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Amerika protestuoja
I ■    —*   I

Mušis su japonais Shahghai priemiesčiuo
se nė kiek neapsistoja-Chiniečių lėktuvai 
kovoja japonus ir užmušė amerikiečius.

Prapuolė Rusijos lakūnai
Zigmas Levanevski ir penki kiti lakūnai 
prapuolė besiartinant prie Alaskos. Jų 

dabar ieško Alaskos lakūnai.
Lygiai tokį pat protestų 

abiems valdžioms padarė An
glija.

Kaip Jungt. Valstijos, taip ir 
Anglija yra pasipuošusios sa
vo piliečius evakuoti iš Chini
jos karo sryčių. Tai bus daro
ma nuožiūra, diplomatinių, kom 
suliarių iir karinių viršininkų, 
kurie tuo. reikalu turi plačių 
įgaliojimų.

Japonijos lakūnai 
bombardavo Chini
jos sostinę Nanking

NANKING, rugp. 15. —- Ja
ponijos lakūnai šiandie buvo 
atskridę į Chinijos sostinę jų 
bombarduoti iš oro. Jie bom
bardavo airportų, didžiuosius 
rumus ir kitas strategines vie
tas. •

Kiek jie nuostolių padarė, 
dar neteko patirti. Bet bom
bardavimas neilgai .tęsėsi, peš 
japonus pasitiko dešimt ėlu- 
niečių lėktuvų ir neužilgo ore 
ištiko smarkus mušis. Kąip iš
rodo, mūšį laimėjo chiniečiai, 
nes japonai už kelių minučių 

^susigryžo ir pabėgo. Armijos 
■štabas skelbia, kad trys japo
nų lėktuvai liko numušti.

Nuviję japonus, , chiniečių 
lėktuvai dar ilgai skraidė virš 
miesto, laukdami naujo japo
nų puolimo. .<

SHANGHAI, rugp. 15. — 
Jau kelinta diena eina smar
kus ir nepasiliauantis mušis 
už šį svarbiausi Chinijos uo
stų. Miestų be paliovos bom
barduoja Japonijos karo laivai 
ir japonų lėktuvai, Kai kurie 
priemiešČiai yra paversti į griu
vėsius ir išžudytiz šimtai uivi- 
lių gyventojų.

Mūšiuose pasirodė ir Chini
jos lakūnai, kurie irgi bom
bardavo' Japonijos karo laivus 
ir japonų miesto dalį. Bet vie
nas lėktuvas užklydo į interna
cionalinę miesto dalį ir ten nu
metė kelias bombas, kurios nu
krito prie didžiųjų hotelių ir 
kurios užmušė tris amerikie
čius ir du sunkiai sužeidė.

Užmušti amerikiečiai yra: 
misionierius- Dr. Frank J. 
Rawlinson, 66 m., iš Bostono, 
internacionalinių reikalų pro7 
fesorius Princeton universitete 

s Dr. Robert Reišohauęr 4š Bos
ton, ku^a, buvo atvykęs tjrti 
padėtHtoTifhuoiae rytuose it ap- 
draudos ir automobilių parda
vėjas H. S. ttonigsberg. Pa
starojo žmona, rusė, taipjau 
užmušta. x

Tarp žuvusių yra ir daug ki
tų svetimšalių.

Nepatyrę Chinijos lakūnai 
padarė ir daugiau panašių 
klaidų, nuo kurių žuvo ir daug 
chiniečių. « i. x

Per Shanghai perėjo ir smar- 
.kus tyfunas, bet ir jis neįšten- 
. ge sustabdyti mūšio.

Chiniečiai deda visas pastan
gas apginti miestų, bet jiems 
sunku kariauti su geriau gin
kluotais japonais, kurių artile
rija ypač pragaištinga chinie- 
čiams.

Shanghai yra svarbiausias 
Chinijos portas ir yra penktas 
didumu portas visame pasau
lyje. Normaliai jis turi 3,500,- 
000 gyventojų. Bet dabar į šį 
miestų yra subėgę ir apie 1,- 
000,000 chiniečių tremtinių iš 
karo sryčių. Jie daugiausia ir 
kenčia nuo karo, nes daugu
ma jų neturi ir pastogės.

• • •*' *

Amerika ir Anglija 
protestuoja Chinijai 

ir Japonijai
WASHINGTON, rugp.. 15.— 

Valstybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad Jungt. Valstijos 
griežtai užprotestavo Chinijai 
ir Japonijai, prieš pavertimų 
Shanghai miesto karo lauku. 
----—--------------------

Chicagai ir apielinkei 
ralio oro biuras šiai' dienai 
našauja: J <

Gąlbut giedra; nedidelė per
maina temperatūroj.

Saulė teka 5:58, ,leidžiasi 
7:51.

DIDŽIOJO ŽEMAIČIŲ -PLENTO STATYBOS DARBAI: per miškus, per pelkes, per 
kalnus ir upes auga naujas tiesus plentas, kuris jungs Kaunu su Klaipėdos, uostu.

Rusija neįsileido 15 
amerikiečių

MASKVA, rugp. 15. — Ru
sija neįsileido dar 15 Amerikos 
turistų, kurie buvo atvykę į 
Leningradu, kartu su 420 ki
tų turistų. Visi jie laivu Grip- 
sholm atvyko keturių dienų vi
zitui Maskvoje ir Leningrade.

Girdite, ne japonai, 
bet chiniečiai užpuo

lę japonus
TOKIO, rugp. 15. — Po tri

jų valandų kabineto posėdžio 
Japonijos valdžia paskelbė, 
kad paskiausieji įvykiai Chi- 
nijoje privertė Japonija stver
tis “griežtų, priemonių”.

Valdžia' savo pranešime tei
sinasi, kad ne Japonija yra už
puolusi Chinijų, bet kad Chi- 
nija “dideliu arogantiškumu” 
užpuolė japonus ir kad japo
nai tik bandą . palaikyti tvar
kų ir apginti Chinijoje gyve
nančius japonus. Japonai, gir
di, ir dabar stoju už Chinijos, 
Manchukuo ir Japonijos ko- 
opeįravimų.

Japonijos karo laivynas iš
leido atskirą pranešimų, kuria
me irgi kaltina chiniečius ir 
tvirtina, kad japonai k tik “gi
nasi”. /

............-....I-........ •

Japonai siunčia dau
giau kareivių į Nan- 

kow tarpkalnį
______ ' /

PEIPING,'* rugp. 15. — Japo
nai negalėdami kitaip paimti 
svarbų NankoW tarpkalnį, ku
ris atidarytų japonams kelių 
į Chahar provincijų, siunčia iš 
Mukdeno, Manchukuo į Nan- 
kow dar 12,000 kareivių.

Be to dideli pulkai ' Japoni 
jos kareivių kasdie atvyksta 
iš Japonijos į Tientsin ir tuo- 
jaus yra siunčiami karo ląu; 
kų pietinėj Chinijoj.

Lojalistai pasivarė 
visą mylią į priekį
HENDAYE, Franci joj, rugp. 

15. — Valdžios kariuomenė 
smarkiame mūšyje pasivarė 
visų mylių į priekį (Brunete 
fronte, į vakarus nuo Madri
do. A .

3 žuvo ežere
GRAND HAVEN, Mich., r. 

15. — Už 30 fnylių nuo miesto 
Michigan ežere rasta apvir
tusi valtis, kuria plaukė trys 
■žmonės iš Muskegon. Spėjatha, 
kad valtis apvirto audroj ir 
kad visi trys joje plaukę žmo
nės žuvo. ;;

ESPANOLA, Ont., rugp. 15. 
r- George Smith, 65 m., per 
15 metų buvo visiškai kurčiai. 
Prieš kiek laiko jį ištiko nei- 
laimė, kurioj jis buvo sužeis
tas automobilio. Pasveikęs jis 
atgavo ir girdėjimų.

Nušovė japoną Tsin- 
gtao mieste

TSINGTAO, Chinijoj, ru'?p. 
15. — Vakar čia liko nušautas 
žemesnysis* japonų karininkas 
ir gal mirtinai sužeistas japo
nų jurininkas. Japonai ^akd, 
kad juos 'peršovęs chinietis, ku
ris pabėgo dviračiu ir tuoj aus 
pakvietė Amerikos ir Anglijos 
konsulus apžiūrėti įvykio vie
tų. Chiniečiai gi sako, kad juos 
peršovė japonų atsargos karei
vis, kutį jie bandę areštuoti, 
bei tasis areštui pasipriešinę 
ir į juos šovė. e

■ Įvykis duos japonams nau
jų priežastį pulti* chiniečius.

.....—=s.===.-.
Jąponiją atmetė Ru

sijos pasiūlymu
MASKVA, rugp. 15. — Ru

sijos užsienio reikalų komisa
riatas paskelbė, kad Japonija 
atmetė Rusijos . pasiūlymų pa
skirtį bešališkų svetimų val
stybių, komisijų ištirti rugp. i 
d. ■ ■ padalytą puplįnaą Rusijos 
Tientsin . mieste. y > .

Rusija siūle,? kad tų puolimų 
ištirtų*/-Jungt. Valstijų, Angli
jos ir Francijos konsulai, bet 
Japonija Jpasiųlymų -atmetė.

Žudant žudiką mirė 
t kitas žmogus

• Y;-. V f / '

“ CANON CITY, Colo.,- ' rugp. 
15. — Vietos kalėjime nuodin
gomis dujomis liko nutroškin
tas Frank Aguilar, 34 m., km 
ris nesenai išgėdino ir niižudė 
15 metų inetgaitę. Tai buvo 
pirmas žudymas dujomis Co* 
lorado valstijoje.

Tarp susirinkusių pažiūrėti 
žudymo buvo ir Ed Hamilton, 
40 m. Kaliniui mirus jis irgi 
sukniubo ir vietoj numirė nuo 
širdies ligos.

Tuo pačiųl laiku savo namuo
se susmuko kalinio motina 
Mrs. LupeTRene Aguilar, kuri 
irgi veikiausia mirs.

2 pasmerkti mirčiai 
Japonijoje

TOKIO, rugp. 15. — Du ci
vilius vadus karininkų sukili
mo vasary, 1936 m., teismas 
vakar pasmerkė mirčiai. Vie
nas jų, 'Kita, 57 m., yra auto
rius brošiūrėlės ųpie “patrio
tiškų revoliucijų”, o kitas — 
atsargos karininkas.

Du kiti, vienus jų žymus ad
vokatas ir ekonomistas, liko 
nuteisti kalėj iman.
; Sąryšy su tuo sukilimu, ku
riame liko užmušti keli aųg- 
šti valdžios nariai, - jau pernai 
buvo sušaudyta 15 karininkų 
ir kadetų. ■

■ .         ’"''•<■ ■*■*"<*>\;

BERLYNAS, rugp. 15.—Vo
kietijos vyrausiąs “darbo” tei
smas nusprendė, kad samdy
tojas turi pilną tęisę ! pašali^ 
ii iš darbo tų darbininką, ku
ris yra ne visai ištikimas nar 
ciams.

Nesusipratimai tarp 
Argentinos ir Bra- 

t zilijos
RIO DE JANEIRO, rugp. 15 

—Prieš kiek laiko Brazilija 
nutarė išsindmuoti iš Jungt. 
Valstijų šešis torpedinius lai
vus. Tai sukėlė nerimų Pietų 
Amerikoj -ir Argentina prieš 
laivių Hjj^ojirpą užprotestavo^ 
taipj^^^Šė, Brazilijų: paąiš-r 
kinti tų savo žygį.

' Brazilijos prezidentas GetLi
lio Vargas piktai atsakė, kad 
Brazilija neprivalanti aiškintis 
trečiai valstybei dėl savo žy- 
gių:
y Savo žygiu Brazilija pasėjo 
nepasitikėjimų Pietų Ameriko
je ir ypač iškėlė rimtus nesu
sipratimus su Argentina, ku
rie gali privesti prie ginklavi- 
mos lenktynių ir ilgainiui su
ardyti taikų tarp Pietų Ame
rikos respublikų. x

Jungt. Valstijos kiek sušvel
nino padėtį, atidedamos svar
stymų savo laivij išnuomojimo 
Biazilijai. ’

4 darbininkai už 
mušti elektros

ST. JOHN, N. B., Kanadoj, 
rugp. 15. — Keturi darbinin
kai liko vietoj užmušti elek- 
tios Martinon priemiesty, ka
da jie nešdami kasimo įnagius 
palietė plikų elektros vielą.

132 metų senis, bet dar ruo
šiasi vedyboms

BELGRADAS, Jugoslavijoj, 
rugp. 15.1— Mylėti niekad nė
ra vėlu. Taip mano pietinės 
Serbijos valstietis Batojar Ko- 
sari, kuris vakar atšventė 132 
metų gimtadienį. Jam pasipir
šo mergina iš Lincoln, III. ir 
jis mano! jų vesti. Esu nors 
juos skirįa daugiau kaip 100 
metų amžiaus, bet jis manąs, 
kad jie dar1 galėsiu būti lai
mingi ' V ’ ' v

. !■ ' y;

-------- ---- •--- '
TOKIO,: rūgs. 15. — Japo^ 

nijos kardų gamintojai dirba 
dienų ir naktį, bet ir tai yra 
toli atsilikę, su užsakymais.

VALENCIA, rugp. 15.—Su
kilėlių laivas Jupiter liko pa
gadintas susirėmime su vald
žios torpediniu; laivu /ęiscar.

•» - - - -
FAIRBANKS, Alaskoj, rugp. 

15. — Vakar ryte į čia turėjo 
atskristi didelis Rusijos lėktu
vas, kuris iš Maskvos skrido 
per šiaurinį ašigalį į Jungt. 
Valstijas. Čia turėjo būti pir
mas lėktuvo sustojimas pasi
imti daugiau kuro, pirm skren
dant toliau į pietus — į San 
Fi ancisco.

Lėktuvas, jo paties radio 
pranešimu, buvo jau toli per
skridęs šiaurinį ašigalį ir ar
tinosi prie Alaskos. Bet Fair- 
banks jis nepasiekė. Nutilo ir 
jo radio.

Maskvos pranešimais, lėktu
vas jau toli perskridęs šiauri
nį ašigalį pranešė, kad vieno 
iš keturių motorų sugedo alie
jaus teikimas ir kad todėl ten
ka motorų užgesinti ir bandy
ti toliau skristi tik likusiais 
trimis motorais. Tečiaus neuž
ilgo po to radio nutilo ir iš la
kūnų nebegauta jokių žinių.S

Lėk tuyas: .?■ turėjo pa$į®$s 
3,333 galionus gasolino ir jo 
turėjo pilnai užtekti atskridi- 
mui į Fairbanks. Tečiaus oras 
kelionėj nebuvo palankus. Iki 
šiaurinio ašigalio lakūnams te
ko kovoti su4 stipriu priešingu 
vėju ir dideliu šalčiu, nuo ku
rio užšalo lėktuvo langai. Be 
to visų laikų teko skristi di
delėj augštumoj, nes žemiau 
buvo tiršti ^debesys ir miglos.

Per visų naktį Fairbanks 
airportas budėjo ir buvo nu
šviestas, kad lakūnai iš tolo 
jį matytų. Visų naktį budėjo 
ir Rusijos atstovai. Bet lėktu
vo nesulaukė.

NesulaukusN^ktuvo paskirtu 
laiku, Rusijos atstovai atsisa
kė pripažinti prapuolimų lėk
tuvo, bet toli praėjus laikui 
kada jų gasolino ištekliai tu
rėjo išsibaigti ir negaunant iš 
jų * radio jokios žinios, ir jie 
buvo z priversti pripažinti, kad 
lėktuvų ir lakūnus ištiko ko
kia'nelaimė ir prašyti Alaskos 
lakūnus padėti ieškoti prapuo
lus! lėktuvų.

Lėktuvas buvo vienas iš di
džiausių Rusijos lėktuvų, va
romas keturių motorų, kurių 
kiekvienas buvo po 1,000 ark
lių jėgos. . ..

Lėktuvų vairavo žymiausias 
Rusijos lakūnas Zigmas Leva
nevski, ‘ Rusijos Lindberghas”, 
lurys didelį patyrimų skraidy
me tolimoj šiaurėj. Su Juo 
skrido penki kiti lakūnai ir 
navigatoriai.

Nemanoma, kad lakūnus bu
tų: ištikusi kokia nelaimė ir 
kad jie butų ųžsimušę, ar su
daužę savo lėktuvų. Spėjama, 
kad jie, dėl stokos gasolino, 
ar ir motorams sugedus buvo 
priversti nusileisti tolimosios 
šiaurės tundroje, ar ant ledo 
lyties.

Tų nuomonę lig patvirtina 
vėliau gautas šifruotas, bet la
bai neaiškus radio pranešimas, 
kad jie išklydę iš kelio ir ne
žiną savo pozicijos.

Mattern skrenda padėti ieško
ti prapuolusių lakūnų.

Ieškojimas prapuolusių Ru
sijos lakūnų jau prasidėjo. 
Ieškoti juos išskrido/keli Alas
kos lėktuvai, bet ikišiol jokių 
pėdsakų neužtiko.

Padėti ieškoti skrenda ir 
Jimmy Mattern, kuris savo 
brangiu lėktuvu* išskrido iš 
Califorpijos ir pasiekęs Alaską 
sės į kitų didelį lėktuvų. Jis — 
mano, kad lakūnai tebėra gy
vi ir kad jie nėra išklydę iš 
savo kelio.

Mattern, kuris ateinantį pa
vasarį pats mano sRsristį per 
šiaurinį ašigalį iš Jungt. Val
stijų į Rusiją, skrenda ieškoti 
prapuolusių lakūnų iš dėkingu
mo tiems lakūnams už išgel
bėjimą jo paties gyvasties Si- 
berijos tundrose, kada jis ten 
sudaužė savo lėktuvų 1933 m., 
skrisdamas' apie visų pasaulį. 
Tada Mattern. išgelbėjo Leva- 
neVški ir keturi Sš penkių la- 
kunų* kurie skrido dabar pra
puolusiu Rusijos lėktuvu.

“Aš niekad jų neužmiršiu. 
Ir aš manau, kad mes juos 
rasime”, sako Mattern.

Šilko fabrikantai 
pasiduoda strei- 

kieriams
NEW YORK, rUgp. 15. — 

Apie 60 šilko ir rayon fabri
kantų N. J. ir Pa. valstijose, 
kurie samdosi apie 8,000 dar
bininkų, pasirašė sutartį su 
unija, einant kuria jie pakelia 
algas ir pripažysta unijų. Mi- 
nimum'-ąlga audinyčiose bus 
$15 į savaitę. Jų darbininkai 
tuoj aus gryš į darbų. Bet strei
kas kitose audinyčiose tęsis1 ir 
toliau. ,

Tiria 8 paslaptingas 
mirtis

CINCINNATI, rugp. 15. — 
Nors, Mrs. Auna Hahn, buvusi 
mokytoja Vokietijoje ir sako
si esanti nekalta dėl mirties 
George Gsellman, 67 m., vis- 
tiek tapo užtikti nunūodijimai 
dar trijų senų vokiečių, kurie 
turėjo su ja artimų ryšių. Be 
to tyriama dar 8 paslaptingos 
jos draugų mirtis. Atsikreipta 
ir į Vokietijų, kur pirmiau ji 
mokytojavo, taipjau ir į Vien- 
nų ištirti buvusio jos vyro mir
tį. 

»

TRINIDAD, rugp. 15. — Ne
senai ištikusiose darbo riaušė- 

* .'.v ‘ .*

se netolimoj Tabago saloj, riau
šininkai apipylė parafinu ir su
degino jaunų Trinidado policis- 
tų King.

WASHINGTON, rugp. 15.— 
Senatais priėmė ir pasiuntė at
stovų butui svarstyti $24,877,- 
000 Ohio upes klonio potvynių 
kontrolės bilių. ’

‘i



Reikalaukite DEGTINES

ADVOKATAI

Pranešėjas

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

MOTERYS
(Bus daugiau)

LIETUVIAI
NAUJIENOS

Halsted
GHICAGO, ILL.

1824
3395

Ambulance 
Patarrtavi“1 
mas Dieną

NARIAI 
Cliieagds, ;

Cicero :;i
Lietuvių

T • 1 J ? • ■"IictldotllVlŲi 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME
KOPLYČIAS „ 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

756 West 35th St. 
of 35th and Halsted Sts.

1-8:30

lifte

“NAUJIENAS” lietu
viai įglja naudingų 
žirtitj ir gerų pamo- 
kirtiiteti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė, 

ROSELAND 
Tel. PULLMAN 1193-8277

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų

CHIGAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: RepubJic 9723

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

t J. LIULEVIČIUS
4348 So. Cdlifornfa Avenuė Phone Lafayette 3572

yiJBeta / p. Vbkietniciu ir 
atjpi'Gį vietbs lietdtfių kultūrini 
vAimį. S&fco, kėd apsukrus 
vietos ktiiiig&š baigia vištiš lais- 
Vamahiiis sdgiėbti po saVo prie
žiūra,--taip kad klerikalai dabar 
lošia Svarbią rdlę. Jei kiek yra 
opozicijos, tai iš komunistų pu- 
sės, kurie čia turi tvirtą orga
nizaciją. O kiti visi laisvama- 
hiai-tautininkdi sukrikę ir juos 
kunigas lengvai pasigauna ant 
savo meškerės.

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

ADVOKATAS
407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Klatišykite hdišij Lifetiivlų radiė programų Pirmadienio vakarais 
10:00 vaL Vakaro iš W. H. F. U. stoties (1420 K.) 

P. ŠALTIMIERAS.

2314 \Vest 23r<i Pjade 
SKYRlbs

GALIMA 6A Utį 
TAVfeRNOŠii

A. MASALSKIS
3307 Lituailica Avenue Phone Boulevard 4139

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofįso valandos: nub 2 iki 4į nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKĖLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofifcas ir Rezidencija 
3335 So. Ha 

CHICAGO, ILL.

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųsims. 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCK1N GŠ gatavai padaryti, ar
ba padirbsi m tamprias pančiakas 
jusij mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
daliu ir visų kitų mokslinių ktinui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kfėipkitSs | mus—Specialistus pib- 
ksliniuose prietaisuose pėr tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC 00.
183 W. Lake St.

Arti nrifi Well« Street.

Dr. A. J. Shimkųs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais šlisitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

Sulaukus( sekmadienio, nuvy
kom į SLA 4-rto Apskričio išva
žiavimą arba, tiksliau pasakius, 
pikhiką. Į šį pikniką suvažiavo 

apielinkės SLA 
ir šiaip nepriklausomų

Phone fiemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA 

IjENTiŠTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Parkraustom 
visokius rakandus bei itorus 

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST 

Yards 3408

Cor,
Ofiso valandos mlo 1-3 nuo 6:1

• Nedaliomis
Rdz. 4910 SO.

DR. HERŽMAN
IŠ RUSIJOS .

Gęrai lietuviais žindmas per 31 
inetūs kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.
\ Gydo staigias , ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tfos prietaisus. • ,

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

Valandoš nuo 10—*12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal ŠUO 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454. at CėnttaI 7464

į ';.' S. M. SKUDAS 
718 West 18th Street y Phone-Monroe 3377

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį.

CRANE 
COAL COMPANY 
5332 So. Loftg Avė.

. Tel. kepublic 81Č2
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ............ ..... tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tfel.: Prdspiect 1930

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko * Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optomėtrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą^ kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius; Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal Sutarti-
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bė akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone feouleyard 7589

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street s i Phone Boulevard 5566

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

leisti laiką tarp seniai niatytų 
draugų.

1 (Bus daugiau)

irgi patogi, jauki ir šviesi.. Žy
miai pralenkia1 SLA fra$tifię.

štai, “Naujoji Gadynė” ir jos 
nauja vieta. Man atvykusį 
draugai naujagadyniečiai dirbo 
sušilę prie kraustimo darbo. 
Vieni statė mašinas, kiti tep
liojo sienas. Visi darbo turėjo 
pifhaš rAflkas. Nauja: Viėth y ta 
gdha jadfci, nedidėlė, bet jų 
bizilitii tlžtohka. Stilsbliaš Šfoko, 
khd “Naujos Gadynės” Šerai 
jau pakilo dešimts colių aukš
tyn. Gėi'Si, bravo, gyvuokit!

Kaip vienoj, taip ir antroj 
įštaigdj betidrdis
htifedš it gyvėnitiio teifenlaiši 

progoš užštikad įj<ži|ir^- 
ii it SLA raliifi^; kaiįi šatt ho- 
tii, tet iiiifiOtiiilėš įšfeftigbš rU&- 
lin(\atrodo labai i>rastai. Vis- 
kaš šiigrUšia į t&prašttte gyV^ 
riimo katiibarhiš, W 
$atb jokio šfhugiittich bot 
UOi iOiika ^a&akyti, fiedtioda iibi 
jokio kraite SLA, fedįk) viotiai 
ii tlintiftglatišių OtgafiiŽUcijij; 
Viš tai ŠOtiOyiškbš sištėhloš 
gaOD^dotiAVitiiO vaisiai. . ? 
; teikalbMa sti ‘irfėVyiiėš” Fė- 
^Liotitiiii Vitiičiii; jb j>Ugotbi- 
hihkii P; Bajoru ir sLA sbkt. 
Viiiiku. ^ašisakę pO aiiiOtikb- 
nišką gObd-byb, įjašbaudig t&iif 
kas, iššiškirstėto.

Merideri, ęorihi
Čia mano lyg, ir gifntinis 

miestelis, čia man teko keletą 
mėtų gyventi atvykus iš Lietu- 

Todėi čia ir radosi mknO 
pažįstamų^ kurie buvo 

malohii sutikti. Nesima- 
apie 25 metus, pasiipaty- 
itikrai padarė nialoiibmd,

Pirmadienis, rtlgp. 16, 193?
» 'CjUdlS ėiž2

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

DĘNTtŠTAŠ t
4645 So. AshiancLAve.
, ! * arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj p^gal Sutarti.

gYdVtoIas ir chirurgas. 
2201 W6st 22nd Street

Valandoj: nuo ' 1—3 ft- 
Stertdbfirfš it ftedėk tmgal sutarti 
Rez. Į5681 So. California Arenote

Telefonas Republic 7868 f

Forfest girias 
ptiSėii, t. y. 

State Park’ą. 
Cadillac buvo 

virš 60 mylių. BuVo labai ge
ras naujas Nr. 55 kėlias. Ta
čiau girios, tai labai nuobod
žios ir nedraugiškos. Nesima
tė didelių medžių, o tiktai jau
nas miškas, daugumoj ąžuoliu
kai ir klevai (išdegęs ah iškirs
tas). Tiktai pusiaukelyje už- 
tikomė labai įdomią panoramą 
tai tarp didelių kalnų Vingilio^ 
tą ir sraunią upę, per kurią 
buvo išvestas naujas tiltas, gal 
kokių keturių šimtų pėdų aukš
čio. Upės pakraščiai buvo api 
atfgę ėglėmis ir kitokiais šiau
rinio klimato medžiais. Pasto
vėjome valandėlę ant tilto, neš 
ir kiti turistai tą padarė. Nė 
Vienas naujas keleivis nepra
važiuoja nesustojęs ant šito 
tilto. Sako, tai vis Roosevelto 
administracijos nuopelnas. Arf- 
troje pusėje tilto yra pasta
tyta turistams pernakvoti ke
letas trobesių. Ta pastoge gali 
kiekvienas nemokaniai naudo-

,. I Metą

vos.
senų 
man 
čius 
mas
kaip jiems, taip ir mali. Buvau 
pavaišintas draugiškai ir malo-

Dr. Charles Segal
OFISAS ■

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, «do 2 Iki 4 
Vai. po Riet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakšro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

i Laidotuvių direktorius

John F. Eudeikis

WaWtbtiry, Cofifu
; Šerti hi'^hib draugai Mkėnai 

šAVo duidėTš Utom'obilyje ^ve
žė mane. | buvušį Cofin. valsti
jos libbdviy kūlturbs čėiltų. 
Pavaišinę savo namuose, vaka
re atvežė, ant labai aukšto kal- 
rtb, kur gyvena' viėrias iš mano 
šėnij drAii^ų, JbožAs Vokietai
tis. P-ia Vdkiėlrtitlehę, kaipo 
hiaUb kaimyhė iš Lietuvos,' pH- 
ėmė mane nuoširdžiai ir šutei- daugelis visos 
kė man visas privilegijas savo !narių 
dideliam ir gražiam name. Tu- žmonių, Piknikas reikia skaity 
tirti kiėk drtUMĄbš laikbj pasl- ti sėkmingu it srhagu buvo pra-

Valgių Gaminimo Knygą 
’ ' ■ ■ • • * * ’ •

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenuė Phone Vards 1138

■ ■. 1 : t '-lt, .______________■

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

Victor Bagdonas 
2 Ofisai 

forničiuą, pianus ir 

r toli. * 
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ 
Hemlock 5040

I suta!
IGAN 

5107

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE
■ DIENA IR NAKTĮ “'J, 
Visi Telefonai YARDS 17414^42

4605-07 So. Hermitaffe A Ve.
4447 South Eairfield Avenue

1 A VRf TF! 0727

i AN
i -1—.

RalZ-M, Mėildf

bfiėd Virsią 00M 
Rcsidėnce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

*huo 2—4 if huč 6—8 Vai; tOkarc 
Itėzidencijš:

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Deatborri 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MOŠŲ spulkos nariais

Už praeitų metų.indelius fįt
mūsų nariai Gavo ............ . .

Dėl ihformacijii 
ATVAžlUOklTE BILE DIENĄ 

drba pašaukite
CANAL 8506

LlTHUANIAN builDIng, loan and 
SAVINGS ASSOCiATION

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)
' 1739 So, Halsted Street

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

KITATAUČIAI

■w—m I I........ . Ii
DABAR VAIDINA!

“U.S.S.R. 1937**
Partiatykit kolęid, Sęvįetų Rūslj 

s o «• o ra n e 
Van Ėufėti arti Wabash 

25c iki 2 P. M.

Trijų Tuksiančių Mylių Atostogos
1 ■ r-:’'tiaSo LIUTKŲ KAŽYS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED 'STREET 

, ViM $4letoaal Yard. OšOi
:>-^ VlENiNflLlŠ bisTRlBUTORIUS

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

Lietuvi ai Pa k t a ra _

Doctor Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue t 
Tel. ViRinia 1116

Valandos: 1—3: kasdien, iš
skyrus sercdą. Sekmad. susitarus*

Birž., Liepos ir Rugn. nebus valan 
Utj popiet, bet btls nuo 10 iki 12 r

Telefonas Yardą 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVEk

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

7 iki 8 vąl. Ntedtt. fiUb 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400■ - ______ ■ , ■

(Tęsinys) -

I >r<»oklyn, New York
’ Sėdęs j savo “šunim veža

mą” aiitbhibbiHų,* už keistos va
landų jau vaikščiojau po di- 
džiojo Nėw Ydfrko gatves. Iš- 

čM žmogfte j Atitiksi kaip 
ih&Žuiėlė skruzdė įifiėš tu’Os di- 
deiliiš tiitifrus. Ktil tik pėžidfi', 
visur dangoraižiai murai, o tu 
mažutis ritiesi gatve.

Pasiėmęs požeminį traukinį, 
'atvykstu | lietuvių sostinę Wil- 
liarttšburg’Ą, Gfand Si. ši'ta 
gatvė mžirt btiVd-gfcf&i pažįsta
ma nuo senesnių laikų, nes ji 
buvo lietuvių centras ir tos 
apielihkės bižnio centras; Da
bar visai kas kita. Lietuvių čia 
jaii mažai begyvėna, išvažinėję 
į miesto kraštuš. Gatvė Grand 
biznio atžvilgiu vįgai nupuolus, 
krautuvių Vietos ttiščios. Dides
nių lietuviškų biznių fiėra, yra 
viena kita Smulkmenų krautu
vėlė,-. tai ir viSka’s. Tikrai, 
Brooklynas menkas lietuvišku 
bizniu.

Kiek apsidairęs po “lietuvišką 
centrą”, nuvykau vakare pas 
savo draugą Raškinį. Buvau su
tiktas draugiškai įr vaišinamas 
iki sočiai. Taip gyvendamas 
apie 9 dienas, turėjau jaukius 
savus namus. Ačiū Raškiniams ♦ 
už tai!

Padariau vizitus “Laisvei” ir 
LDS raštinei. Terika pasakyti, 
kad abiejose įstaigose buvau 
draugiškai sutiktas įr abidvi įs
taigos padalė į mane smagų 
įspūdį. “Laisvės” spaustuvė yra 
graži ir įrengta geromis maši
nomis, kokių tik spaustuvei rei
kalinga prie spaudos darbų. 
Liet. Darbininkų Susiv. raštinė

(TęafliyBj

Draskos miestas.
Rrasiblaivius orui, mes sty 

sikrovėme savo daiktus ir iš
vykome į Manistee State Park. 
Pravažiavome pro Scottville, 
kut randasi daug lietuvių ūfci- 
riinkų ir kut seniau jau buvo
me lahkęsi. šį kaHą ttiėkur pas 
ūkininkus neapšištbjome. Scott- 
villės miestelis atrodė daug di
desnis ir gražesnis. Ūkiai at
rodo neprasti. Derlius irgi ge
ras. Tiktai pravažiaVuš Frėė 
Srtil, žėmė daug prastesnė! dir
vonai su žvyru, kalneliuose 
smėlys ant kurio auga nusku
ręs riliškas.

Manistee miestas nevisai 
mažas. Jis turi virš 8,000 gy
ventojų. Miestas randasi tarp 
Lake Michigan ir Lake Mani
stee ežerų, pakalnėje, šitame 
mieste didžiausia pramonė yra 
druskos gamyba — Morton 
Salt Čo., kuri procestioja dru
ską ir pristato krašto gyven
toj ams, ypač vidurvRkarinėms 
valstijoms. Taipgi veikia dide
lis laivų judėjimas. Miestas la
bai išsidraikęs ir ne taip jau 
labai švarus.

PaVažiavuš trejetą mj’lių už 
miesto,, prie pat Lake Michi
gan kranto, randasi nepapras 
tai gražus State Park’as. ši
tame parke nėra kitokių me
džių, kaip tik obelių ir kriau
šių. Vaisių labai daug ir visi 
tie vaisiai už dyką. Raškyk ir 
valgyk kiek tik nori. Stovyk
lautojai savo trailerius ir ten
tas turėjo pasistatę po vaisi
niais medžiais, kurie jau seni 
ir dideli. Taipgi ir elektros 
šviesa yra. Labai gražus šokių 
pavilionas, kur kiekvieną va
karą griežia benas. Maudynės 
ežere tiesiog žavėtinos —kaip 
juros pakraštys. ; ;T;;; 1Z7

Beikia pasakyti, kad šitan 
parkan buvo suvažiavę labiau 
pasiturinti žmonės. Čia ir trai- 
leriai kuo brangiausi, geriausi 
automobiliai ir patys žmonės 
geriau pasirėdę, negu kur ki
tur mums teko matyti.

Mes čia nepasilikome, bet 
skersai National 
pasileidome rytų 
į Lake Cadillac

i ATOSTOGOS | 
raTŲ |

k4WX

• . z •
m lt,j ........:....................r, ,

42-44 Eas| i 08th Street
i .' / • » M' .*4

— ----- ..^.4. /Į.įf-.l-------—;.............  . _________________
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PITTSBURGHŪ NAUJIENOS
NAUJA “BEŽDŽIONIŲ” BYLA ŠĮ KART 

PENNSYLVANIJOS VALSTIJOJE
Farmeriai Teise Mokytoją Už “Evoliucijos

Dėstymą”

T

Naujienos; "chicago, m.
...............    II ----- —...I?!.........  —T'-----—

VVĄYNESBURG, Pa. —Rug 
piučio 11 d. Greene County 
(apskričio) Whiteleys valščiu- 
je (Township), kainuotam dis 
trifcte, tik apie 50 mylių atstu
mo nuo Pittsburgho, vyksta ne
paprasta byla. Ji svarstoma ne 
teismo kambariuose prieš tei
sėją, bet -paprastoje, farmerių, 
vieno kambario, aplužusioje 
mokykloje, kurioje mokinasi 
apie 15 vietinių farmerių vai
kų, kurių amžius siekia nuo 
6 metų iki 18.
/ Tąja byla yra suinteresuoti 
didieji laikraščiai, visuomenės 
veikėjai, dvasiški j a, Pennsylva- 
nijos Mokytojų Lyga ir, ap
skritai, visuomenė. Nemažiau 
bylos- eiga yra suinteresuoti ir 
vietiniai farmeriai, kurie suva
žiavo iš viso$ apylinkės, atsi
vežė maisto ir laukia savo ei 
lės liudyti.

Tenai yra' teisiama tos mo
kyklos mokytoja, Mrs. > Laure 
Elms Morris, 43 metų senu
mo, už mokinimą evoliucijos 
ir Darwino teorijos.

Reiškia, ir musų Pennsylva 
nijoj atsirado “beždžionių” 
skandalas, esmėj panašus gar 
siajai Dayton, Tennessee, aug- 
šiosios mokyklos mokytojaus 
Scoopes bylai, laike kurios, dėl 
evoliucijos mokslo ir Darvvino 
teorijos įvyko didelės “imty
nės” tarp garsaus advokato 
Darrow ir biblisto Bryant’o.

šioje Pennsylvanijos “bez 
džionių” byloje vadovauja 
Whiteley valščiaus ..Mokykh; 
Taryba/ kuri susideda*iš '4*fa£ 
merių ir 1 automobilių me 
chaniko. iBet be advokatų vis 
tiek negalima apsieiti, nes, tiek 
Mokyklų Taryba, tiek mokyto
ja turi pasisamdę po vieną. 
Advokatų patvarkymais ir pa 
ti byla yra vedama.
Valstija Apsaugo Mokytojus.

Pennsylvanijoj, žinoma, nėre 
tokių įstatymų, kurie draustų 
mokyklose dėstyti evoliucijos 
mokslą ir Darwino teorijas.

Už tokias herezijas prieš bi~ 
blijos “mokslą”, kaip evoliuci
ją, negalima mokytojų į teis
mą traukti ir sodinti į kalė 
j imą arba bąusti piniginėmis 
pabaudomis. Viskas, ką gali
ma padaryti “prasikaltusiems” 
mokytojams, tai prašalinti juos 
iš darbo.

Bet netaip labai seniai, tik 
keletą mėnesių laiko atgal, 
Pennsylvanijos legislatura pri
ėmė įstatymą, kuris apsaugo 
ja mokytojų darbus.

Įstatyme yra nurodoma, kaq 
mokytojas ar mokytoja gah 
būti paliuosuoti iš vietos tik
tai įrodžius jų, kaipo mokyto
jų, prasikaltimus. ,

Įstatymas nurodo ir prasikal
timus, už kuriuos galima mo
kytoją paliuosuoti iš vietos, 
bet tarp tų prasikaltimų evo
liucijos ir Darwino teorijos dė
stymas nėra įtrauktas.

Kaip bylos eiga parodo, tai 
vargiai mokytoja Mrs. Laura 
Elms Morris mokino arba ga
lėjo mokinti evoliuciją, nes tik 
ji viena mokykloje mokino vi
sus mokinius (15) o jų am
žius svyruoja tarp šešių ir aš 
tuoniolikos.

Be to, pati mokytoja ėjo ir 
mokyklos prižiūrėtojo parei
gas, ji turėjo mokyklą apšil
dyti, apvalyti ir prižiūrėti.

Praeitą pavasarį, pirm pasi- 
baigiant mokslo sezonui, moky
tojai buvo pranešta, kad ji yre 
paliuosuojama iš vietos ir kac 
sekančiam mokslo sezonui kon
traktas nebus atnaujintas.

žinoma, mokytoja pasiskun

dė Mokytojų Lygai, o toji pa
reikalavo Mokyklų Tarybos 
įrodyti mokytojos prasikalti
mus.

“Liudininkai”.- »
Mokyklų Taryba pradėjo kai- 

tinti mokytoją mokinimu* evo
liucijos, ir tvirtino, kad ji sa
kius mokiniams, jog žmogus 
yra “išsivystęs iš beždžionės”; 
kad ji žiauriąi elgiasi su mO’ 
kiniais ir kad papildė daugy
bę kitokių prasižengimų. Bet 
tuos kąltįpimųs reikėjo fak
tais ir liudininkais paremti. Į 
liudininkus buvo sušaukti mo
kiniai ir jų tėvai. O kad liu
dininkai, ypatingai mokinių tė
vai noriau eitų liudyti, tai bu
vo paskleisti paskalai po apy
linkę, kad mokytoja farmerių 
vaikus iš kelio veda bedieviš
kais prasimanymais apie žmo
gaus giminystę su bezdžio- 
niais.

Tamsiems kalnų f armėnams 
to tik ir tereikėję. Jie netik 
noriai ėjo liudyti prieš “bedie
višką” mokytoją, bet buvo pa
siryžę sukelti kud didžiausį 
skandalą ir ją prašalinti.

Keletas mokinių, kurie ' liu
dijo prieš mokytoją, matomai 
buvo iš anksto savo tėvų pri- 
mokintį liudyti prieš mokyto
ją.

Mokytojos advokatui J. Er- 
nest Isherwood pradėjus tuos 
mokinius kamantinėti, primoki- 
nimas tuojau iškilo aikštėn. 
Mokiniai negalėjo pasakyti nei 
taip, nei iš kokių knygų ta 
mokytoja jiems dėstė evoliu- 
?iją. Jie vien kartojo, kad mo
kytoja jiems kalusi į galvą, 
jog “our ancestors sprang from 
monkeys” (“musų protėviai iš
sivystė iš beždžionių”).

Kiti visi tvirtinimai prieš 
mokytoja kaip tai, dėl menamo 
Žiaurumo, irgi neturėjo jokių 
rimtų įrodymų ir patys mokL 
įiai negalėjo nieko tikro sa
kyti. ;
• Mokyklų Tarybos advokato
3coft patvarkymu, Tarybos na
riai atsisakė liudyti, tik sėdė
jo ir klausėsi. ;
• Byla/tęsėsi per visą dieną 
iki vidurnačio. Pasibaigus liu
li j imams, Mokyklų Tarybos na
riai, kaipo teisėjai, turėjo iš
nešti savo nuosprendį, bet kol 
kas jų nuosprendis nėra žino
mas.

Šis atsitikimas liudija, kad 
’r Penn. farmeriai nėra daug 
aukščiau pakilę kultūroj už 
Tennessee biblistus.

—« S. Bakanas.

20 Metų Jaunuolis 
Nužudė Motina, t / 
Seseris, Save

7 ■' .—i
“Nebuvę Kitokios Išeities Pa- 
gelbetį Nelaimingai šeimai”.

i „ į, , į
WEST ĘND PITTSBURGH, 

Pa. — Rugpjūčio 6 d. Bernard 
Gregor, 20 metų amžiaus jau
nuolis, atsikėlęs anksti rytą ir 
paėmęs §ąutpYą» nužudė savo 
2 seseris: Betty, 25 metų am
žiaus, Mary, 15 metų; motiną 
Auna Gregor, 47 metų, ir pats 
sau tuo pačiu šauttfVu atėmė 
gyvybę.

Išliko gyvi tik tie šeimos 
nariai, kurie tuo kartu dirbę 
ir mebuvo namie.

Brolis Frank, kuris naktimis 
dirbo plieno liejykloje, ir vie
na sesuo, dirbanti Craf tone, 
parėję iš darbo, atrado įvy
kusią .tragediją.

Buvo pašaukta policija.
Iš atrastų žudiko paliktų '4 

lapuk.ų , raštelių pasirodo, jo^ 
žudymas šeimos narių buvo 
planuotas iš anksto, kad, “ne
randant kitos išeities, paleng
vinus Šeimos narių vargą”.

Prieš porą dienų pats žųdL 
kas pats parašė testamentą ir 
prikalbino motiną pasirašyti. 
Testamentę sakoma, kad, jei 
kas atsitiktų su motina, tai

1 I ’

palikimas privalo būti padalin
tas lygiomis dalimis gyviems 
sunams ir dukterims.

Sulyg brolio Frank aiškini
mo, žudikas mėgdavęs skaity
ti geras knygas ir dažnai kal
bėdavęs, kad jis kada nors ga
lįs būti banko prezidentu. Ji
sai buvo baigęs aukštąją mo-

LIETUVOS PRODUKTAI PITTSBURGHE
IR SVETIMTAUČIAI

kyklą, kur studijavo knygve- 
dystę. Kiek laiko atgąl jisai 
turėjo darbą departamentinej 
krautuvėj, bet pastaruoju lai' 
ku nedirbo,ku nedirbo, nes jam buvo pa
daryta tonsiių operacija.

Kaip išrodo, tai šeimos pa
dėtis nebuvo taip bloga, kaip 
piešė savo rašteliuose tragedi 
jos “herojus”; Nors tėvas mi 
rė praeitą pavasarį, bet beveik 
visi šeimos nariai dirbo ir nę-i 
buvo jokių taip didelių truku
mų; jai .ir nebuvo didelių iš 
teplių. \

Atrodo, kad jaunuolis buvo 
protinis ligonis, ką tuTbut bu
vo sUnku ir pastebėti iki ji
sai neišžudė veik visą šeima 
ir pats nenusižudė.

— Reporteris.

į ' v. ? . 7 '

CHICAGO MAIL ORDER 
B ARGAI N OUTLET

IŠPARDAVIMAS!
ANTRADIENY-Lygiai 9:30 RYTO

sekrąadienį perduodam’
įdomus. pranęŽįiufei apie Lietu
vos “jMaišto” produktus..

Linkime mes lietuviai ‘ Kaži- 
mieriui Pikeliui, jo darbščiai 
žmonai, ir jo visai įstaigai to 
Ūmesnio pasisekimo. ;

a Lietuviai, valgykite lietuviš
kus produktus. Tolimesnių in
formacijų dėlei rašykite tiesiog 
Mr, Charles K. Pikieliui,. 629

; —■ 54 Street, Pittsburgh, Pa, 
(Sp)

auk-
sve-
apy-

DAUGIAU NEGU

4OOO
DRESIŲ 
poniute! Mes, veik 
atiduodame! Origi- 

vertės yra išviso iki

DRĘSBS:

15

Extra 
vertS 
patogumui 
extra 
Markai 
patarna
vimui 
ypatingo* 
vertybes!

DIDI
VERTYBE

KAINOS
Mokėk tiktai 99c už bile 
Šios grupes dresę origina
le dresė iki $2.98) ir 
gauk antrą dresę i S tos 
grupės už tiktai

Mokėk tiktM $1.49 už 
bile šios grupės dresę 
(prigihaK Vertė ikl.^3.V8) 
k gauk antrą dresę if 
tos grupės už tiktai

Mieroft inot* 
rimu, merginoms 
ir va kaina, kele- 

. tas storoms Tos 
tlres^H yra katallogo 

koštu merių grąžintos,
kiiikurloH lengvai gadin
tos, bet visos yra didelės 
vertės ir kiekviena nefiio- 
tina. Yra 2 dldeliose grupėse.

ŠIMTAI KITOKIŲ DIDELIŲ BARGENŲ!

Taip, 
dykai 

. nalės
$3.98—ir daugiau!
Be klausimo, tai 
didžiausi Barge- 
nai į visą Čikagą!

,, , , , , ,^ir-wr!,v...  M„, „ j ■,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

ninkas, 3120 Lituanica Avė,; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 8400 
So. Lowe Ąve.; S. Kunąvičia — 
nutar. raštininkas, 8220 S. Union 
Avė.; D. Gulbiras-r-fin. rašt., 3144 
So, Wallace St.{ J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kąs—maršalka. 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadieni, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3138 So.,Halsted St.

Namams

Torėlamt
Gatvd

Ofisui
Parems

Iftelgai
•

2 ,’gab. 
Etniniai 
: ♦

Sheers
. Rayons
Acetates

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwp.ll 
St.; P. Killis-r-nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas. 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

DRAUGYSTES SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas— Mik. Bankevičilis, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1938 Canalport Avė.

CHICAGO MAIL ORDER CO

Dr. P. J. Henry

S.L;Ą, Prez. Bago- 
čius ir Senator Dr. 
P. J. Henry Lietuvių 

Radio Piknike

Charles K. Pikiel

PITTSBURGH- — Tarp 
štų kalnų ir tūkstančių 
timtaučių La.wrencevillė’s
linkėję, ties 629 — 54 Street, 
Pittsburghe, gyvena uolus dar
buotojas ir darbštus biznierius, 
Kazimieras Pikiel’is.

Nekartą esame skaitę' apie 
jo darbuotę S.L.Ą.-je ir apie, 
joųpasėkmingą naujų f nariui 
prirašinėjimą. ,įv,šią. pveiklią įr 
vertingą organizaciją.

Lietuvos “Maisto” produktų; 
bendroves viršininkai pavedė’ 
p.J Pikieliui atstovybę, vakari
nėj Pennsylvanijos ' Valstijos 
dalyj ąlatinti1 Lietuvos beko
nus, .dešras, įvairius maistus 
užkandai, įiežuvieną, kumpius • 
(šviežius ir rūkytus), agurkus, 
ir “Tilka” ir “Rūta” saldai
nius: ' '■ ; '

Kazimieras ^Pikiel’is, stojo įKazimieras. ^Pikiel’is, stojo7į ?; BITT^SBURGH,,Pa. šio 
darbą, visa energija, ypatingai? menes jo 22 dieną Liet. Radio 
pasirūpindamas, kad svetipl- programos vedėjai rengia pa 
taiičių biznio įstaigos bei krąu- skutiriį pikniką, kuris įvyks 
tuvės paduotų ^užsakymvs ir Adomo Sodne, Castle Shannort, 
pardavinėtų visuomenei įvaLiPa: - 
rius “Maisto” produktui iš Lie
tuvos. Galime suprasti, kad tai 
buvo nelengvas užsimojimas, 
nes biznieriai, užsakę Lietuvos 
produktų žiurėjo ar pirkėjai 
reikalaus jų ar ne? Suprasda
mas šį dalyką, Kazimieras Pi- 
kiel-is\ patarė įvairioms didės- 
nioms krautuvėms parėdyti po 
langą Lietuvos vėliavomis, pa
veikslais ir jų viduryje išsta
tyti Lietuvos “Maisto” produk
tus. f

Negana to, kiekviename pa
nike, parengime, vakarienėje ir 
visur kitur matosi Lietuvos 
produktai. Rekliama atnešė re
zultatų ir žmonės patys pra
dėjo, už trumpo laiko, reiką-t 
lauti produktų, ir lengvai ga
vo, ką tik norėjo, ne tik iš 
paprastų krautuvių, bet ir iš 
PittsbUrgh’o didžiausių maisto 
kiautuvių. Kazimiero Pikiel’io 
pastangomis, Lietuvos produk
tai yra užlaikomi '287-iose Pitts- 
burgho krautuvėse ir kas sa
vaitę . .tos krautuvės išparduoda 
nemažiau 
Lietuvos “

kuris įvyks

Liet. Radio parengimai su
traukia tūkstantines minias 
Programos visada būna įvai
rios. Minėtame piknike kalbės 
S.L.A* prezidentas advokatas 
F. J. Bagočius ir širdingas L 
Radio programų rėmėjas Serią-r 
tolius Dr. P, J. Henry, kuris 
šiuo laiku yra kandidątu į Ccfe, 
roner’s office, Allegheny Couil- 
ty- ■

Piknike bus išrinkta gra.~ 
Žiausia lietuvaitė, kaipo “Miss 
Lithuania of Pittsburgh”. Įvai
rios lietuvių organizacijos pri
sius savo atstovus. '

Kadangi Liet. Radip progra- 
mo ve'dejai visada garsina įvai
rius \draugijų parengimus bei 
šiaip daro įvairius svarbius 
pranešimus iš lietuvių gyveni 
mo, esu įsitikinęs, jog visi pa
rems Liet. Radi programas įr 
■atsilankys į šį pikniką.

. Liet. Radio programo vedėjas
P. Dargis

. . . . . . .between HARRISON and CONGRESS

Augusi Furniture Sale
1 1 ' ’ v ■

Per dvi savaites Budriko rakandų krautuvė 
sumažino kainas ant rakandų

Grąžąs Dinihg Room Setai po 
3 Šmotų Bed Room Setai po .....
2' Šmotų Parlor Setai, vertės 
Gražios Kėdės, aptrauktos minkštos po 
Porcelain Staleliai, balti po ........
Baltos kėdės po .............    .’...
Oil Burners, padaryti parduoti ! 
Naujos mados gesiniąi pečiai po 
Gražus angliniai pečiai po ...................
Suveriamos lovos po ..............................

$35-50 ir aukščiau
$39-50

$95.00, po $48.50
■■■■ $2-$5

-... ■■■■■■■... -.......  $6-50
...... ........- 69*

$75.00 po $39.00

$19-5°
$8-95

JOS. F. BUORIK, Ine
3409-11 SO. HALSTED STREET

. , Tel. Boulevapd 7010

kaip 12,000 svarų 
Maisto” produktų.

Garbė mums lietuviams tu
rėti savo tarpe tokį asmenį 
kaili Kazimierą Pikielį, kurio 
kasdieninis darbas yra platin
ti Lietuvos gaminius ypatin
gai svetimtaučių . tarpe. Prie 
progos noriu taipgi paminėti, 
kad per Povilo Dargio lietuviš
ką radio programą kiekvieną

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų* neturėtų būti.

' - ■ —J

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 , .Beklęn 
Avė.; A. Jinavlčia—pirm, pagelb., 
3852 So- Califomia Avė.; SopLlo 
Ambrozaite—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2589 West 46th Pla.; A. Ra- 

mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frarices AmbrozAs—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf., Miravitz, 
2539 W. 46th PL ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—nThršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetąinoje. 
2417 West 43rd St., Chicairo, UI.

ŲGYSTĖS LIETUVOS VĖLĮA-

9Š7 METAMS; Kazimieras Davis 
—pirmininkas, 5648 So. Bishop

St., Chicago, III., tel. Prospoct 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 Wąst 43rd St, ChB 
cago, UL; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
šhing Road, Cnlcago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė,. Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago’, 111.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— 'kasos t'ooėja, 7204 So. 
Rockwell Si., Chicago, III.;, Ąnta- 
ųds Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw. Avė,, Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas ątsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos-svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chlcągo, Iii.

VX?AMERIKOJE No. 1 VALDYBA

—r*
■A _

T-

- 970 Kil., nedeliomis nuo 7:30 iki 8 vai, vakare, leidžia-

- 920 Kil., panedėli^is ir petnyčiomis kaip 5 vai. vakare.

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL — "
mas gražus programas.
WAAF u__ < ' ----

{ WHFC— 1420 Kil.,* ketvergais kaip 8 vai. vakare

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
prasta Išbėrimui, Spuogus, De
dervines ir panašius odos erzi
nimus greitai, Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60 c, $1. ' LJun

■ for ECONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doublelesfed!DouhleAclion!

BAKING 
1LV POVYDER

Šame Price Todayas45 }^arsAqo 
25 ou neės for 254 t

FuII Pack • • ■ No Slack Fillin^

\jdt/u/zq auįb 'Bcdciruj

> X*. Ą JĮ _ f/J*

Stop 
Itchihg
Skili j

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT . žemo

FOR SK4N IRRITATlpNS

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

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W4 39th St.; Nut. 
raštininkas—Pauį J. Petraitis, 

' 4223 So. Wells SL, Triangle 7673;
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 

, 1309; Kontrolės raštininkas —
Francis Wittįs,-4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas. 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W., 43rd St., Ląfayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma
li ikas, 2519 Wešt 43rd St. Lafa- 
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka,—J. Balčitis. Su
sirinkimai ątsibuna trętį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Ųollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus,

TAŲNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: Rūta —pirmi

ninkas, 3267 80. Halsted st: P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St; S. KuneviČia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas— fin, raštininkas, 
3534 So. Lowe AVe.; W. Dulevi- 
?ia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St; J, Balčiūnas—ka- 
siėrius, 8200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, , 
6551 So. California Avė.; F. Ku
ri ėvičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
T aiko- susirinkimus kas . mėnesį 
mrnia penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St. ‘
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



T
Vf'ė'

<i« **<■

'NAUJIEHOS
Tke UtKuanian Daily Newa .

Publishftd baily Extfept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Inč

1739 South Halsled Strėet
Tėlephone CANal $500

SUbscriptiėn Rątėš:
$8.00 per y'ėar in Čšnada
$5.00 per year outside of Chicagb 
$8.00 per year in Chicago 
3b jper fed^y.

* ' • * \ *■■■' 4 ■ t . ** - ' -it . ir » v*
___ _____  ... __ -■ -■ — - -------------- — -------------------------- -

Ėntered as Second Glass Mattfer 
March 7th 1914 at the Post Officė 
bt Chicagbį ilt undet the act 
March 3rd 1870.

rii;

U 4.00 
O 
1.50 

.75

.u & 

. 18c 
75 c

Naujienos ėiha kašdien, išskiHant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ifalsted SL, ChicagO, 
111. Telefonas Čanal 8500.
......... —r

Užsakyme taftiMi

Metams —...----
Pusėl mėtų
Trtais mCrt^siimt
Dviem mėnesiams ...___
Vienam taėAeiiittl

JGbicagoj1 pbr tihėšiotojus:
Viena kopija ____
Savaitei
Mėnesiui ...............

Suviėnytėfce Valėtijdše, ne Chicagoj, 
' paeiti: .

Metams _______ ....a............... $5.00
Ptaėi fbėtų ....................... 2.75
Trims mėnesiams .............. «■— l»50
Dviem mėnesiams t...;......-..*..... 1.00 
Vienam mėnesiui

Lietū^ojė lt kitur Užsieniuose 
(Atpiginu)

Mčtdhiš $8.00
klišei metų ------- .u...r-4x00
Trifiiš itiėhėsiatns Ž.51)
Pinigus reikia siųsti pašto Mone£

Ordferiu kartu su užsakymu.

Masinos irdarbai
♦

Prieš kiek laiko buvo nemažai kalbamu it tašoma 
apie išradimų įtakų, žmonių gyvenimui. Buvo kilę ir ne
maža ginčų, kuriuos daugiausia sdkėlė vieno įžytnaUs 
anglb pareiškimUs spaudoje, kad visokioms krizėms It 
ekonomiškoms negeroVemš pašalinti uždat^mnš tyrimo 
laboratorijų bent dešimčiai metų butų geriaUfeiUš VaiŠ-
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■Lietuvos laikraštini praneša, 
kad Katalikų veikimO .centre 
(ttiimpA? KVę) įvykusi kti- 
zč: iš jo pasitraukt prof. Pakš
tas, br. Maceiną bh Delinib- 
kaitis ir: Dr. SkrUpškiėlis. f'Ai 
Jaunąją ItSitalikų; š^OVės stata- 
biaušiėji vįkiai. , •'/...;

Čia bus pravarti pažymėti, 
kad paskutinėje KVti konferėri- 
teijdjė aktingai pksif-eiškė vadb 
hamhsis katalikų, jUpnimas, IU- 
ris visuomenėje sukėlė riemAžą 
susidomėjimą. Ypačiai plaŽtįi 
buvo aptariamas Dfy ifeceiibs 
referatai kpritaė jis palibtė 
katalikų akcijoj reikAlUŠ Ry
šium su socialiftiAis klaUėimatš.

Kitaip sakant, tas anglas pasiūlė, kad peP dešimti 
metų nebūtų jokie išradimai daromi bei nėbtitiį kori* 
struktuojamos naujos mašifios darbui taupyti.

Spaudoje per kelis mėdešiUs ėjo gyvi ginčai: vieni 
teigiamai tų pasiūlymų įvertino, o kiti neigiamai. Pasta- , 
rieji nurodė, kad naujų masinį išradimas ne tik iš dar
bininkų darbo nepaveržia, bėt kaip tik pHėsingaų —: 
sukuria daugybę naujų darbu-. Pavyzdžiui^ taip atsitikto 
su automobilių išradimu. Apskaičiuojatan, kad dėl auto
mobilių išradimo šiandien apie keturi milijonai žftiOntiį 
turi nuolatinį darbų. ’ .

Prezidentas Rooseveltas taip pat sUsidomėjo naujų 
išradimų įtaka krašto, gyvenimui-. Tam reikalui tirti jis 
paskyrė specialių komisijų^ į kurių įėjo pasižymėję eko
nomistai, sociologai ir šiaip mokslininkai. Šiomis difeAo1- 
mis buvo paskelbtas ir-tos komisijos išsamus raportas.

Pirmiausia raporte kalbama Apie praeities išradi* 
mUs ir kokių įtakų jie padarė Amerikos žmonių gyveni
mui. Paskui bandoma įžvelgti į ateitį Vadinasi, stengia
masi įžiurėti į tų Afrikos žmonių gyvenimų, kuris bus 
po dvidešimt metui. J ‘ v 4 r , ' : v į

-Raportas tiesiog sako, jog klek Vienai stambėSftfe 
išradimas yra savo rųšies sukrMtftiaš-, kuris daugeliui 
žmonių nėra malonus. Pavyzdžiui^ išrandamu yru MUjai 
mašina, kuri padaro kelių dešimkių Žmonių darbų.
kus daiktas, kad šimtai ir tukstaUČini darbininkų ftfetobf 
ka darbo, kai tos masinos pradedu veiktk

Dažnai pasitaiko ir taip, kad išrastos mašinos pa
vaduoja kvalifikuotus darbininkui VudlftAaiy tokius 
darbininkus^ kurie turėjo nemažai ta&O pralėhtiy kol; 
jie savo darbų išmoko. Ir štai staiga jų. darbų atlieka 
mašina. Tokiu atveju jų visUs išsilavinimas eina nie
kais’ Maža to: jie netenka ir darbo. O tai reiškia, jog; 
jiems vėl iš naujo tenka taikytis prie pakitėjusių aplin
kybių, atseit^ naujo darbo ieškoti-.

Raportas sako, jog išradimai skaudžiausiai palie* 
čia darbininkus, kuriems pirmoje eilėje te Aka" sukrėti
mai išgyventi: netekti darbo it dažnai kraUstytis į kitų 
vietų ir ten iš naujo kurtis. Kad tiė sukrėtimai butų’ 
mažiau jaučiami, tai raporto autoriui siūlo įsteigti pa* 
stovių planavimo tarybų, kuri galėtų naujų išradimų 

. pritaikymų pramonei reguliuoti.
Prezidentas Rooseveltas sųryšyje su tuo raportu pa

tašė laiškų, kuriame jis sakb,,jog.tokios plahUvimo tU-j 
rybos įsteigimas galėtų būti visai naudingas dalykus. ’

Nėra abejonės/kad taš raportas bus smarkiai-kri
tikuojamas, q prezidentui ttooseveltuį prikišama, kad 
jis e'sųs pasiryžęs diktatoriškų priemonių griebtis lais
vai pramonės eigai varžyti/Vienok 1929 m. patyrimas 
gali įtikinti kiekvienų, kad visiškas valdžios nesikiši
mas j pramones ir finansinius reikalus, gali gaba liud-; 
nai baigtis ir pramonei ir finansiškoms/įstaigoms. r ‘

Daugiau Gimsta, 
Negu Miršta

Illinois valstijos sveikatos 
departamentas paskelbė, kad 
per pirmus šešis šių metų 

/ mėnesius Žymiai sumažėjo 
mirimų skaičius, bet padidėjo 
gitnimai. Mirė 46>325, o gimė 
52,091,

. ... / _5;, • ,s

Daktaras taipgi paskelbė į- 
doinų faktą, kad didžiausii 
mirčių priežastis yra automo
biliai. j ‘ N

Nevien Rožės, Bet 
Ir Medelius

ROSEL AND. — ~Lietus su| 
,Vėtra aną dieną padarė daug ža
los Rožių Žemei. Ląbai negra
žiai pasielgė hė vien su rožė-į 
mis, bet -ir su medeliais. Judš j 
labai apdraskė, šakas aplaužė,; 
o vietomis net didelius medžius! 
pusiau nulaužė.

Man teko pačiam matyti vie-Į. 
noj gatvėj tarp State ir Michi-Į 
gan didžiulį medį, nulaužtą jč! 
nunertą apie šimtą pėdų nuo 
vietos kur stovėjo tiesiai ant 
gatviakarių bėgių.

Roselaadietis.

tčj^os kunigus, kad jieins jkti| 
hifetas susiprasti ir savo veiklių 
pasukti kita ki^iįjtinii. Jis pU- 
brėžė tą fakfeį LiėiuVps 
kunigėliai tik ‘turtais rupinAsi, 
O hUudin^ė visii'Ofhėhęi darbo 
beveik nedirba. Atkreipė 
jis kUfiigų dėmesį it | tepabi-i 
jos įvykius-, parbikMama^ k'ati 
tokios dalios gali ir LieluVos: 
kunigai susilaukti, jėigU jie! 
dels ir nieko nedarysi

Ir įdbmialisias dalyta buVo 
tas, kad konferencija tuos jau- 
nųjįl taaiikų šmv^š vadus ir 
v<ma5^ininta^ tiHnko 'i t^ntro 
"Valdybų, bOts '‘Ailtotiletid” ne
siūlė ją rinkti.

Bet štai dabar visi tie jau-j 
nu jų katalikų srbvės žmonės iš; 
centro pasitraūkė. Kodėl? Kas 
atsitiko? ’ '

.Nesutarimas tarp “sėhių” ir 
jaunųjų katalikų prasidėjo jau 
prieš kiek laiko’ Jaunieji, k&ip 
matyti, vis dėlto nenori labai 
ndo progreso 'pasilikti, o senie
ji tuo tarpu tik ranka numoja 
.į visokius “išmlsiusok. Tų “se- 
hii|v lupomią, pavyzdžiui, kud. 
Mnlakauskis tal^ kalba apie ci- 
viię mntritai^r J

“kam rčikU riviifeių meta-.' 
klį t 'Gal tik vienam kitam — 
ųršiam socialistui, lafevama- 
nlui ir w^>rtib^. Ar dėl 
mdta nWMų gali
ma, ažtauti vtama Ar dau
gumai takkį M Ubai pa- 
kriihmų it niritam bėreika- 
ilngą it naštą?
Atsakymas savaime aiškus?’
Vadinasi, taš smarkusis vkūni-; 

gužis, anot L. Ž., tiesiog sakb/
“Ką čia jųš išmanot, ir kb' 

či'a jųš, švietiškiai, kišatėfe?! 
Mes viešpatavome, karaliaVO- 
me, ir ateityje karaliausi-; 
me!” į
Su tokiu “senių” nusistaly-1 

m u jaunieji katalikai nenori su
tikti. Jie jaučia, kad reformos' 
būtinai yra reikalingos, nes 
taip ir Lietuva gali susilaukti5 
‘'ispanišką įvykių”; štai ką apib' 
tai sako “Liet, žinioš”!

“Maža to, tas jaunimas jgie- 
rai jAličin ir š’Upranta, RAd, 
prievarta neilgai Seksis kata-; 
iikybę išlaikyti; kad klerilda- 
liZmas ktelia nepnšitenkiiiimą 
ir net giliai tikinčiųjų žmb- 
nių tarpe, — todėl taip lai
kytis . toliau pavojinga; knd 
reikia reformudtis kaip tik
tai katalikybės naudai, jos 
aVėiri^i, Ika'd ftčšMllaukiti, 
kaip kohgres’e blĮVo pasaky- 
ta, ^panišką įvykių” ir t. t. 
Bet... nedaugelis karalių pa
tys atsišak^ sosto, baudžia
va buvo versto nuversta, tat 
ir žia sūnklV liketiš, kad kle
rikalai ThO nuoširdus, kris- 
tiuli, mokslo ėsmės, bpsilaiką 
katalikai), patys atsisakytų j 
tų metodų, kuriiį lig šiol jie! 
bUVo diktatoriški vaidoVal.” i

IiišbAISTORIKAMS |
Diktatorių valdomose kraš-j' 

ttiose istorijos yadovdių rašy/ 
tajai turi atlikti hedėkin^iausį 
darbą. Pačių istoriškų įvykių

vysk

Lietuvos musės
• . . . . < ... . į. f : r. - ■

..i, i m." i . i...,,;, i,r ,iA

aiškihimas yfca tiek nenuštovė- ( 
jęfe, jdg, žiufėk, jau ir klaida.; 
įvyko;

Pavyždžiui, RUšijojė sąryšy
je su> ■ /reV^ii'uteijdįs-• laipi^jitaMš 
buvo minimi TrOckiš, feykoVAs, 
Šucharita, Tomškiš ir dabg 
kitą įžymią bolševikų. Tai viš

" ' ' / L ’ Lstambios figūros. Jų vardai he. 
tik istorijoje į bbvo pažymėti, 
ij’ef d'af j iėfns if h’ėmažaš kjrė-^ 
ditaš buvb htidubtaš dėl bdlŽė-| 
vįkiškOš re Volių ei job įvykdymo.
, Bet štai tie išgarsėję bolšė- 
vįkai staiga sugedo, ir Stalinas 
nutarė juos likviduoti, ir likvi-i 
diipti khip’ didžiatišiufe riiėkšds, 
išdavikus, svetimų valstybių; 
agentus. įO tuo fraiįu ištorijos 
vadovėliai1 apie tuęs “pasiutu- 
šįuš ŠUilis” kalba lyg Apie ko- 
kW Mėtojus, jūOs į padangės' 
kelia. c. - t ;

Kas tokiu atveju reikia da
lyti? Aišku, senuosius istorijos; 
vadovėlius naikinti, o rašyti; 
naujus; kurie galėtų tinkamai 
įvertinti išdavikiškus vakarykš
čių herojų darbus.

Bet štai per paskutinius tfe-į 
jus metus įvyko toks katastro-! 
fiškaš bolševikiškų “įžymybių”: 
‘nuvertimas, jog 'istorikams pa-; 
sidarė riesta’: jie nebespėja j 
naujų istorijos vadovėlių rašy
tu Ypačiai jie nebegalėjo susi- 
bri’ėhtU'Oti šiaiš metais. Mat,; 
Visai '^etiketai liko likviduotas 
garsu's mAršalas TuchaČevskis,. 
kuri dabar reikia niekinti, o ne 
girti. /• ’ ■ ■ į

Visa tai privedė prie krizės:- 
laikraščiai ptahėša, jog Šovie-: 
tą Šąjun^ds mokyklos tūrės 
taOtefo istori
jos vadoVelių. Koikas, matyti, 
v‘haU jOšibš (orientacijos” Vado
vėlių nėshspeta parašyti.

■ Dėlei to jzta kaltinamas ko- 
taišAtas tiubhOVaš, kad jis he- 
pasiVurihO Naujais vadovėliais. 
Kad itokioš, ; ji^ dar SUsilaUks 
“išvalymo”.,; O tuo tarpu 1 >ub- 
novas , juk' bėra žynius ir iš 
anksto begalėjo numatyti, kad 
dat S^^ikWį-tatbes.ius garbi
namas Tuchačėvskis suges 
Višą istoriją sugadina.
' ' • .... I-..' .!

RRISIDfejO prie ši&F

i

munėje — Vytaiftas Didysis( 
Kudirkos Naumiesčio — Dr. 
V. KiidirkA, Raseiniuose—Ne 
pfiklaūsomybėš paminklas, Pa 
svhlyje — inž. Petras Vileišis 
ir ruošiama Kaune
M. Valančiaus ii Marijampolė 
je
padarys lf Žymių asmenų rel 
jefų. Turi ir šiaip projektų ki
tiems džrbatns. Čia pat mane 
įsteigti ir skulptūros akademi
jų. Ji bus įsteigta kitais me
teis. Daug padėjo sklypui įsi
gyti ir medžiaga įvairias lėng 
Vatus suteikė švietimo ir že 
mės Ūkio» Ministerijos, Skulp 
turos atelje yra vienas ,kilo 
metras nuo miesto, buvusi(

Musė man zvimbė, musė man 
vis šnekėjo; > .

—Žihai, tikrai taaii batihka 
tokia srovė, tokia politinė sFo- 
vė, kuri s'ako, kad jei myii Lič* 
uuvą, kentėk jos blusas ir ne
skriausk mūšių. Kata butų ge
ra, kad ir Amerikos lietuvių 
tarpe šitokia’ srovė įsigalėtų! 
Taip> aš jautri ir nujaučiu, kad 
Amerikoje tokios srovės užuo
mazga jau prasidėjusi, tik rei
kia, kad čia kas nors iš Lietd-; 
vos ją paremtų. Su Lietuvos 
sportininkais teftaiš nuvyko dh 
geri vyrai, — dedu vilties, kad į kunigaikščio Vašilčikovo dva 
juodu šitokiai srovei pritars ir 
tasai sukis — myli Lietuvą, 
kentėk jos blusas ir neskriausk 
jos muses — prigis!

—SušimildhmAs apie tai' pa
rašyk, -— maldavo, karštai mal
davo ftiahęs musė ir padėkai 
Stipriai įspyrė, man į panosę.

kągi? čia jos mintis sura
šiau, surašiau taip, kaip mokė
jau, pasistengiau jos nenu
skriausti ir pasakyti tai, ką ji 
man sake.

TesižiniO, geriau mažiau prie
šų turėti. Bet kas dabar gali 
pasakyti, gal dėl to, ką čia’ pa
sakiau, daų daugiau bėdų įsigy
siu. Mat, kartais, kaip vilkas 
miške, vis neiškenti staugęs.^. 
O čia, žiūrėk, medžiotojas ta
vęs jau ir laukia! Ai, tie me
džiotojai, visuomet tyko ir ne
bežinau, kaip ir kur jų saugo
tis!

J Nežinau, bet, rodos, neklysta 
pasakęs, kad Lietuvos rašytojų 

. padėtis žymiai blogesnė už mu- 
J sės... žinoma’, čia reiktų pri- 
, durti, kad ne visų, bet tik kai 
. kurių rašytojų. Na, save rašy- 
> toju neskaitau, bet vis dėlto 

kartais šiuo atsitikimu imu ir 
šį tą parašau. —VistaspatB.

(Galas) /

(Tęsinys)
Šitaip įkyriai dabUr diena iš 

dienos kAlba taah biusė, kalba 
ib kalbėjusi bėšiliaUja.

—Suprask, sakai,, jei myli 
Lietuvą, taį kentėk ir jos blu
sas, o dėiko dar nepridėti: my
lėk ir Lietuvos muses, tai bent 
butų pilnas daUg sakąs ir prA- 
smingąs šios dienos Lietuvės 
šūkis!. Skundės man musė ir 
yis nuolatos Šnekėjo, į ausis 
zvimbė, .

—Maitai, kad\ ntab Lietuvoje 
šaldtta gyvenimas paliko? ‘to
kios Čia gėrybės! Balos s Alsi
namos, mėšlynai naikinami, tai 
kur man musei / pasidėti, tik 
tėliėkA žmogui abi sprandu 
Š’dkti. O a amerikiečiai atvy-l 
kę | Lietuvą tuoj prieš taVe 
Agituoja, Štai, girdi, kiek Lie
tuvoje tų brudo musių privisę, 
ar negalima jas išnaikinti?

A, jus amerikiečiai, dar la
biau įkyrus, negu aš nabagė 
tausė. jus Visur kišate savo no
sį kur talkia ir kur nereikia ir 
Visokius niekus plepate. Pasa
kykite, ar tai aš turiu būti 
jums dėkinga?.

-^-Je, sako, fenais kur dėmo- 
kratija įsigali, tenais musėms ir 
blusoms mirtis Ateina. Trauk 
.jus velniai su visomis jūsų lais
vėmis ir demokratija, šiais lai
kais aš visai gAliu pasitenkinti 
sū tautiškomis diktatūromis, 
vis dėlto tuomet daug kam bur
nos užčiauptos, o jei kas per
daug išsižioja, tai aš musė lai
ku į gerklę įlekiu ir baigtas 
kriukis. Kaip, sakysime, anuo
met Vitaičio gerklėje atsidū
riau, ir tasai vyras tylėjo, kaip 
musę prarijęs, nors ir pas bu
vusius ministerius lankėsi ir 
šiaip jau daug jiems visokią 
saldžių dalykėlių pripasakojo, 
gerus pietuą pavalgė, bet tokių 
niekų, ~kaip *apie demokraitiją, 
riėkalbėjb’ . /

—O kas gi man daugiau lie
ka daryti, — kaip moku, taip 
ir nuo bado ginuosi. Tiesa, ačiū 
amžiaus dvasiai aš dar Lietu
voje bebadauju, bet juk reikia 
ir savo’ ateitimi rūpintis.

—Sakote, kad sunku ’ Lietu
vą be blusos įsivaizduoti, na,, o 
ką jus pasakytumėte, jei vie
ną’dieną Lietuvoje visos! musės 
išnyktų, juk tikrai tuomet Lie
tuvos nepažibtainėtė, š'akytu-' 
tačte — tai antra Amerika! 
Taigi, tai. butų Ahtta Amerika, 
bet Litetūvoš tnotaėit hetttaėtti- 
mėte, tai ką darytų tuomet ge-; 
H patriotai,* ką jie Veiktą be 
'm’usių palikę? /

—Jau ir dabar žiūrėk koks 
nėta Žioplys net savo gyvulius 
nuo musių ptadeda Visokiais 
fondais apginti! Jiik musėms ši
toks karas paskelbti, tai vis- 
Vieb ką kariauti šii gerais Lie
tuvos patriotais. Andai, žiu-; 
tau# Vienoje vietoje skelbimas 
kabė ir aiškiai didelėmis raidė
mis patašyta — Naikinkite mu
šės! A, jųš neišmanėliai, juk 
šitoks šūkis butų lygus šūkiui 
— naikinkite Lietuvoje nacio- 
nalizffi^l

—Nežinau, ką veikia policija, 
kad šitokių skelbimų nemato. 
Tai Vis, tur būt, tų atoėrikie- 
čių įtaka. Rodbš, šiuo ataitiki- 
mu Vitaitis, šimutis privalėtų 
mane užtarti, juk šitaip anuo
met ėsu jiems pasitarnavusi, o 
vienok aš jų balso negirdžiu...

—Tikrai skaudus likimas! 
Tik diktatūroje dar vienintelis 
išganymas. Seniau mus monar
chija globojo, o dabar šips glo
bos netekome, o toš diktatūros 
atrodo, kad mados reikalas. 
Jopš dingiis, kur aš nabagė 
musė pasidėsiu ? Negi į žemę 
lysi? O žmogus labai nedėkin
gas sutvėrimas. Kiek kartą aš 

„ šiais laikais net visai garbin- 
\ įgiems vyrams į gerklę esU bu-. 

Vūsi laiku įlindusi ir juos iš 
nemalonios .padėties išgelbėjusi, 
O jiė Vis savo; igrdi,. galas mU- 
sėtas, ta tiek!

IŠ LIETUVOS

ir

prof. J. Jablonskis. Yn

“Velykų senutė” pei 
50 metų kauniečiam^ 
pardavė apie 10,00( 

““ margučių 
%______ ~ - * *'

Lietuvos margučiai Krokuvos 
it PatyžiaUs muziejuose.

gra- 
upės 
viii-

Šiomis dienomis Pennsylvania 
Valstijos socialistai laikė spe- 
čiAlę kbhvehciią, kuri vi:ėbbal-; 
šiai pasilakė už ptisi'dčjitaą prie 
SDF (šofeialdemokratų federa- 
čijoš).

Konvencija įvyko Readibg 
mieste, kur majoro pareigas ei-’ 
a socialistas Stump.

Konvencijos metu ypač buvo' 
pabrėžiamas tas faktas, kad so
cialistams būtinai reikia palai
kyti glaudesnius ryšius su dar
bininkų judėjimu. Tuo kiausi-’ 
mu buvo priimta ir rezoliucija.

ŠTRĖlftLAtfžIAI SUSILAUKĖ 
SMŪGIO

■■ i , į

Prieš ki‘ek;' laiko Minneapolis 
miestė vėikianti Pihkertono 
agentūra kraipėsi į gūbėrifAtp“’ 
rių Benšohą,. kad atnaujintų 
“detektyvų’’ '(sėklių) biurui lei
dimą operuoti Minnesotos vals
tijos ribose. į Gubernatorius at
sisakė tokį leidimą duoti. Tai 
reiškia, kad Pinkertono agen
tūra faktiškai bus išguita iš sa- 
kytos valstijos.
J Savo tokį nusistatymą gu
bernatorius Benson parėmė La- 
Follette vadovaujamo senato 
komiteto raportui O tas rapor
tas aiškiai sako, kad Pinkerto
no agentūros yra niekas dau
giau, kaip tilt streiklaužiu or- 
ganizacijosv Kai kyla streikai, 
tai tos agentūros dirbtuvėms 
parūpina streiklaužių. Už tą 
“patarnavimą” jos, žinoma', pu
sėtinai brangiai skAito.

Gubernatorius Benson sako, 
jbg Minnesota Valstijai streik
laužių organizacija yra’ nereL 
kalinga.

>

Grybas statys skulp 
tūtos atelje

JURBARKAS, t— Labai 
žioje vietoje, ant Mitu vos 
kranto gyvena skUlptorius
cas Grybas. Aplink flaiįjutžs 
sodas, lanka su keliais trobė- 
siais. Plotas užima tik tris 
hektarus. .Iki šiol nebuvo jo
kios ateljės, teko lipdyti nepa
togiose sąlygose ir darbas nu
kentėdavo. Dabar skūlp. V. 
Grybas turi nusipirkęs medžia
gos ir šį rikdenį pradės sta
tyti specialius pastatus ir pa
talpas ateljei.

Paskutiniuoju laiku savo 
ateljėje dirba Sintautų bažny
čiai didįjį altorių ir Birutei 
paminklą Palangoje. šis pa
minklas bus originalus. Statu
la iš bronzos ir architektūra 
iš granito. Statuloje bus vaiz
duojamas Kęstutis, susitinkąs 
Birutę, hešahČią lauknešėlį bro
liams" įv pajūrį. Paminklo pa
grindas, Vaizduoja Vyties kry
žių, viduje gėlynai, vazos. Iš 
šonų dvi statulos, Viena vaiz
duojanti seną kanklininką ir 
antra — vaidilutę, saugojan
čių ugnį. Paminklo aukštis de
vyni metrai, statulos aštuoni 
metrai ilgio ir apie septyni me
trai pločio. Paminklo pamatų 
apimtis 48 metrų ilgio ir lė 
metrų pločio. Dabar darbas ei
na trijose ‘lipdybos salėse, kur 
be skulptoriaus* dirba dar tryfc 
ir kartais daugiau padėjėjų.

Gyvenamas namas iš lauko 
papuoštas įvairiais reljefais, b 
viduje — skulptūros ir tapy
bos darbai. Be to, yra ir be
sikuriančio Jurbarko muzie
jaus graži pradžia: įvairių se
nienų, rūpintojėlių, įrankių. 
Be šių darbų, škulpt. V. Gry
bas yra pagaminęs gana gra
žių, paminklų, kaip: Papilėje 
— Simanas Daukantas, Pane-

Artėjant Velykų šventėm 
Katino rinkose galima sutiki 
nemaža margučių pardavinėte 
jų. Juos pardavinėja daugiau 
šia A. Panemunės,. Garliavoj 
Zapyškio ir Seredžiaus apylir 
kių gyventojai. Tarpe kitų pai 
davėjų dažnai galima sutiki 
vadinamąją “Velykų senutę’ 
kuri jau per 50 metų prist; 
tinėja Kaunui margučius. T; 
Zapyškio valsč. Viliamų kalni 
gyventoja N. Liaudauskien 
Senutė pasakoja, kad prieš E 

' metų pradėjusi domėtis mus 
tautiniais ornamentais ir. ju( 
piešdavusi ant kiaušinių.

1908—1910 m. Liaudauski 
nės puikiais margučiais sus 

; domėjo, Kauno miesto muzi* 
jaus direktoriuos dailininke 
Tadas Daugirdas. Dąilininke 
kasmet. prieš Velykas iankyd;

i vys Kauno rinkas ir stilingiai 
šiai išpuoštus kiaušinius supi

i kinėdavęs muziejui. Ypač dar 
margučių T. Daugirdas nupi 
kęs iš Liaudatfskienės.

Jau prieškariniais laikais 
Zapyškio apylinkių moteris bi 
vo gerai žinoma kauniečiam 
Norintieji ją surasti rinko; 
kitaip nė nevadindavo kai 
“Velykų bobute, ar Velykų s* 
hute”.

Liaudauskienč pasakoja, ka 
prieš 30 metų iš jos marguči 
pirkę Krokuvos muziejaus d 
rektoriaus pavaduotojas. Vn 
nais metais pas, šią senutę bi 
vo atsilankę aukšti užsieni 

< valdininkai. Tai buvo keli P? 
ryžiaus mokslininkai. Jie iš S( 
nules nupirkę keliasdešimtį 
margučių, kurie, esą, vėlia 
buvę padėti viename didesnio 
me Paryžiaus etnografiniam 
muziejuje. Nors dabar Liaudai 
skienė jau Smarkiai susenus 
tačiau nuo savo amato dar ne 
atsisakanti, 
kad dar 
minanti 
“Velykų 
minanti
veik visai nenaudoja pirkt 
dažų: kiaušinius dažanti s 
tam tikrais skysčiais, kuriuo 
pasigamina iš medžių žievil 
svogūnų lukštų, geležies rudo 
ir kt. Esą dažyti tokiomis spal 
vomis kiaušiniai, geriau išsi 
laiką, netepą rankų. Be te 
juose geriau daryti visokį oi 
Ramentai. , >

LiaUdauskienės margučia 
pasižymi ornamentų įvairumi 
ir spalvų darnumu.

“Velykų senutė” sakosi, ka< 
per 50 metų kauniečiams pri 
stačiusi ’Upie 100,000 margu 
čių. Jų kaina labai nevienoda 
Už paprastesnius Kauno rin 
goję ji gaunanti nuo 20 ik 
35 et.. Tačiau u*ž gražiai, *sti 
tingai išpuoštus dažnai 
čiai užmoką ir po litą.

Senutė pasakoji 
dabar per dieną paga 
apie 40—70 margučii 
senute” margučius gs 
gana primityviai. Be

kaunie

Pts.
F
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Puikus Buteliuose Alus
nėTei

PAINTĖMIS IR Va GALIONO
greiti išvežiojimui tfokai duoda galintys

negu ma

BEErt

tirštais
Vienoka ar visos 

; ar nė-

Reikta atlikti kelis legališkuš 
žinksniūs traūzakcijai užbaigti

•BREAK.RM
tfjtš’-.V

t)HE/Z
G*x G

BED POOM 
I2^"X IS’-G*

PORCH R 
G’X5-GM—

Namo Pirkimo 
Taisyklės ir 
įstatymai

čia reikalinga ne pavieniam, 
bet Visos apielinkės gyvento
jams sujusti ir pareikšti griež
čiausius protestus miesto val
džiai už taip nežmonišką ne- 
paiiottiumą.

L1VING ROOM 
15’x 2o‘

WWČ ROM 
i3‘x ir-e-

• FREDERICK BROS. FOUR
4 CROWN

• AMBROSIA LAGER BEER
•EXTRA PALE
• PILŠENER
•SELECT
• EXPORT
• MALT TONIC

Atsisakiusį Eiti 
Dirbti

Auga “Naujienų” 
Spulkos Narių 
Skaičius ir Turtas

►Suvienytų Valstijų Spulkų 
raštinė reportuūja, kad

Kad neužsitraukti, sau 
liUttioš naštos.

SIVSKh’PER
Naujienas
PINIGUS LIETUVON

> V ; ‘ t
X s.; \ ' . • ■ ‘ • ,e i) b-

To prašo Lietuvos žmonėsir

nų, natūralu — 
išgalint taupyti 
nai

papratę pirkti 
dalykus į bė 

bėi kliūčių. Kai 
drapanų, rakandų, 
— nūėffiA'm į kfau- 

geriau-

Pdfs levas surado jam ir 
t. cfarbą.

Musų alus visų rQŠių absoliučiai iyraš, ba yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniaūsio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir niolasAi, bei ki
loki pasūidinti priemaišai nevartojamu.

BCP ROOM 
l3*13'-6M

”'z*fca<io išeitį

. — Klausyk, Pranuk, vogti 
negalima — tai didelė nuodė
mė; bet tu nueik į mokytojo 
sodų, priskink obuolių, bet jų' tarnautojai, kurie dirba prie 
neimk. O aš eisiu visiškai at 
sitiktinai pro šalį ir juos 
siu.

Viršininkai keturiolikos “ne- 
operudjĮančių” ' /geležinkeliečių 
Unijų pereitos savaitės pabai
goje priėmė bendrovių pasiū
lytų penkių centų algos pakė-

Valstijos aUditorius kdmpli- 
Uientuoja Spulkos viršininkus,

ši tfpūlka yra po valstijos 
kontrole, priklauso prie Vene
rai tloine Loan Banko, UetUfi 
perimtųnuosavybių, ’ moka 4 
nuošimtį pelnė už šutaūpaš, 
yra vedama Atšakotoingų. pa
tyrusių direktorių ir viršinin
kų. Raštinė randėsi iSTaujienų 
name. ....  ............. ’

bar Nepirkti Per 
brangių Namų

zakciją arba pasirašyti paskė-i 
los popierius ir tuoj .gauti pi
nigus. Prie namo pirkimo yra 
visa eilė nustatytų taisyklių ir 
įstatymų) kurių neiš pildžius-, 
pirkimo užbaigti negalima.

Reikia Kontrakto.
Pirmiausiai, susitaikius dėl 

parduodamos kainos, reikalin-. 
ga raštiškas ir legahškas koiV 
traktas, kuriam padaryti tan- 
•kiausiai yla pakviečiamas ad
vokatas. Toliau, kiekvienas na
mas turi savo “tituią”-tltle’\ 
tai yra nuosavybės istorija, 
nuo pat pradžios josios patu
pimo kieno nors nuosavybe iki 
pat dienos dabartinio pirkimo,' 
kur yra UžrekordUOta^. kiek-1- 
vienas buvęs savininkas, turė
tos paskolos, taksai, asesmem 
tai, mė'ch'anikų skolos ūž dar* 
bą, priteisimai, pomirtiniai p&i.. 
veldėjimai, testamentai, / ~ 
vedimai bei perskiros ir dau
gybės kitokių užrekordavimų.
Reikia “Utie” i§ėgžamtottott.

Pirma PėgU pirkimus bUs Už
baigtas, visus tuos sužymėtus 
dokumentus advokatas turi per 
egzaminuoti, patirti 
skolos yra Atmokėtos 
ra užsilikusių senesniųjų bu
vusių savininkų pretekstų prie 
perkamos • nuosavybės; sužino
ti ar tas titulas yra "“švarus^ 
’— “clear title”, kad pirkėjui 
vėliau nebūtų bereikalingų klin
čių. Ir tik po visų tų ištyri
mų, jei surasta* kad' .viskam 
tvarkoje, tegalima eiti prie už^ 
baigimo pirkimo kaip sako 
“užklozinti dyla”.

Panaši procedūra reikalinga 
ir darant paskolą aūt nOho, 
nes skolintojas turi teisų ii pa
reigą žinoti ar ta nliOSAVybč, 
kuri daro paskolą, yra gėla 
atsakomybė bei apsauga u*ž jb- 
jo skolinamus pinigui

1 - '

Tam padedama daug laiko to
- darbo, susidaro kašt
- fesijinį patarnavimą,
- nei pirkti nei skolinti negali 

ma.

Mes esame 
mum reikalingus 
“•ceremonijų 
prireikia 
skrybėlės 
tuvę, pasirenkam kas 
šiai tinka, užsimokam pažymė
tų kainų — ir dalykas baigtai; 
neškis namo arba lauk, kad at
vežtų.

Kuomet prisieina pirkti na
mais arba paskola gauti, tai 
surandame, kad dalykas išsi
daro nebe taip lengvas. čia jau 
nebegalima sumokėti pažymi

Veda W. V. MANKUS
-■■■■- ■ ■ ■ — - j rrn v.n

Rugpiučio 11 d., “Naujieno
se” p. “Paparčio žiedas” pala- 
šė straipsnelį, nurodinėdamas 
kaip yra nesveika deginti gat
vėse nuo medžių byrančius 1A- 
pus ir jųjų dbmaiS kenkti sa
vo ir kaimynų sveikatai, smil
kyti kambarius ir barnų ma
liavą.

Ą Rodosi, nepatogu būtų čia 
rašyti apie sveikatą i tahi 
sveikatos departamentas, dak
tarai, kūrie geriau galėtų, vi- 
suomfeUę ihformUoti tokiais 
klausimais. Bet patsai klausi
mas gana svarbus,, ir apie jį 
reikalinga kam norš viešai pa
kalbėti, kad ir šiame skyrių*-

Unijos atstovauja suvirš 
756,600. darbininkų, kurie tar
nauja raštinėse, “šapose” ir 
dirba prie bėgių tiesinio.

“Operuojantieji” geležinke
liečiai yra “švičmeriai,” inži
nieriai, koftduktofiai ir kiti

Kur tik labiau Ateivių ap
gyventos apiėUhkėš, ten ma
žiau paišdftia apvalyti miestą, 
kad butų |mmiOhia gyventi sa
nitariškai to saugiai, horš .tak*- 
sai ten hėfA žėhiėsni ū*Ž gerai 
prižiurimAš kolloftljes.

Propėrty (3WhefŠ kliūbai, 
draugijos, turėtų luotai Hmjtal 
susirūpinti to nositoūbti sav‘ė 
pajuokoj laikyti. < f

^ofs iš pažiūros mate, 
vienok Šis nAmAS yra taip 
jaukiai suplaAuOtAš, kad 
visi kambariai gana ėtd- 
Vųs ir patogus. Namas 
tinka prie4niesčiūl, Ant di
dėlio loto. Nanio dydis Šb 
pėdos pločio įr< 44 pėdos 
ilgio. Vartota paprasčiau
sia medžiaga statybai-. 
Prekiuoja gatavas Apie 
$4,500. Pastatytas Biii'ė 
Bluff, Ark. Turi $3,1)4'0 
morgičių Apdraustą Fėde- 
ralėš itousing' Adminis
tracijos. MėhėsinfAi mo
kesčiai pripuola mokėti po 
$34.38 į mėnesį, priskai- 
tėnt taksus, procentus, in- 
š'u*fanCe, ir kitus kaštus, 
išsimokės per 20 metų.

Andrew Ignačžak, 12612 
Wallace Street, surado darbą 
savo 25 metų sunui Joseph.

Parėjo namo linksmas ir 
> sunui, kad jis jau‘tu

ri eiti dirbti. Tasai-pasiprieši
no. Tėvas Ignaczak užpyko ir 
pagriebęs revolverj paleido į 
sūnų du šūvius. Viena kulka 
įstrigo kelyje, kita Veido ŽaU-

liausia maših€H|a, O musu l z-
bes patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame ėxclušive di'stnbuto 
riai šių rųšių:

dynė 
dirbti ir apsimokėję U‘žSilikū- 
sias sąskaitas, krautuvėse bėi 
apsipirkę būtiniausių reikme- 

pradėjo kiek 
“jubd'ai die- 

Šumažėj u“s bankų skai- 
r, kadangi bankai dabar 

moka taip mažus nuošimčius 
už deposituš, spulkos tampa 
parankiausiais taupimo cen
trais. Mat, valdžiai susirūpinus 
spųlkų gerove ir paėmus aty- 
džlon kontrolei!, visuomenė ga
nėtinai įsitikino jųjų saugumu. 
Prie to, spulkos, opėruodainos 
savo biznį labai ekonomiškai, 
išgali ir nuošimčius didesnius 
mokėti. Svarbiausiai dar tas, 
kad jų raštinės laikoma atda
ros ir vakarais, kad žmogus, 
pUrėjęš iš darbo, gali hūėiti 
savo sutaupąs pasidėti bei če
kius išsikeisti.

'UPOICTlE'Dir'If . IkGr fCr.lDlvVD.
incorporated 
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Šįmet, galima drąsiai šakyti, 
aįškiai pasireiškė spūlkų ga- Lyg 

žmonės, pradėję geriau per visą šalį šįmet spulkų įplau
kos ir narių skaičius kelerio
pai padidėjo ir vis Sparčiau ir 
sparčiau aliga.

Vi‘ėū tik paskolomis per pir
mą pusmetį šių metų išskolin- 
ta $637,4B2-,700. Vien už bir
želio mūrtbsį paskolų išduoto 
>$126,695,800 dolerių. Iš tų pi
nigų, niauju namų statybai nu
ėjo $37,671,800, arba per pus
metį statybai išškolinta Viso 
$187,162,300. Birželį i&Skolih- 
ta pataisoms ir modernizavi
mui namų $7,666,300; pirki
mui namų $43,90Š,400; refi
nansavimui 1 namų, skolų atmo- 
kėjimui, $26,326,806; it Viso
kiems kitokiems reikalams — 
$10, '528,000.

iš tb aišku kokias milžiniš
kas sumas, daūgiaifeiai darbi
ninkai, sudeda į špūlkaš sutau- 
pomis.

.Taunuolis buw paguldytai 
___________________ v Roselando Community ligoni- 
traukinių. Jų unijų viršininkai nėjo, o tėvas padėtas po atėS 
dAr tebeveda derybas su gelž- tu. Pavojaus jaunuolio gyvy 
keliais.

DIŠTRIBUTORIAI IR DYLER1AI RANDA PARAN 
. W TURfiT RElkALA SU MUMIS.
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Rugpiūči'o .12 d., 8 Vai. va
kare įvyko Lietuvių BudavO- 
■,jimo,~ Skolinimo ir Taupymo- 
Bendrovės (“Naujienų” Spul- 
kdš) direktorių Susirinkimas,' 
spu'lkds faštihėjė, Naujienų' 
napiė. r

Iš raportų paaiškėjo, kAd; 
.spulka šįmet daro puikų pto- 
^resą c gaunama geras skai- 

£pšhi?čiUs haujų narių, kurie kas sa
vaitę taupo nemažas Šurnas pi
nigų. Keletas pasidėjo po ke
liolika šimtų ant karto “paid 
up” šėrais. Ič sehesnieji UAriAi 
pridėjo dAtig didesnėmis širmo
mis taupyti.

Paskolų reikalavimas gana 
didelis? Gaunama reikalavimų 
daug daugiau 
spėti juos patenkint. Reikala
vimų gaunama hė tik iš Chi- 
cagos, bet ir iš artimųjų prie* 
miėsčių.

Buvo skaitytas laiškas, nuo 
valstijos spulkų auditoriaus, 
ktiriamė ' komplimentudjaina 
špUlka už josios direktorių rd- 
pesthfgumą ir našų darbą, prL 
manant, kad priė tokių Sąlygų; 
to, tedirbant tolų pelną,7špnl- 
Ica tūri pūlkiaUšią ateitį. 1

“ŠVARA” IR “SVEIKATA” ATEIVIU
APGYVENTOSE KOLONUOSE

. . -ii'.! > ..r.'lt.mVU-.

Kas daroma su išmatomis Bnghton Parke

Išmatos Brighton Rarke.'
čia noriu atkreipti skaity

tojų domę į Vieną daūg bloges
nę ydą, negu lapų deginimą, 
kuri yra kenksmingesnė gyven
tojų . sveikatai ir kurios užty
lėti negalima. Tai atmatos — 
“garbage”. Yra kolionijų kur 
atmatos nėra renkamos-išveža- 
mos net per mėnesį. Visiems 
aišku, ką tai reiškia vasarOš 
laiku.

Viena iš tokių kolionijų yra 
Brighton Park, kur hetūvių 
tirštai apgyventa. Nesvarbu, 
kaip bus atmatos suvyniotos ar 
l dėžes sudėtos, per mėnesį 
vistiek jos neišbus nėpavirtą 

*į dvokiantį puvėsį. Kodėl čia 
yra tokis krimiUalis apsileidi- 
rnaš iŠ Valytojų phšes" — tai 
ir išsivaizduoti sunku. Nejau
gi niekas nesiskundžia miesto 
Valdininkams? Ar gal skundai 
nieko negelbsti?

Kad išvengus atmatų puvi
mo ir teršimo, taip jau nesvei- 
kiausio oro, Čia šeimininkas 
kas dieną ielose degina atma
tas. Pirmiausiai, atmatos išbe
riama palaidai, kad kiek ap
džiūtų, o vėliau deginama, ir 
tokiu budu apsisaugojama nuo 
puvėsių. Bet kad atmatos džiū
sta, tai galima išsivaizduoti 
ten prisiveisusių mūšių Spie
čių. Prie to, deginant šiukšles, 
popleras ir kitokias AtntAtas 
atdaroj ieloj, gafažai, šandes, 
gyvenami namai, medinės, pa
šiurę tvoros išstatoma vėjo ir 
liepsnos malonei. Juk nuolati
nis pavojus gręsia niro ugnies. 
O ar kas paiso? Rodosi, tokio
se sąlygose kitokios išeities ir 
nėra.

Dvokianti Durnai,
Chicagoj yra įstatymas drau

džiantis dirbtuvėms bereika
lingai teršti miestą 
dvokiančiais durnais.
ar paisoma ? Kokia * tai didelė 
dirbtuvė prie Dameh ir Bluė 
Island Avės., kiekvieną rytą, 
apie 4 valandą uždega stačiai 
ant kiemo kokių tai atmatų 
krūvą, tiek didelę, kad liepsi 
nos matosi virš 2 aukštų na
mų, ir ant tiek juodi-tiršti du
rnai verčiasi, kad per porą my
lių aplinktfi sunkiai kėlias ma
tosi ip net kvapą užimk. Re- 
pripuolamai, bet kasdien per 
visus metus tas pasikartoja.

Reikia Protestų.

Už tokį atsakomingų valdi
ninkų nepaisymą ar apsileidi
mą turėtų būti kalėjimo baus-

ŠĮMET ATĖJO “SEIMU GADYNE” IšSKO- 
UNO DIDŽIULES SUMAS PINIGU ;

• Ui- .i.;.-! ,■ .

Visos auga nariais; darbininkai daugiau 
taupo

Fė'debMė* valdžia/ pėr s'AVo 
įvAiri’aš įšt'aigaš, kAVlkArtėmis 
primena Visuomenei,' ypač tna- 
žiAu UŽdirbAntiems, kūd p'asi- 
dArius stokai namų, nuomoms 
Vis kylant ir kAd nenustoti 
lygšvAros ir peši griebti pirkti 
kas papuola po ranka 
kia pirkti pOrbrangių ftatbų, 
kurie perdaug apsunkintų šei
myną išmokėjimais. Nenorin
tiems pirkti senų namų, pata
ria verčiaus eiti pri'ėmiestin ir 
ten, nusipirkus lotų, statytis 
sau pigesnį namelį, naują,-į bet 
nepirkti nauju, brangesnės kon
strukcijos-. Verčiau gyventi 
nors ir pigiame name, kuris 
nebus našta ąėimai.

Reikia atminti, kad, augant 
šeimynai, auga ir kaštai jos 
užlaikymui, aprengimui bei 
maitinimui. Sako, nesteigki'te 
vaikams puikių rūmų, jie pa
tys užaugę, jei norės, tai įsi- 
gys, bet. duokite .jiems svei
kas ir laisvas sąlygas tinka
mai išsiauklėti.
- Rontraktoriai yla nuolat ra
ginami Matyti pigiūs,' pasto
vius ir, kiek galimA, moderniš
kus namus.

‘ rifr ."į LB ii i fi«>i

FREDERICK BROS., Ine

“Ne-Operuojantiejr ^šovė sūnų 
Geležinkeliečiai 
Priėmė 5c Pakėlimu



iena Iš Dienos

1739*80. HALSTED STREET

DIRECTORY

lankėsi
Lietuviai

4509

NAUJIENOS Pattern Dept

FOTOGRAFAS

(Vardas ir pavardė)

^M. šeštokask (Adresas)

(Miestas ir valstija)

ilgus
Jonas C. Milleris

Skelb

ne

PETER ■ PEN

VMKClJ

Garsinkites “N-nose

Kairiarankis 
Rekordistas

$465 
$365 

545 
465 
345 
465 
285 
395 
495

Visos Draugijos 
Bendrai Veikia

'Kti'i't'jįl

845 
545 
475 
495 
595
Sedan, 
745

• LIGONINES— 
HOSPITALS

kelias sa- 
šeimyną. 
stambus

Company

Pagelba Šienlige 
sergarttiems

ATDARA NEDĖLIOJ 
VISĄ DIENĄ

''L.'; ■

I TUlSJki 
ČSJC* * PCfiSS 
-4E , ©i-uje

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

se atsilankęs jautiesi smagiai.”
Išgirdau balsą per garsiakal

bį. Klausiu vieno iš komisijos, 
kas ten kalba? Sako “Vilnies’1 
redaktorius. Prieinu arčiau, su
sitinku su senu draugu M. Kar
čiausku; Jis man sako, tai L

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

KAINOS ANGLIŲ RYLAI 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

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

ANGLYS — COAL

Prušeika. Reikia pasakyti,' Pru- 
seika’ yra dar geras kalbėtojas. 
Gyrė melroseparkiečius už tai
kų sugyvenimą ir bendrą dar
buotę lietuvių draugijų.

Su vienu, su kitu po žodį ap 
simainant 
ne

Lietuvių susivieniji- 
apygardos, Dfaų- 
Jono Krikštytojo, 
Liet. Darb. Susi v. 
Liet, Pil. Kliubaš

▼yzdzio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.į Chicago, Ilk

čia {deda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-______

Mieroa T. -- per krutinę

piknike,
d. 1937, Sųnset darže

Remkite tuos. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

85 KITI BARGENAI TAIP 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ...... V

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVICIAI 

užlaiko naujai įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.
Marquette Park Tavern 

2709 We»t 71st Street rii 11 vkov

DAILY
BUSINESS

3 yra gerai žinomas 
?.s Chicagos, lietuviams, 

veikėjas. Jis yra

Kas 
rugp. 8 
per klaidą paėmė nuo platfor
mos “Zenith” Radio, Į .

Kas matėte kur nors nešant 
ar į vežimą kraunant, malonė
kite pranešti į “Naujienas”, 
Canal 8500/ pikpiko komisijai.

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00 

$13.35 
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė. *

Išvyko į
Woodboro, Wisconsin

Jurgis A. Neckrash, 6623 S. 
Francisco avenue, pereitos sa
vaitės pabaigoje išvyko į Wood- 
boro, Wisconsin, pasilsėti kelias 
dienas ir. parsivežti 
vaites atostogavusią 
P-as Neckrash yra 
Peoples Fumiture 
dalininkas.

Visų draugijų Vąr^u,. dėkoju 
tiems bizpieriams už duotas do
vanas ir parėmimą musų orga
nizacijų. Garbe ‘priklauso Peop
les rakandų bendrovei, kuri da
vė gerą ir mandagų patarnavi
mą su garsiakalbių ,ir dovanų 
— Radio.. Taipgi 'garbė prįklau- 
sol)r. F. K. Strzyneckiui už jo 
kilnų pasidarbaVhną ir suvedi
mą šių draugi j į beidrai dar
buotėj. ‘ •.

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER PEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ele j tavemus ir i namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

CIearing Distributing Company,
J. šeštokas. Tel. Prosnect 6012 

5652-54 West 64th*Place

Prie progos reikia tarti žo
dis kitas ir apie pačius Pr. ir 
Eleną Rumšus. Tai pavyzdingi 
šios kolonijos gyventojai. Gy
vena pasiturinčiai ir yra gerbia
mi kaimynų. Todėl ir dukrytė 
Joanna yra tėvelių gražiai iš
auklėta. —Kaimynas.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd 8T 
Tel. ENG, 5883-5840

Surengė didžiulį ir pasekmingą 
, bendrą pikniką

■ MELROSE PARK, ILL.
Pirmą šio mėnesio sekmadienį, 
Lisle Grove, Lisle, III. įvyko 
antras metinis bendras šešių 
draugijų piknikas. Diena buvo 
graži — žmonių privažiavo pil
nas daržas. Netik lietuvių, bet 
buvo ir svetimtaučių: miesto 
valdininkų, biznierių ir šiaip žy
mių žmonių. Buvo daug lietuvių 
iš Auroros, Chica£os ir iš kitų 
apylinkės miestų miestelių, 
suvažiavo visi kaip į kokius at
laidus. Reikia pasakyti, kad 
melroseparkječiai,' maywoodie- 
čiai pasirodė kuo kulturingiau- 
siais žmonėmis. (

Visą dieną gražiai linksmi
nosi. Vieni šoko, kiti žaidė, tre* 
ti kalbėjosi susėdę, o kiti ap
stoję barą vėdinosi šaltu alu
čiu. O ištuštintos statinės tai 
tik ritasi paskui viena kitos.

Gražus žmones”
Paėjau toliau, klausau, kalba

si du svetimtaučiai. Vienas ki
tam sako: “žinai, lietuviai yra

“Ilgu Be
Naujienų”

Pereitą savaitę Indiana Sand 
Dunes atostągavo pp. P. Dau
barai, nuo 5300 S. Prairie avė. 
Kaip šiandien jie žada' grįžti.

Dunosė jie ilsėjosi, kaitinosi 
saulėj ir smagiai leido laiką, 
bet buvo “ilgu be Naujienų”.

18 skylių į 56 
arba* 4-ius žemiau

No. 4468—Išėjimui suknelė. Bile 
kuris tamsios spalvos materiolas 
tiks šiai su plačiu sejonu suknelei. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. '•

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti sayo vardą pa-

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDELIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI

J. J. Bagdono
Sesuo Chicagoje

šeštadienį Chicagoj 
kalėjime uždaryto Jono J. Bag
dono sesuo, Amelia Bagdonaitė 
iš Lansing, Michigan. Ji buvo 
atvykusi Chicagon pasirūpinti 
savo brolio paliuosavimu iš Jo- 
liet kalėjimo, kur jis jau atsė
dėjo metus suvirs laiko. Pagal 
teismo nuosprendį, po vienų 
metų J. J. Bagdonas kvalifikuo
ja paroliui.

Sesuo skundėsi, kad ji gyven
dama Lansinge, Michigane, ne
dali visą laiką broliu rūpintis, 
bet iš chicagiečių nei vienas jo 
neatsimena, neaplanko ir nei 
laiško neparašo.

Bagdonas buvo nuteistas nuo 
1 iki 14 metų už dalyvavimą 
James Thomas Kelly (testamen
to skandale.

Tai nuostabus vaistai, kurie 
savyje neturi narkotikų, nė~į- 
protį padarančių gyduolių. 
Tūkstančiai jau bandė ir visi 
yra patenkinti pasekmėmis.

Taigi, jei sergi ’■ šianlige, ar 
turi katarą ir kokį kitą pana
šų nesmagumą, kreipkitės į 
Si-Noz Company, 203 N. Wa- 
bash avenue. Jie noriai jums 
parodys tų vaistų naudą. Vais
tai siunčiami pabandymui už 
25 centus.

P-lė Joanna Rumšas 
savaitei' atostogų

TO<VN OF LAKE. - 
čiai žinomų pp. Rumšų 
So. Paulina st., duktė Joanma> 
dirbanti Western Electric kom
panijoj, gavo savaitę atostogų. 
Ji praleido laiką vizituodama 
savo gimines, draugus ir žy
mesnes miesto vietas.

Tarp lošėjų nacionaliame mė
gėjų kairiarankių golfo lošėjų 
Oiympia • Field Country Clube, 
Chicagoje, yra Jonas C. /Mille- 
r s.

P-ios Švedienės 
gimtadienio puota

Puotos “niekas” nelaukė šeš
tadienio vakarą, nes visi P-ios 
Švedienės prašytieji svečiai bu
vo tiek “užimti” savais reika
lais, kad jie vienbalsiai patarė 
jai surengti puotą sekmadienį.

P-ia švedienį, nors ir nesma
giai pasijutusi, betgi; sutiko su 
daugumos nuomone ir išvyko 
su kaimynais į fa’rmas reika
lingų produktų apsipirkti. Bet, 
kad čia ką butų paslaptomis da
rę jos duktė Bemice, j oš drau
gas John Schultz ir sūnūs Bru
no, jai ir į galvą mintis negalė
jo ateiti.

Tačiau, p-ia Švediene apsiri
ko. Sąmokslą ji patyrė tik ta
da, kada iš farmų sugrįžo ir 
rado pilnus* kambarius svečių, 
kampe Maytag bestovinčią ir 
kitokių dovanų. Baisus jai at
rodė ir tas griausmingas tos 
skaitlingos minios “Surpriže!”

štukorius pasirodė irzt£s p. 
JovarausRas. Naktį, kada p-įa 

, Švedienė išvyko “ant raido”,jis peikalauia
mažiau žinomas anglų tarpe'su didžiausiu gavo troku 'jai y p. <. ' v”
kaipo pirmos rūšies golfistas. Į pristato tą mašiną, kad ją dar *■ SKIFlJ
Keletą dienų atgal jis nustebi- labiau sujaudinti. Bet, jis, tur Ąntpn Mankuskis nuo Lena 
no golfo mėgėjus, Evanstono būt, žino ką daro. Mankuskis (žiūrėk žinią).

MATYKIT ŠIUOS 
' M. KARUS 
Chrysler Sandely 
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawfdrd Avenue) 
Plymouth ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .... 
pKinduth ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ... 
Oldsmobįle ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .. 
Dodge ’36 5-pass. 
dė ltixe touring Sedan 
Dodge ’35 5-pass.. 
de juxe touring Sedan 
^Chevrolet ’36 5-pass. 
de luxe tour. Šedan .. 
Chevrolet ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan, .« 
Ford ’36 %5-pass. 
de luxe tour. Sedan -.. 
De Šoto ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ..

Pete YOUNG’S Tavern
K

Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtines, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
M2nd and Kean A«en«i<

Community Golf kliubo laukuo-flt/l^lp^ięjiY 
se sulošdamas 18 skylių Į 56 iTiVlIUbV IdlikC IkUl 
kirčius 
“par”.

C. Miller’ig yra to kliubo 
užveizda.

-Oiympia kliubo turnyras tę
sis nuo rugpiučio 16z iki 21. 
Linkim J. C. Miiler’iui tenai 
savo rekordą pakartoti. Konku
rencijos p, Miįleris nedaug te
turės, nes jis skaitomas geriau
siu kairiarankiu golfo lošėju 
Chicagoje.- J—.

2502 Numeris: , 
Populiarėja

MARQUETTE PARK. — Ne- 
tolimoj praeity du žymus biz
nieriai, būtent, namų statybos 
kontraktorius John P&kel su 
real estatininku C. P. Suroms- 
kiu perkėlė savo ofisus adresu 
2502 W. 69 St. Netrukus šioj 
vietoj perkėlė savo raštinę ir 
advokatas Chas. Chesnulis. Gi 
vėliausiu laiku sužinom, jog 
čia ir vietos spulka turės savo 
reguliarius susirinkimus vedi
mui finansinių ^reikalų. Vadi
nas, adresu 250.2 bus teikiama 
geras patarnavimas šiose šako
se: namų statybos, real estato, 
teisių ir finansų. . x

Tuo budu 2502 numeris po
puliarėja.

> Štai ir svečių sąrašaspp; M. 
Pratapai, jų sūnūs Mike nuo 
2523 W; 45 PI.; pp. Jovąraus- 
kiai, Peoples Furniture krautu
vės sav.; pp. Gajauskiai, 3112 
W. 43; pp, Kriskunai, 604 E. 
90 PI.; pp. Wrubliauskiai, 5817 
S. Whipple; pp. Mike Jawars; 
pp, Kairiai; pp; P. Girdžiai, 
duktė Josephine, sūnūs Petras 
ir Aleks Tapreak, ,>nuo, 45-tos 
gatv.; p-ia Petkevičienė, 4503 
S. Whipįle; p-ia Misevičienė ir 
pp. Baronai, nuo 5832 Tripp; 
pp. Frank Bandeck, 4044 So. 
Artesian; p. Lee Ruddy su 
drauge, nuo 4605 S. Hermitage; 
p. John Schultz, 942 W. 34 g.; 
p. Max Sackover nuo 1212 Har
di ng ii* kiti,

. Be jų, su dovanomis prisidė
jo, bet puotoj, nebuvo pp. Plotį- 
rowski, Peoples Meat Markęt 
sav., 4160 Archer; pp. Abraičiai 
nuo Bridgeporto, Valentinai, 
p-ia Mockienė, p. Globis ir p. 
J. Girdžius. j

Visi “laistė” dovanas, o už 
vis Maytag ir tvirtino, kad 
Jovarauskas atvežė gerą maši
ną ir kad ji laikysianti 
amžius

Chrysler ’37 Imperiąl 5-pass. 
dan, Radio, Heater 
furnished .......  .......
Chrysler ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ....
Chrysler ’35 Airflow 6-p. 
de luxe tr. Sedan ............ 
Terrapla^e /3'6 5*pasš. 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
Hudson ’36 5-pass. Sedan, 
tour. pilnai įrengtas .... ..ė
Chrysler ’37, 5-pass. tour. 
Bųilt in Trunk, Radio, 
Hėater furnished ............ 
Naujas Packard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažierių de luxe tr. Sedan 835 
Nash ’36 5-pass. de tuxe 525 
Sedan ......t........ ........... .
Chrysler Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio. Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jūsų Karas kaip {mokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

PALAGUI PAGELBA CE| 
LIGONINĖJE .. . ..........

PALAGO PAGELBA $J>|
NAMIE už .........................

EKZAMINAVIMAS $'
OFISE ..................... ............
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue\
Tel. Lawndale 5727.

“TO1

'Em; 
i-r e>E
A.. s-OSB .

girdžiu, šaukia ma-> 
per garsiakalbį. Sako, aš ką 

nors išlaimėjęs. Prieinu ’aTčiąuĮ 
prie laimėjimo vietos, žiūriu, 
Dr. Strzyneckis rašo ant lęntos 
laimėjusių vardus. Pastebėjau 
savo vardą ant pat: viršutinės 
linijos, kur buvo pažymėta pir
mą dovana', radio $50.00 vertės, 
kurį davė Peoples rakandų ben
drovė. Reiškia, man laiminga 
buvo diena. Aš išlaidė j aų ra
dio, o kitiems papuolė iŠlaimėti' 
kitokių dovanų, pipiįąiš, malia
va, yarnišiu, valgomais daiktais 
ir kitokiomis prekėmis.

Vįso dovanų buvo 27. Lavo
nas suaukavo 'viętos ir apylin
kės biahieriai, rengimo komisi
jos pasidarbavimu^ Reikia duoti 
kreditą pikniko repgėjąms. Vis
kas buvo gražiai sutvarkyta ir 
visam darže buvo pavyzdinga 
tvarka. Darbininkai taipgi buvo 
geri, darbą gerai atliko.

Prisidėjusios Draugijos., 
i \ ■

Kaip išrodo, draugijoms liko 
gražaus pelno, šios draugijos 
bendrai darbavosi pikniko su
rengimui 
mas Provišo 
gystė švento 
SLA 125 kp., 
88 kp., Am.
ir Proviso Liet? Atletų Kliubas. 

Garbė šių -draugijų komite
tams už jų bendrą pasidarbavi
mą ir' rūpestingą sutvarkymą 
šio musų didžiulio bendro pik
niko.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

| WHliam Gaynor, 39, su Anne
Kąuny, 31

A Theodore Adanis, 30, su Oją 
j Stopen, 22.

.Bosses Woift 
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 
; keep their breath agreeable

■ > ' .

EtPIth the best to choose Irom thesa days, em- 
loyers favor the person who is most attrac- 
ve. In business lite as in the sočiai world. 

halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults.

Unfortunately everybody cuffers Irom thlfl 
offensive conditlon at some titne or other— 
inany more regularly than they thi..k. Fermen- 
tatlon of food particles sldpped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor dlgestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listeririe, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerlne ha!ts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvea. 
Your breath bacomės sweet and agreeable. It 

net offend others.
If you yalue your job and your frlends, ūse 

Listerlne, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company; St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER 

z A. RYPKEVIČIŲ 
galite gau|i apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
Automobiliiį nuo ugniėš 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaųs. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. -Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
Šių apdraudas.

NAUJA “KULTŪRA” 
No. 6-7
TURINYS:

Lietuvos pinigas—litas —
................... P. Kopustinskas 

Ispanijos Pilietinio karo ir jo ilgo 
tęsimos! priežastys —

,.............   Prof. P. Leonas
Apie pasaulėžiūros formas <— \

I............  J. Lazauskas
Eilėraštis ..... . Juozas Krumijuts
Eilėraščiai iš Skandinavijos —

..-.................... Kazys Burota 
Talentas ........... J.....Marcinkevičius
Julius Janonis Biržuose, A. Žukaus

kas.
Dalia .................. Juozas Kruminas

KAINA TIKTAI 45 CENTAI
4 Galima gauti
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VYSKUPO REINIO PAMOKSLAS CHICAGOS
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

------------------------  i-------------:——X—i-

Katalikų Bažnyčios “Didelė Palaima” 
lt “Teisybė” Lietuvai 

■ ■ ■ r —s—- . _

Kaip jau buvo “Draugb” 
skelbta, vyšktipaš M. Rėinyš 
laikė iškilmingas mišias šV. 
Jurgio pan bažnyčioje; Rrid- 
geportfe, rtigptaid 11 rd. Ka
dangi buvo skelbta, jog vysku
pas sakys paniuksiu, tai nuta
riau lt aš nueiti pasiklausyki 
kų gbtcj prisakys svečias apie 
5f)d metų Lietuvos Romos ka
talikų tikėjimo priėmimo su
kaktį.

Skaitytojas, beabejonės, pri
manys, kad minėtas vyskupas 
kų nors patriotiško, istoriškų 
prisakė apie Lietuvos krikštų. 
Bet labai apsiriks, jeigu taip 
ihanys. Vyskupas M. Reinys; 
atlaikas savo iškilmingas mi
šias, užsilipo į sakyklų su mi
tra ir lazda, ir pradėjo kalbėti 
lietuviškai. Kahangi jisai pra
dėjo žemu Iralsu, tai nebuvo 
galima nugirsti iš kokios tai 
evangelijos jis paėmė temų 
savo pamokslui. Tačiau, vė
liau paaiškėjo, kad jis dąu- 
giriiiMfd krilbėjd ripiė Rohiriš 
katalikų tikybų lt dorų? it ta 
drilis jo prittiUkšiU UbšiškjtČ 
iifektid Hito paptaslo kUttlgė- 
fto HbdėHhlo pasakojiitiri rita 
katalikiško tikėiirilo didelėskatalikiško tikėjimo

PaŠVetltęs daUgiau kitip f>tt- 
sę savo pnirtdkslr) rtple tuklus

Tačiau, kaip tas įvyko; kokių 
rolę lošė Jogaila, ir. kokių 
Vytautas apkrikštijant < lietu
vius katalikais, taip ir nepaai
škino..

Katalikų tikybh suteikė 
Lietuvai didelę 

palaimą?
Juk yisieriiri yta žinomas 

faktas, kad Lietuvos apkrikš
tijime daugiau darbavosi Lie
tuvos kuriikriikštis Vytautas, 
nėgu Jogaila. Bfet apie trii vys
kupas M. Rėiriys< pamiršo ar 
rienorėjb prisiminti. Vytautas; 
pastatė apie 60 bažnyčių įvai
riose Lietuvos vietose; apdo
vanojo. tų Romi skuja bažnyčių 
dideliais dvarais, kad kunigai 
turėtų iš kd 'Miištk ir tt. Bet, 
matyt, dėlto, kad vėliau Vy
tautas buvo tų neklaidingų 
Romišįkųjį katalikų tįkėjįhių 
pametęs ir priėmęsę pravosla
vų; tai vyskupas Reinys taip 
apie jį nieko ir nepasakė.

V^skiipris pabrėžė; kad Ro- 
fttoš katalikų tikyba suteikusi 
Lietuvai 'didelį palaimų. Bet 
kokių pairiiitiiį? Kų Lietuva ir 
LiėttiVDs žtttoiiėš gėrio iš to 
ripfitriėjd; jis Hfeprisiriiine nei 
vibriii sakitilu.

Mari klaitsaul iį* taip iš-
Įriti širiihlš kririltį girdėta dri- iiiihuhgŲ, Vyškttpd Reinio žo- 
lyktiš; Jiš kaž kaip Hėriiškirii džių, ir priišimihė —palaima”, 
ptisirtime iri ripiė irii; kriid 55(1 k ii M U LiėttiVH Iri Lietuvos 
mėttj Iriiko ritgril, Liėtitvdš kri- žhtobėš griVD priėmę nuo len- 
rrigaikŠtis Jogaila, ripšitėdęs kų ttofrta kdlalifcų; tikybų, 
sti lėttkų kriririlriite (kdkiri Hfe- ^irriiiaUširii, iėhkų katalikai 
prisrikė) Idklti budri Vėliriii šii kbriigai priadėjd lifetUvius len- 
VylriUtU ripkriikštyjęs Lietuvį; kihti; prridėjD dėgliitl

U2L£L*'V* ■. F •- .

Lietuvos

senovės

k A LiifiA i< skūtOti

PATTERN .1416FĖATHERED STAR

jwap.'--f

lg i .n if ii n rtiato*

lietuVių tikybos žinyčiasi jų 
bašta, dieVaiįltiŠ, hiėkiriti lie
tuvių papročius ir jų kalbų, 
skelbdUitli, ■■ kad < tki pagoniška: 
ir netinka Romiškam Dievui. 
Tokiu budu jie (lenkų kuni
gai) sulenkino lietuvius dvari
ninkus ir didžiūnus, o vėliau 
buvo pradėję lenkinti net ib 
pdprriŠtUš žmorieš, riepriimda- 
illi luoš prie išpažinties, kurie 
hėišnibks • lėiikiškai. TdTiaU, 
lenkų khnigai per saU paklus-j 
nius dvabiflirikuš įvede Lietu
voje baudžiavų. Per 476 me^ 
tųš lietuvį plakė ir kotavojo 
tie lenkų zkultubos ir tikėjimo 
Upšėšti dvariniiikai.. Baudžia
va buVo panaikinta tiktai 1&63 
ftiėtaiš.

(Bus idaugiritt)

bet nelaiminga mirtis ir tų iš 
plėšė iš jų tarpo.

Jaunuolis giipė Baltimore, 
’Marylande. Laidotuves jvykžį 
Šį treČiadienj, aiitrų valandų 
po pietų, tolinas bus pakastas 
šy. Kazimiero fcap* Laidotu
vėmis rUpinšis direktorius J. 
LiuieVičius. » Kaimynas

: *' 'U’|yr'1"

Šerifas “Paliuhsuos” 
Nuo “Amžinas
Nelaisvės’*' ■■

Miscellarieouš
..MS* * -

Tel. VictoH 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dehgiamė ir pataikome visokios 
rųšies stoglis; taipgi dirbame blžties 
darbus/ Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

brIdGėPOrt roofing cb.
3216 So. Halsted Street .

.      i' ■ >    H '  II I n. * <i tU^i,

Fiirniture & Fixtures
kakdnddi-ttaišai

Na 1410—Jėi jtas kurių rnotėriį yriri pakrinkamai karitririftto 
—ji gali iŠ skiidtirų prisisiūti labai ėfegahtiŠkų ir gridžiiį kaL 
tirų.

X.
• NAtUifeNDš NtifeDLfečftAFt DfeHų 
1WM ttdltrt^ ŠL; CMcagfa; iii;

j’" •• '■
6ld Medu lo fe UftthU nfetw man Pbvyždi No

1 Vrifddš I? 0&Wdfc

Admu
. 1

Mlėštdš if wista

Įtn.T^i-iį ..A. ;"*-, .',n ' • t..i.

Šįryt Jaunuolio J. 
Stanulio Mirties 
Tyrinėjimas

^ituatipn Wanted
Darbo Ieško

____ ■ ■ f £. . ' '"t 9 • . • ■

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937; vlsokib didžio sa Coli 
Jaksais ir sinkom. , Taipgi Storų 
ilkčeriluš dėl bilė kurio blžilio JškAi- 
Ant svarstykles, registeiius ir iee 
taksius. Cash arba ant išmokėjimd. 
?amatykite mtis pilni hėj^U kirksi
te kitur.

VS. Ė. šoSTrifeiM £ StoNS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
’ - ---------- 1---------- ------------------------------------------- ■_-------------------- ■.---------- ------- ----------------A ,

IEŠKAU bile kcikio, DĄRBO. Esu 
atvažiavęs iš ,West Frankfort, Iii,, 
ib kadangi niekd nepažįstų, tai labai 
sunku darbas, gauti. Esu 45 
amžiaus. Taipgi norėčiau ir 
suieškoti darbą, kuris yra. 17 
amžiaus.

v A. RADŽIŪNAS,
854 N. Campbell Avė., Chiago, III

metų 
sunui 
metų

Help VVanted—Female

PĄRSlbUODA 5 kanibarių forrii- 
šiai. Nauji. Siuvama ir plaunama 
mašinos ir visos kitos smulkmenos 
mie fiamų. Savininkas važiuoja Ca- 
ilornijon.

PETER S1NK
6752 So. Artesian. Heihidck 1164 
7 i _ r. r, t—-

Finansal-Paskolos______

INVESTUOKIT DABAR 
į Saugmenės Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

. ^^Ųęr^jančįuosę Uždarbi (tose , 
PAtlKRINKIT SAVO ŠAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

pi-ogrėsyviausiosd grupėse.
Leiskit MUtn Padėti Jum išrišti jUšų 

investmenta problemas 
Teielonuokit ar rašykit apointmentui 

A, C. STERLING 
Managįemeijl; of Invėstment and 

Trading Securities Accoųnts.
208 So. La Šalie St. 

z Stfite 788; Chlcago, Iii.
Tel. Randolph 6646

, MERGINA ar moteris; namų dar
bas; savaš kAmbarys; geras namas; 
nėr virimo; $6—7; Palisade 0Ž07.

2 PATYRUSIOS gabios merginos, 
kurios' yra dirbusios "kartu; vaikai; 
virimas; geras mokestis.

\ J Saginaw 7707.

SALESLADY. prie kautų ir kailių 
Aukščiausia alga ir kpmišenas.

MAŲRICE 0LQĄK CO.
4726 Šo. Ashland Avenue.

Yards 2934.

10 ir 15 centų 
sukneles

MERGINĄ; abelnas namų darbas; 
patyrusi virėja; 8 šeimynoj; savas 
kambarys; Buckįngham 0070.

Business Cbaličeš
Pardavimui Bizniai

. Geras 
rangiai.

TAVERNA PARDAVIMUI, 
kampas, peri fikčeriai. Nebi 
Matykite po 7 vai. vakare, 

3901 Archer Avenue.

DĖL PASKOLOS ant pirmų mor- 
gičių kreipkitės į Lithuanian Build- 
ing, Loan and Savings Association 
(Naujienų sptllka), 1739 South Hal
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A.- Rypkevičia, sekretorius.

Building Material
Statybos Medžiaga

Turedrimriš omeriyjė^ Brid- 
gėporiliė^i’o Antano Manktfš- 
kio ir kitų pririašių “j duriaVė- 
džių” iikiriįųf Cridk ripškričio 
šėinitaš takdri< davė policijai 
įdomų įsakymų:

Policija turėsi dairyti ihspek- 
I ei jų visų CoOk iripškričio atito- 
inobilių persitikrinimui ar va
žiuojantieji ^uhuoliai nėra 
girti, ir ar nevažiuoja į Crown 
Point vedybbta.

“Geriau tokilis jaunuolius
h . - - i . v .. pasodinti dešimčiai dienų ka-Pngere Michtgcm ežere pereitą H *
, 1 ^tinrtadieni. Amžinos fteltfis-

BRIGHT0N P ARK.—27 me- vcs’. Še*,1vfas.„speja’ kad 
. t. ... :4. T -y. girti jaunavedžiai’ nepnva-

r 3 1 1S* 1° susituokti, »tol,; kol rieišsi-
4602 South Fairfield avenue, , . . . 5 \ .- . . • o blaivys ir neapsisvarstys.paskendo Miclugan ežere pe
reitų kėtVirilddieiiį; dpife 4 V. 
po pietų. " } ■ I

1 Jis Vienas autDmobiliii išva
žiavo ežeran iiiritldylis.' IŠva-
žiuodrimas mbtihai prižadėjo Cliicdgo Mali Orderi krati- 
grįžti liriftto vakarienei. Kd- tuVėje šųfcheįęfc( yra pigiau- 
dangi iki Vėlai Vdkdrd jis tie- sta. čia galimų gaiiti, liet, ir 
grįžo hdhto; tdi namiškiai sti- išeigihę šukiięlę tiž 10c ir*/15 
sirupirio fetmatiš likirilti ir dd- cėritiį. /» ,
ve ž^ių policijai; kiiri pradės] Gliicdgo MAij>;0rtler yra tre

čia iš eilės sdvo ^įduriįu Jimgt 
Vdlšt. beildroVę. Dabar; tos 
behdrovės krautuvėje prie 511 
So. Batiliila gatvės, arti ildrri- 
sUH gatvės, yra^paskelbtas di
dėlis suknelių, i s išpardavimas, 
{sakymas yri^)4jjt0tas iŠpardub 
ti jds; riežitųptyt $Aek;iš to pa- 
sidatytp mtaiplių.
z yi^pš y,3tikpęįės . .paskirstytos 
į dvigriupeSHcgirpiOjė grupėje 
yra $3.00 /y^rijė^spkiielės, <arit- 
ripj erf — ^(Jd^Didbar^i pirmoj 
Šios .parsidųYi'pefo P>Q Q9 centų; 
antrosios, po $jl.49r Bet, tai dar 
neviskas. Perkant suknelę iš 
pirmosios gį^ipčs, galima nusi
pirkti kartu ir kitų tokių pat 
suknelę, beV uŽ jri tereikės 

čėfft^-^Gi, per- 
kaiit ,įš ariitaįps, grtipės, ant- 
ribji sriknelė — tekdiiiUos 15 
ėėriliį. -rpS.

J MiiB^

jo jauritidlib iėšferiti; < ?
. ■ v ■}

Tik įteftkUdlfeiii šririridu joj 
mašinų Jiriiė eŽėrio ltririhfo,į 
ties 4;7lil šlriėet. Mėtbli iittd 
mašindš Štii-titlo . jaimttolib 
Stanulid feigdriėtriš iri aiitd- 
mobilid ririktaj įjadetils riiit 
akmeriš. : ■ '. į■ /.'''■ W

Jautitidlib IdV'DhD jybliicija su 
pakraščiu šdrgybri JėškdjD iki 
šeštadfettid; antM Vdlari- 
dą pcf biehj 1jį ŠtitatlcL Višak
netoli Vitetbs, kiir biiVd auto
mobilio rak tas. 4<unų išgriebė 
pakraščių sargas Jan Gar
da. .

Velionis buvo dar nevedęs. 
Nelaimingų mirtį pūtiko, fna- 
tyt, šokdamas į vandenį ir gtd 
va atsimušęs į akmenį. Ap^ 
svaigęšj nebegalėj o išplaukti į 
krantų, nors jis ir buvo gefdš 
pldtikikaš. d

Šiandien j. Liulevičialis kU^] 
plyčioje, ties 4348 So. CalifUrb 
iiiii avenue, įvyks koroneHd 
tyrinėjimas nustatymui niit* 
ties priežasties. ’ z

Pp. Viktorija ir prailčiškUš 
Stanuliai, velionio tėvai, yfU 
seni naujieniečiai ir raniųš 
žiiidhčš. SU kdiiiiyiiais sugyVe
riu įbUŽidi. Jie iŠdbklčjo pen
kta dukteris ir Vienų sūnų,

■ Naudokitės Proga!
Apie penki Ibkstaėiai itetiirių — tyrų ir ttiolferų — priklatišb 

ŪhieAgbš LiėlUtfų vriliigiiAL Ši Dhiugija yi-a pašalpos; pomirtinių ir 
kultūros drgariižbcija. Pasilipa Hgbjė — $6, $10, $16 tiėt savaitę Tb* 
inįriihe S2&8; taipgi gtAnhėšiAi; tfežhUAS, ktlbtkah Dabar ttĄtiji harinl 
priimami nuo 15 iki 48 rti. AHiŽiAtiŠ. PAslbAigiiS sidni VAjui btis prl- 
iHiAmi tiųriAiš tiktai iki 40 hį. ii įštbjimAs niis kilt kas aukštėšhis. 
Naudbkiiėš Pi-bga, hlšykitės dabar.

‘ M^aihiai mokesčiai Draugijon yra: soc. Ife $1.23 ~ pagal 
firlklatisomą skyrių, hibjihms ėihA pagal amžių. NAiiji nariai, įsira
šą Draugljbn iki grlibdžib (pėtembėt) 11 d. š. tm, gaus tikiėta tėl- 
tėš $2,50 vėlttii, į prailgi jos Kohkutšo Dahkiėtą, kiiris jtyks gtubužiO 
ii u. olympic Bdll Robiu, tditašyti Draugijon galima per thtisų kbiii 
karšintus; pbr DfAiigijbš hadus arba tiesiai Draugijos Ofise.

Draugijos bhfcAš atida tas s kėtvegaiš — 9 ryto iki 9 vai. vakAtb; 
pAhedeliais -—.9 ryto Iki 5 vii. Vakaro lt hfedėldifeiiiais — 0 ryto iki 
1 tdh pbpiėt. KiėkvieUdš Chicagbš ir apylinkes lietuvis; gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON. t

ciiicAGOS Lietuvių ( Draugijos ofisAS:
1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

—A.

JONAS STANUlis
Pėfšiškyrė šit Šiito pasaulių z 

liigp. 12 dterlUi 4:30 vai.„ po 
pifei, 1037 hi,; šblAitkęs 27 m.

v dirtž.; gimęs BAltimblfe, Md.
Bajiko didėliame nubudime 

motiną Viktorijų, tėvą Franciš- 
kų, 5 seseris: Emilijų ir švoge- 
rį Stanley Stočkųs; ir šeimy- 
jįą, pfančėš ir Švd^erį Fred 
Wihklė, Anna ir ŠVbgerį Janu- 
šąiiskų, Magdaleną įr Valeriją, 
giminės įl draugtis, b Lietuvo
je 2 močiutes dėdes ir tetas.

Priklaiisė prie Sėnior Hearts 
ClUb.. ] ..

Ktįnųs pašarvotas 4602 So. 
i Pųitfięld Aye. Tel; Lafayettte 
[ 1340. LAiddtiivės įvyks seredoj, 

fuppiUČiO 18 d.,; 9:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Onos pdrap. baž-

I h^2iUį CAliibrhiA ir ,89th gat., 
kurioje atsibus gedulingos pa-

į įtihldos Už vėlidnio sielą, o iš . 
ten Šus nulydėtas į Šv. Kazi-

į . mįero kapihėš.
Visi A, a. JOnb StAnulio gi

mines, drąu^ąi ir pažįstami 
ešat ntioširdžini kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteikti 
jam paskutihį patahiavimą ir 
Atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, šesėtys, švogeriai ir 

I ir kitos giminės. I :
I Patarnauja laid. dir. J. Ųįu-
I ievičius. Tel. Lafayette 3572

’ ■ į
JONAS :41AiitkNS! ■

PėtšišW^ 'riti jiiid s ųnsauliu, 
rilgų. 14 m, . 1037 ,m.; sulaukęs 
pUSėS UmŽiAUsi /giiiięš Šiaulių 
Apški’.į. VA^ttbnėš p Atari., Ke- 
HOhėši Kriimfe,./,.; .. \-

Amerikoj isgyvfeho 30 metų 
Paliko didėliame nubudime 

moterį StėfariŲą; po tėvais Ju
čaitę, 2 sūnūs;. Vaclovą ir ■. 
Pranciškų, dukterį Agniešką, 
žentą Wįlbert Manchester ir 

.AiiUfe 2 UlAtČiųŠ Anna 
įf RbĄė; < įUsšėšėt'ę . VAšiliaus- 
KiųUė it jbš Šėimų lt gimines. 
. kūnas ri'AŠųH'dfe 14006 So. 
jJėrimtagb .' AVė.- Laidotuvės 
įvyks Aritttdiėbį,f .rhgpi 17 d., 
8:00 VAI. rytb iŠ EUdėiki‘0 kop- 
lyŽibS į SV. KryŽiaUą parap., 
bažnyčių; Ktitipm utšiBtių rie- 
aUįlngbš:. .pAmAIjdbŠ UŽ Valionio ,. 
šiėiAį b iš Jfeų bus tinlydėtas į

S gi
ibi ii ės* df u

* niibMrv.«»v»A uw-

lyVaiiti iAidbtuvėšė U suteikti : 
jAih fl|ŠKtitlttl b^tAriiAVlihų ir 
AtšišV'ėildiiimiAz

, t NiiliUdė lfeW,f ? 
Mbūštibį SUridlj dukiėį žentas, 
AhUkė, itiArČibs, bitSSbšbtės ir 

giminės.

'i

1.

Urba Shojipe 
trejės Mylihhbihs—Vėštiitems 
—Bahkiėtdttiš—Lhidblttvėihs— 

UapubširhAtns
4180 Archer Avenue

Pliohė LAlfAYUTTE 5800

I rtlip'iaf Siunčiam Gėles I nUklKlA Tel^^amu į 
LkU VLilllv Visas Pasaulio

’ 0*11 i m
’ :y=KVlEikiRxNkA8 - ■

Gėlės Vėėtuvėinš, Bankietams
i- ir PagrabAhis

3316 So. Halsted Street
Tet. BOULEVARD 7314

i, 'imuiri i —■» i ' į ...u i i .

REIKIA švarios merginos, paty
rusios bendram namų darbuį. Vaka
rais, išeiti, Regent 0796.

PATYRUSI mergina; abelnas na
trių darbas; virimas; rėkbmenda ’ci- 
jos; padėti kūdikiai ji ^ambArys, inau 
dyiiė; gera alga; Buckingham 0666.

Help Wanted—Male-Fėmale
^ Darbininkų Reikia

Yra Darbų vyrams m mote
rimi vaikViįamš ir merginoms—-fab
rikuose, bekerriešė, mašinšapese ir 
spaustuvėse. ,

l ŲTplLL ĘMėLuyMen i
i.84 W. VVashington, 3 aukštas.

DIRBTUVE^ merginos be patyri
mo $12; hotelįams merginos $55; 
kėdykloAis riAridAvinėtbjos $15; visę 
rūšių' irestaurarito darbai Vyrams ir 
moterim s;, ,gąra algą. ■

,r ~ ...................................

Help Wanted—Male
Darbininkų Reikia

' MATTRESS MAKERj patyręs vy- 
rAš; ^AiiųiįS bririiftlVli ii* siuvinėti 
riaiiifBmiš. .Tiiri BUtį pratęs dailiam 
(IdtBįil it išleisti AiikŠtbs Įiįšies ran
kų (idtbb mattasųs. Kreipkitės,

78^0 Šb; Halsted St
. ir.- r,ii-A-v„'.i i.; .,i

AtitothobiM
AVtoąOfiąiAF Įiįfciai. Visit, iš- 

dirbimų. Garantuoti; $25, it iid $700, 
MaihAi Af lėhgvi iŠrfibkėjimAi. ,

■ U. K; Auto šalęs
. WįšėdhšiHv Arta Ugdei! Avės..

2 Blokai į f-ytus ttUb HArlefti. 
LibitiVib šėlšmAhAš;

H-t V* VlrV. '■-.’O'tsrtr t3 •/Pv' r .«.« :

W HVtok ^feDANj $00; išmo- 
kėjimžš .arija mAihal; Nėwberiy;

Ndrth 01 Alk ^trėėt.

GOUtSTKlN’Š

PARSIDUODA Saldainių RautAs 
ir naujas trokaš, Biznis išdirbtas per 
dešimtį metų. Matykite po 4,

4459 So. California Avė.

Rėal Eštate Fdr Salė
NAmai-Žėmė PArdAVimul

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Real Ęstate, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir Auto
mobilius. Taipgi turime daug genį 
namų pardavimui arba malnymiii tiž 
gerus bargerius; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priejtfs kriėi-

4631 SD. ASHLAND AM 
Ofišaš 2-ros lubos šii J, J.- Grisft

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
. VISUS MtlSV 

MATERIOLUS
riaujos 1” lentos— 100d $21.00

Pėdų ..... ..... ........... . _
zk4; zkbį 2x8; z.X1U, 2x12 27*00 

—M. ped........ .....

AT YDAI BIZNIERIŲ: 2 AtikŠtų 
muro kampinis namas su tAvėrnti; 
lotas 50x126, bižnįs išdirbtas per 
daug metų. Galima dali jriiokėU. la
kusius lengvais išmokėjimais. Ir 
šiaip kitokių bargęhų,

" Z. S. MICKĖVIŲE AND CO. 
6816 $d. Westėrii Avenue 

Hemldbk 0800

PARDAVIMUI TRANSFER kor- 
rieris, 2 krautuvės, 2 flatai- ir 2 ka
bų garadžius, labai gerai išdirbtas 
taVėrn ant katfijpo. Pardribsiu pigiai 
arba mainysiu sint kito namd. Savi- 
hihkas, BouleVard 5206.

-> PARDAVIMUI 'NAMAS r SU BU 
ČĖRNE. 2519 Wcst 43rd Street.

, BRIG11T0N PARKE netoli Lietu
viškos BaŽnyČjos, 6 kaiiib. namas, 
karštu vandeniu šildomas, garažas. 
SftViiiiiikąs riiairiyš aht lotų arba 
bižhid. l’erkaht jrtiokėti $500, kitus 

'■ ..... *------- ------- ki-kairi rfendą. Turime ddtig visokių 
tokių bdrigėrių riųmi) it farmų.

C. F.. SUROMSKIS, 
2002 Wešt 69th Street 
Tel. Grovehili 0306.

NAMAI šeptyriių kambarių; pA- 
AUkiios, likVidAbjant. tiiritų.
10th lt Kėdžiė. Tėk-Vah Bhrėn 6467.

,".M4 .
'8, bibkdi į vAkiitus nUd Hųlstėd fet. 
Mažas ItAp dtUm jrėri- $2acįSO 
$itl®nAUjAš'"ilArTj

TRUMPĖTAS ........ . ...
fi25' STYGŲ BASAS ...

$90. TROMBONAS

•|8.^lll®^s "offAS'Afe $3*60

SenAš jUšp lŪsltitmbhtAš į maihUS.

“ OOAL

;in «os.oo 
$73.00 
$35.00 
$3..S0

irniiii -i iii ir

BižNiU riiėikALtj tižfeikit 
PAS

Jtttižšria* Ažukas
Aš tUriU adVbkatą dėt ViSiOkm 

riėikUlų. DUodji, inforniacijAs tak- 
Šlį Iri iiAmU Bėifcalaiš. Arba jeigu 
iUritfe bėdos §U šAVb nehdaunin- 
kAlš, MbšU IMAįgri jdmš pagėlbėš 
yriŠminėtAiš riėlkalAIš;

atstovauja
Juozapas Ažtikas

3303. So. LilUahica Ąveiiiie
. Tel. BoUlevarcl 3450 

(Atdara riUb 10 ryto iki 0 vak.)
■ ..n> ....................... n ». n*  'it ii i ir*' i. , ii

iNAūjaš piyv^ood, visų linerų 
uiKušai, Kvad. pėda

Irisdiauhg bbara, kVad. pėda ll^c 
ridu piaslėr bbald #

kvau. pėda ............. . ........ .
Ndiija IvaimdAld, Visiį mietų il/hc \ 

arKiišai, kVad. rieda . .....
Nduji cedat štulridi, 7 ri®d4 10^ 

iifcib, viehds. . .
Geriausios naujos durys 2*25 
iėS^kvAd.’* toli "riUŪTliiį fibšU AOę 
Geriausias HAtijas wito fensiiig 2M?C 

liti, pėda .......... ......... .
81H) galibnų vldaiiš 11 išbiib 

$2.»0 malėVa-—Višų SpalVų 
galibritii  .. ......

Vdhibs, gMiuiisiam Stovy 
viena  ............  .....u....

Praušihės, visokių riiiert|, 
viena  ...  .............

NAuji rilieiib Sash, $6.00 
vertės, vienas  .... ....

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

Nauji malrasai, $10X10
* vertės ......T.......................

Sulankstoma lova su matra- 
su, pilnai įrengta ..

Naujos Studijom Sofos 
Spec. Vertės

IdvOs, sri.ee. vertės
LbVbm COil Springsai, $10.00 4*95 

vertės ................... ...
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKU 

VARTOTO lUMBERIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAlNAh

KINO MIRAS 
TRADING PO8T

2221 S. Ashland Avė.
T > • :■ ...... .1. -Z .........«

uiKušai, kvad. pėaa

3.00 
ASO 
1.75 
18ę

4.95 
16-95

«pec. vertes ....j..-...:.....;...
Getiaušibs riAujbs metalinės 4*05

WtLMINGTON ,

LiitHip .... ......J..:. $5.00
Minė tttitt.......

6.00
4.fBNul ..rL... 

ScriėeriingŠ 
pirkia DA 

KA1N0S fiUS .S*

Parms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Vartotas Lumberia^*

Fef šėKaiiėiAš dvi savaitės 
2*4’š t/žė ilrtljoš tt&fot. Marile rtoot- 

ihg UI bet M; 1*6 D. A M. 
tokia kaina; kokią norėsit ttirikėti.

Wrecking; Č(h 
1761 Mest cermak hOAD 

Tėl. SfcELKT 6761

'tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Skelbltbai Naujier>o8$* 
duoda naudą dėlto / 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. •

bAiiMAi 80 AkfeiUV; labai pro- 
AiiKtihgn, gražioj Viętdj; arti ttid- 
kyidbš; sebtyHfbs mylios iki Cduhty 
Šėatj 2 bžerai; geras plaukiojimas 
Valtlhiis} ŽUvaVirtiAs Čia pat; geri 
tftmėsiai; iižihnš hdujai dėktiriiotas; 
gėWš tvdrds; felektba. Išbahdyrthil 
aliejaus Šaltinis, iigFųžUs ir dUbdųš 
Aliejų, 2 hiyiįų tomhioj.

BERRY SERRlNfc, SAViriihkaS) 
Ailegahį Michigan.

fcARAta DĄttDAViMtJt MASON 
k kAUNT&IĘ/ MlUHltlANE 
Nuo 20 UŪ 195 AkėHU HėbrAhklO- 

miš liAtaniiš; \ , t
ŠO Akėrilj Atiį VlėšMiO Ų. fe- 31, 

01AV loahi žml; 8, kambarių muro 
hamAš; Jgbhi didblė bAriie, gAiAžas Ir 
šViriiAšl^lėktba; ari! rtiokykldš; 
„11'8 aitrių; GiAy įbam šėmė; mil 
jaš 7 kambarių hAitiAs. biittAs bėiš- 
mbiltAs; didėle šU Dėismėhtii bArrtė, 
bėgAhltš VAHthio bbavėstas iš upe
lio; ųrklių tymašj 9 kafVėš ir jau
ni galvijai; pilfia ėilė laimų Padkh 
gų; Viši šeždhO javai. Datsidubda UŽ 
$6000.00; dalis įmokėti, balansas iš- 
mbkėjhnaiš po 5%.

• 115 ak'erių ;. gėta žemė ir tbobė- 
siai; gbrA kampine nuosavybė; pui
kus keliai; mylia nuo mokykibš; šh 
mylių iki didėlio rėsbrių eželo. Kai
na $4,UOtJ'.OO, dalis įmokėti, balahšAš 
išmokėjimais, po 5%^ • ; ■
; H. L. DARĖ,'REAtTOR; ‘ 1 

.C... .FREteSOIL,- M1GH.’- . ......

MAX‘ KQHN—Tprim rusišką, tur
kiškų tabakų. PypfcfeS. cigabėtuš, ci- 
rArbs. KviečiArte i riijimi kbaųftivų. 
1728 Šrt. Ūabted SU Ganai 934K

------- --------------- -į—...............   —

I GARSINKI!
ISAVO

BARGENCS
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ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IfeškO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

k'ASAtmtf MUS
CANAL 8600\

Mwi Wnt>l
ririėlnftnrtrt. UI 
mti§ dtlbdAffiė gerų HUd- 
laidą. • I

s

r
i 

Į
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traukia vergo jungą, kada čia, 
pašonėj, tik langus atidarius, 
gali aiškiai girdėti žmonijos at
pirkėjo, idealisto balsą, kuris 
nurodo, kas reikia daryti, kad 
pagerinus savo gyvenimą, kad 
sumažinus kasdieninį vergą.

Ir vergas tąjį balsą girdi ir 
nesijudina iš vietos. Jis tik sė
di ir galvą nuleidęs taip rankų 
raumeningų ją laiko.

Taip jis sėdi ir laukia, >kad’ 
kas nors staiga jį paliuosuotų 
nuo vergo grandinių. Jis pats 
nenori priešintis, nenori pakelti 
savo tvirtų raumeningų rankų 
ir pagriebti išnaudotoją — ap
gaviką už sprando ir nusukti 
jam galvą.

Taip, sėdėk ir žiūrėk į savo 
tamsią ateitį — bevilčiai!

—Bet ne Kupiškėnai!
Jei Kupiškėnų Kultūros Drau

gija butų sėdėjus, tai ir šian
dien laisvų kapinių neturėtų, o

timais žmogus taip pakantrus ir 1 kupiškėnams mirus, , kunigėlis

Kupiškėnų Kultūros
Draugija
Nemiega, Bet —

IR KITI NETURĖTŲ 
MIEGOTI

Kupiškėnų Kultūros Draugija.
Kai žmogus nematai, o gyve

ni iš dienos dienon, ir, ypač jei 
dar tas gyvenimas eina sklan
džiai ir nesusiduri su sunku
mais kasdieninės duonos paga
minime, tai, rodosi, kad gyveni
mas nėra jau taip sunkus, kaip 
kad apdainavo Julius Janonis— 
žmonių vargo poetas (dainius).

Bet kada stabteri 'tik 
valandėlei ir šaltomis akimis 
pažvelgi į pasaulį, — į darbo 
Žmonių ‘ reikalus, tai neramu
mas apima. Noroms nenoroms 
užsiklausi savęs: kokiais šunie-

’ NAUJIENOS, Chicago, 111.
'■ !>'—  .............. ........... .....................— ■   I —.I..,-..-—— I ■ -  ...............................

butų1 liepęs juos patvoryje, ‘su 
pakaruokliais palaidoti, pajuo
kai ir paniekai jų giminėms ir 
artimiems draukams.

Bet Kupiškėnai nesėdėjo, ne
siskundė ir nedejavo, bet stvė
rėsi už darbo ir-įsisteigė savus 
laisvus kapus —■ gražioj vietoj, 
dailiai išpuošė. Kunigėlis keikia, 
draskosi, dangaus vartus už
daro, o pragaro ; vartus atveria 
plačiai Kupiškėnų Kultūros 
Draugijai, bet niekas pro tuos 
atvertus pragaro vartus nežy
giuoja. Kupiškėnai džiaugiasi 
įsisteigę sau laisvus kapus — 
niūniuoja, dainuoja linksmą dai
nelę: “Priešas nugalėtas!” 

/
Nauja “Tvirtovė”

Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Kupiškio skyrius pa- 

I sidžiaugs savo kilniu nuveiktu 
darbu —stveriasi statyti Ap
švietus - Kultūros tvirtove, t. y. 
Liaudies Namus, i

Ir čia Kupiškėnų Kultūros

Draugija padvigubinta energija 
ateina jiemsGtalkon. Vieni jų 
nariai perka p-lės‘ M. Glemžaį- 
tės Albumą, “Kupiškėnų Vestu
vininkai,” kurio lygiai pusė pel
no yra skiriama Liaudies Na
mo statybai, kiti taip sau au
kauja dolerį - kitą statybai.

Na, ar tai ne kilnus, ar tai 
ne garbingas darbas įamžinti 
savo vardą tarp savąją, savo 
gimtoj vietelėj, kur augo ir ba
sas lakstė?.! S (

Kupiškėnų Kultūros Draugi j a 
turėtų pasekti ir kiti bažnyt- 
kiemiai, nes tuom prigelbėtų lie
tuviams pasiliuosuoti iš po glo
bos kunigų ir ponų ir greįčiau 
Lietuvos piliečiai atstatytų tei
sėtą 'valdžią paremtą, demo- 
kratybės pagrindais; Lietuvos 
piliečiai laisviau pradėtų kvė
puoti ir butų ^.amžinai dėkingi 
Amerikos lietuviams už suteik
tą pagalbą. .

Pirmadienis, rugp. 16, 19Š7
■ ■ iH............. ....  . ................. Ii ii Ii »■<. .■

Iš Lietuvių Kultūros 
Draugijos veiklos
Steigia fondą moksleiviams pa- 

z remti; vaidins “Knarkia 
paliepus”

ROSELAND. —Rugpiučio 6 
d. Darbininkų svetainėje įvyko 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyriaus susirinkimas.

Be kitų . reikalų svarstyta ir 
moksleiviams paremti fondo įs
teigimo reikalas. Perskaičius 
laišką, gautą iš Chicagos Lietu
vių Draugijos pirmininko p. J. 
Mickevičiaus, kuriuo draugija 
kviečiama į konferenciją, priei
ta ir prie paties fondo klausimo 
svarstymo.

Dalyviuose pasireiškia baimė. K
Girdi, jei bus įsteigta, kelių 
tūkstančių fondas, 'tai kasmet į 
jį mokant, galima prieiti prie

nė iš ko ir pasilaidoti. Tačiau, 
paaiškėjus, kad jau turima 16 
skyrių, o konferencija gal iš
dirbs planą, kad skyriai ko ma
žiau nukentėtų, baimė aprimo.

Scenos ratelis ima suktis
■ Scenos ratelis, irgi, rodo gy
vybės ženklus, jis, tikrai, jau 
pradeda suktis. Per praeitą su
sirinkimą gavo pakvietimą nuo 
Liet. Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos kokį nors veikalą 
suvaidinti. Tad, ir nutarta su
vaidinti “Knarkia paliepus”.

* * *
Liet. Laisvamanių Etinės' 

Kultūros Draugija laikė savo 
susirinkimą šio mėnesio 10 d. 
Susirinkimas neskaitlingas. Gal 
dėlto, kad pranešimas tilpo po 
susirinkimo. Nutarta šis sezo
nas atidaryti su vaidyba. Paim
ta jau ir svetainė lapkričio 14‘ 
dienai. • : '7

rugp. 29 rytą, prie 33 PI. ir '.Įįiii 
tuahiča avė. ’

—Stepukas.

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO 
SEKMADIENIAIS .

NAUJIENŲ 
RAŠTINĖ 
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUČPIU- 
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštine bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500'

Kas norite dainuoti prie Lai-
NAUJIENŲ '

ADMINISTRACIJA
Dr. Ą.; L. Graičiunas, to, kad, galų gale, nebeturėsime .svamanių Draugijos, susirinkite. 

. , Lll.lllin ' |l<Įl'n.l.<».l..IWil.»l.. Il.lll I U ............. I   „M—— -I-II ■        ■■■■...I    .   I  ——iPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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ŽEMAIČIŲ PLENTO DIDIEJI STATYBOS DARBAI: Buvo tėvynėj ir juoda ir šalta... 
kastuvą ir kaltą, ateitį kalam, kad būt, ji laisva!...

■ ■ f * ■- J- ! ' • ' - ■ ■ ': 7.

šiandien jus nįutot •— kita Lietuva.... Rankon paėmę 
... . * ¥* «• • z. : • . • • .
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SUIMTAS —- ; Cbicagietis 
LėRoy AVolf, kuris. buvo su
imtas už išgedinimą dviejų 
mergaičių—-8 ir 9 metų am
žiaus. Jis yra ncpilnaprotis.

, IŠTEISINTA — Antra iš kairės yra Mrs. Rutb Werlein, chicagietė, kuri nušo
vė savo vyrą, kai tas ją apkaltino neištikimybe. Koronerio džiurė, išklausius'ino: 
teriiškės ir jos dukters Shirley (kairėj) liudijimus, Werlein’ienę išteisino, šalę jos 
brolis pdličistas Jack Gebhardt ir Mrs. Gsbhardt, (ji laiko rankose AVerlein’ienės

iiiiiiiiiiiiĮiifiiiiiiiiiiiiiiiiriiilH uliniu iii 11111111111 ui M

SKRENDA AMERIKON 
—Garsiausias sovietų Ru
sijos lakūnas Sigismund 
Levanevsky, kuris vado- 

\ ’--uija lakūnų ekspedicijai, 
skrendančiai iš Maskvos, 
per šiaurinį polių, Ameri
kon. Lakūnai žada sustoti

: j ‘'t’ i ■ . . j 7 .. ~ . 7 J / .. ,• ■ •1 .• c. ...<r \

\ DĖKINGAŠ VAGIS Kai juodveidis Gldver Šuddr,
Chicagos kriminaliame teisme, buvo nubaustas devy
niems'. mėnesiams kalėjime už vagystę, jis buvo labai 
dėkingas. Tikėjosi daug didesnės bausmės. Parodyda
mas savo dėkingumą, Sudor nupiešė prokuroro .Erahk 
Donoghuc (dešinėj) ir teisėjo McKinley portretus. X /

' f . ‘ > "į *

M

kūdikį, kuris netiesioginiai prisidėjo prie tragcdjos. Wcrlein kaltino, kad kūdikis 
yra nėjo).

MOKSLOL RŪMAI — Vytauto Didžiojo universiteto Kaune fizikos-chemijos insti
tuto rūmai. Jie stovi gražioje vietoje ant Aleksoto kalno.

Cbicagoje ir New Yorke.
Acme Photo




