, nuola
tiniai bendradarbiaujantiems 
teko pergyventi įvairiausių ne- 
smaįuirtų.•

Pusė bėdos tiems, kurie
sirašinėjb slapyvardžiais, bei 
aš buvau pasiryžęs pasirašinė
ti tikrąja pavarde, dėlei to ta 
mano vargšė pavardė “peklos” 
gavo nemažai.

Kartais buvo prisikabinama 
prie tokių nekaltų straipsnelių, 
kiirie buvo bėiidbd visiiOmėni- 
nio pobūdžio/ o ne asmeninio.

“Smulkmenos”.
kiekvienas žmogus skir
tuos pačius dalykus sū-

Bet 
tingai 
pranta ir skirtingai j uoS aiš
kina. Atsiranda ir tokių, kurie 
mano (net ir spaudoj pareiš
kia), kad tas, ką jie patašo 
arba padaro, tai yra visūoine- 
niška, o kito kaip tik atbu
lai.

Juokingiausia atfodb kai ge
rai žinai; jogei vienas asmuo 
visuomenės vardių kalba arba 
rašo. Vienu žbdžid; tai vis 
smulkmenos, kurios gyvenime 
neturi didelės reikšmės. Tai 
Vien asmeniniai dalykai ir to
kių dalykų bei apsireiškimų 
yra kiekvienoje lietdVių kolo
nijoje. 5 Mat, li^tvVių toks jau 
bddas, kad, jeigu jie pamato 
kitą lietuvį kokį nors darbą 
pradedant, tai būtinai atsiran
da tokių, kurie (nors pradė
tasai darbas gali būt ir jam 
pačiam naudingas) tam darbui 
stoja skersai kelio, šiandieną, 
jei tie kiekvienas, tai bent dau- 
gtlrtia iš musų žinome, jogei 
nėra tokio laikraščio, kuris vi
sus patenkintų, taipgi nėra ko- 
fėspohdentb; kdriš visiems įtik
tų. Triešginybių buvo ir bus. 
Tas; gal riet Visai natūralu, nes 
čia pasireiškia žmogaus 
stovimas.

Ne Visi Ištesėjo.
Korespondentai, kurie

kad S. D.
apsvar-

(pirmąjj,

mes ne-

pagaliau, iš kur komitetas ga- vainikai.

land (v: 
ris nugi 
Čllicago 
nyre, M 
kuose. I 
vo tauri 
rtienybę 
razen (

JO — Gus More- 
•šuj), mėgėjas, kū
lėjo kitus mėgėjus 
“Opėn” golfo tur- 
dinah kliubo lau- 
ž laimėjimą jis ga- 
. Profesionalų pit- 
laimėjo Gene Sa-

kuris gavo $16,000. Mėgė
jai pinigų negali imti. Tur
nyras buvo surengtas istikė- 
liiiiUi pinigų “caddy“ .fon
dui;

vo gabiai, smagiai ir sumaniai 
parašytos*.

Pradedant antrus Kanados 
žinių skyriaus gyvavimo me
tus, kviečiu draugus Montrea- 
iiečitis nėhtilėisti rankų ir tę
sti pMdėtųjį ‘dafbą toliHuš.

Pavarčius praeitų metų “K.1 
ž. g.” lapus, apart trumpų ži
nelių, randame ir visai gerų 
straipsnelių, kurie parodo, jog 
kahadOš liętUVihi dbleido lai- 
kd Veltui, bet Slfehgėši žengti 
su Iftibdijos pVogfėsn. Noveitni 
If AhiėfiktUš liėiuVUi sėka Ka
nadiečių kiėkviėhą pasijbdini- 
ftią SU hepapHštU ŠmAlsuhiU; 
Nėš, iš Savd pŪSės, pašisten- 
gčfnė jtį šmaisidhų patėhkihti..;

Draugai Kanadiečiai, musp

,, ..................... -------------,   

MS TAS IŠ ŠEN IR TEN
ViĖNERi METAI

TORONTO; ONT.

gyvenimas begalo trumpas; jad1 va(jinimas duoti.
daugelio iš musų paauSiai pra
deda žilti, tad nork likusį trbrh- 
pą laiką pasisteftgkimfe ne vien 
tik savo, bet ir visuomenės la
bili sUhaudbti!

J. Jokubydas.

įdomi
Fotografija

Toronto “baily Star”

prižadus išlaikė. Kai kurie tur 
i” išvažiavo, kad 

nesimato Ka- 
raštų. Su To- 
ten nebdvci, 
kad draugai

būt ant “urlipo” 
savi- jau kuris laikas 

liadoš žiniose jų 
rbntiečiais kaip 
bet labai gaila,

buvo Montrealiečiai jau ktiris laikas 
pasižadėję bendradarbiauti Ka-'ibgi nerašinėja. Draugų Moh- 
nadoš skyriuje ne visi savo trealiečių korespondencijos bu-

<&$»!•

ks. Jie išsivež tą brangų įspū
dį, kurį jie įgijo per laisvą 
A m e r i k o s spaudą; Ma
nau ne vienam jie papasakos, 
kaip ačiū laisvajai spaudai; jie 
buvo apsaugoti .nuo ‘daugelio 
berėikalingų išsišokimų. *Tkigi, 
nėrė td bldgb, kad riėiŠUit Art t 
gero.,

- Su šitiO 
“Nriių” Nr.; KahddbS Lietiiviiį 
ŽihibftiS; sukahka metai. Me- 
Uai, ktiHė fbdoS taip gbeit pra
bėgu o ViS gi K. L. žinios til
po klfekvrėhą SaVaitę t. y. 5Ž 
kartūs; Ištarus—tnėtai, atrodo 
trumpas laikas; bet pasižiurė
jus į skaitlinę — 52, atrodo 
gan daug. Taip; per tiek tai 
kartų Kanados lietuviai turėjo 
progą, pareikšti savo mintist____ _____ ___ ______ ___ r -
socialiais, materialiais ar poli-1 liUnienės dėdė, p. Keršulis su 
tiniais klausiniais. Apart to; šeima, viso šešiese. Pp. Keršu- 
tilpo ir įvairių “pamarginimų”; 
kuriems sunku bent kdks pa-

-r 

gVfcCiAi iŠ CLIeVĖLANDO
Liepos 17-21 d.d. pas pp. Ka- 

voliunus, lankėsi Bronės KaVo-

liepos 
24 d. įdėjo rusų atletų mar- 
šavimo vaizdus. Į maršuotojds, 
iš kokio tai balkono, žiuri Ru
sijos didžiunai-komisarai.

DrišiŽiuFČjŪs į paveiksi ŪS, 
tubjads gali pašakyti kam Ru
sijoj “rojus”, o kam ne.

Visi; kurie stbVi balkone, at
rodo kai nupenėti paršiukai, tb- 
kie lygus, gražus; ant veidų 
jokios raukšlės.

Gi darbininkų-maršuotojų 
veidai tdip jai? supykę, žandi- 
kauliAi išSiVėrtę, kad net gai
la žiūrėt. Jų Veidų išraiška rb- 
db šUdišciplihuotų baudžiaU- 
ninkų gyvėiiiftią. Mdtyt, Rusi
joj -fbjUS”; tik ne Visiems...

— Pilypas.

šiaip ar taip tariant, o vis 
gi plačioji “Naujienas” skai
tančioji visuomenė galėjo šUSi- 
pAžiiiti SU Kanados lietuviais 
ir jų Veikimu, iibrs dalihii, tiės 
“N-Sė”, galima sakyti, išimti
nai tik naujiėniečiai ir bendra
darbiauja. baugiau šiuo reika
lu, gal bus patbgiaus ir gy
riaus išsitarti tiems, kurie iš 
šalies į šį darbą žiurėjo. Aš 
nuo sav^s dėkoju visiems šių 
mėtų K. L. žinių koresponden
tams, už jų bendradarbiavimą 
ir paduodama savo dešinę, 
kviečiu į talką ir tolimesniam 
kultūriniam veikimui, čia ne 
vieno ar ne kelių darbas, bet 
visų Kanados lietuvių pritari
mas ir bendradarbiavimas, pa
darys šį skyrių “Naujienose”, 
įdomų ir naudingą.

Taipgi
gas ačiū, kad jos suteikia Ka- 
ftAdbš 
prėštą 
doje.

liai labai draugiški ir malonus 
žmonės. Porą kartų aplanke ir 
musų namus, taipgi dfrtiige 
svečiavbhiės pas BVbrię ir Ant. 
KavblidnUS; <>/

Torontas jiems labai patiko, 
sako daug gražesnis ir švares
nis UŽ Člevelandą. kitais me
tais, kvietė mus visus atsilan
kyti pas juos.

* .. f Lrances.

Žinių Metinių 
Sukaktuvių Proga
Lai Niekuomet Neišnyksta Iš 

“Naujienų” špAitip

Naujienoms” širdin-

lifetuViahife, tbkią 
protą, dalyvauti

-—o-----
TO BLOGO,

hepa- 
spah-

Iš LIETUVOS
M'ffcliiiAMAS kIiyžių 

MUžiejus.

KAUNAS. — PHė Bažnyti
nio MehO Muziejaus numato
mas steigti kryžių skyrius. Jis 
bus rie tik skyrius; kiek savai
mingas kryžių muziejus. Kry
žių muziejų steigti Skatina gy
vas reikalas. Dar visai nėse- 
hiai Visos pakelės, kapinės, so
dybos ir šventoriai buVo pažy- 
hičti Originaliais, lūbai vertin
tais kryžiais, o šiandien jie 
stuksd jau tik kur ne kur.

NĖRA
KAD NEIŠEITŲ 
ANT GERO

Kada Lietuvos sportininkai 
ruošėsi važiuoti į Ameriką,- per 
spaudą pasklydo įvairių spėlio
jimų apie keturis Lietuvos afc 
stovus, kurie - tie tai sportinin
kus lydėjo, iiė tai šiaip sau va
žiavo. Ypač įVairųs spėliojimai 
ir persatgds, pasipylė tuomet, 
kai LietliVos svečiai įžengė į 
Dėdės šamo kraštą. Nėra abe
jonės, kad tie keturi svečiai 
jautėsi nekaip; įvairių “kom
plimentų” prisiskaitę; bet kaip 
jiems butų reikėję jaustis tuo
met, kai jie butų buvę iš pa
salų užpulti?

Vadinasi, Lietuvos atstovai, 
be naudos iš Amerikos neiŠvy-

TORONTO, ONT. — Lai gy
vuoji Kanadbš Lietuvių Žinios 
iV lai jds riiekubmet neišnyk
sta iš “Naujienų” špaltų.

Pirmiausiai, mes turim būti 
dėkingi “Naujienoms” už tal
pinimą skyriaus. Mums kana
diečiams skyrius yra labai nau
dingas. Mes sužinome daug ži
nių iš tolimų kolonijų ir vie- 
tinių. : : |f | ]

Dėka Kanados Liėt. žinioms, 
Toronto lietuvių draugijos su
ėjo į draugiškumą, kad ne
kenkti viena kitai. Mat, buvo 
progos per žinias išaiškinti 
draugijoms kenksmingų daly
kų. Laikui ‘bėgant ir asmeni
niai nesutikimai išsiaiškins ir 
Užviešpataus draugiškumas. Kai 
dėl straipSnžų, tai butų labai 
pageidaujamą talpinti “Kana
dos Padaužų” juokų ir dau
giau vietinių trumpų žinių. Aš 
ir taip esu dėkingas visiems 
korespondentams. Už jų triū
są reikėtų nupirkti po amžiną 
plunksną* kad galėtų amžinai 
rašyti. Kai ką reiktų ir pabar
ti, ypač prisiminus pradžioj 
paleistą Šukį, “Ndrs liksiu ir 
generolas be armijos”... (Kai 
atsirado armija, tai generblas 
pražuvo).

Bet bendrai korespondentai 
yra verti pagarbos. Jie nepra
leido nėi vienos savaitės per 
ištisus metus, rašydami Kana
dos lietuvių žihibmš, būtent: 
P. Jokubyniene, P. Jokubynas. 
Kitų pavardžių Aš< nežinau. Aš 

korespondentams lin
kiu daug energijos ir ištver
mes varyti pradėtąjį darbą to
liau. Trtife! Vdlib kdfėsponden- 
tai!

PIKNIKAS

A. Padlitis;

ftOuPJUCtO S 1&7

LAIDOTUVĖS -r- IškilmihgOš hilništerlo iilž. Vyt. Vileišio laidotuvės VU. 7. Viršuje iš kairės dešinėn: karstas išnešamas iš bažnyčios, laidotuvių eisena 
Kauno gatvėmis; apačioje iš kairėj dešinėn: Urie veliohies kapo kalba užsienių reikalų ministeris Lb<oraitiS; šalia jo Valstybes prezidento atstovas dr. 
Bielskus, p. S. Smetonienė; įhinisteFis pirmininkas Juožas/kubelis, Latvijos Valstybės prezidento atstovas užsienių reikalų ministeris MunteraS, vyriau
sybės nariai, dipldihUtihio korpuso nariai ir kiti aukštieji svečiai; prie karsto velionies žmona ir artimieji gimines; šoiie: jįrieš velionies karstą nešami

135th if Arfehėt
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Liepos 25

Daug svečiu 
Varduvėms.

ENGLEWOOD..
ir 26 d. p. Anna Dovgin, 6108
State Street, sulaukė daug ar
timų draugų, kurie suvažiavo 
“Onų” proga ją pasveikinti. 
Vieni lankėsi sekmadienį, kiti 
pirmadienį.

Mrs. Laida, aludininkė iš 
Clearingo ir J. Kiauda, 6101 
S. State street, pirmadienį at
sivežė ir muzikantus. Visi, prie 
skanių užkandžių ir draugiškų 
kalbų, turėjo “good time”. P-ia 
Dovgin yra visiems širdingai 
dėkinga už atsilankymą.

Senas Petras.

vėl pradėjo dirbti 
vaistinėje. Jaunuolis 

firmoje išsidirbti pa-

Grįžo iš 
Atostogų ,

MARQUETTE PARK. — 
Jaunuolis Juozas Vilis, 5648 Š. 
Troy street, J. Vilio, siuvėjo 
sūnūs, jau grįžo iš Geneva, 
Wis. Jis ten buvo nuvykęs ato
stogoms.

Grįžęs, 
Walgreen 
mano toj
stovų darbą ateityje, nes moks
las gerai sekėsi, tad tikisi, kad 
ir darbas seksis. Senas Petras.

* *■ *
“Surprize Party“
B. Balsiutei

Liepos 22 d. įvyko gražios 
gimtadienio vaišės, surengtos 
panelei Bernice Balsis, 7401 S. 
Chicago avenue. Ji jau “užre
gistravo” 16 metų amžiaus.

Į vaišes suvažiavo daug sve
čių. Ne tiktai jaunimo, bet ir 
daug biznierių. P-ia' 
mergaitės motina,

ANGLYS — COAL

$59.00ANT-UŽSAKYMO PO
A

su So-

3409-11 So. Halsted StreetMarion

PETERIPEN

• RĘSTA GRANTAI'WAY

$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

Nedeliomis iš stoties WCFL — 970 Kilv nuo 7:30 vai. vak.
Panedeliais ir Petnyčiomis iš stoties WAAF — 920 Kil., nuo 5 vai. vak.
Ketvergais • iš stoties WHFC — 1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

$12 
550 
*20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

50 PARLOR SETŲ PADARYTŲ

970 Ęilv nuo 7:30 vai. vak.

1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

Balsis, 
turi didelę 

pažintį ir daug draugų. Ji už
laiko alinę.

Vaišėse buvo ir lietuvių ir 
svetimtaučių. Visi turėjo “good 
time”. —Senas Petras. ■ >!

Sinkiai susirgo 
Ona Mittskienė

NORTH "SIDE. — Darbšti 
Northsides šeimininkė O. Mitts
kienė nedčlioj, liepos 25 dieną, 
patiko nelaimę. Krisdama, 
smarkiai susitrenkė. Dabar ne
sikelia iš lovos ir yra Dr. Mont- 
vido - priežiūroje. Pagal Dr. 
Montvido pareiškimą, nesą pa
stebėta, kad butų kas nors su
laužyta, bet visgi esąs rimtas 
dalykas.

Kol kas ligonė randasi savo 
namuose, bet jei neis geryn, 
tai daktaras pareiškė, kad rei
kės stvertis kitokių priemonių.

Northsidietė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

• Kasmir Paukštis, 27.
na Adams, 26

Joseph Yurgine, 25,
phie Kawczynska, 23

Allen Kruse, 24, su
Pride, 22

James Dunn, 27, su Patric’a
Strakalaitis, 26

John Staidl, 24, su Anna Gay- 
da, 20

MASO

THE

Gavo
Perskyras

♦ ’

Martha Breska, nuo Charles 
Breska

J. Urbonas 
Naujoj vietoj

Jos. Urbonas, zaraškietis, pir
miau užlaikęs tavern adresu, 
6822 South Halsted streej, da
bar persikėlė į naują vietą, 
Marųuette Parko kolonijoje, 
2418 W. Marųuette Roa<L Jis 
ten užlaiko pirmos rųšies gėri
mus. šeštadieniais svečius vai
šina vištiena, o paprastomis 
dienomis skirtingais užkan
džiais.

\ < •

Drg. J. Urbonas yra senas 
naujienietis. —Senas Petras.

Taxi Bendrovės
Nori Pakelti
Kainas

ben-Yellow ir Checker taxi 
drovės • vakar įteikė prašymą 
miesto valdybai, prašydalni lei
dimo pakelti pradinį “myterio” 
mokestį nuo 15 iki 25 centų ir 
imti po 10 centų nuo kas 2/3 
mylios. Tokiu budu pirmoji my
lia kainuotų 35 centus.

Neteko Teisės
Valdyti Automobilį

Miesto “saugumo” teismas 
nuteisė 30 metų bridgeportietį, 
Mike Wozgardą, 3547 S. Union 
avenu, penkioms dienoms ka
lėjimo už neatsargų važiavimą 
automobiliu. Teismas taipgi at
ėmė nuo jo teisę valdyti auto
mobilį per taqp tikrą laikotarpį.

Budriko k ,B 
Progarmas

Visas būrys vasarotojų perei
tą sekmadieni klausėsi puikaus 
Budriko Radio programo iš 
stoties WCFL nuo 7:30 iki 8 
vai. vakaro.

/

šauni Budriko radio orkestrą 
visados meisteriškai pildo gra
žius muzikos numerius ir todėl 
jos klausytis yra' tikras malo
numas. Kiti Budrikį gražus 
programai būna kiekvieną ket
virtadienį iš stoties WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakaro. Patartina 
pasiklausyti. —Vasarotojas.

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLĖKORIŲ 

DARBUS ,

LESNIAK
1802-06 W. 18-ta Gat.

TELEFONAS CANAL 0569 
Apskaičiavimai dykai—-kainos že 

mos. Darbas garantuotas.

r . \
ii,,.................... ................... .. . ....... . ..Piliečiai SkubaMokėti Real Estate Mokesčius

Bausmes už suvėlavimą, reikės 
mokėti įtik po rugsėjo 1 d. k

3,000 žnionių vakar susigrū
do į apskričio rumus sumokėti 
pirmą dalį 1936 real estate mo
kesčių. Susikimšimas buvo toks 
didelis, kad iždinės darbininkai 
nespėjo apsidirbti.

Apskričio - iždininkas prašo 
pranešti gyventojams, kad lai
kas sumokėti pirmą dalį be pa
baudos pasibaigia ne rugpiųčio 
1 d., bet rugsėjo 
dar suvirs mėnuo, 
bar skuba mokėti, 
kad po rugpiučio 
mokėti bausmę už suvėlavimą.

1, tad yra 
Žmonės da- 
manydami, 

1 d. reikės

Vėsu 
Chicagoje

Vakar septintą valandą ryto 
temperatūra buvo 57 laipsnių. 
Tai vėsiausia vasaros diena 65 
metų bėgyje. Oro biuras pra
našauja, kad rytoj atšils iki 80 
laipsnių virš zero.

NAUJA, GRAŽI, DIDELE

BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVE 
■.• ■■■ ..■ 9 • . • • 

pasiūlo rakandus Liepos mėnesį už negirdėtai žemas kainas

!•

11 įfa

V* ? --i *V< r**

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted Street BUDRIKO PROGRAMAI:

VMATT'S 
GONB 

WRONG

Ib4/
THE 

MBRMIT 
SMPUUD

HAVE 
BLCNMM UP| 
WrTWTWB 
GANG- 

g č\Snari 
think?)

NAUJIENOS, Chicago, UI. 1 
...........- - -T--------------------- ----------------------------- ——-----------------------Sukolektavo Pinigus | Mokesčiams; Įsidėjo Į Kišenių

Miesto kriminajiš teismas nu 
baudė Harry ĘeSterfield, 55 
metų amžiąųs, nuo 6431 South 
Morgan street, į kąlėjimą vie
niems metams už pasisavini- 
mą svetimų pinigų ($500).

’ j,. ' • ' ' f

Besterfield operuoja pinigų 
biurą ties 1540 W. 63rd street. 
Sukolektayęs iš klientų ąpie 
$500 sumokėjimui real-estate 
mokesčių, Besterfield įsidėjo 
juos į kišenių.

Išsiėmė Leidimą 
Crown Point, 
Indianoje
-•-'s--''*.-’.'''*'';'.. ■ -■ Ą v. / U - - , . : ■

Vakar vedybinį leidimą 
Crown Point, Indianoje, išsiė
mė Lloyd Craig, nuo 4212 
Ellis avenue ir Anna Driža, 24, 
nuo 5605 Trumbull avenue.

Crown Pointan laisnius išsi
imti važiuoja labai didelis skai
čius chicagiečių. Tas apsireiški
mas yra rezultatas naujo Illi
nois valstijos vedybinio įstaty
mo, kuris reikalauja medikalės 
ęgząminaęijos iš susituokiančių
jų. , ■

F. V. ZINTAK

Frank V. Zintak Co
REAL ESTATE... LOANS

4353 Archer Avenue
INSURANCE

Pilone Virginia 0719

-GREITAM PARDAVIMUI ĮDĖKIT SAVO NUOSAVYBĘ Į MUSŲ SĄRAŠĄ—

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ APDRAUDA , 1
MKHMIMB -• NOTARY PUBLIC •

DAILY
BUSINESS

S x 12 KAKFETAI l'il 
$9.95

RADIOS, REFRIGERATORIAI, SKAL
BIAMOS ir PROSINIMO MAŠINOS 

parduodamos su dideliu pinigų
1 - /■' sutaupymu.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Paleido. Motiną 
Išeikvojusią < 
$1,059

Miesto felony teisėjas Pad- 
den vakar painiodavo, bet i pa
skyrė metus laiko probacijos, 
14 metų mergaitės motinai, Y- 
vonne Forman, kuri išeikvojo 
$1^,059

Pinigai priklausė Thompson 
Hayward Chemical Company, 
1838 W. 33rd Street, kurioje 
moteriškė tarnavo už knygve- i
dę ir sekretorę.

Garsinkitės Naujienose

A. R. ZINTAK

Trečiądięnifj, liepęs 28, 1987
‘ ,_________________________________________ -

==

APDRAUDA
1 (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 apdraudas.

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄ

RAŠAS—ALFABETO
-I 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 čįa 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos’ perkant 4 tonus ar daugiau:.
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% cars .................................... $6.95 
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ...............
Illinois Nut ............
Rex Egg............ r...
Black Barid Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywnnd šviesomis 
}'nrba>- garantuotas

120 W. «8rd
t ENG 5888-5840

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31«t Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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J ROSELANU-

Jaunuolis Užaugo 
18 Colių
Dėl greito angimi* LeH Zalelis 

susirgo
— Jaunuolis L. 

Zalelia, 1Q7(U Sę, SUHe sHeęt? 
14 metų amžiaus ir šešių pėdų 
ir vieno colio aukščio, per me
tus užaugo 18 colių ir dar au
ga.

Birželio pabaigoje jaunuolis 
Leo susirgo. Abi kojos ėmė; 
skaudėti ir tinti. Jis buvo pa-! 
guldytas Roseland Corun\uni|y 
ligoninėj, kur specialistas gy
dytojas pripažino, kad dėl ne
paprasto greito augimo, į jau
nuolio kojas įsimetė liga. Kau
lai yra per silpni 14 metų am
žiaus, šešių pėdų ir vieno co- ■ 
lio jąupųoiiui.

Roseland ligonine pagydė 
jaunuolį, bet už dviejų savai
čių jis vėl susirgo ir šiandien 
randasi St. Luke’s ligoninėj.

Lęo motina Martha Zalelis- 
Balčiunaite malonėtų, kad Ii-j 
gon}o tėvas p. Zalelis jį aplan-l 
kytų. Tėvo adreso ji nežino, 
nes jis gyvena Madison, Wis- 
consine. Jis yra idivorsuotas 
nuo žmonos.

—Senas Petras.

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

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begiu—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowę Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbiną*—fių. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J, Mateyunas ■*- 
kontrolės raštininkas 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasieriųs, 
5,653, Throop St.; L. Leudang- 
kas—-maršalka, 313ę So« Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėpę- 
*į pirmą trečiadienį,' 7:30 vąl. va
karo, Chicago* Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Hals.tęd St.

CLASSIFIED APS.
.■ IĮ I I-inii. II I r I |ĮT'W I > lįFMlJJ.iy

j. i ’ .....aase

Fųrniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

■ ... , juj*.........

Help W«nte4—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA; namų darbas; pasilik
ti; mylinti vaidus; nėra virimo.

Friedland, 1120 North Harding, 
Albany 1275.

PARDAVIMUI čeverykams taisyti 
mašinps ir fikčeriąi. Keikia parduoti \ 
tuojau. Taipgi Čeverykam valyti stan
dus su 3 kėdėmis — praktiškai nau
jas. ' »

LIAUDIES ŠOKIAI LONDONE. —■ Ateivių liaudies šokiai paliko popuhanški ne vien 
Jungtinėse Valstijose, bet ir Anglijoje. Paveikslas parodo grupę europiečių nuo kopti- 
penfo, šokiančią savo tautiškus šokius Londono publikai, garsiam Hyde Parke,

Mę^EjUSi jauna; lengvas namų 
darbas; $9; kambarys ir valgis; pa
stovus darbą*; užiąugę.

Briargate 8399.
......................................................... ... ............■—11 i ■" * ............t r-

Help Wantęd—Male-FemaJe

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; koteliuose, restoranuose, insti
tucijose; ęooks, pantry, housęman, 
ęleąners ir kiti, Modern Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BEAUTY SHOP; įsteigta 12 matų; 
gera vieta; North IVest Sidėje; 4 o- 
peruotojos. Atlaikys nuodugnų tyri- 
ųėjimą. Rimtą priežastis pardavimui* 

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 670.

PARDUOSIU GROSERNŲ arba 
priimsiu dirbti iš puses. Geistina, kad 
pusininkas butų nevedęs.

4443 So. Wood Street.

Zintak Broliai Suda 
rė Partnerystę

Atidarė naują ofisą ant 
Archer avenue.

Aąthony R. 'Zintak, daugelį 
metų real estatininkaa laikęs 
ofisų adresu 4256 South Rich- 
mond Street, ir Farnk V. Zin
tak, statybos bizny adresu 1814 
West 33rd place, sudarė biznio 
partnerystę, dabar žinomą var
du Frank V. Zintak Company, 
kurios ofisas randasi adresu 
4353 Archer avenue.

Pp. Zintakai yra prisirengę 
patarnauti daugeliui savo se
ni; ir naujų draugų ir kostu- 
merių šioj naujoj vietoj. Jie 
čia tęs real estą to, paskolų, ap- 
draudos ir statybos biznį. 12 
Wardo Reguliarios Demokratų 
Organizacijos ofisas randasi 
tuo patim adresu, kaip ir 
Zintąkų hUpio ofiąa?.

pp.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

wjt jiij . jk 'm ■? wijwiw

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
—’ - ■' ■* -* ~ ■■ ------------v

pirm.,

Mirė Išgėręs 
Puskvortę 
Degtinės

PviejaiSk gurkšniais ištuštinęs 
puskvortę degtines, Jolieįe mi
rė 17-kos metų berniukas, Rę- 
bert E, Ford.

Nuo. alkoholiu išsiplėtė jau
nuolio širdis ir sustojo plakusi.

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas žukauskis — vice-pirm.; F. 
Pųchkorius—Nut. rašt., 10831 Ęd- 
gebrooke Avė.; S. JurČius—Turtų 
rašt.;; Magdalena Sudentas—Ka- 
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 
saųskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Ru m šiene; Darb. Bęndrovės pa- 
mo Šėrjnmkų atstovas—F. Rupšjs; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas —Z. 
Klibięnis. Draugystė susirinkimus 
laiko ką* mėnesi pirmą penkta- 
dieiij, Roseland Darbininkų Svetai- 
i 
Mięhigan. Avenue. Prot. 
Puchkoriųs. .

■

LĮĘTUVOS Valdybos ąųtrašaį 1937 
metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su
baigs—pirm, pagęlb,, 1,947 SfŲng 
St.; Gasper Pakęltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė. į Frank; Meda
li n ski—kasieriųs, 3159 Emerald
Avė,; Frank MargeviČę—kontrpl. 
rašt., 4348 So. Wąshtęnaw Avė.; 

, Frapk Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Sub.aitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—AntOp Tąmke- 
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininką*, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Racevįče 
—vice-pirm,, 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—npt. rąšt..

< 3842 $Q. Union , Avė., Tel. Yąrds 
5773; F. Kasparas—fin. rąšt., 3,534 
So,. Lowe Avė.; J. Rachųnas-^iž- 
dįnmkas, 3137 So. Halsfed St-; 
Z. Grigonis—kontrolės ^ašt., P. 
Juozapąvičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Nąrkis r- 
korespondenta*. Dr- J- P. Po$ka, 
Draugystės Daktaras, 313^3 Soųfh 
Halsted St., rėz. (Tel. Hemloęk 
2374—Ofiso Victory 368^. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicągos Lietuvių1 Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 yąĮ. 
dieną. ‘

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBĄ 1937 METAMS: luo

mas Janulis— pirm., 3430 Souifh 
Morgan St.; A. Maziliauskas -r 
pjrm. pagelb., 613.5 So. Rockvvęll 
St.; p. Kęiis—put. rašt., 3347. $• 
Lituanicą Avė.; F. Bąkutis—iždi
ninkas, 2603 We,st 69th St.; M. ?. 
Kądziaųska*—tų^to, rašt.; A. Ętų- 
žinskas—kontroles rašt.; J. Bar* 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
niu prižiūrėtoja*. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį ka* tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Ghipagęs Lietuvių Audito,rijoje,

I I  ...... - I Į    ■ • J I I .......... .. -«• »wwii.. III
LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO’ VALDY
BA 1937 METAMS; Pirmininkas— 

Juozą* J. Kaunas, 3229 S. Lltua- 
nicą Avė., Chicago, III.; pirm.- 
pagelbininkas — Stasys Baguža*, 
3204 So. Ųitųanįca Aye., Chięago, 
III.; Finansų rąšt—Ele,na Zą*y- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
IR.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge- 
djmiuas, 5.408 So. Kostner St,, Chi- 

\ cago, III.; iždininkas ■—Antanas 
, Povilionis, 3108 So. Halsted St„

Gblcago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. ‘ Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnęsį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vaf po Pietų. Chi
cago, 111.

Help Wąnted—Malė
. Darbininkų Reikią

REIKALINGAS PORTERIS res
toranui ir tavernai, Gyve&ti ant vie
tos 671 W. 14th St.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
rodhauzėj, nepersenas. Valgis ir guo
lis ant vietos. Mokestis pagąl sutar
tį. PAUL ZURĄ

s. Mokestis p;
PAUL ZURĄ

5900 W. lllth St., Worth, III.
Tel. Qakląwn 163W1

REIKALINGAS JAUNAS LIETU
VIS, 18 iki-.30 metų, gęrąi atrodąs, 
Inteligentiškas į petail krautuvę.

Baigęs aukštęsniąją mokyklą.
Gera proga prasilėkti pirmyn.

CĄPITOŲ EMPLOYMENT SERVICE 
159 No. State Streęt, 

Room 1509
TTel. Central 6423.

PARSIDUODA ROSELANDE ta
verna su Šokių sale ir 16 kambarių 
namas. Arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Atsiiraukit

JOHN SHERMĄN
1658 S. St. Izjuis

PARDAVIMUI ROZANN (tavernas. 
Lietuvių apgyventa, gražiausia vie
ta, didelis baras ir cocktąi kambarys. 
Transferių kampas. Parduosiu pigiai 
arba parendųosių. 807-809 W. 3<r St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. 8 me
tai išdirbta vieta. Mainysiu ant au- 
tomobiliaus arba ko kito.

4436 S. Fairfield Avė.

• “LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
Sręfi:£?al;..y!k.5!ro €° <nr-1?104į3|pos kliubo naują 1937 metų

1 rot. R. T.. valpyBA: John Kondrošką, 2841 
W. >40th St.,—pirmiųinkas; Juo
zapas Stoleraitįs,. 7244 S. Talmąn 
Avė.—pirm, pagelbinįnka*; Mr*. 
Berąice Kel.ler, 5332 South Long 
Ave.r—Protokolų rąŽtininkė; Wal 
ter Sharka, 4035- So. Washfę.uaw 
Avė., tel. Lafąyėtte 05.59—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnla, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimayičia, 2534 W, 40th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikųl, 
4645 So- Ashland Ąve., tel. Bou; 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George, Menkas, 127 North

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN O F LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.;
Pirm. pagelb.—Stasys
6522 So. Rockweil St.; nut. rašt. Į 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno ' 
Jodaiko, 4512 So. Wood St,; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 ’ ‘West, 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci- ' 
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienckus, 2713

iW. 43rd St.; lig. aptekimas
Jodejko, 4512 So. Wupd St,;. fru*’. 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W; 
45th St.; sudžia— Franas Djktas, 
4559 So. Hermitage' avė.; mąršal- 
ka—Stąsys Vaitekaifis, 3508 Weut 
61st St. Susirinkimai būna ką* pir- L 
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
liną St., Chicago, III, * — ‘ :

Stoskos,

AtšILANKYKIT Į
DIDŽIAUSIA VARTOTŲ KARŲ 

; ' LOTĄ CHICAGOJ 
v VISI MUSŲ! KARAI YRA;> 
p i ’ PERBŲpAVOTI Ų
Šešių Menesių Rašytą

PATARNAVIMO
GARANTIJA

SU KIEKVIENŲ KARU 
DIDELIS PASIRINKIMAS —

.VISI FEDIGREED
15 METŲ ŠIOJ VIETOJ 

UŽTIK1MA -IŠAUGI VIETA

GĄLFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAšALPINIOį 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Mędalinsku*, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Qąrad; 
Finansų paštininkas — Ch,as. Ka- 
tąlą; Nutarimų pąšt.—1$. MadnUn- 
skąs; Kont. rašt.—Y. Munikas;; 
Kasos Globėjai—M. Ųav'donis, J. 
M. Brųęhąs; Kasieriųs—M. ĘąziU’ 
nas.; Ugonių lankytoją*—P. Za- 
lenk; Korespondentą*. —J. Bene’ 
kaltis; Maršalka A.
Daktaras-kvotėjas —Dr. Ąl. Mar- i 
gėris. Susirinkimai laikumi kas 
antrą nedėldieriį tawler Hali, 3929 
W. Madison streer.

So. 49th Avė., Cicero, 111.—Ligo
nių lankytoja*.; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Ąve.—Ligonių 
lauk, ir Kontrolės rašt-i Mlkolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm,;, 
Juozapas Beiidokaitis; 3116 So. 
Halsted st. — Ęorpespondentas; 
Juozapas Stdlgaitis, 630 W. 61 st 
St,—Maršalką. KHubO. susirinki
mai atsibuna kbžną mięnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
HoRywood svetaipėje, 2,417 West 
43rd St.. Chięągo, ŲL Sąusio, va
sario ir Koyę mėų. mokęščiai pri
imami ię vaj. i$ ryto; lętais mė
nesiai*:—nuo U vai. iš ryto.

3140 W. 40th PI. — Biznio pirm,;, 
Juozapas Be'ndokaitis; Šilo LcJ 
Ųąlstęd St. —■'Korpespondentas; 

St.—Maršąjką.~ Kliubn susirinki- 

pirmą sekmadienį 12 yąl. dieną, 

43rdf St.. Cbięągo, Sausio, va
sario ir koyę mėų. mokęsčiai pri
imami 1Q, vai- iš ryto.; Utais mė-

J H r ■ J"Igyj ■      "'t'—J'! -—T... —--r

YPATINGU BUPU MĘGSTAS KAURAS

VILNIAUS
ALBUMAS
“J- A ■ * . f S ■* •’

Bįęfcio. ir Tadulio 188 pus
lapių didelio formato

m, it.ji.-i -trrv -1 .-jl "r1 ■■ 'i
.17 Į .'» ’Y / * ■■ ‘ ‘ •< • >** - ■ ■

21-MG WAKD0 AMERIKOS LIE
TUVIU PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Gherpąuękas— pyesjdent, 1900 So. 
Union Ąvenųe; Joseph Kuzmicki 
—vlęeTprėsldent, j938 Ųanalport 
Avenue; Geo. jąkubaū*Ms—secre" 
tary, 1904 Cannlpęrt Avęnue; M. 
Bąnkevičlus—treąsurer.

BOARD OF DĮRECTGRS:
Geo M. Chernaucka*, Joseph Kuz
micku Kazlmlr Mlkutcki, Valeri- 
jąę Laucius. Jęsęph GųcRom*, An- 
iop Kdnkęym, M, Bąnkevicius, 
Martin Cė.sp.ąyičius,. Pąu1 Staah- 
kop, ’Frąuk W. Chėruauckas. Geo 
Jakubauskas; Coųnšęlor: Frank 

, Chernaucka*. -

Speciale Kaina
Chrysler Gustohi Imperial

“37” 9, Pa&s Sjptcialė Kaina
Ford Coupe
Pontiac Seda^;nį.—..L.
Nash 2-Dr .^eaą^į.......
Willys Knight Coach
Chrysler Sėdau .......A?‘. •• • -v • • .1 •
Nash Sedan . . ...v.....

Seflan
Do^ge Sedan .........
Bųick Se^an ......
Fontiąę Sedan .........
Chryslęr .Sędan -......
Buįck Coupe ..... -....

įmokejimai taib že^i,
■ K AIR $5,0Q

STONY ISLĄND
MOTOR COMPANY 
7131 Stony IsHnd Ąy, 

Vadovauji.
CHR V S.pER^FVMO C>TH

45.00 
50.00 
65.00 
75,00 

■v75*CMQl 
9oe 

125.0# 
145,00 
160.06

195 00

VILNIUS ; ,
PAVEIKSLUOSE

PARDAVIMUI čeverykams taisyti 
mašinos ir fikčeriai. Reikia parduoti 
tuojau. Taipgi Čeverykam valyti stan- 
das su 3 kėdėmis — praktiškai nau
jas. 3HQ S. Halsted.

Personai
Asmenų Ieško

Furnished Rųoms
, GYVENU VIENA savo, namuose. 

9 iš kambarių parenduosiu pavie- 
nįams, jbe valgio. 10521 S, State St,

, - ■ /«. ■ - »■’ W * Z‘ 'I**-' ' '

For Rent

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

CLASSIFIEDADS
------- v f -V-.-- 7—7------------ --------- - ■ ■ •— •*— —n

Miscellaneous
__________ Įvairęs^ £ _

Tel. Victory 4965 
stogdengyste

Mes dengiame ir pataisome visokio* 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvo* išlygos, jei pagel
iau jama.

BRIDGEPORT ROOFING CQ^ 
3216 So. Halsted Street

RENDON TAVERN, pilnai įreng
tas, pigiai, 9348 Cotfage Grpve Avė. 
Namas ans pardavimo, 2 krautu
vės, du flatai, kampinis muro namas. 
Kreipkite* telefonu Regent 5036, arba 
1036 E. 93rd St. ...

Situution Wąnted
Darbą Iešką

PAJEŠKAU LENGVO DARBO prie 
namų- Dirbsiu už mažą atlyginimą, 
tik kad butu gęri namai. Atsišauki t 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.,

'-1 *1.1^ ■11 ■ ■ ’F J ■ ■.! . "Į ą. į " 11F Į» I ■ "IIP MII rwiii Į| ■■ ■ ■—

Help F«mle
DaVbiniukių Reikia

' BĄTYBUŠI MERGINA; jaunesnė 
l^aip 40; mylinti vaikusj nąmu dar
bą*; paprastas virimą*; nėra skalbi
me; sąrą* kambarys; $10.00.

D.erehęster 9520.
■U.'-ULI” .1 1 i’ " 1 Z - ... - —

REĮKAUNGA dirbti
į taverną prie luučtaų*. Del mokes
nes sutiksime. Atsišaukite greitai.

2458. S. Kędzle Avę.

PAIEŠKAU DUKRELĖS JENNIE 
IR MOTERS ROŽĖS TENANIENĖS 
po tėvais Baulaniutės. Pirma gyveno 
Danbury Conn- 193,6 m. liepęs 7 d- 
paėmė dukrelę ir nežinau kur ir delko 
prasišalino,. Ji yra 25 metų anyžiaus, 
5 pėdų, gverią 155 svarus, mėlynų 
akių, apvalaus veido, pusiau tamsių 
plaukų? Gražiai atrodę. Dukrelę 5 
metų ir 4 mėų. Mėlynų al^ių, plau
kučiai pųgiau tamsus, gražiai atrodo.

6 metai kai atvažiavo iš Lietuvos. 
Paeina iš Alytaus ąpskr., Liskevos 
valsčiaus, Sarkejedų kaimb. AŠ? Ta
ve, Rože, nepriverČiu gyventi *ų ma
nim, alc aš negaliu užmiršti mergai
tės. Brangi mano dukrele, neužmir
šiu Tavęs pakol gyvas busiu. Nau
jienų skaitytojai,, jeigu kas žinote, 
kur jos gyvena, ęrąšau pranešti. Už 
teisingą pranešimą duosią $2o.90 at
lyginimo. ..................X

MIKE TENANIS, 
p. o. Bo.x 1W6, Danbury, Coun.

i-i .i m 1 mį.iw ui

1934 FORD COACH; nupigintas 
nuo $295, iki $225; Newberry\ 1025 
North Clark-

PARDAVIMUI TAVERNA geroje 
vietoje dirbtuvių apylinkėje. Pardavi- 
vimo priežastis yra ta, kad turiu du 
biznius. Atsišaukite 2424 S. Western 
Avę. Telefonas SEEley 9581.

Real Estate b ar Sale
Namai-Žemė Pąidavimųi

PARSIDUODA B1ZNIAVAS NA
MAS, šuoras ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pafs rendaunįnkas ląiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Ųengvais 
bargeuų. 

. S. 
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų 

and CO. 
Avenue

MICKEVICE 
So. Western 
Hemlock 0800.

PAUL M. SM1TH and CpMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; įnšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pki tęs • * /

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

KĄUNTERISI
Dailu* katedžius Gimimo Panelės 

Švenčiausios parapijoj, arti 70-tos ir 
Talman avė., su įplaukomis $160.00 
metams, kaip priedo prie jūsų gyve
namos vietos. Kieto medžio vidus; 
puikus beismeptąs su furnego apšil
dymu; 30-pėdų lętąs ir gabažas. Ga
lima nupirkti su $800 casn, ir yra 
įkainuotas ................    $4,800
O ČIA YRA TŲR BŪT PUIKIAU
SIAS BARGENAs kada nors pasiū
lytas šioj apieUnkėj didelės 2 aukštų 
8 kamba^U muro rezidencijos. Dide
lei Šeimynai arba rooming hauzei 
kaip tik tinkama*. Prie 5916 Margh- 
field. Lotas 30^125. Visas kieto me
džio vidus; dideli kambariai; puikus 
beismentas; gasu kūrenamas karštu 
vandeniu apšildymui pečius; garažas- 
Aplinkybės verčia parduoti Šią sa
vaitę už ........  ....... v............. $a,600
NORMAN GEYER & CQ., luę.

4801 S. Ashlapd Avė.
Boufevard 770Q

> ĄN.TA^AS/;'S,A^KAŲSKAS \
Ee^skyęė < šiuo, pąsaųliu 

liepęs 26 diena. 16 vai. ryto, 
19^7 m-, sulaukę* puses am
žinę*. Gimęs KaMPO. tėd.,; Rąšel- 
nlų ap*.kr-, §wavo.s parapijoj, 
Narvydžio kaime.

Amerikoj ■ išgyveno 27 metus.
Paliko dideliam nubudime \ 

brolį, Boleslovą Ir jo šeimyną 
Bayohne, N. <L, pusseserę Oną 
Barkauskienę ir jos šeimyną ir 
gimines^ o Ė.iętųvęj, broli Do- 
ątęadą ir seserį Teklę.

Kūnas našapvotą* Daęlmvi- 
čųau.s, koplyčioj, 4f E- 1^ 
Rosęland.’

Laidotuvės ivVks. šęštad-,. lie
pos 31 diena, 8:39 vai ,ryfo 
iŠ koplyčios į Visą šventu pą- 
rap. bažnyšia. kuj atšjbu< ge-z 
dulięgos pąmaldos už velionio 
sielą, o iš tėn bu* nulydėtas j 
šy. Ęązlnęe.rę kapines.
• W ą- ą, Antano $a.nkauskę 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžią! kviąĄiąrPi da^ 
ly vantų laidotuvėse ir suteikti 
iapr pmB™ pątąrpąYim^ iv 
' *veikię>W ;

llękame. 
Sesuo, Pusseserė ir

zęse pątąrnaujia

Tek Canal 2515 
Arba pullman į?70.

COAL
Anglys

WILAUNGTON
.■ c Anglys ■ 
ump ............. ----- $6.00

5.75 
6.00 
6.00

. ... .. 4J5
PIRKTF DAHABH VEŽIMAIS 

KAlNOį BUS DAUG AUKšTES- 
• NES' KITĄ MENESI 

pristatymas mieštE IR 
1 r‘pRIEMlĖSčIUQSE

Tel. ARDMORE 6975

AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš
dirbinių. Gąrantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjirųai. .

D. K. AUTO SALES 
Wisęonsin and Qgden Avės. 

Berwyn, 2 bk>kąi i rytus nuo Mariem. 
Lietuvis sėlsmanas.

Mine Run ..
Egg ..........
Nut ...........
Serecniugs

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

8

Farms for Sąle
Ūkiai Pardavimui Į_______

120 akrų tarpia, Gųlyęr/lędiaua; 
du namai, didele bąrnė,’ puiki ganyk
lą; dideli njedžiai; obuolių ir vyų- 
ųėgių sodnai. Prie Highwąjr N r. 17, 
trys minutės nuvažiuoti į naujas 
$150,000 maudynes ir maudytis pa
krantę prie Lake Maxinkuckee. Pa
aukos pigiai. JEAN ZĄCKER.

Prospect 3831.

Financial
Finanaai-Paskolos

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 
basai,* rankų darbo, italioniškas

$35.00.
75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3,50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 We*t Maxwell Street
3 blokai j vakatu* nuo Halsted '

Furnitūrą & Fistures

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius 1937, visokio didžio su cęii 
Baksais ir sinkom- Taipgi Storų 
fikčeriųs dej bile kurio biznio. įskai
tant syarstykles, ęęg-isteriuų Ū ic€ 
baksius. Cą*h aębą ąęt išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

investuokit da^ar 
I Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvauki! nepaliaujamai 

Gerėiančiuęge Uždarbiuose 
FATIKIHNKIT SAVO SAVGMENES 
bukit tikri, l^ąd esąt atstovaujami 

progresyviausiose grup'
4un» ‘ « iu»«

Management ęf Investment au<j 
Trading ‘Secųpties Accoupts.

208 So. La Šalie St.
Sulte 788, Chicago, IU. 

Tel. Randolph 6649

Kainavo $4.00,; (įąbar su

Adresas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DE1T-,

TIKTAI

■ naujienos needlecraft d:
1789 Sa Halsted St, Chięago, Hl.

I Čia idadu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

^CROCHET^D iRUQ PATTERN 1526>
No. 1526 — Margų siūlų mėgstąs kapras ąrba kąldrą. Tai 

Jabęi gražus ir įdomiai sukombinuotas mezginys.

NAŲJĮĘNOŠ ‘
ĮlALSTEjl ST.

Vardą* ir pavardė

Miestas ir valstija ......

lĮrtujįi'iiįn^

Pirkite savo apiejinkes 
krautuvėse

RESTAURANTO rakandus parduo
siu už gęriausią pasįųlymą, arba 
mainysiu ant aulomobiliaus.

33ię Lituanicą Avė.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim nisišką, tur 
kišką tabaką. IPypke*, cigaretes, d-



Lietuvos Seimo
Atstovai Pas
Chicagos Žydus

Lietuvos seimo atstovai, A. 
Galvydis, vice-prezidentas, ir 
Mėčius Kviklys šįvakar lanky
sis pas Chicagos žydus, Jewish 
People’s Institute. Ten bus su
sirinkę žymesni rabinai, ir įvai
rių organizacijų viršininkai, su 
svečiais pasikalbėti ir išgirsti 
žinių iš Lietuvos, iš kurios dau
gelis Chicagos žydų atvyko.

Svečių vizitu rūpinasi p. S. 
B. Komaiko, nesen ai apdova
notas Gedimino kryžium. Sve
čius lydės Lietuvos konsulas 
Chicagoje, p, P. Daužvardis.

Vyrui Dirbant 
Naktimis Išsivysto 
Komplikacijos

BRIGHTON PARK. — Prieš 
kelias dienas čia buvo iškilu
sios muštynės tarp trijų šei
mynų, lietuvių, rusų ir lenkų. 
Lietuvė buvo įvykio kaltininkė. 
Ji yrą vedusi ir turi du vaiku
čius. Jos vyras dirba naktimis, 
tad jai buvo progos prisivilioti 
du 20 metų jaunuolius. Vienas 
yra lenkas, kitas rusas.

Jaunuoliai taip prie jos pri
prato, kad kas vakarą pas ją 
lankėsi ir, žinoma, girtuoklia
vo ir nepadoriai elgėsi. Kaimy
nai tą patvirtinę.

Sužinoję apie įvykius, berniu
kų tėvai užprotestavo. Jie pasi
šaukė ir policiją pagelbėti ki
virčą išrišti. Kitokiu budu jie 
negalėjo sulaikyti savo sūnų 
nuo lankymosi pas moteriškę.

Pasirodo, kad vyrui yra pa
vojus naktimis dirbti.

Kaimynas.

išvyko Washingto- 
nan Federalio 
Darbo Kvotimams

Sekmadienį Jonis 
kiečių Kliubo 
Gegužinė

Trečiadienis, liepos J28, 1987

Dovanos-Dovanos-Dovanos
Washingtone, D. C., dabar 

randasi 25 metų Chicagos lie
tuvis jaunuolis, Kazimieras 
Gronskis, nuo 4220 W. 16th 
Street. Jis ten nuvyko, kaipo 
vienas parinktųjų studentų, lai
kyti civil Service kvotimus dar
bui federaliam mokesčių depar
tamente.

šįmet baigęs De Paul univer
sitetą, jaunuolis gavo bachelor 
of Science laipsnį. Jis yra sū
nūs pp. Antano Gronskių.

Laiške draugams praneša, 
kad kvotimus iš viso laikys 126 
studentai. Jis yra vienintelis 
lietuvis. (Sp).

Vijosi Septynias 
Mylias, Bet 
Sugavo

Valstijos policija vakar rytą 
suėmė keturis jaunuolius, ku
rie apiplėšė gazolino stotį, prie 
Harlem ir Ogden gatvių, Ri- 
verside.

Suimtieji yra, Joscph Sylves- 
ter, 19 metų, ir Peter Sylves- 
ter, 21, nuo 4917 S. Kęeler av.; 
Tony Grossi, 17, nuo 4859 S. 
Keeler avenue, ir Fred Knise, 
21, nuo 5240 S. Kolin avenue.

Apiplėštasis stoties darbiniu 
kas buvo Joseph Jackovich, 
nuo 6318 S. Lincoln avenue.

Policija jaunuolius vijosi 7 
mylias pirm negu galėjo juos 
suimti.

Traukinys Nušoko 
Nuo Bėgiu

Prie Niles Center, Illinois, 
nuo bėgių nušoko Chicago 
Nonthwestesn ir Milwaukee li
nijos traukinys. Keleiviai buvo 
smarkiai sukratyti, bet sužeidi
mu nebuvo. 

V ✓

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliūbas rengia gegu
žinę (pikniką) sekmadienį, 
rugpiučio 1 d., 1937, gražiam 
p. J. Spaičio (darže,. pirešaiš 
Oh Henry Park, Willow 
Spring, III. Pradžia 11 valandą 
ryto. Įžanga veltui.

Bus šauni p. Juozo Balako 
muzika šokiams. Taipgi bus į- 
vairių žaisnjių su dovanomis; 
skanių užkandžių net iš Lie
tuvos ir skanių gėrimėlių.

Joniškiečiai tikrai maloniai 
moka svečius priimti ir pavai- 
šnti. Tad turime drąsos visus 
joniškiečius ir savo kaimynus 
žagariečius, gruzdiečius, skais- 
giriečius, pašvintiečius ir miš- 
kuitiefčius, krukiečius ir visus 
savo draugus chicagiečius 
kviesti skaitlingai atsilankyti.

Kitą-gi sekmadienį, rugpiu
čio 8 d., 1937, mes visi Joniš
kiečiai busime Sunset Park, 
prie 135 ir Archer, Naujienų 
piknike. ’

—Bedė B. Vaitekūnas.
■ , • ■ * . ' '

Šiandien Paskutinė 
Diena Įstojimui 
Į CCC Stovyklas

Illinois Emergency Relief 
Commission praneša, kad šian
dien yra paskutinė proga jau
nuoliams, nuo 17 iki 23 metų, 
įstoti į CCC stovyklas. CCC pa
rūpins darbus tiems jaunuo
liams, kurie išpildys, aplikacijas. 
Nedaro skirtumo, ar jaunuolis 
gauna pašalpą ar ne.

Skelbimai (Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nandin^piį

, ' *

Jei Laimikis Jums Nusišypsos!

Nedelioj, Rugpiučio 8 d., 1937
SUNSET PARK -v 135th ir Archer

Iš Peoplės Furniture Krautuves
NAUJAUSIOS MADOS VIRTUVĖS 

PEČIUS $69-70 VERTES
■ . ♦

GRAŽI KĖDĖ, PADARYTA PEOPLES

FURNITURE KOMPANIJOS

RAKANDŲ DIRBTUVĖJE

$10-50

Šekit kitus Pikniko apgarsinimus Naujienose dėl Dovanų, kurios jus laukia
» V-.. K> ar-' , ■

.. ... . ... ...   ................................-  ... . 1 . ■.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
L^—— - ■ ——        .  . _  ■ ...      ■■■■■■■     - ——MM—— 11 I ————M——■

KAIP IŠGELBĖTI NUO NUODINGŲ DUJŲ. — Anglijos 
Laro manievruose, prie Southampton, ligoninės naudojo 
eksperimentinius prietaisus — “deguonio kambarėlius”, 
išgelbėjimui nuo mirties dujų užnuodytų žmonių.

SUSIŽIEDAVO. Miss Margs ret Campbell Geddes ir 
Vokietijos princas Ludwig von Hessen, kurie paskelbė su
sižiedavę ir netrukus eisią prie altoriaus. Mergina yra 
garsaus Anglijos diplomato ir buvusio ambasadoriaus 
Amerikai, Sir Auckland Geddes, duktė. Princas Ludvvig 
yra jpėdinis Anglijos karalienės Viktorijos. (Acme Photo)

SŪNŪS PRIEŠ TĖVĄ, — Raymond Glos, 7 metų berniu- 
kas pasakoja miesto teisėjui Padden kaip tev'a’s V/alter 
Glos nužudė jo dvynuką brolį Walter Jr. Teismas atidavė 
tėvą grand džiurei. • ;

PAGAVO VISĄ ŠEIMYNĄ. — žvejas Floridoje pagavo 
retiną. Jis labai nustebo pamatęs, kad kartu pagavo ir bū
rį retinukų, — visą retinu šeimyną. _

1NAZ1AI ŠVENČIA. — Dalis 15,000 mmios, kuri susirinko į nazių partijos iškilmes 
Oldenburgo, Vokietijoje. Užpakalyje paveikslo yra įdomus ir charakteringi vokiški namai.

NEPAPRASTI PENTINUKAI. — Viena Bufialo, N. Y., moteriškė turi penkis mažučius 
katinukus, kurie yra balti kaip sniegas, ir nepaprasti tuo, kad du katinukai turi po sep
tynis pirštus ant kiekvienos kojos, o kiti trys — šešis. (Acme Photo)




