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Chiniečiai apleido 
Peiping

Japonų lakūnai bombomis sugriovė ir su
degino Tientsin miestą, išžudydami tūk
stančius civilių gyventojų—vyrų, moterų 

ir vaikų
NAUJASIS MUŠIS PRIE PEIPING.

SHANGHAI, liepos 30. — Pranešimai iš šiaurinio karo 
fronto sako, kad 5,000 chiniečių žandarų Tungchoyv mieste, į 
rytus nuo Peiping įtaigiai puolė ir apsupo kelis šimtus JAponi-i 
jos kareivių, kurių daugelis žiivo nuo kulkų. Aliejaus sande
liai ir kiti japonų pastatai liepsnoja.

Smarkus mušis eina ir Tientsin gatvėse tarp liepsnojau-; 
čių griuvėsių. Svarbiausias mušis eina dėl svarbios rytinės ge
ležinkelio stoties. Kartu ir Japonijos lakūnai nepaliauja bom
bardavę miestų, kurio didelė dalis yra paversta griuvėsiais.

Japonai skelbia, kad atakos nepasiliaus iki nebus išnai-

. SAUGO AMERIKOS TURTĄ. — Jungtinių Valstijų atstovybes Peipinge ir p’liečių sar
gai _ J. V. marinai. Paveikslas parodo kareivius sargyboje prie didžiųjų vartų į atsto
vybę. Ten apsigyveno visi Amerikos piliečiai, kuriuos Kinijoje užklupo karas tarp kinų ir
japonų. (Acme Photo)

ir sudegino šį 
Chinijos komer- 
daugelį apielin-

kintas paskutinis ten esantis Chinijos kareivis.
TIENTSIN, liepos 29. — Ja

ponijos lakdnai sprogstančio
mis ir padegančiomis bombo
mis sugriovė 
gyvų šiaurinės 
cinį portų ir 
kės miestelių.

Chinijos kAreiviaf, * kurie 
tvirtai laika, pozicijas, užim
tas smarkiuose susSHrtiimuose 
su japonais sako, kad tūkstan
čiai nekariaujančių (civilių) 
vyrų, moterų ir vaikų liko už
mušti ir sužeisti japonų bom
bų. v

Amerikiečiai ir kiti svetim
šaliai buvo atsidūrę pavojuje 
ir turėjo slėptis rūsiuose. Vien 
amerikiečių investmentai Tient
sin siekia $25,000,000.

Japonai teisina bombarda
vimų.

Japonijos komanduotojas 
šiaurinėje Chinijoje 'gen. Kat- 
suki įteikė svetimų šalių kon
sulams pasiaiškinimų, kad bom
bardavimų Tientsin autorizuo
ju s 36 metų senumo bokse
rių protokolas, kuris buk 
draudžiųs Chinijos kareiviams 
prisiartinti per dvi mylias prie 
miesto. Be to japonų koncesi
joje gyvenų 10,000 japonų, ku
rie turį būti “apsaugoti” «iu0 
juos puolančių chiniečių.

Jungt. Valstijų kareiviai, ku
rie yra laikomi nuo 1901 m., 
einant bokserių protokolu, rū
pinasi apsaugoti amerikiečius 
ir sutvirtinti amerikiečių kon
cesijų, taipjau padeda ir an
glams apsaugoti jų koncesijų. 
Be arti tūkstančio _ kareivių, 
civilių amerikiečių Tieritših 
yra 403. Jie yra pasislėpę sve
timšalių koncesijoj.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 80°. į

Saulė teka 5:40, leidžiasi 
8:12.

Bombardavimas sekė japonų 
nugalėjimų.

Trys chiniečių armijos šįryt 
sutartinai puolė japonus Tient
sin apielinkėj. Netikėtai už
klupti japonai buvo priversti 
užleisti chiniečiams tris svar
bias geležinkelių stotis ir chi- 
niečlai jsibriovė į japoųų kpiF 
cesijų.

Negalėdami kitaip įveikti 
chiniečius japonai ir bombar
davo chiniečių miestų iš lėk
tuvų. /

Japonijos lėktuvai, bombar
duodami mieštų visai, nebojo 
amerikiečių ir kitų svetimša
lių saugumo, bet visgi ameri
kiečių turtas < mažai nukentė
jo.

Didelė dalis miesto, ypač di
dieji pastatai yra sunaikinti 
ir sudeginti bombų. Tiltai jun
giantys svetimų šalių koncesi
jas irgi liepsnoja. Sunaikintas 
ir garsus Nankai universite
tas, centralinė geležinkelio sto
tis ir daug kitų pastatų.

Kartu su oro ataka pradėjo 
chiniečius atakuoti ir Japoni
jos kareiviai, bet jie neįsten
gė chiniečius išstumti iš jų 
užimtų pozicijų.

Mušis Ropei provincijoj.
PEIPING, liepos 29. — Mu

šis eina prie Tungchow, į ry
tus nuo Peiping. Rytų Hopei 
“taikos išlaikymo” korpusai 
sukilo ir puolė mažų japonų 
garnizonų. Eina smarkus mu
šis, o japonai jokios pagelbos 
hegali tikėtis.

Japonai mūšiuose Peiping 
apiejinkėj e praradę 150 karei
vių užmuštais. Chiniečių nuo
stoliai siekia 1,500,bet tikrų 
žipjų nėra.
Ir laivynas grūmoja Chinijąu 

SHANGHAI, liepos 29.*— 
Koihanduotojas trečio Japoni
jos laivyno admirolas Hosega- 
wa įspėjo, kad laivynas “bus 
priverstas stvertis žingsnių at
likimui savo pareigas, reika
lingos išlaikymui taikos toli
muose rytuose”, jėi Chihija 
nepaliaus plėtusi savo veikimo 
prieš japonus

Komercinis 
pėr Chinijos 
trauktas su 
ir Tiehtsin.

susisiėkimas net 
radio yra nu- 

Peiping, Hankow

CHINHOS KA
RIUOMENĖ AP
LEIDO PEIPING

Pasikeitė šiaurinės Chinijos
kariuomenės;’ vadovybė. Ja-

V ponija Jbęt
jpatys T į Peiping neina.

PEIPING, liepos 29. — Chi
nijos 29-ta armija, kurios taip 
nekenčia japonai, šįryt stai
giai apleido Peiping ir užleido 
savo Vietų 132-rai divizijai, ko
manduojamai japonams palan
kaus Tientsin mero gen. Chang 
Tze-chung, kuris savo armij7^ 
paleisiųs ir tvarkų mieste pri
žiūrėti pavėsius “taikos išlai
kymo” korUpsams, kurie jau 
pirmiau buvo sudaryti, reika
laujant japonams.

Kariuomenei pasitraukus, 
Peiping tuoj aus sugryžo prie 
normalio gyvenimo, liko išar
dytos gatvėse pastatytos ba
rikados ir prasideda normalė 
prekyba.

Nors ir buvo laukiama, kad 
miestų tuoj aus užims japonai, 
bet jie Peipinge betgi nesiro
do.

Tečiaus japonai vejasi besi
traukiančių chiniečių armijų, 
kurios vadas gen. Sung pasi
traukęs iš savo vietos. Japo
nai kur galėdami puldinėja be^- 
sitraukiančius chiniečius. Bet 
kitų manoma, kad pasitrauki
mas Chinijos kariuomenės iš 
Peiping yra pirmas žingsnis 
prie taikos su Japonija, nors 
visai kitaip kalba maršalo 
Chiang Kai-shek atsišauki
mas. v

Penki Jungt. Valsti 
jų karo laivai Vla

divostoke
MASKVA, liepos 29.-—Jungt. 

Valstijų laivyno ėskadra apsi
lankė su vizitu Vladivostoke, 
tolimuose rytuose. Iš tos prie
žasties Rusijos spauda pabrie<- 
že abiejų Šalių troškimų išlai
kyti taikų Pacifike.

Atplaukusi į Vladivostoku 
eskadra susideda iš.!-. kruizerio 
Augusta ir keturių torpedinių 
laivų. Eskadrai vadovauja 
mirolas Harry E. Yamell.

Nukirto sau ranką
SAN FRANCISCO, Gal., liep. 

29. — Rufe Persfuel, kuris 
yra nuteistas 25 > metams ka
lėjimo už pagrobimų Arizonos 
šerifo, baisiajatne Alcatraz ka
lėj iriie , aštęįųkirviu nukirto 
sau kairiųjų ..rankų. Jis prašė 
kito kalinio nukirsti ir deši
niųjų rankų, bet tasis pašau
kė kalėjimo sargus.

Manoma, kad jis pamišo iš 
vienatvės baisiajame kalėjime, 
kur1 kaliniai > laikomi po gele
žine disciplina.

Chicagos politikie
rius Malone nuteis

tas kalėjimai!
CHICAGO. — William H. 

Malone, buvęs Illinois taksų 
komisijos pirmininkas, kuris 
prieš kiek laiko buvo rastas 
kaltas už nusukimų pajamų 
taksų, vakar liko nuteistas 
dviems ’ metams kalėj iman ir 
nubaustas $5,000. Jo reikala
vimų naujo bylos nagrinėjimo 
federalinis teisėjas Holly at
metė.

Sukilėliai pradėjo 
muši naujame 

fronte
HENDAYE, Francijoj, liep. 

29. — Sukilėliai negalėdami 
įveikti lojalistus į vakarus nuo 
Madrido, dabar pradėjo naujų 
puolimų Cuenca sektore, 80 
mylių į rytus nuo Madrido.

To puolimo tikslas yra per
kirsti Valencijos kelių ir gal 
Vyriausia — atkirsti Valenci- 
jų nuo Katalonijos.

Į vakarus nuų Madrido mū
šiai kiek apsistojo, sukilėliams 
neįstengiant paeiti priekyn.

šiaurvakariniame fronte lo- 
jalistai iš sukilėlių atėmė Bo- 
lea miestų.

MONTREAL, Que., liepos 29 
— .Trys žmonės žuvo gaisre, 
kuris staigiai persimetė iš tri
jų aukštų nųmo į gretimus na
mus Montreal tenemęntų dis- 
trikte. Ketvirtas žmogus liko 
sunkiai sužeistas šokant iŠ de
gančio namo lango.

ad-

“CHINIJA KA
RIAUS IKI PASKU
TINIO ŽMOGAUS”
Diktatorius Chiang Kai-shek 

kviečia mobilizuoti visas, Chi- 
iii jos/jėgas karui < su Japo- 

/ nija, tjcuris dar, tik^ praside
dąs.

• NANKING, liepos 29.—Chi
nijos diktatorius genefalissimo 
Chiang Kai-shek šiandie atsi
šaukė į visų šalį mobilizuoti 
savo jėgas ir išteklius karui 
su Japonija.

“Chinija yra. nusisprendusi 
kariauti iki paskutinio žmo
gaus”, sako diktatorius savo 
atsišaukime, kartu užtikrinda
mas, kad jis jau padaręs vi
sus reikalingus pasiruošimus 
apginti šalį nuo japonų įsiver
žimo.

Gen. Chiang Kai-shek sako
si esųs augščiausias politinis 
ir militarinis autoritetas Chi
nijoje ir todėl pilnai atsakąs 
už dabartinę padėtį šiaurinėje 
Chinijoje. Todėl negalima kal
tinti ii* gen. Sung, kuris pa
sitraukė iš Peiping valdžios.

“Maži pralaimėjimai dar ne
reiškia galutino pralaimėjimo, 
šalis neturi nusiminti dėl pa
skiausių nepasisekimų. Dabar
tinės sąlygos parodo, kad Ja
ponija Visiškai ignoravo Chi
nijos pageidavimus. Todėl 
Chinija yra nusisprendusi ka
riauti ikj paskutinio žmogaus”, 
sako diktatorius.

O tie Chinijos pageidavimai 
buvo išdėstyti jo kalboj liepos 
19 d., kurioj jis paskelbė mi- 
nimum sąlygas deryboms su 
Japonija. Didesnių kompromisų 
Chinija nebegali daryti, todėl 
turi mobilizuoti visas jėgas ir 
eiti ranka už' rankos prie iš
gelbėjimo šalies. Dabartinis 
karas Peiping ir Tientsin yra 
tik pradžia/ bet ne pabaiga.

WASHINGTON, liepos 29. 
— Amerikiečiai dabar ruko 
daugiau .cigaretų, negu kada 
pirmiau, šiemet per pirmąjį 
pusmetį pagaminta 78,094,- 
812,102 cigaretai. Tai išpuola 
po tris cigaretus į dienų kiek
vienam šios šalies gyventojui.

No/178
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120 žmonių užmušta 
ir sužeista riaušėse

Sarajeve
VIENNA, liepos 29. — Au

strijos žinių agentūra prane
ša, kad 120 žmonių, jų tarpe 
20 policistų, liko užmušta ir 
sužeista, riaušėse, kurios kilo 
Sarajevo mieste dėlei Austri
jos (Jugoslavijos?) pasirašy
mo konkordato su Vatikanu. 
Riaušėse likosi suardyta ir 
vieno ministerio rezidencija.

Ragina kongresą 
pasiskubinti su 

darbu
WASHINGTON, liepos 29.

— Demokratų vadas atstovų 
bute Rayburn paragino, kon
gresų pasiskubinti priimti vi
sus svarbiuosius bilius, kad ne
reikėtų laikyti specialį posė
dį rudeny, nes prezidentas 
Rooseveltas yra pasiryžęs šau
kti specialį posėdį, jei kongre
sas dabar neužbaigs savo dar
bo. Jis mano, kad kongresas 
gali užbaigti s^vo darbų į tris 
savaites.

Dabar senatas svarsto dar
bo valandų ii4' minimum algų 
bilių^ kurį gal' dar šiandie pri
ims.

Submarina paskan
dino Ispanijos lojar 

listų laivą
NIMES, Francijoj, liepos 29

— Ispanijos valdžios prekių 
laivas liko paskandintas ir du 
kiti Ispanijos laivai liko pa
žeisti nežinomos šalies subma- 
rinos, kuri puolė laivus ties 
Port Grau-Du-Roi.

Pažeistieji laivai įstengė at
plaukti į minėtų mažą portą 
pietinėje Franci j oje. Laivų 
vardai nepaskelbti.

(Sukilėliai submarinų neturi, 
tad laivus galėjo pulti tik Ita
lijos ar Vokietijos submari- 
nos).

Areštavo už fotogra
favimą rusiškų vyžų

MASKVA, liepoT 29. — Čia 
tapo areštuoti William L: Wih 
son, Nebraska City National 
Bank vice-prezidentas ir jo 
žmona už fotografavimų Ru
sijos valstiečių nešiojamų vy
žų. Neleista fotografuoti ir 
Amerikos ambasadų.

Abelnai, įvažiavimas į Rusi
ją dabar yra labai suvaržy
tas. Iš 208 atvykusių iš Ame
rikos turistų, Rusija neįsilei
do 40, nors jie turėjo Rusijos 
vizas. O ir tie, kurie įvažiavo, 
daugelis susilaukė įvairių ne
smagumų.

Nominavo Eden No
belio taikos dovanai

LONDONAS, liepos 29. — 
Anglijos užsienio, ręikalų nii- 
hišteris Anthony Eden tapo 
nominuotas kandidatu gauti 
Nobelio taikos dovanų už jo 
pastangas neleisti Anglijai įsi
velti j bet kokį karą. Nomina
vo jį ne Mussolini ar Hitleris, 
kuriems jisį taip labai patai
kauja, bet — norvegai.

Japonija įspėja ki
tas valstybes nesi

kišti į karą
Japonai lengvai išvytų chinie

čius iš šiaurinės Chinijos, 
bet bijosi centralinės Chini
jos.

„ TOKIO, liepos 29. '— Japo
nijos užsienio reikalų ministe- 
ris Koki Hirota pareiškė sei
mui, kad valdžia griežtai at
ities kokį nors svetimų valsty
bių bandymą įsikišti j Japoni
jos ir Chinijos konfliktą.

Karo ministeris gen. Sugiya- 
ma pareiškė seimui, kad esą 
“lengva išvaryti Chinijos ka
reivius iš Peiping ir Tientsin 
apygardų, bet daug svarbesnis 
yra susirėmimas su centralihe 
Chinija, kuris iš to gali kil
ti”.

Dėlei to Japonija siunčia į 
Chinijų didelę kariuomenę.

Anglija įspėjo 
Japoniją

LONDONAS, liepos 29. — 
Užsienio reikalų ministeris 
Eden labai atsargiai atstovų 
bute išsitarė apie Anglijos 
įspėjimą Japonijos/ kad Angli
jos - valdžia nepripažins < jokių 
tolimesnių pastangų atplėšti 
Chinijos provincijos nuo Nan- 
king valdžios.
Bet Amerikos valdžia nieko 

neveiks.
WASHINGTON, liepos 29. 

— Valstybes sekretorius Hull 
šiandie turėjo pasitarimų su 
prezidentu Rooseveltu dėl Ja
ponijos pradėto karo šiaurinė
je Chinijoje.

Abu sutarę bent šiuo laiku 
nieko tuo dalyku neveikti. 
Svarstomas yra iškėlimas ame
rikiečių, bet ir tas klausimas 
tebėra tik svarstomas stadijo
je.

Peiping prapuolė 
du amerikiečiai

SHANGHAI, liepos 29. — 
Gautomis iš Peiping žiniomis, 
bostonietis Harry.. S> Martin 
iš Jefferson . akademijos, pra
puolė pereitą antradienį ir nuo 
to laiko nebepasirodė Ameri
kos ambasadoj. Tuo pat budu 
prapuolęs ir Hunter iš Peoria, 
III.

BU lx.Lv.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, liep. 30, 1937

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO
SUVAŽIAVIMO REIKALU

■ ■ ’

“Reikia artimesnių ryšių su Lietuva” 
sako Gruzdžių Grinorįus

Kai-kas jau pakelė klausimą 
reikalingumo šaukti sekančią 
vasarą, lietuvių kongreso suva
žiavimą, tokiu pat budu' kaip 
ir pirmasis įvyko. Kažin ar vėl 
tokiose apystovose rengiant su
važiavimą butų galima tikėtis 
pageidaujamų vaisių?

Kaip visiems yra žinoma, 
mes su Lietuva konkretiškai 
neesame susirišę ir šiame su
važiavime, kaip centro komite
tas, taip ir skyriai, ir bendrai 
visi susirinkę delegatai, netu
rėtų ką tiek daug raportuoti, 
taipgi ir veikimo, gaires nusta
tyti.

Reikia Saugotis “šposo”.
Tikrai su Lietuva nesusiži- 

nojus, pasaulis, kuris šiandien 
velnišką Kazoką šoka, kaip ki
tiems, taip ir lietuviams gali 
kokį šposą iškirsti ir visus 
planus suardyti.

Sekančią vasarą visoj Lietu
voj vyks daug didesni ir svar
besni atlaidai, negu Alytuje— 
šv. Onos ir Gruzdžiuose — šv. 
Roko. Bus didelė dainų šventė. 
Iš Amerikos rengiasi netik pa
vieni žmonės bei šiaip grupės, 
bet taip pat, pavyzdžiui, Chi
cagos pagarsėjęs “Pirmyn” 
choras žada siųsti į Lietuvą 
apie penkiasdešimts /daininin
kų. Važiuos ir kitokių žmo
nių. ... .

“Reikia Siųsti Delegatus į 
Lietuvą”.

Ar nebūtų geriau ir naudin
giau, kad kongreso nacionalis 
komitetas ir visų miestų sky
riai, (turiu omenyje ir Kana
dos gerbiamus lietuvius) šį žie
minį sezoną subrustų akty
viau veikti netik agitatyvlšftiii 
ir organizaciniai, bet sykiu
rengtų vakarus, kad sukėlus 
iždus ateinančiais metais pa
siųsti kuodaugiausiai delegatų 

• į Lietuvą, patirti Lietuvos tau
tininkų valdžios rėžimo veiki
mą.

(ial butų galima su Lietu
vos demokratiškai nusistačiu
siais žmonėmis atlaikyti viešą 
konferenciją. Delegatams su
grįžus, reikėtų paleisti juos į 
maršrutą per kolionijas ir iš
aiškinti mums smulkmeniškai 
visą Lietuvos situaciją. Sekan
čią vasarą, 1938 metais, po to
kio prisirengimo, rūpestingai 
sušauktume suvažiavimą, o į 
tą suvažiavimą gal bus gali
mybes atvykti atstovams ir iš 
Lietuvos, f

Taip prisirengus, kongrese 
butų galima nuveikti daug kas 
gero ir našaus Kongreso obal- 
sių realizavimui.

? Gruzdžių Grinorius.

Pelninga Šeimi
ninkėms!

Kai jūsų kaimynystėj gro- 
serninkas įstoja .į grosernįnkų 
organizaciją, tai šeimininkės 
toj apylinkėj tuojau susilau
kia naudoš iš jo žinksnio. Pir
miausia, jos greitai pastebi, 
kad kainos pasidaro žymiai že
mesnės. Antra, tavorų kokybė 
geresnė. Trečioj vietoj, tas gro- 
serninkas parūpins savo krau
tuvei daug įvairesnį parinki
mą tavorų ir galės tinkamiau 
patarnauti kosttfmeriams.

Ir,todėl, kai nauja “Midwest 
Store” iškaba pasirodo prie 
grosernes apylinkėj, ji tampa 
šeimininkių kalbų tema* Jos 
giria savininką už įstojimą į 
šią didelę kooperatinę organi
zaciją, kadangi žino, jogei jo 
žygis bus pelningas taip kos- 
tumeriams, kaip pačiam gro- 
serninkui. ,\ . ,

I

Midwest Stores organizacija 
turi savą vėrauzę. Visos reik
menis yra perkamos tiesiai iš 
fabrikanto ir gamintojo pilnais 
vagonais, šis supirkimo būdas 
pašalina eikvojimą ir bereika- 

1 lingas išlaidas ir padaro kai
nas žemiausias galimas. Tuo 
pačiu laiku tavorai yra nau
jesni ir 
stake 
skirų reikmenių, Taigi, grbser- 
ninkuį lengva turėti didesnį ir 
pilnesnį reikmenų pasirinkimą 
^avoj krautuvėj.

Dabartiniu laiku esama dau- 
eks- giau, kaip 350 Midwest Krau- 
me- tuvių Chicagoj ir artimoj jai 
ku- apylinkėj. Kiekviena krautuvė 

ris ieloje, ties 4856 S. Ashland,tai centras puikių maisto reik- 
avenue, užpuolė ir bandė iš-! menių tikrai ekonomiškomis 
gėdinti 7 metų kūdikį. kainomis, šeimininkės, kurios

pėrka šiose krautuvėse, greitai biamos šio dienraščio šiandie- 
sųranda, kad jų gyvenimo iš- 
laįdos tampa mažesnes dėka 
vęrtybių siūlomų pas Midwest 
Stores. Tūkstančiai ir tukstan- 
čiai šeimininkių, nešis savo 
bėskes šios savaites pabaigoj 
tikslu* pirktis maisto ir grose- .
rio reikmenių, kurios yra pkel- ti žemiausiomis kainomis.

hinijj laidoj, Kiekvienas skai
tytojas ir skaitytoja turėtų 
pasinaudoti šiuo išpardavimu. 
Vieno atsilankymo į Midwest 
Store, užteka, kad įsitikrinti, 
jogei čia yra geriausia vieta 

taukštos kokybės maistui pirk-

CRANE
COAL COMPANY
5832 So. Long Avė. -

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run 37.40
(Screened) ....... ........... tonas
SMULKESNES 07.15

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

-- -

SONOTONE A. -..u , Air conditiončd
66 E. Van Buren Vidudienis iki 

vidunakčio
25c iki 2 P.M.

Atsidaro šiandien Vidurdieny •

“A N N A”

Išimtinai Vėliausios ISPANIJOS 
ŽINIOS — iš karo lauko 

Loyalistinėje Ispanijoje

Nustebinantis atidengimas Šnipų 
Sovietų Rusijoj

“F0RWARD”

T"**

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu-, 
viai įgyja naudingų • 
žinių ir gerų pamo
kinimu.

Šešių Policistų 
Kraujas Debowskiui

- ____________ ■ i ■

Apskričio ligoninė vakar pa
ėmė po kelias uncijas kraujo 
nuo šešių policistų ligoniui Lige 
Debowski, kuris buvo sunkiai 
sužeistas susišaudyme su dvie- 
jais plėšikais. (Jis abu nušo
vė). . '

Debowski kliudė penkios kul
kos. Daktarai apskričio ligoni
nėje daro ką gali, kad drąsuo
lį gyvybę išgelbėti nuo mir
ties. Jam buvo padaryta ope
racija ir į arterijas nuolat pi
lamas naujas kraujas, bet jo 
gyvybė tebėra balanse.

Debowski yra neturtingas 
virėjas, kuris savo drąsa, dvie
jų ginkluotų piktadarių aky- 
vaizdoje, pagavo chicagiečių 
vaizduotę. Policijos pastangomis 
buvo sųda’rytas fondas ligoniui 
ir jo šeimynos užlaikymui ir 
į jį jau įplaukė su virš tūk
stantis dolerių. Debowskio lau
kia keli darbų pasiūlymai.

Bandė Išgėdinti 
7 Metų Mergaitę

Policija suomė 48 metų 
kalinį James Kubert, 48 
tų, 2722 S. Pulaski road,

šviežesni. Vėrauzės 
yra virš 2,000 pa-

Taupyki! ant Maisto!
PUIKIAUSIĄ KOKYBĖ ŽEMIAUSIOMIS KAIl^dklS 1'

‘ MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAI! PENKTAD. ir ŠEŠTAD., Liepos 30-31

TIKRAI ŠVIEŽUS

Kiaušiniai 24c
“MIDWEST” Geriausi KIAUŠINIAI kartonais Tuz. 290 
“SNIDER’S“ Tomato Catsup didel. būt. W 
“GERBER’S” VAIKŲ MAISTA'S. koštai 3"už 250 
“LIBBY’S ’ TOMATO JUICE 14 unc. ken. 3 už 200 

<11 III imi » 

“LIPTON’S“ Y.How Label BLACK TEA
_______________maži pak, 9c % sv. pak. 23f
“MIDWEST” FANCY
RAUDONOS AVIETĖS No. 1 aukštas kenas ........... 19£ 
“MIDWEST” FANCY BLACKBERRIES N<k 2 kenas

...... 2 už 15c
18c
i......... T»

; 5C

Wc
2 sv. 130

“JUSTICEJ^TOMAčIŲ SRIURA No. 2 kenai 
“CROWN OF MARYLAND”
CUT GREEN BEANS No. 2 ken. 2 už 191
FANCY CALIFORNIA
HEAD LETTUCE Didelė galva -
FANCY PIRMO RINKIMO ŠVIEŽUS
KORNAI ANKŠTYSE 5 ankštys .•
ŠVIEŽIOS PRINOKUSIOS TOMATES
FANCY MICHIGAN CELERY......... . 2 krūvelės 7$
NAUJI VIRIMUI OBUOLIAI ....2'.......... . 3 sv.’13?
HONEY DEW MELONS KiekvienasTTTjč

. “KICHTER’S” DELICIOUS
VIRTAS KUMPIS .... . V2 svaro
“MICKELBERRY’S” MEAT LOAF ............... ............... svąraa 29c
“CRISCO” 3 sv. kenas 59c. Svaro ken. 2į< 
“ARGO” GLOSS KRAKMOŲAS svar. pak. 2 už 17^ 
“LIFfeBUOY” MUILAS ...... ..... .....‘....‘I 4~už25ęi
^bUV-ILO” MUILAS ................ . 3~ul“ 16<
“SUPER SUPS” Didelis mėlynas pak, 19^ 
“OCTAGON” TUALETINIS MUILAS ..... ..... 3 uT 140
“OCTAGON" CLEANSER ..... ..............L- 3 kenai 140
“OCTAGOIJ" GRANULIUOTAS MUILAS, did. pak. 190 
“NO~RUB’’ Baltas skysčiuose batelių polišas. feiit. 90 
“CAMAY^ MUILAS . ?. ^7 / 4 už 25c

100 DOLERIU DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAUFYKIT MUSU KUPONUS!

........................... f " 1 I 1111 I ■■■ » 1,1 ■' ' ■ p ■ ■■■■■■>■■

N£S PIGIAU

M|OWE.STSQSTQIiįS
Jbtaa, - IWr.WltSl -

PIRK NUO IDW

Parkraustom

< ■ V N> ■ ' ,

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS 
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 

Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO .. .

' Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENA 

arba pašaukite 

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYHTĖM) 

1739 Šo. Halsted Street
10

«•>

c, ■ !■'/ ' <?• ■ • ■. ' ’ ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ . b« a“ Si *■ »John F. tunelius

•3 .
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUE ANCEr. 
. ;1/p-DIENĄ IR NAK^ ^rg?^ 
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

i Tel, LAFAYETTE 0727

pi _ ♦ koplyčios visose
J—Chicagos dalyse

.............. .......... . .......  H,............. II...................... .

>

Klausykite musų Lietuvių radjo programų Pįrųiadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro Iš W, H. F. C. stoties (1420 K,) — Pranešėjas

' P. ŠALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos,
Cicero j 

Lietuvių 11 
Laidotuvių; 1 
Direktorių h 
Asociacijos

Ambulance 
k Patarnavi- 
L inas Dieną 
1 ir Naktį

V TURIME
F < KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

rl U^jįįi J m ’ .■ ■—■I...............1--   -Į -------------------- —’ —

. ŲS/P. MAŽEIKA 1139
3319 Lituanjc^ Avenue ______ Phone Yards 1138

■""T-
j •'

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307. Lituanjca Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero ' Phone Cicero 2109

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

. - . ,,v - ........ ■

Phone Boul. 5203
Phorie Boulevard 5566

I. J. ZOLP
1646 West 46|1) Street

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

—       i, i i..n y.i.iy.n.1,,y .............

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S, Michigan Avė. Tel. Pullnian 5703

lAchawicz ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street Tęl. Pullman 1270
i IU I'1>?| I' »> ■'. V - .-11111, »i,įi>ni. rrr- "i ‘i ■' ■' ■ i i ii » im

į1 JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Weštern Avė. . < Phone Virginia 0883

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus

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

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t • 
ment ir magnė- 
tie blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
r*-

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE .
Ofiso valandos: |

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Ave< 

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

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki A vak.

• Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr, A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPII J. GRISK
Lietuvis advokatas

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. RWwell St, 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS ĄKIŲ GYDYTOJAS
’ Tel. Yards 1829 .

I Pritaiko Akinius
1 Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė 
rest 35th St.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Praugijos, ^Nariai^.  ,  

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of Š5th and> Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal- sutartį.

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PH YSICIAN-SURGEON 

„- r 4070 Archer Avėnii#
Tel. Viginia tll6 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. ’

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

' Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. NedŠl. nuo JO iki 12
Rez. Telephone PLAZĄ 2400

DR. J. SHINGLMAN
KA Tik SUGRĮŽO

i — iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja 80 metų ’ 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos: 1L12 A,M., 2-4, 7-8 P,M. s 

Rezidencija 1688 So. 50th Avė. 
Tel, Cicero 3656

Ofisas 4930 West 13th Street
Cicero, 111. ’
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

šaunus pokylis.-------Lietuvių Kultūros Draugijos pik
nikas. — Tanias Aleksynas. — Lietuvos sportinin
kai ir seimo atstovai 
tomobilius be šoferio. — Kenoshiečiai rengiasi j 
“Naujienų” pikniką važiuoti.

Nepatiko pastaba. — Au

Liepos 24 d. turėjau progos 
dalyvauti šaunioje puotoje, ku
ri buvo surengta ponų Anta
no ir Zettos Banių penkiolikos 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Pokylį surengė 
jų artimi draugai, būtent, pp. 
Raščiai, Bružai ir kiti. Visas, 

- taip sakant, balius įvyko ponų 
Banių namuose, 2005—41 St. 
Svečių prisirinko tiek daug, 
kad pasidarė gana ankšta. Po
nams Baniams 
laimingai gyventi 
tą metų. •

P-as A. Banis
mų daiktų krautuvę. Savo biz
nyje ^jis yra visai sėkmingas. 
Augina jis gražią dukrelę ir 
sūnų.

Nuo savęs aš linkiu ponams 
Baniams 
venimo.

visi linkėjo 
kad ir šim-

laiko valgo-

ilgo ir laimingo gy-

—o--
25 d. Alford parkeLiepos

įvyko Kenosha 'Lietuvių Kul
tūros Draugijos piknikas. Šios

Tose priimtuvėse ar sutiktu
vėse turėjau progos ir aš da
lyvauti. Buvo tiesiog koktu, 
kai vienas lyg ir seimo atsto
vas (dagi sekretorius!) didžia
vosi tuo, kad Lietuvoje vis 
daugiau ir daugiau statoma 
kryžių kryžkelėse, kas lietu
vius jungia į krūvą... Tikrai 
nemalonu darosi, kai Lietuvą 
pasišaunoma kryžiais kultūrin
ti.

Jo bendrininkas, seimo vice
pirmininkas Gilvydis, pripažinč 
tą faktą, kad Lietuva daugeliu 
atžvilgiu yra atsilikusi nuo ki
tų tautų. Atsilikusi ji esanti 
ne tik kultūroje, bet trūkstą 
jai ir laisvės. Jis sakė, kad kai 
kuriuos naudingus dalykus, 
Amerikoje pastebėtus, bandy
siąs ir Lietuvoje įgyvendinti.

Tas pareiškimas man patiko. 
Butų gerai, kad tie žodžiai at
neštų ir vaisių.

štai šiuos žodžius berašant, 
laiškanešis atnešė visą pundą

organizacijos nariai tuo pačiu |laikniščhį’ T kl:‘’iuos buv,,u ,()a' 
metu priklauso ir garsiajai 
Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Taip sakant, jie yra susirišę 
broliškais ryšiais.

Oras pasitaikė labai nepa
lankus, nes per dieną turėjo
me pusėtinai lietaus. Dėl blogo 
oro, žinoma,! ir žmonių nesu
sirinko tiek, kiek buvo tikė
tasi. Bet jeigu vietos lietuviai 
pabūgo blogo oro, tai chica- 
giečiai šį kartą tikrai šauniai 
pasirodė: atvyko jų. gana di
delis būrys po vadovyste Chi- 
'cagos Lietuvių Draugijos se
kretoriaus p. Paul Millerio. 
Drauge su juo atvyko p-ia 
Millerienė, p. čepukas ir kiti. 
Iš Waukegano dalyvavo p. J. 
Mačiulis, ponai Lauraičiai ir 
kiti; iš Racine p-ia Daukšas^

Nors lietus, taip sakant, ir 
sugadino biznį, vienok rengė
jams vis dėlto keli doleriai li
ko pelno.

siuntęs į Lietuvą savo gimi
nėms. Matyti, cenzorius įžiū
rėjo “kramoliškų” dalykų, ir 
laikraščius grąžino man atgal.

Tai garbės Lietuvai 
,nedaro.

tikrai

vietos
nepa-

Kiek teko patirti, tai 
dvasios vadas labai esąs 
tenkintas korespondencija, ku
rią p. Braze parašė į “Naujie
nas”. Ypač nepatenkintas esąs 
tąja korespondencijos vieta, 
kur sakoma, jog sportininkų 
bankiete poterius kalyti, visą{j 
nederėjo.

Mano manymu, p. Braze pa
staba yra visai teisinga. Kada 
publika yra labai įvairi ir mar
ga, tai viešiems poteriams ne
turi būti vietos.

šiomis dienomis turėjau pro
gos susitikti su p. Tarnu Alek
synu, kuris savo laiku labai 
daug veikė Grand Rapids lie
tuvių kolonijoje. Jis sustojo 
pas ponus Martinus.

Kiek plačiau su juo pasikal
bėjus, pasirodė, kad jis pasta
ruoju laiku pusėtinai,, sutingo 
ir beveik visai lietuvių gyve
nime nebedalyvauja. Bet šiaip 
energijos jis turi labai daug. 
Netrukus žadėjo ir vėl į lie
tuvių judėjimą įsitraukti.

Na, netolimoje ateityje pa
matysime ar jis savo žodį iš
tesės.

Liepos 19 d. musų koloniją 
aplankė Lietuvos sportininkai 
ir jų palydovai. Apie tai gana 
platokai parašė p. Braze. Pa
stebėjau, kad ir “Draugo” šta
bo narys, p. Sakalas, su spor- 

, tininkais .dalyvavo. Jis sako, 
kad jaunuoliams sutiktuvės 
Kesosha kolonijoje geriausiai 
patikusios. Girdi, jie pasijutę 
čia kaip Lietuvoje.

Kartais pasitaiko tikrų “cu- 
dų”, — net automobilius pra
deda be vairuotojo važiuoti. 
Taip atsitiko s ir gero naujie- 
niečio automobiliu. O dalykas 
buvo toks: p. J. Shimanaus- 
kas, kuris turi taverno biznį, 
su savo Zosyte išvažiavo pasi
važinėti. Besivažinėdamas 
troško ir sumanė užsukti 
savo* pažįstamą. '

Palikę automobilių ant 
gaus kelio abu įėjo į vidų. Alu
tį begurkšnodami, staiga pa
stebėjo, kad automobilius pa
sileido ristis atbulas. Jonas šo
ko savo automobilio vytis. Ta
čiau* automobilius bėgo tol, kol 
neatsimušė į medį.

Tas atsidūrimas nebuvo vi
sai laimingas: nukentėjo fen
deris ir dar kažkas. O be viso 
to, ir farmerys pradėjo kabin
tis: reikalauja atlyginimo už 
sužalotą medį.

Taigi, matote, kąs atsitin
ka, kai vairuotojai 
ria, o automobiliui 
duoda.

iš- 
pas

patys ge-
nieko ne

jau dabarKenosha lietuviai 
kalba apie “Naujienų” pikni
ką, kuris įvyks rugpiučio 8 d. 
Visas būrys rengiasi važiuoti.

•r

ras.
i

«*■

atskirus 
rodo kas

nuvažiuokite pas Barskis Fur- 
niture House 'ir pamatykite

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
Stebėsitės jos gerumu.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI

I DUDECK COAL COMPANY
Wholesale ir RETAIL DYLERIAI
^ANGLIES IR KOKSO

Kiemas: kampas 38th St. ir California Avė.
' \ Tel. Virginia 2828

■ "...R"1'1 ... .................... '

PRIPILDYK!! SAVO ANGLIES
ARUODĄ Dabar!

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

o

ATNAUJINKIT SAVO LINOLEUM
WITH

ZENITH 7S258—7 Tūbų, Paima 
Amerikos ir Užsienio Translia
vimus, Policijos, Amatorių, A- 
viacijos, Laivų, 10” įieaker’io. 
Pilnas “Robot” Dial su Spin- 
ner Tiinijimu ir Tell-Tale Kon- 
troliais. Kylociclio Plotme (540'- 
1752 K. C., 1740-5930 K. C., 
5490-18, 400 K. 41” aukš
čio.

Dabar išstatyta parodymui— 
Visa eilė Consoles, Armchair 
Models, Midgets nuo $105 ir', 
aukščiau.

a
.w.v.v.

X. A

NAUJIENOS,'Chicago, III.
-- - ■ - - - - — • ......................... ................

Mat, vistas mąsina šauriios do- .vedėjas yra Povilas šaltimie- naujus Zenith ir 'kitokius ra-
... ’ ' ' >. w . — -. . ■ ...

vanos. Kad kokios, juk gal ir 
pasiseks kokį radio, laikrodė
lį ką kitą parsivežti.

Jei viskas bus tvarkoje, tai 
aš su savo prietėlka būtinai 
atvažiuosiu. z

— Alizavietis.

BARSKIS FURNI- 
TURĘ HOUSE, Ine.

1748 W. 47th St.
Peržiurėkit ir šiandien tel

pantį Naujienose svarbų skel
bimą Barskis Furhiture House. 
Dabar šioj krautuvėj eina di
delis išpardavimas Zenith ra
dio. Tie Zenith radio yra 1938 
metų nauji modeliai. /

. Taipgi pasiklausykite Bars
kis Furniture House leidžiamų 
radio programų: penktadieniais 
7, valandą vakare ir sekmadie
niais 9 valandą vakare iš sto- 

programų

lit

dio. Visuomet remkite tuos
Kam reikalingas yra radio,[biznierius, kurie garsinasi 

•- Naujienose.
— Pramonės žvalgas

LOOK
SUGRĄŽINA SPALVĄ JŪSŲ NUBLUKUSIAM, NUDĖVĖTAM 

LINOLEUM. PADARO LENGVĄ NUVALYTI 
REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND - 

■.■-.    ■■■■—■■ i i i .,■■■■—
..... ■ ■ i...——  < į--------------------------- --

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

KODĖL

A H EAD

Vasaros mėnesiam praeinant, jus ga
lit būti tikri, kad kainos visam kam, 
kartu ir angliai, pasieks aukštesnės 
lygmalos. Kodėl nesupliekti padidė
jusius kaštus ir padaryti vertingų su- 
taupų, užsisakant žiemai Consumers 
Garantuotos Anglies arba Kokso 
DABAR?

Sw::: IBS. a...
įį/ĄVĄ ■ « ■ ■

Pirkti Radio
Kuriam Reikia

Truputis apsižiurėjimo šiandien... kai 
musų kuro kainos tebėra žemos... 
reiškia mažesnius apšildymui kaštus, 
užtikrintą pasitenkinimą ir nevargi
nanti smagumą visą ateinančią žie-

Plano?

■*L0NęDISTANCE4< n AD 10
Nuostabus Naujas ROBOT DIAL 
taip LENGVA SKAITYTI, kaip 
LAIKRODIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. : J ■: : T*/ „C

Visi trys bangų-j tingimai ■> turi 
dials, tačiau tik VIENAS dial 
KARTAS- Ir tas vienas dial yra didelis, 
paprastas, aiškus ir lengvas skaityt. Stotys 

l pažymėtos pašaukimo raidėmis PLŪS Vie
tinių Stočių Rodyklės. Jus galit lengvai pri
taikytu savo MĖGIAMAS Stotis! Prietaisai 
tik prie 1938 Zenith momentaliam stoties 
permainymui.

BARSKIS
Furniture House, Ine

“The Home of Fine Furniture”

1748-50 W. 471h Street Tel. Varde 5069
Zenith trumpų bangų priimtuvai 3-jų Banda ar daugiau parsiduoda su Zenith Double Antenna

AMERIKOS LABIAUSIAI KOPIJUOJAMAS RADIO. VIENUS METUS PIRMUTINIS

(onsumers (Smpany
ILLINOIS^-*' *

Acoal-coke-ice
’BUILDING MATERIAL

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APŠIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje^ kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas glali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gaji gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. ‘

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

< (SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos ■ V fl B10 | 1'5

PARŪPINO ** “

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

.Nida Herb bb
Ji yra sudaryta įš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA IABORATORI[S,s.” 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOGK 0318.

Chicago, Illinois.

GARSUS

RED CROSS
CEVERYKAI

MOTERIMS
IŠPARDAVIME 4.951 BOSTON SHOE STOR

6-50°

BOSTON SPECIAL

VYRIŠKI
CALFSKIN

TIKROS ODOS
CEVERYKAI

Didžiausias Ceveryką Išpardavimas
Mes numažinom kuinas toli žemiau jų originalės vertės. Absoliučiai Didžiausios Sutaupos, .kurias 
mes esam kada siuliję publikai, čeverykai vyrams — moterims — vaikams — berniukams — mergai
tėms — Prisipirkit dabar.

3435 SOUTH HALSTED STREET

MOTERIŠKI
BALTI
CEVERYKAI

2000 PORŲ
IŠPARDAVIME

Boston’s geresnės rųšies
MOTERIŠKI
BALTI

SENIAU PARDAVINĖTI 
Už 5.00
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fhe Lithuaniart Daily News' 

Published Daily Except Sunday by 
The LithUanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephonc CANal 8500

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___ .........................
Pusei metų ....... ..........
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ______

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

Subscription Kates:
$8.0o per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entercd as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. X

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

8c
, .........._____  ______ 18c

Mėnesiui 75c
Suvienytose Vąlstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams .............   $5.00
Pusei pietų 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem mėnesiams •••*<44<*«*********** 1.00
Vienam mėnesiui ...........................75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ........................   4.00
Trims mėnesiams ........   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujas karas
Nepaskelbę karo Kinijai, japčnai pradėjo karo 

veiksmus šiaurinėje Kinijoje, žiauriausias jų žygis tai 
— miesto Tientsin bombardavimas iš oro. Japonų karo 
lėktuvai numetė tonus bombų į tą miestą ir, anot kinų 
pranešimo “tūkstančiai civilinių gyventojų — vyrų, mo
terų ir vaikų — buvo užmušta ir sužeista.”

Tai jau antras karas. Vienas jau daugiau, kaip me
tai laiko, eina Ispanijoje.

Už dviejų dienų sukaks lygiai 23 metai, kai prasi
dėjo pasaulio karas. Buvo sakoma, kati to karo tikslas 
esąs padarytį galą karams. Bet štai dabar turime net 
du karu!

Aišku, karas nepašalina karo, bet paruošia dirvą 
naujiems karams. Kad karo nebūtų, turi būt pašalintos 
karo priežastys.

Norvegijos Darbo partija
Norvegijos Darbo partija jau dveji metai kai sto

vi prie valdžios vairo. Savo politiką ji vis labiau ir la
biau derina su Švedijos ir Danijos politika. Šitų dviejų 
šalių valdžioms vadovauja socialdemokratai.

Seniaus Norvegijos Darbo partija buvo pfisidėjusi 
prie bolševikų “trečiojo” Internacionalo. Ji buvo viena 
iš nedaugelio Europos darbininkų partijų, stojusi į Ko- 
minterną “in corpore”. Kita tokia partija buvo Italijos, 
Socialistų partija?

Italijos socialistų nukrypimas į bolševizmą davė 
liūdną vaisią: atėjo fašizmas. Bet Norvegijos darbinin
kų masės laiku susigriebė ir nuo Įdaskvos atsimetė. To 
dėka, Darbo partija atgavo pasitikėjimą krašte ir ne
trukus jai buvo paVesta sudaryti valdžią.

Norvegijos Darbo partija šiandie turi 3,146 skyrius 
su 142,790 narių. Palyginti su pereitais metais, jos sky
rių skaičius padidėjo 424,' o narių skaičius — 20,783.

Partija turi 22,288 narius moteris; leidžia 42 laik
raščiu, iš kurių 26 eina kasdien. Partijos Jaunimo Są
jungai priklauso 32,000 narių.

Darbo partijos pirmininkas, Oscar Torp, neseniai 
pareiškė, kad partija žada stoti į Socialistinį Darbinin
kų Internacionalą.

ČEKOSLOVAKIJA PAVOJUJE

Amerikos rašytojas Cyril 
Arthur Player, susipažinęs su 
įvairių Europos šalių gyvenimu, 
sako, kad didžiausiame pavoju
je šiandie randasi Čekoslovaki
ja. Jisai mano, kad ją bet ka
da gali pulti per Moravijos slė
nį Vokietija. O Vokietiją stu- 

sjnią į karą jos vidujiniai keb
lumai. l^r. Player rašo:

Čekoslovakija, turėdama 75 
nuošimčius (senosios) < Aust
rijos pramonių, apima' čekų 

; mažumą, kuri tačiau sudaro 
naujosios valstybės smegenis 
ir kultūrą; slovakų mažumą, 
kuri sudėta į daiktą su če
kais atstovauja žymią dau
gumą; moravus, kurįuos ga
lima pridėti prie čekų ir slo
vakų (Masaryk’as yra mo- 
ravo vežiko sūnūs), ir dvi 
svarbias mažumas, vokiečių 
ir vengrų.”
Dabartinis Čekoslovakijos 

prezidentas Eduardas Beneš 
kalbėjo su paminėtuoju Ameri
kos rašytoju ir pasakė jam,

nėse demokratijose” ir įrodė, 
kad vienintelis “tikrai demo
kratiškas rinkimų įstatym^” 
esąs tiktai Sovietų Sąjungoje. 
Tarp daugybės didelių ydų de
mokratinių buržuazinių valsty
bių rinkimų įstatymuose “PraV- 
da” nurodo šias: t

Tautinės ir rasinės mažumos 
tose valstybėse ' neturi lygių 
balsavimo teisių su viešpatau
jančia itauta arija rase (pav. 
Amerikoje dauguma negrų pie
tiniuose šteituose negali balsuo
ti);

Balsavimo teisių neturi mo
terys — pav. Prancūzijoje, Bel
gijoje ir Šveicarijoje;

Daugelyje šalių negali bal
suoti arba būt renkami į parla
mentą armijos kareiviai;

Sudaroma nelygus distrikfai, 
taip kad viename distrikte at
stovą išrenka daug mažesnis 
balsuotojų skaičius, negu kita
me; šitokiu budu ypač nu- 
skriaudžiami pramoninių cent
rų gyventojai;.

Kai kur aukštųjų parlamen
to rūmų nariai nėra fėnkami, 
bet .gauna tą teisę paveldėjimo 
keliu (pav. Anglijos lordai);

Dažnai sulaužoma balsavimo 
slaptumas.

Išskaičiavusi šitas rinkimų 
tvarkos ydas buržuazinėse de
mokratijose, “Pravda” pareiš
kia:

“Didžiulė dauguma darbo 
žmonijos prie kapitalistinės 
santvarkos neturi jokių rin-

* kimo teisių.”
Šis centralinio SSRS komu

nistų organo pareiškimas, 'aiš-' 
ku, yra perdėtas. Amerikoje, 
nežiūrint kapitalistinės tvarkos, 
milžiniška dauguma darbo žmo
nių turi balsavimo teisę. Angli
joje taip pat turi. Danijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Suomi
joje ir Čekoslovakijoje —taip 
pat.

Vadinamose lotyniškose šaly
se (Francuzijoje ir Belgijoje) 
ir šveicarijpje balsuoja įtiktai 
vyrai, o moterys-me. Bet darbi
ninkių moterų padėtis šituo at
žvilgiu yra vienoda su “buržu
jų” moterų.

Dumia akis skaitytojams
Bet Maskvos “Pravda” sU 

faktais iš viso nelabai tesiskai
to. Ji rašo: '

“Kitų kiapitalistinįų šalių 
rinkimų įstatymai, pavyz
džiui, i Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, iškelia turto cen
zo reikalavimą, tuo ryškiai 
pabrėždami savo klasinį po
būdį.”
Apie 

Valstijas 
Visi juk

kad pasaulio taikos darymo 
metu čekams buvę pasiūlyta 
dar daugiau teritorijos, bet jie 
atsisakę ją imti.

Benešąs* buvęs priešingas ir 
vadinamam “lenkų koridoriui”, 
kuriuo Rytų Prusai tapo atkirs
ti nuo likusios Vokietijos. Jisai 
sakosi pasiūlęs, kad Lfenkijai 
butų užtikrintas priėjimas, prie 
juros, atiduodant jai Klaipėdą.

Rašytoją^ mano, kad Vokieti
ja užpuls Čekoslovakiją, kai 
Austrija bus prijungta prie Vo
kietijos arba kai ji pasidarys 
Vokietijos sąjungininkė. Su 
Austrijos pagelba’ Vokietija 
galėtų pasiekti ir Rumanijos 
aliejaus laukus, o gal ir sovie
tų Ukrainą.

Austrija galinti- su Votėti j a 
susidėti, tikėdamasi atgauti sa
vo dideles pramones, kurios te
ko Čekoslovakijai.

“DEMOKRATIŠKIAUSIAS 
RINKIMŲ ĮSTATYMAS”

Maskvos “Pravda” ilgame ve
damajame (editoriale) sukriti
kavo rinkimų tvarką “buržuazi-

Amerikos Jungtines 
čia visai pameluota, 
žino, kad jokio turto 

cenzo šioje šalyje nereikalauja
ma: balsuot gali kiekvienas pi
lietis, nežiūrint ar jisai tur 
kokį turtą, ar ne. “Laisves” re
dakcija, kuri tą melą perspaus
dino iš Maskvbs “Pravdos”, ži
no tatai labai gerai. Taip pat 
žino, be abejonės, ir “Vilnis”. 
Bet jos apsimeta', kad “Prav- 
da” rašo tiesą.

Kokia “Pravdos” pravda
Maskvos komunistų organas, 

iškoneveikęs buržuazinių demo
kratijų rinkimų tvarką, giriasi, 
kad

“Musy Rinkimų Įstatymas 
įveda tikrą visuotiną rinkimų 
teisę visiems Sovietų Sąjun
gos piliečiams, , pasiekusiems 
18 metų, atmesdamas bet ko
kius apribojimus atsižvel
giant į tautinį turto, ar ki
tokį požymį.” *
Ir užbaigia savo pasigyrimus 

tasai laikraštis šitokiais trium
fuojančiais žodžiais:

“Darbininkų ir valstiečių 
socialistinės valstybės rinki
mų įstatymas,/ išdirbamas 
vadovaujant draugui Stali
nui, kuris buvo naujosios 
Konstitucijos iniciatorius ir 
kūrėjas, kurio vardas liko 
simboliu pasaulinės kovos, už 
socializmą ir demokratiją, 

9

tai -Z vėliava: komunizmo lai- , 
mėjiipo visam pasaulyj. So
vietų Rinkimų, Įstatymas pa- 1 
rodo visam pasauliui (o tuo 
laiku, kai “PrAyda” šitaip 
straksėjo iš džiaugsmo, tas 
rinkimų įstatymas dar tiktai 
buvo > svarstomas!— “N.” 
Red.), kas ta tikroji socia
listinė demokratija, t. y. tik
roji liaudies valdžia, o ne 
valdžia ant liaudies, kuri gy
vuoja prie buržuazinės demo
kratijos. Musų Rinkimų Įsta- 
typra's įeis į visos priešakinės 
ir progresyvios žmonijos ar
senalą kaip galingas įrankis 
kovoje dėl socializmo ir de
mokratijos įgyvendinimo vi
sam pasaulyj.”
Ar iš tiesų įeis?
Jeigu “Pravda” mano, kad 

sovietų rinkimų įstatymas pa
rodo, kas yra “tikrėji liaudies 
valdžia, o ne valdžia ant liau
dies”, tai tenka paklausti,. ar 
liaudis Sovietų Sąjungoje turi 
teisę pagal; tą įstatymą laisvai 
statyti kandidatus?

Kiek yra žinoma, šitos teisės 
SSRS liaudis neturi! Kandida
tus galės statyti tiktai valdan
čioji partija (t. y. komunistai) 
arba organizacijos, kurias ta 
partija kontroliuoja.

Toliaus. Jeigu liaudis valdo, 
tai ar ta liaudis turi teisę leis
ti savo laikraščius ir kunti savo 
organizacijas, nepaklausomas 
nuo valdžios ir nuo valdančio
sios partijos?

Staliniškoji konstitucija šitt 
teisių žmonėms nepripažįsta. Ji 
sako, kad visos spaustuvės 
^(taip pat popiera, rašalas ir ki
ti spaudos dalykai) priklauso 
vhlstybėi. O apie organizacijas 
konstitucija įsakmiai pabrėžia, 
kad joms visoms turi “vadovau
ti” komunistų partija, t. y. ta 
pati partija, iš kurios susideda 
valdžia. \

■■ . . . . , Pagalios, jeigu sovietų rin
kimų įstatymas yra “tikrai de
mokratiškas”, tai ar jisai lei
džia balsuotojams laisvai vest 
rinkimų kampaniją — susirink
ti be valdžios priežiūros, agi
tuoti už arba prieš tam tikrus 
kandidatusį platinti lapelius, ei
ti per stubas ir t. t.?

Apie ^įtą .^oviętų Sąjungos 
piliečių į teisę iki šiol nebuvo 
hięko girdėti. Apie ją visai ne
užsimena ijr “Pravda”. ’

Akivaizdoje šitų faktų tenka 
pažymėti, kad Sovietų Sąjungo
je piliečiai neturės 1) nei teisės 
laisvai statyti savo^ kandidatus,
2) nei teises laisvai organizuo
tis ir siūlyti savo platformas 
(programų^) arba jas ginti 
spaudoje bei susirinkimuose,
3) nei teisės vesti rinkimų agi
taciją. 1

O kol šitų trijų pamatinių 
dalykų nėra, tol negali būti jo
kios kalbos apie demokratinius 
rinkimus.

Kas iš to, kad Stalinas davė 
teisę balsuoti 18 metų amžiaus 
berniukams ir mergaitėms ? Jei
gu jisai buįtų suteikęs “balsavi
mo teisę” žindomiems kūdi
kiams, tai skirtumo vistiek ne
būtų. Nes kaip kūdikiams pa
sakytų už ką “balsuoti” jų ma
mos, taip dabar, pagaį “stali- 
nišką konstituciją”, pasakys vi
siems balsuotojams, už ką jie 
turi balsuoti, pats Stalinas ir 
jo “partija”!

Balsavimai, kuriuose balsuo
tojai neturį galimumo sąmonin
gai pasirinkti kandidatus ir iš- 
diskusuioti klausimus, surištus 
su valdžios rinkimais, yra NE 
RINKIMAI, BET KOMEDIJA.

Tokias komedijas daro ir Hit
leris Vokietijoje, kuris, beje, 
irgi duoda teisę balsuoti vi
siems, bet kandidatus jisai pats 
paskiria.

SSSR gyvenimo netikėtinumai 
 

ir Europos pergyvenimai

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė.

(Musų specialaus korespondento)

SSSR paskutinieji įvykiai sa- 
votiškai nuteikė Europos vais- 
tybių politikus. Veik be išimties 
visa didesnioji spauda netiki, 
kad sušaudytieji Tuchačevskis, 
Putna, Ubarevičius įir kiti bu
tų buvę savo valstybės reikalų 
išdavikai ir kad jie butų turė
ję kokių nors ryšių su vokie
čių hitleriškąją karo kontr
žvalgyba.^ Visai nepatikima, 
kad tie vyrai butų net vedę 
provokišką politiką. Jau net 
todėl nepatikėtiną, kad jie bu
tų buvę vokiečių armijos infor
matoriai, kad tokiais atsitiki
mais teikti svetimiems infor
macijas'nesudaroma bet kokia 
organizacija, o veikiama pavie
niai ir vieno asmens pilna at
sakomybe., Be to, sušaudytieji 
buvo trijų paskirų armijų va
dai, jie stovėjo arti SSSR ar
mijos generalinių Štabų, tad 
šitokiems vyrams nebuvo jokio 
išskaičiavimo bet kokiu kitu bu- s 
du teikt| svetimiems žinias, — 
jie tM galėjo atlikti, reikalui 
ištikus, ir tai tiesioginiu keliu 
nesinaudojant'bet kokiais tarpi
ninkais. ’ . < ■

Tad šituo budu net butų sun
ku susekti kas tokias žinias 
svetimiems teikia. Be to, sušau
dytųjų vyrų revoliucinė praei
tis buvusį geriausias laidas, kad 
jie negalėję pasiduoti vokiečių 
nacionalistams ir jų naudai 
darbuotis. Jų karo buvusieji 
Žygiai aiškiai įrodo, *kad jie vi
są laiką atsidėję grūmėsi įvai
riuose frontuose su kontrrevo- 
liucija ir su visokio plauko in- 
terventais. Visi sušaudytieji 
buvo, aukštos klasifikacijos ka
riai, įgiję/i aukštąjį mokslą ir 
nemaža Veikalų, kaip bendros 
politikos, taip ir karo reikalais 
išleidę, Tai buvę žymiausios 
karo specialistų SSSR pajėgos, 
tai jų smegenų trustas. Tad 
juo labiau nepatikę tina, kad 
šitie vyrai butų leidęsi į bet 
kokias kariškas avantiūras, ku
rios SSSR nieko gero negalėjo 
žadėti. Dėl didesnės garbės įgi
jimo jie negalėjo daryti tokių 
žygių, nęs buvo pasiekę aukš
čiausią garbės laipsnį, jų var
dai ne tik SSSR buvo plačiai 
žinomi, bet su jais rimtai skai
tėsi ir užsienis. O jie veik visi 
nekartą įvairiais tarnybos ir 
mokslo reikalais važinėjo už
sieniuose. Prisiminkim Tucha- 
čevskio-Putnos kelionę į Angli
jos karaliaus laidotuves; be to, 
turėkime galvoje, kad Putna 
Anglijoje buvo karo atašė, o 
Ubarevičius savo laiku net mo
kėsi vokiečių karo akademijo
je. Pinigas jiems ir negalėjo’ 
rūpėti, ne$„ materialiai jie buvo 
jpsai tinkamai aprūpinti. Retai 
Europoje generolas gauna to
kias . algas, kokias ima SSSR 
aukštieji karininkai. Jų praei
tis taip pat įrodo, kad jie veik 
nieko bendro neturėjo su taip 
vadinamu trockistų judėjimu.

Gabus karo vadai
šitų vyrų tarpe ne tik buvo 

gabių karo teoretikų, bet ir 
praktikų. Savo laiku jau turė
jau progos rašyti apie anuomet 
buvusius Bąltarušijoje didžiu
lius kariuomenės manievrus, 
kuriais vadovavo Ubarevičius. 
Šitais manievrais gėrėjosi ne 
tik visa SSSR spauda, ir Uba- 
revičiaus nuopelnus kėlė į pa
danges, bet tie manievrai suda
rė didelį įspūdį ir užsienyje, ir 
Europos spaudoje Ubarevičiaus 
pavardė buvo minima kaipo ga
baus ir sumanaus karo vado.

šitais Baltąrusijo^ maniey- 
rais ypač buvo patenkinta
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karinio susiartinimo. Kai mar
šalas Tuchačevskis atsilankė 
Prancūzijoje, tai tuomet jį lar 
jai nuoširdžiai ir iškilmingai 
Piancuzijos karo vadovybė ir 
diplomatijos sluogsniai priėmė ■ 
ir daug ką jam iš savo kariuo
menės gyvenimo parodė ir su
teikė žinių. Sakysime, net to
kių žinių, kurios svetimiems 
vengiama rodyti, ypač naujieji 
ginklai, čia Tuchačevskis turė
jo progos su tais ginklais susi
pažinti ir juos išmėginti.

Eina gilus judėjimas prieš 
Stalino diktatūrų

Tai jau savaime kyla klausi
mas, dėlko tie gabus kariai, ne 
eiliniai kariai, bet paskirų te- 
ritorialių armijų vadai buvo su
šaudyti ?

Visas reikalas tas, kad SSSR 
eina gilus judėjimas prieš Sta
lino diktatūrą. SSSR kariuome
nėje jau nuo kurio laiko labai 
yra nekenčiama Stalino žvalgy
ba. šia žvalgyba seniau vado
vavo moraliai sukiužęs menkos 
vertės žmogysta Jagoda-Jahu- 
da. Karių tarpe buvo labiau
siai nekenčiamas žmogus ir 
veik tik dėl tos priežasties jis 
iš žvalgybos viršininkų buvo 
pašalintas. Jei ne šios irntry- 
goš, rasi, ir šiandien dar Jago- 
da' ta žvalgyba vadovautų ir 
valstybės pinigus savo smagu
riavimams naudotų. Jį iš vietos 
pašalinus, daug kam burnos at
viriau prasivėrė ir jo tikrai vi
si niekšingi darbai į paviršių 
išplaukė. Mat, tuomet jis liko 
mažiau pavojingas ir daug kas 
drįso apie jo darbus darbelius 
atviriau kalbėti. Čia' ir atėjo 
Jagudos karjeros galas. Buyp 
manyta,? kad Jagudą suėmus 
krašte opozicija nurims. Bet 
įvyko kitaip. Opozicijos judėji
mas dar labiau pradėjo augti, 
nes kitų įsitikinimų diktatūros 
pauksnyje, jo užantyje tarpsta 
į Jagudos panašių dajig dau
giau ir reikia diktatūros galvu
tei daryti galas, tik tuomet ne
busią dirvos šitokiems - niek
šams tarpti ir žmonių gerovę 
drumsti’ ir jų gyvybėmis žaisti.

Išdavikai, kurie savo kailį 
gelbėjo

SSSR armija' gerai žinojusi 
šiokį krašto nusistatymą ir jos 
štabuose augusi mintis Stalino 
įvestą režimą kitu pakeisti.

Spėliojama, kad šioks armi
jos vadų nusistatymas buvo ži
nomas K. Ra'dekui ir kitiems 
jau pasmerktiemsiems. šitie 
savo gyvybę gelbėdami, kaip ką 
daugiau pasakė, negu tokiais 
atsitikimais reikėtų sakyti. Pra
dėta to ruošiamo sąmokslo, ka
riško sąmokslo' siūlo galai ieš
koti. Rasti pėdsakai. Spėjama, 
kad tie pėdsakai vedė į aviaci
jos viršininką, net patį Alksnį. 
Ir buk šis savo kailį saugoda
mas kitus išdavė ir net sutiko 
teisme dalyvauti. Tad esama 
gandų, kad Alksnis čia ne tik 
kad kitus išdavęs, bet tuoj kor
tas kitaip sumetė ir suimtuo
sius net pats teisė!

(Bud daugiau)

ypač bųvp patę.ukinią 
Prancūzijos karo 5 vadovybė .it 
gal tie manievrai dalinai prisi
dėjo prie tų dviejų valstybių

LIETUVOS ŽINIOS
Kontrabandininkų 

gudrybes
Sviestas, mėsa — į Vokietiją 

Šilkas, degamos mašinėlės 
akmenėliai, anodija ir kit.~ 
į Lietuvą. Povandeninis ka 
helis per Nemuną.

KLAIPĖDA. — Tiek Lietu 
vos pasienis, tiek Vokietijo 
yra stropiai saugomas. Su kon 
trabanda kovojama visu grieš 
tumu: stovi dvi pasienio sai 
gybų linijos. Rodos, nė uodą 
negali nuskristi į antrą pus 
be kontrolės žinios. Be to, kor 
troleį padeda ir Nemunas. Ni 
inuno žemupys yra gilus i 
platus; tik geras plaukikas gž 
Ii perplaukti, bet su prekėm] 
pereiti — neįmanoma. Valtin 
plaukti. 
nagus”, patekti, 
saugomi policijos, 
naktimis apšviečiama 
riais. Bet ir tokiai 
esant kontrabanda 
eina į abi puses. Į 
sviestas ir mėsa, o 
-— eteris ir kita.

tiesiog policijai ‘ 
nes krant;

Tamsiom 
prožekt< 
apsaug; 

vis dėll 
Vokieti; 

į Lietin 
Ir polici;

sulaiko kontrabandos daugun 
ne per sieną einant, bet vid 
j e, keliolika kilometrų nuo si 
nos, perduodant tarpininkam: 

Per sieną gabena tik sei 
patyrę kontrabandininkai. £ 
tokiais sunku ir policijai k 
voti, nes jie gudriai sugel 
maskuoti savo pėdsakus. P 
vyzdžiui, dieną priperka pi 
kių, pasiima tinklą ir atei 
į Nemuną ‘žvejoti. Kartu 
tinklais atsineša “ryšulį”. E 
žvejodamas jį “nuskandini 
Tik neamžinai. t Ryšulys pri 
šamas prie kabelio, kurio v 
nas galas antram krašte n 
skandintas. Sutemus, eina b< 
niukas Nemuno krantais pa 
vaikščiodamas. Vaikščiodam 
paseka sargybinius ir “gen 
moiųentųiV ,esant pasiima siu 
čiamą “dovaną” iš užsien 
Kartais policija ir tokias gi 
rybes suseka.

čia įvairiais budais nešan 
Sukama sviestas 
(tik vasarą tirpsta) 
kojas, gi mašinėlių 
įsiuvami į drabužių
gagose ir p. Smtrikią konti 
bandą daugiau, sako, ne 
“aukšto rango” žmonės.

Kontrabandos keliu daugis 
šia iš Vokietijos į Lietuvą p< 
neša šilkų, degamų masinei 
eterio ir įvairių gėrimų.

apie pib 
šilkai aj 
akmenėl 
atlapuo;

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny jp galėsite 
lošti, štai keletas įdo* 
mių veikalų. Jei gerai 
sus i to Šit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk
dins it.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau
jame Greitai, Pigiai Ir 
Saugiai.

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

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
, 4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 ipo- 
terys ..............

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

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno Veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai Ir 3 moterys

Parduodame Laivakortes 
' ant visų Linijų.
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur
žmogus, kuris ne* 

Keis*
Perkūnas pritrenke keturis polici- 

“Juodojo degi jono” nariai liko išvežti į 
- Pramone ir sveikata. — Mašinistai at-

Duomenys apie Michigan valstiją
sistenge pralobti. Automobiliu modeliai.
tos varžybos.
niūkūs. -
kalėjimą. ,___ ____ __ „ _____
metė Amerikos Darbo Federacijos pasiūlymą, 'r— 
Karas-nėra romantiškas. — Automobilistams žino
tina. iš

kaistai

šis tas apie Michigan 
valstiją

Michigan valstijos žemės plo
tas turi $7,420 ketvirtainiškų 
mylių. Didieji ežerai, tarsi ko
kia pasaga (patkava) aplenkia 
visą valstiją. Tokiu budu tatai 
primena pusiausali. Michigan 
turi l,600< mylių ežerų kranto 
ir daug įlankų bei upių.

■ Jei įvyktų kokia katastrofa 
ir valstija butų nuo pasaulio 
atskirta, tai didelės bėdos ji 
vis dėlto neturėtų. O tai dėl to, 
kad ji turi visko, kas tik yra 
reikalinga, — pradedant adata 
ir baigiant automobiliais bei ge
ležinkeliais.

Detroito upė, kuri suvienija’ 
ežerus, yra išėjimas į pasaVilj. 
Vadinasi, iš Detroito vandeniu 
galima susisiekti su visu pa
sauliu.

Per aštuonis mėnesius iš De
troito yra išvežama tiek tonų 
prekių, kaip per visus metus iš 
Liverpool, Londono ir Hambur
go.

Gyventojų Michigan valstija 
turi 4 milijonus su viršum. Bet 
jei ji sektų Europos pavyzdžiu, 
tai galėtų turėti apie 20 mili
jonų žmonių.,• >

žmbguš, kuri antu nėrtlpejo 
turtai

Paprastai sakoma, jog juo 
žmogus daugiau turi, juo dau
giau jam reikia. Tačiau pasi
taiko ir išimčių. Tokią išimtį, 
pavyzdžiui, sudarė John Joseph 
Phillips, kurį šiomis dienomis 
areštavo policija ir perdavė fe
deralei valdžiai.

Per paskutinius penkerius 
metus Phillips vertėsi pinigų 
dirbimu. Jis taip buvo išsimik
linęs padaryti kvoterius, jog 
labai sunku juos buvo atskirti 
nuo tikrų monetų. Kvoterio pa
darymas jam atsieidavo apie 
keturis centus (už tiek jis su
vartodavo įvaiyių metalų). To
kiu budu už “darbą ir riziką” 
jam atlikdavo 21 centas.

Phillips buvo labai kuklus 
žmogus ir netroško didelių tur
tų. z Jo noras buvo lengvai gy-> 
venti, šiaip jis pasitenkino vi
sai paprastu gyvenimu ir nesi
vaikė visokių prabangų. «Per 
dieną jis išsimainydavo kelis 
kvoterius, — ir to jam pakak
davo. Vadinasi, pakakdavo pi
nigų maistui, drabužiams ir 
kambario nuomai.

Vienoje vietoje Phillips nie
kuomet ilgai negyvendavo: jis 
nuolat keliaudavo, lyg koks am. 
Žinąs žydas. Pagyvenęs porą sa
vaičių viename mieste, jis ke
liaudavo į kitą, paskui j trečią 
ir tt. Tai darydavo jis ne tik 
dėl to, kad mėgdavo keliauti, 
bet ir aplinkybių verčiamas. 
Mat, dalykas toks, kad vieno
je vietoje, Šiaip ar taip, išeida
vo į aikštę, jog yra netikri pi
nigai platinami. Aiškus daik
tas, kad policija ir rederalės 
valdžios agentai pasidarydavo 
budresni. Todėl
kraustytis į kitą vietą bei ieš
koti naujos rinkos neiikriemš 
•fnigams.
J Phillips taip ir darė. $*ėr pen- 
feęius. metus jis■'va^hejo: po 
|$įjriųs y Ąmęrikp^y jnfęštus ir 

gyveno. ^Bėt, Wot»1že-‘ 
maičių, “veins karts nemelou 
ir už visus atidoud”. Vadinasi, drum.

u Phillip’su,

už vieną nusikaltimą kartą pa
tekęs, turi^-atsakyti ir už visus 
kitus nusikaltimus.

Taip atsitiko ir
kuris vos prieš porą savaičių 

 

atvyko į petrpitą. Jis nusisam
dę kambarį/ir Varniai ten ap
sigyveno, p sakant, niekam 
po įfojų nesipainiodamas. Už
sidaręs savo kambaryje, jis 
pasilikdavo apie 20 valandų 
per dieną. Toks vienišiškas gy
venimas pas šeimininkę ir pa
gimdė nuožiūrą. Ji pranešė po- 
licijai, kad jos įnamis labai 
keistai elgiasi. Pastaroji pada
rė vizitą ir surado aštuonis ne
tikrus kvoterius.

Phillips tuoj liko atiduotas 
federalei valdžiai. Už kiekvie
ną surastą pas jį netikrą pi
nigą jam gresia dešimt mėtį 
kalėjimo. Labai tad galimas 
daiktas, jog kalėjime jam teks 
praleisti 80 metų. O kadangi 
jis jau yra 48 metų amžiaus, 
tai iš kalėjimo gyvas Jis var
gu beišeis.

Phillips jau kelis kartus yra 
kalėjime sėdėjęs už visokius 
nusikaltimus. Paskutinį kartą 
sėdėjo Californijos kalėjime, 
kur 
rius

ir išmoko netikrus kvote- 
dirbti.

■/ i

ir tekdavo

Kontestas
Prieš kiek laiko Detroito 

automobilių gamintojai paskel
bė kontestą naujiems, mode
liams. Konteste galėjo dalyvau
ti visi, kas tik 'norėjo. Svar
biausias kontesto tikslas buvo 
patirti, kokios rųšies automo
bilių žmonės daugiausia pagei
dauja. 

/ /

Kontestas jau eina prie ga
lo. Ir štai dabar, jau pradeda 
aiškėti, jog lėktuvai daro auto- 
mobiįiams didelės įtakos. Ne
mažas kontestantų skaičius 
sukonstruktavo tokius autoino- 
bilių modelius, kurie vienokiu 
ar kitokiu atžvilgiu labai pri
mena lėktuvus. z

Dvi moterys savinasi 
vieną vyrą

Dvi moterys, kurios gyvena 
viename kvartale, varžosi dė
lei vieno vyro. Abi jos sako, 
kad esančios lloward L, Curry 
žmonos. ’

Varžybų reikalas atsidūrė 
teisme. Teisėjas dabar turės 
išspręsti, kuri tų moterų yra 
tikra žmona, o kuri netikra.'

Pritrenkė keturis 
policininkus

Pereitą savaitę siautė smar
ki perkūnija' ir lietus, žaibas 
užgavo garažą, kuriame buvo 
policininkai. Keturi jų liko pri
trenkti ir- sužeisti. -

.• I . .Jf

“Visam laikui” ; 
te 'Prieš kelias ,diehas į Jack* 
son kalėjimą likd išgabenti 
“Juodojo legijono” nariai, ku
rie dėl “smagumo” nužudė ke
lis detroitiečiufc. Kalėjime jie 
turės pasilikti iki gyvos gal
vos. Vadinasi, iš ten gyvi ne
beišeis. r

Pn Lendrum yra pasižymė
jęs mokslininkas, kuris per il
goką laiką dirbo ir studijavo 
Mayo brolių klinikoje.

Instituto vyriausias tikslas 
bus patirti, kokią įtaiką dar
bininkų sveikatai daro įvairios 
pramonės.

Nenori prisidėti prie Ame
rikos Darbo Federacijas 
šibųiis’ dienomis grįžo

Washihgtono vietos mechani
kų, kurie dirba įvairius įran
kius, unijos atstovai. Jie bu
vo nuvykę į Washingtoną tar
tis su Amerikos' Darbo Fede
racija dėl1 susijungimo. Dery
bas vedė unijos komisijos pir
mininkas Griffin su federaci
jos pretzidentu Green.

Griffin apie Green’ą kalba 
su panieka. Sako, Amerikos 
darbininkų judėjimui niekas 
nedaro tiek žalos, kaip reak
cionieriai, kurie kontroliuoja 
Amerikos Darbo Federaciją.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
Griffino vadovaujama komisi
ja griežtai pasisakė prieš pri
sidėjimą prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Netrukus bus vedamos de
rybos ir su CIO. Manoma, kad 
ir iš tų derybų nieko neišeis. 
Griffin 'sako, jog ir CIO kol- 
kaš dar nėra pakankamai “su
situpėjęs”, kad galėtų Ameri
kos darbininkams vadovauti.

Karo romantiškumas
FLINT, Mich. Kiekviena 

proga p-ia E. C. Doyle sten
giasi pabrėžti tą faktą, kad ka
ras ne tik nėra romantiškas, 
bet pasižymi neįmanomu žiau
rumu4 ir nežmoniškumu. Ji va
žinėjasi po Michigan vąjstijos 
miestus ii4’* ryškiai atpasakoja, 
tai, kas jai teko išgyventi ka
ro metu.

O apie karą ji tikrai daug 
gali papasakoti, nes trejus su 
viršum metų praleido karo 
fronte.

Kai prasidėjo pasaulio ka
ras, p-ia Doyle buvo dar vi
sai jaunutė, vos tik ' slaugės 
mokslūs baigusi. Gyvęno ji ta
da savo gimtoje Australijoje, 
Prisiskaičiusi visokių roman
tiškų dalykų apie karą, ji pa
siryžo vykti į Europą ir stoti 
Į slaugių armiją. Ką tarė, tą 
ir padarė, t ■ * • • , "■

Karo fronte ji išsiblaivė ir 
pamatė, kad karas yra tikras 
pragaras. Jokio romantiškumo 
ten nėra. <

\ f : • .
Sveikatos tyrimo institutas

ĄūtomdbįĮių. t gamybos -daYbj- 
ninkų ' įdi^^^ęjjav atidarė 
sveikatos^tyrimo institutą/ ku
riam vadovaus7 Dr. F. C. Len-

Neblogas rekordas ,
HOLLAND, Mieto. — James 

A. Drinkwatęr eina šio miesto 
tarybos nario pareigas nito 
1908 m. Per tą laiką miestas 
jau turėjo šešis majorus. Drink- 
water nė vienų rinkimų nepra- 
laimėjo, — jis vis yra , išren
kamas į miesto tarybą.

Tas “ilgaamžis tarybininkas” 
dabar yra 75 metų amžiaus. 
Aįvyko jis į šį miestą iš 
glijos, būdamas 10 metų 
niukas. 
.... ..

; Naujas įstatymas 
automobilistams

Jungtinių Valstijų Apeliaci- 
jos teismas išnešė .^sprendimą, 
kad savininkai yra atsakingi 
už savo . automobilius ir tuo 
atveju, kai tuos automobilius 
naudoja šeimos nariai ar drau
gai. Pavyzdžiui, jei, tarsime, 
Petras paskolina savo automo
bilių draugui Jonui, kuris su
daužo kitą automobilių (arba 
sužeidžia ar užmuša žmogų), 
tai dėlei-: |d yra atsakingas 
Ūėtras. Kitaip sakant/ atsakin
gas yra tas asmuo, kuriam au
tomobilius priklauso.

— Michigano Pilietis.

An- 
ber-

“Naujosios Gadynės” No. 25 
Ne-sklokiiiirikas visar negrą- 
žiai puola kelis Dailės Ratelio 
narius, išvadindamas juos kir
mėlėmis, fašistais ir dar ki
taip. Pirmiausia jis sako, kad 
tos kirmėlės pradėjusios grauž
ti • Morkūną, kuris neapsikęs
damas priverstas buyęs iš Dai
lės Choro pasitraukti.

Tenka pasakyti,, kad drg. 
Morkūnas pats patvirtina, kad 
toji J‘k'irmelč^ 'kuri privertė 
jį iš choro pasitraukti, buvo 
ne - kas| kitas, taip tik Ne-sklo- 
kminkas. K >

Dar būdamas Dailės Choro 
narys, tas’ ponds Ne-sklokinin- 
kas pereitą žiemą Lietuvių 
kongreso vietos skyriaus susi
rinkime malonėjo lęitų organi
zacijų nariui kurstyti, kad jie 
boikotuotų Dailės Choro radio 
valandą.\ Vadinasi, neduotų 
garsinimų. Tačiau tos paštam 
gos nuėj.o: niekais. Tuo pačiu 
metu Ne-sklokininkąs stengėsi 
visais būdais kenkti radio va
landai ir iš viso chorui.

Prieš dvejętą metų Nę-sklo- 
kininkas sušilęs darbavosi, 
bandydamas sųaigituoti buvu
sį iždininką ;G., kad tasai^ ne
perduotų iždo naujam iždinin
kui. Bet ir čia teko' nusivilti, 

>— kaip sakoma, skymas,, neiš
degė.

Tai tik keli ryškesni bruo
žai iš p. N^-sklokininko veik? 
os choro “gerovei”.' Tačiau4 ir 

iš jų galite spręsti, kur ta ne- 
aboji kirmėlė buvo pasislėpu-

- A ' '' • '

Toliau p/ Ne-sklokininkas 
prikiša, kad.'Ūailės Choras mo
kytojo nęt'^ėjęš. Tai ne tik 
keistas, v bet y r juokingas prie
kaištas^ Per/dvejus metus tas 
ponas priklausė chorui. Per tą 
aiįą chorą/. mokė visai sėk
mingai drg. V. Dermaitis. Bet 
štai dabar pasirodo, kad vis 
dėlto choras/mokytojo neturė
jęs!

Na, kas čia perfšposai? Ka
da žmogus prade kalbėti to
kius niekus, t kur nors ir 
kas nors yra netvarkoje.
' Ne-sklokininko “ščyras” dar
bas choro gėrovei, žinoma, bu
vo pastebėtas. Ir kai nariai 
tatai pastebėjo, tai jie kaip 
vienu oaĮsu nutarė jam dite- 
ti “otstavką”, atseit, / pašalin
ti jį iš choro. Iš radio valan
dų rengimo' jis susiprato kiek 
anksčiau pasitraukti.

Tai štai kaip viskas buvo. 
Bet Ne-sklokininkui parupo su
galvoti “istorijas”, kad kitus 
purvindamas galėtų pats išsi
sukti. Jis dar prikiša Diiliui, 
kad t asai atsisakęs Lietuvių 
kongreso Vietos skyriui vai
dinti veikalą. Girdi, DilliS mo
kėsi vaidinti, o Vaitkus turė
jęs jo vietą užimti scenoje. 
Sarkastiškai . jis dar pastebi, 
kad, esą, Diiliui nė vienas plau
kas nenūkritęs ir jokio pavo
jaus iš dirbtuves pusės nebu
vę. .

Nematau Čia jokio reikalo 
apie tai rašyti. Rodosi, pačiam 
veikalo režisieriui buvo nuo
dugniai visas tas reikalas iš- 
aiškintas. Todėl neapsimoka 
vėl iš naujo apie tai kalbėti. 
O gal kam rupi dirbtuvės “do- 
noščikams”' pasitarnauti?

Jeigu taip, tai reikalas, žino
ma, visai ki tok is.

— F. Dillis.

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

■ i■. ' ' • . ■■ ■

LIETUS SUGADINO
■ i ■ ' . ■*

DETROIT, Mich. -A “Nau
jienose” buvo pirmiau paskelb
ta., kad Detroito Lietuvių Dai
lės Choras rengia “Beauty 
Contest”. Laukėm visi tos die
nos ir to pikniko, kuriame bus 
renkama lietuvaitė gražuole. 
Visą savaitę prieš pikniką sau
lė švietė ir ant skaisčiai mė
lyno dangaus jokio debesėlio 
nebuvo matyti. Džiaugėmės vi
si, kad bus piknikaš gražus. 
Bet šeštadienį kažkur saulė 
dingo. Jau dangus daugiau ne
be mėlynas ir tamsus debesys, 
rodos, pasaulį apklojo.

Vakaro nesulaukus, pradėjo 
lyti — smarkiai lyti. Vieni 
nuliūdo, kad lietus pikniką su
gadins, kiti sako “Tegul šian
dien lyja, bile nelis rytoj.”

Kitą dieną, sekmadienio ry
tą, pabudę klausomės — gir
dėtis šlamėjimas. Pažiūrim pro 
langą — lietus. Gatvės šla
pios, dangus apsiniaukęs — 
kažin ar bus piknikas ? Prieš 
pietus jau, rodos, giedra, na, 
važiuosim vistięk, ir išvažiuo

 

jam. Ant kelio iF\yėl užklum

 

pa lietus, bet važiudįam ir ga
na

Nuvažiavę v radom komisiją 
ir darbininkus.. Sako, kad toj 
apylinkėj lietaus visai nebuvo 
iki pietų. Bet kai pradėjo, tai 
be atleidimo lijo ir lijo — ne 
smarkiai, bet vis lijo.

Atvažiavo dar keletas auto
mobilių, atvažiavo ir gražių 
lietuvaičių apgailėtina, kad 
pasitaikė tiekia diena. Susirin
kę nenusiminė: dainas daina
vo, viens kitą vaišino, ir sma
giai praėjo keletas valandų.

Komisija vėliau pranešė, 
kad piknikas perkeltas bus iki 
rūgpiučio, t.y. August 22. Tad 
bus proga visiems atsilankyti 
ir lietuvai 
prisirengti 
lės ir vėl ____
rugpiučio 22 d J bus Beauty 
kontestas. Sakę dėl tolimesnių 
žinių klausytis Dailės Choro 
Radio Valandos šeštadieniais, 
5:00 vai. popiet, iš stoties

MIRTINGUMAS TARP VIETOS LIETUVIŲ 
PADIDĖJO

MIRĖ MAGDALENA BUKAUSKIENE IR KELI
- KITI LIETUVIAI

DETROIT, Mich. — Tik nuo 
šio mėnesio pradžios, kiek man 
yra žinoma, jau mirė keli vie
tos lietuviai. Ir daugiausia ga
na apyjauni žmonės.

štai šiomis dienomis nelabo
ji mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
po Magdaleną Bukauskienę po 
tėvais žaguniutę. Ji mirė lie
pos 14 d. savo namuose (3122 
Caniff Avenue., Hamtramck, 
Mich.). Velionė buvo kilusi iš 
Preidžių kaimo/ Panevėžio ap
skrities. Mirė ji sulaukusi tik 
41 metų 
dar visai

Pradžioje liepos mirė ir Pe
trauskienė. Ji jau buvo kiek 
senesnio amžiaus. Be to, va
karinėje miesto dalyje mirė 
dar keli lietuviai. Daugiausia 
dar - gana jauni Žmonės, ku
riems, rodosi, tikrai dar nebu
vo laikas su! šiuo pasauliu skir
tis.

— Viską Patyręs.

amžiaus. Vadinasi, 
jauna. / 

/ l

Bukauskienę per ke- 
kankino sunkia liga.

KONGRESO SKY 
RIAUS KONFE

RENCIJA

Velionę 
lis metus 
Keliais atvejais jai buvo da
rytos operacijos, kurios ligos 
vis dėlto nepašalino. Ir jos 
mirtis įvyko po paskutinės sun
kios operacijos. Vyras Juozas 
ir su*nus Bronius visais budais 
stengėsi ją išgelbėti, bet ir 
įžymiausi daktarai nieko nebe
galėjo padaryti. Po penkių mė
nesių sunkios ligos ji skaus
muose apleido šį pasaulį.

Velionė Amerikoje išgyveno 
28 metus. Paliko ji didžiausia
me nuliudime savo mylimą vy
rą ^Juozą, sūnų Bronių, seserį 
Zuzahą, o Liett&oje motutę 
Marijoną, brolį Juozą ir sese
rį Grasildą. Laidotuvės įvyko 
liepos 
dėtas 
Dievo 
nyčią,

kurios nespėjo 
i piknikui, ga- 
registruoti, nes

Goštautas.

IŠLYDĖJOME
P-IAIŠVYKO Į LIETUVĄ 

DUNAUSKIENE DRAUGE 
SU SŪNUM

DETROIT, Mich. — Pereitą 
savaitę išvyko! į Lietuvą ponia 
Felicia Du’nauskiene ir jos sū
nūs Stanley. Jau šešiolika me
tų kaip M. Dunauskis laiko 
vaisių, mėsos ir -šiaip maisto 
produktų krautuvę adresu 7454 
W. Fort Street.

“NAUJIENŲ” -
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
135th jr Archer Avė.

Ponia Dunauskienė. vyksta 
Lietuvon aplankyti savo mo
tiną ir šiaip gimines. Sunui 
Stanley dar pirfną kartą teks 
pasimatyti su giminaičiais ir 
pasigerėti grožybėmis tėvų 
gimtos šalies.

Jų išleistuvęms buvo sureng
ta vakarienė, kurioje lankėsi 
ne tik vietos draugai, bet taip 
pat ir svečiai, iš Chicagos. Bu4- 

p-nios Dunau- 
p-nia Leosė 

jduktė Hąrriet

vo atvažiavus
skiėnės sesuo,
Gestautis, jos
ir sūnūs Edward. Draugai Goš
tautai, .ypačiai Harriet Gęs
tantis, yra pasižymėjusi savo 
veiklumu lietuvių tarpe.

Visi draugai linki išvykstan
tiems smagios kelionės jr lauks 
jų laimingai pargrįžtant.

— Galvenotas.

17 d. Kūnas buvo nuly- 
iš namų į švenčiausios 
Karalienės Apaštalų baž- 
kur susirinko didelė mi-

nia žmonių ir įvairių organi
zacijų parių (mat, ji priklau
sė kelioms draugijoms). Po iš
kilmingų pamaldų velionė bu
vo nulydėta į gražias Mt. Oli- 
ver kapines ir palaidota žaliuo
jančiame kalnelyje, kur tarp 
ošiančių medžių ji turės ilsė
tis amžinai... » '

Velionės vyras, p. Juozas Bu
kauskas, yra American, State 
banko vedėjas ir County Re- 
lief administracijos viršinin
kas. Be to, jis yra'ir šiaip stam
bus veikėjas. Tarp vietos gy
ventojų jis yra labai populia
rus ir mėgiamas žmogus, štai 
kodėl jis iš visų draugų ir pa
žįstamų susilaukė didžiausią 
užuojautą liūdnoje valandoje.

Iš savo pusės Juozui Bukau
skui, jo mylimai žmonai mi
rus, aš reiškiu didžiausią užuo
jautą.

mirtis ir skina mu- 
tautįečius. štai lie- 
mirė kitas detroi-

švaistosi 
sų brolius 
pos 12 d. 
tietis, J. Novikas. Mirė jis ka
ro veteranų ligoninėje, kuri 
yra netoli Chicagos. Mirė Itaip 
pat po operacijos.

J. Novikas jau ilgoką laiką 
sirguliavo^ Jam augo kažkas 
viduriuose " ir reikėjo operaci
ją daryti. Bet, matyti, liga jau 
buvo tiek įsisenėjusi, kad ir 
operacija nebegelbėjo.

Palyginti, Novikas buvo dar 
nelabai senas žmogus, — apie 
40 su viršum metų amžiaus. 
Paliko jis dideliame nuliudime 
savo šeimą. t

DETROIT, ,Michr — Lietu
vių organizacijų kongreso sky
riaus konferencija įvyko Lie
tuvių svetainėje liepos 24 d., 

Į 8 vai. vakaro. Tokios konferen
cijos yra laikomos 
vakarais.

Iš vardošaukio 
kad konferencijoje 
i 9 atstovų. Buvo perskaitytas 
ir vienbalsiai priimtas proto
kolas iš pereitos konferenci
jos. • '

Valdyba raportavo, jog liko 
išdalinta 3,000 lapelių “Spor-, 
tas ar Politika?” Tie lapeliai 
nušvietė atvykusių iš Lietuvos 
politikierių (Smetonos seimo 
išrinktų atstovų) misijos tik
slus. Valdybos raportas liko 
priimtas.

Pramogų komisija raporta
vo, kad liepos 5 d. parengimas 
davė $78.50 pelno. Nors tą die
ną,qbuvo keli parengimai, bet 
vis dėlto ir mūsiškis gerbi nu
sisekė. Delis ačiū priklauso vi
siems darbininkams ir darbi
ninkėms, kurie su didžiausiu 
atsidėjimu dirbo. Pirmininkui 
P. Jačioniui ačiū už padovano
jimą trijų tikietų rutulių.

Pramogų komisijos raportas 
liko priimtas su pagyrimu. Ko
misija. netolimoje ateityje su
tiko ir kitą pikniką surengti. 
Iš komisijos pasitraukė M. 
Balčiūnas, kadangi šiuo tarpu 
jis visokiais darbais apkrau
tas ir visai netufri atliekamo 
laiko komisijoje darbuotis. Į 
rezignavusio M. Balčiūno vie
tą liko išrinktas L. Sinkus, 
gana darbštus ir sumanus žmo
gus. Tokiu budu komisija da
bar susidės iš M. Prakevičiaus, 
M. Batulevičiaus ir L. Sin
kaus.

Konferencijos atstovai už- 
gyrė komisiją ir pasižadėjo ją 
visokiais budais remti.

Konferencija nutarė pasių
sti Centro Komitetui šešias de
šimtis dolerių. Tuos pinigus 
Komitetas galės sunaudoti rei
kalams, kurie yra susiję 
mokratijos atsteigimu 
voje.

Bostono ir apylinkės 
nymas, kad reikia sušaukti an
tras Amerikos Lietuvių Kon
gresas Detroite, rado visišką 
konferencijos pritarimą. Visi 
atstovai vienbalsiai pasisakė, 
kad toks kongresas reikia su
kviesti. ‘ •

Konferencija užsidarė 10 
vai. vakaro. ■ * .

šeštadienio

paaiškėjo, 
dalyvauja

su de- 
Lietir-

suma-

Keisth, kad. šį menesį bent 
keli lietuviai vis po operacijos 

 

mirė. Pavyzdžiui, po operaci
jos mirė r. Gražys, kuris bu
vo 48 metų amžiaus. Jam bu
vo padaryta operacija dėl apen
dicito. Iš pradžių ligonis jau
tėsi neblogai, bet vėliau išsi
vystė plaučių uždegimas ir nu
varė Gražį į kapus.

Velionis Gražys buvo neve
dęs.

Atetovas.

JUOKAI

—o—

SILPNYBE
Krautuvininkas: “Tamsta, Jo

nai, matyt daug laiko pralei
di puošdama sis, kad plaukai 
visada rūpestingai sušukuoti*’.

Pardavėjas: “Taip, pone šei
mininke, mano galva yra ma
no silpnybė”.
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parko
Paul

padedam sufi

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
Ji surado būdą nusižudyti

DIRECTORY

CAMP.BELL’S

Reikalaukite DEGTINES

3 'N°. 1 kenai

1 ken

HOSPITAL

PETERI PEN

RESTAURANTAI

Avenue
5727.

Gasa Užrakino, Bet 
Užmiršo Nuo Moti
nos Atimti Peili

LIGONINES— 
HOSPITALS

• HOERBER’S
• KOLLER’S
• MONARCH
• AMBROSIA

Areštuotas Juozas Povilaitis 
Town of Lake gyventojas

OUT 
FOP

Ciceriečiai Kviečia 
Visus i Pikniką

Prie nusižudymo ją paskatinu
si liga, kuri senelę kankino per 
paskutiniu du metu.

CLIMALENE 
B0WLENE 1c Sale 

35c vertes 24*

Bruno Švedas
Sužeistas

Dirbtuvėje buvo sužeistas p. 
Bruno Švedas, gyv. 4057 South 
Artesian avė. Jis dirba Chicago 
Screw Co

Suėmė 19 M. Lietuvį 
Už Mergaitės 
Užpuolimą

/\OW, BUZZZ
FOL.UOW ūs

VOUJR

BIG HIT JUODI
PIPIRAI 
% sv. pak 13*

Reikalauja
Perskirų

Felix Vizgardas nuo Petrone 
lės Vizgardas.

COMET *
RYŽIAI '* * 1

1 sv. pakelis

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

CALIFORNIA
GRUŠfiS 3 sv
LETTUČE ........... *

VINERIPE
GANTALOUPE 2 už 19c

...  25c
2 už 13c

GOOD VALUE
E. G. KORNAI

3 No. 1 kenai 25*

Y(«.
>AAP/

Mergaitės verksmai ir mal
davimai juos nubaidė. Palikę 
ją prie parko, bėriukai grįžo 
namo.1

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

ANGLYS — COAL

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

'/8, !4, ’/z IR PILNOS BAČKOS, REISAIS ALUS IR ’/z GALIONO 
COIL BAKSAI RENDAI-—PUMROS DYKAI

MUSŲ ALUS PRISTATOMAS JUM ŠALTAS, KAIP LEDAS. 
MES PATARNAUJAM PARĖM, VEDYBOM IR PIKNIKAM 
PABANDYKIT MUSŲ NUOSTABŲ ROOT BEER IŠ KRANO

5941 So. Damen Avė. Prospect 3264

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

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

PETE YOUNG
82nd and Avenuo

DAILY
BUSINESS

Povilaitis^ kartu su kitu jau
nuoliu Edmund Chuski, 5136 S. 
Carpenter street, yra įkaitinami 
užpuolimu 14 metų mergaitės, 
Heleri Blazauski, ritio 5159 
Wolcott street, pereitą sekma-Paul M. Smith Grįžo 

Iš Atostogų
BRIGHTON BARK

M. Smith, 4177 Archer avenue, 
sugrįžo Chicagon praleidęs apie 
savaitę laiko atostogų savo 
draugo chicagiečio, Stanley 
Dantos ūkyje, Michigan valsti
joje. P-as Danta turi gražų- ūkį 
prie Saint Joseph upės kranto.

P. M. Smįth aplankė ir dau
giau vietų Michiga*n ir Indiana 
valstijose. Mat, kaipo real-esita- 
tininkas norėjo ukius apžiūrėti. 
Iš jo kalbos galima spręsti, kad 
jis rado daug gerų ūkių parda
vimui arba mainymui už namus 
Chicagoje.

Norintieji pirkti namą, biznį 
ar ūkį pas Paul M. Smith and 
Company visuomet ras gerų pir
kinių. —Senas Petras.

Gi skyriai nors ir dalyvauja 
konkurse, bet vis tik jie turi 
daugiau laiko, ir kad arčiau 
galėtų susipažinti kaip senes
niems, taip ir naujiems na
riams jie rengia išvažiavimus- 
piknikus.

Cicero Kultūros Draugija ki
tą sekmadienį, rugpiučio 1 d., 
turės savo išvažiavimą Ussa 
darže, kuris yra prie Lietuvių 
Tautiškų kapinių.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
centras šiais melais savo pik
niko nerengė gal dėl to, kad 
perdaug yra užimtas konkursu, 
per karį mrino įrašyti į draugi
ją 2—3 tūkstančius naujų na-

IšGELBĖTA NUO PRIGĖRI- 
MO.' — Miss Helen Thomp
son, 19 metų Muskegon, 
Mich., gyventoja, kuri vos 
neprigėrė kai apsivertė jos 
burinis laivas prie Stevens- 
ville, Mich. Ją nuo mirties iš
gelbėjo “gyvybės diržas”.

,Acme Photo)

TlNsAE
OPŽ. SJOT

LASJD/

ROCHESTER G. B.
KORNAI 3 n° 1 ken- 25*

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

J. Povilaitis pasakojo polici
jai, kąd kartu su Cheskiu jis 
sumušė mergaitės palydovą vie
ną Stanley Babeska, nuo 4737 
South Paulina street, o ją nu
sivedė į tamsų užkampį ir ten 
bandė išgėdinti’.

KOSTO
;2už9# 

SUNCREST

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 ..............'....
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

Prokuroro lytinių prasižengi
mų biuro policija vakar suėmė 
19 metų Town of Lake lietuvį, 
Juozą Povilaitį, nuo 4328 So. 
Paulina street.

SUPER SUDS
' raudonam BAKSE

17*
OCTAGON
Laundry Soap 5 už 23c

$7.65 
$5.60 
$7.50
$8.75 
$9.00 

$13.35 
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituaųica Avenue 

TeL YARDS 0965.

solano oto“* ~ vr0 1 kenai 
pYČES z'

FRUIT Cocktail 
į KdAM'S APH-E 
■ APYLĖ *

UNIVERSAL
RLEACH kvt. būt.

Cicero yra didžiausia ir arti
miausia kuopa prie Chicagos ir 
dėl to ne tik ciceriečiai, o ir 
chicagiečiai turės progos šį 
sekmadienį ciceriečių išvažiavi
me smagiai ir linksmai praleis
ti laiką ir arčiau susipažinti. 
Ypač to turėtų neužmiršti cice
riečiai, kurių čia yra per 40Q 
draugijos narių.

Be to, dar dėl pasilinksmini
mo bus trys dovanos pinigais. 
Taigi nepamirškite šį sekma
dienį, rugpiučio (August) 1 d. 
Usso daržo prie Tautiškų kapi
nių, kur bus smagi muzika, o 
taip pat užtektinai gėrimų ir 
užkandžių. —J. L<. A.

Chuski taipgi pripažino prie 
puolimo ir kartu su Povilaičiu 
buvo uždaryti kalėjime. Jis yra 
paroliuo tas kailnys.

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.

IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadienį — Liepos 30 ir 31

.MosĘjjrtEs 
eunshIne———-

SIJRRISE ASS’ 
1 sv. pak, 32c 

TOMATeS

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

* i M . >t IH

Steve Buza, 26, su Petty Gaf- 
for, 26

William Linksurovich, 26, su 
Magde Demkovich, 23.

STRAIGHT
KENTUCKY 

sBOURBON 
' DEGTINĖ.

Atostogaus du tūkstančius 
mylių į vakarus

Šį šeštadienį Frances Schniu- 
kaitė, Charley Addo ir dar trys 
asmenys dviems automobiliais 
vyksta į tų pusę, kur industri
jai ir technikai nėra vietos, 
vien tik natuyali gamta rodo 
savo prigimties stebuklus ir 
stebina žmogų išdidžiais vaiz
dais. Kelionę pradės per Colo- 
rado valstiją į Yellowstone Na
tional Park Black Hills, South 
Dakota, e te. etc. Už dviejų sa
vaičių mano būti Chicagoje.

Dad. Tom Taylor
2 Metų 
senumo

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

UNIVERSAL >
BALTAf2Auno buteb 10*

APDRAUDA 
(INSURANCE)

k

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:

Kai brightonparkietės, Caro- 
line Zeilke, vaikai išgirdo ją 
kalbant apie nusižudymą, tai 
jie uždarė gasą jos namuose, 
ties 4341 South Talman avė. 
Bet gaso uždarymas 78 metų 
senelės nesulaikė nuo savo pa
siryžimo įvykinimo.

Vaikai pamiršo atimti nuo 
jos peilį, didelį “bučerinį” pei
li. Pasiėmusi tą įrankį, senelė 
perkirto sau gerklės ir riešo 
gyslas.

Pusgyvę ir gulinčią ant grin
dų, ją rado duktė Mrs. Au
gusta Raddaitz. Senelė buvo nu
gabenta Evangelical' ligoninėn, 
bet daktarai negalėjo jos gy
vybės išgelbėti. Senelė mirė.

UNIVERSAL V. P. [
KAVA ‘ 1 sv. blekinė —■■■■■■■■■ ■ .
UNIVERSAL Hi
CATSUP 2 8 unc< būt; j yc 
2 14 unc. būt 25c L—■

MUTUAL LIQUOR C6MPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUJIENOŠ,’ diicago, III.

^UNIVERSAL
SPINAGH

F ..t,No. 2 kenai 2 uz

DOMINo rpQ . kenas 0*5 cuKRns Xeris ar R“d^> I 
uniVERsalS 2 Sv-Pak. 15cĮ 
Irimai » - /

“PATARNAVIMAS SU ŠYPSENA”

McAvoy Bros
IŠVEŽIOTOJAI

• RHEINGOLD
• FOX HEAD
• BLATZ IR
• MILLER HIGH LIFE

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

imti popierą VISĄ* LAIKĄ, nežiūrint aplinkybių.
KAINOS PEDLIORIAM:

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

Viršuj paduotos kainos ima veikti tuojau. Mes taipgi 
nansuoti biznį kiekvienam norinčiam atidaryti junk shop ir picker 
shop. Mes apsaugosimi pikerių šapas, norinčias tvarkyti pedliorius.

ĮRENGIMAI GREITAM IŠKROVIMUI.

Thomas Paper Stock Co.
841 West 22nd Street

Tel. Seeley 7565

£aUL SCHULZE biscųit co,

— —- 2 svarai 23CBUTTĘRcookies d

12 unc. pakelia j

CAMPBELL’S
27* TOMATO SOUP 3 No.l ken. 21 c

UNIVERSAL

jvitlį



Penktadienis/ iiep. 30, 193?
...... ... ................... y

Rytoj “Pirmyn” 
Vasarinių Šokių 
Vakaras
šįvakar choro repeticija W.

Neffo salėjo, 8 v. v.
'VJRMI ■ W

Puošniame Wedgewood vieš
butyje, prie 64th ir Woodlawn 
gatvių, rytoj vakare įvyks pir
mas “Pirmyn” choro parengi
mas 1937—1938 sezono atida
rymui.

Parengimas bus ne koncertas 
ir ne operete, bet “Vasarinių 
šokių” vakaras, rengiamas to
kiam vakarui pritaikintam — 
ne uždarytoje salėje, bet “Roof 
Gardene”, kuris randasi Ant 
pat viešbučio viršūnės, kelių 
šimtų pėdų aukštumoje. Pati 
“Roof Gardeno”' salė yra po 
stogu, bet nėra sienų -ir aplink 
salę eina veranda, kurioje ♦sve
čiai galės pasivaikščioti ir pa
sigerėti gražiu šviesomis suži
busios Chicagos vaizdu.

Šokiai prasidės apie 8 v. v. 
Bus gera šokių orkestrą. Nešo
kantiems bus parūpinti stalai, 
prie kurių jie galės pakortuoti 
ir kartu su jaunaisiais praleisti 
smagų vakarą.

Įžangos bilietai yra po 75 
centus asmeniui. Juos galima 
gauti nuo choro narių arba, 
prie durų, šokių vakarą.

SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI
LDS 72, 139, 204 ir ALDLD 79 kp. rengia metinį piknikų rug

pjūčio 1 dienų, Wildwood Grove, 127 ir Wentworth avę. 
Dalyvaus Aido choras ir kalbėtojai, bus kiti pAmargini- 
mai. Kviečia visus atsilankyti Rengimo Komitetas.

* 'i 11 1" ■ i -■ w i -n m—

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys susirinkimą sekma
dienį, rugpjūčio 1 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 St., 
12 v. d. Mėnesinės duoklės bus priimamos nuo 11 vai. ry
to. Pageidaujama, kad visi atsilankytumėt, nes yra daug 
svarbių tarimų ir reikės darbininkų dėl Moonlight Pikni
ko, kuris įvyks rugpiučio 7 d. Liepos darže.

Bernice Keller, rast.
18 Apielinkes vDr-sitės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių 

susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, rugpiučio Į-įj., 1 
vai, po pietų Dievo Apveizdos parapijos mokyklos kamba
riuose, prie 18 gat. ir So. Union avė.

K. Batutis, prot. rašt.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, rugpiučio 1 dieną, 12 vai. dienos Chicagos Lietu-* 
vių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai 
pribūti. —P. K., sekr. ;

4

OUTCH GIRŲ TOWELS PATTERN 1519
No. 1518 — Margais siūlais kryžiukais išsiuvinėti abrusai 

arba abrusėlial indams arba rankoms nusišluostyti,

NAUJIENOS NEEDLfcCRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III. -

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

KRYŽIUKAIS JŠSIUVINETI ABRUSAI

MM

I
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi' No. f

Adresas
i

t

AlS-I*.

• • •

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

" ".... . ‘ ""T*

Repeticija
z šiandien, 8 v. v. Walter Net* 
fo salėje, 2435 So, Leavitt st., 
įvyks reguliąrė savaitinė “Pir
myn” chęro Repeticija. Visi na
riai yra prašomi dalyvauti, nes 
Valdyba’ turi kelis svarbius pra
nešimus apie choro važiavimą 
į Lietuvą ateinančiais metais. 
Choras ruošiasi nuvykti j Lie
tuvos Dainų šventę. —Narys.

—J" ,

Rooseveltienes 
“Sekretorius” Apie 
Kurį Ji Nežinojo

Atėjęs į kelias stambias 
Chicagos įstaigas, 57 metų, in
teligentiškai išrodąs, vyras, 
persistatė esąs prezidento žmo
nos, p. Rooseveltienėš sekreto
rium ir iškeitė suvirš $500 
vertės čekių.

Bet to “sekretoriaus” kar
jera greitai pasibaigė, kai pa
sirodė, kad Rooseveltienė to 
chibagįškio sekretoriaus visai 
nepažįsta ir nežino, kad jis jai 
tarnauja. Neužteko to, kad 
prezidento žmona nusikratė 
atsakomybes už jo darbus, bet 
vėliau pasirodė, kad “sekreto
riaus” čekiai yra netikri.

Policija jį, kartu su žmona 
sugavo, ir uždarė kalėjime. 
“Sekretorius” buvo vienas Ar- 
thur Alexander, bedarbis.

———

Meile ir Baimė
Privertė Jauną 
Merginą Nusižudyt

Eastgate viešbutyje, policija 
vakar rado kūną nusinuodiju
sios 25 metų gražuolės Betty 
Douglas, o šalę ku*no sudras-

Laiškutis buvo užadresuotas !^ys» pavogė $156 pinigais ii
dainininkui Carl Osborn, kuris 
dabar dainuoja Syracuse, In
diana kurorte. Jame nusižud
žiusiu j i sako, “Po šito mano 
žinksnio tau bus sunku supra
sti, kad tave jnylitf. Aš labai 
myliu, bet mane kankina bai
mė, kurios aš pati nesupran
tu — aš bijau...”

Mergina tąrnavo už kasierę 
Harry’s New York kabarete, 
prie 4Q0 N. Wabąsh avenue. 
Ten ji sutiko dainininką, ir į 
jį įsimylėjo. Ji atvyko Chicagon 
iš Eau Glaire, Wisconsih, “lai
mės ieškoti”.

Kas buvo toji “nesupranta
ma baimė”, kuri privertė mer
giną nusinuodyti — nežinia.

PASKAITOS 1J 
BIBLIJOS

Nedėlioj, 1 dieną rugpiučio, . sve-. 
tainėj 2458 W. 38 St., prie pat Ar
cher . Avė. pirma paskaita atsibus 1 
valandą po pietų. Kalbės J. Gramon- 
tas temoje “Ką Reiškia Krikštas”. 
Kita paskaita lygiai nuo 3 vai. po 
pietų. Kalbės S. Beneckas temoje 
“Kas Yra žmogus?” Kviečiame vf- 
sus/ atsilankyti ir atsižinoti, ką reiš
kia krikštas, kas yra žmogus, ką 
tiškia žodžiai “dvasia”, “siela”, 
“pragaras” ir girdėsite daug kitų 
įdomių dalyką. Rengia ir kviečią 
Biblijos Tyrinėtojai. Įžanga veltui. 
Rinkliavos nebus.

■A

A. + A.
: v MĘTINfiS:.įIWIES

• ‘’ SUKAKTUV®*.^^
• Barboros Jurgelienės, po tė- 
vaįs Gestautaitės. Atsiskyrė nuo 
musų liepos 30 dieną, 1936 me
tų, palikdama vyrą Joną Jur- 
gėlą, sūnų Juozapą, dvi duk
teris: Stanislavą ir Aleksandrą 
ir žentą Walteri Urboną, taip
gi marčią Stanislavą.

Ji atsiskyrė nuo musų am
žinai, o mes jos negalime už
miršti niekados.

Dabar padėkavojam visiems, 
kurią dalyvavo laidotuvėse mu
sų moters ir motinėlės, Šų di
dele pagarba dėkavojafh Brid- 
geporto parapijos klebonų! už 
pamaldas, laidotuvių direkto
riui S. P. Mažeikai už manda
gų patarnavimą, grabnešiams 
ir yisiems pažystamiems, gi
minėms ir susiedams.

0 dabar pranešam, kad bus 
pamaldos liepos (July) 31 die
ną 1937 metų švento Jurgio 
parapijos bažnyčioje 7:00 va
landą ryte. Kurie turite laiko, 
meldžiame ateiti į bažnyčią iš
tarti amžiną atilsį-už Barboros 
Jurgelienės sielą.
Vyras Jonas Jurgėlas, sūnūs 
Juozapas, pukterys, žentas ir 

Marti

PADfiKAVONE
KAZIMIERA DALBVKIENĖ 

Po tėvais Klibąitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

23-čią dieną; palaidota Lietu
vių Tautiškose Kapinėse liepos 
27-tą.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius visiems gimi
nėms, kaimynams ir draugams 
už lankymą pašarvotos velio
nės namuose ir pareikštus 
mums užuojautos žodžius.

Širdingai dėkojame gelių au
kotojoms, grabnešianis ir vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se. ■ ’ ' v •.

Dėkojam artistui A. Kvedarui 
ir jo žmonai už dainavimą ir 
smuikininkui Mikui Petrusevi-, 
čui.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką Įpidotuvių direktoriui 
A. Masalskiui ir Ą? M. Phillips 
už sumanų ir rūpestingą patar
navimą, Jr tvarkių laidotuvių 

'Surengimą.
, O tau, musų mylima motinė
le, ilsėkis ramiai. .

Nuliudusiog, /
Dukterys ir Sąnus

NAUJIENOS; Chicago, UI
... ......................■ " —.............

Antras Apiplėšimas 
Į Keturias Dienas

Burnham Woods golfo kliu- 
bas raportavo apskričio polici
jai, kad vakar anksti rytą du 
plėšikai įsibrovė į kliubą ir pa
vogė $200 pinigais ir prekė
mis. Tai buvo antras apiplė
šimas bėgyje keturių dienų. 
Pirmą kartą plėšikai, gal tie < ■ ■ ■
$50 vertas degtines

For Rent

I

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
SEKMADIENY,

VALERIJA ŠVENTECKIENB
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

liepos 28 dieną, 1:55 valandą 
ryto, 1937sulaukus 48 me
tų amžiaus, gimus Kauno redi, 
Telšių miestely ir apskrity.

\ ’Ąmerikoj išgyveno 32 metus.
. Paliko dideliame nuliūdimą 
sūnų Bronislovą, seserį Agotą 
Kryževičienę ir brolį Kazimierą 
Norkų, šyogerį Stanislovą 
Šventeckį ir jų šeimynas ir gį- . 
minės. '

Kūnas pašarvotas 2317 South
' Kroli St. Laidotuvės įvyks šeš-
, tadienį, liepos .31, 1:80 popiet 
iš namų į Tautiškas kapines

Visi a. a. Valerijos šventec- 
kienės glininės, 0 draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai pRskutinį patarna
vimą ii’ atsisveikinimą.

A Nulįudę liekame, 
Sūnūs, Sesuo, Brolis, švogeris 

' ir' giminės. .■ ,
■ ■" : I

f Ųaidotuvėse' patarnauja dir. 
Lachawięz ir Sūnys

ANTANAS į'ĄNKAŲSKAS ;. ■' 1' 7T-- . Į

Persįskyrė.<u^šiuo pasauliu 
liepoš' 26 dieną, 10 vai. ryto, 

, 1937 m., sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Kauno rėd„ Rasei
nių apskr., šidlavos parapijoj, 
Narvydžio kaime?

Amerikoj; įgyveno 27 metus. 
; Paliko dicjfeliam nubudime 
brolį BolešJo^Fir, jo šeimyną 

v Bayonne, N. J., pusseserę Oną 
Barkauskienę ir jos šeimyną ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Do- 
madą ir seserį Teklę. ?

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
.čiaus koplyčioj, 44 E. 108 St., 
Roseland.'

Laidotuvės įvyks šeštad., lie
pos 31 dieną; 8:30 vai .ryto r, 
iš koplyčios j Visų Šventų pa- 
rap. bažnyčią, kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš. ten bus . nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines,

Visi a. a. Antano Sankausko , 
^giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. laidotuvėse ir suteikti 
j Am paskutinė patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Broliai, Sesųp, Pusseserė ir 

giminės.
Laidotuvėse pątar nau j a dir, 

Lachawicz ir Sūnus.
’ Tel. Canal. 2515

Arba Pullman 1270.

MOTIEJUS jSTRĄNKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Hępos 28 dięną, 12:15 vai, pa 
piety, 1987 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno apskri
ty, Baptų^parap. ir mieste.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Uršulę, po tėvais Tamo- 
sevičiutę, ir sūnų Vladislovą ir 
gimines, .■ .

Kūnas pašarvotas randas ko
plyčioj, 1^62 Nb. Ashland Avę.

Laidotuvės įvyks šeštad., lie
pos 31 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Mykolo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į gv. Kazimiero kapines.

Visį a. ą. Motiejaus Strutį- 
kauško gimines; draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dąlyvąu.tį laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarną- ' 

> vima ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame,
Moteris, Suhus ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lži 

dotuvių Direktorius
W. X?Polins’ki

Tel. Brųttswįck 0815

■M
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Miscellaneous
įvairus

Tęl. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

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

BRIDGEPOBT ROOFING CQ.
3216 So. Saistei} Street

RENDON 3 kambariai, naujai de
koruoti. Renda $13.00. Savininkas 
ant antrų lubų. 3121 S. Morgan St.

iI i.i.HMm fiiii.riiL trr-'T—■
Help Wanted—Female
. . .. Darbininkių Reikią_______

1 •

PAIEŠĘAU jaunos merginos, ku
ri norėtų dirbti užvbaro. Atsišaukit 
3416 S. Wallace St.

Personai
Asmenų Ieško >

PAIEŠKAU apsivedimui švaraus 
teisingo vyro, kuris mylėtų šeimy
nišką gyvenimą ir tiktų i bizni. Aš 
esu našlė, turiu bizni, vienai persun- 
ku. . ■ '

Rašykite:
1739 So. Halsted Street, 

Box 673

Help Wanted—Male-FemaJe
Darbininkų Reikia

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs shearman 
ir geležies sortuotojas džiunko kie
me.
WE$T END PAPER STOCK CO.

7336 Fullerton Avė. •

REIKALINGAS patyręs shearmąn 
dėl No. 3 shears, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and Co., 
1920 So. State St.

REIKALINGAS bučerys. Turi kal
bėti lietuviškai ir lenkiškai.

4522 So. Ashland Avė.

REIKALINGAI patyręs pressman. 
Kreipkitės į South Side Paper Stock 
Co., 5833 So. Throop St.
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- Automobiles
AUTOMOBILIAI pigiai. Visų i§- 

dirbimų, Garantuoti. $2.5 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O, K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Berwyn, 2 blokai i rytus nuo Harlern. 
Lietuvis sėlsmanas.

1934 TERREPLANE Coach; radio, 
šildytuvas; tobulas; $95 Įmokėti; 
Newbęrry, 3155 North Cicero.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 
basai, ranki) darbo, italioniškas

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

914 West Maxwell Street
,3 8 blokai į vakarus nuo Halsted

8 1 
$35.00.

COAL 
Anglys

' WILMINGTON 
ANGLYS

Mine Run
$6.00 

5.75 
6.00

Nut ........................ 6.00
Sčręenings ........... 4.75
PIRKIT DABAR 1! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES 
NES KITĄ MfiNESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel, ARDMORE 6975

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—.Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFA^ETTE 5800
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LOVEIKIS ssr
KVIETKININKAS. ■ . ■ J - ■ ‘

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tek BOULEVARD 7314
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Furnitui® & Fixturcs
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS 1087, visokio didšio su Coli 
Baksais ir sinkom, Taipgi Storu 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baRsius. Cash arba ant išmokėjimo, 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.kitur.

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

CĄLųmet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DELICATESŠEN pardavimui. Ge
rai išdirbtas biznis. Gera vieta. 
_____ Šaukit, Prospect 5961______

PARDAVIMUI GROCERY AND 
MARKET apribotoj (restricted) apy
linkėj. Nebrangiai.

5700 So, Honore Street.

PARSIDUODA lunchroom. ' Gera 
vieta, pigi renda, Priežastis — ligą. 

Bridgeport Lunchroom,
_______ 3482 So. Halsted St.

DIDELIS Bargenas; biznis išdirb
tas per daug metų; Ice creamas ir 
visų kitokių daiktų. Yra įrengimai 
dėl bučėrnės. 5 kambariai pagyyeni- 
mui, karštu vandeniu apšildomi. Pa
darysiu pigią rendą, Norintys gali 
pirkti su namu, Priežąstis — liga. 
Atsišaukit 5306 So. Union avė. Fr. 
Giedotis.____ _____________ ______

PIRMOS klasės barbernė rendai 
ar pardavimui. Geriausios išlygos. 
7144 So. Racine avė.

PARDAVIMUI grosęrhe; biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Nupirk- 
site už teisingą pasiūlymą;

3631 So, Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, arba mainysiu ant mažo 
namo. 246 So, 13 Avė., Maywood, 111.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
serne. Biznis kampinis, išdirbtas per 
daug metų. Turime išeiti į nuosavą 
namą. Tęl. Yards 0886.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS 
—prie Chicago Ridge, III. Gasas, e- 
lektra, vanduo, taipgi yįštininkas; lo
tas 425x125; reikia paaukoti, kad pa
likimą išlyginti. Pasimatymui šaukit

x Prospect 1654

| BRIGHTON PARKE
2 flatų po 4 kambarius, karštu 

vandeniu apšildomas, garažas. Kaina 
$3,250, mažas įmokėjįmas. Randasi 
ant Washtėnaw avė., netoli^ 43. Sa-j 
vininkąs mainys ant lotų arba di
desnio namo. Turime daug kitų bąr- 
genų.

C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69 Št. 
Grovehill 0306 ,

PILNA KAINA $3,700
Morgičiaus savininkui reikalinga 

cash. Jis paaukos už pusę originalio 
morgičiaus. Kampas, 2 krautuvės, 
mūras, arti 59 ir Westęri£

MANOR REALTY 
2582 W. 63rd Street 

Hemlock 8300

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendaunlnkas laiko taver
na apie 8 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų

____ and CO.
6816 So. Western Avenue

S. MICKEVICE

Hemlock 0800.

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

Tėl. BOULEVARD 2860
Perkam, parduodam ir mainom na

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

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

TURIME DIDELĮ PASIRINKI
MĄ BARGENŲ

Namų, biznių ir farmų.
4 FLATŲ po 4 kambarius, 

dviejų karų garažas; namas 
kaip naujas, 9 metų. Kaina 
$11,000. Randasi South Sidėj,

TURIME Brighton 'Parke biz- 
niavą namą, didelį bargeną ir 
turime daug farmų ant parda
vimo arba mainymo; randasi 
60 mylių nuo Chicagos.

Norėdami pirkti arba, parduo
ti kreipkitės prie musų, nes 
mes visados turime didelį pasL 
rinkimą didelių ir mažų namų, 
biznių ir bargenų. Greitas ir 
teisingas patarnavimas vi- 
siems, o tas bus jums ant nau
dos, kurie darysite, biznį per 
mus., , .

PAUL M. SMITH & CO.
4631 So. Ashland Avė,, 

antros lubos, su J. J. Grish.
Tel. Boulevatd 2800, arba

4J77 Archer Avė.,
Tel. Lafayeftte 2235 . .. ..

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui 
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PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas; 8x5; 6x4; 1x8, pečiais šildo
mas, —• * __ . , 1 .J",
nimą ir dirbtųvėn neinant Matulis, 
2118 Evergreen.

lengvai pasidarai pragyve-

Farmsfor Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma 80 akerių; 
65 dirbamos; pietinėj valstijoj Ala- 
bama. čia žiemos nėra, du derliai 
užauga i metus, Marketas yra ge
ras, nes čia derlius pirma gaunamas, 
čia sveik# gyventi — jei sergi, tai 
išgysi. Parduosiu pigiai, esu per se
nas. M. Alexandėr, Foley, Alabama, 
Route A, Box 49. A. Alexander, 
3029 So. Emerald avė., Chicago, III.

60 AKERIŲ farma pardavimui ar
ba mainams ant namo. Kripkitės į 
Mrs. Anna Kember, 1324 So. 49th 
Avenue, Cicero, III.

Financial
linansai-PaskoloB

INVESTUOKIT DABAR 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse, 
Įleiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Trading Securities Accounts.
208 So. La Šalie St. 

Suite 788, Chicago, III.
Tel. Randolph 6646

Building Material

Musų 350 Pėdų Ver- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

Naujos 1” lentos—1000 *21.0 O
pėdų ......................

2x4, 2xo, 2x8, 2x10, 2x12 27.00 
—M. pėd. .. ...............

Naujas plyvvood, visų mierų 
arkušai, kvad. pėda

Insulating board, kvad. pėda
Nau plaster board , 

kvau. pėda ............... .......
Nauja wąllboard, visų mierų 

arkušai, kvad. pėda
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 

ilgio, vienas ..............
Geriausios naujos durys 

viena ......... ....................
108 kvad. roll roofing, firsts SOę 
Geriausias naujas wire fensing 2^c

malevų

.C

100
2.25

lin. pėda ..........................
800 galionų vidaus ir išorio

$2.50 maleva—visų spalvų
galionui ..........................

Vonios, geriausiam stovy
viena ................ „...„t,.,..,.,..

Prausinės, visokių mierų, 
viena .............................

Nauji plieno sash, $6.00 
vertės, vienas ... .......

Lath, ryšuliui ......................
RAKANDAI,

Nauji matrosai, $10.00
vertės .............................

Naujos sulankstomos lovos,
$8.00 vertės ..........  ,

5.00
2.50
1.75
150

3«55
3.45

Naujos Studijom Sofos — 14.95 
Spec. vertės ..............

Geriausios naujos metalinės 4.95 
lovos, spec. vertės

Lovom Springsai, $10.00 3.95
vertės ......................... .
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

2221 S. Ashland Avė.
Tabako Krautuvės

Tobacco Stores

MAX KOHN—Turlm rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, eigaretus, ci
garus. Kviečiame t musu krautuvę. 
172R So. Halsted SL, TaI. Canal 9345
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GARSINKI!
SAVO
BARGENUS
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ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ.
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodant gerą nuo
laidą.
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HORNER ŠAUKS SPECIALI? LEGISLATU- X 
ROS SESIJĄ IK KONSTITUCINĘ 

KONVENCIJA

43 savaičių; Nevy Yorke, Pitts- 
burghe, Detroite — 40 savai
čių; Clevelande — 33; o Chi
cagoje 37.

Siūlo‘‘Nacioiializuo 
ti” Daktarus 
Ir Chirurgus

viliais valdininkais” ir prave
sti patvarkymą, reikalaujanti 
jų suteikti medikalę pagalbą 
“ant pareikalavimo” kiekvie
nam neturtingam, pinigų netu
rinčiam žmogu'i.

Unija Reikalauja
Nubausti S. Chicago Typografinė

Skerdynių Policijų
Reikalaus mokesčių įstatymo revizijos ir 

, automobilių vairuoto ją laisnių
' V -L^M r ! —* I f H ' ' ..

Gubernatorius Horner pa
skelbė, kad rudens pradžioje 
šauks specialų’ legislaturos se
siją ir konstitucinę konvenci
ją.

Legislaturos 'sesijos svar
biausias uždavinys bus priim
ti įstatymą, reikalaujantį visus 
automobilių vairuotojus, ir šo
ferius ir privatiškus automo
bilių savininkus, išlaikyti kvo
timus ir gauti specialį leidimą 
automobilius valdyti.

Gubernatorius šauks konsti
tucinę 
Illinois 
Horner 

, vimo
tikslams, kad palengvinti di
džiulę mokesčių naštą, kurią 

' mažų namų savininkai dabar 
tūri pakelti. Yra manoma, kad 
konvencija autorizuos ir val-

konvenciją padarymų i 
mokesčių

pageidauja pergrUpa- 
nuosavybių,

revizijos

mokesčių

stijinį pajamų mokestį, pana
šų federaliam income tax mo
kesčiui, kurį gyventojai turi 
mokėti kartą į metus.

Automobilių vairuotojų lais- 
nių įstatymo projektas buvo 
svarstomas neseniai pasibaigu*- 
sioje legislaturos sesijoje, bet 
jis nebuvo priimtas dėl kovos, 
kuri vyko tarp Hornerio pri
tarėjų ir Čhicagos majoro 
Kelly mašinos.

Laisnius įvedus, reikės įsteig
ti departamentą kvotimui da
vimui ir leidimų • kontroliavi
mui. ■ Suinteresuota kontrolia
vimu to departamento , politi
nių darbų, Kelly mašina spy
rėsi, kad jis butų pavestas ma- 
to’riu‘i Hughes, o Horner rei- 
torius Hughes, o Horner rei
kalavo kad toks departamen
tas butų po jo priežiūra.

Šiandien Išsiuntinės 
Pensijų čekius 
113,000 Seneliams

Negauna daugiau $30 
į mėnesį.

Pašovė Jauną 
Lietuvį Vagiantį 
Gazoliną

Šimet Viešos
. į' ■ .

Mokyklos Atsidarys 
Rugsėjo?

Čhicagos medikalėš 
jos tarpe kilo didelis 
mas, kai iš VVashingtono atėjo 
žinia, kad Illinois senatorius 
James Hamilton Lewis įteikė 
kongresui pasiūlymų “naciona
lizuoti” medicinos daktarus ir 
chirurgus.

Lewis’o projektas siūlo pa
daryti visus daktarus ir chi
rurgus federalės valdžios “ei-

profesi- 
sujudi-

Įstatymo projektas taipgi 
siūlo užtikrinti neturtingiems 
ligoninės priežiūrą, o gydymo 
lėšas daktarams ir ligoniams 
apmokėti iš socialės apdraudos 
fondo.

Daugelis 1 daktarų parake 
prieš tokį sumanymą, bet kai 
kurie tam pritaria ir sako, kad 

ateissocializuota medicina 
ankščiau ar vėliau.

M*

pensijos

tik tie 
ar dau-

> ?
"i.
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Kreipiasi į kitas organizacijas 
ragindama siųsti protestus 
gubernatoriui Horner.

Chicago Typographical Union 
No, 16 kreipėsi į visas darbi
ninkų ir kitas pažangias orga
nizacijas, ragindama, jas sių
sti protestus ir rezoliucijas 
gubernatoriui Horner ir reika
lauti nubausti Čhicagos poli- Chicagoje.

cistųs, kurie nužudė 10 dai 
bininkų South Chicagoje.

i unija priem 
rezoliuciją pereito sekmadieni 
mitinge. Joje reikalauja gubei 
natoriaus Hornerio paskiri 
specialį prokurorą ir special 
grand • džtfry užvedimui bylo 
ir nubaudimui skerdynėse da 
lyvavusių policistų.

< Unija taipgi pareiškė prita 
rimą senato civil liberties ko 
misijos raportui, kuriame ko 
misija 'griežtai pasmerkė poli 
ei ją už bereikalingą žiaurum; 
prie Rėpublic liejyklos, Soutl

»

GAUSIT DOVANU
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

Jo draugą uždarė kalėjime.
švento Kryžiaus ligoninėje 

guli į kulšį pašautas 18 metų 
■įaunas lietuvis Charles Gon- 
cnauskas, nuo 6923 S. Rock- 
well Street, o Chicago Lawn 
nuovadoje už grotų sėdi jo 
draugas,. Earl Niemoth, 17 me
tų, nuo 6951 So. Campbell 
avenue.

Toks buvo rezultatas jau
nuolių bandymo pavogti gazo
lino iš policisto Edward Oates 
automobilio, kuris stovėjo gat
vėje ties jo namais, ądresu, 
7019 So. ' Maplewood ayępye. 
Prįvažiavo prie Oates namų 
savo automobiliu, jaunuoliai 
vamzdžiu ėmė tekinti gazolino 
iŠ jo automobilio tanko.

Oates' pastebėjo jaunuolius, 
pasiėmė revolverį ir išėjo. į 
gatvę. • Pamatę policistą, jau
nuoliai šoko į savo automo
bilį pabėgti. Kai jie nepaklau
sė jo įsakymo ' sustoti, Oates 
paleido šešis šuvius į automo
bilį ir jaunuolį Gonchauską su
žeidė.

Earl Niemoth yra. sūnūs 
garsiojo “bootlegerio” Joe Sal- 
tis'o pagelbininko Willie Nie
moth, kuris pildo • bausmę

Mokytojai nepatenkinti; nori 
40 savaičių mokslo* metų.

Mokyklų Taryba vakar ofi
cialiai paskelbė, kad mokslo 
metai Čhicagos viešose , moky
klose prasidės rugsėjo 7 d., ar
ba keturias dienas ankščiau 
negu pereitais metais.

Tai nėra mokslo metų pra
ilginimas, bet žinksnis pirmyn 
prie sugrąžinimo Chicagai nor
malių 40 savaičių mokslo me
tų. Ekonomijos tikslais moky
klų taryba 1932 metais suma
žino mokslo terminą nuo 40

• . i .»»/>/«.. f , t t • • t A

Savaičių iki 37-ių, tuo pačiu 
laiku nukapodama mokytojų 
algas 23.5%.

Mokytojai yra nepatenkinti 
sutrumpinto termino keturių 
dienų prailginimu. Susiorgani
zavę į uniją, šeši tūkstančiai 
'mokytojų pasiuntė protestą 
mokyklų tarybai ir griežtai žo
džiais- reikalavo pilnų mokslo 
metų. < •

Argumentuodami i?ž savo 
pusę, mokytojai aiškina, kad 
sutrumpintas terminas į Chi- 
cagos vaikų rankas “deda ne 
knyga, bet bruka jiems revol
verius”. Jie taipgi rodo į fak-

Illinois valstijos labdarybės 
skyrius paskelbė, kad šiandien 
išsiuntinės pensijų čekius už 
liepos mėnesį, 113,0.00 gene
liams, kurie užsiregistravo ir 
gavo teisę pensijas imti.

Iš tų senelių, 36,011 randa
si Cook '' 'apskrityje. Seneliai 
gauna nedaugiau $30 į mėne
sį. Jeigu seneliai turi kitų 
įplaukų, tai gauna tik tiek, 
kad pensija, kartu su įplauko
mis sudarytų $30. Jeigu sene
lis turi daugiau kaip $30 įplau
kų į mėnesį, tai jis 
negauna.

Pensijas gali gauti 
seneliai, kurie yra 65
giau metų amžiaus ir išgyveno 
Illinois valstijoje, penkis metus 
laiko per paskutinius devynis 
metus.

šitas pensijas nereikia su
maišyti su pensijomis, kurias.

f > 1

1942 metais pradės mokėti fe-' 
deralės valdžios Socialės Ap
draudos Fondas. Nuo 1942. me
tų pirmos dienos, tas fondas 
dt/os nuo $10 iki $85 pensijas 
tiems vyrams ir moterims, ku
rie dabar moka ir mokės, iki 
sulauks 65 metų, tam tikrą 
nuošimtį savo algos į to fondo 
iždą. (Dabar reikia mokėti 
1%. Vėliau bus du, ir trys %. 
Tokią pat dalį mdka ir mokės 
darbdavis).

Pasiprašė 
Kalėjiman; 
Gavo 30 Dieną

Hąrry C. Butts, 52 metų 
agentas, kuris nuo 1929 metų 
neturi darbo, vakar atėjo y 
miesto teismą ir paprašė tei- 
:.sčjo N. J. Bonelli uždaryti jį 
kalėjime, kad turėtų kur mie
goti ir ką valgyti. ►Teisėjas su
tiko ir nuteisė Butts’ą į Bride*- 
well 30 dienų. Per tą laiką 
teisėjas bandys surasti jam 
darbą. ' v

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto,

Naujienų Piknike
Nedelioj, Rugpiučio 8 d., 1937

SUNSET PARK Prie 135th ir Archer Avenue

Iš Roosevelt Furniture Co
Morge Skalbykle $79.50 vertes

Ši skalbykle yra
viena geriausių 
rinkoj. Jūsų drapa
nos išsiskalbs grei-

<1

čiau, bus baltesnės 
ir naujos mados 
agitatorius jūsų 
drapanų nesudras
kys. Naujienų pik
nike šia . mašina
gausite dovanų

Puiki lempa su
trejopa švie
sos kontrole
$16.50 vertės

ANTROJI
LEMPA

$14.00
VERTĖS

Naujienų Piknike šios lem
pos bus atiduotos dovanai 

tiems, kuriems laimikis 
nusišypsos.

Šekit kitus Pikniko apgarsinimus Naujienose dėl Dovanų, kurios jus laukia

PASAULIO ĮVYKIAI ’AVEIKSLUOSE
Maryland valstijos kalėjime tą, kad mokslo metai kituose kad paČlOS NaujiCDOS 
už vagystę toje valstijoje. miestuose yra daug ilgesni ne- yra nauding*GA
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PENKI SUŽEISTI TROKO SPROGIMė. — Asfalto ir ga“DEGENERATŲ DAILĖ” _  Vokiečių dailininkų Beckman paveikslas “Pliažas”, kurį na-

zių valdžia išstatė Muencheno muziejuje pajuokai. Kitame muziejuje yra išstatyti kuri- 

niai, kurie patinka diktatoriui Adolfui Hitleriui. Tokius pavęikslus, kaip Beckmano, jis

LAUKIA TEISMO* — Doro- 
thy M. Earley, 21 metų, paš
to tarnautoja1, kurią federa- 
liaii agentai suėmė Chicago- 
je už išeikvojimą $3,200 iš 
Marėnisco, Michigan pašto 
agentūros. Mergaitė bus tei
siama Marųuette, Michigane.

VYRAS ŽMOGŽUDYS. — 
Newyorkietė Mrs. Evelyn 
Martin Jr., kurios vyras 
Stanley A. Martin Jr., buvo 
suimtas už pasmaugimą tur
tingos vedusios nevvyorkietės 
Florence Jackson. Ji buvo jo
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meilužė. (Acme Photo)

zolino troka's ties East River ir Central gatvių kampo,

Dės Plaines, III., kuris sprogo ir degančiu gazolinu ir de- 

gutu aptaškė penkis ugniagesius,vadina “degeneratų daile”. (Acme Photoh
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