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Amerikietės bėga 
iš Shanghai
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Anglija irgi gabena iš Shanghai moteris 
ir vaikus. Chiniečių mušis šu japonais 

eina vis smarkyn.
SHANGHAI, rugp. 16. — 

Amerikos moterys ir vaikai 
pradėjo, evakuoti japonų už
pultų Shanghai. Oficialiu įsa- 
kyrtn? keli šimtai moterų ir 
vaikų turi apleisti miestų bė
gyje ateinančių kelių dienų. Jie 
bus gabenami į Manila, Filipi
nuose, kur tremtinius globos 
Amerikos Raudonasis Kryžius.

Bet kaip paskelbė adm. Yar- 
nell, komanduotojas Azijos lai
vyno, išvažiuojantieji ameri
kiečiai patys turi užsimokėti 
už kelionę. Jei kuri moteris ne
turi pinigų, ji gali kreiptis prie 
tam tikro komiteto, 
rūpins jos kelionę, 
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Vykstančioms iš 
amerikietėms teko
Whangpoo upe, kurioj siaubia 
mušis. Apie laivų krito grana
tos, bet jos mažai laivų pažei
dė. Išplaukus į jurų jas pasi
tiko kitas laivas, Prėsident 
Taft, į kurį jos ir buvo 
keltos.

Į Shanghai atgabenta 
daugiau Amerikos marinų,

MUŠIS DĖL SHANGHAI EI
NA VIS SMARKYN.

kuris ap-

Shanghai 
plaukti

per-

SHANGHAI, rugp. 17. — 
Smarkus mušis dėl šio 3,500,- 
000 gyventojų miesto ir svar
biausio Chinijos porto eina jau 
penktų dienų ir su kiekviena 
valanda darosi vis smarkesnis. ' 
Nuo kanuclių baubimo ir gra
natų ir bombų sproginėjimo 
drėba visas miestas. Tuo pa
čiu laiku eina nepasiliaujantys 
kareivių mūšiai. ore kauja- 
si lėktuvai.

Abiejų pusių nuostoliai mil
žiniški, bet nė viena pusė ne
bando jų skaityti. ’

Mušis eina visose pusėse in
ternacionalinės miesto dalies ir 
dėlei esančio didelio pavojaus, 
svetimšalės moterys ir vaikai 
Skubinasi kaip galima greičiau 
apleisti šį pragarų.

Amerikos, Anglijos ir Fran
ci jos ambasadoriai pareikalavo 
iš Chinijos Japonijos valdžių 
atidaryti kelių Whangpoo upe, 
kad be pavojaus galėtų išva
žiuoti svetimšaliai, nes dabar 
laivaj ,negali priplaukti < prie 
miesto* ir ęol tremtiniai juos 
pasiekia turi pereiti per gra
natų lietų.

Visoms Amerikos moterims 
ir vaikams įsakyta kaip gali
ma greičiausia apleisti miestą.

Submarina paskan
dino lojalistų laivą 

prie Dardanelų
ISTANBUL, Turkijoj, yugp. 

16. — Ispanijos lojalistų mo
torinio laivo Chtfdad de Cadiz 
kapitonas sako, kad jo laivą 
vakar sukilėlių submarina pa
skandino prie Dardanelų per- 
takos. Prieš puolant laivą, sub
marina iškėlusi Ispanijos suki
lėlių vėliavą. Laivas paskendo 
už 40 minučių, bet jo įgulų iš 
79 žmonių išgelbėjo Rusijos 
laivas.

(Sukilėliai yietufejo ne vie
nos gubmarinos. Matyt, jas pa
rūpino sukilėliams Italija ar 
Vokietija).
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Vokietę mok y t o j ą 
apkaltino už nunuo- 

dijimą 2 žmonių

11 žuvo Brazilijos fa
šistų riaušėse

CAMPOS, Brazilijoj 
16. — 11 žmonių, jų tarpe 
moterys, liko užmušti ir 10 
žeista policijos susirėmime 
fašistų “žaliamarškiniais”.

VISAM AMŽIUI — John Ardelėan, 17 metų chica- 
gietis, po to kai 'kriminalio teisėjo Joliri Prystalski džiu- 
rė nuteisė jį į kalėjimą visam amžiui už 9 metų mer
gaitės iŠgėdinimą.
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Chiniečiai atmušė 
japonus Nankow 

tarpkalny
PEIPING, rugp. 16. — Chi

niečiai tvirtai laikosi Nankovv 
tarpkalny ir ikišiol atmušė vi
sas japonų atakas. Chiniečiams 
labai palengvina mušius laimė
ti tai, kad j.aponai negali į kal
nus atsigabenti sunkiųjų arti
lerijų. Dėl prasto oro negali 
veikti ir lėktuvai.

Naciai nukirto gal- 
vas trims žmonoms

Prezidentas ir Hull 
tariasi apie padėtį 

Chinijoje
WASHINGTON, rugp. 16.— 

Prezidentas Rooseveltas pasi
šaukė valstybės sekretorių Hųll 
pasitarti apie padėtį Chinijoje, 
apie saugumų Chinijoje esan
čių amerikiečių ir galbūt apie 
pritaikymų Jungt. Valstijų 
neutraliteto įstatymų.

. i

Tiria pietinį kelią 
per Atlantiką

BERLYNAS, rugp. 16. — 
Naciai šiandie nukirto galvas 

už

dar
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rie turės padėtCevakuoti-ame
rikiečius. .

Anglija irgi evakuos valktis
ir moteris.

Anglija irgi daro prisiruoši
mus išgabenimui iš Shanghai 
Anglijos motery ir vaikų.

Kitos tautos irgi rūpinasi iš
gabenimu iš karo sryties savo 
viengenčių, . ypač kad padėtis 
Shanghaijuje darosi vis pavo
jingesnė. 

* * *• 1 ♦Francija protestuoja Chinijai.
PARYŽIUS, rugp. 16. — 

Franci jos valdžia užprotestavo 
Chinijos centralinei valdžiai 
prieš Chinijos lėktuvų bombar
davimą Franci jos koncesijos 
Shanghaijuje ir internacionali
nio distrikto. Laike bombarda
vimo žuvo apie 1,000 žmonių.

Francija irgi rūpinasi iškel
ti savo piliečius iš karo sry
ties.

Mušis dėl Shanghai eina 
vis smarkyn.

SHANGHAI, rugp. 16.—Ja
ponijos karo laivai iš Whang- 
poo upės visu smarkumu bom- 
barduoja Shanghai priemieš-1 rikiežiai. Jie ypa^ apgailauja,

• Bet chiniečiai kovoja labai 
atkakliai ir sakosi aplaikę svar
bių laimėjimų. •

Ore irgi eina nuolatiniai mū
šiai tarp chiniečių ir japonų 
lėktuvų. Chiniečių lėktuvai- pa
skandinę japonų submariną it 
pažeidę du Japonijos kanuoli- 
nii/s laivus. Tų japonai nugin
čija.
Chiniečiai apgailauja bombar
davimų internacionalinės mie-

1 sto dalies.
Chiniečiai išreiškė didelį ap- 

gailavimą dėl Chinijos lėktuvų 
numestų bombų internacionali
nėj miesto daly ir Franci jos 
koncesijoj, kurios užmušė daug 
svetinišalių ir toje miesto da
lyje pasislėpusių chiniečių. 
Tarp žuvusių yra ir trys ame-

čius.
Chinijos batarejos su dar di

desniu* smarkumu bombarduo
ja japonų pozicijas ir griauna 
japonų prieplaukas. Dar tokio 
smarkaus artilerijos mūšio nė- 

. ra buvę dabartiniuose muŠfuo • 
se dėl Shanghai.

Japonai išsodino i savo juri
ninkus ir kareivius ir bando 
prąsimušti į patį miestų.

įvyko 
kaltės, 
miesto

Mattern atskrido 
ieškoti prapuola- 
šių rusų lakūnų

FA1H®XnI0v Xiašfei, rugp. 
16. — Lakūnas Jimmy Mat
tern savo greitu lėktuvu be1 jo
kio sustojimo atskrido iš Los 
Angeles į Fairbanks, padary
damas 2,600 mylių į 13 valan
dų ir .po trumpo poilsio ruo
šiasi tiVo j aus išskristi- į tolimą 
šiaurę ieškoti prapuolusių še
šių Rusijos lakūnų.

Mattern tuoj aus pasitarė su 
garsiuoju Alaskos lak imu Čros- 
son, kuris ja,u buvo išskridęs 
ieškoti lakūnų, bet jų niekur 
neužtiko." Mattern ruošiasi skri- 
sti į šiaurę 148 meridianu, ku
riuo Rusijos lakūnai skrido į 
pietus.

Jam ypač rupi surasti Ru
sijos* lakūnus ir juos išgelbė
ti, tuo atsidėkoti už Zigmo Le- 
vanevskio ir keturių kitų la
kūnų išgelbėjimų paties Mat
tern gyvasties Siberijos tun
drose. Visi Mattern išgelbėju- 
sieji lakūnai kaip tik ir yra 
prapuolusiame l£ktu*ve.
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šeši Rusijos lakūnai prapuo
lė kely tarp šiaurinio ašigalio 
ir Alaskos. Jie perskrido aši
galį, bet neužilgo pranešė apie 
sugedimą vieno iš keturių mo 
torų. Po to jų radio signalai 
ėmė'silpnėti, o paskui ir visai 
nutilo. ? v

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

Galbūt lietus su perkūnija ir 
vėsiau į vakarų.

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 95°.

Saulė teka 5:59/leidžiasi 
7:49.

kad jų bombų aukomis krito 
kaip tik jų pačių viengenčių 
ir kiti’ Chinijai draugingi žmo
nės.

Bet bombardavimas 
visai ne dėl. chiniečių 
Esu internacionalinėj
dalyje, ant pačių didžiųjų trio- 
bėsių japonai turi paslėpę 
priešlėktuvines kanuoles, ku
rios pažeidė per tų distriktą 
skridusius Chinijos lėktuvus. 
Sužeisti liko ir lakūnai, bet lėk
tuvui liko pažeisti taip, kad jų 
nešamos bombos pačios atsipa- 
ląidojo nuo lėktuvų 4r nukrito 
tuose distriktuose, kurių chi
niečiai jokiu budu nenorėjo lie
sti.
Japonui gabenasi vis daugiau 

kareivių.
Japonija kasdie atgabena į 

Chinijų tūkstančius naujų ka
reivių. Plaukiantys į Japonijų 
laivai nuolatos susitinka gabe-

namų į Chinijų Japonijos ka
reivių transportus.

Kaip numanoma, jau dabar 
Japonija turi Chinijoje per 80/ 
000 kareivių armijų.

Užsienio ekonoritiniai eksper
tai mano, kad Japonija gale3 
atlaikyti karą tik kokius 3 mė 
nesiūs, nes ji visaį susmuktų 
finansiniai. Japonai" yra susi
rūpinę ir tuo, ' ar Manchukuo 
armija pasiliks ištikima Japo
nijai. Ten jau sudaužyta ke
li traukiniai ir įvyko rimtų, 
puolimų japonų. Bet žinias apie 
tuos ptiolimus ir traukinių dau
žymus japonai stropiai slepia.

------------ ------ ...„y ------ -------------------

Dar vienas mytas 
sprogų: promoto

riai kalėjime 
' ’ ■ r ■ / ’ ‘ \* '

I) 111L A1 )ELPH I A, Pa., rugp. 
16. —• Prieš* kelis metus gar
siai praskambėjo Drake paliki
mo byla. Tasis Drake susikro
vęs labai didelius turtus, bet 
jo palikuonys negalį turto at
gauti, nes neturi pinigų $^yįįi 
vesti. Tad kiekvienam, . kuris 
prisidės su pinigais prie bylos 
vedimo buvo prižadėtai didelė 
dalis turto. Promotoriai ' ■ tai 
tikrai susikrovė nemažų turtų 
iki juos pasigavo paštas ir pa
siutote kalejiman, nes jokio 
Drake turto nebuvo. 
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Veik tuo pačiu laiku atsira
do kitas didelis palikimas — 
pulk. Jacob Bal;er ar Becker, 
kuris dalyvavęs Amerikos ne
priklausomybes kare ir gavęs 
didelius plotus žemės PennsyL 
vanijoj, jų tarpe ir tą žemę, 
ant kurios dabar stovi Phila- 
delphia miestas ir 11,006 ak
rų antracito anglių laukų. At
sirado ir testamentas. Reikėjo 
tik surasti palikuonis, o jais 
galėjo būti kiekvienas, kuris 
prisideda pinigais prie vedimo 
bylos.

Kaip manoma, vyriausi pro
motoriai surinko apie $1,000 
000 iki juos pųsiekė paštas 
pairau :ė teismųn Už prigavy- 
stę. Teisine buyo įrodyta, kad 
jokis Becker ar Baker nebuvo 
pulkininku neprįklausomybės 
kare ir jokių žemių Pemisyl- 
vanijoj jis negavo. Be to jo 
“testaiiientas” buvo parašytas 
ant popieros, kuri buvo paga
minta, pe ankščiau 1890 m., 
t,y. jau senai po jo mirties.

Teismas 21 vyriausių pro- 
motorių-palikųonių nuteisė ka
lėj imųn už prigavįngą vylioji- 
mų pinigų iš žmonių.

CINCINNATI, rugp. 16. — 
Grand juvy’ šiandie apkaltino 
buvusių Vokietijoje mokytoją 
Mrs. Auna Hahn, 31 m 
nunuodijimų dviejų senų vo^
kiečių, kurių turtą vėliau ji 
pasisavino.

Betgi prokuroras tuo nepa
sitenkina ir įtaria jų nunuodi
jus dar kelis senus vokiečius, 
kuriuos ji “globodavo”. Ji su- 
sicjraugaudavo su senais vo
kiečiais, juos “globodavo” ir 
laimėjusį jų pasitikėjimą, juos 
nunuodydavę. Ji. prieš suėmi
mų gyveno $12,000 name, ku- 

dėl kurio numiodijim'o dabar ji 
yra kaltinama.

Ji yra buvusi Viennos gy
dytojo žmona, paskui mokyto
javusi Vokietijoje. Vyrui mi
rus ji atvyko į Ameriką ir iš
tekėjo už telegrafisto. Ją įta
riama 
nių.

dar trims žmonėms. Dviems— 
neva už išdavimų karinių pa
slapčių, o trečiam—už komu
nistinį veikimų.

Perskrido Atlantiką
BOTWOOD, 

rugp. 1(? — 
planas Caledonia atskrido į čia 
Iš Airijos, tęsdamas tirimus 
oro keliU P01’ šiaurinį Atlan- 
liką. ,
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Sukilėliai veržiasi 
linkui Santander

nutouodijus gal 11. žmo-

Senato komitetas 
patvirtino šen. Black 

nominaciją
WASHINGTON, rUgp. 16.— 

Senato teisminis komitetas la
bai triukšmingame posėdyje, 
kuriame vos išvengta . mušty
nių, 13 balsų prieš 4 patvirti
no senatoriaus Hugo Lafayette 
Black ;iš Ala.,' nominavimų 
augščinusio teismo teisėju.

Tikimasi, kad gal rytoj no
minaciją patvirtins ir visas 
natas.

se-

Newfoundland, 
Anglijos hydro-

LAŲSANNE, Šveicarijoj, r 
16. — Prir.cęse Maria Dolores 
iš Ispanijos, Bourbohų dvaro, 
/Ispanijos ex-karaliaus Alfonso 
brolvaikė, šiandie Ištekėjo už 
Lenki j os kunigaikščio ., čarto- 
ryckio, kilusio iš Lietuvos ku
nigaikščių dvaro. Sutuoktuvėse 
dalyvavo daug visokių princų.

PORT WASHINGTON, N. 
Y., rugp. 16. — Pan-American 
Clipper, kuris jau kelis sykius 
yra perskridęs per Atlantiką 
į Airiją, tirdamas šiaurinį oro 
kelių per Atlantiko vandenynų, 
dabar išskrido į Bermuda sa
las tirti pietinį kelią per At- 
lantikų įsteigimui reguliario 
oro susisiekimo tarp Ameri
kos ir Europos.

Tuo tarpu į čia atskrido „Vo
kietijos hydroplanas Nordmeer, 
kuris irgi tiria pietinį kelią.

Weirton Steel Corp 
aiškinasi darbo 

tarybai

NEW CUMBERLAND, W. 
Va., rugp. 16. — Ernest T. 
W£ir, galva didelės nepriklau
somos plieno korporacijos

^^-Weirton Steeh-Ge,r4iko pasauk-

HENDAYE, Francijoj, rugp.
16. -
ja, susidedanti
italų, pradėjo veržtis linkui
Santander, tikslu užkariauti li
kusių šiaurinės Ispanijos da-

30,000 sukilėlių armi- 
daugumoj iš

Sukilėliai skelbia paėmę ke
lis miestelius.

Tuo tarpu vis tankiau atei
na žinios apie maištus ir suki
limus sukilėlių eilėse, kuriuos 
malšinti yra naudojami 
ir vokiečiai, o kartais ir 
r ai.

italai
maų-

rugp.CASTEL GANDOLFO,
16. — Papos Piaus sveikata 

žymiai susilpnėjo dėlei ilgai už- 
sitęsusios karščių bangos pie
tinėj ir vakarinėj Europoj.

PIKNIKŲ DIENA — Sekmadienis buvo Chicagos 
piknikų diena. Visur alus Lėgo upeliais, nes buvo šilta 
ir tūkstančiai gerklių reikalavo “vėdinimo”, 
sias piknikas buvo vokiečių organizacijos 
Verein, Rivervicw Parke, kur susirinko 
žmonių.

Stambiau- 
Schwaben 

apie 15,000

tas pasiaiškinti naciopalei dar
bo santykių tarybai dėl sam
dymo mušeikų, organizavimo 
kompanijos unijos, persekioji
mo darbininkų ir trukdymų 
darbininkams organizuotis į ne
priklausomų CIO. unijų. Jis 
taipjau kaltinamas pašalinęs iš 
darbo 279 darbininkus už pri
klausymų unijai.

TRUMPOS ŽINIOS

NEW YORK, ru‘gp. *16. — 
Amerikos darbo partija suti
ko remti Thomas E. Dewey 
kandidatūrų į New Yorkp 
ka.untės distrikto prokurorus. 
Jis eis republikonų sųrašu kar
tu su mėru La Guardia. Ad
vokatas Dewey yra paskilbęs 
persekiojimu visokių Taketie- 
rių, kurių jau daugelį pasiun
tė į kalėjimų.

DIX0N, III., rugp. 16.—Dėl 
neatsargiai numesto , degtuko 
ar degančio cigare to, kuris nu
krito į automobilių, uždegė au
tomobily ^begojusios Elizabeth 
Jcanne Brooks, 8 m., drabu
žius. Mergaitė tiek apdegė, 
kad neužilgo mirė ligoninėj di
delėse kančiose.

EVANSVILLE, Ind., rugp. 
16. — Nuo nežinomos ligos mi
rė di‘ Harry Ambrose vaikai. 
Kiti du vaikai sunkiai serga.

PRAIRIE DU CHIEN, Wis? 
rugp. 16. — Joan McNamara, 
7 metų, liko* užmušta, o jos 
sesuo Helen, 11 m. ir jų mo
tina liko' gal mirtinai1 sužeis
tos eksplodavus kerosininei 
lempai.

WASHINGTON, rugp. 16.— 
Federalinjo rezervo taryba lei
do užsidaryti tiems Amerikos 
bankams Shanghaijuje ir ki
tuose Chinijos miestuose, kur 
dėl karo b&nkų operaviinas pa
sidarytų nepraktiškas.
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PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims. 
8ODY BRACES. E L A S T I C 
STOČKINGS gatavai padaryti, ar
ba paciirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkite® j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris* 
gentksrtes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC CO,
183 W. Lakė St.

Arti prie Wells Street.

tttf

m e

8939

N, RĄUTER, PRES

ADVOKATAI

IIIM
AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Phone Moproe 3377

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

m.y
apy

Ofiso Tel 
Namų Tel.

6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.
Hemlock 5040

NARIAI J 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių ■ 

Laidotuvių 
Direktorių , 
Asociacijos

pRorie Canal 2515 
n Tel. Pullmap 1270

Kiti Lietuviai Daktarai

Valandos
skyrus kseredą. Sekmad. susitarus.

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

Doctor Manikas
PHYSięiAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116

7—8 kasdien, iš

Žuvų.

‘demokratija’ 
dalykas, Mięhiga- 
parkų viršininkai 
savo svęčius-vizi- 
pasiputima- Visi

f TURIME 
KOPLYČIAS

? VISOSE MIESTO 
dalyse.

DR. I. E MAKARAS
10758 S. Michigan Ąve 

ROSELAN.D—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

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

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

Tel. Seeiey 7830
Namų telefoną® Brunsvidk 0597

o. Halsted St.CHICAGO, ILL,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

| - T«|ephone ty RępųMic 9723 i w

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

. “NAUJIENOSE”

Klausykite musų {Lietuvių radio programų pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro'iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 
/ % ... , P. šALTIMiERĄS.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomus per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St„ nętoli Morgan St.

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

«* Tel. Canal 3110
K Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DABAR VAIDINA!
“U.S.S.R. 1937”

Pamatykit kokia Sovietų Rusija 
yrą šiandien.

SONOTONE
Van Buren arti Wabash 

25c iki 2 P. M.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

ine Run $7.40 
....... tonas*7.15

Dr. A. J. Shimkus 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCĄHONTAS 
(Screened) .....
SMULKESNĖS

Tonas .........

A, MASALSKIS
3307 Lituanica'Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

“IIILLS BEST" ar
“OLD McGRAW”
Užsifundyk Sau šiandien 
Prisišauk Burnelę iš

HHALĄDO RESTORANUS — Turtingus Chicagos 
John Hakltaa (karėj), kurio milionini 

mtaurantų tinklų Chicagoje fcderalis teismas pąpdave 
•iš varžytinių už ^500, Šalo jo žmona, toliau sūnūs 
Hęvtmlęa ir duktė Lipiem Buklios sako pasiryžęs iš naujo 
pradėti, ' ; ,

iįįiuimj u e m nu lijiiiiii jimm) ihummi
.'J"-I**.- ....... ...<«įw,.i "I—-—.■ ».|

Pataisyk Stogą ir
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskąitliąvL 
mų. 2& metjd patyrimo. pUkorįus |r 

stogų dengėjas.

Lęonas Roofing Co, 
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

".t

: - S. P MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
/ LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jUsų garantavimas.

■ Optojnetricąlly Akių Specialistas
Palengviną akių įtempimą, kuri? 

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

Phone Boulevard 7589

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
i Room 1230

CENTRAL 1824 
Hyde Park 3395

Mažai čikagiečių 
Michigane

VVisconsinas seniai išsigar- 
sinęs savo ežerais ir miškais, 
kurie traukia čikągikčius. Va
saros metu ten suvažiuoja 80 
nuošimčių Čikagos žmonių pra
leisti atostogas. Michigane, pa- 
sirodo> visai kas kita. Valsti
jos parkuose ir šiaip Tetartuo
se vasaroja kone išimtinai ML 
chigano valstijos gyventojai. 
Kur-nekur užtiksi Illinois au
tomobilį ir retai kada iš kitos.

Nors ir žuvininkų parkas, 
tačiau4 mes nežuvavome. Pąbur 
vę porų dienų, išvykome ;‘,to^ 
liaU. . ’f . i. >Mi

Parke palikom# labai' daug 
vasarotojų, daugiausia žuvų 
entuziastus, kurie stengiasi su
gauti didelių

Savotiška
Yra geras 

na valstijos 
neturi prieš 
torius jokio 
jie, kiek mums teko susitikti, 
svečius priima maloniai ir juos 
užregistruoja. Kai kurie net 
pasiklausineja iš kur atvykęs, 
kas nauja, esą, ju's.ų mieste gir
dėt ir ,t.t.

Ryte parko superintendem 
tas, užsivilkęs “overajls” arba 
pliku juosmeniu, rankioja iš
mėtytas popieras, valo toiletus 
ir atlieka visokią ruošą, o vą-. 
kare, žiūrėk, apsivilkęs gražia 
nauja uniforma vaikščioja kąi 
koks generolus, kalbasi su n tu
ristais. Jokio pasididžiavimo 
nematysi.

chįganę matosi važinėjant su 
1936. metu automobiliu “!ate- 
niais”. Kojdėl taip, tai neteko 
patirti. Jau ir metai baigiasi, 
o jie dar netari naujų, Šių 
tų, “laisnių”. Illinojuję to

-rrr
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P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąlsted Street Ęoulevard 4089

AT' '"l " ........................................ ..  ............................................. . ........... ................................  ■

i Phone/Boulevard 7042 n.
DR. Gi Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

......... uMMiu.. 1 nanrimr

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

ClHCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ikiJ2 val> ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1.2 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Nąmų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 , 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį..

kūrina artimesni .vaistuos at- 
Yąjiavusius vasarotojus. Tiesa, 
sutikom6 daugelį Ohio valstijos 

bet ^įię vi^ buvo tiks
liai tdįvažiayę žuvauti. ’,

važinėją su pernykš-mMiuiiiiMMMiuaiHiuiHiuiMiiimuiiiiAiitHiHMHiUfVMMHV 

.......................-.................... ... 11

Lake Cadillac irgi žuvi
ninkų parkas.

Ęaigiąnt važiuoti skersai gi? 
rias, vaizdas truputį pasikeis 
tčr Žemė darėai lygesne ir dL 
dėsnis miškas, $l^a valdžios 
miško sritis užima 486,00Q 
akerių. plotą. Ji vadinasi Ma^ 
nistee National Forest. Toliau 
į šiaurius yra kitos valdžios 
girių sritys. Kone visų Michi-t 
gan valstijos galą, iki pat Lake 
Huron, užima girios ir didoki 
kalnai. Ūkių tose srityse n^ra? 
nėra nė miestelių tieįc daug, 
Bet tfžtat yra labai daug gra
žių vasarotojams vietų ir eže-

Ofiso TeL Virginia 0036 
Rciddeiięe Tel. REVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲR
Ofiso valandos: 

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

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
Į646; West 46th Street Phone Boulevard 5566

s. M. SKUDAS
718 West 18th Street

JĮJS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitu metu indėlius
MUSŲ NARIAI GAVO ....................7t

Dėl įnfdrmacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENA

' ąrha pašaukite
CANAL 8500 ' ’ •

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND
SAVINGS ASSOCIATION

»'RDWĄL HGMK LOAN 6YST»ai)
H39 So, Halsted Street

Lake CądillRC State Parkas 
randasi tarp dviejų didelių eže
rų. Iš vakarų pusės Cake Mik 
chell, o iš rytų —- Lake Cadil
lac, Nuo parko v iki Cadillac 
miesto tik dvi ir pusės 
lios. Kitų miestelių toj 
linkėj kaip ir nėra, šis 
kas, kaip sako, nėra 
“wild’\ nes arti miesto, 
švarus, gražus. Parke yra di
delis pavilionas, skaitykla ir 
kitokių pasilinksminimui vietų, 
Du ežeru skiria tiesus, kai sty
ga, kanalas, kuriame gali luo
teliu plaukyti ir persikelti iš 
vieno ežero į kitą, nes kana
las yra tik kokių 600 pėdų 
ežerų sąsmaukoje.

Miestas biznį daro daugiau
sia iš vasarotojų. Pramones 
kitokios čia nėra, kaip tik ma
šinų ir, rodosi, dirba kai ku
rias automobiliams dalis.

I—ą ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rok.' 6681 So. California Avenuą 

Tokfonaa RępuUUc 7868
........................ .'"■■""Uja .'"U 8 . I I ,f'i......P"* 4 "tt1.. 

Ofiso Tel. Boulevard 5918 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Rts. 
Ųfiso valandos nuo 1-8 ąuo 6:30-8:80 

Nedėįiomis pagąl sutarti
Ros. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

-Tel. Kenwood 5107

nom& daliu , W Inatru^antų, - 
Tarp Big Bapids ir Craud 

Ęąpidsk ma.tčai dideli ir W 
žųa ūkiai, Augina daug bulvių 
ir cibulių. Sodai taip pat labai 
grąžus ir Učša % ‘grąžų Vąįsįų 
derlių. . ► ’ . 1 '

Pasiekę Grand Rapids, už
sukome pas. pp. W. Aleksynus, 

Mums atrodė keista, kad Mi-» tačiau neradome namie. Prnia 
‘Agota- Aleksynienč buvo išva-? 
įžiavųū atostogoms į rytines 
i valstijas, p pats Aleksynas, 
1 matyt, buvo darbe. Pasidžiau
gę jų lietuviško darželio gra
žiomis gėlėmis, važiavome pa
matyti miestą.

Reikia pasakyti, kad Grand 
Rapids miestas labai gyvas, 
Visos dirbtuves rūksta, ūžia, 
Kaip žinoma, čia vyriausia pra-r 
manė yra rakandų dirbtuvės, 
O ir šiaip didelis judėjimas, 
Miestas labai gražus, kalnuo. 
tas, pro jį bėga Grand Rapids 
upe.

Papietavę, leidomės į “Qlan-; 
dija” (HoĮĮand)., vadinasi, vėl 
sugrįžome prie Lake Michigan.? 
Čia ir apsistojome nakvynei.

Aplamai musų 800 mylių kefl 
lionė po Michiganą, padare ge
rą įspūdį ir norėtųsi dar kut* 
tą pamatyti kai kurias vjetas. 
Juo toliau į šiauriu®, juo įdo
miau ir geresnis klimatas, 
Apie Traverse City ir Petos- 
key (netoli Mąckinac Islands) 
tiek įdomu, kad nė vienas tep 
nuvažiavęs atostogoms nesigai
lės. Kas nori sugauti tikrai di
delių žuvų, vtegul pabando B'urt 
'Lake žuvauti. Tas ežeras ram 
dasi Sheboygan apskrityje 
(sųsmaugoje tąrp Lake , MichL 
gan ir Lake Huron). 1

Kad Šis ^Atostogos ant Ra
tų” aprašymas skaitytojams 
nepasirodytų asmeninio pobu^ 
džio, mes jį ir baigiame.

; • -(Galas)

MOTFRYSIV*\Jf a Jm*\ * w • • •
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Del Highball,.,,, 
ar dėl tikro Straisht 
Whiskey Gėi’imo , ,

Pakeliui i Grand 
Rapids

Apleidę Cadillac leidomės 
toliau į kelionę. Važiuojant to
liau į Lake Hurom pusę, ma, 
tesi grąžų? ūkiai. Žemė, nors 
ir pusėtinai kalnuota,, bet, ma-i 
tyt, derlinga. Labai geri kpKu- 
ruząi, rugiai, kuHU $a apsčiai 
augina, puikios daržovės, ypa
tingai cibuliai, barmenai RU“ 
čiskundžią, k^d sąųisra baigia 
išdeginti jąvu?,: Bulvės, pąčiąm 
žydėjime, ją.u džius ta. .

Cadillac ; parką apleidome 
anksti iš ryto, tad tą dieną 
turėjome daug laiko apvažinė
ti ąpielinkes. Norėjome pama
tyti White Cloud State Park’ą, 
pasukome Big Rapids pusėn. 
Nors buvo iš kelio, bet musų 
nusistatymas buvo pamatyti 
kuo daugiausia parkų ir vasa
rojimui vietų. Tačiau pamatę 
parką apsivylėme. Parkas dide
lis, bet tuščias, tik viena pora 
vaikinų tekempino; Matyt, nuo
šaliai nuo kelių, todėl ir nie
kas ten nevažiuoja, o ir eže
ras toli nuo parko,

Big Rapids miestelis labai 
gražus, prie didelės upes. Vy
riausia industrija čia gamini
mas visokių mašinų ir maši-

LAIp^UviU DIREKTORIUS .

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANGE 
DIENĄ Ii! NAKT) 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
s 4605«07 Šo. Hęrmitage Avė.

4447. (South Fairfield Avenue 
; ■. ,Tel LAI AYETTB 0727 

. .iAiiiiiw.<i niiniminwį>ii"')|R»^w inurii i      ii.
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Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Par^raustom forničįus, pianus i 
visokius rakandus bei štorus 

ąrti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST,

Yards 34Q8

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ĄSGILANP AVĖ.

Ofiso vąląndq$:
NČo 10 iki 13 dięną, 2 Ręi g po pietų

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

—.,-.n» .....i... —i.ii.i..,... ................ , n.......................  '.jp

Garsinkitės Naujienose

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placę
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

| Juozapas Eudeikis ię tėvas
4/04 So. Wę^tern Ąye- ‘ Phone Virginia 0883

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAI IR DENTLSTAI 
Amerikos Lietuvių z Dąktąrų 

________Draugijos Nariai._
Phone Remlock 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avė,
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.
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| ATOSTOGOS
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Rato M! j. šileli,

Ofiso vąląndps

nuo 10 iki 12
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KU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

FREDERICK BROS

Commonwealth Edison Electric Krautuvėse

Petras

Full -f la voredBagočius

mam

VILNIAUS
ALBUMAS

852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd St.
11046 S. Michigan Av*.

Bįrtktd 'Ir Tiulio 188 pus 
lapių didelio formato

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Išliko Gyva Trauki 
nio Numesta 
30 Pėdų

Chicagos- Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

• FREDERICK BROS. FOUR
4 CROWN

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

CRtATCl ir

NAUJIENOS
1739 SO. HAESTED ST 

; CHICAGO. 1LL.

• Jus sųtaupinsit laiko 
taupinsit pinigų

■ I • ■ , «* ' ■* , ■ ,t ■ . . ,.>4 i, , ■

patenkinti, jei pamatysit šias septy
nias vadovaujančias ledaunes vie- 
no j didelėj parodoj. Daug skirtingų 
mierų ir modelių, platus kainų skir
tumas. Jus rasit elektrikinę ledąųnę 

% ' ■

tikrai atsakančių jūsų reikalavi-

o Turu lįs padainavo

Nusišovė nuvykęs i
? Michigane

T EASY
TO BUY! '

Paylh small moirthly 
.jmounts wlth your 
t’ Electric Service >

MUSŲ NAUJAS $100000 BOTTLING FABRIKAS įrengtas su vė 
liausią mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duodą galimy 
bes patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive dilstributo 
riai šių rųšių:

Pirm.-
Stasys Bagužas 

Chicago 
Zasy- 

Chicago, 
Bronius Ge-

• Nuo rugpiučio 23, iki rug
sėjo 3 d., Congrėss viešbutyje 
vyks American Chess Federa- 

P. šaltimieras ’tion kongresas ir turnyras.

Protokolų raštininkėj Wal

]US su
jus busit geriau

FREDERICK BROS., Ine

Fin. .rašt.
Kedzie

Tel. Spaulding 8180,; Pagel- 
Stasys Jokubauskas,

Pirkite savo apielinkSs 
krautuvėse

Taut

INCORPORATED
< to . . . . . - . • . . * . ' *■ .x

811 WEST 37th STREET Phone—BOULEVARD 2537

Niagara Falls
Šitas istoriškas vandenpųolis 

krioklys, per milionus metų? 
amžiais tekėdamas, yra sunai
kinęs daug akmenų, -pramušęs 
160 pėdų aukštumos griovį ir 
milžiniškų savo vandenų puo
limu be perstojimo kriokia.

Niagara upė (37 mylių jb 
gio) išteka iš Erievir Ontario 
ežerų. Vanduo puola visu smar
kumu 160 pėdų žemyn, po 1,- 
500,000 galionų per sekundę. 
Dabar įsivaizduokite kokia ba7 
la gali to vandens pribėgti per 
metus laiko. Tai butų bala, ki> 
rioj butų galima gerokai mau
dytis. Krioklio kraštai, kaip 
•Jungtinių Valstijų, taip ir Ka
nados pusėje yra puikiai ap
taisyti ir duoda žiūrėtojams 
daug smagumo. Patogumai tu-

' Rugpiučio 12 d 
Tautiškose kapinėse 
laidotas Petras Urbutįs 
revolveriu
Tragedija įvyko Michigane, bet 
velionis gyveno Chicagoję, ir 
dirbo už dženitorių. Jo žmona 
nemėgo miesto, tad Velionis nu
pirko ūkį Michigan valstijoje.' 
Žmona ir duktė tame ūkyje 
gyveno per kelis metus, o P. 
Urbutis dirbo Chicagojte, pla
nuodamas irgi ūkyje apsigyven
ti, kai už jį baigs mokėti. Bet 
įvyko kitaip.

Pagelbi- 
anąą Mitrauskas; Pro
zininkas* — S. WerniF, 

Stewart.
___  f, : Anna

Pagelb|ninkš—Jom>- 
Karo? urlr^jas 
Pag»lbini?ka«— 
KaMeriuį--Jus- 

Ligonhj apiekunai 
> Joe Raz- 

a—F. Žukauskas.

Netikėtai gavo laišką su pra
nešimu, kad žmona’ ima dįvorsą. 
Tas taip paveikė į 'velionio ner
vus, kad jis nusipirko du šau
tuvus ir tuoj išvyko į Michi- 
ganą.

žmona, pastebėjusi, kad vy
ras • apsiginklavęs, ištruko iš 
triobos ir pašaukė policiją!-.Vie
nas policistas atėjo. Urbutis 
jam per langą pagrąsįno ne
trukdyti, bet atvesti, žmoną. 
Policistas pabūgo ,ir nuvykę at
sivesti talko 
kitais policistai ir žmona sugrį
žo, tai jau rado Urbutį bemir
štantį. Jis persišovė sau galvą

Prieš išlydint kūną iš Eudei- 
kio poklyčios,

Musų alus visų rųšių absoliučiai tyras, ba yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir molasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojama.

LIETUVIU TEATR. DRAUGYSTES 
RUTQS No. 1 1987 Mf VALDYBA: 

Pirmininkas—F. Aušra; 
ninku s—A 
tnkolų r*

\ 6804 Perrv Avė.: p-nin
594R: Finansų raštininkė 
Alleliuniene;
ptyne Yu^kienė;
—Ted. Spleskis;
Edward • Rlumas

• tin Yuškšnaa
—Josephijie Yųškienė ir 
menas; Maršalkų—L. _

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

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka- 
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 

-sauskis, B. Stulpinas, F. RupŠis;
Trustees—J.‘ černauskas, A. Dima, 
B. Rumšįenė; Ųarb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Ęupšis; 
Naujienų B-vės Šėr. atstovas —Z. 
Klibienis. Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Roscland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenųe. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

ristoms yra kuo puikiausi ir 
viską galimą prieinamai pamaT 
tyti. Kam aplinkybės leidžia, 
verta parpątyti šį žingeidų gam
tos tvarinį.'

’ (Tęsinys)

Hartford, Conn.
P-a r važiavus keletą kalnų ir 

pakalnių, gražių žaliuojančių 
vasaros gamtos vaizdų, atsidū
riau Conn? valstijos sostinėj. 
Miestas daro’ smagaus įspūdžio, 
švarus ir apaugęs dideliais ža
liais medžiais. Lietuvių čia gy
vena ne per didelis skaičius, to
dėl ir bent kokis politiškas ar 
kultūrinis veikimas tarp lietu
vių yra silpnas.

Apsistojau pas pp. Sekius, 
kurie mane draugingai pavaiši
no ir rytojaus dieną, paspaudę 
vieni antriems dešinę, pasisa
kėm sudie!

Ffeferred by millions 
to mayonnaise..

Q Choice ingredi-
whjpped to 

amazing ėreanti- Į 
nessįnthe y*— 
Kraft Mir- 
ąFle Whip 
ipachinę.

Boston, Mass.
Sėdus į bosą už keturių va

landų laiko aš jau stidujuoju 
Bostono gatves. Gatvės kaipo 
gatves, yra tiesių ir yra daug 
kreivų, bet kur man važiuoti- 
nežinai?. Bet tiek to, sėdu ir 
važiuoju į So. Boston, į “Ke
leivio” respubliką. Netrukus 
aš jau randuosi tariamos res
publikos centre. Sutinku Adv. 
Bagočių, "Keleivio” red. S. Mi- 
chelsoną, J. Gegužį ir keletą 
kitų asmenų. Jie visi man la
bai draugiški ir kalbamės daug 
apie įvairius reikalus.

Vakare Adv. Bagočius, par
siveža mane pas save į Milton, 
ir duoda man savo tikrai gra
žiam name kambarį gyveni
mui. Birutė Bagočienė, būda
ma nepaprastai malonaus ir 
linksmo budo,, vaišina mane 
kaip didelį svečią. Sakau, gy
venk, dži^ugkis ir gerėkis to
kiu maloniu svetingumu. Ir ar 
aš noriu ar nenoriu, bet atei
nančiais SLA. rinkimais reikės 
balsuot;, ui , tAdY- Ęągočių,/į 
SLA. prezidentus. Matote, ge
ros vaišės paveikė.

Antrą vakarą turėjau malo
numo būti svečiuose pas drau
gus Michelsonus. Jų gyvenimo 
butas sukūrė jaukų vaizdą. So
das su įvairiais vaisingais me
džiais ir daržovėmis, duoda su
prasti, kad čia gyvena darbš
tus žmonės ir geri šeiminin
kai. Draugė Michelsonienė kar
tu su savo dviejomis didelėmis 
dukrelėmis prirengė tikrai ge
rą ir skanią vakarienę. Pasi
linksminus ir 
lėtą valandų 
draugingai ir susėdę 
čiais į jų mašiną, 
namo.

Antrą dieną Adv. 
kiek galėdamas, apvežiojo ma
ne po Bostono įvairesnes vie
tas. Ištiesų, Bostonas turi daug 
pajūrio krantų, kur vasaros 
metu yra smagu praleisti liuos- 
laikį. Bostoniečiai yra linksmi 
ir draugingi, taip kad jų drau
gingumu aš likau pilnai paten
kintos ir džiaugiuosi, kad tu
rėjau laimės juos žtlahkyti-. 
Apie bostoniečių lietuvių dar- 
bitote norėdami žinoti, skaity
kite “Keleivį”, o ten rasite pil
nas informacijas;

Kanadą
Nuo Niagara Falls iki 

troito, beveik tris šimtus 
lių važiavom per Kanadą. Ka
nados ląukai, Ūkis atrodo gana 
gražus, lygumos, ir visur lau
kai javais apsėti. Vienok pa
čių ūkininkų būkle neatrodo 
puiki. Triobos vietose gana 
prastos. Laukai, didžiumoje, 
yra dirbami arklio jėga. Ma
šinų visai mažai matyti. Mies
tukai, kuriuos teko privažiuo
ti, irgi maži ir nieko įspūdin
go nesimato. Musų ameriko
niškas doleris yra visas bosas 
ir kursuoja po visas įstaigas, 
kuomet kanadinis doleris, tar
si tuno kur tai pasislėpęs ir 
akių nerodo. Kelias per Kana
dą geras ir smagu važiuoti.

4562 Broadv/ay
4833 Irving tark Blvd
2733 Milwau^to« Avė.

Vidurmiesčio Elektrikinčs Krautuvės užsidaro 1 p.m.» ° skyriai 6 p.m 
ŠEŠTADIENIAIS RUGPIUČIO MĖNESI- '

pasikalbėjus ke- 
atsisveikįnom 

su Bago- 
parvykom

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KL1UBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. ' Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Piėrce Avė.; 
Anton Lųngevięz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Aye., tel. \ Humboldt 
2285; S. Buneckįs—finansų rašt., 

’• 3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
perius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

kasos 
Fairfield Avė., 
Jeseviče—kasos

4624 Sp. Paulina St., 
III.; Ignas Jureviče—mar- 

8347 So. Morgan St., Chi- 
J. Keturakis—Lyderis, 

51st Avė.

LIETUVOS IŠEIVIŲJAUNIMO NE 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY 
BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua 
nica Avė., Chicago 
pagelbininkas 
8204 So. Lituanicd Avė 
III.;- Finansų rašt.—Elena 
taite, 825 W. 38rd PI 
Ilk; Nutarimų rašt.
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnėsį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai -po pietų. Chi
cago, III. ’ . •

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas

UkockiSį 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.r—Stasys Stoskos, 
6522 So. RoCkwell St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; J?in. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, . 1425 West 
45th St; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We«t 
61st St. Susirinkimai* būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnbs svetainėje, 4501 So. Pau
lina St, Chicago; III.

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Courf, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. ra$t., 1432 So. 50th Ct, 
Cicero, III.; K. Jenušauskas —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St, Chi
cago, III.; Eris Reksnis 
globėjas, 4455 So 
Chicago, III.; L. 
globėjas 
Chicago, 
šalka. 
cago, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, 
Telefonas Cicero 4534 J.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS; Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St Tel, Spaulding 7903 
—Bruno Bogers. 2345 N, 
Blvd “ ‘ "
bininkas 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai :—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia ;Ave., Tel. Humboldt 
3284; - Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila; 4839 , Winnemac 
Avė.. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį pc antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
•Chepul.

Palaidojo Tragingai
Mirusį Petrą •
Urbutį

"Apsistojęs- pas savo senus 
draugus Kriaučiunus, turėjau 
daug smagumo. Jų Simus Al
girdas rengiasi netrukus stoti 
į universitetą ir mokintis ant 
chemijos. ,

Turėdami, truputį laiko, nu
vykom apžiūrėti Greenfield 
Viliąge. Yra tai Fordo sukur
tos istoriškas muziejus ir kai
melis- istoriškų namų..; ši, taip 
sakant, jaunutė įstaiga yra vi
su kuom gana turtinga. Tvar
ka gana pavaizdinga, švari? ir 
patogumai vizitoriams randasi 
visur. Yra tai tikra paroda, 
verta pamatyti.

, Tai tiek, mano keturių sa
vaičių atostogų, 3000 mylių ke
lionės vaizdų ir įspūdžių.'

(Galas)

PAglR^KIlUAS

4-rin

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841 

W.. 40th St.,—-pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avę.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 

< Avė.
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3838’ So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helęn .Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė: Leonas 
Klimavičia, 2584 W. 46th St. — 
Kasos glpbėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė.,’tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 va k.—Gydyto
jas; George Menkas. 127 North 
Dearborn St, tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo- 

' pių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Aye.—Ligonių 
ląnk. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis. 4154 South Artesian 
Aye.— Knygius; P. Ališauskas, 

. 3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
' Juozapas Bendokaitis, 3116 So.

Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitės. 630 W. 61 st 
St.—-Maršalka. Kliubo susirinki
mai atšibuna koŽną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St.. Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo 11 vai, iš ryto.

Skelbikai ipnost 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Detroit, Mich.
Apie šitą automobilių mieš

tą daug kas sakyti netenka. 
Visi gyventojai sėdi ant ratų 
ir- bile vieną gražią dieną jie 
visi gali išvažiuoti iš Detroi
to, jeigu tik juos kas gerai su- 
pykdintų.

Miestas švarus, lietuvių yra 
gana skaitlingas būrys. Dauge
lis turi savo gražius namus ir 
gražiai gyvena. Didesnių lie
tuviškų biznio įstaigų nėra. 
Politiškas ir kultūrinis veiki
mas, rodos, kruto neblogai. 
Plačiaus norėdami apie tai ži
noti, turėtumėte sekti "Naujie
nas”, kurios paduoda daug ži
nių iš vietos lietuvių darbuo-

Ėidama* per Mihvaukee gelž- 
kelio bėgės, 13 metų ’ Ken-o- 
shietė Sophie Filipowicž pa
puolė po traukiniu. Ji išliko 
gyva tiesiog stebuklingu budu. 
Traukinys mergaitės nesu va
žinėjo, bet nusviedė ją 30 pė
dų į išaĮį. Nubraukusi dulkes 
nuo suknelės, mergaitė atsikė- 

Bet kai jis su 15 ir ParSj° na,n0-

NAUJIENOSE 
PER

. Ą. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį v 
nuo Ugnies

ę nuo Vagių
• ųuo Langų išdaužytno 

AUTOMOBILISTAI:
Autompbilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmor 
gaus. Nnp sudaužymo ki
to automobiljaus. Nuo 
sudaužymo savo autonjo- 
biliąus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $50().00, 
kuri įinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
siu ąpdrąudas.

commoniuEALTHEDison 
ELECTRIC SHOPS

DOWNTOWN—72 W. ADAMS 5T<—132 S. DEĄRBORN ST.
Telephon* RANdolph 1200, Local 66 ,

4231 W. Madison St.
4834. S. Aihland Avė,

Trijų Tūkstančių Mylių Atostogos
Rašo LIUTKŲ KAZYS

APDRAUDA
(INSURANCE)

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu-
TIKTAI

pasakė ųrakalbėlę, o V. Taru
tis dainavo, pritariant muzikan
tams- M. Petroševičiui ir A^ 

t į Z” ’ ■ ' " <

Valeikai. Muzika ir dainos lą- 
bąi sugraudino visus. Sesutė 
Ona Gurauskienė nualpp. Ji ne
seniai palaidojo savo vyrą, ku
ris: mirė netikėta mirčia, nu-

S v 'J/ s . ■ '• I .

kritęs nuo stogo. Velionio dūk* 
relę Bernice susirgo iš gailes- 

Lietuvių įr negalėjo tėvelio palydėti 
buvo pa-į tapusi

kuris '
atėmė sau gyvybę. * ‘ Kapuose P., šąltimieras vėl 

’ kalbėjo
pritariant «tjems pątięms muzi
kantams. Laidotuvėse buvo 
daug giminių - ir draugui Visį 
buvo labai nusiminę, kad taip 
'staigiai neteko draugiško, link- 
mo budo žmogaus-giminaiČio. 
Lai būna lengva^ jam šios š^aį- 
lies žemelė

• ■ ■ ' • - • • a 't r < • r j \ r “K/t-'Y/’-y

Visos sudėtos vienoj parankioj pagodoj vidurmiesčio 
ir apylinkių '

perfect 
forcookingl

* Kraft American has a mellovv, 
full-flavorcd richness that makes 
jt perfect for sandwichęs. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfectty.

Matyki! Septynias Elektrikines 
Ledaunes, Kurias Pasirenka

3 Iš 4 Pirkėjų
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Ar iš tiesų?

Kovoja prieš Hitlerizma

IŠ LIETUVOS

ai

žaliuoja, čia tik lavonų vieta.

stalių
*

Jif.k

dtmin- 
sušau-s 

skelbia

Miesto trafiko teismas teisė
jas Dougherty paskyrė dviejų 
mėnesių terminų ir $10 pinigi
nę pabaudų 23 metų jaunuo-

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of ChicagOį III* under the act of 
March 3rd 1879.

South Mozart avenue. Paske 
buvo nubaustas už pabėgimų 
iš nelaimės vietos.

Jis važiavo automobiliu.

VĖL SKILIMAS THOMAS’O 
PARTIJOJE

P 
vei

r*wRiiAit>

dą. Ne, tokios dideles saulės pats tuoj pareisiu. Luktelk, 
niekuomet nešu matęs. Kokia ji Juk čia mirties laukas, Matai, 
šiandien raudona! Tylu> nors iš ąna tasai medis plikas, žolė ne- 
kur Vėjelis pūsteltu!
, .■ ,!«■■■■ ■ ■•ktUiiii

'NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newė 

Published Daily Except Silnday by 
the Lithuanlan News Pub. Cp.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANąl 8500

Į ■■■■!, Į, > M, |.|^ w,h—l>l ■■■■II .Iii ■ II III i III ■.■■■■■ .■—^11

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

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

... $8*00
♦... 4.00

2.0.0
1.50

.75

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

ChicagoJ per išnešiętojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75 c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams      $5.Q0
Pusei metų -------.....__ __ ,*.... 2.75
Trims mėnesiams ........... 1^0
Dviem mėnesiams ..................  l.Q9
Vienam mėnesiui ...4___  75

Lietuvoje ir kitur Užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...... .——.............. $8J)0
Pusei metų .........-------,......  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

, J. V, senate ilgai ėjo atkakli kova dėl , prezidento 
Roosevelto sumanymo padidinti Vyriausiojo teismo na
rių skaičių, šitų kovų prezidentas pralaimėjo.

Dabar prasidėjo naujos grumtynės tarp Roosevelto 
ir opozicijos*. Prezidentas nominavo į pasiliuosavusią 
teisėjo vietų Vyriausiame teisme senatorių Hugo Black 
(demokratų iš Alabama valstijos). Senato teismų komi
sija šitų nominacijų parėmė dauguma 13 balsų prieš 4, 
bet Roosevelto oponentai deda visas pastangas, kad se
natas to kandidato nepatvirtintų. . ,

Tarpe įvairių kaltinimų prieš senatorių Black vie
nas yra tas, kad jisai turįs ar turėjęs ryšių su Ku-Klūx 
klanu. Vienuose rinkimuose Hugo Black kandidatūra 
buvusi ku-klux’ų indorsuota;

Ar gi tai butų tiesa? Jeigu taip, tai senatorius 
Black nieku budu neturėtų būt paskirtas į Vyriausiąjį 
teismą. Bet, gal būt, Roosevelto priešai prasimano.

Didis vokiečių rašytojas Thomas Mann, kuris 1929 
m. gavo Nobelio literatūros premiją,, pradėjo leisti Zu- 
rich’e (Šveicarijoje) žurnalą “Mass uud Wert” (saikas 
ir vertė), kuris stoja atviroji kovon prieš Hitlerio vaiz
džios filosofiją ir politiką., Deidšjas #$4, kad tas žurna
las butų organas, kuriame vokiečiai galėtų išreikšti sa
vo mintis ir tikruosius troškimus* .>

Thomas Mann piktinasi nacių moralybe, sulig ku
ria “teisingumas yra tai, kas naudinga musų kraštui’’. 
Jisai sako, kad civilizuotoji žmonija negali toleruoti ši
tokio nusistatymo bet kurioje tautoje, ir kadangi toks 
begėdiškas cinizmas yra skelbiamas vokiečių kalba, tai 
nepakanka, kad jam butų reiškiama pasipriešinimas 
svetimose kalbose; pasipriešinimas tam nacių nekultū
ringumui turi būt skelbiamas taip pat ir vokiečių kal
boje.

Reikia tikėtis, kad aplink tą Mann’o žurnalą susi- 
spies geriausios literatinės ir publicistinės vokiečių jė* 
gos. Rudoji diktatūra, žinoma, šauks, kad tas rašytojas 
ir jo bendradarbiai tai “tėvynės išdavikai”, bet tikru
moje jie atliks didelį patarnavimą savo kraštui ir savo 
tautai.

filiui R R   I I II.I
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BALTIJA

Kaune pernai metais buvo iš
leista brošiūrėlė vardu “Sveika /.
Baltija”. Joje kalbama apie gy
venančių prie Baltijos ; juros 
tautų — lietuvių, latvių, estų 
(ir prūsų) — reikalų bendru
mą. Autorius Alkys įrodinėja, 
kad tos tautos priklauso vienai 
rasei baltų rasei. Trys bal- 
tiį tautos — Lietuva, Latvija ir 
Estija — jau šiandie yra už- 
mezgusios politinius ryšius, ku
rie tolyn darosi vis tampresni.

Socialistų partijoje, iš kurios 
prieš metus su viršum laiko 
buvo pašalinta New Yorko “se
noji gvardija”, dabar įvyko 
naujas skilimas. Partijos cent
ro komitetas New Yorke išme
tė 57 “trockistus” su Max’u 
SęhachtmOnu priešakyje.

Bet tuo Normano Thomaso savo talkininkus 
partijos “valymas” dar pepasi- tai jam karštai 
baigė, nes dąr 75 “trockistai” nigtai..

~   ' ' " ' .......... "   " 'I ■■■

- KOMUNISTAI PATENKINTI
r • , , ' .............. . - <) ■.

; pUdSjų Nėriiiahui Tohmašiii' 
perlai jnėtaiš suskaldyti Socia
listų partijų, komunistai dabar 
džiaugiasi,' kad Thomaso orgat 
nizacija yel skaldysi, štai 

rųšo:
^Pagaliau Amerikos Sočią* 

listų Partijos nariai praregč* 
j 0.. Jię?: būtent; prarėk^iė* 
kad toliąU sugyventi ąu troC* 

f kištais nebegalės. Todėl Neiw 
Yorko miesto socialistų cent* 
ratinis komitetas pereitų pir+ 
madienį išmetė iš Am. Socia
listų Partijos 52 trockistus* 
Išmestųjų tarpe yra ir Mąx 
Schachtman, Trockio asme
ninis <amba'sądorįus,; Jungti
nėse Valstijose,”

. * . t '

Brooklyno komunistų orga* 
nas giriasi, kad .komunistai se
niai žino j ę, •• jogai įtrockizmos 
pakenksiąs socialistų partijai, 
ir ją įspėju. Girdi,; jie patarę 
socialistams saugotis trockistųt

“Kai tik Thomas pasiūlė 
trockistams eiti j Socialistų 
Partiją, komunistai tejgČ, 
kad tai neis tai partijai svei- 
ka'ton. Trockistai, sakę ko
munistai,. yra nuodai, kuriuos 
USA Komunistų Partija iš
spjovė dar 1928 -metais. Jei* 
gu Socialistų Partija dabar 
tuos nuodus sugers, tai ji 
greit pasijus didelėse konvul
sijose. Panašiai ir huvo.

^‘Trockistai, būdami Socia
listų Partijoj, ardė ją iš vi
daus. Jie varė savo bjaurių, 
politiką, prisidengdami socia
listų vardu...”
Bet tai pasaka mažiems vai

kams. Faktinai komunistai (ofi
cialiai) rėme kiek drūti Tho- 
masą kaip tik tuo laiku, kada 
jisai buvo susidėjęs su trockis- 
tais ir kovojo prieš demokra
tinę daugumą > NeW Yorko so
cialistų organizacijoje. Komu
nistų tikslas, buvo susilpninti 
Socialistų' pitrtiją' ir^J pastatyti 
ją tokion'‘paferim- k^d ji butų 
priversta daryt “bendrą fron
tą” su komunistais.

Bet Thomas bijojo susidėti 
su stalincais ir ‘aitsisakė eiti su 
jais į “bendrą frontą”. Tuomet 
komunistai pradėjo Thomasui 
prikaišioti “trockistus”. ,

Dabar komunistaį. gavo nau
ją viltį, kad jiems galų gąlė 
pavyks sudaryti “bendrą froh-\ 
tą” su Thomas’u. Mųt, Tho
mas, norėdamas apsaugoti savo 
vadovybę partijoje nuo “kai- 
riaspamių”, ėmė braukti lauk 
trockistus —-/ tai Brovfajer’is ti
kisi, kad po šitos operacijos 
Thomas jau nebesipriešins sa
vo partijos suvienijimui sų 
komunistų partija.

senos užrašų knygelės)
Miegojau. Gal sapnavau. Gu

liu dykumose. Saule, •toji saulė, 
saulutė močiute, kurios šivesos 
spindulių taip mes pasiilgstame, 
dabar kaitino be jokio pasigai
lėjimo. Jūtau visame sAvd kūne 
jos skausmingą karštį. Dai- 
riaus, ar nėra kur pasislėpti. 
Žiūriu, | mane šliaužia didžiu
lė, gal Kėlių metrų •gyvatė. Jos 
tamsiai ''varinė oda .aiškią^ (bliz
ga saldės spinduliuose. Ji ne
skubėdama, pamažu, tiesiai’ 
šliaužia į mane. Jos dryžąi ža
lios stiklįnėš akys gyvai siekia 
manė. Juntu', kad nebegaliu 
krutėti, visi mano sąnariai gy
vatės smauglio žvilgsnio kaus
tyte sukaustyti, „

Gyvatė pamažu Užšliaužė ant 
mano kojų« Per visą mano kū
ną perbėgo šalčio bangelė ir 
man lyg visam palengvėjo. Ir 
juo ji dengę didesnę mano kū
nų dalį juo man darėsi šalčiai 
ir kartu smagiau. x

Jau dabar ramiai žiurėjau, 
kaip gyvatė mano kunu vis 
šliaužė 'arčaiu burnos ir kaišio
ja ilgą savo gylį, Juste jutau, 
kad ji siekia įgilti tiesiai Į bur
nų. Ir štai ji paskutinį kartą 
išsižioja, plonaij plonai nusikva
toja ir leidžia gylį, bet j os\ gy
lys iškrinta ir čia pat ant že
mės nurieda. Tuomet gyvatė 
Vėl išsižioja ir savotiškai skar
džiai sušvilpia. Ji lyg ir su
smunka ir slenka atgal.

Per visą mano kūną perbėga 
smagus jausmas ir juntu kaip 
vėl man visim, darosi karšta. Į 
kojas tartum v vinis kalamo į 
smilkinius plaktuku duoda. Mu
ša vis smarkiau ir tolydžiai 
skaudžiau. žrnriu, gyvate jau 
visai nušliaužė, bet netoliese 
šliaužė daugybe mažesnių gyva
čiukų. Jiį Matosi oda mirgėte 
mirga ir jie 'visi tiesiai šliau
žia į manė, štai jau jie netoli

Tegu sau ir jie aitšaldys ma
no kūną. Kaišioja' savo smailu- 
čius gylius ir jau siekia kojų. 
Staiga didžioji gyvatė pradėjo 
ryte ryti mažiukus gyvačiukus. 
Prasidėjo kova. Kažkas Cypė, 
gaudė, užė.,t . ... <

Atmerkiau akis. Gulėjau vie
nas laukuose tarp daugybės la
vonų. Aplinkui mirties tylą. 
Dienovidis. Didelę, didžiulė 
saulė kaitino tiesiai mano vei-

Keista, bet dėlko čia guliu? 
Noriu prisimintikaip čia pa
kliuvau. Mintis rezgusi nutrūk
sta. žiuriu, netoliese Stovi nu
vytęs medis. Jo šakos taip vie* 
nįšiai barkšo erdvėj e. Jr žolė ap
link jį ruduoja. Juk jau Vasa
ros laikas. Dėlko Čia tik mirti
mi dvelkia? Dėlko Čia tie žmo
nes guli, guli ir nejuda, niekur 
neskuba.

Butų gera, kad tasai medis 
žaliuotų, jo šešėlyje pasislėp
čiau, nuo tos taip šiandien įky
rios ir raudonos saulės.

Bet in dabar pas tą medį bu
tų geriau, negu čia gulėti.

Keliu... 7'
Aaaa, tai niano kojos... Ma

no kojos! * Jie 'visi čia ramiai 
guli ir niekas čia’ man nepadės.

Baisu,.'.
Keliu galvų aukštyn,/šaukiu...
Iš kažinkur lekia kulkos ir 

Čia pat krinta. Kam tai? Juk 
tie lavonai jau nekruta.

. žiuriu į savo kaimyną. Jis gu
li aUkštieninkas ir visai sustin
gusiomis akimis žiuri j dangų.

Taip, jo akys jau saulės ne
bijo! Kaitink > nekaitinus, šitos 
akys jau pačios daugiau neuž
simerks !

Jo viena' ranka tiesiai į ma
ne/atmesta ir saujoje jis laiko 
vandens blėkinę.

Nejau,\nejau jis norėjo ma
ne pagirdyti? Paskutinį kartą 
artimui patarnauti! Tikrai jau 
troškulys maliė seniai kankina. 
Duok, duok, brolau, man šito 
vandenėlio, juk tau jis jau ne
bereikalingas!

Siekiu jo ranką.
Ir tuo pačiu laiku visame sa

vo kūne juntu didelį skausmą.
Bet kaip tik paimu šaltų, 

kaip ledą ša'ltutę kaimyno ran
ką, mano skausmai nurimsta.

Kų, tu nenori atiduoti man 
tą blekinę? Juk tau? ji nereika
lingai; Daugių^ jau. tu nebeger- 
si, norš ir išsižiojęs žiuri į dan- 
gy.

Iš sustingusių jo pirštų iš
veržtu tą klekinę.

Bet, deja, joje butą tik vie
nas kit'a's gurkšnis vandens...
' Ir kam ją iš jo reikėjo atim
ti?

? Kankinuosi.
Žiuriu, per laukus, pro lavo

nus ateina įmano jaunesnysis 
sūnūs!

Kam, kam tu čia eini! Aš 
pareisiu. Luktelk.

VI. ■ l          ii r

Sunau, sunau mano, kam tu 
čia eini? Eik, eik namo!

Ar girdi kaip šaudo! Tai tie
siai į itave taiko. Skubėk namo. 
Pranešk visiems, kad aš tuoj 
pareisiu, parvažiuosiu... Bėk 
namo...

Bet sūnūs manęs neklauso. 
Kulkos zvimbia; kulkos lekia. 
Jis drąsiai žygiuoja { mane.

Taip, jis man vandens atne*

Anuomet, anuomet, kai aš ar
davau ir jis man kaitriomis die
nomis ąsotį Vandens ‘atnešdavo. 
Jis toks tuomet buvo mažas! 
" Tss, kur dingo sūnūs?

‘ Tik jo vienos kojos liko ir 
joą jau be vandens vienos eina 
pirmyn!

Sunau, sakiau neik. Nepa
klausei !

Ir iš didelio širdies skausmo 
aš skaudžiai, skaudžiai sušu
kau. ' z

Aiškiau juntu, kad kažkas 
prie manęs atėjo. Pajudino. 
Girdžiu balsą.

—Kojas saugokit.
Ir mane kelia aukštyn,' kaž

kur deda. Neša, bet mano su- 
naUs kojas čia pat palieka.

žmones, ką jus darote! Pa
imkite ir mano sūnaus kojas! 
Kartu paimkit su manim.

Sūnaus kojos pasilieka, šau
kiu, maldauju!

—Kliedi, — girdžiu žodžius.
—Jus, jus visi kliedite, klie

di visas pasaulis! Prakeiktieji!
Ir visas jėgas sukaupęs rėžiu, 

rėžiu tiesiai į krutinę vienam iš 
nešusių mane.

Jis sudejuoja.
—Dejuok, dejuok prakeikta

sis visas pasauli!
—Kojos? Sunau, ar matai, 

kas ištiko?
—Ruuu... Gomuryje atsistoja 

kąsnis ir iš akių paplūsta aša
ros. Karčios ašaros. Jos riedi i- 
ki mano lupų ir aš jas karštas 
viena po kitai ryju.

—Vistaspats.

Galutinai sutriuškinus prie 
šus Ukmergė pasijuto laisva i: 
pradėjo kūrybinį periodą.

Rusų viešpatavimo laikai 
miestas buvo statomas be jo 
k i o’ Išplanavimo, nes rusam 
jis mažai terūpėjo, ir, jie j 
skaitė nereikšmingų provinci 
jos miesteliu. • Todėl net i 
svarbiausios gatvės išėjo krei 
vos, daugumas namų bifvo iŠ 
sikišę net į gatvę.

Ėmus miesto ^savivaldybe 
tvarkyti miestą, turėta dauj 
vargo su tuo rusų palikimu 
bet viskas nugalėta, ir mies 
tas gražiai atrodo: gatvės iš 
tiestos, praplatintos arba 'išves 
tos naujai, išsikišę namai nu 
griauti. Beveik visur yra grin 
dinis, o svarbiausios (Kęstu 
čio a. Kauno g.) gatvės išgrį 
stos arba grindžiamos tašytai 
akmenimis.

Miestas nepaprastai išsipR 
tė; kur prieš 3—4 metus birv 
smiltynai arba balos dabar ste 
vi gražus namukai ir jų ste 
tomą vis daugiau ir, daugiai 
Esama ir naujoviškų pastati 
Sutvarkyta namų ir tvorų i: 
vaizda.

Ukmergė vienas iš nedaugi 
lio miestų, ,kuris turi vander 
tekį ir kanalizaciją.

Pro miestą teka gražio, 
Šventosios upė, per kurią pr< 
eitais metais .pastatytas nai 
jausio tipo gelžbetoninis tilta 
kuris miestą dar daugiau si 
modernina.

Miestas turi tendenciją pl< 
stis, nes turi gerą susisiek 
mą: pro jį eina Kauno — Z: 
rsaų plentas, be to, yra šiai 
rasis geležinkelis.

Gyventojų priskaitoma p< 
16 tūkstančių: prieš kelerii 
metus gi buvo žymiai mažia 
ir apskritai, miestui pranašai 
jama gera ateitis, *

Nelaimingi 
nuotykiai ■

Ukmergės praeitis 
ir dabartis

yra tyrinėjami ir jiems taip 
pat grasina, išmetimas.

Trockistai apsėjo Socialistų 
partiją nuo to laiko,, kai Nor- 
man Thomas sumanė pasiimti 
į savo rankas kontrolę partijo
je, išstumdamas, iš vadovybės 
senuosius socialistų veikėjus, 
šituo tikslu jisai susidėjo su 
įvairiais pašalintais arba pasi
traukusiais iš komunistų orga
nizacijų “kairiaisiais”, kurie 
pradėjo skverbtis į Socialistų 
partiją, ieškodami joje prie
glaudos. Kai New Yorko socia
listai norėjo šito svetimo gai
valo nusikratyti, tai Nacionalis. 
Ekzekutyvis Komitetas, pata
riamas Normano Thomas’o, so
cialistų daugumą New Yorke 
suspendavo' ir atidavė čarterj 
“karių gajai” mažumai;

Reikia pastebėti, kad šitoje 
Thorna's’o kovoje prįeš demo
kratinius socialistus jį uoliai 
rėmė komunistai — ir staliniš- 
ki, ir trockiški. Bet dabar Tho- 
mas jau atsisuko prieš buvusius 

trockistus. Už 
pritaria

87,000 Bedarbiai 
Nebegalės Gauti 
Darbo

Ligos, Nilsėnejimas, etc.
Chicagos bedarbių šelpimo 

biuras paskelbė rezultatus ty
rinėjimą suradimui priemonių 
aprūpinimui darbais Chicagos 
bedarbius. Biuras paskelbė, 
kad 87,000' bedarbiai, daugiau
siai ateiviai (tarp jų ir tam 
tikras nuošimtis lietuvių) ne
begalės pelnytis duoną priva
tinėje tarnyboje.

Tie bedarbiai yra arba peri 
daug nusenę arba yra ligoti 
arba/dėl ilgo nedarbo, praras 
do patyrimų savo darbo šako
se,. /■ ■. ' ' > •

• Burnham Parke, prie 12-š 
ir ežero, irugp. 22 d., prasidės 
“Vandens Karnivalas.” Rengia 
Chicago Park District.,{Įžanga 
nemokamai. Vakar po pietų 
tame parke įvyko iškilmės, 
paminėjiihui 125-tų sukaktu
vių nuo Chicagos Fort Dear- 
born skerdynių. 1812 metais 
indėnai išskerdė forte buvusį 
baltų kareivių garnizonų. Už
vakar Soldiers* Lauke įvyko 
Iljiųois valstijos milicijos mi- 
litares iškilmės.

PRAGAIŠTINGAS NEPAKLUSNUMAS—Tėvas per
spėjo šituos du berniukus neprisįartinti perdaug prie 
vandens. Jie nepaklausė, nuėjo prie ežero^ kranto ties 
103 Street, įkrito į gilų vandenį ir prigėrė. Berniukai 
yra, Joseph Paluszewski, 8 metų, ir brolis Waltcr 6 m.

UKMERGĖ. — Apie Ukmer
gės miesto įkūrimą yra kele
tą legendų. Savo laiku net 
spaudoje buvo ginčijamasi mie
sto padalinimo klausimu4: vie
ni siūlė vadinti Ukmerge, ki
ti — Vilkmerge. Įrodinėtoj ai 
operavo legendomis; kiek jie 
buvo teisus — spręsti sunku.

Kuriais metais miestas įsi
kūrė, sunku tiksliai nustatyti. 
Metrašty pasakyta, kad 1382 
metais, Vytauto ir Jogailos vai
dams prasidėjus, Ukmergė bu
vo smarkiai nuteriota. Išvada 
— miestas įkurtas anksčiau.

Kronika mirti taip pat ir 
1*135 metus, kuriais apie Uk
mergę (ties dabartiniu Pabai
sku4) įvyko didelis mušis, kur 
buvo galutinai sumušti Livo
nijos Ordino kardininkai.

Per švedų karą (1700—1705 
m.) Ukmergė labai smarkiai 
buvo išdeginta ir miesta'š be
veik sunaikintas.

Matė Ukmergė ir Napoleono 
margąją kariuomenę, žygiuo
jančią užkariauti Rusijos.

1863 m. Ukmergė buvo pri
sidėjusi prie sukilimo prieš ru
sus ir turėjusi aukų.

1905 m, miestui irgi 
tini: tais metais buvo 
dyta keliolika žmonių,
šių kovą rusų žiauriajam ca
rui. Užmuštiems per susirėmi
mus rusų stražnikams ir ka
riams , (baudžiamosios ekspedi
cijos dalyviams, Ukmergėje, 
stačiatikių kapinėse yra pasta 
tylas įspūdingas paminklas su 
lenta, kurioje iškalta pavardės 
žuvusių nuo “kramolnikų”.

Pergyveno miestas ir D. ka
ro baisenybes, vokiečių okupa-, 
ciją, ir tik atgavite neprikiš u- jiuj Edward Paskai, nuo 4543 
somybę pradėjo laisviau kvė-‘ 
puoti, bet vėl kovos su bol
ševikais, lenkais, ir Ukmergė 
— karo arenoje.

x KAUNAS. — Liepos 20 < 
Kaune buvo kelios nelaimė 
Didžiausia nelaimė buvo Jon; 
vos g. 166 nr., kur imami 
žvyrius. Žvyrius užgriuvo da 
bininką Paulavičių ir mirtim 
nuspaudė. Toje vietoje jau 
tras žmogus šiemet žūva 
kiu pat budu.

—M A. •Panemunes vals. 
lionių km. gyventojas
malkų vežimą. Važiuojant 
pakalnę nukrito nuo vežimo f 
ratais pil. Pankevičius Tame 
šius ir smarkiai susižeidė; si 
laužytos kojos, pramušta ga 
va ir šiaip sudaužytas.

.— Vilijampolėje, Vytenio $ 
21 nr. pil. Zimcevičienė tapt 

xtais lipino kambarį, bet lipds 
ma pasprūdo nuo kopėčių i 
krisdama nusilaužė žandikaul 
išsinarino ranką ir prasiskel 
galvą. Ir Zimcevičienę teko nr 
gabenti miesto ligoninėn.

— Sekmadienį, Šančiuose 
nusinuodijo moteris, kurios as 
menybė nežinoma. Dabar išaiš 
kinta, kad nusižudžiusioji yr 
Ona Pleišytė atvykusi iš Pa 
nevėžio į Kauną gydytis. Sir 
gus skrandžio liga ir neturč 
jus kuo gydytis, tai įpuolė apa 
tijon ir nusižudė.

—• Prie Kalnėnų nusišov< 
jaunas vaikinas Visockis.

— A. Panemunėje per va 
.karuškas kilo muštynės, kurie 
metu vienas vakaruškininkai 
užmuštas.

Buvo ir daugiau ųelaimių si 
sunkiais susižeidimais.

Nubaudė Lietuvi 
Už Pabėgimą Iš 
Nelaimės Vietos



Antradienis, rugp. 17, 1937 NAUJIENOS, Chicago, UI.
Draugijos iždininkas J. De

gutis pranešė, ,l;ąd už liepos 
mėnesį b’dvo. pajamų $2,850|ll. 
Išmokėjimų —$2,361.66. Vadi
nasi,..per . liepos. . mėnesį buvo 
$488,45 daugiau įplaukų . negu 
išlaidų, • "•

CHICAIG 05

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIU IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketverge 

VALDYBA: F. MILLBR, finansų sektorius
J. MICKEVIČIUS, preaidentas J. DEGUTIS* iždininkas ;
K. K AIRIS, vice-ptesidentas ■ P. GALSKIS, fmstisas
V. MANKUS. sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

D R. MONTVIDAS, Pr-joH Daktaras, K GUGlS,Dr-jos Advokatas, J. P. VARRALA, Draugijos Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

Konkursantai, kvotos, irašyta nariu
• NARU

miestas kvota 
....  Chicago .,..,200 ,....

Chicago 200 ... 
......  Chicago .... 100.... 
..... . Chicago 200 k.. 
......... Cicero.... 50 
.......... Cicero .... 20 .. 
.......Rosel'and.... 50 ...i 
............ Cicero .... 35 .. 
....  Rockford .... 75 .. 
.. Waukegan .... 50 .... 
....... Chicago .... 35 .... 
......  Chicago,... 20 ....

Harvey.... 
.... . Chicago.... 

. Cicero,... 
....... Chicago..,. 

.. Chicago Heights.... 
..... ............. Gary, 

............ . . Chicago 

.............. . Chicago.... 100 

................ . Chicago .... 

........... Waukegan.... 

............... Chicago.... 
............ Chicago....

......Z;. : SMGarlės L. 
.......... ■.........  Cicero .. 
......... Evanston .... 
.............. Chicago.... 
. . . ...... Chicago.... 

....... ...........  Racine.... 
............... . Chicago .... 10 
................... . Gary... 
................. Chicago .. 
.. . ..............Chiqago ., 
..... ..........  Chicago .. 
.................  Chicago .. 
............. . Chicago .... 10,..
............... Chicago .... 15 .... 
..............,, Chicago.... 10 
.. ............ . Chicago .... 10 
..... Indiana Harbor.... 25 .. 
....... . .............  Gary,.....10../ 
..... . Chicago.... 15.... 
...... ........... Chicago .... 10 .. 
........... . Cicero .... 10 .... 
.......,.... Springfield .. 25.... 
...... . ........ Chicago .... 10.... 
................... Racine...,..12-.... •v 
................. kenoąha .... 20.. 
................  De Kalb .... 20.... 
.................. Efarvey.,.. 25 .,., 
..... ............ Chicago .... 10 
.... . Springfield.... 10,... 
........... .... Chicago.... 10....

600

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirin

kimo

Finansų sekrete 
pranešė, kad yra 
riai. 'Pašalpų išmo

Kitų valdybos ► 
nebuvo. Nebaigtų 
manymų nesirado 
sijos narys J. Ik 
šė, kad Korikuose 
vyks gruodžio 11 
pradėta rengtis;

sekretorius P; Miller 
yra 27 sergą na- 

išmokėta $839.20.
►narių raportų 
bei naujų su* 
Biznio komu 

Račiūnas prane- 
feo Bahkietas į- 
11 d., iš anksto ! t z

t.

lygins. Vadinasi, konkurso ve
dėjas jiems paskirdamas kvotą 
suklupo.

Cicere kon. Juozas Augaitis į- 
rašėi •. ■’ ;

•Stasys Kazlauskas, pirmlųin- 
kas D. L. K. Mindaugio Drau
gijos. . . ?

Stephan James Sharkirt, 10 
So. Secjmd St., St. Charles, Į|l. 
Jis čia laiko taverno bi«n|. Pui
kus, draugiškas žmogus.

George ir Nancy Žukauskai, 
jauni Čtagimiai žmonės* We«t 
fuilman gyventojai.
Joseph ir Edward Briggs, Čia- 

gimiai lietuviai jaunuoliai, ro 
žiu žemčis gyventojai.

P-nia Bfcrth Furiick, taipgi 
roselandietė bei rožių žemės

• pranešimai susi 
rinkimo, vienbalsiai priimti, Su* 
sirihkimas užsidarė kaip 8:45 
vakare.

LIETUVIU KULTŪ
ROS DRAUGIJŲ 

VEIKLA

KON K URS ANTAI

Benediktas Vftitekunas ..............
Petras Martinkaitis-Senas< Petras 
Vincent B. Ambrose .....................
Frank Bulaw .............  *.............
Kazimieras Jokubka .. .............. .....
Joseph Augaitis (Kvota Baigta) 
Stasys Jurčis.................... .
Anna Marion Ascilla ..........
Stasys J. Petrauskas ............
P-le Suzana L. Gabris .... .
Joseph Ascilla.......................
Louis Antanavičius ........ ?....
George Izbickas ...................
Adomag Markūnas ...............
Antanas Vesbaras .............
John Šiužąs ........................
Juozas Albauskas ................
Antanas Steponaitis ............
Petras Galskis ........... .
Kazys Steponavičius ..... ......
Thomas Šalkauskas .............
P-lė Jennie Laurel ............. .
Povilas Milaševičius ...........
Petras Lapenis ..........'..........
John Pt Griciunas ................
Jonas Ascilla .........................

' P-lė Josephine Miller ........
Peter Glniotis.......................
P-nia Petronėlė Markauskas 
Stasys Mockus ......... .............
P-lė Aniloinette Kacevičius ..
Chester Prakurotas .1...........
Adolph Kaulakis .. . ............
Walter Turner.....................
Alex Ambrazevičius ............
P-nia.
Peter 
P-nia 
P-nia
Andrius Naikelis .........
Jonas Kuolas....... . /..C...
John A. Grakey .... .......
Frank Klikna ............ . .
P-lė Milda Baronas*......
Jonas Cinikas .... -..... .
Vincas černauskas ...... 

Jonas Senauskas ....... .
Stanley Statkevich ...... 

Jonas Pateliunas .........
P-lė Anna Karėta ..........
Antanas L. Skirmontas 
P-lė Aldona Miller .... 
P-nia Julia Luketis .... .
John Sedbwski ............
narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj

Teresė Viltrakis .....
Rapševičius ...... . .....
Elzbieta Norgailienė 
Anna Mittskus ....

Aplamai naujų narių kvota’ konkurse
Konkurse narių jau įrašyta .............

I

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

ĮRAŠYTA 
NARIU 

..... 120 

....101 

..... 62 

.....  56

. 25,.
50..
25.. .
50 .
32 .
35 ,
20.. .

15....
15.. ..
20 ....
201.. .
20 ....
24.. ..
20
20.. ..
28 ....

10 .
15..
12 .
50..
10 .1

3,000
921

2,079

12
12
11
11
10
10
10

7
6
5
6
5

261

P. jS. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso bankietui, kuris jvyks gruodžio 11 d., iurėš progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame binkiete, Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklą konkursų darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio ii d. 1937. Į

Inž. Kastas Augustas
.•/• a . . D...o

Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencijoje^rugsėjo 5 d., inž. 
Kastas Augustas referate “Lie
tuvių „Kultūros Draugijų Veik
la” praves gaires organizacijos 
darbuotei. . ,

MUSU JAUNIMAS

bus pa-
tukstan-

Chicago-

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š, m., gaus t i kietą venbės $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris jvyks gruodžio 11. C, 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nartai, kurie įrašys naujų narių.

vyrai ir moterys nuo 153. Nariais priimami Draugijon
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon
kurentus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
j Draugijoj ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9

• vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Rugpiučio 10 d., Northwest 
Masonic Temple, įvyko Chica
gos Lietuvių Draugijos susirin
kimas. Atidaręs susirinkimą, 
prezidentas paskyrė balsų skai
tymo komisiją: Kazlauską, Pač- 
kauską ir Matulį; maršalką —♦ 
čepulevičių. Atiduota paskutinė 
pagarba dviem mirusioms Drau
gijos nariams: Martynui Geru
laičiui ir Motiejui Strankaus- 
kui. -

Sekretorius V, Mankus per
skaitė tarimus praeito susirin
kimo — priimti.

Prezidento J. Mickevičiaus 
pranešimas/ buvo maždaug to- 
kis: Draugijos pajamos už lie
pos mėnesį viršijo keliolika šim
tų išmokėjimus. Vadinasi,, nors 
ir vasaros mėnesis, bet biznis 
buvo neblogas. Galutines skaiK 
lines pajamų ir* išlaidų už lie
pos mėnesį praneš Draugijos 
iždininkas. ' -

Konkurso eigą j vasaros mėne
siais žymiai suliesėjo, neina taip 
jau sklandžiai, kaip kad ėjo trys 
mėnesiai prieš tai. Konkurso 
darbas vėl įsisiūbuos su pra
džia rugsėjo mėnesio. Tiesą pa- 
pasakius, konkurso nesėkmin
gumu skųstis nėra reikalo, mes 
oer trumpą laiką įrašėm devy-> 
nis šimtus narių. Esu beveik 
akras, kad ligi bankieto daY 
bus įrašyta Vienuolika šimtų 
narių. Bankietas tad 
sveikintas su* dviem 
čiaiš narių.

Esą pasiųsti laiškai
je gyvenantiems Draugijos na
riams, raginant darbuotis , įra* 
šyme naujų narių. Kolonijų na
riams laiškai bus siunčiami vė
liau. Numatoma, kad ligi bau- j 
kieto Draugijos pavieniai nariai 
dar įrašys trejetą šimtų narių. 
Kvietė narius stropiai darbuotis 
įrašyme Draugijon savo gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Rugsėjo 5 d. įvyksianti Lie
tuvių Kultūros Draugijų konfe- 
rencija. Kadangi Lietuvių Kul
tūros Draugiją sudaro Chica
gos Lietuvių Draugijų nariai 
kolonijose, kad galėtų veikti 
kulturinį darbą vietos lietuvių 
gyvenime, tai šita konferencija 
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
giliai - suinteresuota. ’ Noringa, 
kad ji butų daug įdomesnė, ne
gu buvusios lietuvių konferen
cijos. Konferencijoje busią tu
riningas „programas. Pakviesti 
laikyti paskaitas žymus inte
lektualai, taipgi rinktinės meno 
Jėgos, kurios • teiks mūzikalį 
programą. Referatai busią pri
ruošti i ir /skaitomi , iš rašto. 
Kiekvienas referatas neužims il
giau kaip penkioliką minučių. 
Visą programą išpildysią vien 
Draug|jos nariai. Konferencija 
įvyks Liuosybės svetainėje, Ci- 
ceroje. Pradžia 1:30 popiet. 
Draugijos nariai bus įleidžiami 
nemokamai. Nariams, kuriems 
rupi išgirsti įdomų programą, 
yra prašomi atsilankyti:

Konferęncijoje bus pagrįstas 
' pradai vieningai kolonijų kultū

rinei darbuotei, žinoma, bend
rai ir Chicago j e, /

gaMl

Inž; Algirdas Ralis
Lietuvių Universiteto S 

tų Draugijos 'pirmininką;
ersiteto Studen- 

pirmininkas, inž.
______ , Lietuvių Kultū

ros Draugijų konferencijoje 
rugsėjo 5 d. skaitys įdomų 
feratą “Musų Jaunimas.”

ŽMOGUS IR JO 
/MENAS

re-

Juozas Augaitis
Valio lietuvių legijonierius, 

kon. Juozas Augaitis! Kon. Juo
zas Augaitis pirmas baigė kon
kurse nustatytą kvotą įrašyme 
naujų narių. Jis įrašė du narius 
daugiau, negu jam buvo nusta
tyta kvota. Juozas nusitaręs ir 
toliau darbuotis narių Įrašyme, 
nors kvotą ir baigė.

Musų kon. Juozas Augaitis 
tokiu budu pasižymėjo .— atlai
kė garbę lietuvių leigjonierių, 
taipgi pakėlė “unorą” Cicero 
lietuvių, pirmutinis baigdamas 
konkurse nustatytą kvotą narių 
įrašyme, DSbar klausimas, kas 
bus antras iš eilės toks laimin
gas, kuris sėkmingai baigs kon
kurse nustatytą darbo kvotą? 
Lauksime!

SMAGIOS ŽINIOS 
Iš ROCKFORDO

Kon. Stasys J. Petrauskas ra
šo Konkurso vedėjui: “čia pri
siunčia 5 naujus narius, geriau 
pasakius, penkių naujų narių 
aplikacijas, Kitą savaitę bus de
šimtis naujų narių aplikacijų. 
Snaudimo periodas pasibaigė, 
prasideda darbymetią — einam 
pirmyn!°h 2 -/ i/. ‘

“Rockf ordas visuomet svar
besniuose darbuose nebuvo už
nugaryje kitų kolonijų, nebus ir 
šiame svarbiame darbe. Dėsiihe 
atatinkamas pastangas ir pasi
ryžimą^ kąstame kilniame dar 
be galėtumėme pa'sižymėti. Kvo
ta bus išlyginta,0 ’ I__ '

KŪNO KULTŪRA
Tarpe kitų įdomių referatų 

Lietuvių Kultuvės Draugijų kon 
ferencijoje rugsėjo J d< bus 
Dr» A. Montvido referatas te
ma—T “Kūno Kultūra,0

KON TAI K. STEPO
NAVIČIUS IR A.

AMBRAZEVIČIUS
• -------------------------- .;

§akoma, genys margas, o 
svietas dar margesnis. Ne ki
taip ir su musų kohkutsantais. 
Vieni jų aktyvus, dirba kiek ga
li, «kaip moka. Kiti laikinai su
stingsta, bet pailsėję vėl stoja 
j aktyvų darbą. Vieni konkur- 
santai turi kilnius norus labui 
organizacijos, bet neturi ganė
tinai drąsos eiti i žmones ieš
koti prospektų; kiti yra drąses
ni, ’ bet neturi patyrimo narių 
įrašyme. Konkurso vedėjui, be 
abejo, didžiuma konkursai! tų 
žinoma asmeniškai, pagal jų 
patyrimą buvo nustatytos kvo* 
<os. Konkurso vedėjas jaučiasi, 
kad kvotas nustatė gana tinka
mai, taip kad kiekvienam kon- 
kursantui, kuris nesnaudžia, 
darbuojasi, ligi bankieto gali 
savo kvotą išlyginti.

Tiesa, konkurso vedėjas, tur 
būt,, yra’ padaręs vieną stambią 
klaidą nustatydamas kvotą K. 
Steponavičiui ir A. Ambrazevi
čiui. Šitiem dviem konkūYsąn- 
tam patyrimo konkurso darbe 
ne&tokuoja/ jiems kvotą išly
ginti butų buvę nesunku, bet', 
deja, konkurso vedėjas nežino
jo, kad šių dviejų konkursantų 
šie metai yra letarginio gyveni
mo metai. Jiems nors žemė po 
kojomis,linktų, jie nė.krust, 
. čia ryškus vaizdas, kaip, kar
tais stambių asmenų veikįmo 
žvaigždes prigęsta, taip kad nėMen. Mikas J. Šileikis 

• ' I
f . • _ .. ,. _ .

Lietuvių Kultūros Draugijų griešną akimi, nona’ galinta 
konferencijoj rugsėjo 5 d. bus spinksėjimo įžiūrėti. Atrodo, 
proga išgirsti menininko Miko kad kon. K. Steponavičius Ir 
J. šileikio referatą “žmogus ir A. Ambrozevičius 
Jo Menas.”

— kvotos į- 
rašyme naujų narių tikrai neiš-

Nauji Nariai .
Rockford kon. Stasys J. pet- 
rauskąs įrašė;

P-nia Ona Virbesfldenj, jam
na, energinga, Juozo Virbesko 
žmona, Juozas' taipgi yra narys 
šios organizacijos, —laiko gra
žiai įrengtą aludę prie S. Maįn 
Street.

J. Younkus 4r p*nia P. E, 
Younkienė, abu linksmi, gero 
budo žmonės.

J. Bubinas, draugiškas, iškal
bingas vyras, mašinistas,

P-nia M. Bubinienė, judri, 
ambitiška moteriškė, jaunystės 
dienose yra daug veikusi lietu* 
vjų kultūriniame gyvenime.
Roseland kon. Stasys Yurchis 
įraše:

P-nia Sophie Kaveckis^
Kon. Juozas Ascilla įrašė:

Antanas ir Elzbieta Kuzmai, 
ęicerieČiai, puikus, draugiški 
žmonės. Pp. Kuzmai augina’ su
manų sūnų Antaną, kuris stu
dijuoja mediciną, bus daktaras, 
—taipgi numatomas prospektas 
į Draugijos narius.

i.- . ’ -r-"; ,

Lietuvių Kultūros Draugijos Konferencija
Konferencija įvyks sekmadienjš rugsėjo (Sept.) 5 d. š< m. 

Liuosybės svetainėje, 14 St. ir 49th Ct., Cicero, Illinois. Pradžia 
1:30 popicit.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
Sesija Pirma

1. Julius Mickevičius atidaro konferenciją.,
2. Rinkimas prezidiumo,z paskyrimas komisijų.
3. Daina^ solo
4. Mokytoja p-lė Euphrosine Mikužis, referatas -r- “švietimosi

Keliai.” z ' ’
5. Solo—-(bus vėliau pranešta). ?
6. Dr, Montvidas, referatas —- “Kūno Kultuta.”'
7. Inž. Juozas Gura, referatas — “Gaisrai.”
8. Solo (bus vėliau pranešta). /.' j'
9. Men. Mikas J. Šileikis, referatas —
10. Adv, Kl. Jurgelionis, referatas —
11. Inž. Kastas Augustas, referatas -

Draugijų Veikla.”
12. Daina, solo — Stasys Rimkus.
I3f Jnž, Algirdas Rulis, referatas — “Musų Jaunimas*”
14. Dr. P. Grigaitis, referatas — “Musų Kultūrintai Uždaviniai.”
16. Lietuvių šokis — Vytauto Beliajaus trupė.

Daina, solo *— Kazys Pažarskas.
Kiekvienas referatas neužims ilgiau 15 minučių.

Pianu lydi.— Geo. Steponavičius.
(Pertrauka 10 minučių)

Sesija Antra 
t ' !

Rezoliucijos komisijos pasiūlymai:
a) Moksleivių stipendijos fundas; (diskucijos),
b) Knygynas; (diskucijos), į
c) Viešas kultūrinis darbas; (diskucijos),
d) Organizacijos tvarka, (diskucijos).
Rinkimas Lietuvių Kultūros Draugijos Centro Valdybos.
Rinkimas komisijų.
Pastaba: Ghicagos Lietuvių Draugijos nariai kviečiami atsi

lankyti j šią konferenciją, išgirsti įdomią programą.

gyventoja.
Kon, Louis Antanavičius jna&ė:

Henry ir Mary Huck, north- 
sidiečiai, inteligentiški žmonės. 
Waukegan kontestantė p-lė 
Jennie Laurel įrašė:

Frank Uksas.
P-nia Martha Stukas. P-nia 

Stukienė taiko puikų tavemo 
biznį, 922 Glen Flora Avė,, čia 
pravartu ChicagėB Lietuvių 
Draugijos nariams kai kada už
sukti pasisvečiuoti. Penktadie
nio vakarais galima gauti žu
vies, o Šeštadienių vakarais 
keptų virtukų, P»nios Stukienės 
gyvenimo vieta yra 310 South 
Elmw^od Avė.

p-nia Gepevieve Gedraitienė.

J ‘ ‘ v

“žmogus ir Jo Menas.”
“Naujoji Etika.”

— “Lietuvių • Kultūros

16.

17

18.
19.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
' , * t' . / , " - ■-< ’ ' /, ’ ■■ .

............... \

{rašyta narių
.C,......— 63

Miestas
Cicero
Melrose Park ...
St, Charles
Roseland
KenosKa
Waukegan

; Gary
Haryey
Aurora ............
Chicago Heights
Rockford .......
Racine .....-..-i..
Indiana Harbor
De Kalb

Post Scriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai* kurie biis Cicero

gyventojai. Roselandul kuriuos įraiys koh. Stasys Jurčiūs ir 
kiti roselandieČiai.* , *

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos gjtuti vieną iš* dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakarė, jeigu ligi gruodžio 11 
d» išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuj Kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks -balotus savo kopijų laimikiui., čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos. :

Narių kvota

71
40..

1)0....
45....

.7. 55

... 39

... 29

... 21 s

... 16

... 13
. 12
. 10 i
; 15

... 5
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Autrąęhenią,

15 Metų ‘'
Sukaktuves z .

Praeitą sekmadienį suėjo 
bietos ir Mykolo Radauskų 
penkiolikos metų vedybinio gy- 

, venimo sukaktuvės.’ Ta proga 
pp. Rudauskai pasistengė gero
kai pavaišinti savo gimines ir 
artimus draugus. Atseit, sve
čiai susirinkę į jų namus su
naikino kelioliką ančių, ištušti
no tris pusbačkius alaus ir ki
tokių “demečių” pridarė. Ta
čiau dėl padarytų nuostolių nė
ra ko perdaug gailėtis, nes per 
penkioliką metų pp. Rudauskai 
daug ančių prisigaudę.

Vadinas, jie įsigijo du ukius, 
keturis vertingus namus ir šiaip 
gerokai praturtėjo. O visa tai 
atsiekė uoliai ir sutartinai dirb
dami per penkioliką metų. Be 
to, Elžbieta ir Mykolas nema
žai prisidėjo darbu ir materiale 
parama prie lietuvi!) kultūrinio 
gyvenimo. Jie yra veiklus ža- 
gariečių Klubo nariai, žodžiu 
sakant, pp. Rudauskai yra dau
gelio chicagiečių mėgiami, kai
po malonus draugiško budo 
žmonės. Kaipo tokiems, linkėti
na daug metų savo ir visuome
nės labui gyventi. —B.F.

Elž-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms < 
(Chicagoj) į

Oscar Boek, 35,
Sodeikai, 35

Edward Greetis, 22, su Gene- 
vieve Cernauske, 22, Melrose 
Park, III.. ’

Leo McNamara, 29, su Alex- 
andria Dirzius, 22

Carl Stemeer, ,21, su Adeline 
Jureckj, 19

Piknikai
su Emma Dainuos Sabonių 

šeimyna, Antanas 
Čiapas, Kvartetas, 
Duetas ir 1.1.

Atostogauja
New Yorke

Mrs. Pečkaitienė, 3525 
Lowe avė., švyko j New Yorką
pas švogerj, kur mano išbūti 
porą ar trejetą savaičių.

Niekutis.

So.

Grįžta iš Atostogų
Elizabeth Pocienė, bridgepor- 

tiečio biznieriaus, 3313 South 
Halsted St., Mr. Pociaus žmo<- 
na, tūlą laiką atgal buvo išvy
kusi kartu su sūnumi atosto
gauti. šią savaitę ji grįžta ną- 
mo.

J. Skrinskienei padaryta 
operacija

BRIDGEPORTAS. — Dvi sa
vaitės laiko atgal buvo padary
ta sunki operacija Julijonai 
Skrinskienei, University of Chi- 
cago Hospital, prie 5841 Mary- 
land avė.

Buvę pranešta jos vyrui Mr. 
Skrinskui, kad moteris galė
sianti grįžti narho kaip praeitą 
šeštadienį, bet nuvykus ligoni
nėn pasirodė, kad ji dar turė
sianti kelias dienas gulėti lo
voje ir galės grįžti į namus tik 
šios savaitės pabaigoje.

Skrinskiai gyvena prie 
So. Union avė. —Niekutis.

3255

Reikalauja
Perskyrų .

Alma Widmortt nuo Anthony 
Widmont.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

West
gavo agentūrą

Schlitz Alaus / 
Agentūra

J. šeštokas, 5652-54 
64th street,
Schlitz ir Garden City alaus ir 
ginger ale, Clearinge. Jis pri
stato į alines ir; reikalui atė
jus, į namus.

Kai reikės alaus, pašaukite 
J. šeštoką,, telefonu Prošpect 
6012 arba kreipkitės aukščiau 
paduotu adresu. Jo garsini
mas eina kasdien “Naujieno
se”. —Senas Petras.

Iš Joniškiečių 
Kliubo Veikimo

Penktadienį, rugpiučio 13 
Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Kliubas laikė savo mė- 
nesinį su?sirinkimą p. Jono Yuš- 
kos Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd Street. > ' .

d

Susirinkimui raportavo ko
misija; surengusi gegužinę rug
piučio 1 d., J. Spaičio darže. 
Pasirodė, kad kliubui liko gra
žaus pelno. Prisirašė trys na.ur 
ji nariai, būtent, Mary Devah, 
Walter Būknius ir Theodora 
Bubnius.

B. Vaitiekūnas, rast.v

Tragedija Šeimynoj 
Paliko Du Vaikus 
Našlaičiais

vakar pa- 
revolverio 
ir tėvą ir 
yra John

' ' ' ? ■ <* ■

Du jauni vaikai 
liko našlaičiais; kai 
šyviai atėmė nuo jų 
motiną. Tie vaikai
Hrubec, 16, ir jo sesuo Sylvia, 
11. Vakar parėję namo, vai
kai rado' motiną ir tėvą negy
vus. Atrodo, kad tėvas pir
miausiai nušovė motiną, o ki
ta kulka atėmė savo gyvybę.

> .
Ųrubecai turėjo mažą 

ties 4800 So. Harlem avė.
ūkį

Peoples Rakandų Bendrovė 
rengia specialiai gražų ir įdo
mų radib progratną ir kniečia 
radio klausytoj us nepamiršti 
užsistatyti aparatus ir pasi
klausyti. Dainuos Mr & Mrs. 
Saboniai, S. McElrdy, Antanas 
čiapas, Peoples Parlor Kvarte
tas ir ,duetas' ir kiti. Prie to 
bus smagi muzika ir žingeidus 
pranešimai, kuriuos patieks 
programo vedėjai J. Krukas ir 
Mr. Parker. Programas suįČĮo- 
mauš kiekvieną klausytoją. Lai
kas: šp vakar 7 v. v. iš stoties 
WGES.

Užvakar įvyko visa eilė pik
nikų, kurie sutraukė į Chica- 
gos parkus tuksiančius žmo
nių.’ Riverview parke įvyko 
vokiečių Schwaben Veręin iš
važiavimas, kuriame dalyva
vo apie 15,000 publikos. Kito
je vietoje įvyko tūkstantinė 
airių diena. ■ ' '

Stambiaūsias liętuviŠkąs 
piknikas buvo “Vilnies”, Oaks 
darže. Publikos buvo nemažai. 
Teisėjo “John T. Žurio Diė- 
na”, surengta Ryan miškuo
se, prie 87th ir Western ave- 
nūe, sutraukė kelis išimtus 
žmonių.

Oaks daržas, kuriame įvyko 
“Vilnies” ^piknikas, randasi 
.prie 115th ir Archer avenue.

Pavogė $2,000
Du plėšikai vakar anksti ry

tą įsigavo į Edmanson-Bock 
Catering Company raštinę, 2855 
N. Halsted street, ir pavogė 
$2,000. Raštinėje puvusias ka- 
sierę ir savininkę piktadariai 
uždarė spintoje.

'.i... • . 7 7. ’ '■ ''f!
\ . ■ -,
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Mirė Besirengdamas 
į Savo Žmonos 
Laidotuves

Besirengdamas vykti į savo 
žmonos laidotuves, širdies liga 
staigiai mirė 75 metų senelis 
Frank Morawski, nuo 1519

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Chestnut* Street

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLESALE IR RETAIL DYLERIAI

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

. Tel. Virginia 2828' >

Augusi Furniture Sale
Per dvi savaites Budriko rakandų krautuvė

Grūžųs^Dining Rbojn Setai po 
3 šmotų Bed Room Setai po . 
2 šmotų Parlor ‘Setai, vertes 
Gražios Kėdės, aptrauktas 
Porcelain staleliai, balti p6 
Baltos kėdės po ..................... .

es $95
minkytos popo .

...i...

Užmušė Kūdikį į 
Motinos Akyvaizdoje

Prie Grand ir Menard ave-

Klaida. v
Vakar šioje vietoje tilpusioj 

žinutėje apie p-nios Švedie
nės gimtadienio puotą įsibrio- 
vė nesmagi reporterio klaida.
Pasakyta “pp. Jovarauskiai, nue automobilis motinos, aky- 
Peoples Furniture krautuvės vaizdoje užmušė 5 metų kudi- 
sav.” Turėjo būti “Roosevelt kį, Martin Tdmasio, nuo.2106 
Furniture krautuvės sąV.” Tai- 'N. Mango avenue. Kūdikis pa- 
gi, šiuo klaida atitaisoma. kliuyo po« truku, nepaklausęs 

—Rep. x-y. ir ištrukęs iŠ motinos rankų.

PETER’PEN

BIT'S

e>u©3uE 
C£2SE>-» 1 
TU4IKJ<. in-Wb.-T'S 
A ^»GK1 WB 
suoutp p^ss 
-TLJB OC2JBBN4

^U-rro-jy

!
v.'eu_, 
UES2S

OOSS/

MERt

545
465
345
465.
285
395
495

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandely
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawford Avenue) 
PLYMOUTH ’36 š-pass. $465 
de luxe tour. Sedan .... 
rLnviOU'lH. ’35 va-pass. .365 
de . luxe tour. Sedan ........ 
OLDSMOBILE >36 5-pass 
de luxe tour. Sedan .......
D0DGE ’36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass; 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET >36 5-pąss. 
de luxe tour. Sedan .......
CHEVROLET >34 5-pass. 
de luxe touję. Sedan .......
FORD ’36 5-pass.^ 
de luxe tour. SeJan .......
DE SOTO >36 5-pass. 
de liixe tour. Sedan .......
PLYMOUTH >37 vartotas, 595
5- pass. Trunk Sedan .;.....
Chrysler >37 Imperial 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished .................. ....
CHRYSLER/36 5-pass 
de luxe tour. Sedan .. 
CHRYSLER >35 Airflow
6- p. de luxe tr. Sedan ...
TEŪRAPLANE >36 5,-pass. 495 
Sedan, pilnai įrengtas ..., 
HUDSON >36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas ......
CHRYSLER>37, 5-pass. tr. Sedan; 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ...........
PACKARD. nauias. >37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe -tr; Sedan 335
NASH >36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ....... ......... ,1..........
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio. Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jlišų Karas kaip {mokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ......V 

Chrysler Sandelis
Finansavimo Firma

3910 Ogden Avenue ■ - - _

845
545
475

-4-466

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

No. 4466—Dukrelei suknele. Bile 
kuris lengvas materiolas tiks šiai 
šauniai suknelei. Sukirptos mieros 
8, 10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus 
mergaitėms.

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia jdeda 15 centų ir prašia

atsiųsti man pavyzd] No ...........—
1 -K 4,

Mieros ____ —- per krutiną I

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

65% carą .............   $7.65
Illinois Nut ............................  $5.60
Rex Egg ........       $7.50
Black Band Lump ................   $8.75
Millers Creek Lump .............. $9.00
Chestnut Hard Coal ............. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė. • .

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGUI PAGELBA..........  CEfi

LIGONINĖJE ..................
PALAGO PAGELBA SOfi

NAMIE už ................. ...... TfeV
EGZAMINAVIMAS * $4

• OFISE ................................. ■
DOUtrL^S PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Avenue
5727.(Vardas ir pavardė)

LIETUVON
. Siunčiame Pinigus Paštu 

ir Telegrama, Patarnaut 
jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai. ,

Parduodame Laivakortes 
ant visų . Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo 
'8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

POEZIJOS i 
MĖGĖJOMS

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 967Q

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

PETE YOUNG
82nd and Kmb Arenti p

ir aukščiau 
$39-50 

SO 
- $5.65 

$g.5O 
69< 

J9-oo 
$29-50 
$19-50

, po !

Oil Burners, padaryti parduoti $75.00 pp $3 
Naujos mados gesiniai pečiai po .7 ~
Gražus angliniai pečiai po 
Suveriamos lovos po ............. .

JOS. F. BUDfilK, Ine.
3409-11 SO. .HALSTED STRĖET

Tel. Boulevard 7010

BŲDRIKO PROGRAMAI/
WCFL970 Kil., nedėliomis nuo 7:30 iki 8 va|. vakare, leidžia- 

_ mas gražus programas/ z •' ‘ - - - '•
WAAF — 920 Kil., panedėliais ir pętny'čiomis kaip 5 vąl, vakare.

. WHFC — 1420 Kil., ketvergais kaip 8 vai. vakdre.

ecu^T,

VVMV 
TuBoe's 
F=lC'TUJG£ op 
DL-O SNJAIB-C,/

♦m

No. 68—DĖKLAMATOR 1 U S.
Puikus rinkinys

No.

eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga **

PROZA, 
dainų ir

Buy gloves with whot 
( it savęs , 

KSra rtlkalo «u*Su »Oę 
•laurlau kad raųtL 
ko«el« MtUrlae Tooth Pa<t4. 

.jldeHr ttų»a< pM'iidnod* 
Attė valė' ir apaauv< Ja»

Bt U TaUU «ut> ui*’, 
kuriuo* r»UU * -irt 

plr*Uaalt«» kr t -t''

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

it

No

69—EILES IR \ 
Gražus rinkinys 
monologų, 83pus- 
lapių knyga ..........vv

, 70—GLUDLLIUDI. Lyriš
kos ir kitos eiles. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo
kanti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 CA<£ 
pusi, knyga ..

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

THE 
mORLD 

DOES-I 
TH1T 
mean

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ale į tavernas ir j namus bačkomis 
1%, U 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

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

5652-54 West 64th PJace

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI .

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

2709 West 71st Street
Tel. GrovehiH 3673.

JUS GALIT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO..

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

O AN Ą r, 8500
Musų apgarsinimu kaino* 
prieįpamo*. Už pakartoji
mus duodame geni nuo
laida.

v
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VYSKUPO REINIO PAMOKSLAS CHICAGOS 
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE 
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Kataliku Bažnyčios “Didelė Palaima” 
te “TeisyW* Lietuvai

—' 1 ................     I ■ ...........■■■■■............... .

.................................................... ....... i'..

CLASSIFIED ADS.
* > <■

Per paskutiniu du metu de
vynios moteriškės buvo pana
šiai užpultos Chicagos viešbu
čiuose. Trys iš užpultųjų mote
riškių buvo užmuštos.

Mirtis Sujungė 
Persiskyrusią Porą

' “• M ■ y
Negalėdami sugyventu dau

giausiai dėl finansinių sunku
mų,-Frank, 40, ir Nettie, 37, 
Reesęp’aį, pepsiškyrę^
‘Vakar mrntis juos vėl sujun

gė, Abu jmirę vwu laikų, bet 
s^iutingosie vietDae. Franlk Ree^ 
3on žuvo pp traukiniu tįes Tąy- 
lor ir Campbell gatvėmis, o 
žmonų nutrenkė paraližas. Bee- 
sąn’ienė gyveno ties 8417 W. 
Ja'ekson Bulvaro, ‘ Vyrąs ties 
4142 N, Kilbourne ^venue, .

į namus ties 85ię W- Nine- 
ty Street, Lyergreęn Parke* va
karanksti rytą automobiliu 
įvažiavo Jobų. Mųrphy, PRO 
11549 Churchill avenue. Praši* 
]ąužę^ ‘ pro sienų, automobilis 
atsidūrė namų gyvenam&n 
kambaryje, v

Išgėdino 25 Metų 
Gražuolę Chicagos 
Viešbutyje

* ) ■ .. »■!»■ ------- „T-l '

Pevyni užpuolimai i du metu 
laiko

sykių siuntė savo pasiuntimus 
Ir skundus Romos papai, kad 
jie mielu noru sutinka priinv 
ti Romos katalikų tikybų, bet 
jie jokiu budu nesutiks savo 
žemių atiduoti kryžiokams, Ąr 
jus mauote, kad Romos popie
žius paklausė to? Visai ne. Rq-; 
mos popiežius klausė ka jam 
melavo kyšius duodą Kryžio
kų meisteriai, skelbė kryžiaus 
karus prieš tuos pa-gonius lie
tuvius, ir laimino visokius 
žmogžudžius ir vagis ų kad tik 
jie eitų į rytus, verstų žifaones 
į šv. Romos katalikų bažny-, 
čią, teriotų Lietuvos žmones, 
naikintų jų turtą, ir juos pa- 
Čiys paverstų vergais.

Na, ar tai tokis Romos po
piežiaus pasielgimas Su Lietu*, 
vos ir lietuviais buvo teisingu
mo vykinimas? Toliau, grįžki
me į musų gadynės laikus,

Lietuvos nepriNąuso- 
mybč ir Popiežius

Kai dabartinė Lietuva pasi
skelbę nepriklausoma, ar jus 
manote, kad Romos popiežius, 
kaipo katalikų bažnyčios galva 
ir “teisybės” vykintojas, tuo-; 
jau ėmė ir ištiesė savo tėviškos 
pagelbos rankų ir pirmutinis 
pripažino Lietuvos valstybę de 
jure? O ne, jis tokios prakil
nios širdies neparodė Lietuvos 
žmonėms, Kada jau beveik vi
sos didžiosios ir mažos valsty
bes teuvo pripažinusios Lietuva 
de jure, tai tik tada ta neklai
dinga Romos katalikų bažny
čios galva atsiminė Lietuvą ir 
iš aukštybių drėbtelėjo ir sa
vo pripažinimų lapkričio 10 d., 
192^3 metais, Q įtek popiežius, 
būdamas Kristaus ir Dievo 
^vietininkas”,, ^svietiškos” val
džios nebuvo kontroliuojamas. 
Kodėl jisai neparodė tų savo, 
anot vyskupo Reinio, “teisin- 
gumųM» ir nesuteikė savo pri
pažinimų pats pirmas? Jisai 
tos malones nepadarė Lietuvos 
žmonėms, bet ila.ųkč, >kada jau 
visdš’ValstyLę^1^^ ir ka
da jisai jau matė, kad nebe
bus progos lenkų ponams už
imti visą Lietuvą, tik tada at
siminė prisiųsti ir sąvo pripa
žinimų, Tai> matak garbus skai
tytojau, kokį teisingumų ir ko
kių teisybę vykino senovėje ir 
kokių teisybę parodė musų late 
kais Romos neklaidingieji po
piežiai,

Q pažvelgus šiandien į Ispa- 
ftijų, kų mes matome? Kokių 
teisybę ir' teisingumų popiežius 
vartoja Ispanijos žmonėms? 
jisai laimina ir pinigus duo
da frankistams kariauti prieš 
teisėtų Ispanijos valdžią, dėl 
to, kad frankistai pasižadėjo 
apginti Popiežiaus galybę, jo 
vyskupų ir kardinolų dvarus, 
vienuolynus ir didžiausius tur
tus, ir sykiu turtuolių kliasą.

Mes, lietuviai katalikai, tikė
jomės iš vyskupo Reinio išgir
sti visai ką kitą. Mes tikėjo
mės iš jo išgirsti, patriotišką 
kalbą pažadinančią mus prie 
palaikymo lietuvybės, palaiky
mo savo kalbos bažnyčiose, sa
vo lietuvių kalbos giesmių ir 
t,t, Jam nebuvo reikalu ya|iuo, 
ti iš Lietuvos mums pasakoti 
tokių dalykų, kutiuos.mes gir- 

. dime kas nedėldiepį,
įmonių buvo, galima sakyti, 

pįlua bažnyčia. Tačiau pro* 
centų sudarė moterėlės ir mer
ginos, Vyrų buvo labai mažai, 
Na, reikia pabrėžti, kad p, LJ 
Dimša ir p, Gurihskas stato* j 
vavo visus šv, Jurgio pampi-., 
jos .vyrus,

Pamesta
• V tu L-.'-oy?" ’
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Help W«nted—Malę
Darbininką Reikią

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
vernai. 5617 West 63rd Place.

■H»"W

Financial
Finansai-Paskolo#

INVESTUOKIT dabar
i Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargepo kaįnomis te 
dalyyaukit nepaliaująmai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose .
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami , 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti Jusu 

investmentų problemas .
Telefonųokit ar rašykit apolntmentui 

A. C. STĘRLING
Management of Investment and 

Trading Secilrities Accounts.
208 So, La $al|ę S|.

Saite 788, Chicago, IR.
Tel. Ranaolph 6646

wm'TT'i-Tr'u ' u 1 "i m i r. jj iiiįij.»iu.wwi',i,i 1» '

DĖL PASKOLOS ant pirmų mar- 
gičių kreipkitės į Lithuanian Build
ing, Loan and Sąvings Association 
(Naujienų spulką), 1739 South HaL 
sted St. Duosime ant gęrų Jšįygų.

A. Rypkevičia, sekrętonųs.

Kas . piknike,
rugp, g d.' 1887* Sunset darže 
per klaidų paėmė nuo platfor
mos /^enith’h Radio.

Kas matėte kur nors nešant I
ar į vežimų kraunantį malonė
kite pranešei į “Naujienas”, 
Canal 8500, pikniko komisijai./ r

"- 1,1 TV

1 * “Teisybės vykdytoja”
Na, ar taį toRių pądėtį vy- Toliau, jisai bekalbėdamas 

skupas Reinys dabąr vadiną' prisiminė, Rad Roftios katalikų 
“palaimą” Lietuvai? Ąr galima 
sakyti tikram patriotui lietu
viui, kad lenkų primestas lie
tuviams Romos katalikų tikė
jimas atneše jiems kokią ten 
palaimų ir |ąi dar didelę paląi- 
mų? Lietuva ir lietuviai per tų 
prakeiktų lenkų .tokių didelę 
“palaimų” panešė nesuskaito
mus nuostolius, nustojo savo 
nepriklausomybės, pražudė di" 
deliausius plotus savo valsty
bės žemių, didžiuma lietuvių 
sulenkėjo ir virto savo tėvy
nės didžiausiais priešais ir Iš
davikais. *

(Tęsinys)

Lietuvos, žmonės upelius aša
rų praliejo, nešdami baisų len
kų kunigijos uždėtą baudžiavų. 
Na, ir tų visą, matyt, vysku
pas Reinys skaito didelę palai
mą Lietuvai!

bažnyčia buvusi didžiausia tei
sybės ir teiąingumo vykdytoja 
per praeitus ąipžius;, tpip pat 
ir dabar tokia esanti, jr dėl 
to, kvietė ištikimi aveles prie 
jos laikytis, Apie tai kiek °tei- 
sybėą” ir “teisingumo” laikė
si RomoS katalikė bažnyčia pra
eityje ir dabar,, tai butų galL 
ma didžiausių knygą prirašyti. 
Tačiau, -nors trumpai prisimin
kime kiek tos vyskupo Reinio 
menamos “teisybės” ir “teisin
gumo” laikėsi Romos katalikų 
bažnyčia reikalą Lietuvos. Nuo 
pat to laiko, kai . turkų sumuš
ti neva Šventos Žemės vaduo
tojai kryžeiviai atsibastė į Pa- 
daugmvj, ir pradėjo ugnimi ir z
kardu skelbti šv.- Romos kata
likų tikybą, tai Lietuvos kuni
gaikščiai ir valdonai šimtais

1
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y Miscellaneous

‘įvairus 

Tel. Victory 4965
stogdengystb .

Mes dengiame ir pataisome visokio? 
rųšiea stogu?, taipgi dirbame blėtįe? 
darbu?, Lengvo? išlygos, jei pagei
daujama,

BRIDGEPORT ROOFING CIK 
ą?i6 So, Halsted. Street

----- —. ..............t . ----------- -----------------

Situation Wanted
Darbo ieško

SUSIRINKIMAI
I ’ III 11)1 1,1 .1. .u

D. L, K. Vytąuto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugpjūčio 17 dieną, 7:30 vab, vąk,\ Ch, Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 31188 So, Halstęd St. Sųsurinkiinaa 
yra svarbus, todėl kiekvienas būtinai privalo atsilankyt. Ku
rie esate pasilikę su mokesniais, kutinai pasirūpinkite ap
simokėti, ' K„ seRr,

I,.,.'- U-gSJI. l-agTJ.'A-.,.',.;,-". ,U,"M!»ubvw>*S8r;:z,

GRAŽUS IŠSIUVINBJIMAS ARRUSAMS

, KITCHgN TQWĘŪS PATTERN 1^40
No. 1540—Gražiai išsiuvinėtį ąhrusaį vienos spalvoj ain

iais, mėlynais arba raudonais. Taipgi galimą išsiuvinėti mar
gais siūlais. ■ r

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1789 So. lUlrtod s*-. Chicago, III,

Čia pledu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Var<tea te pąvardč

Adresą?

Mieątaa te valstija

Naudokitės Proga!
Apie penki tukatančlal lietuvių --vyru ir moterų — nrįklaųao 

Onegos lietuviu hm*. & UfWUė Y™ BftWrtfatate
. kuhmus organteaeua, IMata*. lt»oje — 16. $10, $16 per savaite. IV 
mteltaė WMW? grebliai, vefcmąa, kyletkai. Dabar navui nariai 
priimami nuo 15 w 48 wu am?iau»- Parbaigus s|ąm valui bus prte 
ta«mi įtartai tiktai teį m- Ir tatojimua bus kur kas aukštesne 
Naudokitės prega, rašykitea dabaft

Mėnesiniai mokesčiai Braugiian yra; 50c. 75c., $M5 — Mgftl 
priklausomą skyrių-. Įstojimas einą paša* amtem Nauji nariai leira- 
te Draugijoj; iki gruodžiu (December) U 0 m., gaus tikietą ver
tės 13,50 veltui i Draugijoj Kuukursų Bank tetą, kurte įvyks gruodžio 
11 d. Oiyffipic Bali Itooim įsirašyti toaugijcm galima per musu ken- 
kuraantua> per Draugias nartus arb« tiesiai Draugijos ofteey

Draugiios ofisas atidavus* ketvegate — ® ryto iki 8 vai, vakarui 
pagedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir pedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis; gerame svei
katos stovyje^ yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAŲ, 
GIJQN.

. .. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS;

, • 1739 So. Hąlstcd St. (2-ros lubos)

Katalikas, 
.(OMAS) .

... .      , , . ■ , . .y , . ,    ■■ .11 ■ ■ -<» U- I ■ >■!

Automobiles
AUTOMOBILIAI. pigidte Visų įš- 

dirbimų. Garantuoti. $25 ir iki $70Q. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai, 

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės.

Berwyn, 2 blokai į rytos ,riuo Harlem. 
Lietuvis seismanas.

r———————   .ųiyi.   "   r"'>.'..........

1930 BŲICK SEDAN; $99; ^mo
kėjimas arba' mainai; Nėwberry, 

,1035 North Clark Street,

, Policija“ valiai' kamantinėjo 
šimtus įtartinų Chicagos juoef- 
veidžių apię išgedinįmų me
tų gražuolės Afirginin Austin, 
Washingtoq viešbutyje, netoli 
Washington ip La Šalie gatviŲ, 

Nežinomą^ juodvotelU pikta- 
daris įsigavo į merginąs teąni- 
barį per la'pg^.,;; nuo gretimai 
stovinčio Lhicago Federation of 
Musicians namo stogo. Plyt^ą* 
liu skaudžia^.sudaužė merginos 
■galvų., O -"jo-“

w

:ų, .r, ■ i. ■ • f

te
( rugp., 12 dieųfc; 4 W PU . 

pietį’; 1937 87 m, ,
amž., gimęs Blltimerė, MJ, .

Paliko jijęhąnie nųliųjime 
motiną Viktoriją, tęvą Frąnęįš- 
kų, 5 sesertes Emiliją te 
rį Stanley ^Čkųs, b Šeimy
ną, Francesį mp švagerį pęęj 
Winkle,' Aųną ^ • ŠVOgmį Janu
šauską, Mągdąiew te Valerija, 
gimines ir draugus, q IJetųyo.-. 
je 2- močiųteWtte4es'

■ PrikldusĮ;,^
Club. ;W.V •' C; ‘ ’-C-te?''' .. . ' ■ » ■.'»<.*' ' ' ..

Kūnas pašarvotas 4602 00, 
Fairfield Ąye, Tel, Ląfąyęfte 
1340. Laidųtuvėą įvyks

I rujrpiučio 18 d-, OlOO vai, ryto 
iš namų i Šv, Onos pąrąp, baž- 

: nyčią, Califomia te Jftth gat,, 
kurioje atfcibtfą gedulingos pą-. 
maldos už veliamo Mel^ a iš

Į ten bus nulydėtas j $y, Ka?L 
i miero kapinės, - - '

Visi a. ą, Jquq . StaimUo gir s 
minės, drąųg^i te pažlatemi 
esat nuoširdžiąį kviečiami da^ 
lyvauti laidbtiivęae ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą te 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam®, z
Tėvai, ąeąeęys, švo,gerjąi ir

• ir kitos gįnuneš.
Patarnauja laid. dir. J. Liu- ‘ 

levičius. Tel. Lafayette 3572

IEŠKAU bilę kokio DĄRBO. Esu 
atvažiavęs iš West Frąnfcfort, III., 
ir kadangi nieko nepažįstu, tai labai 
sunku darbas gauti. Esu 45 metų- 
amžiaus. Taipgi norėčiau ir sunrii 
suieškoti darbą, kuris yrą 17 metų 
amžiaus.

A, RADŽIŲNA&
854 N. Campbell Ava,, Chiago^ Ilb 

j ig m w tw> i ? 1, ■aa1*

Help VYante^-Feiniile

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

- Šagipaw 7707.
i, . ff'-ggar.'

SALESLAPY prie kautų ir kailių 
Aukščiausia alga te komįšenas.

•. MAŲRICE cloak cq. 
4720 So- Ashland Avenuę. ( 

Yards 2934.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
patyrusį virajar 8 šeimynoj; savas 
kambarys; Buekingham ūO7Q.

' i ' ■ ,
• > —-rrrrr, ■■■■■Į*-«--y.-* ■■ n . '.u, .a rr

REIKIA Svarios męrginos, pąty-: 
rnsios bendram nahtOarbui. Vaka-

Regenį u

■ \ftHKA^N^-Wrgina. dirbti į 
taverną už bara. Turi būt patyrusi; 
gera mokestis, 4814 So. Ashland 
Avenue, ■ r "-

.ji; . w ■ !^f!S'yw

MERGINA arba jauna < moterių 
barnų darbui dviejų mažu, vaikų 
priturėti ir mokanti virti. Eiti narna 
vakarais, žagiąs dienas i savaitę, 
Nėra skalbimo,, Pašaukit po gegių; 

! . /'v;Cc Hemiack .U58.

1 REIKIA MOTINAI pągelUininkės; 
lengvas namu darbas—hute, 

Novakt Nevada 4299,

Kruse

Pradėjo 
Suvažiavimą

ManptoRe Purka lietuvių 
parapijas salėje vaknr atsida
rė Amerikos lietuvių katalikų 
Moterų Sųjungoš stivažraVi- 
piąs. ' RosČdžiąį buvo pradėti J 
mįšioniįs, kuriose dalyvavo,.^
vyskupas Reinys ir visa 
Chicagos lietuvių kunigų.

MARTIN KAIRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpjūčio. .15 .„.d,,, 9<00 valandą 
ryto 1937 m-, sulaukės 60 me
tų amžn gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį . Arinį po tėvais 
Sįehupp, 8 sūnūs Fred Henry 
ir Qtto 5. dukteris Ąnna Ro- 
?ąk,. Marie1 'Ųarrpn, LilPan 
Rendriekson, Ėsther ir Laura 
June, 
j Kūnas .........
kQ$$MoįėA 535$ Bo. Ashland 
Ąve, Laidotuvės įvyks serędoj, 
rugpjūčio 18 d', 1580 vai., po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas I Concordią kapines.

Visi a- a- Martin' Kairis gi
minės, dr^lgąi ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuose ir suteikti 
jam 'Paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Moteris, Supai, Dukterys ą* 
Giminės. 1 f •)

Patarnauja ląid. dir. Kruse 
Undertaking Cq., Tel. Republic
0078

Musical Instruments
' Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S
MUSIC SHOP

914 W. Maxwell St.
8 blokai j vakarus nuo Halsted St.
Mažas trąp • drum jren- $22.50 

gimąs........ ------- -----
$125 naujas Martin $65.00 
.TRUMPĖTAS ... ..... .

STYGŲ BASAS ..., $75.00
$90, TROMBONAS 835.00 

su keisu ...............
$18 SMUIKAS su keisu, $6..5O 

Šinicd^s
$8.5,0 • NAUJAS "GITARAS $3.50 

už .. ........ .............
1QOO ’ Inątrųmentų pasirinkimui.

S.enąs jūsų instrumentas i mainus.
.............  „I,.. . ■■ .. III .,■■■■» II ■■■. II

Kirniture & Fistules
Rakandai-Įtaisai

Building Material
Statybos Medžiaga

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČĘ- 
RIUS 1937, visokio didžio ąų Coi) 
Bąksais te ąinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bite kurio btenio iškai
tant svarstykles, registerius ir ųie 
baksius. Cašh arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. .

3. Ę, SOSTREIM A SONS 
1915 SO, STATE STREET 

CĮĄLumęt U8UU,
• ■ •* ■ ‘ ' 'f

PARSIDUODA FRIGIDAIRE, ge
rose sąlygose. Kreiptis 4877 Broad- 
way.

Musų 350 Pėdų Ver* 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI
VISUS MUSŲ ■
MATERIOLUS

’ Hs .t

Naujos r’ lemos—-1000 $21.00
pėdų .................. .

2x4, zxo, 2x8, zxiO, 2x12 27.00 
-r-M. PŪU.

gaujas piyvvuuu, visų įmerų 
urkušaų avad. pėua

Insmątmį noaru, kvad, pėda
Nau piašter board » 

kvad, pėda . ............
Naują wallte>ard, visų mrnrų 

arkušai, kvad, pėda ... ....
Nauji cedąr stulpai, 7 pėdų 

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

viena *■ .
108 kvad. rull roofing, fwsts 800
Geriausias naujas wire fenaing 2į^jc

malevų

,c

I1/}0 
2ę 

*yac 
w 

2.25

. '.I, l!..yVTT,jmL,L^llU.M.. '.lAJ-LU- 4

Business Chąnces
Pardavimui Btanląi

TAVERNA PARDAVIMUI. Geras 
kampas, peri fikčenai, Nebrangiai. 
Matykite po.7 vai, vakare,

' 8991 Archer Avenue.
į įiU<Į*jĮ.y ,a .įMsįį-j! Į,""i

PARSIDUODA Saldainiu Rautas 
ir naujas trukus, Biznis išdirbtas per 
dešimti meta- Matykite po 4, 

4459 So, Calitornią Avė.
. .> t .. . j . .t ■■"—™ -1-.

PARDAVIMUI maža saldainių 
krautuvė, uždėta 4 metai atgal. Pa
aukosiu iš' priežastine ligos, 7103 S. 
AVęsterp Avenuę,
g_______ _ IT - ..

Reni Estą te b or Sale
Naminėm Pardavimui

H*

ffęlp
YRĄ darbų VYRAMS te mote

rims? vaikinams te merginoms—tate 
rikunse, bekernėae, maMnšapeae te 
spaustuvėse, 

1UHUVL. EMHŲOYMENT
1§4 ,W, washmgto.n, a aukštas,

•Npinky Kei

K Wanted-Male
Barbininku Reikia______

gEIKĄLlNGĄč . senąs žmogus 
prie namų gyventi ant vietos kam
barys, valgis ir mokestis. Darbas 
lengvas, turi būt negirtuoklis.
1458 Wcst 15th St. Tel. Canal 9719

Anglyą

Mine

WILMINGTON 
anglys . ■> 

)■ <|)6«QCI 
&7S 

. 6«00 
6*00.:y

Run

Nut
: •: Screenjngs 

pirkit DABARll VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES 

NĖS KITA MŠNE8’ 
pristatymas miest: 

PRIEMIESČIUOSE
5 IR

Urbą Flower Slioppe
I Gėles taintieum-^Vestuvėms 

—Bankįętame—Laidotuvėms—I Pąp.uošįmąins
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

....... ■■■■■■■  ............. Hii.III.iii.RW1.* H'U!.'l.""l^T’lT»'y.'I",N.WI|W|II>m.

I fiVFIKK
LUVEIMU Visas Pasuųho pnjjg 1

KyiETKININKAS
' Gėlės Vestuvėms. Bąnkietams

y ir Ta grabams
3316 $.<>,_ HaUted •• Street

Tel. BOULEVARD 7314

PAUL M. 8MITR anri.COMPĄNY 
Real Estate, Loans and Insurapee 

Tel. BOŲLEVARD «8QQ
Perkam, parduodam ir mainom na* 

mus, jotus, biznius te f urmas; ipšim 
rlnarne namus, rakandui ir auto» 
mobilius, Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui u? 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės; ■

4051 SO. ĄSHLĄNP AV®.
OfiąfKi g-ros lubos aų J, J. Grish

!V.I. ... 1ULM1 !U, JtWRVW,'WIU1LWM.W

ATYRAĮ BIZNIERIŲ t 2 aukštų 
muro kamninte namas su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dali įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais. Ir’ 
šiaip kitokiu bąrgenu.

Z. g. MJCREVICE AND CO.
• , 6816 So. VVestem Avenue 

Hemlock 0800
rr

BRIGRTON PARKE netoli Lietu
viškos Bažnyčios, 6 kamb. namas, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 
Savininkas mainys ant lotų arba 
biznio, Perkant,-įmokėti $500, kitus 
kam rendą- Turime daug visokių ki
tokių bargęnų namu te farmų,- * G. p. SUROMSKIS, 

250Ž Wesf 69th štreęt 
Tel. Gtovebill 0306.

PARSIDUODA prieinamai 2-jų 
fintų freiminis namas; kampas; ge
ra tranaportaciia. 700 Węst ?Ų pi.

BIZNIO REIKAUU UŽEIKIT

Juozapas Ašakas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų, Duodu informacijas tak
su ir namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo yendaunin? 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
ypšminėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PRDPERTV OWNERS ASSOCIA- 
TION OE BRIDGEPORT 

ąaoą Są, Lituanica Avenųe 
Tai, Boulevard 8450

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Farms for Šule
Ūkiai Pardavimui

IpArMOš ant .arba arti dąilįų eže
rų Šiaur-Ryčių • Indianoje, pigiai 
Ųėl platesnių informacijų rašykite1.

Box 355N. Fort Wayne, Ind.

lip, pėda ..... ...... .............
800 galionų vidaus ir išorio

$2,o0 maleva-r-visų spalvų
galionui ,.................

Vonios, geriausiam stovy
viena ................. ....... . .

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

Nauji plieno sash, Š6.00 
vertės, vienas .......

Lath>>) ryšuliui
RAKANDAI

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

Sulankstoma lova su matra- 
sų, pilnai Įrengtą .

Naujos Studijom Sofos 
Spec. vertės .............

Geriausios naujos metalinės 4>95 
lovos, spec. vertės

Lovom CoiJ Springsai, $10.00 4.95 
vertės ...... .. ....... ......
1,000,000 pėdu GERO, 8YEJKO

VARTOTO LUMBERIO —
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI! \

KING MIDAS
TRADING POST

2221 S. Ashland Avė.

5.00
2.50 
*.75 
*5£

4.95
4.95

*6.95

Vartotas Lumberia—
LANGAI r. ŠŠPO8 ir FIK6KRIAI. 
' * Per sekančias dvi savaites

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

tokia kaina, kokią norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co.
, 1701 WEST CRRMAK RGAD 

Tek 8EELEV 6761

Tabako Krautuvė
Tobacco Store*

MAK KOHN—Turim rusišką, ton / 
kišką tabaką. Pypkes, cigaretes, ei- 
mruą. Kviečiame I musų krautuvę.

«n Hateted Tai, Ganai 9845

įgUUummmnmUouumummmmm'omMui'UHuimmt

G ARSINKIT 
(SAVO 
ĮBARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ < 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TVOJAU i 
CANAL 8500 j 

: Musų apgarsinimų kainos g 
prieinamos. U$ pakartoji- | 
nius ' duodame gerą nuo- F 
laidą. =

.



. imliu nulius, ruęp. jų, -1304
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MANKUSKIO ŽENYBINIS GYVENIMAS IŠ- 
. TIKRŲJŲ NE ROŽĖMIS KLOTAS

Žmona truputi persmarki jo ramiam 
temperamentui

PQ stikliukų-Taip, ženybinis gyvenimas tojo ištraukti 
Bridgeportiečiui Antanui Man- kitų. Mankuskis nei nepajuto, 
kuškiui viena bėda paskui ki- kai abu jau buvo Indianos vė
tą. Užvedęs divorso bylų ap
skričio Circuit teisme, jis 
skunde rokuoja vargus-varge- 
liūs, kuriuos turėjo pergyven
ti, surištas “neatinezgamu ma
zgu” su Lena .Soteikis, 26 me
tų, nuo 2901 Emerald avenue.

pirmiausiai, sako, Mankus- pavardę po vedybų dokumen- 
kis jis buvo priverstas susi-1 tu, tai žinina tuoj panaudojo
tuokti, o susituokus jam šon
kaulius pagaliais^ gelžgaliais ir 
prosais laužo ne vien žmona, 
bet ir jos motina su broliu. <

Sako Mankuskis: birželio 
18 d.; 1936 metais Lena Sotei
kis jį nugirdė. Rytojaus dienų, 
kai jis dar nebuvo išsiblaivęs, 
moteriškė atėjo į jo namus ir 
ištempė pasivažinėti taksike- 
bu po miestų. Kelyje jie sus- 

dybų “fabrike”, Crown Pointe.
Tai buvo apie 5 ar 6 valan

dų ryto?’ Susiradusį teisėjų, 
Lena Soteikis nusitempė Man- 
kuskį pas jį ir įsake teisėjui 
atlikti ceremonijas. Kai Man- 
kuskis atsisakė .padėti savo 

spėkų. Bet jo nęprivertusi pa
sirašyti. “Jis padėjo tiktai 
kryžiukų.”

Po vestuvių abu grįžo namo. 
Mankuskis paprašė “žmonos” 
eiti namo. Toji atsisakė ir pa- 
grųsino, kad jos motina ir bro
lis jį užmuš, jeigu Mankuskis 
negyvens kartu su ja. Bet už 
kelių dienų ji sutiko “pasi
traukti” už $1,500 atlyginimo.

OP"* "* "P'lKatės. Akompani- 
mento Rezultatai

■ ” , — . s -.>• >

tina ir brolis jį sumušė už at
sisakymų pervesti žmonai sa 
vo nejudinamų turtų. -

Kai Mankuskis bandė gintis, 
tai buvo pašaukta policija. 
Žmona jiems pasakė, kad 
Mankuskiui galvoj negerai^ ir 
tie uždarė jį kelioms dienoms 
beprotnamyje. Mankuskis mat, 
nemoka angliškai kalbėti ir 
negalėj o pasileisi nti.

Taip, aiškina, Mankuskis, 
jo vedybinis gyvenimas yra 
vargingas. Per advokatų Da- 
niel A. Covėlli jis prašo tei
sėjo Finnegan išduoti jam in- 
džionkšenų prieš smarkių 
žmonų, o ilgainiui ir perskirti 
divorsu.

Mankuskis gyvena ties 2907 
So. Lowe avenue, o žmona L. 
Soteikis- ties 2901 Emerald 
avenue. -------,--
Pavogė $1,100 Iš Alinės

Pasirėdę darbiniais rūbais, 
bet stipriai apsiginklavę, du 
banditai užpuolė Dad’s Ta- 
vern prie 13549 Brandon avė. 
ir pasivogė $1,100. Banditai 
pozavo pirkėjais. į

Traginga Tikybinių 
Apeigų Pabaiga

moteVienas vyras užmuštas, 
riške kritiškai sužeista

Dainininkė Mary A. Pisto- 
rius, 126 Maplę avenue, Oak 
Park, miklino- savo balsų. Dai
navos! gerai tol, kol neišgirdo 
netikėtų “akompanimentų”. 
Tas akompanimentas neskam
bėjo labai prielankiai p-niai 
Pistoricnei. jai, pasirodė, kad 
akompanistas bando kaip ir 
pasityčioti.' Patyrinėjusi, ji at
rado, kad akompanistu buvo 
kaimynės Mrs. Irene Virtue 
katė. Jų pagriebusi, p-nia Pis^ 
torienė išmetė? per langui

. - . X , : O " < • v
Savininkė p-nia > Virtųe už

protestavo ir prasidėjo jau ne
be vokalis, bet kumščių kon- 
testas. - •, \

Jį pralaimėjo —. p. Pistorie- 
nė. Ji turėjo sumokėti, $200 jia-
bau-dų Oak Parko taikos tei- visas puses keli vaikai buvo 
sėjui už betvarkės kėlimą. skaudžiai sumindžioti.

Vakar anksti rytų Nprthsįdės 
italų parapijos religinių iškil
mių pabaigtuvėms turėjo būti 
išsprogdinta fejerverkų bomba. 
Uždegta: bomba nešovė oran, 
bet sprogo padegėjo rankose, jį 
užmušdama ir sunkiai sužeizda- 
ma netoli stovėjusių moteriškę.

Užmuštasis yra Niek Mastan- 
dred, 42, nuo 1420 W. Ohio 
avenue, d sužeistoji — Fay 
Uzzo, 23, nuo 940 Cleyęland. 
Bombos skeveldros išmušė jai 
akį ir sukapojo veidų. Užmuš
tam Mastandred’ui buvo nu
plėšta' ranką.
Iškilmės įvyko St. Philip Be- 

nizi katalikų parapijos bažnyt- 
kiemyje. Bombai sprogus, kilo 
panika, ir žmonėms bebėgant į

Calif or ni j o je Mirė 
Chicagietė 
M. Rojalis
Kūnas gabenamas Chicagcn.

Chicagietė p. Josephine Pik- 
tužis, .4407 South Union avė./ 
gavo žinių iš Californijos, kad: 
rugpiučiO 10 d., Rodondo Beach,' 
mieste mirė jos giihinaitė Ma
rijona Rojalis.

Velionės kūnas dabar yra 
kelyje Chicagoh. Bus atvežtas 
turbūt Šiandien.-

• Plačiau- apie velionės mirtį 
ir apie laidoįi.vęs bus parašy
ta rytojaus “Naujienose”. P-s 
Piktužis ■ telefonas yra Yards 
5146,

Senas Petras

Čekoslovakai
Grant Parke

Chicagos čekoslovakų orga
nizacijų pastangomis, buvo iš
rūpinta proga čekoslovakų

'pentriĮ. X>istrfct ChechošloVak 
Sįngers chorui dalyvauti Grant 
Parko koncerte. Choras pasi
rodys Šį ketvirtadienį, kartu 
su Cayallo dūdų orkestru. -

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA.

. Pradedant- su LIEPOS 4 • 
diena fr baigiant RUGPIŲ- -

* Č10 31 diena Naujienų ' 
\ .Rąjtine bus sekmadieniais ,

‘ PRARYTA. .

Kasdien TaŠtin? atdara nuo 
8 ryto iki B vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ •■-v
ADMINISTRACIJA.

rPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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REKORDINIS KVIEČIŲ DERLIUS —Texas valstijoje ir kitur," kur. auginamą 
kviečiai, ūkininkai šįmet susilaukė rekordine derliaus. Nuo akro žemės gauna puo 25 

iki 50 bušelių grudų. Kainos už kviečius aukštos-^apie $1.12 už . bušelį. Paveikslas 
. Avine 'Phblbparodo moderniškas ūkio mašinas renkančias derlių




