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Japonai bombarduosią 
amerikiečius

Grūmoja bombarduoti tą Tientsin svetim
šalių koncesiją, kurioj gyvena daug ame

rikiečių ir stovi Amerikos kareiviai
TIENTSIN, rugp. 2. — Ja

ponijos armijos vadai prigrū
mojo bombarduoti buvusią Vo
kietijos koncesiją, kurioj gy
vena daug amerikiečių ir ku
rioj stovi Jungt. Valstijų 15- 
to infanterijos pulko kareiviai. 
Toj koncesijoj taipjau rado 
prieglaudą ir tie benamiai chi- 
niečiai, kurie dar gyvi pabėgo 
iš savo miesto dalies.

Japonijos armijos vadai pra
nešė užsienio konsulams, kad 
jie mano užimti pietinį galą 
buvusios Vokietijos koncesijos, 
nes jie “mano”, kad ten pasi
slėpė Chinijos militarizuota po
licija. Jie prignftnojo bombar
duoti visą koncesiją. Prieš 
bombardavimą jie duosią vie
nos valandos įspėjimą.

Toj koncesijoj rado prie
glaudą daug benamių ir alkar 
nų chiniečių, kurių namus su
griovė japonų lėktuvų bombos. 
Amerikiečiai ir kiti misionie
riai parūpino jiems laikinę pa
stoges, kurias dabar japonai 
grąsina išnaujo sunaikinti,

Amerikos kalviai pradėjo 
surašinėti visus' esąęičius šioje 
apielinkėje amerikiečius, ties 
jei ištiktų bombardavimas, tai 
amerikiečių gyvastys atsidur
tų pavojuje. i

Japonijos lakūnai 
bombardavo Chi
nijos kareivius

NANKING, rugp. 3. — Ofi- 
cialės chiniečių žinios sako, 
kad šeši Japonijos lėktuvai 
bombardavo Chinijos kareivių 
pozicijas Nankou tarpkalny, į 
šiaurvakarius nuo Peiping.

Vėliau atskrido dar 10 lėk
tuvų, kurie iš kulkosvaidžių 
apšaudė Chinijos kareivius. Bet 
Japonijos kareivių atakos liko 
atmuštos.

Iš Tientsin gairtomis žinio
mis, Japonijos lėktuvai išmėtė 
lapelius, kuriais grumojama 
bombarduoti visur, kur tik bus 
perkirstos japonų komunikaci
jos linijos, . ar bus padarytas 
kokis žygis prieš japonus. Gen. 
Katsųki gi, komanduotojas Ja
ponijos armijos šiaurinėje Cbi- 
nijoje, tvirtina, kad nuo pa
čios Chinijos valdžios priklau? 
sys, ar Japonija ves karą vi
soje Chinijoje.

Japonų žinios tikrina, ‘kad 
centralinės Chinijos kareiviai 

’jau atvyko į Kalgan, į šiaur
vakarius ntfo Peiping. Kartu 
bandoma reorganizuoti ir 29- 
tą .Chinijos' armiją.

Amerikos vėliavos, kulias 
japonai pagamino pardavinėji
mui po 50c, dabar parsiduoda 
po kelius dolerius, nes ameri
kiečiai jas nori iškabinti ant 
savo namų, automobilių ir ve
žimų, pasitikint, kad japoiiai 
nedrys užkabinti Amerikos ve-

Pataria amerikietėms apleisti 
šiaurinę Chiniją
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DABAR TIK GRIUVĖSIAI — Vaizdas moderniško Tientsin miesto kvartalo, iš 
kurio dabar liko tik krūva griuvėsių. Atakuodami miestą iš oro, japonai bombomis 
užmušė tūkstantius žmonių ir sugriovė visą eilę brangių ir moderniškų namų.
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Atstovų butas vilki
na svarstymą darbo 
vai. ir algų biliaus

WASHINGTON, rugp. 2. — 
Atstovų butas, nežiūrint sku
bėjimo pravesti administraci
jos programą ir išsiskirstyti, 
vis dar vilkina su svarstymu 
darbo valandų ir algų biliaus, 
kurį senatas jau yra priėmęs. 
Atstovų butas tą - bilių svar
stys gal tik ateinančią savai
tę.

Kongresas per pastaruosius 
šešis mėnesius nieko neveikė 
ir dabar į dvi savaites bandys 
atlikti tą darbą, kurj (turėjo 
atlikti per tuos šešis mėnesius, 
bet laiką praleido tuštiems gin
čams.

Rusija protestuoja 
dėl išplėšimo Rusi

jos konsulato

NANKING, rugp. 2.—Jungt. 
Valstijų konsulas Tsinanfu 
mieste patarė visoms Ameri
kos' moterims’ ir” vaikams tuo- 
jaus apleisti Shantung provin
ciją ir vykti į Tsinanfu, ar į 
Tsingtao sportą.

Japonai gi skubiai krąustosi 
iš Yangtze klonio, pirmiausia 
rūpindamiesi išgabenti moteris 
ir vaikus. Japonijos konsula
tas Chtfngking mieste uždary
tas.

Chinijos diktatorius gen. 
Chiang Kai-shek išvyko į Ku- 
ling pasitartu su gen. Pai 
Ching-hsi, pietinės /Kvvangsi 
provincijos vadu, apie sudary-

Chinijoš 
šiaurinės

Japonija ruošiasi il
gam karui su 

Chiniją
kon

mą vieningo visos 
fronto dabartiniame 
Ghinijos krizyje.

lėktuvųJaponai, padedami 
artinasi prie Paotingfu

Japonijos lėktuvai pasidarė 
labai veiklus. Jie bombardavo 
Chinijos kareivių traukinius, 
taipjau bombardavo Pingyuan, 
ant Tientsin-Fukow geležinke
lio. Apšaudė'ir Chinijos bara
kus Tehchow, 
yincijoj.

Shantung pro-

svarbų geležin- 
centrą

30 pasigendama pa
skendus ekskursijos 

laivui

SHANGHAI, rugp. 2. —Ru- 
sija įsimaišė į šiaurinės Chi
nijos krizį, dėlei baltagvardie
čių rusų išplėšimo Rusijos ge
neralinio konsulato Tientsm 
mieste. Rusai kaltina, kad tą 
puolimą sugalvojo patys japo
nai ir tik rusams pavedė jį at
likti.

Rusijos ambasadoriui ChinĮ- 
joj Dmitri Bogomolov užpro
testavo Japonijos ambasadoj 
Nanking. Jis piktai pareikali- 
vo pasiųsti Japonijos armijąi 
instrukcijas daugiau nebelies
ti Rusijos konsulatų. Ambasa
dorius taipjau kaltino, kad plė
šime dalyvavo ir Japonijos ka
reiviai, kurie išsivežė daugelį 
svarbių dokumentų.

Japonai gi sako, kad tai yrą 
įžeidimas, nes Japonijos karei
viai puolime nedalyvavę. x

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
biskį vėsiau į vakarą.

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

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
8:06.

Garsioji Mae West Ispanija reikalau- 
yra Mamie Šatkienė sianti sankcijų prieš 

Italiją ir Vokietiją
HENDAYE, Franci jo j, rugp.

2. — Ispanijos valdžia Valen- 
cijoj paskelbė, kad ji pareika
laus tautų sąjungą paskelbti 
sankcijas Italijai ir Vokietijai 
už jų rėmimą Ispanijos suki
lėlių.

Sukilėliai gi reorganizavo sa
vo kabinetą ir eina prie atstei- 
gimo monąrchijos. Bet . ji ^ne
bus at.steig.ta ' iki nebus užsi
baigęs..karas. '

Sukilėliai skelbia nedidelius 
laimėjimus trijuose frontuose. 
Bet į vakarus nuo Madrido 
mūšiai yra apsistoję. Lojalis- 
tai, yra patenkinti pasėkomis 
tų mūšių, nes juose sukilėliai 
aplaikė labai didelių nuosto
lių.

ATHENAI, Graikijoj, rugp. 
2. — Prie Piraeus uosto į gry- 
štantį ekskursinį laivą įvažia
vo kitas laivas ir perpiovė jį 
pusiau. Mažiausia 9 žmonės 
žuvo ir 30 žmonių pasigenda
ma. Jie irgi veikiausia yra žu
vę.

Kongresmanas Sulli- 
van išrinktas Tamį 

many Hali vadu ‘
NEW YORK, rugp. 2.—Kon- 

gresmanas Christopher D. Sul- 
livan tapo išrinktas Tammany 
Hali vadu, vieton mirusiojo 
James J. Dooling.

’Tammany Hali yra pasižy
mėjusi suktybėmis New Yorko 
miesto demokratų organizacija, 
valdžiusi miestą per daugelį 
<6tV.

Ji savo kandidatu į mėrus 
stato atgaleivj senatorių Cope- 
land (demokratų). Demokratų 
nominacijos taipjau ieško ir 
liberališkas Grover A. Whalen. 
Kitaip nesitikėdamas laimėti 
nominaciją, šen. Copeland no
ri susidėti net ir su republi- 
konais, kurių kandidatu numa
tomas dabartinis meras La* 
Guardia. ' -

Kiek padidėjo alaus 
, gamyba

KAUNAS. — Provizorinėmis, 
žiniomis, šių metų gegužės 
mėn. alaus misos buvo išvirta 
1,264,000 litrų. Pernai per tą 
patį laiką buvo išvirta 778,000 
litrų, šiemet birželio mėn. mi
sos išvirta 2,065,000 litrų. Per
nai birželio mėn. buvo išvirta 
820,000 litrų. Tuo budu šių 
metų gegužės mėn. daugiau 
buvo išvirta, nei pernai tuo 
pat laiku, 62%, o birželio mėn. 
— 151%. Akcizo Šiemet gegu
žės mėn. nors akcizas šiemet 
sumažintas, buvo gauta 36% 
daugiau nei pernai, o birželio 
mėn. — 98% daugiau nei per
nai.

-H0LLYW00D, Cal., rugp. 2. 
— Garsioji >mūviu aktorė Mae 
West, gal uždirbanti daugiau4, v 
negu kuri kita aktorė, ištik
tųjų yra Mamie šatkienė. Bet 
ji su savo vyru negyvena ir 
dabar kada Ijis užvedė bylą dėl 
dalies jos turto, tai ji pareiš
kė, kad ji su juo niekad nėra 
gyvenusi ir* jis jai nepadėjęs 
nė kada ji? buvo kalėjime, uė 
kada ji neturėjusi nė vieno do
lerio/- tai v. jį, dabar, ^jis negau
siąs geruojuMš jos nė viėno 
cento.

Ji už Prano šatkaus ištekė
jo 1911 m.- Milwau*kee, Wis. Ji 
tuo laiku \ vaidino Chicagos 
teatruose,; ro Jis vaidindavo vo
deviliuose, po Frank Wallace 
pavarde. Jis ir dabar retkar
čiais tebevaidina vodeviliuose, 
kubmet Mae ,West yra • iškilu
si į pat mūviu viršūnes.

Ką ji darys kai Pranas šat- 
kus-Frank Wallace atvyks į( 
Californiją užvesti prieš ją by
lą dėl pasidalinimu turtu, dar; 
nežinia. Gal j’i pareikalaus per
skyrų, .o gal jį apkaltins už dvi
patystę, nes Šatkus-Wallace 
vėliau vedė kitą merginą, nors 
nuo Mae West nebuvo atsisky
ręs. Antroji Šatkaus-Wallace 
žmona yra mirusi.

TOKIO, rūgs. 2. — Po 
ferencijos su premieru Konoye. 
•in^peratorius Hirohito užgyrė 
labai platų reformavimą Japo
nijos armijos. Manoma, kad 
tai yra pirmas žingsnis pasi
ruošimui prie ilgo karo su Chi
nija.

Keturioms divizijoms liko 
paskirtu >hąu j i {cotnand^otojai, 
kurie turi • plataus patyrimo 
Chinijoj. Manoma,’kdd tūp ruo- 
šiamąši pasiųsti Į šiaurinę 
Chiniją mažiausia dar ketu
rias divizijas 
kios divizijos 
atgabentos į 
te-

Gyvenantys 
liai japonai yra evakuojami. (

Kaip matyt, Japonija ruošia
si paskelbti blokadą Chinijos 
pakraščiams.

Bet svarbiausias Japonijos 
rupesnis yra pinigai. Ji jau se
nai neįstengia subalansuoti biu
džetą. Tad pasinaudodama grę
siančiu karu ji pasiskubino ap
krauti gyventojus naujais di
deliais taksais, nors ir dabar-, 
tiniąi taksai yra veik nepane- 
šami.

kareivių. Pen- 
jau dabar yra 
Hopei provinci-

Chinijoje civi-

Italijos korespon 
tai gryšta Ang- 

lijon

Mussolini gerinasi 
Anglijai

RYMAS, rugp. 2. — Musso
lini asmeniškai tašytame 1aiš- 

’ke, kurį * Anglijos' premietni 
Nėville Chamberlain persiuntė 
Italijos ’ ambasadoriui Dino 
Grandį, užtikrino Italijos drau
gingumą Anglijai.

LIETUVOS ŽINIOS
Bus pradėta masinė 

vežimų gamyba
Kasmet ..visame krašte bus pa

gaminama 8,000 vežimų

Japonai užėmė 
kelių

Peiping žinios sako, kad Ja
ponijos karėiviai be jokio pa
sipriešinimo užėmė Slyansien- 
tin, svarbų miestą prie Han- 
kow-Peiping geležinkelio, kur 
yra svarbios geležinkelio dirb
tuvės.

Nors japonai gabena sužeis
tuosius į Peiping, bet chinie
čių sužeistųjų . teįsileidžia ir 
daugelis sužeistų chiniečių žu
dosi, nesulaukdami medikalės 
pagalbos ir maisto.

Baltagvardiečiai iš 
plėšė Rusijos konsu 

lutą Tientsine
Audinyčių streikas 

Kanadoje

RYMAS, rugp. 2. — Italijos 
korespondentai, kurie buvo at
šaukti iš Londono pradžioj ge
gužės mėn., dabar vėl gryšta 
į Londoną. Juos Mussolini bu
vo atšaukęs dėlei Anglijos laik
raščių labai nepalankaus atsi
liepimo dėl Italijos kareivių 
pralaimėjimo Ispanijoje. A

kaipAmerikiečiai Peiping 
kalėjime

Peiping yra apsuptas japo
nų, kurie jame šeimininkauja 
ir uždarė Peiping vartus, taip 
kad esantys Peiping amerikie
čiai ir kiti sVetimŠaįiai dabar 
yra kaip kalėjime.

Japonai rodo, didelį nuožmu
mą, neleisdami dagi ir paša
liečiams gelbėti sužeistus chi- 
niečjus. į ,

✓ ,

Japonai nepaliauja gabenę 
vis daugiau1 kareivių į šiauri
nę Chiniją. Tuo tarpu chinie- 
čjaį tukstančiąis bėga į pie
tinę Chiniją, pasislėpti nuo 
karo baisenybių.

• “kiangsu provincijoj ištiko 
žem§s drebėjimas, kuriame žu
vo 29 žmonės,* •

TIENTSIN, rugp. 2. —■ Apie 
20 “baltagvardiečių” rusų iš
plėšė Rusijos generalinį konsu
latą, Japonijos kareiviams ra
miai žiūrint į plėšimą. Puoli
kai susidėjo konsulato archy
vą į trokufs, o langus ir rakan
dus išdaužė ir sulaužė.

Konsulate* nieko nebuvo, nes 
konsulato štabas pasislėpė An
glijos koncesijoj. Generalinis 
konsulas Smirnov jau iškalno 
buvęs informuotas apie ruošia
mą puolimą ir žinąs visų puo
likų vardus. Jais vadovavęs 
Japonijos apmokamas šnipas.

Okla.,'
Gerald Lee Smith, 

26 m., nuėjo į aliejaus kom
panijos raštinę, kur dirbo jo 
žmona, paleido į ją vieną šū
vį, tada atvyko' į savo uošvės 
namus, kur per langą paleido 
kelis šuvius, vietoj nušaiida- 
mas uošvę ir sužeisdamas įjos 
seserį;; Tada j is parvažiavo na^- 
lino ir pats nusižudė. Priežastis 
— šeimyninė nesantaika.

MONTREAL, Que., rugp. 2. 
-V 7,000 darbininkų, kurie dir
ba astuoniose audinyčiose Do
minion Textile Co. ir jai pri- 
klausančioj Montreal Gottons, 
liko pašaukti į streiką. Streiką 
paskelbė Katalikų Federacija 
Tekstilės Darbininkų, priklau
santi katalikų sindikatui. Rei
kalaujama algų pakėlimo ir pa
gerinimo darbo sąlygų.

Pašalino iš biržos

12 žuvo potvyny Fi 
lipinuose

MANILA, P. I., rugp. 2. — 
Po smarkių tropikų liūčių ke
liose provincijose 150 mylių il
gio ir 50 mylių platumo plote 
ištiko potvynis. Potvyny žuvo 
mažiausia 12 žmonių. Vis dar 
tebesitęsiantis lietus labai tru
kdo nukentėjusiųjų 
darbą.

SAN FRANCĮSCO, 
rugp. 2. — Anglijos

šelpimo

WASHINGTON, rugp. 2. — 
Securities komisija pašalino iš

OKLAHOMA CITY 
rugp., 2. -

Gal., 
prekių 

laivas Essex Manor, kuris veža 
ir 40 pasažierių, šaukiasi 
gęlbos, nes jis Japonijos

trijų biržų, kurių ųariu jis bu- kraščiuosė užvažiavo ant 
vo, Michael J. Meehan, buvu- los ir prakiuro. 
s{ laikraščių pardavėją, bet su- r-------- -------
sikrovusį/ milionuš spekuliuo- TROY, N. Y., rugp. 2

neteisėtas manipuliacijas
' >■ t I ’ ‘ 11

pa
pą- 
uo-

jant biržoj. Jis pašalintas už'šiandie po ilgos ligos mirė 
neteisėtas manipuliacijas. Wiįliam B, Gillette, 73 metų, 

———-—r— garsus piešėjas.
MILWAUKĘĘ, Wis., rųg p.! ------- ——-

— Iš Menominee upelįo,'

lavonas išgėdintos ir pdsmąug- smaugta savo tenementinip na
tos 11 metų mergaitės Joyce mo rūsy ir išgėdinta. Policija 
Roberts. ieško piktadario.

2. — Iš Menojninęe upelįo, NEW YORK, rugp. 2.-8 
ties Granville, liko išgriebtas metų' Paula Magagna liko pa-

KAUNAS. — Atitinkamos 
mtfsų įstaigos yra susirūpinu
sios ūkininkų vežimų pageri
nimu, nes dabar tie vežimai 
yra nevienodi it nevisuomet 
atitinka reikalavimus ūkinin
kams. Nutarta steigti vežimų 
gamybos centruose (Varniuo
se, Jonavoje, Salake ir kt. vie
tose) padarinės miško medžia
gos valdinius sandėlius medžia
gai laikyti ir džiovinti, kad bu
tų gąlima meisterius aprūpin
ti sausa vežimams gaminti me
džiaga. Padarinės miško me
džiagos sandėlių steigimą ir 
administravimą numatoma pa
vesti patiems tos medžiagos 
vartotojams, suburus juos į 
atitinkamas arteles, draugijas 
ar sąjungas. Varniuose kasmet 
pagaminama apie 2,000 veži
mų ir visi jie tenka tik Že
maitijai. Po ’ tiek pat dar .tu
rėtų būti pagaminama Aukš
taitijoje ir Užnemunėje. Tuo 
budu iš viso vežimų gamybos 
centrai kasmet pagamintų apie 
6,000 vežimų. Prie šio skai
čiaus dar reikėtų pridėtį bent 
2,000 vežimų, pagaminamų at
skirų meisterių. Tuo būdų me
tinė gerų ir patogių vežimų 
gamyba Lietuvoje turėtų siek
ti apie 8,000.

/ MASKVA, rtfgp. 2. — Ę. 
F. Kaitanov nušoko parašiutų 
iš 9,800 metrų (apie 32,150 
pėdų) aųgštumos. Tai esąs pa
saulinis rekordas.

SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Pradedant su" LIEPOS 4 
diena ,ir baigiant RUGPIU* 
CIO 81 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
uždaryta.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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Kas duodama lyg tai bięd 
niemS—suvalgo ponai, o varg 

šai savo lėšomis gelbsti > 
savubsiiis betiltas

Jeigu? tikėti, kad DULRas 
turi gteras intencijas remti už
sienių lietuvius, tuomet tik jo 
nesupratimu Argentinos lie
tuvių kultūriniai tautinio ir 
socialinio gyvenimo gdli būt 
pateisintas bereikalingas lėšų 
siuntimas iš Lietuvos.

Lėšos siunčiamos neva varg
šų pagelbai, bet jas visų metiį 
eilę rijo klerikalai, o dabar 
jos metamos nevykusio “Išvien” 
leidimui, kuris ant kiekvieno 
žingsnio falsifikuoja Argenti
nos lietuvių visuomeninio dar
bo istorija. Jis bandė pataikant 
demokratams, bet kada šelpė
jų tapo priverstas pasipuošt 
pono Smetonos abroztt—vis
kas paaiškėjo . ..

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” smarkiai kritikuoja dvi
veidę “Išvieno” politikų ir kai 
ha apie lėšų panamas, kurias 
dabar, perėmęs nuo kunigų, 
vykina “Išvien”.

Kalbėdamas apie lėšas ir 
konsultatus “A. L. Balsas” vie
name editoriale sako:

Bet pietinėje Amerikoje pa- 
šalpinių lėšų panamos visiš
kai nejudinamos. Virš ketvir- ■ 
tadalio milijono Lietuvos litų 
kriminališkai išteriota buvu- 

t 

šių “lietuvių namų” ir sektan
tiškos spaudos šelpimo pre
tekstais, visas panamas apro
buojant buvusiam Atstovybės 
sekretoriui Povilui Gaučiui- 
Jokios atskaitos niekur nepa
skelbtos, o kaltininkai, vieton 
atsakomybės, gauna paaukš
tinimus; Bereikalingas ' lėšų 
siuntimas iš Lietuvos tebeeina 
ir dabar, ne vien kunigų išlai
kymui, bet ir sektantiškos 
spaudos šelpimui. Riebias li
tų sumas kas menesis gauna 
‘Lietuvis’ Brazilijoje ir ‘Iš
vien’ Argentinoje. Visokių lė
šų “likučiai” tiems orgauėtns 
sukišami, Pietų Amerikos lie
tuvių savystovaus kultūriniai 
tautinio veikimo sabotažavi- 
mui ir visuomenės demorali
zavimui. Prie deinokratiškds 
respublikos neturėtų 
kuotis monarchistinės 
lės liekanos!

sauvd-

JUOKAI
r y.- .

to būdamas visiškas bemoks
lis ir abndrmalus yra ^eras 
šų dorotojnms. -

lė-

HŠNfekEŠiAt
“Kų, tamsta nori už to žmo

gus savo dliktėhį išleisti. Jhk 
jis septynerius metus kalėjime 
sedėjb!”

“O, 
sakės

“Jis btivo tiešidg sužavėtas 
ir pasakė, kad Vis daugiau 

Vihiei, kad tu esi hkpdietas”.

koks 
tik

Lėšos ir Mokyklos
Mokykla privalo būti laisva 

hilb visbkidš politikbš; kitaip 
ji tieblis mokykla, b tik poli
tinių džiunglių skyrius, kuria
me nuodijama jaunos musų 
augančios kartos sielos.
Kada apie lietuvių mokyklų 
Betisse telkėsi klerikalai, mo
kytojavo jų žhfiogūš, taipgi be- 
cenzis Vi. Pupienis. KleHkalų 
organas “švyturys” vis gyrė
si, kad “Mindaugiečiai” išlai
ko tų' mokyklų. Matomai dėl 
to nepamatuoto gyrimosi Lie
tuvos u. r. ministerija atsisa
kė išmokit Piipieniui virš 600 
pesų jam priklaiišonios algos, 
nors Atstovybės žmones jį į 
ten mbkytojduti pasiuntė-

Visa tai žino ne tik tėvai, 
bet ir jų vaikai. Jie taipgi ži
no, kad Argentinoje yra ceil- 
zuotų pr. mok. mokytojų ir 
aukštesnį mokslų išėjusių lie
tuvių, bet jie neleidžiami mo
kytojauti, nes jie ne fašistai 
ir neklerikalai. Ši “politika” 
kartų reikėtų užbaigti ir gau
namas iš Lietuvos pašalpines 
lėšas sunaudoti naudingai— 
mokykloms, pavyzdingoms mo
kykloms ir tik mokykloms ?

PAŠVENTINO PAMINK
LU — Misš May peršhing, 
gehtei-dib jbhh J. Peršhingb 

V ,1 r ■ .1 ’

sesuo, k tiri atstovavo Ahie- 
rikų įiaŠvėiltiiliiilė pamink
lo Montfaucon,’ F.rancijoje. 
Paminkslas buvo pastatytas 
Otniihčiai J. V. kareivių, ku
rie žuvo Frahcijbje laike 
bidžiojo Karo.

Acme Phdto

Matykit Septynias Elektrikines 
Ledams, Kurias Pasirenka

3 Iš 4 Pirkėjų
... i ■ . - • ' - • ■’«* an.-.O’i ■■

. ■ ! ?. ’UJ i

Visos šudėtbš viettbj parankioj paiodoj vidūriūieSČio 
ir ūpyilhkių

Kur einama? i
Tuo tarpu, kada vėjais iš

mėtomos milžiniškos litų su
mos, nėra lėšų ligoš ir rfelat-’ 
niių prislėgtoms lietuvių dar
bininkų šeimoms pašelpti, gy-‘ 
dyti ar palaidoti. Tatai atlie-j 
ka^&ti sektantams nepriklaU-j 
santi musų visuomene ir jbs į 
sutvertos, oficialistų boikotuo-! 
jamos organizacijos, bei pa-i 
čių išeivių pastangomis lei
džiamoji spauda, kuri sektan
tų šelpimu bandoma žudyti. 
Bereikalingas Lietuvos lėšų 
siuntimas sektantams, biuro
kratiškas Lietuvos išeivių skir
simas į sūnūs ir posūnius 
įžeidžia kiekvienų Lietuvos li
kimų branginantį jos sūnų. 
Ne tėvynės mylėtojai, bet para
zitai yra tie, kurie tik tol lea-' 
liški ir patriotiški, kol litai j 
jų delinonus krinta.

Lėšos reikalingos vien tik 
mokykloms. Bet ir mokylbse, 
ypač Argentinoje, vykinatna 
baisi parodija. Iš mokytojo 
nereikalaujama, kad jis butų 
kvalifikuotas ir doras peda
gogas, beb bi tik butų sektan- 
tinės spaudos platintojas, če
kistas! Negali būt didesnio 
mokyklų išniekinimo, kaip o- 
ficialistų protegavimas višiš-: 
kai ųetinkančio auklėjihiO 
darbui Antano Repečkos, kom
promituojančio mokytojo var
dų A. Smetonos vardo moky
kloje Berisse. Bet jis vikriai

KrautuvėseCommoriivėalth

lW<>8

* F,ilGll)AiĮįį J
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f. easy
TO BUY L

Payln small moirthty 
amountš wlthvour 

. Electric Service >

Jdū iš

• Jiįis sUidiiptasit laike ♦ ■, ■. jus šti- 
taupinsit pinigų... jus busit geriau 
patenkinti, jei pamatysit šias septy-

‘ ■ e.

nias vadovaujančias ledatthes vie
noj didelėj parodoj. Daug skirtingų 
mierų ir modelių, platus kainų skir
tumas. Jus rasit elektrikinę ledaunę 
tikrai atsakančią jūsų reikalavi-
mam.

commonureaiTH edisor 
ELECTRIC SKOPS

DOWNTOWN—72 W. ADAMS ST. —132 S. DEARBORN ST, 
Telephone RXNdolph 1200, lotai 66

4562 Broadway 4231 W. Madlson St. 652 W. 6Srd St.
4833 Irvlog P*rk Blvd. 4834 S. Aihland Avė. 2950 E. 92nd St.
2733 Mllvfdvkee Avė. 11046 S. Michigan Avė,

lį 10 4 ••• Ir Z ■—n lt 4/JKei 11 */¥ 4 tli TY1 Ji shvrtai <6 P-tn

ŠEŠTADIENIAIS RtlGFlUČIO MĖNESI

Phone CANAL 6132

DR. S. BIEŽIS 
..GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Streėt

Valandos! nUb 1—3 ir 7—8 
Seredonais ir nedėl. pagal sutartį •; 
Rez. £631 So. Califomia Avenhe

Telefonas Republic 7868

SONOTONE Air coBditl()ned
66 E. Van Buren Vidudienis iki 

vidunakčio
• .• 25c iki 2 P.M.
“ A ~ >Profesoriaus pusryčiai

iššibkŠfeęs ptblfėsdHdš priei- 
štSlo papusryčiauti 

kartu su žmona. Paima pabu
čiuoja kiaušinį ir pota kartų 
pakšteli Su šaukštuku žmonai 
į. galvų.

■■ rta prie
jis apgavikas! Man 
penkerius tfesčdS-

Nustebinantis atidengimas Šnipų 
.^Sovietų Rusijoj v

- “F0RWARD”
KimtJMt,yaiateios IŠFASrUOS 

iŠ karo lauko 
______________________J

ŽINIOS — iŠ karo lau 
Loj'Alisliiičje Ispanijoj

rhfes jati“O tyt, ritas jau sbjptyhidš 
(lieiibš kaiį> Vfedę ik kiš 
tūihs lų taM ŽiUpihį VaigdHi^. 
Ai* tii hėįaietiihi kų kitų į>ū- 
tic'kti?”

“Aš visų laikų itiėįiiita kų 
dūks kitii, Bįjt Vis tas įtats Šiū- 
įūhks iŠėihŪ!”

‘‘Ipbiie . tiikęklbktaŪ, nokėčiali 
gūtAi jpbkų. ŪtaiiiĮ ^tetdgų: tai- 
BdibiVė ik kyUj rbikia

“k:^š iūfeitį ■ htdšidgų tibta- 
— ^taiiktaū. -dikbttt^ 

kiuM. j . *' ( "...

— Air tli UUdiėi aht kelių, 
kdi Un^UŽitai Bldihytei jų

— to h'eį^Ujaif pada-

— Kddiii
— Kad ii aftt jd sudėjo.

ką<l gro- 
tubų na-

Pataisyk Stogą ir 
ilYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.

Leonas Rbbfing Cb.
3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Scrėeped) ..... ............. tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ............ ..... ..............
• * A ’/y" ,

. “Vatai* aš įjatbiižidū tė-kūi ; 
tų jtaėittų, taHiį tū ihūh įtai*Ū- 
Šėi”> šakd tažadėtinė ^avB šit-} 
žadėtihiūi.

“Iš tikriįiūt Ii* kų jis tasū- 
ke?” klausia šis. .

/■ tek AHMitArtF *
SĖtkiuŠ SOptH cfcteAGOJE

8262 Ąve
Telefonas Sdtlitt cfttbAtttt 0537

IšBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
' STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VĖRČIAMES TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLĖSĄLE. IR. RETAiL DYLĖRIAI

ANGLIES IR KOKSO .
Kiemas: kampas 38th St. ir Califorma Ave
v .......... ... Tel. Vitgįni^ 2828 ■ ......... rC1-.XM

John F= Eudeikis
■ į .. ■■ .' k -į“' ' ' ! ’ < '

SENIAUšiįV IR DIDŽIĄJĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBULANejĖ1'
' •IiIRSĄ IK NAKTĮ ' ' '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

i *■' t • i •
4605-07 ■ Šo. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield AVeriue

Tel. .r..Af A YETTE 0727

• koplyčios visose

v ' » I , A • % < -• -i » ■ b

KlaUšykiie niiisii Lietimų radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 Vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

Pi ŠALTIMIERAS.

1

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraiistom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti
3406 SOUTH . ___ __ ____
HALSTED ST. | WESTERN AtE.

Yards 3408’ r.... .' v; »

ar toli.
| 692] SOUTH

Hemlock 5040

ADVOKATAI

-----------r, Į ■ I , 1 ' -J '■ '• ' ■ J- ■ ■ ■   —   — 

Laidotuvių Direktoriai
■ NAliiAi. .

Chicagos, j
Cicero 1

Lietuvių ■
> LaidotitVių 1

Direktorių T
Asociacijos

Ambulance 
k Patarnavi- 
k mas Dieną 
B ir Naktį 
M
-F TURIME 
y KOPLYČIAS 
1 / VISOSE MIESTO 

DALYSE. •

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

JvUULkVlČĮŲS
4348 So. Califomia Avenue pilone Lafayette 3572

a. Masalskis .
3307 Liiuanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

' . i. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46įh Street Phone Boulevard 5566

.   -.u-   n. >'m > <i kii i*»m į   —— ■ —.   -n.   ,    . i. i M »,i ...

S. MiSKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

..... ...................     ■ I , , Į Į V, ..........  Į.,,,.............  ,

3354 So. Halsted Street

tb^34 Š. Miciįigan Ąve.

LAČRAWICZ ir sūnus
2314 YVeSt 23rd Placė ■ Phone Canal 2515
SKYRIDS! 42-14 EHHt 108th Street Tel. Pullhian 1270

JUOŽAPAS EUDEIKIS IR tfeVAS
WeŠterh

Tel. Puliman 5703
<■■ II I. i (u l<  ............................ .  , , „ ,1.. ,

Ofiso Tol Boulevard 5913 
nu PFDT A CH JLr JLw« JL>JLJ JAi A *1 
756 West 35th St.

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

Nfedeliomjs Vagai sutartį
Rež. 4910 SO. MIC&1GAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
ReaHenfee Tel. BEVERLY 8214 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos-r-9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277

A. Montvid, M. D
West Towh State Bfcnk Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 do piptų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Telefohas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephdhe: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

1824
3395

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1Ž30

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

DR. VAITUSH, OPT
Mah6 20 ihetų pthktikaviihas, 

. jūsų garantavimas.
bpiomfe.trically Akių Specialistas
Palbngviha akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

• Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

' DĘNTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo . 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

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. STKIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

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

' ’ DĘNTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas 
Rhysician-surgeon 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 Sb. Halštfed St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. KERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
, Rezidencijos telefonai: . •

Superior. 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASBLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vąl. Nedėk nūd 10 iki 12
Rez. Telephonb PLAZA 2400

Garsinki lės Naujienose

‘i
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Tėvas “pavogė 
savo dukterį

Suimtas iš orlaivio belipant

Sekmadienį atskrido orlai
viu iš San Francisco John M. 
Hayes, 33 metų amžiaus, ku
ris kaltinamas savo dvejų me
tų dukrelės grobimu. Su juo 
buvo ir ta dukrelė. Tėvas areš
tuotas, o mergaitė pavesta St. 
Vincent prieglai/dai prižiūrėti.

Teks kovoti prieš išdavimą
Varantą už .kūdikio pagrobi

mą išpirko San Francisco j j c 
uošvienė C. E. Prendergast. 
Bet, dabar jam teks kovoti dar 
ir už tai, kad gauti teisės čia 
pasilikti. Išdavimo prašymas 
gubernatoriui jam paduotas ir. 
jei kiaip, gali būti, ir išduotas 
"Uošvienės užmačiai, kaip sako 
Hayes, nėra vien tik dukters 
pasilaikymo noras, bet kur kas 
didesnės reikšmės turi fina n 
siniai reikalai. Mat, dalykas 
sukasi apie pinigus, kurių su 
ma siekiasi $200,000 vertės 
turto.
žmona pasimirė, nesulaukusi 

skyrybų teismo
Hayes jau buvo su žmona 

išsiskyręs, žmona jau buvo už
vedus! ir skyrybų bylą, bet pa
simirė visai nesenai, bylos ne
sulaukusi. Nuo tada uošvienė 
ir paėmusi mergaitę auginti. Ji 
sako, kad tėvas nesugebėsiąs 
mergaitę išauklėti.

Jis turi vištų ūkį netoli Mah- 
wah, N. J. Jo motina pasky
rusi jam $15,000 šiai bylai ve
sti.

Klovainiečių Kliubas 
Atšventė Savo 
Metinę Šventę

Kliu-CICERO.—Klovainiečių 
bas , tik ką atšventė .savo ihė _ *- ■ ‘ » »■ .. ibi w ■*!. Jį TjJ f.tinę šventę. Ta proga turėjo 
ir išvažiavimą. Nors lietutis ir 
pakrapino kiek, bet tai tik 
menkniekis, lyginant su to iš
važiavimo smagumais.

Suprantamas, kad oro nepa
stovumas daug ką sulaikė na
muose. Tačiau, tie,‘ kurie ne
pabūgę to lietaus, nuvyko į iš
važiavimą, nesigailėjo. Dar ir 
dabar kiti tebekalba, kad “tu
rime surengti ir kitą išvažia
vimą”.

Tai labai galimas daiktas, jei 
tik diduma reikalauja.

Grįžta Po Vakacijų 
Western Electric 
Darbininkai

West- 
darbi-

' CICERO. — Diduma 
ern Electric dirbtuvių 
ninku jau grįžta po ilgų vaka
cijų darban, bet dalis dar lau
kia, o daif kita išeis vėliau. Se
nesnieji darbininkai gauna po 
3 savaites vakacijų.

Prie vakacijų prisideda ir 
biznieriai, štai Liberty taver
nos vedėjas p. J. Kavaliaus
kas ir vyksta pailsėti. Jis su 
savo sunumi išvyksta į Michi- 
gan valstiją, o biznį prižiūrės 
p-ia Kavaliauskienė. Jai biznis 
gerai sekasi.

Gaisras Vidmiesčio 
•Teatre

m

SUĖMĖ TĖVĄ Už DUKTERS PAGROBIMĄ — John 
M. Hayes, Mahwah, Ncw Jersey turtuolis, kurį Chicagos 
policija suėmė už dukters “pagrobimą”. Nuvykęs į San , 
Francisco, Hayes atėmė savo dukterį nuo uošvienės ir 
sodo į keleivinį lėktuvą kelionei į rytus. Chicagos poli
cija Hayes suėmė kai lėktuvas nusileido vietos airporte 
išleisti kai kuriuos keleivius ir pasiimt daugiau gazolino.

Sekmadienį atsida
rys Chicagos Jubile 
jine Meno Paroda

Daugiau kaip 300 artistų 
stojo darban

Ateinantį sekmadienį atsida
rys Chicagos Jubilejinė Meno 
Paroda. Paroda atsidarys Navy 
Pier ir veiks iki Darbo Die
nos.

Į parodą buvo pakviesti vi
si Chciagos mokyklų meno ar
tistai. Dar galima įstoti ir da
bar. Bet, tik iki trečiadienio. 
Po to, nei vienas pareiškimas 
nebus priimtas. Iki šiol jau pa
duota daugiau kaip 300 meno 
artistų pareiškimai.

Parodą atidarant, kalbės ju- 
bilėjaus meno komiteto pirmi
ninkas Chauncey McCormick.

Plėšikai Paėmė 
$4,500, Bet Daugiau 
Nebenorėjo

McFadden
3210 West

savininkus 
žemės, plė-

Keturi maskuoti ir ginkluo
ti plėšikai vakar apiplėšė auto
mobilių sandėlį, 
Motor Sales, ties 
Jackson Botrievard.

Suguldę firmos 
ir tarnautojas ant
šikai pradėjo tuštinti registe- 
rius ir saugiąją kasą. Užtiko 
jie keliasdešimts tūkstančių 
dolerių pipigais ir čekiais, bet 
paėmė tik $4,500. čekių ne
ėmė. 1

Sekmadienio vakarą ištiko 
gaisras ‘ State-Harrison teatrą, 
546 S. State gat. Gaisras kilo' 
iš projekcijos kambario maši
noms užsidegtas. Nuostolių pa
daryta apie $2,000 vertės. Nu
kentėjo mašinų operatorius ir 
vienas ugniagesys. Operatorius 
apdegė rankas ir veidą bandy
damas 
gesys 
teatre 
vienas

užgesinti ugnį, o ugnia- 
sužeidė akį. Publikos 

buvo apie 300, bet nei 
nenukentėjo.

k

Garsinkite “N-nose

RAS H

1000 DURŲ
Regulinrės 

$450 
Vertės

$2.25
: 6-x panel 
eglės durys 
Geriausios 
perkamos už 
pinigus.

pane/s '

PUIKIAUSIOS, VISAI 
NAUJOS 2x4’s 

No. 2 ir geresnias, švarus 
tiesus atakas visų ilgių. 
Geltonoji pušis—$40 ver
tės!

2 % c Linijinė Pėda 
Už xvud
Lentos Pėdų  ....... V am

■>... »

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DĖKLAM ATOR 1 U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų', 164 
puslapių knyga .... ■ **

No. 69—EILES IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų/ 83pus- OC0 
lapių knyga .

No. 70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo
kanti eiliavimo, tas ųeat- 
sigerės šia 105 
pusi, knyga . ww

Užsisakydami prisiųskite 
nioney orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

Minimum Alga Skal- Policija Puola 
byklų Darbininkėms Ligoninę Už 
$11.20* Savaitei Morono Pabėgimą

y \
Morono Thomas Zilinski pa

bėgimas iš Kankakee ligoninės 
Chicagoj sukėlė, galima saky
ti, tikrą audrą. Policija ypatin
gai užsipuola ligoninės prižiū
rėtojus už t6i, kad jie nepra
nešė policijai apie morono iš 
ligoninės pabėgimą.

Policija sako, kad jai nebu
vo pranešta apie pabėgimą, 

• nors jis jau per dvejus metus 
i laisvas. Ji apie jį patyrusi tik 

bų minimum alga panašioms ta(la> kada j; gavQ pakvietim? 
darbininkėms bus $10. gelbėti jo užpultų devynių me-

Valstijos darbo departamen
tas paskelbė dekretą, kuriuo 
pasiremdamas Illinois valstijos 
minimum algų įstatymu mote
rims ir vaikams, nustato $11.20 
savaitinę algą Chicagos skal
byklų darbininkėms.

Tai yra minimum alga, ku
rią skalbyklos privalo mokėti 
darbininkėms už 40 valandų 
savaitę. Toliau už Chicagos ri- •

BUDRIKO
RAKANDU 

KRAUTUVĖ
pasiūlo jums šias 
moderniškas skal 
byklas po 
S4950

darbininkėms bus $10.
Darbo departamentas netru-’ tų mergaitę. Tai atsitiko penk- 

kus paskelbs panašius dekretus, [tadienį, jo gyvenamam name, 
paliečiančius grožio salionų ir prie 1839 S. Loomis 
spaghetti ir makaronų fabrikų 
darbininkes.

i gatvės. 
Jis tą mergaitę 'per penkias 
valandas kankino ir išgėdino.

ir aukščiau, mo
kant po $1.00 į 

savaitę.

Michael Igoe Busiąs
Paskirtas Federaliu;
Teisėju i

Illinois senatorius Washing-i 
tone James Hamillon Lewis va-1 
kar paskelbė, kad pagal Tedera-; 
lių teismų perorganizavimo įs-' 
tatymą, kurį kongresas dabar 
svarsto, Illinois valstijai bus 
paskinti trys nauji teisėjai.

Tarp stipriausių kandidatų 
teisėjo vietai yra dabartinis fe- 
deralis prokuroras Chicago j e, 
Michael L. Igoe.

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rvš.'ms. 
BODY BRACęS, E L A S T I C 
ŠTOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam šp cialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kuriui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydų, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Aukščiausios
00-sv.
vertes.
kaina 
75-sv.
$2.15
Musų 
35-sv.
$1.15 vertis. Musų
Barret 14 ir 15 sv. roof-fett .... *1.65$2.35 vertės

_ l'_ j Kokybės 
NĖRA ANTRŲJŲ

rolis. Regul. $3.35
Musų $1.69
rolUj įlegtaliarės

vertes. $ f Efl
kaina" tik ..^*"**w 

rolis. Regul i a r ė s

VONIOS 
Vertės iki $18, kiekviena

$6.50

Wallboards
— ysS Naujos 

1c 
Kvad. pėda 
Visų mierų 
arkušuose 
iki 4x12 
pėdų. Auk
ščiausios ko
kybės 4c. 
vertės.

k +

VISAI NAUJOS
1x6 LENTOS į 

1x8 LENTOS 
Apdengimui, po pudingai, 
stogam ir tvorom. $42 ver
tės ! Visų

100 Lentų l’edų $2JMk_ 
Uz JLOuu 
Lentų Pėdų $25

VIDAUS IR IŠORIO MALIAVA 
—VISŲ SPALVŲ — $2.25 vertės, 
$1.25 galionui

PLYW00D — VISŲ MIERŲ ARKUŠAI
Col., 3 Ply Fir Panelės—Geriausios Gaunamos ffft < #

4 pėdų x6 pėdų NIEKUOMET NESIŪLYTOS ŠIA < 1/0 T KjAD.
4 pėdų x7 pėdų KAINA PIRMIAU ■■ / PĖDAI
4 pėdų x8 pėdų z

ASBESTOS BACK
WALL TILE

Keasbey and Mattison 'gar
sios išdirbystės. ReguiiurS 
65c\ kvad. p&da

KVAD.
CiVV PĖDA

8” SHIPLAP
No. 2 ir geresnės rųšiea. 
Niekuomet pirmiau nesiū
lyta tokiu žemu kaina!

Rėguliarės
Vertės $’>0.00
Už 1OOO Lentų Pėdų

■ | 2x4? 2x6, 2x8
Puikios rų š i e s Ilemlock. 
Naujas, švarus atakas. Vi
sų ilgių.
/Rėguliarės 4.04) 
$37.50 Vertės^CO*

Už 1000 Lentų Pėdų

INSULATING BOARD 
Jūsų atikui, garažui ir už
pakaliniam porėtam. Aktu
aliai žemiau kaštų.
Kcguliarės . af */2 Kvad.
4c Vertės | W Pėda

STEEL
Geriausi Visai
Vertės 
Kiekvienas

SASH
Nauji $G.OO,

$|.75

TVOROS IR VARTAI
Geriausias naujas Amerikos
Plieno ir Dratų Aptvėrimas

Iki (ic ■ Lln.
Vertės G Pėdav .

GERIAUSIAS ROOF 
50c vertės po 370 
galionų kenuose.
Nauji 7 pėdų CEDAR 

VIENAS .

COATING, 
galionui 5

STULPAI

Rockwool Batts—geriausi insulia- 
virnui, kokius pinigai gali pirkti, 
15 per 1'8 colių. 12 batts kartone, 
padengia 24 kvad. pėdas. ŠpecFa^ 
liai tik už .............  $1.12

4,000 RYŠULIŲ — LATH 
ryšuliui ................ ......  15£

NAUJAS IR VARTOTAS STEEL 
FENSING ir DECKING. Pirkit 
savo kaina! -  ... ------- -r-- -- ---------- --  . .........
NAUJI CEMENTO PRIPILTI 
STULPAI. Iki 10 pėdų, $3.25 
vienas.................................

Gausite gražia dovana pirkdami dabar

Jos. F. Budrikę 
3417—21 SO. HALSTED ST. 
3409—11 SO. HALSTED ST.

Tel. BouZevard 7010

BUDKRIO PROGRAMA:
970 Kil., nuo 7:30 vai. vak. Nedėliomis.
920 Kil.', Panedėliais ir PėtnyČiomis nuo 5 vai. vak.

WCFL.
WAAF . . ____ _____
WHFC — 1420 Kil., Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

Ko
■ 4OO Gyvenamų Kambarių Setų, ge

riausių, jūsų pačių kainomis i Visų 
spalvų! ,

RAKANDAI
MATRACAI

Reguliariai Įkainuo
ti po $1O.OO. V i sų i 
spalvų. Nupiginti iki i

$4.95

Sulankstomos Lovos
Geriausios naujos
BiilankstomOH lo- OŲ Į ĮjMeS&SsBjfl
vos, pilnai baig- 
tos sų pad. $10.00 
vertės tik už M

$4.95 JBiMl
Studijos Sofos

Atsidaro, kaip dvi lovos, dailiu pa
dengimu. Par
siduoda pigiau 
negu padirbi
mo kaštai.

$14-95
Metalinės Lovos

Visų mierų, dailaus wainut finišio.
Niekuomet p i r- 
m i au nesiūlytos 
šia žema kainu 

'$4.95 W

muiui>ų

COIL SPRINGSAI
m Kaina kur kas 

mažesnė už pa
dirbimo kaštus. 
Dailus orchld fi- 
nišis, tik

$4.95

*•»»

Combination ir Screen durys iš
pardavimo kainomis

I '

Visai naujas No. 2 rūšies 4” pa
dengimas, 1*000 pėdų $21.00

PRAUSINĖS. Kiekvieną $2.50

\.

Visi suminėti aukščiau daiktai lai
kyta vėrauzėj ir turi būt dabar par
duoti tuojau. Viskas nauja ir pir
mos rųšics—Nėra antrinių — Nėra 
sampelių. Casli tiktai—-kol jų yra i

Dylerių Dėmesiui
Visokį tavorą, kuri turit išleisti, mes 
likviduosim už mažą komisą. Tavo
ms tu r būt geriausios rųšies. Klaus
kit Morris Goldblatt.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINtt. ’

" 90° ■ !( X
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

B®

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS I

MUSU SPAUDOS DARBU

t

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai
nupigintos!

1

1,000,000 PĖDŲ GERO, SVEIKO, VARTOTO LUMBERIO
1x6 D. & M. 8 col. Shiplap, 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, 6x6, 8x8, Fir Flooring and Partitions: viskas 
iš 360 pėdų Vėrauzės, kuri sugriuvo. Parduodama p aukojimo kainomis geitam pardavimui. Mes Prista- 
tom j Užmiesčius.

ATDARA VISA DIENA SEKMADIENY.

GENE R A L LIQ UIDA TO R’S T R A DING1» 0 S T 
2 221 S. ASHLAND AVĖ.

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
' PASIUNCIAM PAŠTU.

1739 SO. HALSTED STREET 
Pašaukit CANAL 8500 ir musų

agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 
jūsų užsakymų.
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NAUJIENOS
Tbę LitJmaahm Daily

Published Daily Eacept Sųnday by
rhe Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine

1749 SoųUi RakilH Street
Telephone CANąJ 8500

—:—------ --------- — .

Subscription Kates:
$8.00 per yeąy in Caųtidą
$5.00 per year outside ©f Chlcago
$8.00 per yeąr in Chlcago
3c pęr ęopy,

------- ---- ........................................... —
Ęnteręd as Sepond Class Matter 

Mareli 7th 1914 at thę Post Office 
qf Chlcago, IJ1. under the act oi 
Marei* 3rd 1879.

NaujĮepoą einą kasdien, Skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 jS. Ha|s|ed SL, Ghicago, 
III. Telefoną? Canal 8500.
i

8.c
18c

a

Užsakymo kaina:
Chicagoje — pąštu;

Metamą .................................. $8.00
Pusei metų .....................    4.00
Trims mėnesiams .....................$.00
Dviem mėnesiams ...................   |.5O
Vienam ią£neW ................. - .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei ........
Mėnesių; .....

Suvienytose Valstijose, ne Chipągoj, 
paštą t

Metams ..............      $5.00
Pusei metų •«•«•••2.75 
Trims mėnesiams  ..............  L50
Dviem mėnesiams ................. - 1.00
Vietinių mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei melų ............................ , 4*00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reik|ą siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00

IMU!—I.iy II .................... ................. ........... ..................... ................... .........

sankcijos yejkią tik ąftt popięriąųs: Mųssolini blefuoda
mas ir grųmodąmąs karui, gavo iš Vokiętijos ir kitur 
visko, kas jam buvo reikalinga beveik beginklei Etiopi
jai sutrinti. : ; ‘

Po to Mųssolini nebeturėjo “geros akies” ant aųg- 
lų, Kiekvieną proga jis stengėsi savo nepasitenkinimą 
pabrėžti, pavyzdžiui, prieš karaliaus karūnavimą iš 
Anglijos liko atšaukti visi Italijos korespondentai. Apie 
pačias karūnavimo iškilmes fąšistg įaikrasciąi-pasiten- 
kino trumpučiais agentūros pranešimais.

Naujasis Anglijos premjeras Chamberlain, matyti, 
tokia dalykų padėtim nėrą patenkintas. Laikraščių pra
nešimais, jis prieš kelias dienas pąrąšęs pąčiąm Musso- 
lini draugišką laišką, prašydamas užmiršti praeit;. O 
dabar, kaip, atrodo, bus padarytas dar didesnis žingsnis 
draugiškumo Ijnk/ Būtent, bUs palaimintas Etiopijos pa
grobimas!

Kada Anglijos konservatorių valdžios nugarkaulis 
pasidarė toks minkštus, tai bepigu jlussoliniui ir ki
tiems dik^tbriktps smarkauti, : J ;■ s

r-y1 .’i-i.'.,! " ................ *............ .

Lietuvos jaunimas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Musų komunistai krykštauja, kad Sovietų Rusiios 
demokratiškiausia* pasaulyje, Takonstitucija esanti 

konstitucija kiekvieham piliečiui laiduojanti lygų, slap
tą ir tiesiog; balsavimą. Visi piliečiai gąlės balsuoti ly
giai, slaptai ir tiesiogiai, tačau kandidatų pasirinkti jie 
neturės teisės: tatai atliks “iš aukščiau”. Mat, tuo bu
du bus užkirstas kelias visokiems “trockistams, kenkė
jams ir socialistiškos valstybės priešams”.

Ką reiškia slaptas balsavimas Sovietų Rusijoje, bus 
numanu iš “Izvestija” laikraščio pranešimo. Tas ląiK- 
rastis rašo apie įvykus; Rostov-na-Donu partijos komu 
teto slaptą balsavimą.

Partijos komiteto sekretoriui balsavimo rezultatąi 
nepatikę. Jis apžiūrėjęs biuletenius, ir kai kuriuose jų 
pastebėjęs ženklus. Po to tuoj sukvietęs komunistus ir 
pakląųsęs:

“Prisipažinkite, kas padavėte biuletenius su ženk
lais”. ‘

Partijos drausmingumas pasirodęs tiek aukštąs, 
Kad komunistai be niekur nieko prisipažino, kurie 1$P“ 
kius ženklus padėję. <;

“Slaptas balsavimas” buvo antrą kartą pravestas. 
Partijos komiteto sekretorius šį kartą rezultatais liko 
patenkintas.

Taigi, matote,; kokių šaunių rezultatų galima pa
siekti, kada balsuotojai yra “drausmingi”, o vyreąr^ėi 
padaro reikiamą spaudimą! ; *■ , > į.

r
SKIRTUMAS

Karo psichozis
Prieš kiek laiko Anglijos Daktarų Draugija laikė 

savo konvenciją, kurioje buvo padarytą visa eilė itin 
jdomių pranešimų. Ypačiai Įdomus pranešimas buvo pa
darytas apie karą. Tačiau tuo pranešimu dar nepasi
tenkinta. Visa eilė daktarų pasisakė už tai, kad kąrąs 
butų pasmerktas. Dr. J. Nunan pasiūlė tuo klausimu re
zoliuciją, kurioje pasakyta, kad kąrąs niekuomet jokio 
klausimo neišsprendžia ir yrą žąlingąs abiem šalims, rr 
tiek laimėtojams, tiek pralaimėjusiems.

Rezoliucija liko priimta didele balsų dauguma- tiš
kusi jų metu ypač buvo pabrėžiamas tas faktas, ką4 
karas yra barbarizmo palaikas,- Po kiekvieno karo žmo
nės su pąsibiaurėjimu žiuri į jo pasėkas. Bet vos praei
na keli metai, kaip ir vėl dar su didesniu atsidėjimu 
pradedama ruoštis karui. Kalbama apie “tautos garbę”, 
apie karo neišvengtinumą, apie visokius priešus. TUP 
pačiu laiku, žinoma, stengiamasi sukelti didžiausią ne
apykantą. čia jokiomis priemonėmis nesivaržoma: dą- 
roma viskas, kad butų galima Užkrėsti žmones karo psi
chozių. Vadinasi, savotiška proto liga, kada žmonės nu
stoja protavę, -

Anglijos medjkąi mano, kad daktąrai pirmiąųsią 
turėtų pradėti kovą su kąro psichozių.

Toks Anglijos daktarų nusistatymas kąro klausimu, 
žinoma, yra džiugus reiškinys. Vienok bet kokių ap
čiuopiamų rezultatų iš to netenka laukti. Ir tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad karo garbinimas ir karo psi
chozis kaip tik įsigali tose valstybėse, kur vyrauja ną- 
ciai ir fašistai. O tose valstybėse ne tik daktarams, bet 
ir visiems kitiems yra draudžiama (nepalankiai apie ką
rą kalbėti. . . ,

■ ■■■-'■■-M. ... j „ „ ......

Rengiasi palaiminti
Anglijos konservatorių v&ld^ią, kaip, prapešą laik

raščiai, rengias} Ętįopijos pagrobimų palaiminti, Mat, 
tuo budu norima likviduoti tie nesusipratimai, kurie bu
vo kilę tarp Anglijos ir Italijos,

Kai, Italija ryžosi pasigrobti Etiopiją,-^tai Anglija iš 
pradžių labai smarkavo. Ji tiesiog prispyrė Tautos Są
jungos narius paskelbti prieš Italiją sankcijas. Tąsyk 
atrodė, jog Mussoliųio savivaliavimui vis dėlto bus pa
darytas galas. <

Bet tai buvo tik iliuzija. Netrukus paaiškėjo, jog

■ ' L i .1 ' '"TM 1

New Yorkas vis dėlto gali pa
sidžiaugti tuo? kad jo majora’s 
LaGuardia neleidžią policijai 
savivaliauti, šiomis dienomis 
jis padare tok; paręiškimą:

“Policijos depąrta*mentas 
priklauso yisiems žmonėms, 
o ne kuriai vienai grupei. 
Policininko lazda neprivalo 
būti naudojama tam, kad ga-? 
lėtų ekonomiškus tarpusavio 
grupių klausimus išspręsti.” 
Majoro LaGuardia paskirtas 

policįjps komisiėųierius Valah- 
tme šftąi kaip suprantą polięi- 
jo$ pareigas:

z .“Pabąrtįnių laikų męs tu
rime du didelius streikus 
ĘrpokĮyno }r Richmondo do
kuose. Jei mųsų žmonės yrą 
pagaliais ąrįą akmenimis 
mušami, ai jų .pareiga yra 

^^^^eštųoti;.
Jei vienas "žinbgus .1$ pikįeti- 
ninkų grūpėę rpeta akmenį, 
tąį dėlei to negalima mušti ir 
areštuoti (tuksiančius ir teirn 
pti juos j teįsmą, kad jie 
ten pro vienas duris įeitų, p 
pro kitąs išeitų. Tik tas, ku
ris ųųsikalsta,; yra vedamas 
į teismą. Tai tokia yra mu
sų technika...

f ‘Musų pąreigą yra būti ber 
šaiišk|ęn)s, visai nepaisant to, 
kalų taą bešąliškųmas $$$ 
būti skaudus. Įr mes toliau 
elgsimės taip, visai nepaisys 
darni to, ar tai bus demokra
tai, rępubiikohąi, soęialiątai 
ir komunistai: ar katalikai, 

, protestonąi bęi žydai i ar jie 
bus baltaodžiai, geltonodŽiai 
b,ei jųododžiai.0
Tokios tai dabartinės NęvV 

Yorko policijos pareigos. Ir 
tas pareigas nusako pats poli
cijos komisipnierius. Ypač čia 
pravartu pabrėžti pąręiškiiųas,

galima tūkstančius mušti 
areštuoti.

O kaip yi^’ Phlcą^oje?
Pakaks tik priminti tąs skęr- 

dyųęs, kuriąs sųręnge įhieat 
gos policija kapų dieną, ■ kadai 
žuvo dešimt žmonių. Ir. bįąu- 
įšiaųsiąs dulykąs yrą’ kądj 
aukščiausi *. miesto viršiųiųkai 
stengiasi tą krąųjo praliejimą 
ir policijos brutąliškumą patei
sinti! ' .

Atrodo, kad tarp New Yorko 
ir Ghicagoą pplięijo^ skirtumas' 
yra toks: New Yorko policija 
revolveriais “ekonomiškų klau
simų” nesprendžia, bet žiuri, kad 
patvarkymai nebutųi laužomi, o 
Ghicagos policija pirmiausia 
griebiasi jėgos įp tig po tų nu
sikaltėliu ieško.

.STRHUKLŲ KHASTĄS
t—--e ’ <

Kadangi kiekvienam ščyram, 
tikram ir lieram komunistui 
Stalinas yra neklaidingas, taj 
jo žodis yra šventas. Jokių abę- 
jpniU liegftĮj būtį,. J.

i

kad dė| Vięąo nusikaltėliui pe- 
ir

Štai prieš kelias dienas mes 
praųęšėme, kąd liko areštuotas 
Df. Stasys Matulaitis. Aiškiai 
pagulėjome, kad tą žinia yra 
paimta iš “Vilniaus žodžio”. 
Redakcijos strąipsųyje “Naujie
nų’* Nr, 176 buvo pačioje pra
džioje pasakyta taip;

“Vilniaus žodis”, pasiremda- 
mas sovietų spaudos praneši
mais rašo, kad Minske suimtas 
lietuvių komunistų veikėjas 
d-ras Matulaitis, kuris ' 1925 
metais iš Marijampolės pabėgo 
į SSRS. ,

Ępįosi, čia- pasakytą, yisai 
aiškiai, iš kur ta žinią paimtą, 
pagaliau antrą kąrtą žinios šal
tinis buvo nurodytas “Apžval
goje”. Ir yis dčjto vietos komu
nistų bendrądąrbįs U. Jagmi
nas (teikėsi^ tarp kita ko, para
šyti: f.'' U

' ’ V

^ąųjįžnų redaktorius sąp 
kosi nugirdęs, buk Dr. Matu- 
laitis sulmtas Sovietų Sąjun
goj. Del 'to Sjįs ėmėsi Ameri
kos Įiėtu^ius kpmųnįstus rąt 
gint protestuot Sovietų yab 
įĮžĮąi/’'- ■
ji'; . r ■ .J ’C<! 8'.' ’(■■! ..... '

Vądinąsi„ nors kųplą ąnt gal
vos tašyk, •„ o p. ■; JągĮųįpąs yfs 
nepajėgia suprasti, iŠ kur ‘ 
jięnpė” Paėmė žipią ąpie Dr. 
Mątųląįčio ąreštavimą. Ęai pir-« 
rųą kartą žinią buvo paskelbta, 
tą| Jagminas pakaltino Kauno 
raistus. Jam buvo nurodytą, 
kad ‘‘Kauno fašistai” su ta ži
nia nieko bendrp neturį. Bet 
jis vis dėlto nesiteikė suprasti, 
kur reikaląs, jr yel parašė, kad 
“^ąųjiępų redaktorius sakosi 
nugirdęs”...

< Po to mums visai neįdomu 
tai, kad Jagminas ir j p bendra
minčiai yrą pasirengę spierkti 
“ir už Matulaitį“ žymesnius as
menis, jei 'juos areštuos Stali
no žvalgyba.. Mat, jei žvalgyba' 
areštavo, tai įr kaltas. Todėl 
Čia jokių protestų ir abejonių 
negąĮi būti.

Tą nusistatymą visai aiškiai 
išdėjo “Laisve”.* Kalbėdanja 
apie Dr. Mattuląičio areštavimą* 
Ji nedvejodama sąko: '

^Sovietų Sąjungoj bę rei
kalo, be nųsižepgimo darbir 

? ninku kraštui nieko pęareš- 
tąyp ir nebąud.e* Ką ■. suareš
tavo ir baudė, tai buvo įro
dyta' jo arba jos kaltybe, nu
sižengimas.

^Jeigu Dr. Matulaitis buvo 
areštuotas, tai jis, vadinasi, 
tprėjo kuo nors nusikalsti.”
Na, tiesiog “stebuklų kraš

tas“, kur baudžiami yra' tik tie, 
kurie nusikalsta. O šiaip “nie
kas ir niekad” be reikalo ne- 
nųkenčįą. .

Tikrai kaip Juozapo pakalnė
je, kur kląįdps negalės būti: 
-kąaJ kp ^šitąrnąųą,-. tos lai ir 
gąųs*

yįęnpk drįstame pąikiaustį, 
svpg”m' 

Įfą gi/lipįSv ' į<
liūtis'^arį neseniai cyą- 

wo‘ G-LK V. ’istaiifii ? Taip,

n

Dąpar Hąip Europoje pa
sišovusios organizacijos vado 
pradu tvarkytis s^ųha tokių į$L 
tikinimu auklėti sau jaunimą- 
Kadangi tuose kraštuose, kur 
valdomas! va<įo valią, kitų po
litinių įsitikinimų visos kitos 
prgąniząoijos viešame gyvenime 
negali pasirodyti, tąi tenaisir 
jaunimas Kali organizuotis tik 
šitų prado vedamas, Šiokios 
jaunimo organizacijos visokiais 
budais ir keliais yra ugdomos 
ir palaikomos. Tai suprantama. 
Jaunimas, — tai visos ateities 
viltys, tąi toji karta, kuri tu
rės pavaduoti senesnius, o be 
to, jaunimas judriai ir audrin
giau gyvenimą pasireiškia. Tad 
yra reikalas tasai jaunimo'vei
kimas nustatyti į (tokias va- 
gąs, kad jisai butų savo va
dams klusnus, kad jo judėji
mas ąeišsilietų priešingą kryp
timi, jaunimas vietoje netūno, 
jis nori veikti, judėti, darbuo
tis. Tad vadų vienas iš svarbes
nių rūpesčių ką nors tam jau
nimui dupti, kad j isai * turėtų 
ką veikti, kad jisai eitų nuro
dytais keliais.' Vadai, vairuoda
mi valstybės gyvenimu, steigia 
savas organizacijas, jas pinigi
niai šelpia ir nurodo jiems vei
kimo gaires. Tos gairės apima 
labai siaurutį veikimo plotą. 
Svarbiausiai tai sportas, y šo
kios iškilos, kurios labai Puoš
niai ir triukšmingai atliekamos. 
Visas tasai jaunimas unifor- 
mnojamas įr jp paviršutinė iš
vaizda mažą' kuo skiriasi iš ka
riškų organizacijų*
Vado pradu organizuotas 

jaunimas ..
> .f

Jei jums tektų būti Italijoje, 
Vokjętijpje, Austrijoje, dalinai 
SSSR ir veik visose Baltijos 
valstybėse, tai pamatytumėt, 
ka<d tąsa} vado pradų organi- 
zuųtas jaunimas veik visur vie- 
ppdai aprėdytas. Vienur jis dė
vi j uodos spalvps aprėdą, ki
tur rudą, žalią, kaip kur kitas 
spalvas yra pasirinkęs, kitus 
žęųklųs doyi» bet visur ši ųpi- 
foVma savo sukirpimu veik yra 
Vienoda. Vienur to jaunimo or
ganizacijos vadinamos pagal 
spalvos uniformą, sakysime, 
juodmarškiniai (Italijoje), rųd- 
marškiniąi (Vokietijoje), arba 
darbo pionieriai (SSSR), m|a? 
dofurkai (Turkijoje), jaunalie
tuviai (Lietuvoje) ir taip to
liau.

panašios jaunimo organizaci
jos visur tuose kraštuose yra 
labai skaitlingos ir jų priešąky- 
ję visuomet stovi skiriamas va- 
dąs. Taip'pat savi valdomieji ir 
priežiųros yisĮ kiti organai yra 
Skirimo kelių sudaryti, bet ne 
rinkimo budu. Atseit, demokra
tijos susitvarkymo pradas čia 
visai yra* pąųęigtąs. Net gry
nai, grynai $avp kulturiniųpge 
n^siinnjjnųjpšė ir savo švietimo 
darbe Čia nesama veik jokio sa
varankumo. Viskas atliekapią

ar jie žino ką apie tą Jagodą, 
kuris /“neklaidingai” areštavo 
ir trėmė j stovyklas tūkstan
čius žmopĮą? Ar ĮaįsyieČiąi gįrr 
dėjo, kad tas “neklaidingas0 
Jągoda dabar tupi kalėjime ir 
laukia savo eiles,.. leada jis bus 
prie sienos pastatytas?

Juk. tas Jągpda kaip tik da
bar ir yra kaltinamas tuo, kad 
jią ne tik pinigus eikvojo, bet 
įr be jokio ręįkąlo areštavo ir 
bąųdė tūkstančius žn*opių. 
Taip, jis kaltinamas yra tuo, 
kad areštuotus žmones, lyg ko
kius vergus, jis “pardavinėjo” 
įitoips įstaigoms, kurios rūpi
nasi kapalų kasimu-

Taigi, ąr “Laisvė” nesiteiks 
pąąiškinti? kaip reikia žiųrėtkį 
npsęmai kiponiustų) \• ląikęibą 
“neldąidingų” Jagodą: J ar Jis 
taip pat “nieko. * niekadf heareš- 
tavo ir nebaudė” b© reikalo ?

įsakymo keliu, čia jaunimas ' 
mažiausiai pats savo iniciaty
vos gali parodyti.

Lengvatos
'■ *

Kadangi tokių organizacijų 
nariams suteikiama daug įvai
rių lengvatų ir tos lengvatos 
ąįekįą nei valstybės iždų, tai 
nenuostabu, kad daug kas iš 
jaunimų stengiasi tomis leng
vatomis pasinaudoti ir į tokias 
organizacijas skuba' įsirašyti. 
O kadangi toms organizacijoms 
jokios kitos konkurenejios pe
rą, nes kitos pakraipos, kitos 
pąsaulėžiųros jaunimo organi
zacijoms nėra’ galima burtis, 
tai toksai jaunimas labai mažai 
yrą paliestas kitų idėjų, kitos 
pasaulėžvalgos ir kitų visuome
ninių ir politinių pažiūrų. Tų 
kraštų tam tikros politinės san
tvarkos dėka tasai jaunintas 
gąusus savo nariais, bet nėra 
atsparus ir kietas savo pasiry
žimuose. Jis gali imponuoti ir 
imponuoja savo gausumu ir 
organizuotumu tik tam tikroje 
politinėje santvarkoje. Bet (ik 
reiktų tai vado prado vedamai 
politinei santvarkai pasikeisti 
ir tds jaunimo organizacijos 
staiga pranyktų ir jų organiza
cijos greitai subyrėtų. Prasiver
žę pro visokius varžtus kiti 
idejologiniai Šukiai greitai ir 
sparčiai paveiktų tokį jaunimą, 
nes dabar tikrumoje tasai jau
nimas veik yra be jokios pa
grindinės ideologijos. Vien na
cionalizmo kultivavimu ir rau
menų tik miklinimu tokiam 
jaunimui susidūrus su tvirta to
liau nužiurinčia, aukštesnių 
žmonijos idęalų siekiančia or
ganizacija netektų visai grum
tis, nes jis negalėtų savo proto 
išprusinimu prieš kitus atsi
spirti. Tai yra savotiškas tą 
jaunimą apėmęs kvaitulys, ku
ris veikia daugiau paviršutinįai 
jausmus, bet ne protą.

Raumenų miklinimas
Tose organizacijose siekiama 

ne proto piusinimo ne jausmų 
švitinimo, bet daugiau kreipia
ma į jo paviršiau išvaizdą ir 
raumenų miklinimą. Bet gi to
kio jaunimo sųskridžiai pavir
šutiniai žiūrint veikia savo įšr 
kilmingumu, sakysime, savotiš
ku drausmingumą, pa, ir rau
menų miklumu, o be to, jų yi- 
sų vienoda ųpįforma daro gra
žų įspūdį.

Latvijoje joninių metu daug 
kur, o ypač Daugapilio rajone, 
kur daugiau gyvenama kitatau
čių, kaip štai lietuvių, lenkų, 
rusų buvo dešimtimis tūkstan
čių tokio nacionalistiniai nusi
teikusio jaunimo sutraukta, 
čia latvių vyriausybes lėšų ne
sigailėta. Buyo padaryta viskas, 
kas tik galima padaryti, kad 
tik latviško jauninto į tuos są
skrydžius pritraukus ir tuo pa
čiu kitataučių jaunimą pavei
kus, kad jisai savo tėvų papro
čių, kalbos, kitaip tarus sayo 
tautos išsižadėtų ir eitų išvien 
kartu su latvišku jaunimu. 

A 

šitokių sąskrydžių metu bu
vo sudarytos dainų šventės, at- 
yirame ore rodytą visokios iš 
latvių praeities misterijos, ži
noma, kurios perdėm buvo at- 
miežtos savo tautos nepaprastu 
bėroj iškųmu 
Visa, kas ne 
ąr šįurkščiau 
mintą. Tasai jaunimas valsty
bes lėšomis buvo taip pat pusė
tinai vaišinamas ir veltui trau
kiniais važinėjamas.

Lietuvoje krikščionių demok
ratų laikais jaunimas buvo or- 
ganizuojamas daugiau tikybiniu 
pagr|ndu; ir tasai jaunimas tu- 
ręjo ir dabar tebeturi taip ya- 
diiiamąį-ptivašarininkų or^aiiiza- 
ciją. Pabar Jaįkąpis; pa|dtęjus, 
kitiems' gyvęninię Šukiams įsi
galėjus, Lietuvos jaunintas tau
tininkų sąjungos tautiniai or-

ganizuojamas į taip vadinamą 
jaunalietuvių organizaciją. Ka
dangi be pavasarininkų kitos 
jaunimo organizacijos negali 
veikti, tai jaunalietuviai yra la
bai skaitlingi. Jų organizacija 
dešimtimis tūkstančių narių 
skaito.

(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS
Neduoda leidimo

VILKAVIŠKIS. — Vietos lai
svamanių skyrius neseniai įsi
steigęs dėl ‘įvairių trukdymų 
negali savo veikimo plėsti, nes 
negauna leidimo paskaitai su
ruošti.

Buvo du kartu prašyta ii 
abudu kartu atsakyta. Tiesa, 
duotas pažadas, jog kitą kar
tą leisią.

Truputį keista. Paskaitos te
ma labai paprasta (metrikaci
jos klausimas), bet visgi truk 
doma, o dvasiškija mitinguoj: 
bažnyčioje kiek tinkama iški 
šus dargi garsiakalbius į gat 
vę.

Reikia tikėtis, jog bus lei 
sta pasisakyti ir antrai puse 
tuo klausimu, nes neleidus su 
sidaro tokia padėtis, jog vie 
niems viskas galima, o kitiem 
tik tylėti.

Motorini) neatpigin;
KAUNAS. — Sumažinus ąu 

tomobilių įvežamuosius muitu 
imta plačiai kalbėti ir apie au 
tomobilių kuro-motorino (Lie 
tuyoj vartojamo automobili 
kuro — alkoholiu atskiesto ga 
solino) atpiginimą, juo la’biai 
kad apie ^ai pasisakė tautiniu 
kų susirinkime ir Susisiei 
min. p. Stanišauskis, nes kraš 
to motorjzacįja norima plėšt 
Bet vakar finansų viceministt 
ris p. Indrišiunas savo pasikal 
bėjime.su vieno laikraščio ber 
drada^bių pareiškė, kąd- šieme 
apie motorino atpiginimą nega 
lį būti nė kalbos, nes motoriu 
atpiginimas eitų vaisi, iždo sa 
skaiton, o šių metų biudžetą 
jau priimtas.

DIDELĖ ANGELAIČIŲ EKS 
KURSUOS KATASTROFA

Autovežimis išbarstė 
angelaičių

apie 3(

katalike 
sunkve

UTENA. — Utenos 
vaikus — angelaičius 
žirniu gabeno iš Utenos j Su 
deikius, ktfr buvo rengiam 
angelaičių šventė. Pavažiavu 
netoli nuo Utenos, sunkyeži 
mio foninės dčirys atsidarė i 
vaikai ėmė birte Kirti iŠ 
vežimio ant žemes. Kol 
vežimis sustojo, iškritę
30 vaikų (autovežimy
apie 100 vaikų prisodinta)
Daugelis iškritusių vaikų laba 
sunkiai sužaloti: sulaužytos 
išsukinėtos rankos ir kojos, a 
kaip kitaip primušti Sužalotie 
ji vaikai paguldyti Utenos Ii 
goninėn.

auto 
sunk 
api 
bu v

SKURDE MIRĖ ANKSČIAU 
BUVĘS TURTUOLIS

L Liepos 6 d.

ir nacionalizmu, 
latviška, švelniau 

pašiepta, psžę-

UKMERGĖ, 
sulaukęs apie 80 metų amžiaus 
Ukmergėje mirė Hiliaras Gul 
binskas.

Velionis paskutiniu laiku gy 
veno labai skurdžiai, nors anks 
čiaų, gyvendamas Amerikoje 
buvęs didelis turtuolis. Grįžęs 
Lietuvą, parsivežęs daug pini 
gų, bet veik juos visus išskoli 
nęs į tokias rankas, iš kurii 
jau nebegalėjęs atgauti. Tpkii 
budu net mirti teko skurde.

VĖL MUŠTYNĖS
■ f *

V’vaŠIAULIAI. — ,Vį. 29 d. 
kare ■ ^kįioriškių kžn. ^iąul^in 
vi. surengtoj^\,pas Bk:‘Xiįeį 
vakaruškpje sunkiai, su pavo 
jumi v gyvybei, ' basliuj ■: galy; 
buvo sužalotas K. ‘Butvilą 2( 
mt. amžiaus.

b%25c4%2597jime.su
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

Kohkursantai, kvotos, įrašyta narių
NARIU 

MIESTAS KVOTA
Chicago.... 200.....

Chicago.... 225...,. 
. Chicago .... 225 .. 

, Chicago .... 100 .. 
..... Cicero .. 
....  Cicero.... 
... Roseland ,. 
Waukegan .... 
. Chicago .. 
..... Cicero .. 
.. Chicago .... 
....... Gary. . 
. Rockford.... 

Chicago Heights2.. 
.............  Chicago .... 50 ... 

........ .....  Chicago.... 20....  
....... .. Chicago.... 20.....  

.............  Chicago .... 50 .., 
................  Cicero .... 25....  

............  Chicago.... 100 ... 
............ Chicago .. 20....  

........... Chicago.... 20 .... 
............  Chicago .. 15....  

.........  Waukegan. .... 15 . .. 
....... Evanston ...y 24 

............. Chicago .... 20....  
.... . Chicago.... 20....  

............ Chicago .... 20....  
...............  Racine .... 28....  

................. Gary......10... 
............ Chicago .. 15....  
.......  St. Charles .... 20....  

.............. Chicago .... 10 ... 
.............. Chicago .. 12 ... 

............. Chicago .. 50....  
............. Chicago 10 .... 
.............. Chicago .... 10 .. 
.............  Chicago .... 15 .... 

............. Chicago .... 10.... 

............. Chicago .... 10....  
.. Indiana Harbor.... 25 .. 
............. ...... Gary.... 10 .... 
.............  Chicago.— 15....
.......... Chicago .... 10.....
............... Racine...i 12.... 
... .......... Kenosha .... 20 .. 
............ De Kalfa.... 20 .... 
............... Cicero .... 10 .... 
............. Harvey .... 25 .... 
.............  Chicago .... 10 .... 
............. Chicago . . JO....

KONKURSANTAI
Benediktas Vaitekunas ............
Petras Martinkaitis-Senas Petras 
Frank Bulaw 
Vincent B. Ambrose .............
Kazimieras Jokubka ..............
Anna Marion Ascilla .............
Stasys Jurčis ............................
P-lė Suzana L. Gabris.............
George Izbkkas ......................
Joseph, Augaitis ....................
Joseph AScilla .........................
Antanas Steponaitis ................
Stasys J. Petrauskas .............
Juozas Albauskas ..................
John Šiužąs ...................... .....
Louis Antanavičius .................
Petras Galskis ........................
Adomas Markūnas ..................
Antanas Vesbaras .................
Kazys Steponavičius ............. ,..
Jonas Ascilla ............................
Thomas Valkauskas .............. .

• Povilas Milaševičius .. . ............
• P-Iė Jennie Laurel .. . ........... .

« P4« Jo4ei>hihė Mlitėr“'. ..........
Peter Gjniotis .......,...................
P-nia Petronėlė Markauskas .
Petras Lapenis ........................
Stasys Mockus .........................
Chester Prakurotas ........ ........
Adolph Kaulakis ....................
John P. Griciunas ..................
P-lė Antioinette Kaęevičius ....
Walter Turner......... ................
Alex Ambrazevičius ................
P-nia 
Peter 
P-nia

Teresė Viltrakis .... 
RapševiČius .............
Elzbieta Norgailienė 
Anna Mittskus . ..

Andrius Naikelis .............
Jonas Kuolas.............. 1.........
John A. Grakey ...... .........
Frank Klikna ..............*....
Jonas Senauskas ............. .
Stanley Statkevich ..........
Jonas Pateliunas ........ ....
P-lę Anna Karėta..............
Jonas Cinikas ...................
Antanas L. Skirmontas . 
P-lė Aldona Miller ........
P-lė Milda Baronas ........
P-nia Julia Luketis ..........
Vincas černauskas ..........   Springfield .. 35
John Sedowski ...................................... Chicago.... 10
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj 600

K ęs Y N AI
Rašo Baron Vpy Pliokšt.

ĮKASYTA 
NARIU 

.... 108

.....101

50.....
35 ....
50.....
65....
25.....
20.....
35 ....;
35 ....
75.... .

51
31
17
18
14
12
14

10
10
10

10
10
10
11

5
6
5
6

4

2

2

1

261

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

... 3,000
... 862

2,138

Lietuvos Dąinų Šventoje, 
m. Draugai iš Pirmyn 
mano pastaboje įsivaiž- 
falogus tikslus, popą pa-

P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso bankietui, kuris jvyks gruodžio 11 ’d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklą konkursą darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visį nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasarių Į df iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą verties $2.5Q pęipoka- 
mai į Draugijos Tpupifo Bankietą, kuris jvyks gruodžio 11 d.,- 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

. X Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys pyo |5
kį 48,cWet^. amžiau Gąfama įsirašyti Draugijon pąrvmusų^on- 
turšni|tua; pėr Draugijos narius1 arba- reiįia į|vykĮi asmeniškai 
brangi jos ofisą. Ofishsatdaras pirmadieniais'ir penktadieniais

uto 9 ryt# iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 
Vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Praeitą kartą išreiškiau rim
tą abejojimą, kad vargiai Pir
myn choras turės išgąlįų daly-, 
vauti 
1988 
choro 
davo
kenkti choro kilniems sumany
mams ir t.t. Baron Von Pliokši 
gali ‘pasibažyti,” kad jis pats 
būdamas choro rėmėju, jokių 
blogų norų chorui neturi, jo no
rai yra jam padėti gerus dar
bus vykdinti gyvenimam

Pirmyn choras musų lietuvių 
gyvenime atlieką gražų, nau
dingą darbą skiepydamas dai
nos meną į jaunų lietuvių kru
tinės. Pirmyn choras savo gra
žiomis dainomis linksmina mu
sų parengimus, susirinkimus, y_ 
ra dalimi 'musų pažangių kul
tūrinių pūgų. Tą viską Baron 
Von Pliokšt giliai įvertiną, bet 
dąr tas nereiškia, jog jis turi 
sau įsivaizduoti, kad visi šįo 
choro sumanymai yra rankos 
pamojimu galimi įvykdinti gy- 

. -. i n j J. i <.»d,4' ■ I "> ■venimąn. t,
Kadangi klausimas dalyvauti 

Lietuvos Dainų šventėje buvo 
iškeltas “Naujienose,” reiškia, 
pareikšta viešai, kad einama 
prie minėto sumanymo vykdi- 
nimo gyveniman, tai klausimas 
pasidarė rimtas. Ypačiai Chi
cagos pažangiai lietuvių visuo
menei, — nebuvo galima tą( 
klausimą praleisti pro pirštus. 
Aišku kai diena,, jeigu šis klau
simas bus pradėtas vykdinti, 
tai pažangioji Chicagos lietuvių 
dalis tyres kaip tiktai šiuo 
klausimu daugiau susiinteresuo- 
ti. Jai turės rūpėti, kad kartą 
darbas pradėtas butų sėkmin
gai baigtas — doleriai ir cen
tai tyrės pįaujkti iš jus kišenių. 
Mana iš dnpg’ąys dolerių pavi
dale nepuls ant žemės, dabar 
ne Mozės laikai. Kaulyti iš Lie
tuvos įstąįgų šiam tikslui pini
gų, tai butų daugiau negu įžei
dimas pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės. Jeigu jau 
ištikrųjų pas mus atsiranda me
no jėgų dainoje, tai turi susir 
rastį įr dolerių.

žinoma, pirma negu sumany
mas pradėtas vykdinti, reikia 
Chicagos lietuvių pažangiajai 
visuomenei išspręsti patį klau
simą ar remtinas šis Pįrmyn 
choro žygis daryti Lietuvon. 
Kokia nauda iš jo bus Chicagos 
lietuviams. Reiškia, čia yra rei
kalingas platus Chicagos lietu
vių .darbuotojų pasitarimas. Jei
gu jau susirinkime bus išspręs
ta, kad sumanymas vertas pa- 
r/unos,- lai tyri byf išrinkąs, 
komitetą, jkyris rūpintųsi kė-v 
limu pjnigų,xo chprp vedėjas rū
pinsis tinkamu choro prirėpgi- 
mu, kad tikrai pasižymėtų Lie
tu yos Dainų' šventėje, ^i'aip 
dalbą y yąrąnt nebus trinimęsy 
jjeiįu kartą lietuvių visuomenė 
užsideda’ naštą ant savox stiprių 
pečių, tai ji sugebės ją nešti 
ligi ų galo kelionės, o j eigų ras, 
kad našta per suirki arba pątą 
^uipąnyih|^.: ąbęjptįpos 
taupirnm.negu^naštą ėmus neš
ti — kelionė nebus visai pradė- 

. ta. Tai mano paskutinis žodis.

;z ♦

' Ady. Įfl. Jyrgelionįs, f , ' ' 7
<• Rugsėjo 5 d. Liųoąybės syętąjnęjp, picero, 

“ III. įvyks Lietuvių KyĮturoč Prąygįjų konferen
cija. Pirmoji šeši ją Jtppfėyęnęijus paskirta re- 

fęristams ir įr dąlfaų prfagFąmui. Šioje
konferencijoje ądv. R|, JurgcHopią Škntiys įdo
mią paskaitą temoje "$ąyjojį KtikV’

i Apie kitus prelegentus ir progrąmo daly- 
vius bus kitu kąriu- ; .

T

drąygystės prįėminio plausimą.
“Vilnies” pum. 179 tplas ną- Pirmą bagy failą draugystė yrą 

rys rašo, kad vietinė Cicero Vy
rų ir Moterį '■ Apšvietus Drąy- 
gystė atmetusi pąsiųlymą prisi
dėti Chicagos Lietuvių Draugi
jon. Taipgi minėtos Draugystės 
susirinkime koks ten kytruolis 
nariams paaiškinęs, kad Chica
gos Lietuvių Draugija nesąntiti 
inkorporuotu i pagal Illinois val
stijos apdraddos departamento 
įstatymus, bet pagal mųtual 
aid. Aš noriu Cicero kytruoĮįui 
vienam į au^j pasakyti šit ką: 
Tu, broli, jiejųnai ką tu kalbi.'1 
Pavyzdžiui,j, įy . kafni, - kaLd* Lfai“5 
cagos. Lietuvių .Draugija inkor
poruota pagąf. “miitual aid.” Ką 
tas reiškja? ■iurbut norėjai par 
sakyti: pagal Mutual Benefit 
Associacijos įstatymus. Jei tą 
norėjai paMk^tiy tai bąydyk 
plačiau patirti pirma negu rašai, • ■ > _
kad Chicago^ Lietuvių Draugi
ja negyvudja'pagal Illinois/ val
stijos įstatymus ir kad nėra 
prisitaikiusi prie šios valstijos 
reikalaujamų įstatymų.

Kita verta pastaba, tai ta, 
kad Chicagos Lietuyįų Draugi? 
ja niekuomet nesikreipė į Vyrų 
Moterų Apšvietos Draugystę 
kviesdama ją prisidėti. Taipgi 
šios Draugijos valdyba niekuo
met nėra svarsčiusi minėtos ' A

Specialus
Pakvietimas

Chicagos Lietuviu 
Drujos Nariams!

Šio puslapi# skaitytojai įr yp 
s j Chiėągųs Uefuvių PrąųgP 
jos nariai Širdingai kviečiami 
atsįląnMij

NAUJIENIJ
■ • X : v

Ęugpįųčio August 8 ,
SUNSET PAĘK

135th ir Archer
Jus busite maloęiąi priįniti 

jei laimikis |iim^ wi- 
šypsos, galėsite gauti- .

Gražias ir brangias .
•. . J ■ < . f* . - v i ♦ ■'•■C.’.’.

Smagi Muzika •
, ■.•'''y*'

Šokiai 
Pasisvečiavimas!

Koiųplimentarius tikietus 
į- gausit Draugijos Ofise: 
1739 So.Halsted Street."

priimamą Chicagos Lietuvių 
Draugystėm turi būt žinomą 
nąrįų amžius ir piniginis sto
vis. Chicagos Lietuvių Draugi
jos vąldyfaą- tepriima mažiau 
kaip pusę organizacijų atsikrei
piančių prisidėjimo tikslu.

Nauji Nariai
Cicero kon. p-nia 
Marion Ascilla įrašė

' 'v

Dr. Johų H. Yorkę, O, P-

,, Dr. John H. Yorke ofisas 
paiydasį 1530 So. 48Ri Ct., Ci
cero, Iii. pr. J. H. Yorkę (dar
buojasi pritaikinėdamas akinius 
ir Cicprp lietų vįąi didžiu.ojąsį 
jo geru patarnavimu- Dy. 4, ĮĮ. 
Yorke yra jaunas, čįągįmįfy bpt 
tikrai nuoširdus lietuvis, remia 
piųsų svarbesnius parengimus 
iy /pats aktyviai įąlyyąųją. Vi
si žymesni Gįę.erp profesionąlai 
ir darbuoto jai priklauso Chica- 
.£OS Lietuvių brangi j ai; Dp. J. 
H. Yorke tiktai dabar įsfrW 
Drąųgijpm Yra šakuma, kad ge
riau, vėliau, negu niekad. Na, 
tą Dr. Yorke ir padarė.

Pravartu priminti, kad cice- 
riečiąi greitu laiku baigs savo 
k votą narių įrašyme Dra ugi j on, 
p bąigį kyptą, ga1^ pųšidi- 
džįųptį, kad furį ketųyįs šimtus 
ųarių. ĄtseįĮ, Cicerų prųgresųo-

Roseland Konkur
santas
Stasys Jurčis

ĮStetolį Chicagos širdies yra’ 
kolonija vadinama -'Rožių že- 
m.ė,f — Roseland. šį kolonija 
buvo skaudžiai paliesta nedar
bo depresijos laikais, šios ko
lonijos lietuviai malonus įr 
draugingi. Jki 1935 m- Chicągos 
Lietuvių Drąugįją tyrėjo čia 
nedaugiau porą desėtfcų narių, 
įskaitant ir West pylimam 
Šiandien Draugija galį pasidi
džiuoti savo nąriy s^ąįįįumi 
Rpseląndo kokmijpję. Malonus 
ir draugingi Rpselaydp piliečiai, 
per paskutinius du metus pa- 
skaitlino šią kplopiją Draugijos 
nąriaįą iki arti trijų šimtų, šį 
kolonija dabar sąyo narių skai
čiumi yra pirma PO Cicero. 
Ęąįy iCįcero, tąįp ir Roseland 
dąbąr yra kaip tiktai pats au
gimas Draugijos nariais.

žymiu šios kolonijos darbuo
toju, ypač nąyjų narių įrašyme, 
yrą p. Stasys Jurčis. Per du mė
nesius laiko jis spėjo prirašyti 
18 narių, Kon, SL Jurčio kvo
tą yra 50 narių ir atrodo, kad 
jis savo kvotą išlygins su kam
pu. Kolonijos kvota — 75 na
riai, bet jąu didesnė kolonijos 
kvotos dalis yra užpildyta — į- 
pašyta g8 nariai. Taipgi atro
do, kad kon. St. Jurčis ir pati 
kolonija savo kvotas išlygins iki 
bankietui.

Kon. St. Jurčis yra senas šios 
kolonijos darbuotojas įvairiose 
organizacijose. Nestebėtina, kad 
jam sekasi darbuotis Draugijos 
labui. Gal būt pravartu primin
ti, kad Roseland yra žemaičių 
tvirtovė, na, o musų veikėjas 
p. St.‘ Jurčis kaip tiktai yra ti
piškas Medingėnų žemaitis, že
maitis žemaičius moka suprasti, 
pertat masų kop. St. Jyrčiui se
kasi sėkmingai, progresuoti 
slaunioje rožių žemėje.

Kenosha, Wis.
-3 ------- . «K

Didelis būrys chicagie- 
čių Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugijos 
piknike.

Liepos 25 d- gražiame Ąlford 
parke įvyko Kenosha Lietuvių 
Kujturos Draugijos piknikas. 
Jeigu ne blogas oras, tai sve
čių butų susirinkę skaitlingai, 
bet deja, matomai dievyjis kyo 
tai ant kęnošiečių užsirūstino, 
perdaug šį pikniką sykrąpiyo. 
Pravartu primint), kąd šiąme 
piknike, nepaisant blogo oro, 
byyo atvykęs didejįs faupys chi- 
cągįečių. Buvo Ppąugijps iždi- 
nmkąs J, Degutis sy žmoną; 
Draugijos sękrątprius R. Mil- 
Įąr su žmoną; Draugijos dąr- 
buotoja’s K, čepukas; Prąugi- 
jos iždo globėjas P. Mįląševi- 
Čius sy žmoną; B. Tipšąs su 
žmoną; ą'lydimnkas Joyas Če
paitis su žmona ir daugelis ki
tų, kurių yardų čia neprisime
nu. žipoma, jeigu ne blogas o-

ras, tai chicagiečių butų atvykę 
dar skiatlipgiau.

Koks nebuvo eras, bet chipa< 
giečiai pilnai patenkinti sąvo 
kelione. Keno’šiečių draugišku
mas, malonus priėmimas, oro 
dąromųs nemalonumus yon da
linai užlygino.

Maloniame svečių priėmime 
daugiausia pasižymėjo p-nai 
Velvikiai. ' Pravartu priminti, 
kad p-nia Kostaneija Velvikienė, 
tai buvusi prieš penkioliką me
tų chicagietė, Chicagos Lietu
vių Draugijos yąiklją, Žinoma 
kąip p-lė KsĮąlnigtė. Jį per vi
są šitą laiką bųyo nąrė $įos 
draugijos, nors Chicagoje ir ne
gyvendama. Dabar ji yra pa
tenkinta, kad Kenosfaą įsikūrė 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrius. Įsikūrus skyriui ji yėl 
čia stojo j organizacijos akty
vų darbą.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas Jonas 
Patcliyyąs, tąįpgi sekretorė p. 
TP'rfiJė Pabąrška’ ir p. Pabąrš- 
ka, buvo žymus šio pikniko vei
kėjai. Na, o p. Martin viąiems 
svečiams bandė parodyti sąyo 
miesto įdomumus, prie progos 
juos payąžinėdamas po miestą. 
Buvo dovanų traukimai^ geriąu 
pasakius laimėjimai. Ras tyrėjo 
laimę gauti dovaną, tai neteko 
patirti. SyeČiąį ir namiškiai bu
vo priversti iš pikpiko anksti 
skirstytis — orą’s taip padikta
vo. Bet kaip ten nebūtų su o- 
ru, regis kenošieČiai keliolįką 
dolerių pasidarė savo orgąnizą- 
cijaį pelno. Aplamai imant, šis 
piknikas išėjo vidutiniškai.

—Chicagensis.

St. Charles kon. John P. 
Griciunas įrašė:

P-nia Anna Shukes.

Kon. Jonas Cinikas 
įrašė:

Kazimieras Dovidauskas.

Kon. Kazys Steponavi
čius įrašė:
o iPetras Maženls

Joseph žiaugra

Kon. p-lė Antoinette 
Kacevičius įrašė:

Petras Žilinskas

Cicero kon, Kazys 
Jokubka įrašė:

P-nia Marė Stanįšauskienė
P-nia Marta Adomas
Jonas Brazauskas
Steponas Kulvaitįs
Vic. Wayculis, 4911 W. 14th 

St., Cicero, III. Musų naujas 
narys p. Vic Wayculis, čia pa
žymėtu adresu užlaiko groser- 
nės ir bučernės biznį. Yra jau
nas ir sumanus biznierius.

P-nią SteJJa Ęočkys, 1299 W. 
Lake St., Melrose Park, 111. P-ia 
Stella Bočkus, čia pažymėtu ad
resu užlaiko gražiai įrengtą ta- 
verno biznį. Ji norėtų, kad 
Draugijos nariai vykdami į šią 
miesto dalį nepamirštų užsukti 
pas šios Draugijos narę pasi
svečiuoti.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Miestas Narių kvota Įrašyta narių
Cicero .............   - ........................ 100 ......... ....................62
Ęarvey ’ ............. ............ :............  45........... .................. 13
Wąukegąy ......... ..... ..................  82............ ..........    19
Chicago Heigfats ...... .........   33 .......... .................. 10
St. Charles .......... ...................v.... 75 ;......... .... . .....  42
Aurora .............. ....................  35......... . .................. 12
De Kalb ............ .... . ................... 35 ....... ,. .................. 2
Melrose Rark ........
Gary .............. . .

............. . . 69.:-
......................... 65...........

...........  43
.........16

Rockford ............ ................   71______ .................. 10
Racine .............. ..........   40............ .................. 5
Indiana Harbor ............     45............ .................. 2
Kenosha .......... .......................... 70 .. ........ 23
Rosęląųd ............. .......................... 75

! ; sf. Charles Eijetųvįų J£u!turos 
Draugiją tarėjo pikniką lįepoę 
25 d. Jeigu ne lietus, tai pikni
kas butų buvęs 'Sėkmihįąs, bet, 
deja, gamtos nenugalėsi'. Kaip 

,bUVų taip tųręjų būt gerai. Bet 
nepaisant jįęiįpą Drąąįijai ąf-

1 likp keliolika dolerį^ pelno. M- 
sėif,.‘Wra blogo, kad-neišeitų į 

gerą —J. R^ Griciunas,

Post Scrįpįųm:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 

gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kop. Stasys Jyrčįus' ir 
kiti roseląndiečiai.

2. Kįekylena šių kolodijų turės progos gąuįi vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu lįgi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nąriais. Konkurso Bąpkiete, Lietuvių Kultups 
Drąygįjų pįrmininkai trauks bąlptus savo kolopijij*laimikiui, pia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos. «



Jaunasis Zemeckis eina auk 
štąjį mokslą Seattle, kur rug 
sėjo 5 dieną gryžta.

Rep. y-y.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, rugp. 3, 1937

DIRECTORY

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

• FOTOGRAFAS

PETERI PEN HOSPITAL

Universal restaurant

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

VILNIAUS
ALBUMAS

Avenue
5727.

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formatoUžtiko Slaptą

Bravorą
Prie Elgin

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Vakar Pabrango 
Pienas

Skelbimai Naujienos* 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienom 
vra naiidinn,O5»

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .........

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

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

Ir taip tad, linksmai pralei
dę laiką iki pat ankstybo ’ ry
to, tarę ačiū, išsiskirstėme tik 
rytą anksti.

yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny įp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susitošit—publiką pra
ploki nsit — pravirk- 
dinsit.

Suėmė keturis “butlegerius

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ............
Illinois Nut .............
Rex Egg ............ .....
Black. Bąnd JLump,...
Millers . CffeCTt Lump
Chestnut Hard Coal

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos Pattern Dept., 1739
So. Halsted St., Chicago, III.

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9«70

IF5“ 
'YOIU D<S>, 
IT" W'l—l—

peftĄTUH Į

Chicagoje ir priemiesčiuose 
f į 1

vakar pieno kaina pakilo iki 13
centų už kvortą. Puskvorčių 
kaina paliksianti ta pati.

Parvažiavo atostogoms 
p. Walter Zemeckis

Praeitos savaitės gale par
važiavo atostogoms p. Walter 
Zemeckis, pp. Walter ir Onos 
Zemeckių sūnūs, gyv. 7127 S. 
Francisco avenue.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

3 Savaičių Perkrausty- 
mo Išpardavimas 

MUSŲ KAINOS NUKAPOTOS 
2x4’s '/z c linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D & M kuone 
bet kokia kaina, atsižvelgiant j or
derio didumų.

Duokit mums orderius dabar iš
pardavimo kainomis.
Harvey Wrecking Co. 

1701 WEST CERMĄK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

ANGLYS — COAL

Dainuos J. Romanas, A 
Čiapaš> Peoples Radio 

.Duetas ir kiti

P-ia Vaičekauskienė yra pa- 
šventinietė, todėl, ir jų taria
mam išvažiavime sutiko daly
vauti, nors iš ryto oras buvo 
ir nelabai palankus. Išvažiavi
mą ištiko lietus, bet po valan
dėlės pakilo vėjelis ir oras pra
giedrėjo. Po lietaus atvažiavo 
ir musų Ona. Tuoj ėmė bruz
dėti šeimininkės, valgius dėti 
į stalus ir puošti gėlėmis. Gė
lių puoštą atvežė p-ia Jonai
tienė. 'Staluose pasirodė kala
kutas ir kiti skanėsiai. Tada 
pasirodė ir to išvažiavimo tik
slas. Ir koks buvo didelis sur- 
pryzas, kad imta sveikinti 
Oną! Netrukus suskambėjo ir 
daina.

Kartu pasilinksminsim ir
Pašoksim -----

DAILY
BUSINESS

5IUSKHPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Sugrjžtuvės
Sugrįžo iš atostogų p. Iželis, 

jo žentas p. W. Kalak ir p-ia 
Jonaitienė su dukrele Virginia. 
Jie buvo išvykę porai savaičių 
paviešėti į Woodruff, Wis.

Ta proga p-ia Izelienė susi
tarusi 'SU p. Jonaičiu surengė 
jiems sulauktuves. Ruvo pa
kviesta giminių ir draugų ir 
visus gardžiai pavaišino, o ke
leiviai nepašykštėjo pasidalinti 
su svečiais ir įgytais įspūd
žiais. ‘Ponas Iželis pasakė, kad 
kelionė buvo laiminga, — tu
rėjęs tik vieną flet tairą, ir 
vakacijos buvusios tikrai sma
gios. Gi p. W. Kalak labai pa
tenkintas ežerais ir proga juo
se paž vėjuoti bei pasimaudy
ti. P-ia Jonaitienė ypatingai 
džiaugiasi maloniais žmonėmis 
ir vietų įvairumais, bet už vis 
labiau tyru oru.

ror ECONOMY and 
SAT1SFACTION ūse 

Doub/e lėsfed/Doub/eAcfion!

BAKU N G 
■VV POV/DER.

Šame Price Todayas45 tearsAgo
25 ounces for 254

Full Pack ••• No Slack Fillin^

No. 4461 Praktiškas 
lis. Jis apsaugos jūsų suknelę. Siųs
dami užsakymą pažymėkit ar i—1L 
mažos, vidutinės ar didelės mieros.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 

rti savo vardą pa- 
resą. Kiekvieno pa-

Vardinės
Liepos 25 d. didelis būrys 

draugų pasiskelbę pašvintinie- 
čių išvažiavimą rengią, susi
rinko p. Spaičio darže ir čia 
iškėlė p-iai Onai Vaįčekauskie- 
rtei varduvių puotą.

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 
$100,000 RAKANDŲ

Kainos nepaprąstai žemos! Koky
be ir kainomis sumušam visus 

sandėlius!
RAKANDAI .

GARANTUOTII
Rakandai parloriam, valgomiem, 
miegamiem kambariam, porčiam 
... Biedni ir turtingi ras DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ! Gasiniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų 
nes

naudinga pasiklausyti. Patarti
na nepamiršti užsistatyti savo 
radio ir pasigrožėti bei sma
giai laiką praleisti.

Rep. xxx

Federaliai 
agentai 
degtinės 
ūkyje, netoli Elgin, IJlinpis. Jie 
areštavo keturis bravoro savi
ninkus ir k°nfiskąvo 1,500 ga
lionų alkoholio ir daug įrengi
mų. Bravoras turėjo 20,000 ga
lionų įtalpą.

Areštuotieji yra Tony Rus- 
so,' Albert Maschiano, William 
Bradshaw ir Edward Evans.

-jiusrr 
PU>klNJ 
OUKAB 

T-O Do 
-rv-<XK-r/

alkoholio y bivro 
vakar užtiko slaptą 
bravorą Jim Kelly

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.

Peoples Rakandų Bendrovė 
nuolatiniai, kas antradienio 
vakarą linksmina ir žavi radio 
klausytojus gražiais ir įdo
miais radio programais, ku'rių 
išpildymui kas kart yra už
prašomi čionaitiniai žymus dai
nininkai ir dainininkės ir kiti 
menininkai. Taip pat ir rytoj, 
užsistatę savo, radio' ant sto
ties WGES., 7tą valandą gir
dėsite dainuojant Joną Roma
ną, Antaną Čiapą, Peoples 
Radio Duetą ir kjtuš, kurie 
savo maloniais balsais paten
kins kiekvieną klausytoją. O 
prie to, graži muzika ir įdomus 
pranešimai bus lygiai smagu ir

P-ia Vaičekauskienė yra la
bai draugiška moteris, už tai 
nestokuoja jai draugų, šiuo 
parengimu rūpinosi specialė 
komisija, kurios sąstatan įėjo 
p-ia Grigaliūnienė ir p. šverei- 
ka. Jiems tenka ir kreditas už 
puikios puotos surengimą.

N. Mickevičienė.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5R40

GRAŽUOLIŲ 
•—Rugsėjo 6-12, 
lantiko pajūrio 
lantic City, N. 
sos Amerikos 
konkursas 
renkama 
America”, 
merginas 
Charlotte 
City mokyklos mokinė, kuri 
buvo išrinkta gražuolių “so
stinės” Atlantic City gra
žiausia mergina, “Miss At
lantic City.” Acme Photo

ir gražus žurste- 

norit

Užsisakydami prisiųskite mo 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

GRAŽUOLĖ 
garsiam At- 
kurorte, At- 
I., įvyks vi- 

gražuolių 
, kuriame bus 
1937 metų “Miss 

Suvažiuojančias 
priims 17 metų 

Velez, Atlantic

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

FETE YOŲNG
82nd and Keag Avenue

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

čia Įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.„_____

Mieroa ,__ (__ ___ per krutinę
............ .... ...--------f.? ;

(Vardas Ir pavardė)

-Divonai, ciratos, elektriki- 
ledaunės, radios, skalbyklos 

—viskas, Neužsitikėkit iki patys 
savo akimis .nepamatysit.

Z. B ASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

87—PRIEŠ VEJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys
78— GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo-
terys ........................
79— GERIAUS VĖLIAUS,
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- OCČ 
terys ........................

34—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

jLiiririLE
DO ■* 

WE

jSbSlE:.

Kainavo*. $4.06, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3-00

$6.95

. $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.

TO CUlDBJ šou 
-ruHs dbseq.t, 
\sa-a xxr evbQ m a. 
VCU NALJST- _
F=OUl_OPV C/KU.U. fljDO »nJC?T F5^L--™

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIĄI3 '

Už praeitų metų indėlius Ji /J7
MUSŲ NARIAI GAVO ................J:1*1' /C

Dėl informacijų , (.
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite
CA1SAL 3500 ' "

lithuaniAN building, loan and 
SAVINGS ASSOCIATION

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

Važiuokit Su Mumis

V NAUJIENŲ PIKNIKAN
Nedai°l’ RUGPIUČIO 8 DIENĄ, 1937

■ '■ SUNSET PARK ,
X—■_ ■* A. Prie 135th ir Archer

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudas 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMORILISTAI:

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED.^BY OUR GOVERNMENT

iri r*r-

*
•

r/ytv 1". r.



Antradienis, i-ugp. 3, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III. _____ __  __

KENOSH1ECIU DELEGACIJA ATVYKSTA Į 
“NAUJIENŲ” RUDENINĮ PIKNIKĄ

» •**.*•< T' ■ - *.■ er

Įvyks šį sekmadienį, Sttflšėt parke

C. K. Braže-Brazevičius rašo 
iš Kenosha, W)8coiisin, kad iš 
ten j “Naujienų” pikniką irėri- 
giaši atvažiuoti didelė delegati- 
ja lietuvių. Tos delegacijos 
priešakyje bus miesto aldermo- 
nas J. Martin su p-ia Martin, 
pp. Pabarškai ir pp. Braze.

Kenoshiečiai duoda suprasti, 
kad jie atvyks piknikan dide
liais automobiliais, kad parsi
vežti namb bent dalį tų didžių
jų dovanų,-kurios bus dalina
mos pikniko svečiams.

Tų dovanų yra" daugybe.. Mes 
linkiriie kėndshiečiafris kuo dau- 
giadšlai. laimėš, bet nebūtų Vi
sai gferai, jeigu mums, chiea- 
gieČiams, paliktų tų dovanų tik 
maža dalis. Geriausias būdas 
mums apsaugoti savo pretenzi
jas prie šaldytbvų, radib apara
tų, leiripų ir kitų ddVarių c— yrd 
pikbike kuo skaitlingiausiai at
silankyti.

Piknikas įvyks šį sekmadie
ni, rugpiučio 8 d., Sunšet Par
ke, prie 135-tos ir Archer avė.

“N-nų” Redaktorius 
P: Grigaitis 
Atostogauja

Didelis Judėjimas 
Chicagoš Urkio 
Centruose

Krautuvės jati iiŽpirkineja 
prekes Kalėdotriš

“Naujienų”- redaktorius, P. 
Grigaitis, vakar aplfeidd, Chica
go dviejų sąVąi&ų atoštoghihs. 
Žada jas praleisti Wiscohših Ar
ba Minnešdtos valstijoje.

Dr. V. Šimkus Minnėšot'dje

Dr. V. A. Šiirrikus, nuo 8343 
S. lialsted š*treet, pereitos sa
vaitės pribaigt j e taipgi išvažia
vo aibstbgdhis. Jis žtiaa nuvyk
ti i Rochestei*, Minnesota; sli- 
sipaŽinti SU garsiomis Mriyb 
brolių ligOhiiie ii* klinika, ku
rios Veri randasi.

Chicagon šią ir pereitą sa
vaitę suvažiavo ąpie 30,000 
Amerikos krautuvių atstovų 
daryti užpirkimus rudens se
zonui ir kalėdoms. Judėjimas 
urmo centruose yra labai di
delis.

Šįvakar Burnham prirke 
įvyks paroda suknelių, kurių 
stilius nustatė Chicagoš daili
ninkai ir kurias pasiuvo Čhi- 
cagos siuvyklos. Chicago ban
dys konkuruoti su Paryžium 
madų srityje.

SUSIRINKIMAI
SLA 36 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą trečiadienį, rug

piučio 4 d. vakare, Chicagoš Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
: Halsted st. Prąšąu pribūti ■ visus narius, ba 'randasi svar

bių reikalų aptarti. —J. Balchurias, rast. '

NUšOyfe Dėl MfefeGINOS — kairėj, Chicagietis 
Charles Bliie, 63 metų, ir Alex Olsoh, 48/ kurie susigiilj 
čijo dėl merginės pastarojo alinėje, ties 364 East 69th 
štreėt. Ginčas pasibaigė kruvinti!. Pasigriebęs revolverį, 
Bliiė Oišoną riiUbvė; ,

■i ii«»>ri> »i.r-iiHiim

Trijų Dienų Laiko
tarpy AiiM Motėtis 
Apsivogė
Vdgė pinigiis vyrams padėti

šešios Naujos 
Automobilių 
Aukos
šv. ^Kryžiaus ligoninėje mirė 
suvažinėtas 19 metų jaunuolis

Sekmadienį it vakar rytą 
automobilių nelaimėse Chica- 
goję žuvo Šeši žmonės. Vienas 
iš jų buvo 19 metų jaunuolis, 
Robert Litz, nuo 1220 N. Ham- 
lih avenue. Eugene Rowley, 
nuo 616 E. 92nd Street, jį su
važinėjo prie 76 ir Western 
avenue -kampo.

Clriude Dreesen, nuo 
Indianapolis Boulevard, 
Chicago, užsimušė įvažiavęs į 
gatviakarių stotį prie 35th ir 
South Park avenue. Prie 59- 
tos ir Stohy Islarid avemie su
važinėjęs žmogų, Dreesen ban
dė pabėgti nuo policijos.

■ v

4401
East

Ištraukė Skenduolį 
Iš Kanalo

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

Ivaįrąs
Business Cbances

Pardavimui Bitniai

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisomo visokios 
rųSies stogus; taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei p»gei- 
ddųjatna. x 

bridgepoRt roofiKg CO.
3216 So. Halsted Street

FuTitished Rooms
•PASIRĘNDUOJA kambarys. Pui

kus, šviesus, antros lubos. 4517 So. 
Rbckwell St. Tel. Lafayette 0541.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Asociacija laikys mė
nesinį susirinkimą trečiadienį, rugpiiicio 4 d., 7:30 vai. 
vakare, Chicagoš Lietuvių AriditdrljBj, 3133 Š. feaištfed št. 
Visi nariai susirinkit laiku, nes randasi daug svarbių rei
kalų aptarti. —S. Kunevičkų rast, 

a
SLA 226 kuopos sbsirihkimas įvyks trečiadien|, rtigpiučlo 4 d., 

7:30 vai. vakare, j. Grigaičio svetainėje, 3864 W. Arriiiitdge 
avė. Visi nariai malbhėkite atsilankyti į SUširiiikiriią, riėš 
bus daug svahbių tarimų. —Užr. rašt. Beri Aitižriri.

Draugija Saldžiausios Širdies Viešpatie^ Jėzaus laikys riiehėši- 
hj suširinkimą antradienį, rugpiuČib 3 d., 7:80 takų 
Chicagoš Liėibvių AuOitotijbj, 8133 S. Halsted Št. Malo
nėkite visi nariai atsilaikyti, nes raiidas daug švarbių 
dalykų aptarti draugijos labrii. —Frank fetiktitiš; hbt. Bšt.

-.................................. ..................— » ' ....................................    ■ . i' -I • -.................. ■' N -- . -..I..............................  I I . ................ ' tt ' I*.

KĖDEI La DABINTI MfeZGlNlAi

Sėkhiadieiiį sriėhiė 26.' rifelį 
aihŽiaUS mergaitę juditli Kdyb, 
gyV. l&Įs Ėast Tlst įąt. 6ž 
Vagystę. Tai jau antra moteris 
areštuota laike tTijų /dibnų h*ž 
Įiiriigų vdgiriią. Ji Ravdge apie 
81,700 iš tbdffman & Morton 
behdlbvėš; Utie 100 State 
gatves, kritini tarnavo už kriy- 
gų vėdėjį. Lavdgtus 
atidavusi Sa^B btriliamą llow- 
ard ir IrvlHg škblomš riįsiirid-

Kita moteris, kuri BUVb 
areštuota už pinigų vogimą iš 
savo darbdavio yrą Bose Ma
rle Bėnnarelli, 28 metų am
žiaus; nuo 4339 Witcox gatVėš. 
Ji pavogė—$6,200 iš- Security 
Service korporacijos, o pavog
tais pinigais šelpė Patrick J. 
Billings, kurs sakęsis sergąs. 
Jis viekas iš lloilywood dar- 
bihinkų.

Padėš Vainikus 
Prie' ‘Dėdės Šerno”, 
M; Bagdono Kapų
Ketvirtadienį i^kilriies Taiitiš- 

kbse it šv; Kailtiiiero kapi- 
n^mibsk n. . ;

Iš kanalo, prie 31-mos ir 
Kedzie avenue, pbličija ištrau
kė apie 45 mėtų amžiaus pri
gėrusį žmogų. Runas apie ken
kiu pėdų, septynių colių aukš
čio. Ant vieno piršto buvo žk^ 
das su inicialu “E”. Informa
cijų apie skenduolį galima gau
ti Marąuette policijos stoty
je.

For Rent
GERA PROGA

IŠSIRENDUOJA pilnai įrengta ta
verna. Lietuvių apgyventa. Renda ne
brangi. ANTQN NORBUT, 4500 So. 
Paulina St., tel. Yards 2652;

_ _,j į -|iĮ|-n , . .......... Iii ...................... į ..................'......... ... i. . f—

Help Wantėd—Female
Darbininkių Reikia

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA; 25-40; 
savas kambarys; abu šeimininkai dir
ba; vaikas 4 metų; Keystone 7996.

I ' ............................ ... ■■■■■■ ■■■■■— .............—N................... .................

MERGINA, 20—35, patyrusi; na
mų darbas ir priežiūra vaikų; nėra 
sunkaUš skalbimo ar langų valymo; 
nėra virimo; labai gražus nąmas; ge
ros rekomendacijos; gera alga, šau
kit Mr. Ėdelson, State 6300;

PARDAVIMUI maža . saldainių 
crautuvė, uždėta 4 metai atgal. Pa
aukosiu iš priežasties ligos. 7103 S. 
Western AVe.

MAŽAŠ lutich rooni pardavimui; 
$300; maža renda. Reikalingi pini
gai daktaro biloms užmokėti. 1457 
W. 47 St., Chicago, III. 

r v. f f* “y « •* * ' * : •

Real Estate For Sale
Namai-žem# Pat davimui .

7 KAMBARIŲ NAMAS paaukau
jama palikimui išlygihti; 19th and 
Kedzie; telefonas Van Buren 5467.

PAUL M.‘ŠMlTH atid COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BŲULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mamom na

mus, lotus, biznius Ir lamas; inšiu- 
riname namus,rakandus ir aUto- 
tąobiliuš. 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

beridtbvėš; prie 1

PAIEŠKAU merginos arba naš
lės į Tavern prie baro ir prie sand- 
vičių<-6500 So. State St.

ATYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampihis namas su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įmokėti. Li-' 
kasius lengvais išmokėjimais. Ir 
šiaip kitokių bargenų.

Z. S. MICKEV1CE AND CO. > 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800

Help Wanted—Male-Female

Suvirs 11 Milionų 
Užširėgišti-Uvb 
Pensijoms

Eėderališ Šdčialčs apdrauclos 
foridaš (Šdicinl Sečiirity Board) 
skelbią, kad 11 mlildnų ir 415,- 
355 liliribiš Valstijos gyvento
jų jau užsiregistravo senatvės 
perisijdms, ktšriris fondas pra
dės mokėti 1942 Hifetais. Apli- 
kriBtlį amžius siekia nuo 15 iki 
ė4. jie rhoka jib 1% savo ai-j 
gos į fondą, o kitą tokią dalį 
moka darbdavis.

/ Sekantį ketvirtadiehį rug’įnu- 
cio 5 dienos vakarė, įvyks he- 
pąprastoš iškilmes abiejuose 
Chicagoš lietuvių kapuose, da
lyvaujant ' publikai^ Lietuvos 
jjpbhšiilui p. DaužVardžiui,< Lie- 
thVbš seimo nariairiš pp. ^Gil- 
Vydžitii ir Kvikliui; ir dauge
liai įŽyhibšpiiį j ų liet ii vių.

į*d ..Vtikhfi). šeštą Valandą iš- 
kilhi^s įvyks kapuose švento 
Kazimiero, kur, su tam tikro
mis apeigomis, Lietuvos seimo 
nariai padės vainiką prie ka- 
įio Dr. JĮL Bagdono, buvusio 
Lietuvos" Kįų^ri'Įo Chicago j e, 
mirusio praėjusį ; pavasarį ir 
palaidoto pirmą dieną balan
džio. / >

Septintą, .valandą to paties
- • . •‘"vi • i <vakaro tokios-pat iškilmes įvyks 

Chicagoš ' -Lietuvių Tautiškuose 
Kariuose, kur po tam tikrt 
Apeigų, Liet®bš seimo nariai 
padės Vainiką prie kapo JiiOZo 
Adohiaičio-Šerno, buvusio “Lie-

• . ■ .« , \ ■r\ ' .

tuvos” redakfbriaus. < <
• ' . • M p.;. .■ .. ■. .

■ .. ą——r—1—•—> -

v

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

Motina, Duktė 
Niitroško Ūkio 
Triobėsid Gaisre

Ūkio tH'ribėšio HisTė, 
Hiyliiį į Vakarus riub Dovvhers 
tlrbv'e, rilio duriiį iiUtrdško 
įliiktg ir hidtįria, EVA fe. feleck, 
02 trieilį ir Mrs. Mary bonriet, 
76 hietų. Gaisi-as pHšidejo htib 
pėčiriuš, kritėHAriib gažbliriu. 
BŠgdriihbš hiib iibpšihį; jbš peri 
klaidą įbegd Į karilritą, ir iš 
jos hėbėgalėjo. ištrukti;

j.

y

r

apie

Užsidaręs Roselando
Bankas Netrukus
Mokės Dividendus

Valstijos auditorius Edward 
J. fearrett skelbia, kad netoli
moje ateityje 5% dividendus 
depozitoriams išmokės užsida
ręs Roselahdb State Savings 
bankas.

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; hotelįuose, restoranuose, insti
tucijose; cookš, pantry, housęman, 
cleaners ir kiti. Modem Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI VYRAI geležies 
skrapo kieme; kreipkitės

South Side Paper Štock Co. 
5833 So. Throop St.

EXTRA DOVANA
Namas budavotaš 1922 metais. 

Kainavo $75,000. šiandien parsiduo
da už $30,000; 5 krautuvės, viršuje 
daktaras ir advokatas tbri ofisus. 
Rendos neša $350 per mėnesi. Tas 
namas yra kaip Bridgeporto lifetu- 
vių širdis, 3265-^7 So, Halsted St., 
turi būti parduotas į 15 dienų. Rei
kale matykit M. Platakis, 3225 So. 
Union Avė., antros lubos.

?

KAS BUS

Autoinobiles GARSINAMA

. Nd. 1376 —• Mezginiai kedei padabinti. Tai gražus pdvio
motivO mezginiai. Dezeriis nėra kothplikuotas.

« <• r . '■ -* ■ »' - ’ '♦ ■jf- ‘ \
m. M. «— —BM. BBMBB M. II—B — bMB • — «•— «B— — "«— — “ "*—

NAUJIENOS NfcEDLECRAi*r DEPT., į
1739 So. Malated St, Chicago, 111. )

1 » * . . |
čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.........................

1 I
Vardas ir pavardę

justinas SttiMANiš.
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 31 dleiią, 4:57 Valandą pd 

piet 1037, męUiš, Sulaukęs, puses amžitiris, gimW/«Vbri^6hlti Ap
skrity, Hilnšių parapijoj, Dąikštų kaime; ‘ ■

Amerikoje išgyveno 25 metus. . .
, Paliko, didęlittihe nuliūdime moterį Terešaitę,
dukterį Anelę, dti sūnūs Jurgį ir Ricnardįh br$ųį^įKąžiipibifą, dą , 
dČdes NikodeitiA ir Boleslovą Simdnitiš. dvi dediętiė.S dŪVg kitų 
giiriihių, o. LlbtUvoj tėvą Kazimierą, ari brbDtis';^įį;.|r-.Viktorą 
įr dvi brolletieš. Seserį Emiliją ir Švdgętį jųo^hpą Čertiauskuš, 
kririe gyvfetia Agentinoj. • . ■'

Kūnas pašąvętįds. randasi 4330 Sotith Hertiutagė'''ĄVfehūė', tėlėfO- 
has Boulevard 0090. ,7. .

LaidOttiVes įvyks Trečindienį, rugpiričio 4 diritią, 8 Vąląridą rytp 
iš namą į Švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atslbuš 

. gedųlitigoą pamaldąs už velionio sielą, b iš ten bus nulydėtas i 
Sv.z Kazimiero kapines. . , / ■ ’

Visi A.4^k.JjlStiho Shimanio giminės, draugai ,, ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladottivžšę ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. ? '.

Nuliudę; liekame, •• . ; %
Moteris, Duktė, Sūnus, 'Tevbs-, Broliai irąkltbs. Gimineš.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvlt) Dii-ektoHiiš f j. Ebdėiftis,
■ Telefonas YARDS 1741. • ;

Miestas ir valstija —

Chicagoš Draugijų, 
n Klitibtj Valdybos 

4937 metams
bliAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Daviš 

—pirmininkas, 5648 Šo. Bishoj) 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinčkus—plthi; 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi- 
ęakd, Iii.,; Petras Bridrečki—proto
kolų raštininkas, 3118 Wfest Per- 
shing Road, Chicago, 111.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, 111.; Mrs. Matuzeii Antanienė 
—kasos, globėja, 2430 West 46th 
Pląęė, Chicago, 111.; , Mrs. Ida Ka- 
.ęirisken— kasos įlobėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, 111.; Anta
riąs . Czesriia—kašiėHus, 4^01 So. 
Paulina St., Chicago, 111,j Petras 
TūškieVicz —■ maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicagb, III.; Li- 
gbriiri lankytojai: Mrs. Kącinsken 
ir Mrs., Czešna ir Mr, Czešna. Su
sirinkimas ątšifeuria kožhą mėnesį 
kas antrą sękniadieni nuo pirmos 
vaiaridošr Atitariu Cžąsnos svetai
nėje. ,450) Šo. Paulina St. (Tel. 
Britilevard 4552), Chicago, Iii.

- maršalka, 6939 So.

JUOZAPAM >ĮRplENis 
. Persiskyrė su šiUO , pasauliu 

liigplučio 1 dichą; 10:30 vai. 
ryte, 1637 m., sulaikęs pusės 
amž;, giriięs. Karino redyboj, 
Telšių apskrity, Alsėdžių par.

Amerikoj išgyveno 82 metus.
. Paliko dideliame nuliųdime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Budrąitę), sūnų Aleksandrą, 
du posūniu Pranciškų ir Liud
viką Minkėlus, podukrą Justi
ną, Masio.kienę ir gimines Pet- 
keikius. .............

Runas pašarvotas 10944 Indi
ana Avė., Rošelarid. Laidotuves 
ĮVyfcš trečiadienį, rugpiučio 4 
d.> 8:30 vai;, tyto iš namų į 
Visų šventų įarap. bažnyčią, 
kriHojė atsibus gedulihgos pa- 
maldos už velionio sielą, d iš 
ten bu$ nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. ,

Visi A. A. Jdožapo GitdĮenio 
giminės, draugai ir pažįstami ■ 
esat riupširdžiai kviečiami \ da- ' 
lyvriUti laidotuvėse ir sutęikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsisypikiriimą.
' Nuliūdę liekame, 
Moteris,. Šonus, Posūniai, Po* 
v. dukra it giminės. 
Patatnauja laid. dir. Lachavi-'* 
ČiUs ir . Supai. Tel. Canal 2515^ 
;arhą; Prillmah 1270.

Skelbiinąi Naujienose 
gluoęla naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
jrra naudingos. > ■

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

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avęs. 

Berwyn, 2 blokai į rytus rtuo Harlem. 
Lietuvis sėlsmanaš.

■ ---------- .—’ J

1934 TERRĖPLANE Coach; radio, 
šildytuvas; tobulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 instrumentų Pisiritikiniui
$65.00 dviejų eilių AKORDlONAS, 
basai, rankų darbo, italioniškas

75 smuikai-r-$3.50 ir aukščiau.

8
$35.00.

75 smuikai-r-$3.0O ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir atikščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIČ SfiOP

914 West Maxwell Street
3 blokai į vakartis nuo Halšted

Fumitur© & Fittures
Rakąndai-Itaishl

LDENSTEIN’S MUSIC __ 
914 West Maxwell Street

IŠPARDUODAME 0ARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storu 
fikčeHus dėl bile kurio biznio Įskai
tant svarstykles, registerius ir iee 
baksiuš. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirrii begu pirkai
te kitur. . i. -■ -/j- <

S. E. ŠOSTtlfelM & SONS 
1915 SU. STATE STREET 

CALrirnet 5269.

- K AŠ i'Uki'hfe parduoti ta verti bė
rus, ne truitipešniUs kaip 30 pėdų. 
6500 So. Štate St.

COAL
Anglys

WILMINGTON
. anglys. ;
np . -........... $6-00

5-75Mine Run

Niit .......  6.00
Scrėėningš ........... 4.75
PIRKIT DABAR U . VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AŲKšTES
kitą menesi

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

I Irba FIower Shoppe 
Gelis Mylintiems—-Vestuv^Uis-^ 

BankietamS—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone tAFAĮETTE 15800

■h

I fiVFIKKImUVImiIVIO Visas Pasaulio 
. Dalis.

kVietkininkąs
Gėlės Vestuvėms, Bahkielariis 

lt PajttaBams
3316 So. Halsted Street

TeL .BOULKVARD 7314

ŠIOJE VIETOJE

LAUKITE —

PAMATYSITE

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

5 MYLIOS Vakaruose nuo Plain- 
field, Wisconsin; Route No. 51; 480 
akerių; dirbama žemė; trobesiai; 
$8.5 už akerį greitam pardavimui; 
R. B. Steck, Farmington, Illinois.

ATVAŽIUOKIT į L. B. A^DĖR- 
SEN and Co. mažas farmriš. Priešais 
Totihy Avė., Vakaruose nuo Park 
Ridgę; 22 minutes iki viduriiiesČio; 
taip pigiai, kaip $250 kiekvienai: iš
mokėjimai; ofisas ant nuosavybės; 
Dės Plaines 3058-J.

Financial
________ Finansai-Pnskolea

INVESTUdKIT DABAR 
į Sriugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis it 
dalyvaukit nepaliaujamai 

. Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
btikit tikri, kad esat aUttivaUjąmi

intetrtitifehių problemas 
Telefonrib|cit ar rašykit Mpointkrientui 

A. C. STĖRLINU , 
Managfeitietit Of inveštmept iirid 

Trading Securlties Accouhts.
208 Šo. La Salia Št. > 

Šuite 788, ChlcrigO, 111.
i Tel. Randolph 6646

Tabako Knmtuvės
Tobacco Stores

»

MAX KOBN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes. cigaretUs, ci
garus. Kviečiame l musu krautuvę. 
1728 Šo. Halsted SL. Cana] 9345

, .i • • . ’ • • r • »

GARSINKIT
SAVO
BARGENUS

I

ŠlMfAl ŽMOGIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOjAb

CANAL 85TO g
Mu&ų.
,pn«
muš 
laidą

- r ^”2®os. u z pakartoji
me ketą - nuo“

1
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CHICAGOS LIETUVIU TAUTIŠKU KAPINIU 
KERTINIO AKMENS PADĖJIMAS

Padėjo akmenį, jame palaidoję istorinius 
dokumentus

Liepos 25 dieną Chicagos lie
tuvių istorijoj buvo atskleis
tas naujas istorijos puslapis. 
Tą dieną Tautiškose Kapinėse 
skaitlinga minia, susirinkusi ;iš 
Visų Chicagos ir apylinkių kam
pų, buvo žiūrovais, kartu ir 
liudininkais, to didžio istorinio 
fakto, būtent, tautiškų kapinių 
administracijos rūmų kertinio 
akmens padėjimo įvykio.

Programas prasidėjo apie 
11:30 vai. ryto. Kapinių varpui 
gaudžiant, buvo paskelbta iš-
kilmių pradžia, o žmonės, pirmjTas 
tai lietaus išblaškyti, rinkosi

J. Balchunas, 
V. J. Schultz; A. 
Tamkevičius, P. 
Matekonis, G. K. 
Shutas. Visi sun-

NAUJIENOS, Chięago, ffl I
T -

I » ' ' • > I •

Jus Laukia Šios Dovanos
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

Naujienų Piknike

į paskirtą vietą.
. Pirmininkavo drg. Ant. Tam- 

kevičius. Kalbą pasakė kapinių 
.valdybos pirmininkas E. Čepu
lis. Po to sekė Liaudies ir Lai
dotuvių maršas, ką padainavo 
Naujos Gadynės choras, vado
vaujamas J. Steponavičiaus. Po 
dainos atatinkamą ir su gero
mis išvadomis kalbą pasakė 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis, kuris tarp kitko pa
sakė, kad vieningai dirbant tam 
tikrus darbus ir niekieno ne
varžomi, galime daug ką nu
veikti. Taip ir su šių kapinių 
darbais. Jis yra varomas pir
myn bendromis spėkomis.
I tą akmenį įdėjo dokumentus

Po kalbų prasidėjo akmens 
padėjimas, ko pamatyti susirin
ko ta skaitlinga’ minia. To ak
mens svarba yra tame, kad ja
me yra sudėti visi kapinių or
ganizavimo dokumentai, t. y. 
visi tie raštai, kurie susidarė 
nuo kapinių įsikūrimo pradžios 
iki šios dienos — per dvidešimt 
šešis metus.

Čia sudėta aprašymai ir var
dai 'tų, kurie prisidėjo prie or

ganizacijos darbų, pirmųjų di
rektorių, o taipgi ir dabartinių. 
Paskui čarteris įsikūrimo ir šių 
1937 metų pinigų monetos. Vi
sa tai buvo sudėta į tam tikrą 
nerūdijančios medžiagos dėžutę 
ir gerai užrakinta. Dėžutė yra 
20 colių ilgio, apie 8 aukščio ir 
tiek pat pločio.

Padėjus akmenį į savo vietą 
•’a dėžutė buvo patalpinta tam 
tikroje skylutėje ir uždaryta su 
atatinkamu akmeniniu dangčiu 
ir, po to, cementu užmūryta’.

pareigas atliko pirminiu-'
kas E. Čepulis, o dėžutę įtalpi
no seniausias kapinių direkto
rius J. Shutas.

Vėl dainos ir kalbos
Akmens padėjimo iškilmėms 

pasibaigus, tęsėsi dainos prog
rama. “Pirmyn” choras, vado
vaujant p. K. Steponavičiui, pa
dainavo dvi dainas. Po įto kal
bėjo statomų namų arkitektas 
p. Zaldokas. Jis savo kalboje 
prisiminė, kad kapinės yra gra
žios, gerai prižiūrimos, prisimi
nė apie gražiuosius paminklus 
ir kad dabar statomas namas 
atsakąs kultūringam skoniui.

Kalbėjo ir generalis kontrak- 
torius, nanfų statytojas K. Kle
vas. Jis pasakė, kad tas namas 
bus vienas iš gražiausių iš vi
sos . Chicagos kapinių adminis
tracijų namų. Paskutinis kal
bėjo “Vilnies” redaktorius L. 
Pruseika, kurs savo kalboje 
prisiminė apie tai, kaip diktato- 
rinėse šalyse varžoma laisvė ir 
kad ten ir ant kapinių neduoda 
laisvės. Jeigu įsigalėtų fašiz
mas ir čia, tai gal tą istorinį 
paminklą nugriautų.

Pastebėtina, kad lietus ne
mažai iškilmes sutrukdė. Lijo

prieš iškilmes, lijo ir po iškil
mių. Buvo giedra tik per pa
čias iškilmes. Dėlto: ir kapinių 
piknikas nebuvo toks gausiu-' 
gas. Tik tada, kada visiškai nu
stojo lyti, t susirinko publika 
Liepos darže ir taip tad links
mai užbaigėme dieną.

Tautinių Kapinių valdyba
šių pietų valdybos ir direk

torių sąstatą sudaro: E. Čepu
lis, M. Lubinas, 
J. Zalatorius, 
Bubinas, A. 
Daubaras, K. 
Rinkus ir J.
kaus darbo žmonės, bet ištiki
mai dirbą Tautinių Kapinių 
naudai. Stengiasi padaryti daug 
pagerinimų, o ypač deda vica’s 
pastangas, kad naująjį namą 
padaryti pagal vėlesnės techni
kos reikalavimų. Bus įvesta oro 
tvarkymo prietaisa ir kiti pa
gerinimai.

Kapinės turi 61 akrą žemės
Su laiku žmones apsipras. 

Gėrėsis gražia kapinių vieta’ ir 
amžinam poilsiui ims daugiau 
pirktis vietos — lotus.

Kapinės savo nuosavybėje tu
ri 61 akrą žemės ir visa jau 
išmokėta. Gi dabar statomasai | 
namas kainuos .apie 25 tukstan- j 
čius dolerių. Pinigų turi pakan
kamai, tad dėl skdlos nėra jo
kios baimės.

Kitas kapinių turtas, kuris1 
auditoriaus . p. J. P. Varkalos 
patikrintas, šiaip atrodo: Gruo
džio 31 dieną 1936 metais viso 
kapinių turto vertės buvo* $141,-. 
971.54. Padalinta į skyrius se
kamai: Apyvartos fonde $125,- 
393.94; amžinam fonde ..$16,- 
127.60 ir gėlių fonde $450.00. 
Kas iki šiol jau gerokai yra pal
aukėję.

Tad, baigiant, galima pasaky
ti, kad bendras darbas, bendra 
ir vieninga jėga nugali kliūtis. 
Viena iš tvirčiausių Čikagoj įs
taigų yra "tautiškos Kapinės.

Nedelioj, Rugpiučio 8 d., 1937
SUNSET PARK - - - - 1351 h ir Archer
■_______ __________ __________________________________ ■ į

Iš Jos. F. Rudriko Krautuvės

-

-------

★ Previoua mod- 
els reoonBtruoted 
at the Hootm 
factory.

NOtABLE COMBINATION OFFER MODEL 105
n WITH CLEANING TOOLS

r $24.45REGULARLY
$28.95

BULOVĄ RANKINIS LAIKRO- &A£ AA 
DELIS VERTES

ZENITH RADIO
1938

VERTĖS

$63,95
DEL KITU DOVANU ŠEKIT MUS U APGARSINIMUS NAUJIENOSE

t

PASAULIO (VYKIAI PAVEIKSLUOSE

TRŪKSTA DARBININKŲ — Prie Gonzales, Texas, 
dabar renkamas medvilnės (cotton) derlius. Kadangi 
apielinkėje trūksta darbininkų, tai ūkių savininkai ir še
rifas išstatė parašą prie miesto ribų, kuriame perspėja 
kitų apielinkių ūkininkus nevilioti darbininkų pas save. 
Už darbininko pa viliojimą Gonzales miestelis grąsina 
kalėjimu. Acme Phoio

žeistas automobilio nelaimėje. Jiems nepasisekė. Sun
kiai sužeistas jaunuolis mirė.

ATIDARĖ NAUJĄ KELIĄ — Vakar C licagos parkų valdyba atidarė automobilių 
susisiekimui išgrįstą ir praplatintą paeežerio kelią, Lcif Eriksen Drive. Paveikslo už
pakalyje matyt Michigan avenue dangoraižių linija.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ -- Vaizdas prie Platts- 
mouth, Nehraska, kur nuo bėgių nusirito ekspresinis 
prekinis traukinys. Sudužo dvidešimts vienas vagonas. 
Užmuštų nebuvo. Acme Photo

AcmePhoto

EKONOMIJOS PAMOKOS VOKIETIJOS ŠEIMININ
KĖMS — Hitlerio administracija Berlyne dalina šeiminin
kėms plakatus (viršuj), kuriuose mokina kaip pavyzdin
gai sunaudoti išmatas. Šeimįninkės raginamos padalinti 
išmatas į dvi rūšis: į pašarą kiaulėms ir išmatas, kurių 
kiaulės neėda. Kiaulėms tinkamos išmatos renkamos iš 
šeimininkių ir siunčimos į ukius. . _ Acme Photo

RUOŠIASI KARO IŠKILMĖMS — 122-.ro raitelių pulko nariai, kurie rugpiučio
14 ir .15 id., dalyvaus karo iškilmėse Chicagos Soldiers’ stadione. Raiteliai, kartu su
kitos rūšies kareiviais, dabar laiko repeticijas prie Chicago avenue ir Fairbanks 
Gourt.




