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No. 194

Šen. Black Patvirtintas Augščiausiojo Teismo Teisėju
Senatas patvirtino

Black paskyrimą
Senatas patvirtino šen. Black nominaciją 

63 balsais prieš 16
WASHINCTON, rugp. 17.— 

Senatorius Hugo Lafayette 
•Black iš Alabama šiandie liko 
patvirtintas augščiausiojo teis
mo teisėju. Jo nominaciją pa
tvirtino senatas 63 balsais 
prieš 16. ,

Būrelis atgaleivių senatorių 
dėjo visas pastangas sutruk
dyti patvirtinimą jo nominaci
jos. Jie .dagi buvo iškėlę kai
tinimą, kad- jis buk buvęs re
miamas Ku Klux Klano.- Tą 
kaltinimą ypač pabriežė ,New 
Yorko senatorius Copeland’ ku
ris ateinančiais rinkimais bus 
suktos Tammany Hali kandi.-, 
datas į New’ Yorko mėru^. Bet 
rimtų įrodymų nė vienas kal
tintoji/ nepridavė. . z ‘

Kiti atgaleiviai reikalavo su
grąžinti jo kandidatūrą dar sy
kį apsvąrstyti teisminiam ko
mitetui, nes tada jie, girdi, 
pristatysią liudytojus apie ąen. 
Black priklausythif^ KtT Klux

Teisminio komiteto plrmi-

prikaišiojo 
jo žydišką

atgaleivius

pirmiau tųkiu pat piktumu 
priešinosi Butler paskirimui 
teisėju dėl jo priklausymo ka
talikų bažnyčiai ir 
teisėjui Cardozo 
kilmę.

Atmetus visokius
siūlymus, senatas ėjo prie bal
savimo ir didele dauguma _ bal
sų patvirtino šen. Black paski- 
rimą augščiausiojo teismo tei
sėju.

Šen. Black senate tarnauja 
dešimtus metus. Jis yra kar
štas rėmėjas prezidento Roosė- 
velto naujosios dalybos, yra 
pirmininkas darbo komiteto, 
pereitame kongreso posėdyje 
pravedęs labai plačius tyrinė
jimus taip vadinamo “lobby” 
veikimo ir iškėlęs aikštėn kaip 
didžiosios korporacijos bando 
paveikti kongreso narius. Be 
to jis yra autorius biliaus, kiu
ris buvo pasiūlytas pereitame 
kongreso posėdyje ir kuris sie
kėsi įvesti visoje šalyje 36 vai. 
darbo savaitę. ; ’

Šen. Black užims • vietą pa-,

>2/>

TARPTAUTINIS KVARTALAS — Paveikslas parodo spygliuotų dratų tvorą, kuri 
skiria Šanghajaus svetimtaučių Jcvartalą nito kitų miesto dalių. Konfliktui kilus tarp 
Kinijos ir Japonijos, Jungtinės Valstijos ir kitos stambios valstybės pastate kelis pul
kus kariuomenės kvartalą saugoti. • Acme Photo
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Amerika siunčia dar 
1,200 marinų į Shan

ghai

Mirė Vokietijos jun 
kierių vadas

“Mes kariaujame už 
Jungt. Valstijas ir 

visą pasaulį”

Didelis mušis
dėl Shanghai

Japonai pradėjo smarkų ofensysą prieš 
(kiniečius visu Shanghai frontu

SHANGHAI, rugp. 17.—Ja- 
ponai šiandie pradėjo labai 
smarkų ofensyvą visu Shan
ghai frontu. Miestą gina 100,- 
'000 chiniečių armija. Japonų 
jėgos yra daug mažesnės, bet 
jie yra geriau ginkluotų be to 
juos remia apie 30 Japonijos 
Ičaro laivų. Be to kasdie at
vyksta vis nąUjų Japonijos ka
reivių. , ' ■
. Laukiama daug : smarkesnio 
karo dėl Shanghai, negu buvu- 
sis 1932 m. karas, kuris užsi
tęsė penkias savaites.

Kaip numanoma, japonai 
bando apsupti ne tik Shang
hai, bet ir patį Nanking. Tą 
pavojų chiniečiai nujaučia ir 
jau ruošiasi- iškelti savo sosti
nę iš Nanking’į Changsha. Val
džios archyvai jau liko į ten 
išgabenti.

Chiniečiams ginti Shanghai 
darosi sunku dar ir dėlto, kad 
jau pradeda reikštis didelis 
maisto trukumas, o prigaben- 
ti maistą dėl 3,500,000 gyven
tojų menkais keliais ir nuola
tos bombarduojamais geležin
keliais yra neįmanoma.

Nužudė nesveiką 
dukterį

ninkas AshuTšt betgi tokiam sitraukusio, dėl senatvės, atža- 
pasiulymui ” pasipriešino, nuro- gareivio teisėjo Willis Van De- 
dydamas, kad tie senatorių, vanter, buvusio suktų korpora- 
kurie dabar kaltiną šen. Black ei jų ir žemės grobikų vakari- 
priklausant Ku Klux Klanui,, nėse valstijose advokato.

Sukilėliai neatlai- 
džiai veržiasi linkui 

Santander

Chinija gavusi dide
lių kreditų Europoje

Prašo paskirti $500,000 ame
rikiečių iškėlimui iš Chini
jos. C

WASHJNGTON, rugpz 17.— 
Valstybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad valdžia įsakė dar 
1,200 marinų plaukti "iš San 
Diego į Shanghai apsaugoti 
ten karo užkluptus Jungt. Val
stijų; piliečius. Marinai išplauks 
už 10 dienų ir tik už 5 savai
čių bus Shąnghaįjuje.

Jis taipjau paskelbė
valstybės departamentas prašo 
kongresą paskirti $500,000 su- 
šelpimui ir evakavimui ameri
kiečių iš Chinijos. Iki pabai
gos šios, savaitės 
kelti iš Shanghai 
kiečių moterų ir 
guma jų išplauks 
laivais.

Bet vistiek Shanghai j u j e 
pasiliks 2,500 amerikiečių,
jų ten prieš karo pradžią bu
vo viso apie 4,000.

Valstybės departamentas 
taipjau studijuoja pritaikymą 
neutraliteto įstatymų, kurie 
uždraustų pardavinėti ginklus 
ir karo medžiagas abiems ka
riaujančioms pusėms.

■k

BĘRLYNAS, rugp. 17. — 
Ligoninėj Marienwerder mie
ste, Rytų Prūsijoj, sulaukęs 
82ąmžfeus^mirė vienas, iš 
žymiaiteiŠįv' Vokieti jos reakcio - 

znierių . junkierių ' (stambiųjų 
dvarininkų) vadas baronas EL 
ard.?von Oldenburg-Januschau.

“Senis o Janusas”,' kaip jis 
buvo ^inomas savųjų tarpe, 
buvo kraštutinis atgaleivis ir 
suvaidinęs žymią rolę Vokieti
jos respublikoje, ypač pokari-

Sa’ko Chinijos finansų minis- 
teris Dr. Kung.

ka(j niais laikais. Jis yra paskilbęs

Iš čechoslovakijos gavusi gin
klų kreditų, o iš Šveicarijos 
ir Holandįjos — pinigų.

šiaurinėj 
išsikėlusi

tvirtina,

HENDAYE, Francijoj, rugp. 
17. — Sukilėlių pranešimas sa
ko, kad jie neatlaidžiai veržia
si linkui Santander, 
Ispanijoj, į kur yra 
Baskų valdžia. ' *

Sukilėlių strategai
kad jie paimsią miestą už sa
vaitės laiko.

Linkui Santander sukilėliai 
veržiasi penkiomis kolumnomis 
ir užėmė svarbų industrinį 
miestą Reinosa, kurio gatvėse 
ištiko labai svarbus mušis.< 
Vienoj vietoj sukilėliai yra už 
30 mylių nuo Santander.

Valdžios pranešimas nieko 
nemini apie Reinosa, bet pri- 
sipažyšta, kad lojalistai kiek 
atsitraukė, sukilėliams nepa
prastai smarkiai lėktuvais bom
bardavus lojalistų pozicijas.

PRAHA, Čechoslovakijoj, y. 
17. — Chinijos finansų mini- 
sterio Kung sekretorius Chen 
paskelbė, kad Chinija gavo iš 
Čechoslovakijos valdžios $49,- 
800,000 kreditais Skoda ginklų 
dirbtuvėj. Derybos buvo veda
mos kelias dienas.

ZURICH, rugp. 17. — Chi
nijos finansų ministeris Kung 
susitarė apie Šveicarijos ir Ho- 
landijos bankų paskolą Chini
jai sumoje $22,965,000 Šveica
rijos frankais. Užstatui už pa
skolą Cfyinija depozituosianti 
sidabrą. v

Kung lankosi ir kitose ma
žesnėse Europos ^valstybėse, 
ieškodamas Chinijai kreditų.

tikimasi iš- 
1,400 ameri- 
vaikų. Dau- 
komerciniais

dar
nes

Pasismaugė kalė
jime

WASHINGTON, rugp. 17.— 
AAA įsakė žieminių kviečių 
augintojams sumažinti kviečių 
sėją 20 nuoš., jei ftbri gauti 
pašelpų eihant žemės našumo 

♦ apsaugojimo programų. <

Nulinčiavo negrą

v už
ir

CHESTER, Ilk, rugp., 17.— 
Vincent Yankavich, 30 m., iš 
Rockford, kuris pereitą vasa
rio mėn. buvo nuteistas už mo
tinos nužudymą, rastas pasi
smaugęs vietos kalėjime. Po 
motinos nužudymo jis buvo 
pripažintas nesveiko proto ir 
todėl bu"vo uždarytas šia'me ka
lėjime.

savo išsireiškimu, kad “kari
ninko ir dešimties karii^ užtek
tų naikinti parlamentarinę val
džią Vokietijoje”. Tai jis pa
sakė prieš karą, bet tai pilnai 
išsipildė, kada jis su baronu 
von Papen 1932 m. sunaikino 
Prūsijos* demokratinę valdžią? •

Janušas buvo taipjau suma
nytojas projekto nupirkti ir 
padovanoti Hindenburgui dide
lį dvarą,., kad tasis pats pata
pęs stambiu dvarininku geriau 
suprastų dvarininkų interesus 
ir juos stropiai, kaipo respub
likos prezidentas, gintų. Ir tik
rai Janušui pasisekė papirkti 
Hindenburgą.

Tečiaus su dvaro ' pirkimu 
buvo ir vargo. Dvaras turėjo 
kainuoti 1,000,000 markių, bet 
dvarininkai, dideliam Hinden- 
burgo pažeminimui, sudėjo tik 
50,000 markių. Nerasdamas ki
tokios išeities, Janušas atsi
kreipė prie fabrikantų ir ban- 
kierių, ir tieji sudėjo trūkstan
čią sumą. Dvąras buvo guo
tas ne pačiam Hindenburgui, 
bet užrašytas jo sunui, kad ne
reikėtų mokęti paveldėjimo 
mokesnių seniui Hindenburgui 
mirus.

vedame viso pasaulio karą už 
demokratiją; mėą kovojame 
prieš nepasotinamus Japonijos 
norus ginklo pagelba valdyti 
pasaulį ir mes kariaujame net 
už Ju*ngt. Valstijas.”

Taip pareiškė Chinijos fįnan.- 
sų ministeris Dr. Kung, kuris 
lankėsi daugely valstybių ieš
kodamas paramos ir kreditų 
Chinijai ir dabar ruošiasi iš
vykti į Italiją,. iš kur išplauks 
namo.

Dr. Kung gavo kreditų gin
klams pirkti čechoslovakijoj. 
Bet kadangi Austrija gihklų 
negamina, tai buvo tartasi apie 
praplėtimą prekybos tarp Au
strijos ir Chinijos.

“Chinija yrą taiką mylinti 
šalis ir mes darėm viską iš
vengimui karo su 
Bet Japonija norėjo 
ti į karą su sovietų
ji sakė, vesti, pasaulio karą 
prieš komunizmą — bet mes 
atsisakėm. Ji norėjo paversti 
Ghiniją avangardu prieš Rusi
ją. Ir ji puolė mus, kada mes 
nesutikom tai padaryti,” sako 
Dr. Kung.

CHEYENNE, Wyo., rugp. 
17. — Sam Levin, 50 m., au
tomobily peršovė savo dukte
rį Saljy, 17 metų ir tada pats 
barS^ Nusižudyti  t 
žudęs tikslu ją paliuosudti nuo 
kančių, nes ji sirgo proto liga 
ir butų buvusi atiduota 
protnamin.

Duktė neužilgo mirė, tečiaus 
tėvas veikiausia pasveiks. Ko
ronerio jv?ry pripažino ir jį bu
vus pamišusiu dukterį žudant 
ir todėl neatsakomingą už jos 
mirtį. Jei vėliau pasirodys, kad 
ir jis yra pamišęs, tai bus už
darytas tame pačiame beprot
namyje, kuriame turėjo 
uždaryta jo duktė.

Suimti keli lietuviai 
dėl laikymo vogto 

turto
CHICAGO. — Policijos pa

sakojimu, Mrs. Kubalanza, 
5152 JSo. California Avė., kut- j ix • >3v. .pauivnua nve., ku-; Jis dukterų- fiamas prieš Kiek laiko bu

Žaibas užmušė 
gatvėje

be-

būti

rugp.

Japonija, 
mus įvel- 
Rusija —

CHEYENNE, Wyo.,
17. — žaibas vidurmieščio gat
vėje vietoj užmušė jauną žmo
gų, manoma, Robert Hardstone, 
24 m. iš Hamilton, O.

Chinija pasitiki savimi.
“Bet Chinija tikrai pilnai 

pasitiki, savimi”, tęsė Dr. Kung. 
“Mes esame labiau vieningi, 
negu buvome pirmiau ir Japo
nija išeikvos visas savo jėgas 
jei ji bandys užkariauti mus”.

TRUMPOS ŽINIOS
BEftEA, Ky., rugp. 17. — 

Opai Sturgell, 18 m., Berea ko
legijos studentė, liko 
iš pasalų vaigščiojant 
tu vyriškiu kolegijos 
Ieškoma kito kolegijos 
to, kuris jai grūmojęs.

vo apvogtas, pastebėjo Miss 
Jean Pocius, 18 m., nešiojant 
jos dresę. Mrs. Kubalanza pa
sekė Pociūtę iki jos namų 2036 
Coulter St. 

f •

Kitą dieną pastebėjusi, kad 
ir Jean sesuo Auna Pocius, 19 
m., taipjau nešioja kitą iš jos 
namų pavogtą dresę. Tada Mrs. 
Kubalanza kreipėsi prie polici
jos ir Pocių namuose liko pa
daryta krata.

Namuose buk rasta daug 
moterų drabužių ir liko suim
tos ne tik abi mergaitės, bet 
ir jų motina Petronella Pocius, 
40 m.

Išvežus drabužius, policija 
pasihko laukti namuose atei
nančių kitų žmonių. Taip be
laukiant policija suėmė dar tris 
moteris, ir šešis vyrus, jų tar
pe Pocienės švogerką Miss Pa- 
tricia Pocius, 44 m., 1830 So. 
Peoria St7 marčią Mrs. Annc 
Ponius, 19 m., sūnų Walter 
Pocius, 2039 Coulter St., Miss 
Laurice Borchianini, 23 m., iš 
Joliet, Bruno Jusas, 23 m., 2223 
W. 23 PI., Edward Baranski,li ušau ta

sp M- 22 m. iš Rockdale, Stanley Ger- 
parke. chus, 19 m

studen-

COVINGTON, Tenn., rugp. 
17. — Nętų’o Albert Gooden, 
35 m-, kūnas, suvarstytas kul
kų ir pakabtas, rastas po tiltu 
12 mylių atstume .nuo čia.

Negras buvo kaltinamas 
nušovimą balto policininko
šerifo buvo gabenamas iš Mem- 
phis į Covington teismą, kada 
šerifą sustabdęs kitas automo
bilis su 6 kaukėtais žmonėmis, 
kurie ir pareikalavę iš šerifo 
išduoti kalinį, ką jis ir pada
ręs. -

šerifas sakosi nė vieno lin-

Chicagai ir apielinkei {ades 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe- čiutotojų nepažinęs ir dagi ne- 
ratura Chicagoje buvo 77°.

* Saulė teka 6, leidžiasi 7:48. rį.
paėmęs jų automobilio nume-

. .... . —___

Madridas išvarys ci
vilius gyventojus
LONDONAS,, rugp. 17. — 

Ispanijos presos žiniomis, visi 
Madrido civiliai gyventojai, 
kurie nedirba karo industrijo
se, ar prie kitų būtinų miestui 
darbų, turės apleisti sostinę.

išppadžių rėmė kari- 
Bruening, bet kada 
pradėjo pritarti di- 

išdalinimui, tai

Janu4šas 
clerį von 
tasis irgi 
džiųjų dvarų
Janušas nusigryžo nuo jo ir 
Bruening neužilgo po to turė
jo pasitraųĮcti iš valdžios. Jo 
vikta teko monarchįstui von 
Papen ir tada prasidėję visiš
kas Vokietijos respublikos žlu
gimas ir hitlerizmo įsigalėji
mas.

NEW YORK, rugp. 17. — 
Raketierių persekioto j as v Tho- 
mas E. Dewey, kuris kandida
tuoja į New Yorko kauntės dis- 
trikto prokurorus, paskelbė, 
kad/ jis rinkimų kampanijoje 
įrodysiąs apie Tammany Hali 
turėjimą tamprių ryšių su vi
sokiais raketieriais ir krimina
listais. 

f . - \

' Tammany Hali kandidatas 
gi sako, kad jis tų ryšių “ne
pastebėjęs”.

BALTIMORE, Md., rugp. |7. 
— Harriet Poole, 18 metų, nu
šoko 180 pėdų nuo Washing- 
tono monumento. Bet ją ras
ta dar turinčią sąmonę, nors 
jos padėtis yra labai rimta.

KALAMAZOO, Mich., rugp. 
17. — Mrs. Leviria Bovęn< 45, 
m., if jos dvi dukterys lijko 
užmuštos jų automobiliui su
sidūrus su pieno tjoku. 

. . —.—-
REDDING, Cal., rugp. 17,— 

Vaikinas ir mergina liko už
mušti jų automobiliui nušokus 
nuo, kelio jr atsitrenkus į me
dį. ‘ ,

1733 Desplaines 
St., Vincent Žibąs, 20 m., 2222 
W. 23 PI. ir John Schomer, 38 
m., 2123 So. Ashland 
Pastarasis turi ilgą 
rekordą. /

Iš paimtų drabužių
lios moterys pąžinusios\ kaipo 
pavogtus iš jų namų.,

A venine, 
policijos

jau ke-

4 žuvo vandeninė j 
viešnioj

RIMINI, Italijoj, rugp. 17.— 
Keturi vaikai liko užmušti ir 
50 žmonių sužeista, vandeni
nei viesulai perėjus per dau« 
gelį rezortų Adriatiko juros pa
kraščiuose. Keli miesteliai 
skaudžiai nukentėjo ir ' daug 
namų sugriauta.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos ir Duluth
Nuo Chicagos iki Duluth yra 

penki šimtai mylių. Kelias visur 
geras,]tad žmogus gali važiuo
ti tiekygreit, kiek tik nori. Juo 
labiau, kad Illinois valstijos ri
bas apleidus, trafikaš laipsniš
kai pradeda mažėti. O kai įpu- 
sėji Wisconsin valstiją, tai tik 
karts nuo karto kur automobi
lių sutinki.

Visą laiką vis tenka važiuoti 
per laukus ir ukiuš, — taip iki 
pat Duluth, Minn. Wisconsin 
farmos atrodo gražiau nei Illi
nois valstijos. Kadangi tenka 
važiuoti į šiaurę, tai ir oras 
kiek kitoniškesnis bei gamtos 
vaizdas kitoks: vis dažniau ir 
dažniau galima pastebėti eglių, 
pušų, baltųjų beržų ir t.t.

Duluth, Minn.
Duluth miestas yra prie 

perior ežero kranto. Jis 
siauras ir gana ilgas. Mat, 
j e vietoje nuo pat ežero prasi
deda gana status kalnas. Todėl 
miestui, kaip sakoma, j kalną 
kopti nebuvo patogu: jis pasi
rinko lengvesnį kelią ir pusėti
nai ištįso.

Miestas yra paskendęs du
rnuose. O tai dėl to, kad jis yra 
slėnyje. Dangoraižių visai nė
ra. Šiaip namai gana seni, tik 
akį patraukia visai naujas vieš
butis — “Hotel Duluth.” Tas 
naujas ir gražus pastatas, kaip 
sakoma, “nušviečia visą mies-

Su
yra 
to-

Tarp Duluth ir Kanados 
sienos

Iš Duluth iki Kanados sienos 
(Winnipego kryptimi) dar rei
kia važiuoti apie tris šimtus 
mylių. Važiuoti tenka per Mi
nesotos valstiją. r

Apie šįmtą mylių už DuTutli 
tik retkarčiais kur farmą užtik*- 
si — vis miškai ir miškai. Jei 
kur prie kalnelio ir pastebėsi 
faTmelę, tai ji labai skurdžiai 
atrodo. O tai reiškia, kad far
meriai ten gana vargingai gy
vena.

Visur pakelyje matosi nedi
delės eglaitės.' Labai galimas 
daiktais, kad prieš Kalėdas tūks
tančiai tų eglaičių yra iškerta
ma ir siunčiama' i miestus. Ma
nau, kad nemažas jų skaičius 
pasiekia ir Chicago.

Už šimto mylių nuo Duluth 
vaizdas jau visai kitoniškas: 
taukai lygus, dirbami. Miškų 
nedaug bėra. Farmos, tur būt, 
labai stambios, nes atstumas 
tarp jų gana didelis. Be to, 
farmą pastatai atrodo gana ge
rai.

Mississippi upė
Aš labai nustebau* ( kai teko 

važiuoti per tiltą, kuris yra pą? 
statytas skersai Mississippi u- 
pę. čra ta upė atrodo lyg visai 
paprastas upelis, nes tik pen
kiolikos pZdų pločio. Tuo tarpu 
Mississippi upės plotis ties St. 
Louis miestu siekia 400 pėdų. 
Taigi, kaip matote, skirtumas 
gana nemažas.
/ Beje, čia galima pastebėti la
bai daug ežerų. Matyt, ir Mis
sissippi čia prasideda ir tekėda
ma į pietus vis darosi plates
nė ir platesnė.

8500

kad moterys 
pirkinius—jos

Atsinunkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 
. TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL

. Siena
.. štai jau ir Kanados siena. A- 
merikos pusėje beveik nieko 
nesimato, bet užtai Kanados pu
sėje stovi imponuojanti muiti
nė, o prie jos sustatyta gana 
daug automobilių. Guzikuoti po
nai pusėtinai “smalsus”: jie su 
atsidėjimu žiuri, kad ameriikie- 
čiai neįšmugeliuotų ką į Kana
dą. Kai kurie, matyti, bando tai 
padaryti, nes muitinėje paste
bėjau amerikoniškos degtinės 
kvortą. • ' >

Matote, kaip laikai persimai
nė: dar visai neseniai Amerikos 
pasienio valdininkai, kaip sako
ma, “visomis keturiomis” žiu
rėjo, kad ištroškę amerikiečiai 
iš Kanados neįvežtų degtinės, o 
dabar kaip tik priešingai. Vadi
nasi, kanadiečiams nevalia A- 
merikos “viskės” įsivežti.
'Stropiai taip.pat žiūrima, kad 

amerikiečiai neįsivežtų daugiau 
tabako ir cigaretų, kiek yra 
kvotos nustatyta. . ' .. ;

Kanadoje
Pirmiausia, man Kanadoje 

krito į akis didelis . baltas ce
mentinis kryžius, kuris tuoj pri
minė Lietuvą. Skirtumas buvo 
tik tas, kad kanhdiškas kryžius 
neturėjo mukos.

Antras dalykas, kuris atrodė 
keistai — tai būrys žaidžiančių ! 
vaikų. Mat, tie vaikai buvo ba
si. Amerikoje tokių vaizdų re
tai tegalima’,pastebėti.

Kiek pavažiavus, teko ir su 
įkyriu farmeriu susidurti. Va
žiuoja tas farmeris 1917 metų 
forduku, ir niekam nė gero žo
džio. Važiuoja pačiu kelio vi
duriu 'apie dešimt mylių per va
landą, ir jokios “rodos”, su juo 
*1_ _____ a . .. »_____ ___ 
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JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeity metą indėlius JS Cįf
MUSŲ NARIAI GAVO .................... Ar ZU 

t Dėl informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINAS ASSOCIATION

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

Laidotuvių

Asociacijos

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir- pagerintą .

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su parsiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
, 1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. ;

S. M. SKUDAS ’
718 West 18th Street, Phone Monroe 3377
..... . .. i....... ... ’fr-t—"■ -■ ,,,> ■■ . į ■■ . t.;,. ' . — ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pųllman 1270
----------- 1---------- ------------:--------------- i-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. , ■ . . ■ • v.' . .■ : . - r: ■ .• ‘ ;

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. estern Avė. Phone Virginia 0883

negalima gauti. Rėkdink sireną 
(“horną”) kiek nori, jis nieko 
nepaiso. Tik vargais negalais 
pasigavau progą ir tą “čerepo- 
ką” aplenkiau. Aplenkdamas 
pasižiurėjau, kas ’ tuo nykstan
čiu padaru važiuoja. Pasirodo, 
kad tai butą’ kokių 70, metų se
nio. Jis labai piktai į mane pa
sižiurėjo, ‘ lyg norėdamas pasa
kyti: “Kurių biesų taip skubi, 
tarsi važiutumei kur gaisro ge
sinti.”

Tuo atžvilgiu kanadiečiai iš 
viso yra labai nepaslankus. Jie 
važiuoja sau kelio viduriu ir rei 
kia’ pusėtinai sireną rėkdyti, 
kol pagaliau jie 
kelio vidurio ir 
juos aplenkti.

Pravartu taip 
ir tai, kad naujų .automobilių 
Kanados keliuose nedaug tesi
mato : daugiausia sutinki senus 
griozdus, padarytus prieš dvy
liką ar daugiau metų. i

Kanados pusėje farmos atro
do visai neblogai, vienok patys 
farmeriai kažkokie apšepę, nu
skurę ir susmukę, čia, matyti, 
ne tiek, yra kaltas neturtas, 
kiek apsileidimas bei nepaisy
mas savo išžiuros.

Kanados f ar mose galvijai ir
gi nekaip atrodo, — jie men
kesni ir skurdesni nei Amerikos 
pusėje.

(Bus daugiau)

nusisuka nuo 
duoda progos

pat pastebėti

PATRUKĘ?
Raištvs visoms patrūkimo rūšims. 
BODY BRACES. E L A S T I C 
STOČKINGS gatavai- padaryti, ar
ba padirbsim tamprias panČiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitij mokslinių kunui 
prietaisų.. Jei turit bet kurių ydų, 
kreipkitės i mus1—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOiG GO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

JUOKAI
Mandagumas

Onutė eina į , savo draugės 
vardines. Motina ja moko, kad 
daug pyragaičių hevąlgytų, neš 
mandagunias
kukliai ir sųsilaikąnčiai. Sve
čiuose Onutė suvalgo du py
ragaičius ir griežtai atsisako 
daugiau imti.

“Bet kodėl?” klausia drau- 
tu kenti dėlges 

apetito
motina, “ar tu kenti d( 
to stokos?” .

• ne...”, atsako Onulė 
kenčiu dėl, mandagumo’

Onule
as..

Marikė 
giniu 
kad guli

letar-Pipirienė sirgo letar
gu. Pabudus ji mato, 
karste, bažnyčioj, Ša-
— ,i,r ,,-t‘it,,

Dėl JHighball....
ar dėl.tikro Straight
Whiskey Gėrimo ....

Reikalaukit >
“HILLS BEST” ar
“OLDMcGRAW”
Užsifundyk Sau šiandien...
Pasišauk Burnelę iš

N* KANTER, Pres

VEIK
VISOSE '

KAIMYNINĖSE ®
. , TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707

VIENINTELIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
444-7>’South Fnirfield Avenue

Tel*. fcAFAVETTte 0727
■ , . ........................................Tl ............1,1 ,1 ............................. .. .........................................

T ' 4 koplyčios visose
j.X~—UsLcsJ-T Chicagos dalyse

" ' ■ i ■. ■i.Mhi .      , u. i  y    

\ Klausykite musų Lietuvių radio prograittų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS. 1

- - -- - -   ' - L -V-     - - * 
..J','//' . ' .

Laidotuviii Direktoriai
NARIAI
Chicagos, <

Cicero
Lietuvių 

' - i ... , S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituapica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue .Phone Lafayette 3572

. , A. MASALSKIS
3307 Lituahica Avenue Phone Boulevard 4139

( A. PETKUS
1410 South 49tb Court Cicero Phone Cicero 2109

.. ..................... L _______________________ ' - ■ ■■

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

LJ.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street. , Phone Boulevard 5566

lia klupo jos vyras ir .ryja kar
čias ašarąs. Atsisėdo Marikė 
karste ir kasosi sau pakaušį.

— Oje tu mano, — išsigą
sta vyras, — daktaras pasakė, 
kad *td numirei!
u «— Kaip, aš tau numiriau, jei 
galiu kalbėti ?

Gulk greičiau atgal, dak
taras geriau žino, ar tu numi
rei ar ne...

t— Ar jus jau buvote prieš
tai baustas? \

— Taip, pone teisėjau, tris 
kartus.

Jus,. tur būt, žinote, kad 
šį kartą bausmė bus sunkes-

Taip ? O ttian atrodo, kad

Ali Phones YARDS 0800 rrrnmiTS i

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
’ KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

jei dabarbutų teisingiau, 
čia u nuolaidą/ 

garsu
sis liūtų tramdytojas?

— 'Ne, aš tiktai juos 
j u ir valau jiems dantis.

DABAR VAIDINA!
“U.S.S.R. 1937”

Pamatykit kokia Sovietų Rusija 
- yra šiandien.

S-O N OTONE
Van Buren arti Wabash 

25c iki 2 P. M.

Tel. R 
POCAHONTAS 

(Screened) __

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

"epublic 8402
Mine Run $7.40 

tonas 
?7.15

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomiČįus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVE.

Yards 3408 Hemlock 5040

Remkite tuos, ku rit 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborą St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—332§ So. Halsted • St.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

‘ Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

<Res. 6515 So. Rockwell St. 
47 Telephone: Republic 9723 '

KL. JŪRGELIONIŠ
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

■- 7 So. Dearborn 
Room .1230 

Ofiso Tel. CENTRAL, 
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

AK1ĮI SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

. Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optonietrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS 

\ Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
• Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nerišliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
 Draugijas 7^ąĮlai«.. 

Phone Hemlock 2061 
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS ..
6558 So. Western Avė.' . ....... . .... .. ....

—oi > A ii ii iii mini Ii infi ląni a

Seredoj pagal sutarti.
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Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republie 7868
..........." . n.'-------

Ofiso Tel. Boulevard 6913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted SU. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedaliomis ^agal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107
................—-.............................. ... ■■ .............. ........... "

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVE. 1 
, Valandos—9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. MieMinn Ava 

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvidk 0597 

..... .................... -N .... įU, ...  . .

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS”
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo <5 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Phoųe Botilevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. ,

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

Birž., Liepds ik Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

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

DR. S. NAIKELIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So*. Halsted St 

CHICAGO, IU,;

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas, ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1 
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL

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

Tel. Čanal 3110
Rezidencijos telefonai: ' 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS „

4729 So. Ashland AVe.
7 2-ros lubos

. .. CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8*30 vai. 
vakaro. Nedaliomis ntto 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY. 2880
----------- ------ ----- . ------ »,■„ .,M..,iį , 

Telefonas Yards 0994
Dr.Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE. , 

■ > o/iso valandos t X
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 .
Rez. Telenhone PLAtA 2400
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WPA “Gelbėjimo 
Ekspedicija”

Iš New Yorko, Chicagos ir 
Jptų Amerikoje dalių į Wa- 
shingtoną važiuoja delegacijos 
WPA bedarbių reikalauti, kad 

, kongresas prailgintų WPA. De
legacijos' ragins kongresų pri
imti Schwellenbach-Allen bilių, 
.pratęsianti WPA gyvenimą ke
liems metams. Delegacija taip
gi protestuos prieš ateivių‘at
leidinėjimą iŠ pašalpos darbų 
ir mažinimą WPA biudžeto.

Delegacijų nariai miegos po 
atviru dangumi, ties kongreso 
rūmais.

Kristus—“C.I.O. 
Organizatorius”

Portland, Oregon universite
to dekanas, kim. John B. De- 
launay, sakydamas panoksią 
New Yorko St. Patrick kate

droje, pareiškė, “Jeigu Kristus 
dabar butų gyvas, tai jis or
ganizuotų darbininkus į C.I.O.n

Kunigas tęsę, kad tokią_nuo- 
monę pateisina Kristaus “svei
kas protas, simpatija ir iškal
bingumas.”

Schulze Bakery 
Pripažino Uniją

Trumpai—
L

Konkuruodama šu C.I.O., 
Amerikos Darbo Federacija 
pradėjo ’ “baltakalnierių” ii 
ūkio darbininkų organizavime 
vajų.... C.I.O. United Office 
and Profesionals unija turi 
22,000 narių, 3f>-iuose lokaluo 
se... C.I.O. ūkio darbininkų 
unija United Agricultural ano 
Cannery Workers narių turi 
60,000, 56-iuose lokaluose...

Organizavimo vajuą prasidė 
jo porą mėnesių atgal... Rt.’g 
piučio 23 d., Milwaukee, Wis- 
consine prasidės United Auto
mobile Workers of America 
konvencija. Planuojama’ šiek- 
tiek pakeisti vidujinę organi
zacijos tvarką. Yra du kandi
datų “sleitai”. Abi pusės remia 
dabartinį prezidentą Homer 
Martin antram terminui... 
C.I.O. ir AFL /perimtą savaitę 
pradėjo organizuoti radio p ra 
monės tarnautojus... Kongreso 
atstovų butas atsisakė šią se
siją svarstyti minimum algų— 
maximum darbų valandų bi
lių.... Senatas rengiasi priimti 
projektą, autorizuojantį Jung
tinių Valstijų bedarbių cenzą. 
____ Į____________ ______

Kasdien Mato 
Atvaizdus, Bet 
Gal Pamatys Gyvus

517 Bradley Place,

0 Mrs.. Bernice Shelley, 22,Į - $ Netoli Jackson ParkcT, 
ir jos'vyras /Sylvester, 28, nuo Michigane sprogo ir sudegė 
317 Bradley Place, vakar laivas “The Narragansett”. 
nivo teisiami miesto namų san- Jame buvę du žmonės, Micha- 
tykių teisme už apleidimą sa- ei Hyde, 31, ir W. J. Krill, 32, 
vo 18 mėnesių amžiaus kudi- abu iš Ėast Chicago, išsigelbė- 
kio. Tėvus . įskundė kaimynai, jo.
kuriems kūdikio nuolatinis 
verksmas nedavė ramumo.

® 18 metų berniukas Wal- 
lace Lcwandowski, 1125 North 
Prospect avenue, buvo mirti
nai apdegintas, kąi sprogo ga
zolino tankas 
kurį jis taisė.

• Užvakar Grant Parko 
koncertą dainavo garsus te-

• noras Tito Schipa. Chicago 
Civic Operos orkestrui diri
gavo Jerzy Bojanowski, buvęs 

automobilyj, Varšuvos operos dirigentas.
Įžanga publikai nemokama.

S

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 I^ETAMS: ,Geo M. 

Chernauckas— presidenų 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-preeident, 1938 Canalpurt 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 

‘ tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS: v 
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz- • 
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri- 
jan Laucius. Joseph Gudjonis, An
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 

. kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

SKAUTĖS STOVYKLAUJA — New Yorko valstijoje, 
Camp Andree, Briarcliff- Manor, vyksta tarptautini 
skaučių stovykla, pabrėžimui organizacijos 25 metų su
kaktuvių. Paveikslas parodo Amerikos, Belgijos ir Kini
jos atstoves.-. , , J

Stovykloje dalyvauja ir Lietuvos Skaučių Seserijos at
stovė Jadvyga Pavilanaite, kuri atvyko Amerikon laivu 
“Queen Mary” rugpiučio 9 d. Stpvykia tęsis iki rugpiu
čio 25.dienos. z. . - Acme Photo-

Augusi Fūnihure Sale
Per dvi savaites, Budriko rakandų krautuvė 

sumažino kainas ant rakandų

kai iš miestelių ir iš kaimų, be 
abejo, yažiuotų į Kauną išgirs
ti tuos Chicagos dainininkus 
dainuojant. Jiems butų tikrai 
įdomu pamatyti gyvus tuos dai
nininkus, kuriuos jie kasdien 
mato savo grįčios sienose.

Gruzdietis.

Traukinys Šuva 
žinėjb Du 
Jaunuolius

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockvvell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 Strfng 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr.—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton .Gurskis ir Ben. j Ja
kaitis.

Viena iš stambiausių kepyk
lų Chicagoje, Schulze Baking 
Company pasirašė sutartį su 

^AFL unija, Bakery and Con- 
fectionary Workers Interna
tional Union.- Kepykla pripaži
no uniją, pakėlė algas, pageri
no darbo sąlygas ir garantavo 
500 darbininkų . apmokamas 
atostoyig. t J

Federacjos Narių 
Skaičius

Amerikos’ Darbo Federacija 
skelbia, kad rugpiučio 6 d., na
rių gerame stovyje turėjo , tris 
milionivs ir 143,016, arba apie 
700,000 daugiau negu* tuom pa
čiu laiku pernai metais.

Tie nariai priklauso prie 103 
nacionalių, tarptautinių ir lo
kalių unijų, kurioms Federa
cija turi išdavusi charterius.

Rugpiučio 21, Atlantic City, 
N. J., įvyks Federacijos egze- 
kutyvio komiteto konvencija, 
sudarymui programo ir rapor
to visuotinai organizacijos kon
vencijai, kuri įvyks spalių 4, 
Denver, Colorado mieste.

Vienas svarbiausias punktas 
ir vienos ir kitos konvencijos 
dienotvarkėje bus Federacijos 
politika ateityje C.I.O. klausi
mu. Visi egzekutyvio komiteto 
nariai yra griežtai nusistatę 

. prieš Lewis’o industrinių uni
jų komitetą, bet didelis nuo
šimtis eilinių narių savo vadų 
nusistatymui nepritaria. Tas 
prielankumas C.I.O. iškilo aik
štėn, kai kelių valstijų Fede
racijos skyriai atvirai pasisa
kė už Lewis’ą, o didelis nuo
šimtis nacionalių ir lokalių uni
jų atsisakė mokėti assementus 
finansavimui Federacijos ko
vos prieš C.I.O.

AFL Egzekutyvį komitetą 
sudaro , prezidentas, 15 vice
prezidentų ir sekretoriufc-iždi- 
ninkas. Prezidentu yra William 
Green, United Mine Workers 
narys.

“Naujienos” dabina ūkininkų 
triobų sienas

• 16,000 delegatų fraterna- 
lės organizacijos “Eagles” sek
madienį užbaigė savo trijų 
dienų konvenciją Chicagoje. 
Pabaigtuvėms surengė didelį 
paradą Michigan bulvaru.

Indiana Harbor Beit Line 
prekinis traukinys prie Ridge- 
land avenue kryžkėlės sudau
žė automobilį, kuriame važia
vo (du jaunuoliai; Cecilia Cor- 
corąn, 18 m., 8209 Evafis avė, 
ir Robert Davis, 20,’8146 Laii- 
gley avenue. Abu kritiškai su
žeisti.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Tq prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Man rašo iš Lietuvos p-lė
“Prieš sušaudymą keletos 

ūkininkų Suvalkijoje ir prieš 
įsteigimą pažangiųjų Amerikos 
lietuvių kongreso pagelbėjimui 
Lietuvos Žmonėms atsteigti de
mokratinę tvarką Lietuvoje, be
veik kiekvienas ‘Naujienų’ nu
meris pasiekdavo Lietuvą.

“Kaip žinia, Lietuvoje yra’ 
daugybė vargšų mažažemių, ir 
bežemių. Nei pas juos, netgi 
nei pas daugelį turtingesnių 
ūkininkų nerasi seklyčias “obi- 
tais” išpuoštas, o triobų sienos 
daugiausiai ‘svarcaVotų’ balkių, 
gerokai nusmilkusios. Kai kur 
baltomis kalkėmis išbaltintos 
arba pigios rūšies popieriais iš
lipintos. *

“Ūkininkaitė D., pamačiusi 
ant stalo sudėtą didelį pluoštą 
laikraščių, paprašė, ‘Jeigu, tam
stai nebereikalingi, tai aš su 
jais papuošiu savo kambarį.’ 
Tie laikraščiai buvo ‘Naujienos’.

“Kai darbas buvo baigtas, 
tai sienose, ištikro, buvo įvai- 
rumėlis, ypač atvaizdų. Čia fi
gūravo ir Salaveičikiutė-Stepo- 
navičienė, ir J. Steponavičius 
ir K. Steponavičius, p-lės Ske- 
veriutė, Grigoniutė, Trilikaitę, 
Rimka’itė, Stuparaitė ir daugy
bė kitų. Buvo ir Visas ‘Pirmyn’ 
Choras.

■“Ūkininkai kasdien mato tų 
chicagiečių paveikslus. Dabar, 
dažinoję apie ‘Pirmyn’ choro ir 
jų atvykimą Lietuvon, ukinin-

PASKOLAS
. 7

Namam ir Statybai
Greitai ir lengvai suteikia 

ant pirmo morgičiaus

ŠECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000) 

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertes 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo 
5 iki 15 metu

Ratos taip žemos, kaip 
$8.44 ant $1,000.

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCkWELL 6100 

Jan A. Sierocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

ųUALITY 
M1LLWORK

Millworko, Wall Boąrds, Asjfatos 
Gontą, Roofing

VISKAS STATYBAI IR PATAISOM
Joks orderis nėra permažas. Phtarnavimas yra musų 

užduotis. Musų statybos materiolo kiemas nusitęsia 
nu6 64th St. iki 65th St.

0. M. Zeis Lumber Co.
William Ory, Mgr.

6401 South Bell Avenue
Telephone, Republic 7900

Gražus Dining Room Setai po $35.50 ir aukščiau 
3 šmotų Bed Room Setai po .............. $39-50
2 šmotų Parlor Setai, vertės $95.00, po $48-5° 
Gražios Keęlės, aptrauktos minkštos po .....   $£-65
Porcelain staleliai, balti po .......... $6-50
Baltos^kedės po .......    69*
Oil Burners, padaryti parduoti $75.00 po $39.00 
Naujos mados gesiniai pečiai po .......1...... $29-5°
Gražus angliniai pečiai po ....... $19-50
Suvertaitios lovos po .............   $8-95

JOS.J. BUDRIK, Ine
3409-11 SO. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7010

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas^ 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5778; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Racbunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
JuozapaviČia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Nųrkis — 
korespondentas. Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 8133 South 
Halsted St.-, rez. Tel. Heinlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori-' 
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAšALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medali nskas, 
Pirm, pagelb.
Finansų raštininkas 
tala; Nutarimų rašt.- 
skas; Kont. raŠt.- 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bnichas; Kasierius- M. Kaziu- 

, nąs; Ligonių lankytojas—P. Za- 
•"k^ik; Korespondentas —J. Bene- 

kaitis; Maršalka — A. Kaziunas;
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laiknmi kas 
antra nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison street.

Juozapas Garad; 
- Chas. Ka- 
-M. Medalin- 
•V. Manikas;

LIETUVON

Nors kainos pakilo, tačiau jus dar

25 METŲ PATIKIMAS PATARNAVIMAS

^i=

■ USB

■

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

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

BU DRIKO PROGRAMAI:
WCFL — 970 Kil., nedėliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakare, leidžia
mas gražus programas.
WAAF — 920 Kil., panedeliais ir pėtnyčiomis kaip 5 vai. vakare.
WHFC — 1420 Kil., kętvergais kaip 8 vai. vakare.

REINER’S PEA COAL ŠVARI, PERSIJOTA, VIENODA DIDUME 
BE DULKIŲ, MAŽAI PELENŲ, DAUG KARŠČIO.

KARTĄ PABANDĘ, JUS VISUOMET IMSITE.

Pocahontas Mine Run — 70% Rupi 
Pocahontas Range ............ .......... .

■ ,■■ -Si ' • 4»J|

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

BESKUBĖK!

Reiner’s Pocahontas Pea Coal

$7;75 
$8?5

' Pirkit DabarUžsisakykit Šiandien

ŠauKit “GROVEHILL 1000”
^EINER^AL (6.MPANY

Kiemas ir Ofisas: 59th and Wood Streets

Night and Morning i
Promote a Clean, Healthy Conditįori F
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu-

. rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
fPrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. IL S., Chicago

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
T .o k į termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABA R 
užsirašysit, “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ... .. $8.00
Kitur Su v. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina ... $5.00 t
Siųskit money orde
ri arba čekį —

4-^.
■i*\l

.1:
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naujienos
1739 Su.
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NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
■ šit—rudeny jp galėsite 

lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI,' 8 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy_’PR^ 
rai ir 5 moterys

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

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

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys“"**

Užsisakydami prisiųskite mo
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily News 

pąblished Daily Ėxcept Sunday by 
fhe Lithuaniau News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

2.00
1.50

.75

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

Naujienom eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Beri- 
drovC, 1739 S. flalsted St., Chlcago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Gpicagoje ~ paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mSąesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 3ę
Savaitei ____ ______ j......... 18c
Mėnesiui .... ......... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: '

Metams ..............   $5.00
Pusei metų .............................. 2*75
Trims mėnesiams ...........— 1-50
Dviem mėnesiams ..................  1*90
Vienam mėnesiui ...».................. 75

Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 
(Atlyginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos pramone ir karas Azijoje
Jungtinių Valstijų vyriausybe SVftPsto, kokią pozi

ciją šis kraštas turi užimti xJaponijos-Kinijos k&ro at* 
žvilgiu. Jeigu prezidentas Rooseveltas paskelbs, kad to
limuose rytuose eina tikras karas, kuriam turi būt prL 
taikinta kongreso priimta rezoliucija apie neitralitetą> 
tai Jungtinės Valstijos uždraus Įjos šalies piliečiams 
pardavinėti arba pristatinėti Japonijai ^atba Kinijai 
ginklus ir amuniciją ir duoti joms paskolas; be to$ val
džia paskelbs, kad ji neatsako UŽ šaUgumą piliečių, ku- 

, rie norės keliauti vienos arba antros kariaujančios ša
lies laivais arba į tų šalių vandenis. '

Tačiau šis neitralitetas bus žymiam laipsnyje tiktai 
fiktiviškas, nes yra faktas, kad Amerika jau dabar yra 
giliai įvelta į tą Azijos konfliktą. Kuone visas Kinijos 
oro laivynas susideda iš lėktuvų, gamintų Amerikoje* 
Nėra abejonės, kad Kinijos valdžia yra prisipirkusi ir 
daug Visokių ginklų Jungtinėse Valstijose.

Japonai taip pat naudojasi Amerikos pramonės pro
duktais šiame kare. Vienas Chicagos laikraštis paduoda 
šitokių skaitlinių apie vartoto plieno (serap steel) eks
portą. 1932 m. to plieno 'buvo išgabenta į užsienius ne 
pilnai 300,000 tonų. Bet pernai metais jo buvo išgaben
ta 1,877,000 tonų, o šiemet tik per pirmąjį pusmetį var
toto plieno eksportas jau siekė 2,172,000 tonų.

Stambiausias to plieno pirkikas yra Japonija.
Taigi, kad ir Amerika formaliai laikosi nuo to 

ro nuošaliai, bet jos pramonė jame jau dalyvauja.
ka-

Apžvalga
\ SOCIALDEMOKRATŲ SUĖMI

MAI VOKIETIJOJE

Hitlerio slaptoji policija “Ge
stapo” pradėjo daryti masinius 
areštus tarpe Vokietijos so
cialdemokratų ir profesinių są
jungų veikėjų. Iš Berlyno pra
nešama, kad yra suimta’ apie 
100 asmenų, kurių tarpe nema
ža moterų.

Vienas suimtųjų esąs buv. 
geležinkeliečių sąjungos pirmi
ninkas šarfkertas, kuris kalti
namas tuo, kad jisai daręs 
slaptus susirinkimus ir platinęs 
anti-naciškus lapelius.'

Iš to galima numanyti, kad 
Vokietijos socialdemokratai ne
paliauja kovoję prieš rudąją 
diktatūrą, nežiūrint žiauriausio 
teroro.

APIE BELĄ KUN SUĖMIMĄ

Jau buvo Europos spaudoje 
pranešta, kad Maskvoje suėmė 
Belą Kūną, buvusj Vengrijos 
bolševikišką diktatorių, kuris 
po nepasisekusios komunistiš
kos revoliucijos pabėgo j So
vietų Sąjungą. Dabar “Vilniaus 
žodis” paduoda apie jį daugiau 

, žinių; pasiremdamas SSRS laik
raščių pranešimais. t

‘Belą Kun yra kaltinamas tuo, 
kad jis šiais metais du kartu 
važiavęs j Ispaniją, matęsis su 
trockistais ir taręsis su jais.

Dabar jisai sėdi Maskvos ka
lėjime ir laukia mirties baus
mes.

Belą Kun buvo tikra baidyk
le Europos buržuazijai. *Kur ji
sai pasirodydavo ar nepasirody
davo, tai spauda vis prariešda- 

, vo apie kokias nors riaušes. 
Suareštuodama jį, Maskva nu
ramino buržuazijos nervus,

Tfėčiadienis, rflgp. 18, 1037
-■■■ ,■ - -- i i ■ ............ .n - *-t ■ r-- -ri" —rfi" -

ant saulės reikia prisidaboti, 
kad neapsideginti perdaug sau
le. Maudymasis geriausia ata- 
tlnka karščiuose negu Hje ko
kis kitas mankštinimosi būdas.

Prancūziją užplūdo 
turistai 

■. ii n' gilinu i '

Anekdotiški nuotykiai. x
......... "■

Pranctiziją užplūdo turistai. 
Iš kai kurių vietų pranešama, 
kad tiek turistų niekada nėra 
buvę, kiek dabar. Tik dabar 
tie turistai jau ne tokie išlai
dus, kaip seniam kai, rodėsi, 
jie nori išsilaisvinti nuo dole
rių ir svarų. Dabartiniai tu
ristai esą kuklesni. Bet prieš 
porą metų nė tokių nebuvę. 
Vieni sako, kad tas turistų 
plūdimas prasidėjęs pakeitus 
darbą reguliuojančius įstaty
mus, kiti — kad iš viso reika
lai pagėrėję. Dar kiti mano, 
kad turistus įtraukia nUpi- 

1 gintas frankas ar garsiosios 
Paryžiaus parodos artėjimas.

Per Velykas Nicoje nebuvo 
laisvo kambario. Nė viename 
viešbutyje neliko neužimto* Pa
sakoja, kažkoks amerikietis, 
ieškojęs kur apsigyventi ir ne
radęs, nebepakenčiamai pavar
gęs naktį, beldėsi į paskutinį
jį -viešbutį pačiame priemies
tyje. Viešbučio savininkas iš
skėtė rankas: “Palaukite iki 
ryto. Gal iš kurio nors kamba
rio kas išsikels. Dabar visur 
Užimta, DU svečius apgyvendi
nau vonioje. Tamsta suprasi, 
kad negaliu atiduoti tamsta: 
dukters kambario!”

Amerikietis ir nemirktelėjęs 
klausia: “Ar ji viena?
noma, viena. Ji šešiolikos me 
tų”. — “Gerai — sako ameri
kietis. — Imk mano lagamin? 
ir šauk 
dukters 
siu”.

engo; in.
—................--r

Tuklu budu buvęs komunįs- 
tų lyderis, persimetęs i fašiz
mo pusę, nesurinko nė trečda
lio paduotų balsų tame distrik- 

kuriame jisai pirmiau nuo
latos laimėdavo.

arBiiTriin r,Ių'i inntiinm•«tn,r«iw*w»«i**m.

bandė atsigriebti. Jisai rfezig- 
iittvo iš savivaldybės iv* vėl iš
statė savo kandidatūrą, tikėda* 
inasis, kad balsuotojai jį iš*- 
tinka, ir jisai tokiu (bildu pa
taisys savo reputaciją. Bet rin
kimuose jishi prakišo. Mėro 
vieton buvė išrinktas socialis
tas.

Doriot padarė antrą bandy
mą: rezignavo iš parlamento, 
kad jo dtetrikte įvyktų papildo
mieji rinkimai, ir kai rinkimai 
buvo paskelbti, stojo į kovą, 
kaip “Liaudies Partijos” kan
didatas.

Kairiosios partijos (“liaudies 
frontas”) susitarė tyčia remti 
komunistą prieš Doriot ir ko
munistas gavo galutinuose bal
savimuose 9,522 bal. prieš 4,563 
bal., paduotus už Doriot.

LENKŲ ŠULAI KAUNE

“V* rašo, kad Katine ap
sigyveno ir rašinėja s?aV6 laik- 
rhščįui koreBpn|ideiięijas iš Lie
tuvos Varšuvos “Gazetą Pols- 
ką“ atstovas, Tadeušas Katei- 
bach. Iš to spėjama, kad įvyk
sią “ton tiRvų atmainų Lletu- 
vos-Lenkij o s santykiuose”'.

Kaune Viešįs Uip pak ir Var
šuvos viceprezidentas < grafas 
Tyszkiewicz.

—i r-r

Tikrumoje tas Vengrijos ko
munistų “herojus” buvo ne re
voliucionierius, bet avantiūris
tas, kuris pasižymėjo begėdiš
kumu ir žiaurumu. Savo aky- 
plėšiškumu jam pasisekė įsi
skverbti i darbininkų vadovy
bę Vengrijoje. Bet jisai buvo 
negabus politikas ir daug • pri
sidėjo prie to, kad Vengrijoje 
darbininkų judėjimas buvo su
triuškintas ir įsigalėjo .ntiožmi 
reakcija. *

Kai Belą Kun pabėgo iš Ven
grijos į sovietų Rusiją, tai bol
ševikai pavedė jam valdyti Kry
mo pusiausali. Čia jisai taip 
įkyrėjo žmonėms savo žiauriais 
darbais, kad pati sovietų val
džia turėjo jį iš tos vietos pa
šalinti.

Na, o dabar Maskva rengia
si. jį sušaudyti (arba jau su
šaudė) , kaip “pasiutusį šunį”, 
susidėjusį su Trockiu. Taip vie-. 
nas po kito baigia savo karje
rą stambiausios komunistų 
žvaigždės... /

Antras doriot
PRALAIMĖJIMAS

Buvęs garsus komunistų va
das Francuzijoje, Jacąues Do 
riot prakišo ne tik mero vietą, 
bet mandatą parlamente.

Atsimetęs nuo komunistų, 
Doriot įsteigė “Liaudies Parti
ją” ir ėmė Vesti smarkią “pa
triotišką” agitaciją, lenktyniuo- 
damas su fašistais. Jisai buvo 
Paryžiaus priemiesčio St. Denis 
meras (burmistras) ir atstovas 
parlamente.

Prieš kiek laiko tačiau Fran- 
euzijos valdžia surado, kad Do
riot neatsargiai elgiasi su mu
nicipaliteto iždu, ir išmetė jį iš 
mėro vietos. Tuomet Doriot

LIETUVOS PRAMONE NUOLAT AUGA
i. m# i1 i>ii< į s '

nės pramonę^ šakos, Be to, Liep
tu vd j fe taip į/ąt gerai Vfeikia me
talų ir mašinų, chemijos, odų ir 
kailių, elektros, dujų/ vandens 
tiekimo it kitokios pramonės 
šukos* v

Lietuvos pramonė daugiausia^ 
yra, susispietusi aKune, Klaipė
doje ir Šiauliuose. aKuno mies
te ir apskrityje dirba daugiau 
kaip trečdalis visos musų pra
monės darbininkų* Čia koncent
ruojąs! per 70% visos hiotalo ir 
chemijos pramonės, visa šilko 
audimo pramonė, žymi dalis vil
nų ir medvilnes audimo ir ver
pimo pramonės ir apie 21% 
lentpjūvių darbininkų skaičiaus, 
čią bėveik yra pusė popieriaus 
ii* poligrafijoš pramonės su vie
ninteliu Ųetfašitinuoše popie
riaus fabriku; daugiau kaip 60 
nuoš. visų spaustuvių ir beveik 
Visos kartono ir popieriaus dir
binių įmonės. Taip pat Kaune 
daug yra įvairių maisto, drabu
žių ir kitokios pramonės įmonių 

Klaipėdoje dirba apie 25% vi
sos Lietųy^g pramonės darbi
ninkų, čia Vyrauja medžio pra
mone ir y r p, sukoncentruotos 
stambiosios Lietuvos lentpiu- 
vės, faneros fabrikai, degtukų 
šiaudelių ir celiliozos fabrikai 
ir keletas ! kitų medžio gaminių 
įmonių. Visos" Lietuvos vilnų ir 
medvilnės pramones Klaipėdoje 
yra apie du trečdalius. Be įto, 
Klaipėda turi vienintelį Lietu
voje stambų trąšų fabriką.

Šiaulių mieste ir apskrityje 
yra' daugiau kaip 10% visos Life 
tu vos pramones, čia veikią ke
letas stambių durpių įmonių, 
kurios sudaro 40% visos Lietu- 
Vos durpių pramonės* Be to, 
Šiauliuose yra 85 % visos Lietu
vos odų
kąip 60% visos linų, apdirbimo 
pramonės, 
saldainių ^ pramonėšj daugiau 
kaip 45% visų avalinės dirbtu
vių. Šiaulių apskrityje yra kar
tono fabrikas ir Pavenčiuose 
antrasis Lietuvos cukraus fab
rikas. Pirmasis cukraus fabri-

.. ■■■■»—i| ■■

Prieš karą rusų Valdomoje 
Lietuvoje prartionė, palyginti, 
buvo silpnai teišsiplėttifei, o pa
čių lietuvių savo krašto pramo
nėje labai, mažai tedirbo* Lietu- 
Vos pramonė pradėjo augti ir 
plėstis sukurus nepriklausomos 
LlfeituVos vasltybę, ypač ji smar
kiai išą'Ugo per paskUtlhįjį de
šimtmetį. 1936 m. liepos mėne
sį Lietuvoje Veikė L135 įmo
nės su 30j248 žmonėmis, tarp 
kurių buvo 25,844 samdomi dar
bininkai; taigi, du kartu dau
giau, negu prieš karą. Augaiit 
pramonei, ypač stambiajai, nuo
lat didėja joje dirbančių tarnau
tojų skaičius. 1936 m. pramonėj 
dirbo 3,292 tarnautojai, o įmo
nėse dirbančių šeimininkų ir jų 
šeimos narių buvo 1,112. Kaip 
jau minėjome, per paskutinį dė- 
šimjtihCtį Lietuvos pramokė 
smarkiai augo, tatai mums ro
do, kad, ir žymus pramonėje į- 
monių ir jose dirbančių darbi
ninkų didėjimas. Pavyzdžiui: 
1927 m. Lietuvoje buov 1,018 į- 
monių su 22,580 žmonių perso
nalo, 1930 ui, 100, įmonių su 
23,395 personalo,5 1^33 m. 1,- 
108 įmonės su 24,385 persona
lo, o 1936 m. 1,135 įmonės sU 
30,248 personalo, čia reikia pa
žymėti, kad Lietuvoje didėjant 
įmonėse darbininkų skaičiui, 
kartu didėjo ir jose naudojama 
meĮchanine jėga. 1931 m* me
chaninių jėgų pramonėje buvo 
747 įmonėse pirminių (pirminė
mis laikomi vandens, garo ir vi
daus degimo varikliai) 575 va
rikliai su 61,900 H: P., o 1936 
m, 864 įmonėse 689'varikliai sU 
75,000 H. P., taigi, padidėjo 45 
nuoš. Antrinių jėgų — elektro- 
motorų buvo 1937 m. 2,435 e- 
lektromotorai su 18,200 H. JV 
o 1936 b. — 4,774 elektromoto- 
rai su 35,000 H. P.

Per paskutinį dešimtmetį Lie
tuvoj labiausiai išaugo) šios pra
monės šakos: durpių komerci
nės kasykos, plytinės, tekstilės 
(audinių), medžio apdirbimo, 
popieriaus ir poligrafijos, mais
to produktų, drabužių ir avali- kas yra Marijampolėje. Panevė

pramones, ' daugiau

daugiau kaip 35%

žyje yra Keleto stambių ko- • 
inercinių pialuną, stambi linų i 
apdirbimo įmonėj mėsos gamK 
nių fabrikas ip žymi dalis mie
lių bei spirito pramones. Kituo
se LiėtUVbS miestuose pramonės 
Įmonių mažiau, 'tačiau sunku 
butų rasti Lietuvoje kiek di
desnį miestelį, kuriame nebūtų 
kurios nors pramonės įmones.

Pirmaisiais nepriklausomybės 
metąiš Lietuvos ptamunč kūrėsi, 
laisva iniciatyva ir neplaningai. 
Daugiausia buvo kuriamos smųi 
kibs, daug darbo reikalaujan- 
čids įmonės* Nuo 1926 m. pa
baigos ir 1937 m. pradžius tau
tiškoji 'vyriausybė labiau ir pla
ningiau pradėję tupintis Lietu
vos pramones putintu, liesda
ma pagrihditiiu, žemės Ūkį ke
liančių ekonominių įmonių “Pie- 
hoeentrOj” “Melsto* ir “Lietū
kio” veiklą, drauge ėmė planin
gai tvarkyti ir visą Lietuvos 
pramonę. Daugumas prekių, ku
rios anksčiau buvo įvežamos iš 
Užsienio, šiandien jau gaminai 
mos Lietuvoje it, reikia pažy
mėti, kad jų kokybė ne tik už 
užsienines neblogesnė, bet kai 
kurių bet ir geresnė. Išplėtus 
savo pratnonę, stipriai pakilo 
Lietuvos ekonominis pajėgumas 
ir Lietuva ekonomiškai tapo 
mažiau priklausoma nuo kitų 
kraštų.

Bendra 1935 m. Lietuvos pra
monės įmonių gamybos vertė, 
be pieno produktų gamybos, 
buvo vertinama 263 milijonus 
litų. Daugiau kaip vienas treč
dalis gamybos tenką eksportui; 
tai daugiausia įvairus maisto 
produktai ir’ pusiau fabrikatąį. 
Likusioji gamybos dalis yra 
fabrikątąi, kurie patenkina 
daugiau kaip du trečdąlius vie
tos rinkos paklausų*

Daugiausia Lietuvoje paga
minama maisto produktų; jų 
1935 -ip* buVo pagaminta už 
99.8 mil. Lt, arba 38% visos 
gamybos vertės. Į tą Skaičių 
neįeina'pieninių1 gamybą, ku
rios »viėn ’ėksipbrtuL' pągąminb 
sviesto ir kitokių Rifelio pro
duktų Už 26 mik Lt. šios pra
monės šakos gamybos augimas 
yra natūralūs ir naudingas Lie
tuvai, kaip žemės ūkio kraštui, 
nes beveik visa žaliava' yra 
krašte. Turėdama savo krašte 
maisto produktų perteklių, Lie
tuva prieš keletą mėtų dėl saVo 
maisto produktų pramonės tin
kamo neišplėtojimo, jų už, pa
lyginti, dideles sumas veždavo 
iš užsienių. Pavyzdžiui, 19^9 
m. maišto produktų iš užsienių 
buvo įvežta "už 55.6 mil. Lt., o 
jau 1935 m- tik už 8.1 mil. Lt„ 
nes daugelį maisto pramonės 
produktų jau pati Lietuva pra
dėjo gaminti, pav., cukrų, au
galinius riebalus ir kt. Iš mais
to produktų gamybos svarbiau
sią Vietą užinia mėsos gaminių 
ir žuvų bei kitų konservų ga
myba. 1935 m. jų gamyba bUvo 
vertinama 40.2 mil. Lt. arba 
savo kiekybe tris kartus, dau
giau, negu 1930 metais, ši eks-

portine Lietuvos pramonS pra- ; 
dėjo smarkiau augti tik nuo ] 
19Š0 m., o 1932 m. buvo pasie- ] 
kusi aukščiausią savo laipsni,’ 
Tais metais jos gaminių verte 
pasiekė 66.7 mil. Lt, arba pen- 
kius sykius daugiau, negu 1930 
m.

Tekstilės pramonės gaminių 
pagaminta už 42.2 mil. Lt. 
Tekstilės pramonė gamina be
veik tik vidaus rinkai, išskyrus 
'linų apdirbimo 1 įmones, kurios 
linų pluoštą bei pakulas paruo
šia eksportui. Iš tekstilės pra
monės didžiausią grupę sudarė 
vilnų ir medvilnės audimo ir 
Verpalų gamybą, kurios gami
niai 1935 m. buvo vertinami 
27.6 mil. Lt Medžio pramonė 
sa'vo gaminių verte Lietuvos 
pramonėje užima trečiąją Vie
tą. Jos gaminių vertė 1935 m. 
sieke daugiau kaip 24 mil. Lt. 
Popieriaus ir poligrafijos gami
nių 1935 m. buvo pagaminta 
už 23.9 mil. litų* Chemijos pra
mokė 1935 m. pagamino už 15.6 
mik litų. Drabužių ir avalinės 
gaminių 1935 m. buvo pagamin
ta už 14.6 mil. litų. Be to, 1985 
m. metalų ir mašinų pramonės 
gaminių buvo pagaminta už 12 
mil. litų, odų ir kailių pramo
nės gaminių — už 11.1 mil. Lt., 

' žemės ir akmens pramonės ga- 
■ minių —- už 4.6 mil* Lt. ir dur

pių — Už 0.6 mil. litų. —Tsb.

Sveikatos Skyrius
r r’

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
Amerikos .Lietuvių 
DAKTARŲ DRAUGIJA .

PASARGA DĖL VASAROS 
KARŠČIŲ

K

ČAPEI — Tirštai kiniečių apgyventas Šanghajaus kvartalas Čapei, kur tūkstan
čiai žmonių mirs, jei kiniečių-japonų konfliktas paaštrės. Apie du tūkstančiai žmo
nių jau žuvo, kai kelios bombos taikomos į japonų karo laivus šanghajaus uoste nu
krito į tarptautinį kvartalą. Mūšiai dabar eina prie fortų Šanghajaus pakraščiuose. 
Laike 1932 metų Kinijos-Japonijos kuro čapei daugiausiai nukentėjo. Acmė Photo

Rašo Dr. T. Dundulis
Bendrai visiems yra žinoma, 

kad vasaros karščiai atsiliepia 
ant žmonių sveikatos iš dauge
lio atvejų, kaip tai, apsunkina 
sergąpčįvs, r dirbančius, • širdies 
ligonius, senus ir net vaikus, 
žinoma, ne visose apierubėse 
vienodai karštis atsiliepia ant 
žmonių. Kur oro esama karšto 
ir sauso, ten žmonės mažiau 
nukenčia'. Žmonės jaučia karš
čio slėgimą daugiausia ten, kur 
oras karštas ir drėgnas, ypatin
gai ežerų apierubėse. Na, tai 
kasgi daryti? Jog orą nepritai
kysi prie žmonių. Taigi, reikia 
žmonėm taikytis prie orO.

Svarbiausią, kad prisitaikyti 
prie karšto, slegiančio oro yra 
tas, reikalinga pritaikyti valgis, 
imti iki valios poilsio ir nešioti 
lengvas drapanas. Svarbu turė
ti atatipkamą ventiliaciją kam
bariuose.

Valgis vaidina svarbiausią 
vaidmenį laike karščių, ir dėl 
to, valgiu reikia daugiausia su
sidomėti. žinoma, ne ^visiems 
žmonėms yra taip jau.labai len
gva su viskuom prisitaikyti su
lig ^noro ir reikalo. Bet vistiek, 
valgis maždaug galima nors 
kiek pritaikyti. Svarba yra ta
me, kad virškinimo sistema 
karščiuose pasidaro mažiau vei
kli ir tokiu budu viduriai valosi 
daug lėčiau. . Todėl dieta laike 
karščių turį susidėti iš lengvų 
valgių, kuriuos skilvis ir bend
rai viduriai galėtų lengvai su
virškinti. Kepti taukuoti valgiai 
geriau prisilaikyti mažesnio 
kiekio* FLn?.s, kiališ niai, vai
siai ir daržovės yra geriausia. 
Gerti iki valios skiedinių tarpe 
valgių yra gerai ir sveika, ypa
tingai lemonadai 
skiedinys*

Apie kambarių ventiliaciją 
mažąi ką galima 
klauso . nuo žmogaus arba as
mens išgalės. VėdintUvai (fe
nai) maždaug pagelbsti. Mat, 
fenai jaukia orą ir šiek tiek pa
daro jį cirkuliuojantį, kas pa
gelbsti prakaitui nugaruoti nuo 
odos. Taipgi reikia ir perspėti, 
kad gulėti visai arti feno nėra 
reikalo, kai kuriems tas gali ir 
pakenkti.

Mankštinimasis karščiuose tu 
ri būti Vidutinis, ir mankštintis

kunigą. Kuris tamsta: 
kambarys? Aš ją ve

pfalicužų rašytojai
Bernaras paskelbi

’žitiomas
Tristanas 
įdomius pastabas apie papro 
čių evoliuciją ir apie tos fevo 
liucijos reiškimąsi kvepalų ii 
muilo pavadinimuose.

Juk pramonininkas, pirklys 
visada stengiasi publikai įtik 
ti. Pirklys visada psichologai 
ir nuo ja psichologinės uoslėf 
daugiausiai pareina jo įmonėj 
pasisekimas. Jis turi žinoti 
kas publikai patinka, kas per
kama.

Kaip kvepalai buvo vadina
mi prieš karą? “Mano svajo
nė”, “Nilo aromatas”, “Pirmo 
ji laimė” ir t. t. O dabar 
“Skandalas”, “Viskas leista” 
“Paskutinis atsikvėpimas*’, “A: 
horiu visko”, “Pyktis”... švel
nių emocijų dabar mažai. Rei
kia stiprių.

Prisiminus 
‘•‘Naujienų” 
Pikniką

irv apelsinų
* >

kalbėti, pri-

Sekmadienį, rUgpiučio 8 d. 
Sunset Darže įvyko gražios ii 
skaitlingos “Naujieniečių” ii 
pritarėjų sueiga.

Miškuose, pakalnėse ir apie 
barą, kaip bitės, apgulę, sve
čiai stiprinos. Net nebuvo ga
lima prieiti arčiau.

O tų autų! lauką nuklojo 
įvairių išdirbyščlų ir modelių 
mašinos. Kfek ten pinigėlio į 
tuos autus įdėta!

Tų dovanų buvo daug* Rū
pestingi “Naujieriiečiai” pasi
rūpino ir išdalino. Liukingi, ga
vę dovaną, džiaugėsi, o “nelai
mingi”, žinoma, dar ir šian
dien laukia progų laimėti, bet 
vargiai greitai vėl turės tokių 
progų. Gražioje nuotaikoje pra
ėjo rugp. 8 d.

• Sekmadienį rylą guber
natorius Horner ir kiti valsti
jos viršininkai atidarė 85-tą 
metinę Illinois valstijos mugę. 
Tikisi suvirs milioną svečių.
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visoss Viršun^,, jų tarpe Dr. S* 

[JanaVlČiuS, policijos vadas Ma* 
činskąs, Motuža^ .dalig kariniu-? 
kų ir kitų profęšionalų.

Niekuomet peųžmiršiu pirmo
jo to choro koncerto. Tai buvp 
1910 metų rudenį. To progra-* 
mos vyko šokią! griežiant 1-mo 
pulko karo orkestrui. Graži ka
rininkų sąlė gUžėte gūžėjo, 
gausi publiką buvo įr šok6jais> 
Daug gražių darnų, gan gra
žiai pasipuošusių; net ir mano 
draugė buvo apsivilkusį taftine, 
vakarine Suknelė. Tik aš viena 
namuos abatų suknutę vilkė
jau... Talkiaus atsistoti užpaka
ly kitų ir sekiau šokius. Bėt 
štai J, Lapėnų žvaira akis ir 
vėl apsistojo ąnt manęs. •—Ko
dėl pahele S. nešoki ?—paklau
sė Jis pribėgęs. —Aš nemoku—; 
atsakiau užkaitusi, manydama, 
kad tokie paąiškinimo jam už* 
teks, kad jo rupėstingUmų su
mažinti. Bet labąi apsirikau: 
jis man pasilenkė ir Sako: —* 
BaVelykit man, Tamstų pamo
kyti. Na, ir Vietoj turėti malo^ 
pumą Šokant SU mokančiom 
šokti damom, kurios jam gėles 
mętė ir mielai butų sutikę šo-j 
kjnamos — jis mokė mane šok^ 
ti» Tai gal atrodys labai men
kutis dalykas, bet jis būna dL 
delis tuomet, kai žmogus esti 
toli nuo bendrumos, jaučiasi gy
venimo nuskaustas; koks nors 
palankumas sveria tuomet la^ 
jąi daug.

Atsimenu 1920 metų 10 vasa-^ 
rio šventę. Alytuje buvo apvaik
ščiojamą labai gražiai ir tai tik 
J, Lapeno dėka. Jokie įsakymui 
lutų tiek nepaveikę, \ kiek pad
velkė jo pasiryžimu perpildyta 
kalba ir; patarimai*1 - Jis < teikėsi r 
pranešti aplinkiniams gyvento- 
jams, daugiausia žydams, kad 
jis puoš vainikais ir iliuminuos 
savo balkonų; to užteko, kad 
ištisa Vilniaus gatvė, kur eise
nos ėjo, butų gražiai pasipuo
šusi, bet visgi jo balkonas bu
vo gražiausias. IŠ vakarę susi
rinkusios choristės J, Lapeno 
bute pynė vainikus, kuriuos 
ant rytojaus nešė ant karinim 
ko Antano Juozapavičiaus ka
po, kur įvyko įspūdingas, |vie- i 
periu me<tų jo mirties paminėju 
inps. ■ . V 4

Taip tai J. Lapenas dirbo 
Dzūkijos sostinėje Alytuje. My
limiausios jo dainos buvo: Oi 
kas sodnai do sodneliai” ir “Gę* 
ležinio Vilko” maršas,,

> Pinigai žmogžudžiai, sako 
Žmones; dėl jų ir J, Lapenas 
peranksti į kitą pasaulį iškelia^- 
Vo.
* Ir mąn jo gaila...
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O MAN JO GAILA*.. ’

TORONTO, ONT. — Spaudą 
praneša, jog mirė Jonas Lape
nas. Daug apie jį buvo rašyta, 
bylinėjimosi ir jo kaUntmo lai
kais ; neseniai ir vėl pasklido 
Žinią, jog jia bus traukiamas 
atsakomybėn, bet kaip “Naujie
nos” rašė, jis nesulaukė savo 
garbės apginti.,. Daug kores
pondentų apie jį rašė, kaipo a^ 
pie viršūnėse pagarsėjusį žmo
gų, gi aš noriu žodį tarti apie 
jį iš tų laikų, kuomet dar jis 
buvo “mažas” žmogus, bet dir
bo didelį tautiniai - kulturinį 
darbų, ^Vlan teko garbė pažinti 
Jį gan artimai ir.,,dkr nesu nė 
Vienų kartą prileidus! sau pa
manyti apie jį blogai. Kuomet 
jo areštavimo, teisimo ir kali- 
nimo\ laiku daugeliu atvejų jis 
buvo- visaip niekinamas aš 
galvojau: nejaugi jis galėjo 
prie to prisileisti? Ne! čia tu
rėjo būti kaltas kas nors kitas! 
Ir ne kartų norėjau prabilti, 
bet, deja, prabilu tik dabar, ka
da jo jau nėra,..

Grįšiu 18 metų atgal, kuo
met J, Lapenas gyveno Dzūki
joje —- Alytuje. Jis tuomet ne^ 
turėjo nei tūkstančių, nei gra
žių rūmų — jis gyveno Rud- 
nickio namų antrame aukšte ir 
turėjo du kambarius. Kamba
rius, kuriuose įėjęs jausdavais 
pagautas lietuviškos dvasios, 
kuri verste vertė būti lietuvių 
ir lietuviu patriotu! Visame jo 

‘ buto apstatyme matėsi perdėm 
liętuviška ornamentiką. Bet tai 
menkniekiai, čia noriu papasa
koti apie jo veikimų Lietuvos 
kūrimosi laikais ne tik ekono- 

, miniu .atžyjjgiu, bet,fJritkul(turiru 
,niu, už kų jis jokio atlyginimo 
negavo.

Jau daUg kas minėjo apie ko
operatyvus, kurių steikimu jis 
pasižymėjo ir Alytuje, bet be 
to, jis įkūrė pirmutinį Alytaus 
dainos chorų, į kurį suburė di
delį skaičių dainininkų be ąkir- 
tumo pažiūrų, luomo ar profeT 
sijos. Chotąs buvo pavadintas 
Dzūkijos Aušros Choras.

Kaip matot, jis buvo ne (tik 
apsukrus ir gabus ekonomistas, 
bet ip dainos mylėtojas. Jis tu
rėjo stebėtinai gražų ir malo
nų tenorų ir nors pats piano 
skambinti negalėjo (tą atlikda
vo ponia Grušnięnė), bet tas 
jam nė kiek nekliudė būti ge
ram chorvedžiui. Kaip jau mi
nėjau, chorui priklausė įvairių 
žmonių, bet J. Lapėnas ijepąro- 
dė jokio skirtumo, —Jis buvo 
malonus ir palankus kiekvie
nam lygiai. Aš buvąu viena iš 
vargingiausių tuo laiku choris
čių. Musų šeima, karo metu nu
alinta, dar nebuvo atgijusi ir 
mano drabužėliai buvo vienais 
lopeliais padengti. Todėl aš 
vengdavau kų nors susitikti ir 
choro repeticijose stengdavausi 
atsistoti nuošaliai. Bet jis tų 
puikiai suprato ir atjautė ir.nie 
kuomet jo žvaira akis nepra
leisdavo manęs nepasveikinusi 
ąr choro repeticijose mane už
stojusi. Ir ko jis nepadaryda
vo? štai kad ir Choro repetici
joms pątąlpą. Kitam tai butų 
buvęs neįmanomas dalykas 
gauti, bet jis pasiekė tikslų. 
Nuėjo pas provizorių Žvirblį ir 
sako: Tu geras lietuvis ir nori 
būti juo, tad užleisk savo butą 
choro repeticijoms!

Na, žinoma, ponas Žvjrblys 
nenorėjo būt j išgama ir užlei
do. Karo stovis, neleido nie
kam nė nosies iškišti j gatvę 
po 9 vai* vakaro, bet J, Lapė>- 
has išsirūpino leidimus visiems 
choristams, kurie parsibelsdavo 
namo po pusiaunakčio. Jo veda
mo choro koncertai tiesiog en
tuziastiškai buvo publikos su
tinkami. Taipgi jame dalyvavo

“Aido” choras Mont- 
reale netrukus 
pradės pamokas
šiemet sukanka vieni metai nuo 

isisteigimo
MONTREAL, QUE* — Lietu

vių Vytauto Neprig. Kliubo “Ai- 
šiemet sueiną viepido” Chorui 

metai nuo įsikūrimo
Tai yra 

nepartinis 
Kliubas, suprasdamas tokio cho* 
ro reikšmę, palaikę ir remia jį.

Kadangi buvusią choro mOJ 
kytojas J. Šneideris atsisakė, 
tai hadju mokytoju paskirtas 
J, Skėrys* Jis jau užėmė parėk 
gąs. J. Skėrys yra Anglijoj gi
męs lietuvis ir turi daug paty
rimo choro vadovavime.

Choras vėl pradės reguliarius 
pratimus kas antradienio vaka
rų, nuo 24 rugpjūčio, Kliubo 
svetainėje.

NAUDINGA KNYGA
“Ką darai, daryk gerai” 

tai yra knyga, parašyta gar 
saus rašytojo O. Šween Mardėil.

Dabar ir į lietuvių kalbų iš
versta. Kiekvienas žmogus, ne
žiūrint pažiūrų, turėtų su šia 
knyga susipažinti. Ji aprašo ir 
nurodo, kaip žmogus gali turėti 
pasisekimų gyvenime ir gyventi 
laimingiau. Kaina Montreale 55 
centai kopija. Galima gauti pas 
Ambrasų, Liet. Kliube, 2159 
Catherine St. East*.

GRĄŽINO LIETUVON
LIETUVAITI

vienintelis lietuvių 
choras, Montrealo*

ATSIMINIMŲ POKŠTAS 
-Liege, Belgijos karalių® 

Leopoldas neseniai atidengė 
paminklų atminimui atjau
tų, kurie žuvo didžiąjame 
kare. Paminklas vadinamas 
f(Atsiminimų Bokštu” ir yra 
pastatytas iš granito,

Acine Photo

St.

Vienus lietuvis buvę atsikvie^ 
tęs merginų ąpsivedimo tikslu. 
Kadangi jai {kiek. laiko;; pagyve* 
nūs čionai vestuvės neįvyko, 
tai emigracijos įstaiga pareika
lavo pasiaiškinimo ir jai griež
tai. •atsisąkius Vesti minėtų as
menį, buvo grąžinta Lietuvon.

'' —Montreial Jack.

Bando pagerinti 
Montreąl tari 
šoferių padėtį

pa-

Ontario miškų 
darbininko vargai, 
gyvenimas

Bravo, 
Montrealiečiai!

SLA KP. SUSIRINKIMO 
I

SLA 236 kp. laikė savo mė- 
hesinį’ susirinkimų rugpiučio 12 
d. Be kitų einamų eikalų buvo 
skaitytas gautas Sūnų i Duk
terų Pašąlpinės draugijos laiš
kas, kuriame pranešama, jog 
rugsėjo 4 ir 5 dienomis įvyks 
tos draugijos visuotinis suva
žiavimas ir kad kitos pąšalpi- 
nes organizacijos kviečiamos 
jame dalyvauti.

Tuo reikalu buvo kiek pla
čiau kalbėta ir nutarta j tų sih- 
jįažiavimų pasiųsti du atstovus* 
Jais išrinkti: A. Frenzelis ir J. 
Jokubynas.

Darbo departamentus veda 
sitarimus kolektyvių derybų 

reikalu.
MONTREAL, QUE. — Que- 

bec Darbo departamento atsto
vas J. O’Connell Maher veda 
pasitarimus su Montreąl taxi 
bendrovių ir šoferių atstovais, 
kolektyvių derybų klausimu.

Taxi šoferių padėtimi yra su- 
sirupinusi ir zmiesto taryba. Ji 
svarsto naujų taxi įstatymų 
projektų, kuris reikalauja šofe
riams minimum $12 algos ir 
vienų dienų savaitėj poilsiui. 
Projektas taipgi rekomenduoja 
neišduosi _ taxi leidimų toms 
bendrovėms, kurios negaran
tuos minimum algų savo ‘darbi
ninkams.

Toronto, Ont.
SLA 236 kp. susirinkimas

Rugpiučio 12 d. įvyko SŲA 
236 kp. mėn. susirinkimas, ku
riame kuopos organizaitorius, 
pridavė du naujus narius. Vie
nas iš jų yra Dr. R, Veinstei- 
nas. Kuopos dariai apsidžiaugė 
išgirdę, kąd ir musų tarpe pra
deda rastis ?pėt profešiohąlų. 
Tuo labiau, kad Dr. Veinsteinąs 
yra vidurjų 'ir moteriškų ligų 
daktaras, osnįbterims daugiau
sia ir tenka §irgti panašiomis 
Jigomiš,/ įe tuopa turės ir 
savo daktarą kvotėjų, kuris rū
pinsis daugiau kuopos reikalais, 
negu kitatautis daktaras.

Buvo pėrtikHityitas laiškas, 
gautas iš Šunų ir Dukterų pa- 
šalpinės * organizacijos, kuri 
kviečia1 išrinkti jkėlis atstovus j 
jioš pirmąjį atstovų suvažiavi
mą iš visoš Kanados. Atstovais 
likę išrinkti.J.; Jokubynas ir A. 
Frenzeliš.

Revizijos kom. raportas buvo 
tikslus ir priimtas" be pataisų,

• i. . ■k ' X ■

Pats susirinkimas buvo pusė
tinai skaitlingas, bet geistina, 
kad ateityje dar skaiilingesnis 
'butų. "

—Kp. Koresp.

TABAKO FARMOS
- \

Toronto apylinkėje yra nema
žai tabako farmų, kurių saVi’ 
ninkai dažnai yra lietuviai, 
šiais metais numatoma turėti 
gerų derlių, nes vasara lietinga1 
ir šilta. Farmeriai džiaugiasi, 
kad turės gerų pajamų. Djriąu- 
giasi ir kai kurie Torontu, lie
tuviai bedarbiai, kad rado sau 
nors laikinį darbų. Moką pe- 
blogai. Teko girdėti, kad darbi*

mas kainavo po $200
ST. JEHOME, QUE. Bro

liai Petrus ir Jphąs Fąnoralų 
bųVo nubausti po $200 paban
dęs ir-kaštus už varymų ir par- 
dųvipėjimų “samagones,” Abu 
prisipažino. , .

Vįetos taikos teisėjas Guil- 
. laume Latoursulaiko Henrį Lą* 
londe iš Ste. Rose, kuris važia- k '* ' •» k
vo ąutoplobilių pasigėręs ir be 
šoferio leįdimo. Netoli St. Jero- 
piė įelpndė suSikųlė.1 .. ■ , •

£ 
pinkams moka 18 dol, per sa- 
yųįtę ir. įetų ųiaistą duųdų. Ge
ro pasisekimo Visiems!

w«Francas

LANKYTINI IŠVAŽIAVIMAI
(Piknikai) g'

Rugpiučio 22 d. rengia dide
lį išvažiavimų (piknikų) Suo
mių (finų) Ųempese, Wood- 
bridge. Programa bus labai įdo
mi, kaip tai,. dainos, mužiką, 
plaukimo ' lenktynes ir, kitokie 
pamarginimai. Visas pelnas ski
riamas Ispanijos liaudies gyni* 
mo. iteikaimhs*J z

Rugpiučio .29 cj. Vestone prie 
drg. Masių ūkio rengiama pas
kutinė Toronto lietuvių geguži
nė. Rengia Toronto bendras 
Lietuvių Komitetas Lietuvoje 
Demokratijai Atsteigli.

Gegužinės pelnas skiriamas 
bendrai Toronto lietuvių mokyk 
lėlei, kuri komiteto pastango
mis yra organizuojama.

Kadangi abiejų 'gegužinių 
tikslui yra ‘ kilnus, todėl tiki
mės, Lad Toronto įr ‘apylinkės 
lietuviai tiiįkamąi įvertins ’ ir 
gausiai atsilankys.

■ Į abidvi gegužines ' kursuos 
trokai, kurie stovės ant Gorę- 
vale Avė. Pirmasis išvažiuos 
12;30, o antrasis 2 v. popiet.

Bet rugp. 22 d. trokas išeis 
tik vienus įr tįk 2 vai. popiet, 
todėl norintieji važiuoti troku, 
turite atvykti laiku.
.. - ■ ■■ ■ -• '■ •*w"I£.omitelta8

. f * : . • ;

Per ištisas savaites išbūna at
skilai nuo pasaulfo. Neorga

nizuoti,
HUDSON, ONT.—Daug kam 

yra žinoma, kad Ontario provin
cijoje yra labai didelių ir daug 
vandenų, Nemažam skaičiui 
darbininkų tenka dirbti tuose 
kalnuose. Ir mes dabstr dirbame 
miške, ant kalno, kuris randasi 
saloje* žiemos laiku, kai ežerai 
buvo užšalę, tąi susisiekti su 

. “konitinentu” buvo galima tiktai 
arkliais' arba lėktuvais, Indėnai 
kartais atvažiuodavo su šuni
mis. • •

Bet užėjus pavasariui, susi
siekimas arkliais buua nutrauk
tas, hęs per ledų nebesąugu va- 
Žiuntir Ber kurį laikų tegalima 
susisiekti lėktuvais. Bet orui ei
nant šiltyn, Sustoja sųsisĮdlci- 
mas ir lėktuvais, nes, ledui su- 
lužuš, nėra kur saugiai nusileis
ti* Taigi, per kelias Savaites 
laiko, tol kol ledai nėptanyksta, 
mes neturime jokio susisiekimo 
su pasauliu, šiemdt per tris sa
vaites nebuvo pašto, tad netu- 

‘rėjohie laiškų nei laikraščių ir 
nežinojome kas darosi pasauly
je --^ Ispanijoje, Lietuvoje ir ki
tur.

s T. * ' , i • • t
^“*4- ' . ' ■ ’C ’ • . f
Tokiose aplinkybėse ir dirbti 

nesmagu. Kas blogiausia, tai 
stovykloje nėra gydytojo. Jeigu 
darbininkui pasitaiko susižeisti 
arba susirgta tai jis tuoj prar 
deda skaityti paskutines savo 
gyvenimo Valandas. Daktaro 
nėra/sU pasauliu susisiekti ne- 
galima, o jeigu kokiu nors bu- 
du Butų ^lim^a prisišaukti dak
tarą, tai jis negalėtų atvažiuo
ti. Nėra Vietoj nei ligoninės, kur 
butų galima ligonius paguldyti. 
Pęr savaites laiko, jie vaitoja, 
dejuoja, bet, nėra kam jiems su
teikti , pagelbų, Stovyklos “kler
kas,’’ kiek išmano, apriša žaiz
das, užpila jodino, bet ne ką 
daugiau gali padaryti.Ligonis 
iaukla, kol ledai ištirps ir apie 
gegužės pabaigų' atplauks pir
mas pavasario laivas.

Darbininkai netorganizuati
Tai, mat, koks musų neorga; 

hiztiotų miškų dąrbininkų gyve
nimas,. : Jeigu darbininkai ^ pri
klausytų prie unijos, tai darbo 
sųlygos butų kitokios. Pavasario 
laiku iV rudenyje, kai ežeras 
pradeda užšalti, stovykloje butų 
gydytojas ir sužeisti ar susir
gę darbininkai turėtų kur 
kreiptis pagelbos.

Mes, darbininkai, galėtumo 
lengvai,turėti ir gydytoją ir 
slaugę, jeigu būtume organi
zuoti. Mums ir. atlyginimas bu
tų ‘ didesnis ir darbo sąlygos gš- 
resnes, taip kąd nebūtų tiek 
daug susižeįdimų, kiek jų da-r 
bar yra. \ z
\ Jau; laika's visiems miškų 
stovyklų darbininkams organi
zuotis. Paimkime pavyzdį iš kai 
kurių kitų kempių, kaip Fort 
Francis darbininkų, kurie suor
ganizavę unijų tuoj gavo algų 
pakėlimų ir kitokius patogumus 
bei pagerinimus.

? —j, Martinonis*
.--i..: ' . • . \
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Žmona
“Ne Turtas”

įi "i,-" a
SUDBŪRY, ONT. — Vietos 

gyventojus Guido Ferri buvo

Praeitam “K. L. ž.” Skyriu
je skaičiau draugų montrealie- 
čių pareiškimų, jog jie sutinka 
tie tik bendradarbiauti kana
diečių-skyriuje, bet pasiryžę net 
torontiečius subytyt. Tųi labai 
gražus ir vertingas draugų 
montreųliečių pareiškimas- Tie
sa, draugai montrealiečiai nusi
skundžia dėl laiko stokos, bet 
kam gi iš musų to laikoi nesto- 
kuoja? štai kad ir aš šiuos ke
lis žodžius rašau jau po 12 vai. 
nakties, nes tik kelios minutės 
kaip parvažiavau ir žinodamas, 
kad turiu šį bei tų parašyti, tai 
ir turiu ištesėt.

Tai reiškią, jeigu žmogus 
“užsispiria,” tai ir padaro... 
Musų skyriui, t. y. “K* L. Ž.” 
skyriui, reikalinga daugiau įvai
rumo, daugiau žinių ir iš kitų 
Kanados lietuvių kolonijų, o y- 
pačiai iš darbininkų gyvenimo* 
Jeigu draugai, kurie myli skai
tyt Naujienas ir joms iš šir
dies prijaučia, pasistengtų pa
rašyti iš savo kolonijos, taNnu- 
sų skyrius butų tikrųi įdomus!

Tad į darbų visi naujienie- 
či'ai, Kanados lietuviai! Jūsų 
rąstų Kanados Lietuvių žinių 
įkyrius laukia!

BEREIKALINGAS 
GĄSDINIMAS

»' , f j

Draugas Yla per “Liaudies 
Balsų” stengiasi suteikti “tėviš
kų” pamokinimų socialistams. 
Bet jeigu jie, t. y. socialistai tų 
pamokinimų iiepaklaUsyS, tąi 
su jais atsitiks taip, kaip ir su 
visais kitais atsitiko, kuries iš
stojo prieš Sovietų Sąjungų.

,• ..... . )• ■ • t . r , •- < -

Vaje, vaje! Kaip baisu...
Draugas Yla, tur būt, užmiršo, 
kad mes gyvename Kanadoje, o 
ne Rusijoj. Todėl ir tas gąsdi
nimas neturi jokios reikšmės. 
Apie Rusijų socialistai arba, 
geriau pasakius, socialistinė 
spauda daugiau tiesos pasako, 
negu komunistinė. Pastaroji 
kad ir prasčiausį komisarų pa
sielgimą visuomet stengiasi nu
baltinti. Tuos visokius komisa
rų, nešvarius darbus komunisti
ne spauda nutyli, arba kaip 
nors pateisina, o kita ne tik 
kad pateisina'; bet dar ir išaukš
tina! Pavyzdžiui, kad ir .tą pa
tį Jagodą. Ir kuomet toksai iš
garbintas “didvyris” tampa ap
šauktas “eretiku” ir sušaudy
tas, tik tada komunistinė spau
da prapliumpa visokiais keiks
mais! šiancjięn komunistai gar
bina naują “didvyrį” Ježovų, o 
Socialistai suko, kad Ježovąs nė 
kiek negeresnis už Jcgodą!. Jei
gu pirmesnysis išžudė per eilę 
metų tukstančiUs nekaltų žmo
nių, tai pastarasis dirįia su 
“overtime,” kad per trumpų 
laiką galėtų pasivyt pirmąjį....

Tai ar soicalistai gali tok’a
* 'v •

nuožmią, savivalių girti? Aišku, 
kad nė! Yla nors tiek turėtų 
suprasti, kad socialistai kovoda
mi už žmoniškumą negali pa
teisinti• jokių uzurpatorių, ne
žiūrint, kas jie' Bebūtų,—Sme
tona ar Stalinas! k . •

—L J.

Mirė saulės užgautas
MONTREĄL, QUE.

j savo Šeimininko triobų po‘ die
nos darbo laukuose, staigiai mi
rė 50 metų amžiaus ūkio dar- 

| bininkąs Henri Robert. Mont-

Grjžęs

patrauktas atsakomybėn už sa- rejj koroneris nusprendė, kad
tr/x nf VV* r'* « i 'i X 4 *

Komitete#

vo žmonos mušimų. “Aš noriu 
vaikų, ibet nenoriu žmonos,” — 
jis aiškino tęisėjui. .

“Neturi teisės prie vaikų,”-^~ 
atsakė teisėjas, “žmogus, kuris 
mušą savo žmoną nėra vertas 
vaikų, žmoųa nėi-a itųftąs, kurį 
galima daužyti norui ušej us.”

Praleido net $420.14, 
bet žmonos negavo

.... ...... d.;. --------

Tų mclterų nesupaisysi!

MONTREAL, QUE.—Per tris 
ar keturis metus vietos rumu
nas Eile Stasesen piršosi savo 
tautietei Eleanora' Dominica 
Zdroubou. Po ilgų prašymų ir 
maldavimų y ji sutiko palikti 
Stasesen’o žmona, bet pastatė 
vienų sąlygų. Vestuvių ceremo- • 
nijos turi įvykti ne- Monįreale, 
bet jos tėviškėje, Bukovinoje, 
Rumunijoje.

Tokia ekspedicija nemažai 
kainuos, krapštė Štasesen pa
kaušį, bet nusprendęs kad, — 
brangu - ne brangu, mylimosios 
norus telkia patenkinti, jis iš
pirko dvi laivakortes ir su bu
simąja žmona pasileido kelio
nėn.

- Apžiūrėjusi savo tėviškę ir 
radusi viską tvarkoje, moteriš
kė staigiai atsisakė eiti prie al
toriaus stf Stasesen’u. Jo neno
ri, ir tiek.. 1

Stasesen * grįžo Montrealan 
pats Vienas,

Suskaitęs keliones išlaidas, 
jis surado, kad . nepasękminga 
vedybinė ekspedicija* jam kai
navo $420.15, Ir > užvedė bylų 
Montreąl Superior teisme reika
laudamas moteriškės tuos pini
gus jam sugrąžinti.

• /*.n -

velionis buvo užgautas saules.
Lachine kanale prigėrė dar

bininkas Godfroid Lecompte.
t-*

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” '

‘Liaudies Balso” 
piknikas

Oras gražus, šilta. Dangus 
šyięšųs,' saulėtas. Publikos 
daug, bet tikėjausi, kad dau
giau bus. Smagiai šoko prie 
linksmos muzikos.

Įvairus prizai buvo iškelti 
laimėjimui. • Tiesa, jų beveik 
perdaug ir buvo. Gražiausias it 
įdomiausias ‘buvo stalas, pa- . 
ruoštas šešiems žmonėms su 
puikiai kepta višta, agurkais ir 
keksais. Papuoštas- šviežiom ro- 
žavom gėlėm. Tikrų puotą lai
mingasis turėjo.

Pavakariu buvo “races” vy
rams, moterims ir vaikams. 
Gaila, kad musų torontietės ne
mėgsta bėgti — tiktai keletas 
dalyvavo.

Pasilinksminus, pasišokus, 
tyru oru pakvėpavus ir parva
žiavau su “ąrmobilių” iš pikni
ko* —G. J,

Traginga kelionė 
Motorcikliu

SHERBROOKE. — Jean Bap
tiste mirė, jo draugas Alfred 
Guerette buvo kritiškai sužeis
tas, kai važiuodami motorcik- 
liu susidūrė su automobiliu. 
Dumont buvo prie vairo. *

Išgelbėjo moteriškę 
iš Kanalo \

MONTREAL, QUR — Trafį- 
ko dępartamentoi polięlstaą Gaų- 
toų Veiliette netolimoje ateityje* 
busiąs apdovanotas medalių ųž 
drąsą tarnyboje. BedirigUodą- 
thas trafikų prie Atvvater tilto 
virš Lechin kanalo, jis yąnde* 
nyje pastebėjo moteriškę* Pa
likęs automobilius, policistąs šo
ko nuo tilto kanalai) ir sken
duolę ištraukė. Pasirodė, kad ji 
yra 48 metų Helen Iteans, aųo 
1985 Luke Stręet. Neseniai li
ejusi iš lįgoniųėa, moteriškė ai
dėjo prie kanalo kranto. Nuo 
karpio apsvaigo ir įkrito į vap- 
denį. ” ' '



Diena Iš Dienos

Grįžta Atgal 
Bostonan >

Žymi ir gerai žinoma daini
ninkė ir labai gabi “Naujienų’,’ 
Moterų Skyriaus bendradarbė 
artistė Ona Kubilienė šiomis 
dienomis apleido savo tėvelių 
pp. Rukšienų ūkį, kuriam ji 
praleido apie du mėnesiu šią 
vasarą, ir grįžta atgal į Bosto
ną.

Mat, artistė Kubilienė 
kontraktą su ‘“Boston 
Shine Serenaders”, taigi 
grįžta rengtis žieminiam

i

namo, linkėdami jubiliantams 
ilgiausių metų. Galiau ir aš, 
nors ir nenorėdamas, turėjau 
apleisti tokią jaukią draugiją 
ir nešdintis namo, nes ryt die
nos darbas rūpėjo. Ir aš aplei
dau. j ubiliantus linkėdamas il
giausių metų. —Raulas.

Išvyko 
Atostogoms

■■ , . ■' ■ . ..... J... . ......

Šiandien Laidos
Joną Stanulį
.. •—J--------''L

Mirė antras jaunuolis — pana
šiai žuvo kaip ir Stanulis

Trečiadienis, rugp. 18, 1937

turi 
Sun 

ji ir 
„ . sezo
nui. Kiek man teko patirti, tai 
dainininkė Kubilienė dar pake
liui žada sustoti pas dr. ir p. 
Puskunigius kelioms dienoms 
North Grafton,. Mass.

Rultų šakelė.

Roselandietė Ona 
Narbutienė 
Ligoninėje

P-ia Ona Narbutienė, žmona 
žymaus Roselantlo gyventojo, 
Antano Narbuto, 1013 West 
103rd Street, guli Chicagos Uni
versiteto Billings ligoninėje, 
59th, netoli Cottage Grove. 
Kaip vakar vakare jai turėjo 
būti padaryta tulžies akmenų 
operacija.

P-ia Narbutienė nesveikavo 
per kurį laiką. Ligoninėj atsi
gulė pereitą trečiadienį. Rose- 
landiečiai linki jai greitai 
sveikti. —Kor.

k " i

pa

Grįžo iš Atostogų
Mylima dainininkė ir popu

liari Makalų Aldutė, Jadviga 
Gricąitė, buvo išvykus kuriam 
laikui į Indiana smiltynus prie 
Michigan ežero, kur atostogavo 
puikiam miške *p. J. Budriko 
vasarnamy j.

Ten praleido kelias savaites 
su savo giminėmis. t Buvo ma
lonu išgirst jos švelnaus daina
vimo praeitą sekmadienį J. Bud
riko leidžiamoj radio valandoj. 
Orkestrą sugrojo keletą gaba
lėlių, taipgi adv. J. Jurgelionis 
gražiai pranese vieną linksmą 
žinią, būtent npie p-lės Gricai- 
tės dainų koncertą. Nors ji dar 
jauna, bet tvirta ir ištvermin
ga rimtam darbui. Aš manau, 
kad jos busiantis koncertas ža
da gerų pasekmių. Lauksime 

. nekantriai. —I-key/ ( _

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Aloysius Kcloseike, . 39,
Meta Rausch, 40

John Bartulis, 27, su
11a Wickets, 21

Norbert Armour, 22, 
cilia Skupels, 18.

su

Marce-

su Ce-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

> v
(Grown Point, Ind.)

Edward Rogers, 24, 6819 S. 
Washtenaw avenue, ir Dolores 
O’Brien, 14, nuo 6808 S. Maple-' 
woi3d avenue;

Paul Donovan, 21, nuo 3419 
Lowe avenue, ir Marion Sprin
dis, 20, nuo 6310 Drexel Blvd.

Sadabrinės 
Vestuvės

- Sekmadienį, 15-to šio •mene
sio, įvyko sidabrinės vestuvės 
ponios ir Antano Endzulių. 
Puota įvyko Maple Grove dar
že, prie 87-tos ir Maple gatvių, 
Willom Springs, III. Prasidėjo 
1 vai. po pietų ir traukėsi • iki 
12 nakties. Svečių buvo pilnas 
pikniko daržas. Kadangi pp. 
Endzuliai yra draugiški žmonės, 
tai ir svečių buvo iš visų Chi
cagos kolonijų. Net ir Cicero 
buvo reprezentuojamas. .

Kaip girdėjau, giminės ir ar
timesni draugai nupirko gražų 
dining setą, o kiti svečiai ma
žesnes dovanas, žinoma, iš sa
vo^pusės Endzu’iai vaišino sve
čius kuom tik turėjo, o valgių 
ir gėrimų netruko.

Stalai buvo apkrauti įvairiais 
skanumynais, o alučio ir kito
kių gėrimų, tai buvo kiek tik 
kas norėjo. Laike Makarienės 
buvo ir programas. Kalbėtojai, i 
kurių pavardžių nepamenu, ve
lijo Endzuliams sulaukti auksi
nių vestuvių ir iškelti dar di
desnę puotą. Buvo ir puikus 
orkestras, kuris griežė lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

Buvo daug ir jaunimo, kuris 
linksminosi drauge su seniais. 
Pas visus svečius matėsi užšb 
ganėdinimas pp. Endzulių vai
šėmis ir visi nenoroms skirtėsi

Įkalino Lietuvį 
Šešiems Mėnesiams 
Už Alimoni ja
Jos nemokėjo; butų laisvas, 
jeigu ne piknikas sekmadienį.

Vakar apskričio kalėjime bu
vo uždarytas 30 metų bridge*- 
portietis, Jonas Moskus. Jis ten 
turės atlikti šešių mėnesių “at
gailą” už nemokėjimą,, pei; me
tus laiko, — $5.00 savaitinės 
alimonijos savo žmonos ir duk
ters užlaikymui.

Jonas Mosktfs pakliuvo labai 
netikėtai. Mėgdamas piknikus, 
jis sekmadienį nuvažiavo į vie
ną lietuvišką pikniką paūžti. 
Pasitaikė, kad tame pačiame 
piknike buvo ir jo buvusi žmo
na, Stella Moskienė, nuo 2438 
West 46th street. Vyras buvo 
pasislėpęs ir ji veltui jo ieš
kojo. per metus laiko.

Ji tuoj Moskų nutempė 
man ir uždarė už grotų.

įkus gyveno ties 911 West 
Street.

teis- 
Mos* 
33rd

• Edward Koncil, 24 metų 
paroliuotas kalinys, kuris ke
lis kartus pabėgo ' iš Berwyn 
policijos kalėjimo, trečiadienį 
bus pašauktas liudyti Cook 
apskričio kriminalei džiuręi 
apie pabėgimus ir $5,000 kyšį, 
kurį aukštas Berwyn policijos 
viršininkas paėmęs nuo vogtų 
daiktų pardavėjo.

PETERĮ PEN
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Maria Jurgelonis.
Vakar vakare atostogoms iš

vyko “Naujienų” administrato
rė Maria Jurgelonis: Ji praleis 
porą savaičių prie Plano, III.

Šią savaitę pareigas vėl pra
dėjo eiti “Naujienų” vyriau
sias redaktorius, Pins Grigai
tis. Jis buvo išvykęs dyiejoms 
savaitėms atostogų Wisconsin- 
Minnesota valstijose.

Bagočius
Mažukna 
Chicagoje

Chicagon kelioms dieAoms 
SLA reikalais atvažiavo Pildo
mosios Tapybos prezidentas F. 
J. Bagočius iš Boston, Mass., 
ir vice-prezidentas J. K. Ma
žukna iš Pittsburgh, Pa. šian
dien jie turės posėdį su SLA 
Finansų komisija. 7

Galskienė Chicagoje
Petras Galskis, plačiai chi- 

cagiečiams žinomas veikėjas, 
kuriam laikui apsigyyėno<Wiš- 
consin Rapids, Wis. Tas mies
tas yra per tris šimtus mylių 
nuo Chicagos. •

Galskių sūnūs Vytautas gy
vena Chicagoje ir dirba prie 
vieno savaitinio anglįš'ko laik
raščio kaip garsinimų mana- 
džeris.

Pasinaudodamas atostogų 
proga, p. Vytautas Galskis 
nuvažiavo savo tėvų aplanky
ti. O kadangi jo motina norė
jo savo gimines ir draugus’ ap
lankyti Clevelande, tai Vytau
tas drauge su ja nuvažiavo ir 
ten. Kelias dienas pabuvoję 
Clevelande, abu grįžo į Chica-

Lietuvio jaunuolio' Jono Sta- 
nulio kūną dar neųžkašus ka
pe, toje pat vietoje kur jis pra
rado gyvybę, šios savaitės pra
džioje mirė ir antras jaunuo
lis.

Antrasis nebuvo lietuvis, bet 
du Bridgeporto lietuviai jau
nuoliai išgriebė jo 'kūną iš Mi
chigan ežero. Jo pavardė yra 
LeRoy Holt, gyveno ties 1014 
Ę. Fortyfirst street. Kaip ir 

’Stanulis, ir Holt prigėrė Michį- 
gaiit ežere prie 48tos gatvės. 
Kaip ir Stanulis, ir jis šokda
mas į vandenį, galva trenkė į 
akmenį po vandeniu, neteko 
sąmonės ir mirė.

Jo kūną iš vandens ištraukė 
Joseph Kunis, nuo 3145 Eme- 
rald. avenue ir Ben Ruplonkis, 
3515 LoWe avenue,

Holt mirė akyvąiz^doje savo 
sužieduotinės Sally Minford, su 
kuria planavo susituokti rug- 
piučio 27 d.

Jaunuolis Jonas Stanulis bus 
laidojamas šiandien, 9 valandą 
ryto, šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvėms patarnaus J. Liu- 
levičius. Stanulis mirė rugp. 
12 dieną.

Darbininkas 
Reikalauja $75,000 
Iš Plieno Firmos

vBuuo sužeistas liejykloje.

CHRYSLER
PRIE OGDEN AVĖ.
’ FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN A VE.

(Arti Crawford Avenue) 
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ?... 
PLIMOUIH ’3o o-pass. 
de luxe tour. Sedan .... .
OLDSMOBILE '36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
DODGE ’36 5-pasš. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de iuxe touring Šedan ....' 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan,.......
CHEVRpLET ’34 5-pass. 
de liixe tour. Sedan . 
FORD ’36 5-pass.^ 
de iuxe tour. Sfeuan ■ 
DE SOTO ’36 5-pass 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH ’37 vartotas, 595
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass. Se
dan, Radio, Heater 
furnished ...’......... X.............
CHRYSLER ,’36 5-pass. 
de luxe t^ur. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow
6- p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE ’36 5-pass 
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. .naujas, ’37 6-cyl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan   ...... —-1...............
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

MADOS DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

-James J. Zcidas, darbininkas 
Garnegie Illinois. Steel Compa
ny liejykloje, South Chicagoje, 
užvedė bylą, reikalaudamas iš 
firmos $75,000. . |

Įteikdamas skundą United' 
States District teismui, Zeidas 
Sako, kad jis buvo skaudžiai . • ’ j' i. u «. • u : f
šiižeįstas liejykloje, bet firma 
nenori jam mokėti atlyginimo.

Suėmė už Mote
riškės Sužeidimą

va-į Cragin nuovados policija 
kar ' suėmė 23 metų jaunuolį 
William Rogus, « 5126 N. Na- 
„s ‘
tomą avenue, už suvažinėjimą 
moteriškės. Sužeistoji Helen 
Deja, 33, nuo '4839 Bloomingn 
dale avenue, papuolė po jau
nuolio automobiliu ties Fuller- 
ton ir Cicero gatvėmis. Nusi
gandęs, jaunuolis pabėgo iŠ ne
laimės vietos, bet policija jį 
pasivijo. .rPonams Galskiams, kaip sa

koma, kelio galas vis dėlto 
pasilieka Chicago: kur buvę, 
kur nebuvę, o Chicago aplen
kti negali. Mat, čia turi daug 
gerų draugų, pažįstamų ir gi
minių.

P-nia Galskienė Chicagoje 
pasiliks tik iki penktadienio, 
rugpiučib 20 d. Penktadienį 
drauge su sunum Vytautu vėl 
automobiliu išvažiuos į-Wis- 
consin Rapids. P-ia Galskienė 
ten pasiliks ilgesnį laiką, o Vy
tautas grįš atgal. Mat, atostif* 
gos jau baigiasi, tad reikia kontrole. Bus baigti kovo 1 
vėl į darbą stoti. 1938. >

• <. Jaunas nežinomas vagis, 
užpuolęs Baltimore Lumber 
Company kasierių Louis Fox, 
ties 83rd ir Yates, atėmė nuo 
jo $1,025, automobilį ir čeve- 
rykus. Firma randasi ( ties 
8523 Baltimore avenue.

• Polish National Ąlliance 
(Lenkų “susivienijimas”) prie 
Bosworth ir Division gatvių 
'stotosi tumus už $215,000,; su
visais moderniškais įrengi
mais ir oro ’ temperatūros

d t>AV/ TMlS f’lSA 
ia “rratviNjc 70 “nauu. 
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ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP..... V

Chrysler Sandėlis
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue

Garsinkifės “N-nose”

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

\T= TMZCVCS
TME5. CASe, I 

SOM& POL-KS
\M-O ACUfc OOiM^ 

> tp e>euscv v-una >

As'e

KĄSDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA1 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980'

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$6.95

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75
$9.00 

$13.35

No. 4464—Dviejų rūšių žiurstai. 
Galima pasisiūti iŠ balto arba margo 
batisto arba perkelio. Reikalaukit 
mažos, vidutines arba didelio “sai- 
zo” formos.

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

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

čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man paryzdį No...... ........
į ..

Mferoa  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DĘKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■

No. 69—EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- OKč 
lapių knyga ........

No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo; tas neat
sigerės šia 105 fZAč 

, pusi, knyga

prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Užsisakydami

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

___________________ _ f _____ '

/AP-CKt

taice 
Sbrne 

hustiL

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $ -Į g,

PALAGUI "pAGĖLBA.........  CKfl
LIGONINĖJE ............... .

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

EKZAMINAVIMAS / C 4
OFISE ..............1_________ 1
DOUGLAS PARK

1900. So. Kedzie
Tel. Lawndale

•» v . .į, «-» 
HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALČIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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 Kęsu Arena*

SCHLITZ & GARDEN CITY
ĘEER DEALER

Greitai! pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ale į tavernus ir -i namus bačkomis 
1%, v* 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

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

5652-54 West 64th Plaęe

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI

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

2709 West 71št Street 
Tel. tiroveiiill 8078.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

• NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU-.

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laida.
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AR TVEREČINIAI DIEVOBAIMINGI AR 
LAISVI? Au r.'

Ginčas Roselandiečių Tarpe Verda...
v r • • • z .

ROSELAND.. — “Naujienų” 
179 numeryje, “Tverečinis” 
neva atsakydamas į mano ko
respondenciją, tilpusią trumpą 
laiką atgal, bereikalingai, karš
čiuojasi ir mėgina užginčyti, 
kad tverečiniai nėra4 cftęvo bai
mingi žmonės, kaip kad mano 
korespondencijoj buvo pasaky
ta. Ištikrųjų, Čia nėra reikalo 
karščiuotis, nes kas mano bu
vo rašyta, tai nėra šmeižtas 
arba bandymas užgauti kieno 
nors jauęmus, o tik teisybė.

Aš neisu į ginčus su tvere- 
činiais dėlei jų dievo baimin
gumo ar laisvumo, 
nis” 
nų” 
kad 
linti
svarbu1, o ir “Naujienų” skai
tytojams neįdomu. Man tik 
gaila, kad čia tapo įvelta SLA 
63 kp. O ji taptf įvelta dėlto, 
kad žinioje įvyko stambi klai
da. ~

Tvereči- 
mėgina įtikinti “Naujie- 
skaitytojus, sakydamas, 

tverečiniais esą laisvę my- 
žmonės. Bet tas man ne-

Apie SLA 63 kuopą.
Mano rankrašty j buvo para

šyta, kad velionis bene Boles
lovas Saplis bene pirmas tvere- 
činis palaidotas Tautiškose ka
pinėse, ką aš manau ir mano 
kritikais neužginčys. O Redak
cija įdėjo, kad jis pirmas SLA 
63 kp. narys taip palaidotas. 
Tai ve dclko ir kuopa tapo 
įvelta į šį ginčą.

Toliau “Tverečiriis”, primeta 
man, kad buk aš atbėgęs pas 
tuos ' dievobaimingus 
persikeldamas į 
nežinau ,ką jis 
ti.

to*

žmones, 
63 kp. Čia jau 
bando pasaky-

ir dauguma“Tverečinis” 
kuopos narių žino priežastį ma
no persikėlimo į 63 kuopą.

“Tverečinių Kaimyno” 
Atsakymas Tverečiniui 

. ’' • ’ -X • ,

“Tverečinis” Įprieš kurį laiką
rašė “N-o$e” kritikuodamas

___ __ X—.

SUSIRINKIMAI
,, M I , — II

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
rugpiučio 19 dieną, 8 vai. vakaro, Almira Simans svet.,- 
1640 N. Hancock St. Kviečia Vaidyba, , ,

’’’ * * < A * ' • '* ’ r i • - ’

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugpiučio 17 dieną, 7:30 vai. vak., 0h, ‘ Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas būtinai privalo atsilankyt. Ku- 

'rie esate pasilikę su mokesniais, butinan pasirūpinkite ap
simokėti. —P. K., sekr. <

PETELIŠKIŲ DEZENIO KAPA LOVAI

korespondento P. K. korespon
denciją, apie B. Saptio laidotu
ves. "Aš, kaipo Tverečinių kai
mynas, noriu* ištarti keletą žo^ 
džių.-

NeĮiesiu SLA 63 kuopos, bet 
pasakysiu tikrą tiesą vien apie 
tverečinius. Korespondentas P. 
K. tikrą tiesą pasakė, tvirtin
damas, kad B. Saplis yra ber
ne pirmas tverečinis palaidotas 
Tautiškose kapinėse. Jau keli 
tverečiniai ten turėjo rasti am
žiną .atilsį, bet giminių ir ko-' 
kių tai davatkų pastangomis 
jie buvo palaidoti šv. Kazimie
ro kapuose. Gal dėl to, kad 
klebonas gavo gerą atlyginimą, 
nors jie nepriklausė prie pa
rapijos per ilgus metus ir bu
vo Jaisvų pažiūrų žmonės.

Kor. P. K. pasakė teisingai, 
kad Burnside ir Roselande yra 
daug tverečinių, ir kad dau
guma jų dievobaimingi žmones. 
'Pažangiųjų jų tarpe visai ma
žai. Yra net tokių apsileidė
lių, kurie, nei patys nežino prie 
ko jie priklauso. ?

“Tverečinis” daro priekaištą 
P. K., kad jisai “bėgsi pas die
vobaiminguosius”. P.' K., kiek 
man žinoma, persikėlė iš vie
nos ♦ kuopos į 63-čią patogumo 
dėlei ir visai nieko nežinojo 
apie tverečinius. Tik laikui bė
gant ir ku'opoje besidarbuoda
mas jis gavo progą patirti kas 
tverečiniai -yra ir kokios yra 
jų pažvalgos.' 0 kai dčl sudary
mo kokios tai R.-Katalikų kuo
pos, vietoj SLA, tai turiu pri
minti, jog “Tverečinis”, tur
būt, primiršo, kad, 63-čią kuo
pą tveriant, jis buvo vieninte
lis tverečinis narių tarpe. Ki
ti tverečiniai prisidėjo vėles
niais laikajs, kai buvo paskelb
tas konkursas.

“Naujos Gadynės 
Redaktorius Straz-1 
das Chicagoj ’

WČST SIDE Ketvirtadie- 
nį, rugpjūčio-119 d., buvusiojo 
Meldąžio salėje, 2244 W. 23rd 
Place, įvyks Lietuvių Darbinin
kų Draugijos, 4-tos kuopos su
sirinkimas;

šiame susirinkime mano da
lyvauti visi organizacijos na
riai, nes \ yra keletas svarbių 
reikalų dienotvarkėje. Be 4o, 
manonla, kad dalyvaus ir “Nau
jos Gadynes” redaktorius drg. 
Strazdas iš Brooklyn, N. Y. ’ . * k '■ ’ ' • -'l

Jis dalyvaus ir “Naujos Gady
nės” Sporto šventėje, kuri įvyks 
rugpiučio 22 d., Dambrausko 
farmoje, Willow Springš, Illi
nois.

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
pušies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. 7

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIKERIŲ SĖLSMANAI 'REIKA- 
■INGL TURINTYS TAVERN” PA

RAMĄ. VISA EILĖ LIKERIŲ.
MES MOKAM 65% NUO PELNO 

IR SUTEIKIAM KOSTUMERIUS.
Šaukit MOTEL, 

PROSPECT 7008.

Willow Springš, Illi-

Senas Petras.

r Personai
Asmenų Ieško

Automobiles

Kas 
rugp. 8

piknike,
Pamesta

J.I.

“Naujienų”
d. 1937, Sunset darže

per klaidą paėmė nuo .platfor
mos “Zenith” 1 Rddio.

Kas matėte kury nors nešant 
ar į vežimą kraunant, malonė
kite pranešti 'į “Naujienas”, 
Canal 8500, pikniko komisijai.

PAIEŠKOMAS MYKOLAS KAIRYS 
Marijona Kairienė paieško vyro My
kolo (žinomas kaip Motiejus)., pali
kusį moterį ir 13 metų / sūnų Ed
vardą, išvažiavus 3 mėn. ir manoma 
apsigyvenus pas pusbrolį Chicagoje. 
Rusvų plaukų ir ūsų, nosis įkirsta, 
dešinės nykŠtis nevaldomas. Ar jis 
pats ar kas žino, prašau duoti žinią; 
Marijona Kairienė, 4 Throop St., 
Scranton, Pa.

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

0. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

BenVyn, 2 blokai į rytus nuo Harlem. 
Lietuvis sėlsmanas.

■■■•-   ......................... ................... .... ................................ .....—>

1930 BUICK SEDAN; $99; išmo- 
cėjimas arba mainai; Newberry, 

1025 North Clark Street.

Financial
Finansal-Paskolos

INVESTUOKIT DABAR 
j Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

< A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Tradmg Securitiės Accounts.
208 So. La Šalie St. 

Suite 788, Chicago, III.
Tel. Randolph 6646

Partners Wahted
Partnerystes Reikia

REIKALINGAS PARTNERIS į 
Beauty Shop — su mažu įmokėji- 
mu. Vieta išdirbta per daug metų. 
Yra kambariai .„pagyvenimui.

Hemlock 5825.
3

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

A. Rypkevičia, sekretorius.

Building Material
Statybos Medžiaga

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

SALESLADY prie kautų ir kailių 
Aukščiausia alga ir komišenas.

MAURICE CLOAK CO.
4726 So. Ashland Avenue.

Yards 2934.
• Eilioti Robsevelt, antras 

prezidento Robsevėlto sūnūs 
sekmadienį lankėsi pas guber
natorių Horner, Springfielde. 
Vizitas — politinis. Guberna
torius Horner pereitą savaitę 
atnaujino “karą” prieš Chica
gos Kelly-Nash “mašiną”, pra
šalindamas iš valstijos tarny
bos tos “mašinos” šalininkus.

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

REIKALINGA mergina dirbti 
taverną Už baro. Turi būt patyrusi 
gera mokestis. 4314 So. Ashjanc 
Avenue.

Musical Instruments
Instrumentai 

GOLDSTEIN’S ’ 
MUSIC SHOP 

914 W. Maxwell St.
blokai į vakarus nuo Halsted St.

Mažas trap drum įren
gimas ..........................

$125 naujas Martin
T^OMPETAS ..............

$125 STYGŲ BASAS

$90. TROMBONAS 
su keisu ................... '

$18 SMUIKAS su keisu,
Šmicas

$8.50 NAUJAS GITARAS 
už............. ..................

$65.00 
$75.00 
$35.00 
$6..5O 
$3.50 

_........................................... ............................................... , \

1000 instrumentų pasirinkimui. 
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

i:.v Jfa(m :lliLlmlu! sį

FILET CROCHET SQUARES PATTERN 1450
No. 1450 — Lengvai numezgiama kapa. Balti siūlai tinka

miausi. •*** ' (

■ “Tverečinis” sako, kad “va
žiavusieji į kapus yra išėję į 
pasaulį, į viešą gyvenimą dau
giau negu reikia ir . savo rei
kalui gerėi supranta”. Kor. P. 
K. ir^nesakb, save‘ rei
kalų nesupranta. Jo kalbėta 
apie viešus reikalus.

Tve^ečini^ Kaimynas.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui; virimas; miesto paliu
dymas; savas kambarys; vana; $12. 

Hyde Park 7033.

REIKALINGA j antrąsias mergi
na; namų darbas; nėra virimo.

3800 Lake Shore Drive, 
Buckingham 3892, Apartment 8C.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cąsh arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur. ‘'

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

Naujos 1'’ lentos—1000 $21*00
pėdų ............ ...... ...

2X4, 2xv, 2x8, ZXxO, 2x12 27.00 
——M. ped. ... ..... ...... .

įsaujas piyvvood, visų mierų 
aiKušai, kvad. pėda ’

Insuiaung ooard, kvad. pėda 
Nau piaster board , .

Kvau. pėda ___ ....------------
Nauja wallboard, visų mierų 

arKušai, kvad. pėda .. .
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 

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

viena ... ..........................
108 kvad. roll • roofing, firsts 80< 
Geriausias naujas wire fensįng 2^c

malevų

iy2c

1O£ 
2.25

kitur. "
S. E, SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Rengiasi Pakelti 
Chicagos Nuomas 
$30 Milionų
Pakėlimas palies nuomininkus, 

kurių “lysai” pasibaigia spa
lių !•

. Adresas ..

’ NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPt.
1739 So. Halsted SU, Chicago, XII.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardi

Miestas ir valstija

Chicago Real Estate Board 
praneša, kad spalių 1 d., nuo
mininkai turės sumokėti už 
butus $30,000,000 dolerių į me
tus daugiau, negu* ikišioL

Nuomos bus pakeltos tiems 
nuomininkams, kurių ‘Tysai” 
pasibaigia spalių pirmą dieną 
it* tiems, kurie moka nuomą už 
butus savaitę iš savaitės.

Real Estate Board sako, kad 
98% Chicagos butų yra išriuo- 
muoti, o norinčių butus išsi- 
ųuoniuoti skaičius yra toks di
delis, kad nėra kitos išeities 
kaip tik nuomas kelti. Reziden
ciniai viešbučiai apgyvendinti 
100%.

Bendrai, nuo gegužės mėne
sio Chicagoje pradėjo reikštis 
didelis butų trukumas ir su 
trukumu proporcionaliai kyla 
nuomos. Apskaičiuojama, kad 
šįmet nuomininkai išmokės 
apie $100 milionų daugiau už 
butus negu pernai. K

KAZIMIERXi^UKINIENĖ, 
po pirmu; vyru Vitkauskienė, t 

po tėvais Bukaveckaitė 
Persiskyrė . sh Šiuos pasauliu 

rugpiučįų ,16 į<L, 11:00 valandą 
vakare 1937 m., sulaukus apie 

į! 40 ’ itiėtti’ amž.V ’ gimus ' Taura- 1' 
ges apskr.,> Rtfedernos parap., 
Klabu kai^ne. u'; = p

Amerikoj išgyveno 25 metus 
Paliko dideliame nuliudime 

% pusseseres 
ir Josiė 
Šęipiynas ir 
nių. , <

Kunaš,5 O 
4520 So. H 

čio' 21 dienų, 8>:30 valandų kry-
Į . , . , _ . , v .. . ..

rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos panialdos už velio
nės^ sielų, o iŠ ;ten bus nulydė-, 
ta | Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Buki- 
nienės giminės^ draugai ir pa- 

j žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 

I vimų ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Pusseserė ir;. kitos giminės, 

Patarnauja laid. dir. Lachawicz 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515. I . 7 1

essie Rudienę 
kienę, ir jų 
ig kitų gimi- V V '' ’
0t4s' randasi..

4520 Šo. fitermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštad., rugpiu- 

..čio’ 21 dienų, 8;:30 valandų .ry- 
, to iš namų, i šv. Kryžiaus pa-

MERGINA namų darbui; papras
tas virimas; be skalbimo; savas 
kambarys. 5459 Hyde Park Blvd., 

2nd?i Dorchester 3695.
į MARGINĄ! B^NbRĄM . NAMŲ 
'DARBUt;' 'ftJlbeti ' angliškai. Gydy
tojo namas; eiti; $8: Kreiptis 

Diversey 8728.

Help Wanted—Male-Female

YRA DARBU VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernėse, mašinšapėse ir 
spaustuvėse.

1UTH1LL EMPLOYMENT
184 W. Washington, 3 aukštas.

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia

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

'"""'■■■■■i

j1 '<4Ęį^

REIKALINGAS PORTERIS ta
vernai. 5617 West 63rd Place.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNA PARDAVIMUI. Geras 
kampas, peri fikčeriai. Nebrangiai. 
Matykite po 7 vai. vakare. ‘ >

3901 Archer Avenue.

PARŠlDUbbi Saldainių Rautas 
ir naujas trokas. Biznis išdirbtas per 
dešimtį metų. Matykite po 4, 

4459 So. California Avė.

PARDAVIMUI NAMAS SU BU- 
ČERNE. 2519 Wcst 43rd Street

PARSIDUODA DU BIZNIAI: Bu- 
černč ir Bučcmė su groserne senoj 
lietuviškoj lenkiškoj kolionijoj. Pri
verstas parduoti vieną iš dviejų 
Klauskite mhnager. Lafayette 7115.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Naudokitės Proga! ' ...
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso

Chicapos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašaipa-ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Por 
mirti nė $200, taipgi grabnėšiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiadh. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 

.^Naudokitės proga, rašykitės dabar. , ' x
Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 —r pagal 

priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Dėcember) 11 d. š. m., gays tikietą ver
tės $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietų, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidaraš: ke t ve gaiš — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 

. 1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yta kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON. ‘ x

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos) ‘

Kavalieriai, Saugo
kitės, Gręsia 
Pavojus!

——r”

Chicagos universiteto žinio- 
injs, kavalieriai, kurie nori iš
laikyti savo kavalierišką sto
ną, turės dau*g vargo. Univer
siteto apskaičiavitnais, kas šim
tui vedybinio aijižiauš' vyrų, 
yra po' 113 vedybinio amžiaus 
moteriškių, ir beveik visos yra 
pasiryžusios po vyrą pasigau
ti. , /

MARIJONĄ ROJALIS, 
po tėvais Yurkaitė

> /

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 10 dieną', 11:00 valandą 
ryto, 1937 mi,-sulaukus ^pusės 
amž., Saiųt Anna, California, 
gimus Raseinių apskr., Kelmės 
narap. ir mieste.

s Amerikoj išgyveno 25 metus-
Pajiko dideliame nuliudime 

mylimą vyrą Juozapą ir sūnų 
Juozapą 14 metų, seserį Jose- 
phine ir švogerį oną Piktu
lius ir jų šeimyną, broliu Bo
leslovą ir brolienę Marijoną 
Yurkus ir jų šeimyną, pusbro- .

, lį Antęnų Olbiką ir jo šeimyną 
ir pusseserę Adolfiną Jablons
kienę ir pusseąęrę Eleną Moze
ris ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje brolį' Stanislovą ir 
seserį Justiną Šemaitienę.

Kūnas pašarvotus 4407 So. 
Union Avė. Tel. Yards 5146. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
rugniučip 19 dieną 2:00 vai. po 
niet. Iš namų .bus nulydėta į 
Tautiškas kapines. / 
; Visi a. a. Marijonos Koja- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat . nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse it 
Suteikti jai. paskutinį patarnųy 
yimą ir atsišveįkįhimą.

Nuliūdę liekame, 
‘ Vyras, sūnūs, sesiko, brolis ir 
" kitos gimines.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, 'pel.^^ARDS .'>1741.

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump .... .. . $6.00
Mine Run............... 5.75
Egg . ......................  6.00
Nut ................. .... , 6.00
Screenings ........... 4.75
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUŠ DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

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

TeL BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inŠiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkitos •

* 4631 SO. ASHLAND AVĖ. • 
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Gristi

ll.»H II. I MII    —■! I« I    

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

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Westem Avenue 

Hemlock 0800

lin. pėda ....................
890 galionų vidlus ir išorįo

$2.u0 maleva—visų spalvų 
galionui _.....--------

Vonios, geriausiam stovy
viena ____ __ __________

Prausinės, visokių mierų,

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

—r— 
RAKANDAI

Nauji matrosai, $10.00
vertes _______________

Sulankstoma lova su matra-
su, pilnai įrengta --- ------

Naujos Studijom Sofos —J
Spec. vertės .....T---------

Geriausios naujos metalines 4.95 
lovos, spec. vertės

Lovom Coil Springsai, $10.00 4.95 
vertes ........... ..........
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBĖRIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KING MIDAS 
TRADING POST

2221 S. Ashland Avė.

5.00 
2.50

15<

SALE! SALE! SALE! 
Vartotas Lumberis—

PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — ŠĖPOS ir FIKČERIAL 

Per sekančias dvi savaites 
2x4*s 14 č linijos pėdai. Maple ftoor- 

ing $10 per M. 1x6 D. &, M. 
tokia kaina, kokių norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co. 
1701 WEST CERMAK ROAD . 

Tel. SEELĖY €761

Tabako Krautuvės
Tobacco Storea

rr

PARSIDUODA prieinamai 2-jų 
flatų freiminis namas; kampas; ge
ra transportacija. 700 West 21 PI.

MAX KOHN—Turim rusiškų, tur
kiškų tabakų. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę, 
1728 So Halsted SU TaL Ganai 984A 

i

. Urba FIower Shoppe
■ Gėlės Mylintiems—Vestuvėms

—Barikietams—Laidotuvėms—
Papuošimams

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE0 15800

2-JŲ FLATŲ PLYTINIS NAMAS, 
6 kambarių; eiektrikinė refrigeracį- 
,ja: dviejų karų garažas—arti 79-tos 
ir Ashland. $12,000 eąuity, už $5,000 
cash—privatiškam asmeniui, ne bro
keriams. Englewood 3589. GARSINKIT I I

I

siunčiam Gėles 
Telegramų i

L V 1 La Iii Iv Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIE^KININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietains 

' ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

PARDAVIMUI PIGIAI namas su 
gerai išdirbtu bizniu: groce^nė ir 
delicatessen; gražioje Ciceros kolio- 
nijoje. Kaina ir priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

1307 So. 48th Ct, Cicero, III.
.............................. — ■■ MII——M

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatų dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir barnų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo rendaunin- 
kais. Musų ištaiga jums pagelbės 
viršminėtai’s reikalais.

’ „ i atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY o.wners ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boule^ard 8450

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Į. I
! £x

I 
I s-

I
i

SAVO
BARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAĄIŲ 
NUSIPIRKTI

I

-?|

i
• 8

f
I
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PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mu^ųi ąpgąreinlmų kainos 
prįėįnanjos. Už pakartoji- 
gus 4 duodąme. gerą nuo-

/jį w r ‘ -j F" «!-■*
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bet ten publika susirinko tik 
tokia, kuri tinka parapijų .salė
se. <

Juokingai išeina ir su Lietu-

KAIP TAUTININKAI IR KATALIKAI 
SUTIKO LIETUVOS SVEČIUS?

Tur būt, niekuomet nesame 
turėję tiek daug svečių iš Lie
tuvos* kaip šiemet. Ir, tur būt, 
niekuomet amerikie.čiai nėra 
taip silpnai pasirodę prieš sve
čius iš užjūrio, kaip šiemet. J

Kad Lietuvos sportininkai ir 
kiti inteligentai negavo tinka
mo priėmimo ir kad jų visi pa
sirodymai prasidėdavo ir baig
davosi nepasisekimais, tai to 
priežastis aiški. Jų priėmimo 
priešakiu stojo generolas be ar
mijos. Bet kad vyskupo Reinio 
misija Amerikos lietuvių tarpe 
susmailėjo, tai jau reikia stebė
tis. Jo, mat, pr.'ėm’mi rūpinosi 
generolai, — teisybė, su savo
tiškomis armijomis, — bet su 
nemenkomis, nors be leitenantų 
ir kapitonų. Buvo, rodos, gali
ma imponuojančiai pasirodyti, 
o išėjo fiasko.

Vyskupo Reinio atsilankymas 
jungtas su Lietuvos krikšto 
550 metų sukaktuvių minėjimu. 
Nemenkas istoriškas įvykis, ir 
buvo progos katalikų vadams I bažnyčių vyskupų lydėjo bu- akcijos tėra, kad jei kokiu ste- 
gerai pasirodyti ir minias išju- relis tretininkių, klapčiukų ir buklu Stalinas ar Hitleris šio-
d‘rt:. To nep?.?a yta. 
. šiokį tokį priėmimų 
buvo surengę New 
Naujojoj Anglijoj. Po 
burghe pranciškiečių vienuo’y- 
ne įvyko Amerikos lietuvių ku
nigų seimas, kuriame ir vysku
pas Reinys dalyvavo. Ir ta pro
ga nė vienas Pittsburgho lietu- 
vių klebonas nekvietė vizituoti buvo rehgtas puošnioje vietoje,

jų parapijas. Nekvietė nė kitų 
lietuvių didžiųjų kolonijų kuni
gai. Išeina, kad daugumas kuni
gų ignoravo 'vyskupų Reinį.

Į Chicagų vyskupas buvo pa
kviestas. Mat, čia yra pralotas 
Kruszas, kuriam patinka figū
ruoti ir pasigarsinti. O vyskupo 
priėmimas jam niekų nekainuo
ja: iš anksto p&rapijonams įsa
kė padidinti aukas vyskupo at
silankymo lėšoms padengti. Bet 
svarbiausia' tai tas, kad pralo
tas, pasigerinęs Lietuvos vys
kupui, turės .geresnį “show” 
atsilankydamas į Lietuva. Juk 
žinome, kad pralotas Lietuvoje 
iki šiol būdavo vis ignoruoja
mas.

, Bet vyskupo Reinio priėmi
mas Chiea'goje vis^i abai mizer- 
nas. Jo apsistojimo vietoje ne
buvo nupinta vainikų, , nebuvo 
sudaryta bromo, nepastatyta 
vyskupiško sosto, niekur neple- 
vesavo vėlievos, o svarbiausia— 

! nesukelta entuziazmo žmonėse.

pusę tuščia. Caro suvaržytoje 
Lietuvoje vyskupo pasitikimai 
būdavo iškilmingesni, negu lais
voje Amerikoje.

Vyskupo pagerbimo bankietas

kunigų. Jei nebūtų atvykę mo-|je ša'yje užviešpatautų, tai jam 
vyskupui tcrėlių iš' kitų kolonijų, tai per nebūtų kjs lietuvių parapijose 
Yorke ir iškilmingas vyskupo mišias šv.! ardyti. Tiek tesukurta, nors 
to Pittš- Jurgio bažnyčia būtų buvusi per lietuvių parapijose darbuojasi

vos krikšto jubiliejaus minėji
mu. Tas krikštas tik paminėtas, 
ir daugiau nieko. O juk kuni
gams tas krikštas ir polskos 
via’ros priėmimas yra labai pel
ningas biznis. Tai vien dėl to 
jie turėjo jį (krikštų) įspūdin
giau paminėti ir iškilmingiau 
apvaikščioti.

Vyskupas per pamokslų ir 
kalbelėje per radio reiškė pasi
tenkinimo, kad Chicagoj lietu
vybės ir katalikybės palaikymui 
daug nuveikta. Ar vyskupas ne. 
žino, ar jis nemato, kad čia kas 
viena ranka' statoma, tas antra 
ranka griaunama? Ar vyskupas 
nežino, kad jau yra suėję apie 
45 mėtų, kaip pralotas Kruszas 
įvedė angliškus pamokslus gry
nai lietuviškoje parapijoje? Ar 
vyskupas nežiZo, kad daugelis 
kitų Chicagos lietuvių klebonų 
pasakė praloto nutautinimo pa
vyzdį ? Ar vyskupas nežino, kad 
šv. Jurgio ir beveik visose lie
tuvių parapijose katalikiška ak
cija žemiau nei zero? čia tiek 

po du, tris ir keturis kunigus, 
nuo penkių iki 
serų vienuolių, 
vargoninkų ir 
tarnų. Vadinasi,

penkiolikos se- 
neskaitant jau' 
kitų bažnyčios 
medžiaginis ka

talikų investmentas yra milži-

NAUJIENOS, Chicago, III, 
... ...... ........... . .

niškas, o' dvasiškas it kultūriš
kas pelnas — tik nykštukas.

Todėl Amerikos lietuviu Ro
mos katalikų kunigų dažni per 
spaudaz. pasigyrimai, kad jie 
kontroliuoja 90 nuošimčių Ame
rikos lietuvių, "yra tik tuščias 
burbulas ir daugiau nieko. Jei
gu jau jie negali užimponuoti 
tų katalikiškų Amęirkos lietu
vių visuomenę' it net sayo gene
rolui vyskupūi suteikti tinka
mų priėmimų, tai ko yra vertas 
tokis pasigyrimas? Kadangi 
daugumas Romds katalikų lie
tuvių kunigų dirba vien tik ai
rių vyskupų naudai, kadangi jie 
naikina lietuvių kalbų bažnyčio
se, panaikina lietuvių mylimas 
giesmes, o palieku vien tik sau
sas lotynų kalba laikomas mi
šias ir angliškus pamokslus, tai 
kas bepasilieka lietuviško tose 
lietuvių pastatytose bažnyčiose? 
Todėl ir nenuostabu, kad ameri
kiečiai lietuviai jau pradėjo ne- 
bepasitikėti tokiais veidmainiais 
vadas ir kreivais pranašais, ko
kie yra Romos katalikų lietu
viai kunigai.

—Dar katalikas.
' ' ■■ —t'"".. /■.—■■■■■.........- ;

Lietuvis Bandęs
Papiauti Žmoną

Roselande vaikščioja kalbos, 
kad vienas vietos gyventojas- 
lietuvis, šios savaitės pradžio
je bandęs peiliu nužudyti savo 
žmonų. Ji išlikusi gyva, bet 
yra kritiškame padėjime ir gu
li ligoninėje. Vyras esųs suim-
tas.

f

Vasarai Einant
Prie Pabaigos,
Baigiasi ir Piknikai

... ■ , A.—

šį sekmadienį, berte paskutinis 
didelis šių metų išvažiavi
mas — Field Day.

Visi atostogininkai, kurie 
buvo apleidę Chicago vasarai, 
jau pamažu v grįžta į namelius. 
Vienį buvo toliau pavažiavę, 
daug naujų įspūdžių turėjo; 
kiti tik apylinkėj pasidairė ir 
praleido atostogas. Dabar jau 
•eina į normales vėžes ir imasi 
savo kasdieninio užsiėmimo.

Atostogose praleistu laiku 
daug kas įsigijo naujų paty
rimų ir įvairių įspūdžių. To
kiais įgytais. įspūdžiais turės 
pasidalinti su savo pažįstamais 
ir draugais sueigose. Vięna 
tokių sueigų, gal., paskutinė ir 
didžiausia šia vasarų, bus rug- 
piučio-Aug. 22 d. Tai bus pa
prastai vadinama, Field Day, 
Dambrausko ūkyje.

Kalbės S. Strazdas.
Ten bus galima sueiti ir pa

matyti daug senų ir ifaujų 
draugų iš visos apylinkės ir 
Chcia.gos. Bus geras ir didelis 
programas. Daly vai‘s trys cho
rai, bus žaismių ir kalbų, ir, 
pagaliau — dovanų. Kiekvie
nam pravartu dalyvauti. Įžan
gos nebus. 'Serijų bilietai bus 
dovanoms.

Kor. Programų pildys gerai pasi

Trečiadienis, rugp. 18, 1937

Naktinis piknikas irgi buvo 
pasekmingas. Jis įvyko šešta
dienį vakare, 7tų dienų šio mė
nesio, Spaičio darže. Rodos, 
kad liko gražaus pelno. Papra
stai šio kliubo parengimai vi
sados būna pasekmingi ir' gau
siai publikos lankomi.

— Korespondentas.

žymėjęs Chicagos Vyrų Cho
ras, vedamas K. Steponavi
čiaus; geriausiai žinomas “Pir
myn” Choras, daugumoj jau
nuolių, taipgi, po vadovyste K. 
Steponavičiaus. Neatsilieka ir 
“Naujos Gadynes” choras, pa-* 
sižymėj ęs operečių Statymu fe 
vadovaujamas J. Steponavi
čiaus. Bus ir kalbų. Kalbės St. 
Strazdas, tik ką iš Nevę York o 
atvažiavęs.

Kas svarbiausiai, bus persi- 
ėmimas “Pirmyn” ir “Naujo
sios Gadynės’? chorų basebail 
žaidime. . • : ’ •

Taip viską sudėjus, bus 
smagu ir įvairu pamatyti tas 
visas įvairybes. Rugpiučio 22 
d., bukime Dambrausko ūky j, 
Willow Springs, III.

J. J. P.

Rytoj Lietuvių 
Demokratu 
Posėdis • •

Lietuvių Tautiško Demokra
tų Kliubo mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarų, 8 vai. vaka
re, Vengelįausko svetainėje,, 
4500 So. Talman Avė. Visi na-1 
riai bukite laiku.

Turiu pripažinti, kad musų 
kliubiečiai nesnaudžia, bet vei
kia kiek tik jų jėgos jiems pa
velija. Per pereitų posėdį pri-. 
rašyta net . dešimts naujų na
rių, o jeigu ir kiekvienam po-' 
sėdyj bus po tiek, tai, neilgai; 
trukus’, musų kliubas išaugtų 
į didelę organizacijų.

< •. -Prokuratūra suėmė, 35 
metų WPA sargų Robert 
Kuhns, 2723 Prindiville Street, 
už pabėgimų su nepilnamete 
(14 metų,) mergaite Edith 
Schuessler, nuo 2250 Milwau- 
kee avenue. Abu išvyko į Ga- 
ry, Ind., kur Kuhns nupirko 
jai vedybinį žiedų už 10 cen
tų. Gyveno* turistų stovykloje.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA.

t ’ ' ‘
Pradedant su LIEPOS 4 
diena ii; baigiant RUGPIU- ' 
£10 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais’ 
UŽDARYTA. į-..

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vaL vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

‘PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

ENTWD

nRAPIST 5TARTED
LCtlMS MERF

PAGERBĖ ŽUVUSIUS — Illipois milicijos' pulko 
nariai, kurie, pasirėdę indėniškais kostiumais, ^dalyvavo 
Fort Dearborn skerdynių 125 sukaktuvių iškilmėse. 
Chicagos Soldiers’ lauke.

IŠGĖDINO GRAŽUOLĘ — Nežinomas juodveidis 
piktadaris nakties laiku įsibrovė į kambarį 25 metų 
merginos, Virginia Ąustin ir jų išgėdino. Mergina gy-" 
veno Washington viešbutyje. Chicagos didmiestyje. Pa
veikslas viršuj ir apačioj, kairėj, parodo kaip piktadaris 
įsigavo kambarin per langų. Dešinėj, plyta, kuria jis 
merginai sudaužė galvų.

KALTA — Viršuj, Mrs.

Bernice Shelley, chicagietė, 

kurių teismas apkaltino ap- 

sileidihui ir motinos meilės 

' trukumu. Ji paliko 13 mė- / • ų
\ ’ •. \ . .■■■'. .■ ...... ■. ‘ ..

nėšių kūdikį vienui vienų 28 

valandoms. Kartu su ja bu- 

vo teisiamas ir vyras Syl- 

vester J. Shelley, bet teis-

mas jį išteisino. Shelley yra 

beveik aklas. Jo žmonai 

teismas paskyrė probacijų.

. A

SUTRAUKĖ 75,000—-Tito Schipa, garsus Metropolitan 
Operos lyrinis tenoras, kuris pirmadienį vakare daina
vo Chicagos Grant Parke simfonijos koncerte. Jis su
traukė 75,000 publikos, daugiausiai italų ir lenkų. Len
kai susirinko pamatyti savo tautietį orkestro dirigento 
vietoje. Dirigavo buvęs Varšuvos operos vedėjas Jerzy 
Bojanowski.

UŽBAIGĖ KONVENCIJĄ — šios savaitės pradžioje 
Eagles fraternalė organizacija užbaigė savo konvencijų 
Chicagoje. Pasirėdę 
kostumais, delegatai

į paradų.

turkiškais, arabiškais ir 
t

“išmaršavo” iš Chicagos
kitokiais 

susirikia-

ATĖMĖ $200 — Kairėj, Jean Trayvers, kasierė ir 
Calherine Thomson, vedėja De Met’s restauranto, ties 
11 West Madison Street, kur du plėšikai jas apvogė. 
Atėmė $200 bendrovės pinigų. Valgyklos svečiai nei ne-
• ' ■ • iv* '"* ', !• '■ \ ? :
žinojo, kad piešimas įvyko.'

KALĖJIMAN — Dr. Frank Furch, Chicagos kojų 
gydytojas, kuris neseniai pradėjo 14 m. terminų Joliet 
kalėjime. Furch buvo nuteistas už savo žmonos nužu
dymų.; “ ---- - - ■■




