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Japonai Užėmė 
Peiping

Japonijos kariuomenė Užėmė buvusią Chi 
nijos sostinę, kurią jau seniau apleido Chi 

nijos kareiviai '
PEIPING, rugp. 9. — Japo»J Bet iš kitos pusės nepraran- 

nijos kariuomenė vakar užėmė ‘ dama vilties ir susitaikymo, 
buvusią Chinijos sostinę Pei-J Esą japonai dabar yra palin- 
ping (buvusį Peking), nors jU-'kę užvesti taikos derybas, nes 
ponai pirmiau buvo pasižadė
ję j tą miestą neiti ir jį pąlik^ 
ti chiniečių civilės administra
cijos žinioje, jej IŠ jo pasi
trauks Chinijos kariuomenė,

Chinijos kariuomenė Peiping 
pasitraukė kiek laiko atgal.

• Bet japonai neilgai pildė savo 
prižadą ir nėjo į Peiping.

Vakar betgi japonai sulauk 
žė dar vieną prižadą ir 3,000 
kareivių įėjo į miestą. Jais ko
mandavo gen. Kawabe. Tuo 
budu Peiping patapo faktinai 

« Japonijos miestu.
Atskirs šiaurinę Chiniją.

Japonams įeinant į miestą, 
viyš miesto skraidė japonų lėkr 
tuvai, kurie išmėtė sekamo Jū
rinio lapelius:
J yGhinijos ir
nijos
šiaurinės Chiliijos. ' Japonijos 
armija išvarė jtfsų nedorus val- 
donusr ir jų nedoras armijas 
ir jų daugiau į čia neįleis.

“Nors Nanking ruošiasi ve
sti pražūtingą karą, bet nesi
bijokite. ■ Japonijos armija jus 
apsaugos!”

Japonijos armijos užėmimas 
Peiping ir šis atsišaukimas aiš
kiai parodo, kad Japonija jau 
galutinai nusisprendė atskirti! 
šiaurinę Chiniją ir jos pada
ryti valomą “nepriklausomą” 
valstybę. ..

Eina kalbos, kad japonai 
kursto nuverstąjį Chinijos im
peratorių Kang Teh sugryšti 
atgal į sostą Peiping, kur jis 
valdysiąs šiaurinę Chiniją ir 
Manchukuo, žinoma, Japonijos 
įsakymais.

Du japonai nušauti Shang- 
haijuje; - ........

SHANGHAI, rugp. 9. -- Chi- 
nija ir Japonija dar niekad 
nebuvo taip arti karo, kaip jos 
atsidūrė dabar, Chinijos sar
gybai Shanghaijuje nušovus 
Japonijos laivyno karininką ir 
jurininką. Persišaudyme 
šautas ir vienas Chinijos 
gybinis.

Japonija, kuri visuomet 
ko priekabių prie Chinijos, lu
pomis karo ministerib gen. Su.- 
giyajna ruščiai prabilo, kad 
Chiniją tu*ri ^aliautis priešin
tis japonams, nes kitaip susi
lauks visuotino karo.

žmonės visuomet bus ko audinycių darbi
ninkų streikas

(Streikui pritaria ir dalis sam 
dytojų, nes jis galbūt stabi 
lizuos šilko pramonę.

nu- 
sar-

ieš-

S=

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

Giedrą; biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 75°.
Saulė teka 5:51, leidžiasi 

jie inano, kad dabar taika yra 
galima Japonijos sąlygomis.

Tečiaus Shanghai dabar gy
vena didelėj baimėj ir prisibi
jo tokios lėktuvų atakos, ko
kia buvo 1932 m., kada Japo
nijos įlėktu vai. išžudė tūkstan
čius chiniečių.

Tuo tarpu abi pusės ruošia
si karui. Visi civiliai japonai 
liko evakuoti iš visų sryčių i 
šiaurę nuo Yangtze upės ir iš 
Hankow.

Chinijos finansų ministeris 
paskelbė apie pasirašymą su
tarties su Francijos bankais 
apie suteikimą didelių kreditų 
Chinijai palaikymui jos pini
gų-

PATERSON, N. J., rugp. 9. 
— C.I.O. paskelbė 60,000 Šil
ko ir rayon audinyčių darbi
ninkų streiką Naujosios Ang
lijos, New Jersey, Pennsylvariia 
ir New Yorko audinyčiose. Dar
bininkai reikalauja pripažinti 
uniją, pagerinti darbo sąlygas 
ir stabilizuoti industriją.

Dalis samdytojų pritaria 
tam streikui, nes jei jis bus 
laimėtas, jis suvienodins dar
bo sąlygas visose audinyčiose, 
o dabar gi tos audinyčios, ku
rios moka geresnes' algas ir 
kur darbo sąlygos yra žmoniš
kesnės, i neįstengia atlaikyti 
konkurencijos visokių “čizele- 
rių”, kurie baisiausia išnaudo
ja darbininkus. ■ ;

Nors dar ne visi darbininkai 
prisidėjo prie streiko, bet, kaip 
išrodo, pradžia streiko yra sėk
minga.

Naujojoj Anglijoj streikas 
betgi mažai bus jaučiamas, nes 
ten veik visos audinyčios jau 
yra pasirašiusios kontraktus 
Su unija.

Baile Selassie atsi-

Ethiopijos sosto
LONDONAS, rugp. 9. — 

Ethiopijos legacija paskelbė, 
kad buvęs Ethiopijos karalius 
Haile Selassie atsisako atsiža
dėti Ethiopijos sosto ir tuo pa
lengvinti Anglijai pripažinti 
Italijos užkariavimą Ethiopijos, 
kas labai pagerintų Anglijos 
ir Italijos santykius.

Haile Selassie taipjau atsi
sako apleisti Angliją .ir išsi
kelti į kurią kitą Europos sa
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pereitą se’k-NAZIAI KENOSHOJE — Kęnoshęje, Wisconsin, vokiečiai-naziai pereitą sek
madienį surengė mitingą vietos Geripan-American salėje. Jie norėjo rengti iškilu 
mes miesto parke, bet Kenoshos aldermonai, tarp kurių yra ir lietuvis Martin, at
sisakė leidimą išduoti. Nazius sudaro, vietos German-'Amerįcan Volksbundo nariai. 
Kaip paveiksiąs parodo, Hitlerio saliuto mokinami ir maži vaikai.

•......... •=■=----------——-----------------------

Jugoslavijos bažny
čia pašalino visus rė
musius konkordatą 

su Vatikanu
Iš ortodoksų bažnyčios liko pa

šalinti visi parėmę konkor
datą su Vatikanu ministe- 
riai ir parlamento atstovai.

dviems ministe-

patriarcho laiš- 
daugumoj vieš-

VIENNA, rugp. 9. — Viso
se/ Belgrado-Karlovak diecezi
jos ' ■■ ortbdokšų * '(pi*nvošTdvų) 
bažnyčiose vakar bUvo per
skaitytas patriarcho Dositei 
ganitojiškas laiškas, pranešan
tis apie pašalinimą iš bažny
čios tų pravoslavų ministerių 
ir atstovų, kurie balsavo už 
Jugoslavijos padarytą konkor
datą su Vatikanu. ,

Iš bažnyčios liko pašalinti 
penki ministeriai ir premieras, 
taipjau 16 atstovų, kurie pri
klauso tai diecezijai. Išimtis 
padaryta tik 
riams.;

Skaitant tą 
ką bažnyčiose 
patavo didelė tyla, bet dauge
ly miestelių bažnyčių minios 
po kiekvienos perskaitytos pa
vardės šaukė “Prakeikimas 
jiems!”

Pašalintieji iš bažnyčios mi
nisteriai ir atstovai negalės 
gauti jokio bažnytinio patar
navimo, o kunigai negalės lan
kytis į jų namus.

Jugoslavijos kiek laiko atgal 
padarytą konkordatą su Vati
kanu atstovų butas jau patvir
tino. Jį dabar svarsto senatas, 
kurio nuosprendžio laukiama 
tik rudeny.

Tas konkordatas iššaukė di
delį sąjūdį Jugoslavijoje ir jau 
buvo ištikę dėl jo kruvinų 
riaušių.

.Pašaiinimas gi rriinisterių. ir 
atstovų 4š bažnyčios tą sąjūdį 
dar labiau padidino ir’ nors1 di
desnių paikių dar nebuvo, vis
gi apie tai dabar visų yra kal
bama. Tikimąsi, kad dabar tuo 
klausimu prasidės griežta ir 
atkakli kova, kurią laimėti val
džiai bus gana sunku. *Ta ko
va gali padaryti įtakos į visą 
Jugoslavijos ateitį.

MANILA, rugp. 9. — Ketu
ri filipiniečiai plėšikai prisipa
žino nužudę laike plėšimo ame
rikietį plantatorių Percy A. 
Hill. Penki kiti filipiniečiai Ir
gi liko atiduoti teismui dėl tos 
pačios žmogžudystės.

Lietuvos Naujienos
Cemento fabriką ne
matoma statyti prie

Jurbarko
KAUNAN —'Dabar visas* 

cementas į Lietuvą importuo
jamas iš užsienio. Jau senai 
kalbama ap|e cemento, gamybą

Lietuvoje gal jau ir butų bu
vęs pastatytas,', jeigu butų pa
kankamai' žaliavos /cementui 
gaminti. Energijos komiteto že
mės turtams tirti komisija, 
prof. Jodelei Vadovaujant, per
nai pradėjo tyrinėti žemę ir 
ieškoti cementui gaminti žalia
vos. Komisija radus tinkamos 
medžiagos — kreidos į netoli 
Kauno, Pajieses apylinkėse, bet 
tos žaliavos, esą, pakaktų fa
brikui veikti tik' apie 10 me-
tų.'

Dideli kalkių plotai esą ir 
Mažeikių apskr. Akmenės vals. 
Bet daugiausia cementui ga
minti žaliavos esą užtikta Jur
barko ir Skirsnemunės apylin
kėse1. čia ir cemfento fabrikui 
statyti esanti tinkamiausia vie
ta, nes patogus ir pigus priva
žiavimas Nemunu, o nuo Kaz
lų Rudos Jurbarko link pro
jektuojama nutiesti gęlęžinkę-

.Kadangi žaliava išmėtyta vi
soje Lietuvoje, tai, žinovų nuo
mone, geriausia butų statyti 
du cemento fabrikus, vidutinio 
didumo. .

Kai žemės tyrimo darbai 'bu
sią baigti, tada busią svarsto
mi fabriko statybos projektai. 
Numatoma įsteigti cemento 
b-vę, kaip dabar pav. cukraus 
b-vė ar kt.

Vieno cemento fabriko pa
statymas kaštuotų apie 3 mil. 
lt. / '

Išrado naują medžiagą 
plentams grįsti

•{Kaunas: Bitukų piyte^
lių fabriko savininkas Gudin- 
skis išrado. < naują medžiagą, 
kuri specialiai tįnka plentams 
grįsti, šią medžiagą jau užpa
tentavo. Seniau Gudinskis plen
tus bandė grįsti savo gamy
bos bituko plytelėmis^ tačiau 
rezultatai buvo blogi. Tai bu

me- 
me

rezul tatai buvo blogi- Tai 
vęs paskatinimas nąuj.os 
džiagoš išradimui. Naujoji

džiaga, sumaišyta su4 žvyrium, 
esanti labai patvari. Jos gamy
bai neteksią iš užsienių įvežti 
naujų medžiagų, bet pakaksią 
vietinių.

Tvarkingas Vendžia- 
gąlos miestelis

$ — Vftnffžto--
gala — nedidelis provincijos 
miestelis pusiaukelyj tarp 
Kauno ir Kėdainių. Tas mies
telis dar turi pėdsakų kadaise 
per dvarus ir bažnyčią vary
tos lenkinimo politikos. Tačiau 
tas raugas' žymiai silpnėja. 
Mięstelį puošia nepriklausomy
bės paminklas, gražus mūriniai 
6 skyrių pradžios mokyklos 
rūmai, yra ir kitų naujų pa
statų. Aplinkiniai kaimai jau 
susiskirstė vienkiemiais. Kul
tūrinių atžvilgiu miestelis ne
nori atsilikti niro kitų. Yra ke
letas žymesnių organizacijų 
skyrių. Tarp jų jau tveriasi 
Etinės kultūros draugijos sky
rius. Nesenai grupės pažangių
jų žmonių iniciatyva buvo su
rengta paskaita “Dangus jr 
pragaras”. Prelegentas pakvie
stas iš Kauno. Pasitaikė geras 
oras. Klausytojų prisirinko pil
nutėlė patalpa, daugelis turėjo 
pasilikti už durų. Susirinkimas 
buvo vedamas tvarkingai ir pa
vyzdingai. Paskaita padarė gi
laus įspūdžio.

ap
Tėvas ir duktė nu 
plakė žmogų Už 

kalbėjimą

NEW ORLEANS, La., rugp.
9. —- Oscar Kay> 47 m., WPA 
darbininkas, pareikalavo suim
ti jr .-nubausti 17 metų Louįse 
Willis ir jos tėvą Alfred Willis, 
56 m., už jo nuplakimą.

■. ■ ' ■ ■ ...f : ' ’■ '

Pasak Kay, mergaitės brolis 
atėjęs jį ir jį apkaltinęs, 
už, Ja sesers apkalbėjimą ir 
skleidimą apie ją žeminančių 
gandų. Jis nuėjęs į Willis na
mus išaiškinti dalyką, bet jį 
pasitikęs, senis Willis ir kumš- 
čia pąrniušęs ant žemės. Po to 
senis Willis pririšėjį prie me
džio, p duktė jį nuplakė dra- 
tine virve. Plakimą matė dau
gelis žmonių, bet niekas ne
atėjo jį

.M

Sukilėlių ofensyvas 
šiaurinėj Ispąnijoj

Sukilėliai pradėjo “galutiną ofensyvą” už 
kariavimui Asturijos ir Santander provin 

cijų šiaurinėj Ispanijoj
HENDAYE, Francijoj, rugp- 

9. — Sukilėlių šiaurinė armija 
pradėjo smarkų ofensyvą, ku
rį patys sukilėliai “galutinu 
ofensyvu” užkariavimui Astu
rijos ir Santander provincijų, 
vienintelių provincijų šiaurinėj 
Ispanijoj, kurios tebėra lojalis
tų rankose.

Sukilėlių pranešimais, jie 
pradėjo iš lėktuvų bombarduo
ti lojalistų pozicijas tuo pačiu 
smarkumu, kaip buvo bombar
duojamos lojalistų pozicijos 
prie Bilbao, prieš pat sukilė
liams užimant tą miestą.

Sukilėliams paėmus. Bilbao 
šiauriniame fronte visą laiką 
buvo gana ramu ir sukilėliai 
nedarė didelių pastangų prasi
mušti iki Santander. Bet da
bar, sulaukus patogaus oro, 
prasidėjo smarkus ofensyvas, 
pirmiausia lėktuvams bandant 
praskinti kelią kareivių ata
koms.

Spėjama, kad sukilėliai sku
binasi užkariauti visą šiaurinę 
Ispaniją tikslu paliuosuoti sa-

Atstavų r-buto,Jnąįjt 
tetas smerkia “čize- 
lerius” samdytojus

iYir

Siūlo nustatyti minimam algą 
iki 40c į vai. ir darbo savai
tę iki 40 vai.

WASHINGTON, rugp. 9. — 
Atstovų buto darbo komitetas 
patiekė svarstymui algų ir dar
bo valandų bilių' su raportu, 
kuriame aštriai kritikuojami 
“čizeleriai” samdytojai, kurie 
moka labai menkas algas ir 
verčia darbininkus dirbti ilgas 
valandas.

Atstovų butas papildė sena
to priimtąjį darbo valandų ir 
algų bilių ir nustatė suvienodi
nimą darbo sąlygų visose in
dustrijose, užkertant “čizele- 
riams” kelią perdaug išnaudo
ti darbininkus ir tuo kenkti 
toms dirbtuvėms, kurios dau
giau moka savo darbininkams. 
Einant atstovų buto biliumi, 
butų sudaryta federalinė tary
ba, kuri turėtų galią įvesti vi
sose pramonėse minimum al
gas iki 40c į valandą ir nu‘- 
statyti maksimum darbo va
landas nemažiau kaip 40 vai. 
į savaitę.
• .Atstovų butas norėtų tuo- 
jaus pradėti svarstyti bilių, bet 
svarstymą trukdo taisyklių ko
mitetas, kuris atsisako užleisti 
pirmenybę tam biliui.

Rusija perkanti ka
ro laivus; naciai su

sirūpinę
BERLYNAS, rugp. 9. — Vi

sa Vokiętijos spauda triukš
mingai, bet su dideliu susirū
pinimu paskelbė gandą, kad 
sovietų Rusija perkasi tris ka
ro laivus i Jungt. Valstijose.

Bet naciai raminasi tud, kad 
vieną laivą pastatyti ima tris 
metus, o per tą laiką gali žy
miai pakitėti politinė padė- žmones ir 14 žmonių sužeisdar 
tis. mas.

vo armijas naujam puolimui 
Madrido. >

Pasak sukilėlių, visuose ki
tuose frontuose dabar yra ra
mu. -
Lojalistai bombardavo* Italijos 

kareivius Toledo apielinkėj.
MADRIDAS, rugp. 9. — Lo

jalistų lėktuvai labai smarkiai 
bombardavo gabenamus į To
ledo (į pietus nuo Madrido) 
Italijos kareivius.

Pastebėta į Toledo gabenant 
labai didelę ( Italijos kariuome
nę. Matomas didelis sukilėlių 
kareivių kilnojimas ir kituose 
frontuose. Iš to spėjama, kad 
sukilėliai ruošiasi labai smar
kiai -atakai Jarama upės sek- 
tore, tikslu perkirsti Valenci- 
jos kelią.

Gundai apie didelius maiš
tus sukilėlių eilėse nepasiliaū- 
ja. Tvirtinama, kad smarkus 
susirėmimas ištiko Toledo tarp 
sukilėlių ispanų ir italų, nes ir 
sukilėliai yra nepatenkinti bu
vimu didelės Italijos, armijos 
Ispanijoje.

Ispanijos • lojalistai 
suteikė kunigams 
didelių lengvatų

Kunigams ir vienuoliams bus 
suteiktos teises laikyti pri
vatines pamaldas.

VALENCIA, rugp. 9. — Lo
jalistų valdžia eina prie atstei- 
gimo pilnos religijos laisvės, 
kurią teko panaikinti prasidė
jus sukilimui ir daugeliui ku
nigų nuėjus tarnauti’ sukilė
liams.

Valdžia šeštadieny paskelbė, 
kad apie 14,000 kunigų ir vie
nuolių, kurie pasiliko lojalistų 
pusėje, gaus leidimus laikyti 
privatines pamaldas ir atliki
nėti įvairias religines apeigas.

Tai yra pirmas žingsnis prie 
atsteigimo viešų pamaldų baž
nyčiose lojalistų Ispanijoje. 
Viešosios gi pamaldos bus at- 
steigtos kaip tik padėtis pasi
darys kiek normališkesnė.

Ir Francija Įspėjo 
sukilėlius

PARYŽIUS, rugp. 9.—Fran
ci j a užprotestavo sukilėlių val
džiai prieš sukilėlių bombarda
vimuos ir apšaudymus Franci- 
jos laivų ir įspėjo, kad Fran
ci jos lėktuvai ir karo laivai vi
są laiką bus paruošti ginklu 
atmušti tokius sukilėlių puoli- . 
mus.

Žaibas užmušė
3 žmones

IŠ,NEW YORK, rugp. 9. 
tikusio j perkūnijoj žaibas tren
kė į tris grupes žmonių Rock- 
ąway maudyklų apielinkėj, 
Long Island, užmušdamas tris
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S. BIEŽIS
Visi dovanų Iftimitojeti bu- atsiveža su savim ir draugų 

Vo labai užganėdihti Iri dėkojo bur|.; \ . -
pikhikb. .kč^nisijai pupelė Dauginiutė trauke iš; 

iY apetyfai ‘Naujienoms ’ liž to- tikėtus f ir davė teisė- 
kias Jražias Jr brangias dova- jamfe yra. geriausia. chiea-i 
n&s’ t ■ t r gos lietuvių šokėja-akrobafcė.

Naujienų pikniko komisi- Qarbė motinai, kad teikia Sa
ja pakvietė'teisėjais ir prižiu- vo tokį pavyzdingą
rėtojais dovanų laimėjimą se- auklėjimą.' 
kamus asmenis:

- \ .. .. 1 Vienas žymėtinas dalykas,
Teišėjai. ^aį įas> ^aj kelių tukstan-

Bri MeMViMs. — Apie Dr,.ph .susirinkusių žmonių į šį 
feMVidą galima pasakyti, kad Naujienų pikniką, neiškilo jo- 

ĮjfiS 'yta nuolatmis Naujienų kio barnio, jokių muštynių, jo- 
i bWtaferi)iš, gy^ytojaš ir vi-1 kio blogo žodžio. Visi linksmi- 
š^dmehės Veikėjas. *• '

Mi‘s. toller
jj yra žymi scehos vaidintoja. 

’Čhičag'os ptogrėsyve visuome
nė ją getai pažysta. 

\ Y i ■

to, Maeki’ėtyich. —
Apiė J’u’stih MaėkieMčh “Nau- 
į'iaho^ė” jau daug sykių buvo 
■rašyta. Jį GhičagOš lietuviai 
pažystą kaipo pasiturintį asme
nį B ti'hkamai atliekantį finan- 
•šihl'dš teikaluš.

tos. I WkkėWich. — Tai 
Ldštih MackWich žmona. Ji 
šykhi šu vypu. dalyvauja žy- 
.tnėMuosė lietuvių 
muh'Se. Ypač huo Vaitkaus 
škridimd Lietuvon, pamėgo da
lyvauti Naujienų parengimuo
se, nes ji ir jos vyras turbut 
įsitikino, kad ką Naujienos 
rengia, jos surengia rūpestin
gai ir gerai. * .

Mr. Martin, Kenosha, Wis., 
aldęrmonas. P-s Martin ir 
jo Žmona, niekuomet neaplei
džia “Naujienų” parengimų. 
Netik, patys atvažiuoja, bet dar 
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I. *
JįtpVtOJAS IR CHIRURGAS f
2261 West 22nd Street
• ’Valandoj: nuo, l-^-8. ir 7—^8 ' 
Seredomls ir hedk pagal sutaM* 
Kefc. 6681 \So* California Avenue

Telefonas Republic 7868 r.jPenktą yąlandą po pietų p.rą^ 
s i dėjo dovani laimėjimas. A. i 
žymontas jau pirmiau buvo 
pranešęs per gąfšiąkalbį, kad 
šiame Naujienų piknike 21 as
muo turės progą laimėti vėr- 
ting^s $oyapą&.

Viso ddvąhų buvo išdą’li'htą 
sumoje $5^5.00. <

Laimėtojai
šokami asmenys laimėjo iAo- 

vanaš:
• ■ Wetaia uhiča^o,

smoking stąti^ą.
? Atek Ata', Št'. ;Čhai4ėS, SU 

— btaltelą. į

kėdę, (ridekmg čhait),

(rockmgčhair), .C

• Ė.
Veta ( Mą

„ Natįjiė^ 
vaišinosi kiek trumpas vizitas | C. SdHlfeą, 
leido. Jų “globėju”-“šaperbnU” kaurą. , ?
'piknike buvo Julius Mickevi- D. šlapialis, Lhięago,—Anihk- 
čius, Chicagos Lietuvių Drau- štą kėdę. ' ,

i Jdsephine žičkųs, Ghica’go, 
KuTtdros — Vaikui vežimuką. '

L. Puishis, Chicago, — Vil
niaus albumą.

buvo ’ C. K.1 TonY Yukna, AVaukėgan, Ill.>

Suvažiavo Keli Tūkstančiai Svečių 
Iš Chicagošir Apie linkės

■\r •’ : » F ‘,1 J I ■

. Ofiso Tel. Boulevard 5918 į

DR. BERTASH
756 West 35th Str

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:$0-8:30

Praeitą sėkmadiėnį
Naujienų piknikas buvo, gali
ma drąsiai tvirtinti, vieiias iš 
tokią, kokių Čikagos lietuvių 
visuomenė jau senai bematė.. 
Nežiūrint to, kad iš pat ryto 
buvo darganųota Ir lietus, ^ar
tum, tyčia laukė piknikautd- 
jams kailį išffefrti, svečių- su
važiavo pilnas Sunset daržas. 
Vien automobilių didžiausis 
laukas buvo statyte nustaty
tas ir, jei dar kiek, vietos bu
tų ir pritrukę. #

I '

Daug kas likosi ir namuo
se. Ir, jei nebūtų lietus lijęs 
aplinkiniuose miesteliuose, tai 
nėra mažiausios abejones, sve
čių skaičius butų buvęs nepa
lyginamai daug didesnis. Tai
gi, jūsų repoYterio manymu, to 
Naujienų pikniko negalima ki
taip pakrikštyti kaip Milžiniš
ku Naujienų Pikniku. Tokiu 
jis jį ir vadins.

Nepriteko stalų, hespėjo 
ir patarriautojhi.

“Et, paspėsime ir nuvažiuo
sime”, tvirtino jūsų reporte
rio šoferis,” Sunset darže nie
kad stalų nestokavo.”

Bet, kai nuvykome 
ne tik nusiminė tasai 
tiškasis šoferis, bet ir

Svečiai Iš KitiiV
Tarp laimingųjų, kaip paro

do ŽėmiaU paduotas ' sąrašdfe, 
buvo keli svečiai, atvykę iš to- 
lirnesirių vietų. Tokių svečių 
šįmet suvažiavo ypatingai daug. 
Tarp atstovautų koloniją buvo 
nevren GRfero, HarVėy ir kiti 
ariami priemiesčiai, bet ir Sai'nt 
Charles, Joliet, Kankakee, Ke- 
nosha, Wis., Wattkegan-, ir, ži
noma feockfordas.

Iš pastarosios - kolonijos ma
tėsi draugai, S. Petrauskas-, A. 
Petronis, J. Bacevičius. Jie at
sivežė su savim ir didelį būrį 
kitų rockfordiečių, kurie nelei
do laiko veltui. Smaginosi ir

Julius Mickevi- D. šlapialis, Chięag'o,—-mihk-

gijos prėzidentaš ir eks-officio 
galva Rockfdrdo ’______
Draugijos, kuri priklauso Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai.

Iš ■ Kenoshos
Braze, j/ Martin ir Pabarška — 7 svarų sųrįj • 
su šeimynomis.

i

bosi, kalbėjosi, užkandžiavo, gė
rė šaltą alutį, jaunimas šoko, 
žodžiu, visi praleido sekmadie
nį naudingai ir maloniai.

— Antanas žybiontas, 
Naujienų pikniko prdgraftio 
vedėjas.

į daržį, 
optimis- 
jusl| re

porteris gavo xį pirštą kąsti: 
stalų liuosų jau nebebuvo? ir, 
jei ne geraširdžiai žmonės, bu
tų jam tekę, gal, ir nevalgius 
kojas po daržą mūštravoti.

Negeresnė .jo padėtis Albu vq 
ir prie bak> ^riėjuS. "dSWToįhU 
nenorams reikėjo atsistoti į, pa
sakysiu, byrlainę ir laukti, nes 
čia viešpatavo demokratiją, ir, 
todėl, . reporterio diktatoriški 
sąmokslai, kitų alkūnes pastum
dyti, negavo niekur pritarimo. 
Patarnautojai, norėdami grei
čiau trokštančius pagirdyti, 
darė ką įmanydami, — kitas 
bandė, net, tani tikrus sporto 
triksi/s-čiužtį, bet visus, sku
biai aprūpinti jokiu bųdu ne
galėjų. Laukiančiųjų eilė būva 
visuomet daug didesne. ,
Dvidešimts vienas laimingųj'ų

įėjimas į daržą buvo lais
vas — niekas bilietų ir neklau
sė, nors visi juos turėjo. Bet, 
juk tai nebuvo įžangos bilie
tas, juk tai buvo pilnoj žodžio 
prasmėje laimės tikietas, kurį 
Naujienos teikėsi savo skaity
tojams, rėmėjams ir prijau
čiamiesiems padovanoti.

Ir ištikrųjų, visi lihksmųs, 
visi štreki^čiuoja ir šposus kre
čia, o vis tik dėl vieno to fe^ 
to gyvenime pasitaikančio da
lykėlio — kas bus šiandien lai
mingesnis, — kas gaus geres
nę dovairą? O tos dovanos, bu
vo puikios ir vertos to didelio 
džiaugsmo, kokį parodė laimė
jusieji. Kam, sakysime, nebūtą 
malonu gauti trisdešimts pen
kių dolerių vertes laikrodį; 
kam nebūtų malonu visai už 
dykai gaiiti skalbiamąją maši- 
rą, pečių, liampą, Naujienų 
prenumeratą ir kiti dalykai.
Na o ką gerbiamasis skaityto
jau pasakytum gavęs gražų ra
do, pagaliau ir nuolaidą airto- 
i obilį perkant, kurios vertė 
L jvo $220. $2Ž0.00! -Juk visa 
t i buVo dovanomis išdalinta, 
už juos nieko nepridedant.

Visa tai buvo išdalinta sek
madienį, čia pat visų svečių 
i kyvaizdoj. Suprantama, todėl, 
ir tasai taip didelis laimėjusių
jų pasitenkinimas. Už tai, ne- 
bet^ikalo, kitas po daržą vaikš
tinėjo Ijampą išsikėlęs ir dai
navo: “AŠ laimingas”. j

su šeimynomis. F. Vaitekūnas, 'Chicago,
Iš Waukegano, — J. Mitchėll, Bridge lempą, 

su kompanija. Iš Kankakee, — 
L. Poszkus, i 
montas su savo draugų buriu. 
Kur teii visus ir išrokuosi. ,

DOVANŲ LAIMĖTOJAI
NAUJIENŲ PIKNIKE a

Sekmadienį, rugpiu'cio 8 die
ną, Sunset Daržas buvo kūpi- lę gražią lempą, 
nai pripildytas gražios lietu- A. Rabačaiiską^, ‘Chicago, 
vių publikos^. Bidova rankinį laikrodėlį,

iii__—

" ‘ ‘ , _ | Anna Chėshey, St.- Charles, 
iš Harvey—Skir-i Naujienų prenumeratą 6

U..™-., mcn. i- ,;■
M. Masilionis, Chicago, 2 ril- 

žavas lempas. y
M&ry Railienė, • Čhieago, 

Hoover dulkių valytuvą.
A. Pocius, Chicago, — dieje-

'iSI Ui© Vfe — Poličisto 
kuris ties 

Avenuė, 
‘Ctemį, Utišdvfe bėtebį

> ,'h

buvo bedarbis, kuris plū- 

įsAli '.ir šaVo Wmy- 
. hH /j;. t '

• Ruth šeštokas, Chicago, — 
pibder liišką virtu vės ■ jgąsinį- pė-’, 
čių. j''/■/ s

1 P. Ltrdyga;, Cicero, .UI,,* [
Zenith radio. s •_

J. Thomas, Čhieago, — Norge 
skalbyklą. . '
' S. Ladigas, Chįt^d,—:$^20.()0 
nuolaidos perkąjrį Mųjų auto
mobilių iš MildĮįMuto Sales.
' ~ ------------------------ . - ■ T'1'Įi.Uuht
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laidotuw direktorius

Galite , būti tikti, kad gausite 
geriausios rųšies anglis ir tei

singą svori, jeigu 
KIRKSITE NUO

PlILASKTJL JLrti/jLk^JlskJL .
COAL CO.

26th STREET & WHIPPLE AVENUE
TELEFONAS ROCKWELL 8200

Reikalaukite DEGTINES

Iparengi-

John F. Eudeikis
SENIAUSIA'' Ifc DIDŽIAUSI A L AIDĖJIMO.,.ĮSTAIGA

■T-...
i

iMMriaMilinnBarttaiiiiiiMMilMM
DABAR VAIDINA 

PUŠKINO
“DtJBROVSKY”

Taipjau U; S. S. R. žinios
..EKRANE

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screehed) .................. tonas

'SMULKESNĖS $7.15
TonUs ...... ....... ...................

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
. visokius rakandus bei Storus 

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

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

/ . TeL Kenvood 5107
' <■'* ‘*'4 *-lįĮ.«įi~ ,,, .....7. <

Ofiso Tel. Vlrginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

hUo 2——4 ir Išuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

8939. SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Miehigan Avė.

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

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

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvridk 0597

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

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 .SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 >
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS C ;;

Tom Taylor
2 Metų 
senumo • »

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURB0N 
degtine 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

• •

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

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

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

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
•; ■*. <■,» ; . ;. • • - - ■■ ■-. ■-

TotfftšbUMiS žmbnw
taip pataria Lietuvos baubi

•Phone Boulevard 7042■ULANCE 
....... NA IK NAKTĮ 
Blefehai YARDS 1741-1742
’*<■ ’■ ' I t..-. f; f'. .i,.-"'-; ' ■■ ■.

’jy1 XXC4*11AV«^V DltC<

South Fairfield ■ ■ Avenue
WiėL ■ ’ I /A A YEf T'Ę 07Ž7

- |rv2T^--a .,rl^T i n.

Visi.......
Š6. Herrtiitage Avė

|||.. ... ........... --- ■
plb

iOlBl I koplyčios visose
Chiccigos dalyse

7 ... ;iiiii—-i—

Klausykite mu^ų -Lietuvių' ra4io programų Pirmadienio vakarais, 
16:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

■ I>.{šaLtIMIEUAS.
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LaidotuviųDirektoriai
NARIAI

ChicaįfdS) 
' Cicero C
Lietuviu' 

Laidotuvių 
Direktorių 
Ašoėiaci jos

- ----------i-i.Ji

Ambulance 
? Patarnavi- 
L mas Dieną 
■ ir Naktį

• t r ”

F' AURIME .
F 1COPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO

DALYSE.

\ ■ ••• > ■ ■. ii..
.f . .'A' .

3319 Lituanika Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

LIULEVICIUS
Avenue Phone Lafa) 

■■■——4 i ........... r ' ... -

. r A. MASALSKIS ■
3307 LitųahiCą Avenue Phone Boulevard 4139

• < J • ■ »• »« .♦. *■•**.4** V.‘   __ / ' '  ___________________ ________

4348 So, Califorhia

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miešto ęfisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halšted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. .

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis advokatas
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOŪTH ASHLAND AVENUE 
Reh. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avfe. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
> ADVOKATAS

■7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

AKIŲ SPECIALISTAI

DENTISTA.S ’
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
. x Tel. Viginia 1116 
Valandos: 1—-3; 7-*—8 kasdieh, iš- 
skyrus seredų. Sekmad. susitarus.

Blrž., Liepos ir Rugp. nebus valan 
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 i

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.rr

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofišaš ir Rėžidėnčija 
3335 So. Halšted St 

CHICAGO, ILL.
................ ......  ■■■ ........i............. Iii iinįM^.iA

KITATAUČIAI
M

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3 
metus kaipo patyręs gydytojas phi 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
J034 W. 18th St., netoli Morg&n St

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

Tel. ChnM 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
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 
Nedėliomis pagal sutartį.

i ui i iii i ilk 'nmiįrf

PETKUS
Cicero Pilone Cicero 2109.1410 South

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

■. ■ .1 .'C . ... V . « ■■ _______■
*—1 I ■ T—wwmw»'lkr»<iil      »i i ■ -h ■,■■■■■■ . .............. i

/ ‘ I. J.Ž0LP ' Phone Boul. 5203
1646 \Vest 46th Strčet Phone Boulevard 5566

. L. .1 I į-.l,-. . Į- / . IJ u.., 1 T ■■ -    —-Į* p-" ,-r7, lyy-TC* t' r-*--T-— — -  

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

49lh

8

EZLRSKIS IR SŪNŪS
1(1734 S. Miehigan Ąyę. Tel. Puilman 5703

UACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place \ Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast I68th Strcef Tel. Puilman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR Tėvas
4704 So. XVestern Avė- v-' Phone Virginia 0883

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Henilock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENT1STAŠ
6558 So. W esteto Avė.

i Valandos nuo 9 iki 8 .vakarb | 
' Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
Ofisas

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo t iki 8^0 vai. 
vikaro. Nedelioniis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Ntfė 10 iki 12 dieną, Ž iki 8 po rietu 

7 iki 8 vsl, Nedftl. nuo 10-iki 12 
Rez. THimhone PLAZA 2400
 ...--------- — _____________ ____ ,

Garsinkite Naujienose



NAUJIENOS, Chieago, III.

Š* 4% ■*' 74-.. - C-'

■ r .7?., ” * . *? ? ’ ji
‘ ■■

*0’ ’r* u

4/au-//•; • . . •

Antradienis, rUgp. 10, 1937 ' . * :
1    —T‘ 1 ■ 1 ■ 11 į’1 -U^.ų.'A1

PITTSBURGHO NAUJIENOS
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Įspūdžiai iš Kelionės po Pennsylvanijos 
Kalnus

(Kaip ir įžanga)

Kaip kas iŠ kitų miestų at
važiuoja į Pittsburghą, tai daž* 
nai| stebisi Pittsgurgho kalnais. 
Ypatingai svečiams iš Chicagos 
ir kitų lygumų miestų, atrodo 
labai keista, žiūrint j Pittsbur- 
gho miestą ir matant visur tro
besius ir didelius namus, kaip 
pakalnėse taip ir viršūnėse kal
nų.

Per SLA seimą būrys svečių 
iš Chicagos, tame tarpe ir brolis 
K. Liutkus, viešėdami Pittsbur- 
ghe klausė šių žodžių rašytojo, 
kaip žmones gali gyventi tose 
viršūnėse kalnų. Antras chica- 
gietiš, matomai suinteresuotas 
žemės verte, teiravosi, “ar ir 
viršukalnėse žmones, norėdami 
statytis sau namus, turi žemę 
pirkti.0

Vienas Chicagos lietuvis dak
taras, viešėdamas Pittsburghe 
buvo;iŠvažiavęs kartu su šių žo
džių rašytoju automobiliu pa
sižiūrėti Pittsburgho. Važinėda
mas po kalnus, stebėjosi Pitts- 
burgho automobilių patvarumu, 
kad gali taip lengvai lipinėti po 
kalnus.

Pittsburgho gyventojus tie 
kalnai visai nestebina. Jie jau 
yra’ prie to pripratę ir jiems iš
rodo, kad taip ir gerai, taip ir 
reikia. O jei Pittsburgho gyven
tojai pasiilgsta kalnų, tai va
žiuoja į Pennsylvanijos kalnus. 
Jie tenai nuvažiavę jaučiasi 
taip, kaip chicagiečiai atvažia
vę j Pittsburghą, nors pats 
Pittsburghas, kaip jau visiems 
yra žinoma, rahdąsi Pennsyl
vanijos valstijoj ir Pittąbufgho 
kaliai .yra dalis, djdžiųliiį PenĄ- 
sylvanijos kalnų.

•Pennsylvanijos kalnai yra1 ži
nomi netik Pittsburgho ir ki
tiems Pennsylvanijos gyvento
jams, bet visai plačiai Ameri
kai. Ypatingai lakūnai ir orlai
viais, keliaujanti keleiviai ■ daž
nai juos /prisimena. Yra sako- ; 
ma, kad Pennsylvanijos kalnai 
tai “orlaivininkų kapai.”

Ištiesų, turbut valdiškos 
skaitlinės geriausiai paliudys, 
kad daugiausia orlaivių -nelai
mių įvyko Pennsylvanijos kal
nuose, negu kur kitur. Pennsyl
vanijos kalnai nemažai aukų y- 
ra paėmę ir iš kitų transporta- 
cijos priemonių keleivių, kaip 
tai važiuojančių geležinkeliais ir 
automobiliais.

žiemą sniego audros ir 
leduoti keliai

Žiemos metu, jei ruošiamasi 
automobiliu keliauti rytų link iš 
Pittsburgho, tai pirmiausia’ ap
sižiūrima,1 koks yra oras ir ko
kie keliai kalnuose. Dažnai pa
sitaiko, kad pas mus, Pittsbur
ghe, oras yra gražus ir keliai 
geri, bet pavažiavus į rytus a- 
pie 40-50 mylių, susiduriama su 
sniego audromis ir labai teduo
tais vieškeliais.

Dar netolimoje praeityje ir 
vasaros metu rengiantis va
žiuoti į rytus dažnai reikėdavo 
prisilaikyti atsargumo ir gero 
prisirengimo, kad pervažiavus 
kalnus. Tais laikais automobi
liai nebuvo tokie tobuli, kokie 
yra šių dienų ir vieškeliai per 
kalnus nebuvo tokie, kokie yra 
šiandien.

Dabar vasaros metu keliauti 
automobiliu per Pennsylvanijos 
kalnus, netik kad nesudaro jo
kių kliūčių, bet yra kaip ir ko
kis smagumas. Ypatingai mies
tiečiams, kuriems yra įgrisęs 
miesto ir mašinų bildesis, yra 
smagu prasišalinti nuo kasdie
ninių rūpesčių, civilizacijos, pa
kvėpuoti tyru oru ir arčiau pa
žinti pačią gamtą. Pennsylva
nijos . didžiuliai kalnai kaip tik 
ir yra vieta, kur miestietis ga
li smagumo rasti.

Pennsylyąnįjo? kąlnų viršū
nės siekią daugiau 3,000 pėdų 
virš juros paviršiaus. Pennsyl
vanijos kaįhuoąę randasi neiš
matuojami plotai miškų. Tuose 
miškuoąe yrą visokių laukinių: 
žvėrelių ir paukščiu. Randasi 
gražių vandens šaltinių ir žu
vingų upeĮiukų Keliautojų pa
togumui, per tuos kalnus sker
sai ir išilgai eina grąžus vieš
keliai, nors randasi daug (tokių 
vietų, kur netik nėra jokio 
vieškelio, bet nė jokio kelio šim
tų mylių plotuose.

Miškų parkaį turistams.
Kad vasaros metu pamasinus 

gyventojus vykti į kalnus pra
leisti atostogas, valstija yra į- 
rengus itaip vadinamus miškų 
parkus su visais patogumais 
turistams ir “kempininkams,” 
ypatingai tose vietose, kur gali-* 
ma privažiuoti gerais yieške-,. 
liais. Depresijos laikais, prezi- ’ 
dento Roosevelto pastangomis, 
su pagelbą C.C.C “kempių”,* la
bai daug pagražinta tie miškų 
parkai ir’patys miškai yra ge
rai prižiūrimi. Daugumoje visi' 
kalnų miškai priklauso valstijai 
ir yra valstjos priežiūroje. Ne 
dėl to kalnų miškai priklauso 
valstijai, kad valstija butų 
juos nusavinusi iš kokių dvar
ponių ar paėmusi juos sau 
kaip kitaip. Jos kalnų nuosavy
bės, dėl trarisportacijos sunku
mo niekas nenorėjo. Jei kur 
spekuliantai rado pasiekiamą- 
medžių ir kitų kalnų miškų tur
tą, tai jie be jpkių sunkumų- 
gavo koncesijas iš valstijos ir : 
gražiausius miškų’ plotus iŠnai-p 
kino. '' ' ‘ ....... .. ‘

Apmokamos atostogos i '
šią vasarą neįtik plieno He-, 

jyklų darbininkai gauna- ąpnjiO- ■ 
karnas atostogas, bet ir. mįmsį 
laimė nušypsojoj riėą irgi' gavo-V 
me porą savaičių apmokamu į a- - 
tostogų. Mat, laikams/ pagerė
jus, netik plieno liejyklos pta- 
turtėjo, bet ir mūšų I^ittšbtii*-' 
gho miestas turėjo geresnių ,į- . 
plaukų, kad išgalėjo ir savo' 
darbininkams duoti / atostogų/ 
Tas, žinoma, palietė ir manei ‘

Gavęs ' atostogas, ir kadangi 
dabar nėra nė SLA; seimo, nė 
kitokių seimų, kur dažnai pri
sieina sąVo apmokamas ir neap
mokamas atostogas praleisti, taį 
nutariau vykti į Pennsylvanijos 
kalnus pasilsėti. O savo įspū
džiais paąidąljnti su *‘Naujie- 
nų” skaitytojais.

—S. Bakanąs
(Bus daugiau)

Lietuvių Kunigų Vie
nybės seimas Pitts- 

burghe neskąit-

Vyskupąs Reinys iš Lietuvos 
priimtas labai šaliai ’

PIT^RURGĘ, PA. — Rug- 
pi učio 5 d. Pittsburgho katali
kai turė j o didelį svečią iš Ldę- 
tūovs, būtent vyskupą ; Reinį. 
Pasinaudojant vyskupo ątšilĮii- 
kymų kunigų ^Vienybė0 buvo 
sušaukus Savų seimą Pittsbur
ghe^ kuriame dalyvavo ir sve
čias: , X. / ,
. Seimas buvo taikomas šy. 
Pranciškaus vienuolyne, užmies
tyje. Bąt kiek teko patirti iš pa
čių kunigu, tąį seimas buvęs 
labai neskąitiing:ąs. Dalyvavo 
tik apie 2Q kunigų-

Buvę atvykę keletas /.iš Chi
cagos ir tolimesnių ir artimes
nių Pittsburgho kolonijų. Iš

j. ..'A
tinės Penn. nebuvę nei vieno | Nežinia kodėl? Pittsburgho 
kunigo. Vyskupo šutĮktuvėse ir- katalikų vadai, rodos, niekadaį 
gi nebuvę perdaug ėntuziązmo, nepraleidžia progos pasigarsini 
kaip tenka girdėti. |ti tarpe amerikonų, ypač per

Pittsburgho /dąiigutną klebo-1 spaudą 
nų yra (langiau ąuinterfesuoti Vyskupui atvykus buvo puiki 
amerikoniška politika, ir Eittg- proga’ gauti “publisitės.” 
burgho vyskupijos reikalais. I Bendrai paėmus, vyskupo su- 
Tad gąl ir nebuvo pakankamai tiktuvės buvo labai šaltos, 
ląiko pasirūpinti Lietuvos vys
kupo interesais. ; : . , v

Katalikų svečio-atsilankymas 91 AAfj ęvsru T iafllvAC! 
nebuvo pažymėtas nė •ą'iiieriko- ^A?vVV.oVdl U LlvlllVvo 
niškoje spaudoje, nė atvaizdo Iziimnill nor Vlnna 
nė aprašymo neteko pastebėti. ĮJVl VIvlld/

Viskas taip ramiai ir? tykiai mariną J 
praėjo. Išrodo, kad Pittsbur- 
gho katalikų vadai visai pėšitu 
pino savo svečią iš Lietuvos su
pažindinti su am erikcn :ška pu
blika.

Duokim sau,

■ ■■ y

—Reporteris.
i?V .’,>• • 1 '

Charles Pikel>ią> Nęw York e 
Lietuviškų produktu reikalais
PĮTTŠBPRGHį —_ Rūgpiučio 

Lietuvos sporti- 3 d. žinomas lietuvišku prodųk- 
ninkų atvaizdai tilpo Pittsbur-1 tų importeris Y/Pittsburghe 
gho amerikoniškuose laikraš- Charles K. Pikelis, 
Čiuose. p katalikų svečių atvaiz- buvo .išvykęs į New Yorką biz- 
do nesimatė.

; .• • •• - IPikelis, aeroplanu

i)io reikalais.
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Tą pačią dieną grįžo ir atg’al.
Ačių orlaivių susisiekimui į 

vieną dieną galima atlikti toli
mą kelionę ir svarbias biznio 
trasakcijas.

Užklausus Charlio K. Pikelio 
kaip einasi su lietuviukais pro
duktais, jis paaiškino, kad per 
liepos menesį buvo parvežta į 
Pittsburghą Lietuvos maisto 
produktų, vien tik kumpių, 31,- 
000 svarų,, jau neskaitant laši
nių, dešrelių ir kitų “Maisto” 
išdirbyEtes produktų.

Lietuviškų saldainių irgi labai 
daug parvežatna į Pittsburghą. 
Charliui Pikeliui pasidarbavus, 
didžiosios Pittsburgho maisto 
krautuvėse;irgi‘ daug lietuviškų 
produktų išparduoda.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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S. W. O. C. Dalyvauja 
rinkimuose •

PITTSBURGH, PA. _ Rug- 
piučio 6 d. “Steel Labor” pra
neša, kad Plieno Organizavimo 
Komiteto nariai dalyvauja mie
stų ir miestelių rinkimuose. Ne
tik kad remia tam tikrus kan
didatus, bet ir savo narius sta
to j tam^ tikras valdiškas vie
tas. —Koresp.

-■ - ■ f.

Pataisyk Stogą ir 
RYKAS DABAR ;

Pašauk mus d$l dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blekofius ir 

stogų, dengėjus. (f •>:

Leonas Roof j|ig Co. į 
3750 VVALLACE STREET 
TeL BOULfiVARD 0250 .

NABA ŠNINKAMS 
RŪBAI

Turėdami laidotuves prašykit, kad rra- 
boritis pasitartų su mumis dėl rūbų na- 
ba&ninkanis.

CHICAGO BURIAL 
GARMENT CO.

1318 N. Ashland Avė.
Tel. ARM1TA0E ’ 3630

SKYRIUS SOUTH CHICAGOJE

8202 Muskeg-on Avė.
Telefonas SOUTH CHICAGO 0537

PATRUKĘ? -■
Raištys visoiųa patrūkimo rų&ma. 
RODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsiu? tamprias pančiakas 
jūsų inierai. Mos esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunuį 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitis į mųp-—Specialistus mo
ksliniuose priėtąįsuosė per tris 
gentkartes. -

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC 00.
183 W. LakeSt.

Arti prie tyMIs Street. ’
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Does Your Tuiiing Work for You

The World's GUARANTEED Lonff- 
Distance Radio Recomes the World's 

EASIEST TO TUNE 
Zenith’s nuostabus Kobot PiaĮ parodo tik 
VIENĄ paprastą, lengvą—skaityt diai vienu 
atveju—ir VIENAI wave—band—tačiau, tik 
paspaudimu, kitas ir dkr kitas diai greitai už- - 
ima savo vietą užpakaly rodyklės GA1AVAS 
bet kuriai stočiai pasauly p Visos didžiosios 
stotys aiškiai’ pažymėtos pašaukimo—raidėmis. 
Naujos, Vietinių Stočių Rodyklės mėgiamom 
stotim. Elektrikinis automatinis .tunijimas, 
suka adatą ELEKTRIŠKAI j stotis, kurių no
rit—bet jūsų paspaudimu adata sustoja, muzi
ka groja.
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ZENITU M0DEL 12S207—18 Tūbų, 
Tunija Amerikos ir Užsienio Trans- 

; liuviinitH, Policijos, Amatorių, Avia
cijos, Laivų. 18” Speaker, Pilnas “Ro- 
bot” Diai su Elektrišku Automatiniu 

{ Tunijimu ir Tell Tale Kontrolinis. A-
• kustikos Adapter. Kilocycle Coverage, 

(540-1758 K. C., 1740-5930 K. C. 

^,0'’%xf0Q K* c,)’ *169-95 43* aukščio............. ..

♦SI UŽSIENIŲ PASIEKIMO 
GARANTIJA DUODAMA TIK 
SU ZENITH ALL-U’AVE 
WORLD AVIDE PRIIMTUVAIS 
IR KAI MES INTAISOME 

’ juos ’ su specialia ze
nitu DOUBLE ANTENA.

ZENITH ARMCHAltf MODELIS, 
J.8S845—18 Tūbų, Tunija Ameri
kon Ir Užsienio Transliavimus, Po

licijos, Amatorių, Aviacijos, Laivų. 
11” Speaker, Pilnas “Bobot” Diai 
su Elektrišku Automatifiku Tulu- 
jlinu ir Tell Tale Kontrolinis. Kil. 
Coverage, (540-1758 K.C., 1740— 
5930 K. C., 5400-18,400 K, C.), 
80” aukščio «J 49 95

faip didžiai mėgiamam, šauniam
Armchair Modely, Consoles, kaip De
Luxe Stratosphere, Zenith siūlo tobu
luin:j piešinio ir medžio - dailumą,
kuriam kiti neprilygs. KIEKVIENĄ

modelį padirba meistrai kabinet-mei
keriai, kurie moka sukombinuoti pa
rinktą retą medį nepaprastam grožiui.

ZENITH SHORT WAVE RECHVKRS CF 3 BANDS OR MORE 
ARE SOLD WITH ZENITH DOUBLET ANTENNA

II

iiįįį-p

AMERICA’S MOSI COPIED RADIO . . /G//N A YEAR AHEAD \
»1lVnTshM>W»lifi

Jos. F. Budri
terf Street \ tel. boulevard 7010

J

„ , _________ _____ ___________________ 3409 South Halsted Street
Paklausykit Budriko Gražių Programų W. C. F. L. 970 K. Nedėliomis nuo 7:30 iki'8 vai. vakaro. WAAF 920 K. PanedSUals-ir Utarninkals 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi 

Piiblishfed Daily Except Sunday by 
The Lithūanlari News Pub. Co., Ine

$įB ^duth Hhlsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptibtt Rates: 
$8.0d pbr yėkri in tahada 
$5.00 per year outside of ChiėagO 
$8.00 per year 1h Chicago 
3c peri cbpy.

Entered as SecoriJ Glass Mšitėr 
Mąrch 7th 1914 at the Post Otflče 
bf Chiąago, Ilk ilhder the act 6f 
Maribh 3rd 1870.

Naujienos biria kašdifen, išskiriant 
seicmaŠieniiis. Laidžia Nątijienų feeh- 
drovfy S. tĮalsted St., Chičdgb, 
III. Telefonas Ganai 8500. •

AnffiadfehTfi, rUgp. 10, 193*

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

„ tlžsdkymb kaina:
Chicagoje — .paštu:

Metams ....... ................
Pusei mėtų ____
Trims ihfenėsiamš .... .
Dvieifa mėnesiams ...........
Vienarii mėnesiui _____

Čhičagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ x..........
SavMtėi
MčnėŠIiii .......j....!... . .....

Suvienytose Valstijose, ne Chieagėj, 
... paštu:
Metams .....................     $5.0t)
Pusei metų ..............    ^.75
Trims riiėnesįams .................... 1.50
iiviem iriSriėšiamš ..................  1.00
Vienam Iftėnesiūi .......................75

Lietuv6jfe Ir kitrir užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .....$8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trimš ihčiiesianis ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto MOney 

Ordėriti kartu šii užsakymu.

Žrtągrri-4^
RINlJOS NELAIME

Prieš keletą dienų Paryžiuje 
pasibaigė itabptautiškas kongre
sas, kuriame buvb daromi pra
nešimai apie pasaulio gyvento
jų judėjimą: Kbngrfesė dalyva
vo it keli įžynlUš Amerikos mo- 
ksiinihkai. vienas jų būtent, 
Df. Frank W. Notėstein iš 
Princėton universiteto, kaibėjb 
apie Kinijos nelaimę gyventojų 
prlėaUglio atžvilgiu. Jeigu prie
augliui nebus kliūčių, pareiškė 
jis, tai 65 metų būvyje Kinijos 
gyventojų skaičiUs paSidVigu- 
bins.

“Bbt toks gyventojų prie
auglis”; sako Dr. Notėstein, 
“Kinijai yra beįmanomas. 
Jeigu gyVentojų prieauglio 
hesUlaikys karas ir tarpbsa- 
vio skerdynės, tai jį sulaikys 
badas ir ligos. Čia mėš tUrime 
pavyzdį, kaip Malthdso stab
džiai veikia realiame gyveni
me:’* ' G,-,
Kinija’ yra žinoma kaip vie

na seniausių tautų. Bet faktas 
yra tas, kad ji yra jaunų žmo
nių tauta. UrientališkUosė’ kraš
tuose senatvė yra’ laikoma dide
lėje pagarboje, tačiau retas ku
ris vyras ar ihbtėriš šbimikia 
tbn senatvės. Naujoje Zelandi
joje pusė visų gyventojų gyVO- 
Ua 70 metų ariižiaUs. Kinijoje 
pusė višų gyVėntojų miršta nė- 
šulauk| ^8 metų Amžiaus.

Jungtinėse \kistijosė, sako 
t)r. Nbtestėiri; iš Šimto gimUšių 
kūdikių 10 m; bUVyjb miršta tik 
dešimt, d Kinijoje keturiasde
šimt. Amerikoje, vidutiniškai i- 
diant, žmogus gyvena apie 60 
dietų, o Kinijoje — tik 35 me- 
lUs. '

Nors mirtingumas Kinijoje, 
kaip matote, yra neįmanomai 
didelis, d Viėnbk apie gyVeiito- 
jp mažėjimą <ten nekalbama/ 
Niekas ttėgali tikrai pasakyti, 
kiek Kinija tUri gyventojų. O 
tai dėl to, kad dar niekada ne
buvo padarytas -tikšiuš Suraši
nėjimas. šiaip apskaičiavimai 
pusėtinai įvairdoja: vieni Sako, 
kad gyventojų skaičius ten sie
kia 350 milijonų, d kitf yta lin
kę tą Skaičių padidinti Iki 550 
milijonų.

Kiniečiai SUsitUbkik aukšti ir 
jų šeimų didumas dažniausiai 
pareina bud tb; kiek savo Uky- 
j'e jie gali maisto pasigaminti. 
Nevedusių žmonių Kinijbje be- 
Veik nėra.

Gimimų, skaičius Kinijoje 
yra dvigubai didesnis nei Ame
rikoje. Kiekvibnam tlikStkn- 
eitti gyventojų Amerikoje per 
ttfl&u kimsta apte 19 vaikįi o 
kiftijfrjfe — 38. ■

iš vl's& td Dr-. Notestein daro 
tokią išvadą:

“Visi rimti stebėtojai yra 
toą'pųėmonės^kąd .gyventojų 
pež^ršiš Kinijaifišudąro; tiip- 
tą pavojų, žmonių gyvenimo 
standartap i ąu (ir. taip yra 
lJ)jai Reinas. G’1 Kiniečiai > pasi
tenkina' tokiu minimumu; ko
kio Europos gyventojai nie-

kri Bildu ftėgitėtų tolerubti. 
Jei gyventojų prieauglis dari 
labiau padidėtų, tai gyvbiiL 
trio standartas tiirėš pasida
ryti dar žemesnis. Bet tokiu 
atveju badas dar dažniau 
pradėtų lankytis nei dabar.” 
Kokia išeitis? , Dr. Notestein 

išeitj niato tik gyventojų prie
auglio sūiiiažėjime. Vadinasi, 
girndyhib kontrolėje. <

APIE TUOS, KŪRtĖ DAUG 
“IŠMANO”

R. Mižarai iš “Laisvės” Mbai 
nepatiko vieno mūšų beiidra- 
darbib, pastaba, kurią jis pada
rė sąryšyje Su riišų lakūnų at- 
skridimu į Ameriką. Buteįit, 
kad SSSR turi gabių vyrų, bet 
neturi gėrų politikų.

Labai arogantiškai R. M i ža
ra sako:

“Yra žmonių, kuriems j li
ra visuomet tik iki kelių, diė 
hUduoda (lietuviškai sakoma 
dedasi arba apsimeta, bet 
nieku budu ne nuduoda. — 
Red.) viską žiną,, Viską kriti- 
kbOja, hbrš patys mažiaiišia 
iŠtrtkhO. ’ ’ ,

“Tojau žmogUmi pasirodo 
Vienas Vyrukas ‘Naujienose’ 
(tai bent sakinys! — Red.), 
jis, fnatyt, gyVena Likttivojį 
bet rašo apie ViSą pasaulį.” /
kodėl tas “Naujienų” bendra-, 

dafbis yta tik “Vytukas”? Sa
ve. Mižara, tiir buk laiko labai 
“dideliu vytu” ir, žihomaj la
bai datig itmahahČiU.

Apie tą “vyruką” Mizata pa
žeminančiai Sako, kad “jis, ma
tyt, gyvena Lietuvoj, bet rašo 
apie visą pasaulį”. >

Na, tai kas iš to? Juk ir Mi- 
zara gyvena Brooklyne, bet ra
šo ne tik apie Brooklyną ir 
AmeHką, 0 ir apib visą pašau- 
Jį. Tai kodėl musų bendradar
bis, gyvendamas LietuVoje, ne
gali tą pat daryti? Pavyzdžiui, 
kodėl jis negali rašyti, kad ir 
apie tą pačią ŠbViėtų Sąjūrigą, 
kurią jis yra išvažinėjęs sker
sai ir išilgai. Ir ne tik Sovietų 
Sąjungą, bet ir kai kUriaŠ kitas 
valstybes.

Toliau “daug išmariąš” Miža- 
ra teigia:

“Kiekvienas žymesnis • bur
žuazinių laikraščių korespon
dentas jaU nė kartą yra pa
sakęs, kad Sovietų Sąjungos 
politikai šiandien ima viršų 
ant kitų {buržuazinių) kraŠ- 

. itų politikų.
4 “Bet tiėreikia tb» mama noi 
sakytu — patys gerai žino
ma. Jau tik tas faktas, kad 
Sovietų Bąj UngOS politikės 
vairuotojai Iki šiol išVairavo 
•Šbviėtihj laivą iš karo sūku
rio liudija apie jų buvimą 
gerais politikais (lietuviškai 
tėikėtų pasakyti : tiiidijia apie 
(tai, kad jie yrd geri politikai.
~ ttete.).” j

Vis dėlto nebūtų bloga; jei 
Mižara teiktųsi ^paaiškinti, ko
kias “rungtyhes” ar “imtynės” 
bolševikiški politikai laimėjo iš

t,

bttrŽuUžiškų politikų^ .
Pugaiiaii, kokį “Šbyfetiiiį Iri!-1 

Vą” (tūrėtų Biiti u^viėtU lai- 
vį”. ~ ftėd.) ir iš kdkio karo 
sūkurio išvairavo?

Rašo Mižara labai “pž-ašniat- 
riirii”, tik visa bėdri SU jub yra 
ta, kad jis iiėsugbbk tiksliai 
šąV6 rhinčių šutVUrikyti.

Iš viso musų bendradarbis 
Icalbėjo apie Sovietų Sąjungos 
vidaus politiką, o ne diplomri- 
tų pasitarimus, kuriuose pa
prastai paleidžiama labai daug 
“hot air”, ir tuo viskas baigia
si. Bent tokios rųšies tie pasi
tarimai bei konferencijos buvo 
per paskutinius kelis mėnesius. 
Visai kitoks reikalas yra sti 
valstybės vidaus politika, kuri 
yra susijusi su tos valstybės 
žmonių kasdieniu gyvenimu. 
Apie tą politiką rašydamas, mu
sų bendria'dątbiš -ir pabrėžė, jog 
SdViėtų Sąjįirigdjė gabesnieji 
žmonės stengiasi pasireikšti li- 
tėrAlUFojė, liibkšiė kr ktifiojė 
kitbjė srit^jU. Politikos jie Vėii- 
gia, neš Bijbši, kad ir jie hėŠU- 
silaitktų tokio pAt iikirho; kaip 
tiė štišriudytieji geiierblai bėi 
buvusieji artimi Lenino bendra
darbiai.

trelei to Mižat-a bando ironi
zuoti. Girdi j jei taip britų, kaip 
“j^aujifenoš” rašo, tai Soviėtų 
Šąjurigoje visi žmonės butų iš
žudyti, o viėhas tik Stalinas be- 
biitų pasilikęs.

Paskutiniu laikd Stalino dik
tatūra, kaip sakoma, “prostoi 
riatOd” paliko nuošalyje, o pasi
nio j o ‘‘likvidtiOti” virŠuhės. Bu- 
tėnt, tuos žmones, kuridos prieš 
keletą nietų pats Mizara' kėlė į 
padarigės ir višaip garbino. O 
kadangi jis galvoja “pagal už- 
Šakyihą”, tai dabar turi juos 
niekiriti. (

O kad Stalinas rietrbkus pasi
liks tik vienas “neklaidingas” 
VadUs, tki itgi tiesa. Taip, iš 
visų stariibiaušiųjų bolševizmO 
vadų grėit tik Vienaš Stalinas 
bepasilikš: rvisi kiti jau liko 
“likvidiioili” arbri sėdi kalėji
muose. Iki šiol jati likp likvi
duoti arba uždaryti kalėjiriiūo- 
Še 37 įžyihiauši bolševikų va
dai ir artimi Lenino bendradar
biai, kurie faktiškai bolšėviž- 
iri iii padėjo pagrindą. Likvidub- 
ti jie liko už tai, kad netikėjo 
Stalino 'neklaidingumu. kaip 
tokiais 
jiems 
byloš” (ragahos paprastai “pi-i- 
sipUžiridavo”) su labai fantas
tiškais prisipažinihiais.

Jei tą įžymiųjų bolševikų iri 
šiaip visokių ‘‘išdavikų” likvida
vimą Mizara laiko 'dideliu Sta
lino nuopelnu, tai, žinomą, btiri- 
žuaziški politikai čia turi pa
suoti. šiuo atveju Stalinas jiiOš 
suvarė j ožio ragą: net nacių 
valdomoje Vokietijoje pėr išti
sus metus nebuvo likViduOtU' 
tiek “išdavikų”, kiek Stalinas 
jų likvidavo tik vieno mėnesio 
būvyje!

Utvėjais ir priderk; 
btivo iškeltos “ragkrių

Monopolistinio prado saknys ir 
vado galios ragai Europoje

. (iitišų spribikikus korfešporidentb Lietuvėje)
- • v. . • * •
Gal kaip pas ką kilti mintis, 

dėlko Europoje kai kur įsigali 
Vyteli beveik su diktatorių arba 
su išimtinai diktatorių teisėmis, 
ir dėlko tieiriš vkdkfriš pkvykš- 
ta sukurti sau visais atvejais 
paklusnias politinės brgkriižaci- 
jas, kurios įgyja visuomeninia- 
riiė gyvehime monopolistines 
tbišėš. Tai yrik valstybėje lei
džiama gyvuoti tik vienai poli-, 
tiriėi organizacijai, kuri visais 
atvejais yra' klusni vado va-

Nagi, kad ir apgraibomis blo
ginkime tai išsiaiškinti,' o tuo
met daug ką siiprkšimė, dėlko 
taip, b rib kitkip

jfaepamirškiiftė tik Vifeno, kati 
hkiŠkasiŠ gyVenirhas visuomet 
vėikė iri tebėvėikia/politiškąjį 
gyvenimą afbap tikrinti tarus, 
politiškam gyvenimui pagrin
dus ŠUdaro iikiškasiš gyveni
mas. / .

Ūkiškojo gyvenimo pksirėiš- 
kusidš įvairių sribvių grumtynės 
tai šių gruhityhių išdŪVOš ir 
yra ne kas kita, kkip tik tai, 
ką męs vadiname politika-.

Europa didžiojo kabo metu 
ūkiškai buvb labai sukrėsta. Ji 
buvo tiek sukrėsta, kad kai' ku
rias valstybės laukė visiškas 
bankrotas, kitas — toksai liki
mas net ištiko ir jų griuvė
siuose štisikiiriė visai riatijęis 
valstybės, arba kadaise tautos 
praradusios saVo valstybės gy
venimą tuosė griuvėsiuose jį 
naujai atstatė. Štai kaip Lietu
va ir dalinki kitoš Baltijos 
krašto tautos, kurios niekuo
met valstybinio gyvenimo tra
dicijų Višai neturėjo, kaip an
tai Latvijąir Esti j a.

kūiūfe šiikrBtė 
pašatilio karas

Tose VaĮštybėše, kurios dif 
džiojo kąrę.<sukrėtds laiike bah- 
kroto, kaip štai Italija, Vokie
tija, Austrija, ftiisija, arba kti- 
rios visai iidiijai susikūrė, ar 
savo biiviisį Valstybinį gyveni
mą atstatė, kaip štai Lietu va 
privatus kapitalas Ūkiškai pasi
darė visai nerangus, nerodo jis 
čia' jokio . gajtiinb ik iš kiUti? 
taip pat niekas tikt’ pavidklėj 
kad ir vhistyBėi laiduojant hfe- 
'kdš pkškblų hfenbi’ėjd todti. To
kiose Vaištybėšb prkidėjo didiS 
Vėik ViŠUbtinas niišivyiiiiiaš iV- 
politibiaimb gyyėniihė kbVOš 
aištrbš peknėlyg įšišiilbavO.

Kad iš tokio gVęšikiičio bapk- 
fditO iššigėlb^ti) tų aištfiiigų 
kovų išdavoj^ tdiiai^ kilk ka
pitalizmas mOfikai tetivo įsiga
lėjęs, kaip štai ilUSijOjėį taih 
tikros politinės dOkttiftdS tW-

m

nauJieKybi 
statytas naujas ,

bf/i r .........
■— Nėw Yoi-ko Juros parodoje yra iš- ' 

pabūklas išgelbėjimui sk^staįičiųi-laiyų 
keleivių nuo mirties. Atvaizduotam “laive”, dvidešimts 
penki žmonės gali pluduriųoti vandens paviršiuje j per ‘ ? 
ilgą, laiką/ . : ... / . \ ; Acmte Photo

pės visiškai įsigali ir įveda pas 
save naują tvarką, buteįit, vi- 
šą litiŠką gyveninių suvaistybL 
ną, paliėkarii tik tas smulkiai 
ūkiškais viėjlėjias, kurios nenau
doja savo pelnui didinti svėti- 
hias rantas. Tdkios tvarkos' pa
siekia Rusija, kuri federiioja 
joje gyveriančias tautas paski
rų tariamai valstybių pavidale 
ir sudaro naują valstybę, kurią 
trumpai tariant pavadino ŠŠŠri.

čia privatus uki^ veik visiš
kai palaidotas, — jis visas su- 
.valstykinamas ir palieka asriifc- 
riinėje nuosavybėje tik smul
kius amatininkus ir (tokius 
tikiUš; kiltie apsieina išimtinai

šriftibs' darbo* pajėga. Ki- 
taiįj telis, čia stambiausias 
darbdavys pasilieka pati vals
tybė; Jėi ir čia iš kitur atėjęs 
kapitalas nori steigti kurias 
ribfs §aVd įmones, jis turi pa- 
šidlibti višoms valstybės dik- 
tiibjariidftiš direktyvoms.

Valstybes globa
Tiėk tenąutojai, tiek darbi- 

iiihfeai; liet mokslo kūrėjai čia 
atšidlifia visiškoje valstybės 
globbjė; Valstybe čia išeidama 
iš saVb politiškų ir ūkiškų inte
resų diktdoja jiems savo sąly
gas. Valstybės policija čia nė
ra jau tašai tarpininkas tarp 
darbo ir kapitalo, ji čia ne tik 
saiigri valstybės pavedamus pri
vataus kapitalo interesus, bet 
pati yra rižinteresuota be jokių 
fežėtVų Valstybės, atseit, šiuo 
atsitikimu stambiausio darbda- 
Vi6 reikalhs ginti. Teismas čia 
taip pat visiškai priklauso val
stybei. Jei privataus kapitrilo 
Valstybėj ė teismas kaip kur pa
siekia 1 sąVo paskirumo ; tinkamą 
UlikštUlrią; tai yra jis stengiasi 
biiti bešaliu tarp darbo ir kapi
talu; tai čia jis tarnauja tik 
Vaištybėi, nes jos yra skiria- 
ftiUŠ ii-įtik jos reikalus gali gin
ti: ’

lib to, tokia' valstybe išeidri- 
jna iib tik iš darbininkų reika
lų; bėt ii* saugodama savo vals- 
tybifiib kapitalo reikalus ir saz- 
V'd Valstybės interesus diktuoja 
visiems ir savas gyvenimo šą- 
iyirSš, tai yra leidžia tokius įs- 
tatyifttiš; kurie gina valstybės, 
kMipb tokios ir valstybės, kaipo 
štaftibatiš darbdavio reika'lUs. 
Atšėit; čia policija tiesioginiai 
glriU ir Saugo jos reikalus.

Privačiai iniciatyvai nors ii* 
pbiitifiikffre gyvenime čia' sun
kti pasireikšti. DarbdaVib 
škriatidžiamam bet kokiam be- 
šaibSrilairi organui, kad ir tėis- 
hib pavidale čia taip pat nėra 
kiiir pasiskųsti ir bešalesriio 
špTėhdirild laukti, čia viskas iš- 
Uiria iš Valstybės interesų ir 
JOS iširiitihai reikalams itarnau- 
ja'.'Jėi kapitalistinėje, tai yra 
pHVataUS kapitalo va1 s ty bes 
sdritvritkoje dar yra įmanomi 
datbiriifikų streikai, tai jau šio- 
kibjė Valstybėje, kur pats stam
biausias darbdavys yra valsty
bė; tbkiė streikai visiškai nėra 
gaiirili; ries valstybė turi pa- 
kapkaftiai visokių priemonių 
tbkiiiš kilusius streikus greit 
iitevidridti.

Apsaugos būriai
ftė (p; pati valstybe būdama 

ŠUihtefėsUota, kad jos interė-: 
SrihiS priešinga dvasia nepasl-' 
Reikštų; šbdarė tokias politinės 
Sąlygas; kad gali kurtis tik tb- 
kios Ofgariizacijos, kurios, visiš
kai pasiduoda valstybės globai. 
Šiuo atsitikimu SSSR turime 
tik vieną politinę organizaciją 
su visomis monopolio teisėmis, 
tai komyništų partiją ir vals
tybei priklausomai dąrbininkų 
pį-bfesinies sąjungas. ' Jei kriip 
kiir ..privatus ikapitąįas siyri 
įfnonėšė rifešitikėdamas vien tik

lifto apsaugos burius, tai Vi- 
i ai stiprii'fltkmk, kad Valstybė, 
iaipė viėriihtėliš dkrBdkvyš; ša- 

Vd bdlieijbš butitiš įrieda į vi
sas stambesnes įmones ir su
organizuoja savo akis ir ausis, 
dinos budriai veikia ir yisuk •»
seka, kas tik reikia sekti ir 
atitinkamiems valstybės brigti- 
nams perduoti. Kapitalo d vašiai 
jei apie jo dvasią gkliffta kal
bėti, yra tokia, kad nemėgsta 
f ‘' 
;Vafkoma
Tai per tą Valstybės kapitalų it

daugel ŠeimiilihkUį čia Viskas 
vieno ašmens valia.

vikrias Visai vaistys 
Taip ir yra SSSR,bėi Vkdaš. 

kiir VišriS valstybinis gyveni
mas atšidUre Viėfio žmbgaUS 
rahkdše.

Vienos partijos režimas
Kitose po karo pakrikusiose 

valstybėse, kur kapitalas vis 
dėlto buvo labiau įsigalėjęs, 
bet nė tiek, kad jisai galėtų 
višai tinkamai atsistoti Ant ko
jų, jis, tai yra tasai kapitalas; 
leidosi būti savotiškai kontro- 
iiUdjkmaš ir globojamas. Pir
moji ^eilėje Italijoje Įsigalėjo 
savotiška politiška santvarka; 
kur Viena partija ryžosi visą 
gyvėmmą tvarkyti išeinant tik 
1S Valstybės interesų, itet gi to
ji partija sudarė kaip ir savo
tišką kotiipromišą Su privačiu 
kapitalu. Ji pasidavė kai ku
rioms Valstybės diktuojamoms 
detektyVomš, kad jo, tai yra 
privataus kapitalo; visai nesu- 
giiiUdžiUš. čia išdygo taip va
dinama fašižmo dOktHha. Vals
tybes interesai piimbje eilėje ir 
tik pašktii privatus reikalas. 
Kitaip tatuš, čia pati valstybė 
nesiėmė tvarkyti skvd fibose 
Visą ūkišką gyvenimą, bet jį 
pasiėmė griėžtoh savo kontro
leri. Čia privAlUš kapitalas val
stybės ’paugšriyje pasijuto visai 
gerai globojamas ir sutiko bū
ti kbriti’olilojamaš. bet ne tiek 
kdritroliuojamaš, kad išsižadėti 
savo pelno iri kad tik vien visų 
tos valstybes žmonių reikalams 
tarnauti. Jis čia savo interesų 
visai nepamiršo. Susidarė lyg 
ir savotiškas tarp valstybės it 
privataus kapitalo kboperaVi- 
inas. Valstybė čia parėmė pri= 
vatų kapitalą, o jis stojo> griež
tai valstybės interesų pusėje. 
Tiek socialiriiame, tiek mokslo, 
švietimo ir kultūros gyvenime 
čia' visišką iniciatyvą pasiėmė 
valstybė sau, kaipo tokia. Pri
vatus kapitalas čia šitiems rei
kalams moka tokią duoklę; ko
kią valstybė jam paskiria, ir 
dalinai, kokią privatus kapita
las sutinka mokėti. Kai kurias 
ūkio gyvenimo šakas net pati 
valstybė pradėjo rūpintis, saky
sime, visokeriopos rųšies drau
dimas; susisiekimas ir kitos ga
na galingos ūkio šakos pačios 
valstybės rankose yra atsidūrę, 
arba valstybė Čia' įdėjo kartu 
su privačiu kapitalu lėšas, kdd 
tinkamai tas ūkio šakas eksplo
atavus.

(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS 
UŽvOnČiO laisva* 

maniai
ŪŽVfeNTtS; — žid ridena 

pradėjus aktingai platinti p: 
žkngiąją spaudą, kaip “Laisvi 
ją Mintį” su priedais — knj 
gblėtriis, energingų platintoj 
rūpesčiu laisvų pažiūrų žmi 
riių atsirado nemažh. Kad ni 
fnttšti. nuotaiką IkiSvės darbui 
tdjahis, vienam iš jų, Križoi 
timtii Januštii; kferikklai p: 
darė rienialonumų. Tačiku ti 
klerikalai savo y tikslo riek tai
kė, o priešingai, to paties 1 
Jaiiušo iniciatyva įsteigti 
Etikės Kultūros d-jbs UŽVer 
čio skyrius, kuris savo pirhi. 
jį susirinkimą tUrėjb gčguži 
mėnėsį: Skyriui veikti Vidai 
reikklų miriiStferis lėidb.

Klėrikklhi tibsi'dg iš kail 
Beriksi, ftebėsugriebdahii kit 
kIU priėfhbriių prieiš hBedi 
ViUs’\ pkširihkb štili šihėižin 
kėlią. Ypatingai šriieižiamas > 
šai begėdiškai pramanytai sk 
rlaiiš steigimo iniciatorius 
Janušas, kurį šmeižia net 
Per kierikališkufe laikraščius

Pažymėtina; kad Į skyr 
įstojo ne vien jaunimas; t 
čitiri iri sehimaš; gyvfettimb “g 
lo” nėpabijojęs, kuriems j 
apie 60—70 metų;

ANKSTYVA RUGIAPIUTe

ALYTUS. — Pademarklir 
j e liepos 6 d. pradėjo rūgi 
plauti (čia dar rugius piau 
piautuvais). Dabar vyksta $ 
na intensyvi rugiapiųtė. 1 
kios ankstybos rugiapiutės n 
kas dar nebeprisimeną) Rlų 
derlius prastas.

Kai kur už kėlių dienų pi 
dėjo piauti ir vasarojų.

Širdies Liga Mirė 
Magdalena

Laidojama keivirtadiėhio ty 
Stdsib Piežife

■ vi; -.r. tai,

Apie 5:45 vakrit f-jdą m 
žymi Brightbri Vktkb £yVfeh 
ja, išauklėjusi kelis paSižyn 
jušitis slidus, Magdaleiik Piež 
ne-PUdŽVelaitė.

Akis jrii tižftierkė širdiės 
niiri kuHbš ptiėš treje 

ritėtų iriifė ir vėlforiės vylias 1 
likšAb Piėža.

Vėlibhė paliko tfiš sllni 
Prąrią, Benediktą ir Šiksi Ū 
žą, kuris yra iiarys rUdkktir 
štabo dienraščio “Ghica 
American”; dukterę vienu< 
pranciškietę M. Feliciją, br 
Jobą PtidžVelj it- eilę kitų ; 
friihių.

LaidotUvės įvyks šį kėtV 
tJdiėUį, lUgpl
vklaridą rytd. ^BtightOtt Pat 
įikjrApijbs baŽriyčidjė įvyks į 
duiiiigds pątnaldbs, kuHdrflš j 
šibaigds kiitihs bus palaidot 
ŠV. Kkfclftifero kapihėse.

Jiš yta t>ašakVotAs L. K. fe 
deikio BrightOri Tafkri kbį)l 
čiojė iiės 444$ Š. Fairfiehi ai

Velibhė per ilgus ritėtus 
k^rtU su šUfiaiš Yranti ir Bėr 
diktri gyVeijb iiės 2436 W< 
43id sirbei. Kilrilėk buvo iš T 
railtų kairtio, TaufrAgėš a^ški 
ėio.
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Dainuos S. Giedraitie
nė, J. Kudirka, 
A. Čiapafc ir kiti.

valstybės policiją sudaro savd|ir pašiklališyti.

Ktidatigi Visuomenė yra 
mėgtisi klkil^yti Ūėoples 
kandų Bendrovės ieidžianius 
radio programas kas antradie
nio vakarą, tai dėl to ta firma 
be paliovos juos leidžia ir kas 
kart sukviečia žymius daini
ninkus ir muzikus progranius 
išpildyti. > Taip ir šiandien, 
programo išpildyme dalyvaus 
Genovaitė Giedraitienė, Jus
tas Kudirka, Antanas Čiapas, 
PėOpIėš Ūarlbr duėWs iri kili, 
kurie Šudklhuds eilę rinktinų 
kdiftpužicijų ir gtažiiį liaudies 
dainei)ų. Bus patiekta ir n au- 
diiįjto p^tąjrlinų ir ‘\ '■svaribiri 
prtap,ešiinlį.''i’ jPatal'tnU i J5ftfcpac 
įhirišti' 7W *vąląiidų
vakare iiŽš%la^ti savo radio

pa-
Ra-

s*
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CHICdGO^I

VftA PAŠALPOS LIGOjfc, 1U lit kULTUdOš DRAUGIJA
^DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halstėd Street. Telef&naš Caridl 0117 Atdaras ketvergais visą dieną.

VALDYBA: . , .. P. -MlįiLĖR, finansų sekiūtorius
J. MILKEVIČIUS, prežidenUs J. DEGUTIS^ iždininkas
K. KAIRIS, vice-pr&zittėhtas P. GALSKiS, trųstisajj
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustišas.

DR. MONTYJDASt Drdos .Daktaras,, k. GtrGlS;. Dr-još Advokatas, L AūdĮtoHus.

TRIUMFO KONKURSO DARKO EIGA Mano nuomone
Konkursantai, kvotos, įrašyta ftai-iu

■ i . - - < nar’IV
KONKURSANTAI MIESTAŠ KVOTA

Ėėnėdiktas Vditėkūnūs ............... •;.... Chicagb.... Ž00 .....
getras Martinkaitis-Seiias Pėtras Chibago 200 ... 
yintėttt B. Ambrose............. ...... I ... ... Chicago .... 100 ....
Frank Bujaw ..........................       Chieaf d 200....
Kazimieras jokubka ........................ . Člbėfb ....
Stasys jiifčiš ___ :.........................   Rošėlahd ■;.
Antia Marion Astilla  ......Cicero....
J<6gfeph Augaitis .........      Cicero ....
P-lė Sužalta L. Gabris............... Waukegah ....
Georgė Izbickūš *......    Harvey ....
Adbiflaš Mafkūrias ...............     Čhicago ....
Antanas Vesbaras ...........:....,.;. ..?j Cicero....
JUsėph Asčilia ................. ;.... ChicAgb ....
Min šiužūs ...............     Chicagb....
Ahtūnaa Stejjofiaitis ......... ;..;.. .....Gary; ..
Štašys j. Petrauskas .......     Rdckfdrd J...
Juozas Albauskas .............  Čhibago Heights2..
Lbiiis A^tanaVičiūs ................... u.......:.- Chič&gū....
Petras Galskis ...........................  Čhibagb ....
RAžys Btepohavičiūs :......... ..................  Chicagb.... 100 .

' l'hbittdš Salkaūškas ................    Čhicago .... 20 .
P-lė Jfchnie Laiitel  .............  Waūkefgkii
jdiiūS AScilla  ........  Cicero

v Pbvitūs Milasėvičius j.\........      Čhicago v
..... Evanston ..
........... Čhicago .... 20 
..... . ..  Chicagb...; 
......... Čhicago.... 
............ Rūciriė.... 
.... Št. Charles....

Čhicago.-..; 10 ;: 
............... Gary .... 10 .. 
.........  Chicūgo •.. 15 .... 
.......... Chiėago ,.. 12.. 
.......... Čhicago .. 50 .... 
.......... Čhicago .; 10 .... 
........... Čhicago.... io ..' 
..........  Čhicago .... 15 .... 
....... .  Čhicago r... 10.... 
.... . Čhicago.... 16 
Indiana Harbor .... 25..... .
............ Gūry.... 1'0......  
........... Čhicago.... 15.....; 
......... Čhicago.... 10......
............. Cicero.... 16......  
.;...... Chicagb .... 10 r.....„
............ Rabine .... 12 ..... ;.

Kenosha.... 26 . . .... 
.........  De Kalb.... Ž0...... 
..... .... Harvey.... 25.......  
........... Čhicago 
...  s^ingfiėid 

..... Špringfield

Peter GiniOtis ...........
P-nia Petronėlė Markauskas 
Petras Lapenis ;..... . ............
Stasys Mockus ......................
JoHtt I*. Gričnihaš ............. '
P-lė Antoirtėttė KaceVičiUS .. 
thester Prakurotas ..............

, Adolph Kaūlakis' ............. .
Wklter Turrier ....................
Alex AmbrazfevičiUs ..... .......
P-nia Teresė Viltrakiš ....... 
Pėter Rapšėvieius ................
P-nia Elzbieta Norgailienė . 
P-nia Anna Mittskus ........
Andrius Naikelis . ;;
JOriŪS Kirdlaši ............ ...... .
John A. Grakey ................. .
Frank Klikna ...n.:.-.. .........
P-iė Milda Baronas ............
jofatš Činikaš .............. ........
Jonas Šeriauskas .. . ............
Stanlėy fctatkfeVicH .......... ....
Jonas Pateliunas .. *............
P-iė Anria Išarėta .................
Atitariąs L. Skirihontas .... 
Mį Aldona Miller ........... 
P-hia Juiia Luketis ............ .
Vinėaš č^fiiaiiskds .......... .

' John SSdthVški 1........ ... .J.
NafiŲ fie kdft-tij kvota kolonijose ir Chicagoj

Apldmdi hatijų harių kvota' konkurse 
Konkurse narių jaū įrašyta ..........

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

sįėhgifs išlyginti kvdtąligi gruodžio 11 d.' 1937.

P. S/1. fciėkviehąs konkūrsantas baigęs nustatytą kvotą li
gi kdHktifšb battkifetiiij kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių' dovaną minėtame binkiete. Visų 
k'Onkūrsantų pračbme suaktyvinti savo veiklą kcnkuišb dūrbė, gfeitu laiku, kūlei pirma gėnt- 

kvotą ligi gruodžio 11 d.’ 1937. dar s.ū hlumis bendrai
.darbuojasi lietuvių gyvenime.

Visi ftadji haridi, įsirašę Draugijon nuo vasario i d. iki L • ?!g^au’
gruodo (bee.) 11 8; š. m., gaus tikiėtą vertės $2.5t) Ratfidta-'kre^s domĮ įsteigi- 
mai į Draugijos Triumfo Bahkietą, kuris įvyks gruodžiu 11 d.JmQ panašaus fondo ir bus jiems 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikiėtą AeinokdfhM svariuos panašios problemos, 
ausi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

> • X

I Šiame klausime aš turiu pąty- 
įtimą, pati priklausau prie 'ant- 

•Š&rfcfeis - yy,rai ir lUi
MAšĄ^žįsfuŠ

eursantuš; per Draugijos Darius'^arbą reikia atvykti. asifteni$Rai įietbvių gyvenimo-'ir" Vėikifno. 
f DrąūgjjQŠrofisą.''Wšas atdaras* pirmadieniais ir’penktadieniais1 Manau, kad įsteigimas minč- 
nuū. 9’rytci iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 tų fbndiį priė Chicagos Lietuvių 
vat vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiėt. ' _ .
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Rašo mokytoji L. Nianriontaiiė.

Pastebėjau Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyriuje “Naujieno
se,” kad Draugija pradeda viš' 
datigiau ir daugiau susirūpinti 
moksleivių šelpimo reikalu. Aš, 
kkipo darė šios organizacijos, 
tarsiu vieną-kitą žodį šiaihe 
svarbiame reikale; Jau nuo še- 
niki ėsti tbš nuomonės, kad tuo 
klausimu Draugija turi susirū
pinti. Ypačiai, man, kaipo aukš
tesnės mokyklos mokytojai—šis 
klausimas gana svarbus. N orė
jau jau senokai šį klausimą iš
kelti, bet neturėjau priruošto 
plano. Tiesą pasakius, tokio 
plano neturiu nė dabar, bet iš
keliu vien svarstytinas mintis 
Draugijos valdybai ir nariams.

Gruodžio mėnesį, šiais metais, 
man sueina dešinit fnėtų kaip 
esu narė Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Pagal Draugijos įsi
gyvenusią tradiciją, jeigu narys 
neserga per 10 metų nuo dienos 
įstojimo Draugijon, tai metinia'- 
me, vak^ė Jbjąugi jos. .preziden
tas įteikia nariu garbės žymę— 
auksinį žiedą. Reiškia, ateinan
čiame metiniame vakare man 
priklauso garbė gauti garbės 
žymę. Bet aš mielai sutikčiau 
geriau tą sumą pinigų, kurią 
Draugija išleis man pirkimui 
žiedo, paaukauti į moksleivių 
fondą.

Mano nuomonė, Draugija bū
tinai turi įsteigti moksleivių 
šelpimo bei Stipendijos fondą. 
Tokį fondą, jeigu bus įsteigtas, 
ne aš viena, bet ir daugumas ki
tų šios organizacijos narių pa
rems pinigiškai arba ir kitais 
budais, kad sukėlus pinigų. Gal 
būt, kai kuriė Draugijos dariai 
žino, kad toks moksleivių fon
das yra mūri arti širdies, savo 
laikti ėšū nėmaž šiame reikale 
vėikūsi;

Mūho supratimu, reikėtų priė 
Draugijos įsteigti du fondus. 
Vienas f dildąs turėtų šelpti ver
tus šelpimo Studentus, organi
zacijos narius, teikiant jiems 
Stipendijas arba paskolas. .Kitas 
fbii&š iuf ftų bilt, kėtiš finan
suotų bent kurio žymesnio A- 
rtiėrikoS liriiVfehšitėtd ištyrįmui 
(reseūrčh) šioš problemos: “Ko
kią įtaką (ihflūėnce) yra pada
rę lietuviai, jų įstaigos, draugi
jos ir ašmenys Amerikos eko
nomiškame, Visuomeniškam ir 
kultūriškam gyvenime.” Man 
atrodo, kad tj rimas tokios pro
blemos pakeltų lietuvių vardą 
visam pasaulyje. Toks svarbus 
darbas turėtų būt užmegstas

Draugijos nemaž prisidėtų pa- kuriaem bendrai pasilinksmin-

laikyme lietuvybei Amerikoje, 
ypačiai; Chicagos ir. ąpriįnkių 
liėttiviūbsė siilbštų šidfhė k au
kime svaibę tblę. Chicūgds Lie
tuvių Draugijos nariai didžiu 
moję susideda; taip sakant, iš 

i atkeliavusių — ateivių, kuriėms 
lietuvybės idealūs yra aukštai 
įvertinamas. Draugijai vertėtų 

! susirūpinti jaunąja gentkarte.
Jfeig’U prbūgija priims mano 

įjhsiūiyriią Feikale garibės žymės, 
kiiHą hhriai gauna sūčjūš. de- 
šiifitį ir dvidešimtį metų, tai aš 
jaūšiūbs patenkinta dhugiau 
negii gavus dešimt galbės žy
mių. Neabejoju, kad atsiras ir 
daugiau hahų, kurie sūvb gar
bės dovaną mielai pervestų į 
moksleivių , Šelpimo fondą.

Skyriaus vedėjo prierašas:
Mokytoja p-lė L. Narmontki- 

tė šiame savo, straipsnyje pa
reiškė daug sveikų minčių mo
ksleivių šelpimo fondo reikalu, 
šis klausimas bus svarstomas 
Lietuvių Kultūros Draugijų su
važiavime. Galimas daiktas, kad 
toks fondas bus įkurtas. Reika
le garbės žymės, kurią nariai 
suėjus dešimtį, ir dvidešimtį 
metų gauna, tai-įsisteigus minė
tam fondui, Draugijos valdyba 
šį klausimą turės pasvarstyti. 
Gal būt, kad nariams, kurie no
ri gauti garbes žymę, ji (bus su
teikta, o kurie norėtų, galėtų tą 
dalį pervesti moksleivių šelpi
mo bei stipendijos fondan.

Žodis Chicagos Lie
tuvių Draugijos

Variams
Reikia Jūsų Paramos

*■ 
Kiekviėhąm dideliam darbui 

reikia burio»< darbščių veikėjų, 
kad darbą1'^padaryt sėkmingu; 
Pasidčkavojdht barių darbštu
mui,- šiandien, Chicagos Lietu
vių Draugijūvtūri apie 5,000 na
rių ir Šiamomkaičiuje yra 1,200 
čiagimių, jattnų narių; šioš Or
ganizacijos $ariai stropiai dirb
dami, padare šią Draugiją stip
ria jėga. Dar daugiau padirbėję 
mes subūdavosime Chicagos 
Lietuvių Dtf&ūgiją viena iš ga
lingiausių spėkij lietuvių gyve
nime — savišalpos ir kultūros 
srityje.

Todėlgi, gerbiamas-maJ drau
ge, mes šiuo laišku krėipiamės 
į Jumis ir nuoširdžiai prašome 
Jumis į talką įrašyme naujų 
narių Draugi j on. Turime būti
nai įrašyti dar penkioliką šim
tų narių iki Draugijos Konkur
so Bankiėtui; kuris įvyks gruo
džio (Dėcember) 11 d., Olympic 
Bali Room, 6148 Cermak Road. 
Iki. bankiėtui liko tiktai ketui-i 
mėnesiai Taiko. Laiko hedaū
giausiai, bet įėr šį trumpą lai
ką gėrąi pašidūrbavę dar iki 
bankiėtui padauginsime Draugi
jos narių skaičių iki šešių tūks
tančių;

jeigu Tamsta įrašysi nors 
vierią narį Draugijon, tąi už 
kiekvieną prirašytą narį' gausi 
tikiėtą vertės $250 veltui į 
Draugijos konkurso Bankietą, 
taipgi giiiš tikiėtą vėltūi ir Jū
sų prirašytas narys. Bankietas 
bus vienas iš įdomiausių— mu
zika, daihos, šokiai; taipgi Val
gių ir gėrimų iki sočiai. Tai bus 
pirmas tokios r ų šie s bankietas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
^yvaVimo istorijoje.-

Nariais Draugijon priimami, 
nuo 15 iki 43 metų. Įrašęs Drau 
>ijbn naują! narį, malonėkite at
sivesti jį-į Draugijos ofisą. O- 
fisas atdaras ketvirtadieniais 
nūo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro, pirmadieniais nuo 9 ryto iki 
5 vakare it skemadieniais nuo 
9 ryto iki 1 popiet. Esam tikri 
Jūsų .nuoširdumu ir kilniais' no
rais dėl šios Draugijos, pertat 
pasitikim, ■ kad nors vieną narį 

■ Draugi j oh tikrai' įrašysi. Ųž 
’ Jūsų gražų pasižymėjimą, Drau

gija Jūsų vardą įtrauks į akty
vių narių sąrašą ir bus Jums 
neužmirštinai dėkinga, o po
draug suteiks tikiėtą į Bankietą,

rnė didėlį darbą Draugijos la
bui padarę.

Lauksime J dsį jjasitfarbūvi- 
iho.

Chičagoš Lietuvių Draugijos
z Valdyba:

Julius Mickevičius,—
prezidentas ir Kohkūrsb vedėjas

Klastas Kairis,—
vice-ptežidėhtaš,

VĮnfea& Stankūs,—
prot. sekretorius,

Paul Miller,—
fin. sekretorius,

Jėhrt Degutis,—
iždininkas,

Pettr Galskis ir
Paul Milaševičius,

trūstisai.

HarVėy Lieti Kūlturdš Drau
gioje susirifikiriiiaš įvyks pfenk- 
tadieflio Vakarė', riigsėjo 13 die
dą kaip 7:30| J. feamattiičds SVe- 
tainėje, 15609 So. Ilalstrd St. 
Prašome darių ekaitlihgai šusi- 
Hftkti, yra diddg reikalų tari
mui.

/ A. L. ŠkirttiOntas, šekr-ižd.

Musu Kultiiiiniai

Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencijoje; rugsėjo 5 dieną, 
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, skaitys referatą^— 
“Musų Kultūtiiiiai Uždaviniai.”

P-lė Euphrošine Mikužis
Mokytoja p-lė Euphrošine Mi

kužis, Lietuviu Kultūros Drau
gijų konferencijoje skaitys er- 
feratą —- “Amžius ir Atmin
tis.”

Inž. Joseph J. Gura 
♦

Jaunas inžinierius J. J.' Gura 
iš Bockford, Ilk, Lietuvių Kul
tūros Draugijų konferencijoje 
skaitys referatą — “Gaisrai.”

Konferencija’ įvyks Liuosybės 
svetainėje, 14 ir 49'th Ct., Cice
ro, LL, rugsėjo 5 d., pradžia 
1:30 popiet. Pravartu priminti, 
kad konferencijoje bus skaito
mi astuoni referatai įvairiais 
svarbiais klausima': s, bet kiek
vienas referatas neužims ilgiau 
penkiolikos minučių. Tarpe pa
skaitų eis muzika ir dainos.

Apie kitus prelegentus ir 
programo dalyvius bus kitą ant
radienį šiame skyriuje. Visi 
programo dalyviai bus nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos reguliaris susirinku 
mas įvyks ketvirtadienį, kaip 7 
vai. vakare, Montague House, 
604 Wall Št. Nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime. z

' —St. J. Petrauskas.

Nauji Nariai 
. ‘i » * f 4 < s

Kdrt. Adomais* Markū
nas įrašė

N «

P-ia Veronika Grigas, 3425 
UnLcn Avė. B-nia V. Grigas, &ia 
pažymėtb adresu, Užlaiko gro-: 
sėmės biznį. P-nas Grigas iš 
kūito buvo priešingas savo žmo 
nos stojimui Draugijon, bet p. 
Grigienės griežtas nusistatymas 
paveikė į p. Grigą. Na, galios 
p. Grigas mielai sutiko, kad jo 
žmona rašosi Draugijon, pa
krapštęs pakaušį sumokėjo įs
tojimo mokestį ir mėnesinei. 
P-nai Grigai gražiai sugyvena 
ir yra gero, malonaus budo' 
žmonės. I

Renis itūtkdUškaš, 3525 So. 
tialšted St. čia pažymėtu adre
su užlaiko dėlicatessen sankro
vą — platus pasirinkimas pie
niškų prekių, kiaušinių, sūrių, 
sviestd, kilbašų, keptų žūvių, o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
keptų pyragų. P-has Rutkaus
kas šitame pačiame name turi 
ir erdvingą “Rooming House.” 
Ne tiktai pats mielai įsirašė į 
Draugiją, bet kartu pasižadėjo 
ir savb draugus kalbinti rašy
tis į šią Draugiją.

Edward T. WaJfenches, jau
nas čiagimi$ lietuvis iš Mar- 
ųūėtte Parko apielinkės. šis 
jaunuolis giliai išlavintas vyru
kas, turi gerą darbą. Jis mielai 
įsirašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon.

Kon. Juozas Augaitis 
įraše

Inž. Paul Luzas 
John Butvytis.

Kon. p-lė Ahtoinette 
Kacevičius įrašė

Pauline ChŪrmėrš, studentė.

Kon. VirtCeht B. Ambro
se įrašė

P-nia Adolfina Binkowski
Joseph Pacevičius
Anthony Daniels
Anton Stiement.

Kon. Thomas Šalkaus
kas įrašė

Frank Aušra. P-nas Frank 
Aušra yra žymus darbuotojas 
lietuvių visuomenėje. Pravartu 
pažyniėti, kad yra pirmininku 
Liet. T. Draugystės Rūta Nr. 1, 
taipgi šios organizacijos reika
lus veda tikrai paVyždingai. Iš 
amato yra dailydė.

Cicero koft; K. jokubka 
į?ašė

P-nia Ona Makauskas.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS

Miestas
Cicero ...... .
-Melrose Park 
St. Charles v 
Roseland .... 
Kenosha .... 
Waukegan 
Gary 
Harvey 
Aurora 
Čhicago
Bockford ......
Račįne ....... :
Indiana Harbor 
De Kalb .. .

Pešt Scriptiitn:

Heights

. 1. Cicerui kredįtuojami tiktai tie nariai, kūtiė btte Cictero 
gyventojai. Roselandui 
kiti roselandiečiai.

kuriuos įrašys kon. Šlakas Junčiliš ir

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos gauti viefūį iš dvie
jų dovanų — konkurso bahkieto vakare, jeigii ligi gfuodtib 11 

d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kultūros
■ 1 •Draugijų pirmininkai trauks balotuš savo.kbldn’jų laimikiui. £ia 

nustatytos kolonijų ^kvotos nebus keičiamos.

Kon. p-lė Milda Baronas 
įrašė

P-hiū Gfehfevifeve Gi©dtaitiš
P-nia Genevieve Giedraitis y- 

ra pasižymėjusi dainininkėj mu
sų žymesnių parengimų lakš
tingala, jos balso skaidrumu 
Chicagos lietuviai ne retai tu
ri progą pasigerėti.

Klaidos pataisymas
Praeitame Draugijos skyriuje 

įsibriovė nemaloni klaida. Apra
šyme Kenosha Lietuvių kultū
ros Draugijos pikniką pasaky
ta, kad iš Chicagos dalyvavo a- 
ludlnihkis Jonas Čepaitis, tik
renybėje turėjo būti pasakyta, 
kad dalyvavo iHfitfnihkaš jonas 
Čepaitis. Atšibrašomfe p. J. Če
paičio Už šią nemalonę žėberiš- 
ką klaidą. Taipgi praleista ne
pastebėjus, kad su pp. Mille- 
riais, piknike dalyvavo p-lė Ber- 
nice Abraškaitė.

šiandien vakare kaip 7:30 į- 
vykstū reguliaris Chicagos Lie
tuvių Draugijos Susirinkimas, 
toj pačioj svetainėj — Masonic 
Temple; Prografno riebus.

—Sėkrfetbrius.

Ū-lė Suzana Gabris 
atostogauja

Musų darbšti veikėja, wau- 
keganietė p-lė Suzana Gabris a- 
tostogauja Wisconsine. Buvo 
kokiam laikui sustojusi Escąna- 
ba, o dabar randasi Stevens 
Point, Wis. P-lė S. L. Gabris 
r^šo kohkurso vedėjui:

“Man sakėi, kad nėra reika
lo šiais metais atostogauti, rei
kia dirbti konkurse, bet nusi
tariau tavo patvarkymų nepai
syti, išvykau atostogų ir šį laiš
ką rašau iš Stevens Point, Wis. 
Labai gražios apylinkės. Įgaunu 
riaujų inspiracijų čia atostogau
jant, grįžuši gšdėsiu daugiau 
narių Draugijon įrašyti.”

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Narių kvota 
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Chicagos Lietuvių Draugija
trūksta tik

kon

36 '5-pass. Sedan,

VBA

BettyKeyhole Club

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HOSPITAL

Naudokitės Proga! RESTAURANTAI

Universal restaurant

ŪSE

PETERI PEN

TMANK

<***
IIISING 
RIGkIT

Avenue
5727i

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

^•MAGINE 
TMAT/, 

RAINBOW 
COLORED
BUBBLBS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PALAGUI PĄGELBA
LIGONINĖJE .........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE .............. -......

' DOUGLAS PARK

Pereita f 
su-

GEROS rųšies

9 ryto iki \ 9 vai. vakaro, 
9 ryto iki ■ “ ‘ 1. .

katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU-

Linkime gydytojui pasekmių 
gų paskutinių studijų metų.

B. š.

su Mild

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

Balsevičius tapo tėvu
BRIDGEPORT 

šeštadieni Balsevičių šeima 
silaukė pirmo sūnaus ir tokiu 
budu visai automotiškai pasi
darė ■“grand father” jų uošvis 
p. Motiejūnas. Keyhole Klubo 
taverna randasi antrašu 720 W. 
31 St. P-as Motiejūnas yra p.

KASDIENINIS BIZ NIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE 
šis skyrius yra vedamas tikslu pa* 
jelbėti musų skaitytojams susirasti, 
cur galima nusipirkti {vairių pap

rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
r klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

$365 
265 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
545 
475 
595 
595

Vieši pas motiną 
Dr. Petkevičius

Rugpiučio 2 dieną parvyko 
paviešėti pas motinėlę Dr. 
Frank M. Petkevičius. P-ai Pet- 
kevičiai gyvena 4503 South 
Whipple Avė. Paviešėjęs porą 
savaičių jis vėl grįš į Čikagos 
universiteto Billings ligoninę, 
kur jis paskutini metą studi-. 
juoja gydytojaus chirurgo mok-

Trys Bridgeporto 
Biznieriai Išvyko 
Atostogų

BRIDGEPORT. — Pereitą 
šeštadienį išvyko atostogų trys 
Bridgeporto biznieriai j Michi- 
gan valstiją, būtent, vyriškų 
rūbų krautuvės savininkas p; 
Paul Leasas, geležinių daiktų 
ir maliavos krautuvės savinin
kas p. Ramančionis, ir taver
nos savininkas p. Antanas Za
latorius. Jie tikisi ramiai pasil
sėti porą savaičių po sunkaus 
darbo savo versluose

UOOK xXT TME

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 

j tavemus ir i namus bačkomis 
1%, v* 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Ciearing Distributing Company,
J. šeštokas, Tel. Prospect 6012 

5652-54 West 64th Place

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, UL 

čia įdedu, J5 centų ir prašau

atriųati man pavyzd; Nn

Jtteroe per krutinę

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

DAILY 
BUSINESS 
D1RECTORY

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lietu
viai {gyja naudingų 
žinių ir gerų panto-I 
kininių.

Rumchako “lendlorius” prie 
711 W. 34th Place, tai ta links
ma, žinutė buvo pasakyta piau- 
stant kumpį jo mėsos krautu
vėje. —VBA.

Gimtadienio puota
šeštadienį buvo pono John 

Schultz, nuo 942 W. 34 g. gim
tadienio puota. Puotą surengė 
p-ia Petronėlė Švedienė su duk
teria Bernice savo namuose, 
4057 S. Ar tęsiau avenue.

Puota buvo netikėta. Ir koks 
buvo p. Schultzui siurpryzas, 
kada parėjęs iš darbo vėlai šeš
tadienio vakarą, rado svečius 
tamsoje belaukiančius prie val
giais ir puikiomis dovanomis 
apdėtų stalų.

Svečių tarpe buvo pp. Mato ir 
Marijonos Pratapų šeima, nuo 
2523 45th PI., pp. Kairių šeima 
iš Birghton Parko, p. Anthony 
Stasulis, valstijos vieškelių in
žinierius, gyv. 3300 S. Union 
avė., p-lė Helen Damasku, gyv. 
4425 S. Artesian avė.

. . John Schultz dirba Peoples 
Meat Market, 4160 Archer avė.

Rep. x-y

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos ? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemą, Pa
prastą Išbėrimą, Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien-—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. Uun

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius Jį (JL
MUSŲ NARIAI GAVO................ "t/C

Dėl infonpacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street

Išvyko j tolimų 
kelionę pp. Casper

Į tolimą kelionę išvyko, šeš
tadienį pp. CIem Casper nuo 
1401 W. 72 PI. Su jais išvažia
vo ir jų teta p-ia E. Casper. 
Jie mano aplankyti savo gimi
nes New Yorke ir draugus, gy
venančius Great Neck, Long 
Island, o j Čikagą žada sugrįžti 
rugpiučio 15 d.

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLESALE IR RĖTAIL DYLERIAI 

ANGLIES IR KOKSO
Kiemas: kampas 38th St. ir California Avė

Tel. Virginia 2828 ' i ' /

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 ry
šių apdraudas.

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANtANAVICIAI 

užlaiko naujai įrengtą Tavernų — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.
Marųuette Park Tavern

2709 West 71st Street 
Tel. Grovehill 8673.

(Tąsa iš 5-to pusi.)

Kas pirmiau 
išlygins kvotą?

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

PETE YOUNG
R2nd and Keaa Avenaa

“TMi'B COL-O 
iAZarreCi XA7U—L— 
e»pa.iNJG '

No. 4454 Jaunesnei moterei {domiai 
pasiūta išėimui suknelė. Kvietkuo- 
tas chiffon arba koks kitas lengvas, 
margas materiolas pritiks šiai gra
žiai suknelei. Sukirptos miėros 12, 
14, 16, 18 ir 20 amžiaus mergaitėm.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Kuo ilgiau Draugijos 
kursas tęsis, tuo ryškiau mato
si konkurso eiga —- geriau ga
lima orientuotis konkurs'alrtų 
darbo sėkmingumu. Konkurso 
vedėjas buvo ir yra tos nuomo
nės, kad iki bankietui bus jrašy-, 
ta du tūkstančiai naujų narių> 
Tiesa, dar trūksta 1,138 narių 
ligi dviejų tūkstančių, o laiko 
liko tiktai keturi mėnesiai, at
rodytų, kad tikslo nepasieksime. 
Bet konkurso vedėjas žino iš 
patyrimo, kad našiausias dar
bas vystosi einant prie pabai
gos. Taigi, nėra mažiausios 7 a- 
bejonės, — du tūkstančiai narių 
iki bankietui, kuris< įvyks gruo
džio 11 d. tikrai bus!

Kad taip bus, tai dviejų nuo
monių būt neghli, bet*čia ne a- 
pie tai noriu kalbėti. Mums vi
siems dabar įdomu, kuris iš 
konkursantų pirmia'u baigs sa
vo kvotą. Pirmiau buvo many
ta vienaip ir kitaip, bet nūnai 
klausimas aiškėja. Cicero kon- 
kursantai eina šuoliais pirmyn. 
Atrodo, kad jiems pirmiausia 
sušvies saulės spindulys, de
dant tašką savo kvotoms. Tie
sa, Cicero yra šeši konkursan- 
tai, visi taip greit savo kvotos 
nebaigs, bet vienas hr du iš jų, 
tai tikrai nustebins mus greitoj 
ateityje. Geriausia progresuoja 
Kazimieras Jokubka. Jis turi 
jau 31 narį. Jam trūksta tiktai 
19-kos. Kon. K. Jokubka per lie
pos mėnesį įrašė 16 naujų na
rių. Jeigu jam taip sektųsi šį 
mėnesį, tai jo pabaigoje kvota 
butų išlyginta. Pažiūrėsime, ko
kius rezultatus jam suteiks rug
piučio mėnuo. -

Kitam Cicero konkursantui

Juozui Augaičiui
tai 8 narių. Jis turi jau 12 įra
šęs. Tiesa, jo'kvotą yra! tiktai 
20 narių, bet konkurso vedėjas, 
skirdamas kvotas, atsižvelgė į 
kiekvjeno konkursąnto pasižy- 
mė j inkus panašiuose darbuose 
praeityje. Konkurso vedėjas 
skirdamas kon. J. Augaičiui 
kvotą 20 narių, abejojo, kad jis 
tą kvotą išlygintų. Buvo apsi
rikta, p. Augaitis parodė, kad 
galėjo atlaikyti daug sunkesnę 
darbo naštą, negu jam buvo už
krauta. Kyla klausimas, kuris iš 
šių dviejų Cicero konkursantų 
greičiau baigs savo kvotą.

Gerai varosi ir kiti Cicero 
konkursantai: p-nia Marion As- 
čilla, Antanas Visbaras, Jonas 
Ascilla ir Jonas Cinikas. Tiesa, 
pastariesiems dviem Cicero 
konkursantams nebus jau taip 
lengva kvotas užverti, bet vie
tiniai Cicero draugai, bęabejo, 
ateis jiems į talką. Konkurso 
vedėjo draugiškas patarimas 
draugui Jonui Oscillai ir Jonui 
čnikui yra tokis: jeigu pradėsi
te šlubuoti konkurso darbe, tai 
reikalaukite parautos pas Kazį 
P. Deveikį. Jis senas Ciceros 
vilkas, judviem avių prigaudys. 
Butų ištikro gražu, kad iki 
bankietui . visi Cicero konkur
santai savo kvotas išlygintų. 
Manau, kad taip, o ne kitaip ir 
bus. Cicero garbė neleis jiems 
kitaip elgtis.

šiuo tarpu atrodo, kad Cice
ro Kolonija nešasi garbės lat
rus greitam kvotos baigime. 
Bus maža garbe ne vien kon
kursantams, bet, ir kolonijai, 
kurią jie atstovaują. Tiesa, yra 
sakoma : “Kolei , i nesi peršokęs 
per grabę nesakyk op.” Taip gal 
būt ir su musų Cicero. Daugiau 
apie tai konkuršb vędėjas nie
ko nekalbės, tegill fcicero kon
kursantų darbai npatys už save 
kalba;-

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

Z polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų, — priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 jper savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus. kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės. dabar. į

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji. nariai, Įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. iki,, gaus tikiętią ver
tės $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Banldetą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidaras: ketvegais 
pąnedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais j— f 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkes lietuvis, gerame svei 
r ■ ' ■ "■ " ——......
GIJON. ■ '

' r . ■ • ■ • ,
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS: 7

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

APDRAUDA
(INSURANCE)

r TWB«E.! i * V 
Tucsa SA^D
got vou, zsrarviSTi

John Jurowicz, 27, 
red Mulinski, 26

Henry Wroblewski 
Eleanor Gudei, 24

John Wilk, Blue Island 
su Bernice Stąnex, 22.

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO DYLERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS

KARUS 
PAS 

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAWF0RD 
Plymouth *35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ... 
Plymouth ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .. 
Oldsmobile ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .. 
Dodge ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan 
Dodge ’35 5-pass.. 
de luxe touring Sedan 
Chevrolet ’36 5-pass: 
de luxe tour. Sedan .. 
Chevrolet ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .. 
Ford ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .. 
De Soto ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan 
Chrysler ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .. 
Chrysler ’35 Airflow 6-p. 
de luxe tr. Sedan ...........
Terraplane ’36 5-pass. 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
Hudson 
tour. pilnai įrengtas .....
Vartotas Packard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažierių de luxe tr. Sedan 835
Graham *35 5-pass. de luxe 495 
touring Sedan ....................
Nash ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ...... .........................
Jušų Karas kaip {mokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $g| 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ...... 1J

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins 

t t»Ytw SafeforInfantei Adult. AtallDruggists.

JTrite for Free Eye Book Muripe Company, Dept. H. S., Chicago

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Frank Kent, 39, su
Alesauskas, 29

Palmis Pakut, 58, su FranceS 
Lozieth, 44 • FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija j rengta pir- 
mos rųšies su moder- Bfl 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. I , ;
Darbas garantuotas.

420 W.(63rd St* ' 
Tel. ENG. 5883-S840

• LUMBERIS
SALE! SALE! SALE!

Vartotas Lumberis—
PLUMBINGAS DURYS— 

LANGAI — ŠĖPOS ir FIKčERIAI.
Per sekančias dvi savaites 

2x4’s ’/zc linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D. & M. 

tokia kaina, kokią norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co. 
1701 WEST CERMAK ROAD 

Tel. SEELEY 6761

r Stop 1 
Itching 
Skin

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS
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Kupiškėnai Gavo 
?100NuoChicagieą 
u > ■ 5 1 rifo? :if‘- .

Pranešam^, kad š. m. Vii *8 
gauta iš Amerikos Kupi$k& 

pų Kultūros Draugijos ChicAko1- 
jė, per Girdveiniėhę $100 ai'ba 
585 j litai pinigų Kupiškio lais
vųjų kapfhiŲ, fojądan.

Už prisiųstas aukas širdin
giausiai dėkojame kupiškėnų 
Kultūros Draugijai ir visiems 
aukavusiems. Lietuvos Laisva
manių Etinės. Kultūros Or-jos 
Kupiškio skyriaus valdybos Var
du, L. L. E. K. Dr-jos Kupiškio 
skyriaus sekretorius K. Jėčius.

1937 m. VII-10 d.

PADĖKOS LAIŠKAS

D. Tamošiunaitei-Girdvelnienei, 
3223 So. Halsted St. 
Ghicago, Itt.

Gerbiamoji: 
širdingiausiai dėkodamas 

Tamstai pranešu, kad vakar 
gauta Tamstos pasiųstieji pini
gai ^100 arba’ 585 litai, ‘kuriuos 
mės gavome ir įdėjome Kupiš
kio L&isVąmanių Ė. Kult. Drau
gi j oš skyriaus kapinių fondan. 
NciispAšakytai džiaugiamės, kad 
jus, mieli bičiuliai-lės bendra- 
hriii&ni Kupiškėnai amerikie
čiai, taip rripestihgai mtis parė- 
mčt savo energingu darbu ir pi- 

s. Jei ne jus mielieji, tai 
nebūtumėm galėję nei že-

i iįrals. Jei 
mes __
mes sklypo nupirkti, nei galėtu
mėm galvoti apie aptvėrimą. 
Bet dabar, sujungtomis bendro
mis jėgomis, jau veikiai atsiek
sime užsibriežtą tikslą. Dabar 
jtfu kapinių iždas siekia iki 2000 
litų, o mes skaitome, aptvėri
mas kainuos apie 4000-5000 li
tų. Tai jau visai galime realiai 
galvoti apie pradėjimą darbo.

Mastį bičiuliai Kauniečiai dai
lininkai prižadėjo pagaminti 
dailų, gražų kapinių tvoros pro-

• jektą ir sąma“tą, ir dabar kol 
dar" negauta ir kaip

W^ktaO^isiriiė; tuWneVir:jums • Vienaš 58 metų amžiaus dari
“nuorašą pasiųsime susipažini
mui su musų darbais.

bininkas, dirbąs prie anglių 
krovimo darbų, šoko ant oinan-

r-t V..-rr '

SUSIRINKIMAI
M 'ih V ' ■

Ctaėri) Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo šrislririkima^i 
atsibus šiandien; 8 vai. v ak., Liriofeybės svetainėjė. ^rašo-1 
me visus kliubiečius aMatokyti, to katriė dar nėpriklaušo- 
te, kviečiame prisirašyti. Kviečia Valdyba.

Bridgepori Dr-stės Pataimiritos Lietuvos srislritokfmas atsibus 
rrigpiučio 11 d. 8 Vai. Vak. ’ČMča^os Lietuvių Ari'dltorijtoj.į 
Nariai malonėkite laikri pribūti, nės yra daug ką ’apta’jti.

VMdyba.

PAOUšKAI 
ISSIUVlNfiHMAS

>CK PILLOW
v. džiiž

PATTĖRN
No. 1562 — Povas yra gražus ir išdidus paukštis. Jis gra

žiai išrodys jei išsiųsit jį natūralia spalva. Pvisižiū^Sldt, kaip 
jis tikrai atrodo, kad išsiuvinėjimas atitiktų realybei.

NAUJIENOS NEEDLEČRAFT ŲEPTs i '
1789 Bb. HMtOMI Št, Chfėago, pi.
I’ > ĮŠU pi^ąų &triąsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė .

i AdMtati

Miestes ir valstija ..

kb>’.’

'T>

67-tos Ir Cali-Ketvirtaidienį, rrigpiučio 12 d. 7:3d, prie 
fornia gatvių, prie Dariaus ir Girėno pahiihklo įvyks itautiškų 
šokių šventė. Vadovauja Vytautas Bėliajriš, ~ dalyvaujant šau
niai vengrų grupei. Garllete Reynolds pašoks keletą ispaniškų 
j°tU- . t

Paveiksle Milda Jakubka vainikuoja Ventą Kartanriit^ Tū
tų vainiku. Jos abidvi dalyvauja iškilmėse. įžangos mokesčio 
nėbūš. 1 . ,

Dar kartą dėkoju Jums, Ku- čio trčko ir Tas jo
piškėnai, draugijos vardu, už 
Jūsų pasidarbavimą musų Ku
piškėnų naudai.

Veliju dAug gero,
• z -MK. Jėčius.

Kupiškio L. E. K. Dr-jos 
skyriaus sekretorius.

1037 m. VII-10 d.

nepataikymūš buvo toks bai
sus, kad jis po to South towii 
ligoninėje ir pasimirė. NeįaL 
alingasis vadinasi .John Salow,

Šokti ant einančio 
truko negerai

WANK J. TAMULIS
Pfersiskyre šū šįūb pasauliu 

fugp. 0 diėrią ,1:20 vūl- ryto, • 
1937 m., sulaukęs 32 metų am- 
žiaųs, gim^s šąūsio 19, 1'905 
-m.j^Cbicągolė, j; ?' 1 L

nice, btelį Juozapą, Šėsėil Ja- į 
dith. pamotę ir patėvį Vincen
tą ir LėOną šejąuškus, uošvį 
ir ttošviėhė Jošėphiile ir Mi- 
ęhael Oriąk, pusseserę Harriet 
ir pusbrolį Waiter serauskus 
ir jų šeimyną.

• Kūnas pašarvotas 4344 So. 
Hermitage Avė., Tel. Boule- 
vafd 4344, L^įdotuvės įvyks 
pehktadįėnį, rugpiučio 12 die
ną, 8:00 vai, ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parąn. bažnyčią, 
ieuripjė atsibus gedulingos pa
maldas UŽ veltohlo sįelą, o iš 
ten bus nulydėta? į Resurrec^- ■ 
tįon kalines it palaidotas šei
mynos lote, j

Visi A. A. . Frank J. Tamu
lio giminės, <lfaugai ir pažįs
tami esat nux7sifdžiąi kviečia
mi dalyvauti Igiddtuvėse ir 
nū'tėikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisvėikinjmą.

Nulinkę liekame,
Moteris, Podukrą, i>i*o)is, sesuo, 

pamote, patėvis, Uošviai ir 
kftos gfmipės. ►

PatarnaUją laid. dįr. J. F. Eu- 
deikis. Tėl. YARDS 1741.

PETRAS GACONIS

hrgbiūčio 7 diehą, 4:10 vai. 
•popiet 1937 mo sulaukęs pusės 

jš Rokiškio ap
kibs Panemunės* 

. j 30 
nuliudi- 
, sūnų* 

į tjlarence Mol- 
įeifry, brolienę

L Juo- 
; Lie-

. ” - * W J°ną> Vla-_2kldVą ir Alfonsą, dvi seseris 
—- Apoloniją ii* Petronėlę. Gy-

, v Rersiškyrė š.u šiuo pasauliu 
•'rugpiūčio 7 diehą, 4:10 vai.

sfkriiy, D^žip 
mieste, .■ 'išgyveno
inete’ Paliko' djdeliąme nuli, 
mė dukterį Josėphine, s’ 
$tąnley ir ždri 
advąb, hVOlį ____ _.x
'Cėčiliią ir jų s$myną, pusse- 
sėYė . b* Švogerį
žąpą Drąsutį Ir gimines;

rdi^os

yeho adrąšū 4Š55 Sawyer avė. ' 
Ktmąs pūšarVotūs randasi 4447 
no. ^airifėm kvėnue, tel. La- 
iaVette 0655.

‘LaįĄbtuv^ ĮvVks trečiadieny, 
iHugpifUčio lį $tehą> 2 vai. po- 

iš 'J. JA, Ėūdeikio koply
čios būš nūlydėtas į Tautiškas 
kąmne®’

Viši >. Gaconio gi
mihės, draugai ir pažystami 
ėąat priOšiMŽiai. plečiami da-

• ‘lyvąuti , ir suteikti
jam ą^WwWs4>kfearnavimą ir 
ątšįsVė'ikmimą.

' pu’kte, StiHUs, Rentas Bro- 
TO& S0ėryš n Giminės, c

Ląjdotū'Vigše spą’tąinauja lai- 
dowm mktdtms j. f. ; Eu- 
dėikis, tfet Aards^741. ■'

gVv. 3949 ShėricĮan rOąd, o ries 
laimę fctsitpb ■' prie 5tftos ir 
Haiįiillatvių. ' ' J L . 
'4.—iii ii U to.. J- .fci. ■, .rg'v

' liftas Wrtiels\ 
■$litkhktttv&s.

Į IHI i Į i. I lgini-

Miscellaneous 
įvairus

Agofo's

-’i t >

Ytįrgąitįefn^,' \ 
kuri persiskyrė su šiuo

ipašąUliu 10. rugpručio, 
1936 m., sulaukus prisės 
ąmž., gimus Šakių ąpskr., 
Slavikų parap., Aukšto
sios katare.

Paliko dideliame nuliū
dime sūnų Juozapą, sese
rį Marijoną, švogerį Kaš- 
taiptą. Andrij auskųs ir 
daug kitų pminių, o Lie
tuvoje tėvelius, brolius ir 
gimines. 0 dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Mes tavęs, musų bran
gioji sesėle ir švogėrijia 
riiekuomėtų neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas tave ateisime. 
Lauk mūs ai® ant t

Nuliūdę lieka, 
Št/ogeris ir Marijona

Andrį jčiuskčti.

PETRONĖLĖ SMILINGIENė; ■ 
, pb tėvais Rriiškaitė.

Mirė rugp. 5, 1937 sulaukus 
42 m- ąnižiąus. Palaidota rugp. 
7 d. Lietuvius Tautiškose kūpi-

Paliko giliki huiiudūšius Vy
rą Jurgį, sūnų Francišką Kru
šą ir jo šeimyną, dukterį Liu
ciją MOŠS ir jbš šeimyną, dvi 
seseris Felidiįj Varekojienę ir 
Stefaniją ’Pąjįkštienę ir jų šei- 
mynasį brolį Antaną ir gimi
nės. ' ' • ug".

■; Tariamtu-^nUOširdžiaasį' ačiū 
visiems šjaugiusiems ją ligoje, , 
dalyvavusiems šermenyse, au
kojusiems gelių vainikus ir vi
siems dalyvavusiems f Jaidotu- 
vėse žmonoms, ar bet kuo pa- 
reiškusiemą mums savo užuo
jautą šiojft > Hgilaųs nuliūdimo

. V - - * " ‘— *

■gi Jonui

mą laike vėlionėš ligOs ir ju.o- 
žui Grybui už pasakytą kalbą 
kapinėse. '• , f, ..

Mylima Žmona ir motinėlė: 
Užbaigihi gvvenimo jkęlioną iy 
nuėjai ahĮžjpąstin. Ilsėkis da
bar ramiai šaltoj žėmčj, bet 

I visuomet gyvą mųsų atmintyje.
Nųliudė

valandoje,’ esame dėkin
gi Jonui Vąrekdjūi ir Teklei 
Mikėpienei 'už jų tupės tingu
mą laike velionės ligOs ir juo
kui Grybui už pasakytą kalbą 
kapinėse. '• ,

Mylima Žmona i*r motinėlė: 
Užbaigihi gyvenimo kelione ijr 
nuėjai anĮžįnkstin. ilsėkis da
bar ramiai šaltoj žemėj, bet 

l visuomet gyvą mųsų atmintyje.
Nuliūdę

Vyras Jurgis 'Smilingaš
/ ir Vąikąi.

MAGDALENA' PIEŽIENĖ- 
PUDŽVELAlTfi

Pefsiskyrė sų šiuo pasaulių 
fūgp. 9 d., 5:45 vūlandą ryto 
1987 m,, suląukus pusės amžj, 
gintus Tatailių sodžiuje, Tau
ragės apskrityje, Lietuvoje.

Amė^k°j išgyveno 20 metų.
Paliko didėliame nuliūdime 

sunks Praną, Benediktą, Stasį 
ir jo ž^brią Oną; dukterį vie
nuolė Pran^ičkįete M. Feliciją; 
Sėseri Agotą. Baršketienę Lie-. 
tuvojė, brolį Joną Pudžvelį ii* 
jo žhidną Jūlioną ir daug kitų 
gimini^ ir pažįstamų.

Priklausė Nekalto Prasidėji
mo Pakelės 'Švenčiausios Mo
terų it Merginų Draugijoj ir 
prie ŠV. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų Brighton

Kūnas pžišUrvotas Jono F. 
Eudėikio koplyčioje, 4447 Šo. 
Fairfiė'ld -Avenue. Laidotuves 
įvyks ketvirtadienį, rugp, 12 
diena. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryt,o kūpąs bus nulydėtas į 
Nekalto prasidėjimo Paneles 
Švenčiausios parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
maldbs, už Velionės sielą; Po , 
pamaldų :■ kūnas bus nulydėtas 
į Šy.(, Kązimięrę kapines.
• Visi A. A.i Magdalenos Piė- 
ŽĮenės Piidžvęlaitės giminės, 
dteitfrai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kyiečiami dalyvauti 
laidotuvėse jr suteikti, jai pas-z 
'kūBii'i pAtateavimą ir atsisvei
kinimą.,.

• Nulįųdė-'liekame, 
Simįs, t/iiktė, Brolis ir
Pa^ištąini. V ? ‘ ,

^ktarnauja Ikidk dir. John F. 
ĮJųdeikis, 4608 S- Hermitage 
Aye. Tel; YARDS j.741.

JsMi. 

Mes ddngiariib ir pataisoine visokios 
rųšjes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus, Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.^

BRID'GEPORT ROOFlNG co. 
321<> So. Halsted Street

Help AVanted—Female
Darbininkių Reikia

v OPERATORS patyrusios aukštos 
rųšies marškiniam siūti single arba 
double needle. Ulini įShirt and Gar- 
męnt Co., 1100 North Boulevard, 
Wisconsin L. Station, Oak Park, III.

-REIKALINGA MERGINA, kuri 
moka angliškai, dėl namų darbo — 
2 žmonės šeimynoj. Būti ant vietos. 
Mokestis $6;Q0.
,.„L PAULINE MIKNIS
83rd and Archer Avenue. Willow 
Springs. Tel. Willow Springs 48.

MERGINA ar moteris; namų dar
bas; rekomendacijos; geras namas 
ir geras mokestis. Eisman, 635 Wa- 
velhnd; Bittersweet 4870.

MERGINA;, abelnas namų darbas; 
prižiūrėti. 4% metų senumo mergai
tę; šeinįįnihkai abudu samdomi; pa
silikti. TriUngle 8181.

MERGINA; abėlnas namų darbas; 
maža šėimyna; geras namas. .

Tėl. Ifving 6511.

MOTERIS abelnam namų darbui 
ir skalbimui. 3 diehas, savaitėj.

Rfospėct 1363.
5702 Wėst 65th Street

...... ;.... ■ i . -..
Help Wanted—Male-Female

YRA DARBV; Vyram ir mote
rim; hOteliŪose, rėstoramiose, insti
tucijose? čopks, p.ahtry, hbufeeman, 
cleanerą ir kfti. Modern Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

YRA DARBŲ VARAMS .ir mote
rims, vąikynąms W merginoms—imb
rikuose, bekernėSė, mašinšapėse ir 
spaustuVėše.

'lŲTBlbL EMPL0YMENT
184 W. Wašhington, 3 aukštas.

REIKALINGAŠ VYRAS, moteris 
ar mergįną vįrimui yąlgių, 

PAULINE MIKNIS, 
88rd and Archfer AvėfiUe, Will0tv 
Springs. Tel. Willow Springs 48.

Help Wanteid^-MA»ė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pusamžis vyras 
dirbti i tayėrn.

4482 So. Westem Avenue.

VYRAS virėjas; pirmas ir antras 
virėjas; gera alga. Prospect 1363.

5702 Wėst 65th Street.

s VGERAI atrodąs vyras, baigas High 
School, 18-80 metų, reikalingas už
imti vietą didelėj organizacijoj.Grei
tas paaukštinimas. Pradžiai $16.00. 
Dišių nešiotojas, bus boy 
Steam Table mun ...........

Capitol Employment Service, 
159 No. štate Street 

kambarys 15Č9.

$14.00
$17.00

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

L'O. K. AUTO SALES . 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Berwyn, 2 “blokai į rytus nuo Harlem.
Lietuvis sėlsmanas.

1934 TeRREPLANE Coach; radid, 
šildytuvas; įbhulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Čictefo.

COAL
• Anglys

Minė Run

MLMlNtoTON
■ anglys

llp ............ • - $6.00
5'.'T5

Nut .........k...............  6-00
Screėningš ........... 4.75
PIRKIT DARARI! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKSTĖS- 
NfiŠ KITĄ MNĖSI 

PRISTATYMAS MIESTE IR

to.'to; ii V ■ i 'Vi. «

'Trha Tjow<m Siionpo 
Gelėą į MylilitirifiS-—VestuVėihs-— ,j 

Ban:kiėtąiiiS—^ai Jotu vertis—

4180 Archer Avenue j
Phohė. tAFAYETTĘ 5800

liiiOiiii Iri t   i iirtn i1
------------------ ------------------------- --------- —

........ ....................... ,• iii ..,

l Siunčiam Gėlės
I ni/hlKlV Telegramų įL U V £ 11\ IO Visas Pasaulio

kMėtrininkaš
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

\ Pagtabanis
3316 So. Halsted Street

Tel. BOUtEVARD 7314

-----------------------------J---------------------- J..... . ...................  ' ‘--y—---------------------------------- -—TĮĮĮ~r '■

liiTTi m. . V .’»<,■„*. &.... . ..... . .... ................ ..............ii. VNimfcWžiUiii«i«ai

Musical Instruments
. Muzikos Instrumentai

MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKQRDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italibniškaš 
$85.00.

75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50, gitarų—$3.50 ir aukščiau, 
GOLDteNSTElN’S MUŠIC 8HOP

914 Wėst Mkkweil Street
. 3 blokai į vakarus nuo Halsted

Fiirhiture <& Fixtilres
Rakąhjąi-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksąis ir sinkom. Taipgi štorp 
fikčerius dėl bile kurio biznip įskai
tant svarstyklės, registeriufe ir ice 
baksiųs. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamątykitę mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALUmėt 5269.

LIKAU NAŠLYS. Pigiai parduo
du rakandus. Galima renduoti ir pa
togius pečium šildomus 4 kambarius. 
Renda prieinama. /
731 W. 60th Plae, tel. Englewood 
7Š18.

Business Chances
Pa įdavimui Bizniai

PARDAVIMUI SALDAINIŲ, Ice 
Cream, mokyklos reikmenių, cigarų, 
etc. krautuvė. 4 kamb. užpakaly. 
Gerai išdirbtas bjznis.

2519 West 69th Street.

TAVERNAS. NEPAPRASTAS 
BARGENAS. NATYKITE ŠIAN

DIEN. nupirksite už Teisin
gą pasiūlymą.

2436 West 47th Street 
2—5 vai. po piet.

PIGIAI PARSIDUODA pusė biz
niaus motęrei ar vyrui. Biznis labai 
geras. Atsišaukite.

2Ž0 So. State Street, 
Room 508.

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans And Insutenče 

Tel. BOULEVAR1) 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus jr auto
mobilius. Taipgi turftye daug gėjy 
namų pArdavimui arba rhainymni uŠ 
gerus bąrgenuą; greitas iy iteĮ.sįpgąs 
patarnavimas. -Reikalui priėjus kreir 
pkitės:

„4631 SO. ASHLAND ĄV®.
Ofisas Ž-ros lubos su J. J. Grish

ATYDAI PlZNlERIŲh 2 Unkštų 
muro kampinis namas su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų- Galimk dalį įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais. Ir 
šiaip kitokių bargenų.

Z. S. MICKEV1CE AND CO.
6816 So. ^VesteTn Avenue 

Hemlock 0800

BIZNIO REIKALU UŽEIRIT PAŠ
JUOZĄ AŽUKA

Padarom visokius dokumentus, ei
nam UŽ perka!betoją, rūpinamės ta
ksų reikalais, uždėdam visokios rų- 
Šies apdraudę, Vėdam bylūs pėt Ynū? 
sų sąjungos advokatą, turime savo 

- sąjungos būdavotoją, kuris patąisd 
ir stato naujas namus, taipgi sutvar
kome jušų nėšūtikimus su rendaų- 
ninkėis. Patarhaujam pilietybės rei- 
|ęD*IuOSe

PROPERTY ,0WNERS ASSOCIA- 
tYon OF br^dgeport .

3303 So. Lituahiča Avėntie. 
Tel. Bęulevard 8450.

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakaro).

NUOSAVYBĖ prie 917-19 Wešt 
33rd St. Lotas 51x145 pėdas. Page
rintas su 2 aukštų štymu apšildoma 
muro krautuve ir apartUmentiniu 
trobėsiu, kurs turi dvi krautuves ir 
1 apartmėntą iŠ 11 kambarių. 1936 
ūietų taksai $284.10. Siūloma $8000. 
Kreipkitės i Northern Trušt Co., 50 
So. La Šalie, telefonas Ėraųklin 
7070, Wallis.

PARDAVIMUI medinis 5 
barių namas ir vienas viršuj, 
džius. Parduosiu pigiai.

6220 Mayfield Avenue.

kkm- 
gara-

2 FLATŲ MURO NaMA. mainy
siu ant bizniavo namo Urbk katedžio 
laukuose, sū lotais. Klauskit John-- 

6816 Westem. Hemlock 0800.

n pigMtaH

FARMA, 80 AKERIŲ,, Ubai pro-' 
Mūktingą, grūžioj Vietoj; ąrti trio- 
’kyklbs; dentynios mylios iki County 
Sėst; 2 ėžerah gerės pldukiojimas 
valtimis; žuvavimas čia pat; geri 
^trobesiai; namas naujai dekoruotas; 
geros tvoros; elektra. Išbandymui j 
aliejaus šąitjnis, išgręžtas ’ir dbAdo<» 
aliejų. 2 ihylių tolumbj. ■ 

, PERRY SERRINE, SavĮnfnkas, 
Allegan, Michigam

•j-...—žto.-.,- ■ ■ ■ , . ; ... , •

ir duodąs 

vĮnfnkaš, |

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores ;

MAX KOHN—Turim VūViškb, ter- 
kišką tabaką. Pypkes, cigaretes, -ci
garus. Kvi’ečįamė į musu krautuvę 
1728 So. Halsted St;, TALlČariar9345

Building Moteriai

Musą 350 Pėdų Ver- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI
VISUS MUSŲ 
MATERIOIAJS

Naujos 1” lentos—1000 ?2L00
jiedu ...............  . .

2x4, 2x6, 2x8, 2X10, 2x12 27*00 
—-M. pėd. .... .......... ...

Naujas plywood, visų miėrų 
arKušai, kvkd. pėda z

Insulatmg board, kvad, pėda
Nau plaster board , 

kvad. pėda .. ...  .....
Nauja waliboard, visų mierų 

arkušai. kvad. pėda  —..
Nauji ėedar stulpai, 7 pėdų 
''ilgio, viehas .... ............

Geriausios naujos durys
viena ............. .. ............ . .

108 kvad. roll roofing, firsts 80< 
Geriausias naujas wire fensing 2^c

malevų

1X/2C
Zę 

iy2c 
m?

lin. pėda ...................... ....
809 galionų vidaus ir iŠorio

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

Vonios, geriausiam stovy
viena „1.......... .... ...............

Prausinės, visokių miet'ų, 
viena ,............ .

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

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

Nauji matrasai, $10.00
vertės ..................    '

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

Naujoj Studijom Sofos — |
Spec. vertės ....... ............

Geriausios naujos metalinės 4*95 
lovos, kpec. Vertės

Lovom COil Špringsai, $10.00 4.05 
Vertės .... .........-......
1,OOQ,OOQ pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LųMBĖRIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KlNG MlDAs TRAbING POST.

2221 S. Ashland Avė.

5.00
2.&0 
1.Z5 
1&<

4.(95
3.45

14.05

Financial
Finansai -Paskolos

INVESTŲOKIT DARAR 
i SaUgmenės Vadovaujančiu Korpo

raciją bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

k < Geriančiuose Uždarbiuose
P^TlkklNKlT SAVO SAUGMĖNES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami

Mnrti Padėti Jūm iėrffitt Jūsų 
inVestmentų problemas 

Telefomjokit ar rašykit appfntmeDtui 
A. C. STRRLING 

Management oi Investment and 
Trading Šecurities Acčounts. 

Ž08 So. tą Šalie St.
Suite 788, Chicago. fft. 

Tel. Randolph 6646
■ —------------- -............................ • .-r,,-,-;

SVABBUS PBANkšlMAS ’
Kariu šri patartmvimaiš, įsu- 

minetais skelbime viršuj-, rites 
taipgi teikiame patikrinimą 
išėjusių iš apyvartos šaugme- 
mį. Randasi Šioj Šaly virš 
$ioo;00o;00o neatsiimtu fondų, 
kūrinos taiko trusfisrii, lyg vi
sai bevertes saugmenas, ir da
lis šio fondo gal būt yra jūsų. 
Taigi atkaskit iš paslėptų vie
tų vistls savo senų saugmenų 
čeriifikalus ir atneškit pas 
mus patikrinti juos.

208 So. La Salk St., 
Šriite 788, Chicago, Iii.

Tel. Randolph 6646.

DĖL PASKOLOS ant pfrmų mpr- 
gičių kreipkitės į Lithųaniąn Build- 
ing, Ix>an and Savings Association 
(Naujienų sprilka), 1739 South Hal
sted St. Ddosirrie ant gferų išlygų.

A. Rypkėvičia, sekretorius.
. n- •  ................ . - .4 • ■' * .

IfiARSINKlt 
SAVO 
BARBENUS

I

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAtl

CANAI, 8500 ' "
Mūsų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame garą nuo
laidą.S 

r 
j ,



TIKROJI MOTINA ATIDAVĖ DONALDU 
HORSTA “PAMOT

Pasirašė dokumentą atsižadėdama sunaus 
ir pavesdama jį Horstų globai

Sensacingas Chilagos ginčas prasidėjo, kai berniukas buvo 
dėl pustrečių metų berniuko, pagrobtas nuo 
Don aid Horst’o,* šeštadienį ne
tikėtai užsibaigė.

Horstų namų 
pievos ties .6189 McGlellan aye.

Jeigu neiš- Pagrobikais buvo Regan’as ir 
kils nenumatytos klintys, tai kūdikio motina, kuri savo no- 
ginčo iikvidavipio sąlygoms Iru nuo kūdikio .atsisakė tiįo- 
teisrmts duos savo aprobatą ir 
Dpnaldukąs grįž pas “pamo

laiko už savo motinų. t
‘ Ginčus pasibaigė, kai kūdi

kio tikroji motina ir tėvas Ly- 
dja. ir John Regan’ai atsirašė 
nuo teisių prie sunaus ir pa
vedė jį Horstų globai. Ginčas las iškilo nei artimiausi jų gi-

jau po jo užgimimo 1935 me
tais. Po dviejų metų, matyt, 
motinos meilė taip pradėjo ją 
traukti prie sunaus, kad ji jė
ga bandė jį atgauti. .

’ ' ■ . * ■ •

Horstai, turtingi žmones, 
auklėja berniuką kaip savo 
tikrą sūnų, ir iki ■'šis .skanda- 

minės nežinojo, kad Horstie- 
nė/nėra jo tikrdji-motina.

Pasirašydama sunaus atsi
sakymo dokumentą, Reganie- 
nė iš gailesčio apalpusi.

Jei' tam. nebus klinčių, teis
mas dokumentą užtvirtins.

Chicagos gyventojų susido
mėjimas mažo Donalduko li
kimu buvo gyvai užsiintere
savę. Didžiuma laikėsi tos 
nuomonės, kad kūdikis priva
lo palikti su Horstaįs.

Suėmė jaunų 
plėšikų gauja
“Štabo” vyriausia .buveine tur

čiam budinke.
NORTH SIDE. — Dešimts 

jaunų vyrų susitarė “lengvos 
duonos profesijos” praktikuo-

<ti. Kad darbas getiaū pasisek
tų,, jie nusitarė ir štabą geroj 
.Vietoj įsirengti. Jie tai padarė' 
vieham tuščiam budinke prie 
Wood ir Beach gatvių. O kad 
policija jų negalėtų taip grei
tai susekti, plaukus kirposi 
trumpai. t ■

A-' ,/ . • • • /«. /*•. • J '

Vienok, matomai, planas jų 
nebuvo gerai išdirbtas, kad po 
vieno kito “hold up” detekty
vams pavyko juos susekti. Su
sekė ir jų būstinę. Štai jų var
dai:

Edward Lois, 19 metų am
žiaus, gyv. 1750 Wabansia 
avenue; Stanley Kleba 27 me
tų amžiaus, 6335 Roscoc gat.; 
Stanley Kawa, 26, nuo 2227 N. 
Damen. avė.;. Robert TJuilke, 
18,, kuris gyveno virš pasakys
toj bustįnėję; Eugene Nėnist; sidarė .vyrui tragiškai
20, nuo 1756 Wabansia avė.; Ji turėjo du mažyčiu kūdikiu, kad paČlOS Naujienos 
Josepli.. Rogalski, 22, neseniai

/ i? * ' *» J?
. ' ’■ •, JP7.' " " '

Antradienis,, rugp. 10, 1987 fa !! Į T Į ' I ir»
atvykęs iš San Antonio, ’Tek.; j priimtas ir našlė sutiko ir jos ...i... ' . ■

Stephen Lamack, ?18, nuo 15401 visus įsakymus išpildyti. O jų 
No. Paulina gat.; Augusi Ro- buvo net keletas. Pirmiausi ai 
pel, 18, nuo 1410 Alfgeld g.; J buvo paliepta išimti iš banko 
Layvrence Starke, 19, nuo 1865' visus /pinigus, sumoje $500, 
Leavitt g. ir Harry Poysen, 19, 
nuo Augusta boulevand.

.. . ... . . . t ■ '
1 - ... ...... ....................... .................- ...

Stephen Lamack, 18, nuo 1.5401 visus įsakymus išpildyti. O jų 
No. Paulina gat.; 'Augusi Ro- buvo net keletas. Pirmiausi ai 
pel, 18, nuo 1410 Alfgeld g. Jbūvo paliepta išimti iš banko

paskui,./tuos pinigus sukišti įf 
kojinę ir'ją nešioti su savimi 
per juosmenį apsijuosus. Bu- 
*vo, bęto, pasakyta, kad “ste
buklai” busią nuostabus ir 
kad jie išsipildys tik dešim
čiai dienų praėjus.

šeštadienį tas terminas pra
ėjo. Išsipildė ir tie Čigonės stc-' 
buklai, o Mrs. Fegan grande-1 
naši, kad kojinėje vietoj pini-', 
gų rado tik paprasto, rudo vy^ 
niojamo popieriaus gniužulą.

“Stebuklingas” vy
niojamas popierius

■.;W.; • y .,
Vietoj $500 rado popieriaus 

j gniužulą.

Pas vieną našlę moteriškę, 
Alicc Fegan, ^yv; 5651 South 
Sangamon gat. atsilankė ligo
nė ir pasisiūlė visas jos šird- 
gelas pašalinti, kurios jai su- 

L mirus.

čigonės pasiūlymas buvo yra n311 dirt£OS.

LIEPOS IR
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ :
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPJŪ
ČIO 31 diena Naujieną 
Raštinė bus sekmadieniais 

■, UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, NAUJIENŲ

ADMINISTRACIJA,PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
————i—i————‘—L~ ■ r n—Į m-nr-trw—■ JUJ l.    i-- uriin-  11||||»|| u  i. ...  i..j u—
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• GUBERNATORIAUS DIENA — Illin >is gubernatoriaus. Hornerio pagerbimui, 
pereitą sekmadienį įvyko “Gubernatoriaus Dienos” iškilmės. Camp Grantu . Illinois 
milicijos stovykloje Horner priėmė 7,000 milicininkų iškilmingą paradą; ;

W^W

ATOSTOGAUJA — Prie Fox River, netoli Cary, Ill
inois, yfa Stovykla “Algonąuin”, kur ’ heturtingų Chica
gos šeimynų vaikai atostogauja vasaros itiėtti: šią sa
vaite ten7 yiTV'320 vaikai, kai kurie su motinomis.

iNiAUMAS 11 bVJbCJLAb — Peršokdamas per šali
gatvį ir išvertęs duris, paveiksle parodytas automobilis 

. įvažiavo į Los Angeles gyventojų, J. A. Ęilcįh namus. •
\ Acme Photp

S®Įs

įsgs
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- • DIDELIS BIZNIS — Kaip ir Chicagos pasaulinėje parodoje, .taip ir dabartinėj 
Paryžiaus parodoje,. didelį > biznį, daro ir didelę rolę lošia kavinės ir restauraritai. 
Paveikslas atvaizduoja tos parodos “Troca lero” kavinę.

%1*-L *s?<

B\> į<%

KARALIAUS VIZITUI — Kai Anglijos karalius George VI ir jo žmona- lankėsi 
“geros valios vizitui”, Belfaste, Irlandijojc, tai visas miestas buvo kaip kąrp stovyk
la. Bet nežiūrint kariuomenės gausumo, įvyko keli sprogimai ir muštynės.'Karalius ir 
karalienė .nenukentėjo. r • ■’ ,. . - ' J y '
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RENGIASI IŠTEKĖTI -

EŽERO TRAGEDIJA — Kryžius parodo vietą Crystal Lakė ežere, III., kur sek
madienį apvirto valtis, su devyniais keleiviais. Keturi iš jų prigėrė. Dugnan nuėjo 
Irma' Siegal, 11 metų mergaitė nuo 1444 South Kolin avepUe, ir MichaerKasprzyc- 
ki, 40, nuo 2243 19th street. ;Taipgi?prigė.-ė ir jo du sunųsų Michael Jr., 10 ir Ed- 
ward, 6 metų. Tame pačiame ežere apvir o ir kita valtis su Morris Homei, 45, 4048 
Congress street. Jis taipgi prigėrė., , . <

Iš viso, Chicagoje ir apielinkėse ežeruose sekmadienį žuvo 11 žmonių. Visi 
buvo chicagiečiai. .

-Prie Powers Lake, netoli v Kenoshos, brightonparkietė Sally Siniawski, 4034 
South Campbell avenue ištraukė;iš ežero, išgelbčdama jį nuo mirties, 22 'metų 
^loysius Adamczyk, nuor4558 So/Fairfield avenue. ........

• . ' ■ ■ ■ 1 . ■ . ■ * • ' ■ ' ' ' •’ ' 
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Paula Stone, duktė žymaus 

gyvojo teatro aktoriaus 

Fred Stone duktė, kuri San-

ta Barbara, Cąl., miesto ve-

dybų, biurui įteikė,-pareiški

mą, kad rengiasi ištekėti už 

Walter Mason, vietos kavį-ų. į
■ ■ > / - •' '"■ R

nes operatoriaus. /
* Ąrffiėz.Photo ,
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'/ NAUJOS RUŠIĘS TAXI — Modelis Naujos rūšies mažų, bet greitų.taxi-auto
mobilių, kuriuos į rinką * paleidot "“^Chevrolet”- bendrovėj / --




