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Granata užmuša
400 žmonių

Granata pataikė į pilną žmonių departa- 
mentinę sankrovą. Smarkus mušis šiauri
nėje Chinijoje. Japonai briaujasi iš Jehol

23.; SHANGHAI, . rugp.
Apie 400 žmonių liko užmušti 
ir apie 1,000 sužeisti, jų* tar
pe du Amerikos laikraščių ko
respondentai ir viena Chinijo- 

. je gimusi amerikietė moteris, 
didelės kanuolės granatai pa
taikius ir sprogus pilnoje žmo
nių departamentinėje sankro
voje internacionaliniame dis- 
trikte. Gal ir daugiau ameri
kiečių yra užmuštų ar sužei
stų. . • ' ■

Daug amerikiečių išliko gy
vi, kada antra granata patai-’ 
kė į Jungt. .Valstijų laivyno 
sandelį ir pramušė sieną,- bet, 
laimei, nesprogo.

Trečia granata nukrito Ward 
kelio kalėjime, internacionali
niame distrikte ir sukėlė dide
lę paniką tarp 6,500 kalinių.
Paskandino japonų kanuolinį

Chinijos karas
*

•Nukritusi departamentinėn 
sankrovon Shanghai interna
cionaliniame distri'kte granata 
užmušė 400i žmonių ir gal 1,000 
žmonių sužeidė. .

<60,000 kareivių pradėjo di
delį mūšį į pietvakarius nuo 
Peiping, chiniečiams pradėjus 
ofensyvą tikslu išvaryti japo
nus iš šiaurines Chinijos.

• Japonijos karo laivai smar
kiai bombarduoja Shanghai 
fortus. Japonai skelbia išsodi
nę prie Shanghai dar 50,000 
kareivių.

• Japonijos
Nanking, bet

• Japonijos
lauš iŠ seimo pastatyti visą ša
lį karo padėtyje. /

lėktuvaL puolė 
buvo atmušti, 
valdžia pareika-

SIMETRIJA — Trys J. V. Karo laivyno lėktuvai (“Kovojantis • skvadronas* 
No. 5”) formaciniam skraidyme. LĄkuhąi treniruojasi nacionalei oro šventei, kuri 
įvyks Clevelande, Ohio, nuo rugsėjo 3 iki 5 dienos. Acme Photo.

Mažiausia 12 žmo
nių žuvo, 50 sužeista 

girios gaisre

Bombardavo Angli
jos laivą

Visi žuvusieji yra gaisro ge
sintojai, daugiausia CCC dar
bininkai. ' 1

102 žmonės žuvo ne 
laimėse su auto

mobiliais
SurinktomisCHICAGO.

žiniomis, vien tik pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį nelaimė
se su automobiliais visoje ša
lyje žuvo net 102 žmonės.

Mokytojai svarsto 
atsimetimą nuo Dar

bo Federacijos

Suimtas pabėgęs 
5 žmonių užmu

šėjas
NEW YORK, rugp. 23. — 

čia liko suimtas Joseph J. (Big 
Joe) Bruno, buvęs Kelayres, 
Pa., republikonų vadas, kuris 
1934 m. nušovė penkis žmonės 
demokratų parade. Jis liko nu
teistas kalėj iman ir sėdėjo 
Pottsville, Pa., kalėjime, bet 
iš ten gruodžio 18 d, pabėgo 
ir per 8 mėnesius, slapstėsi 
New Yorke. ’ ’J

Vienas amerikietią. pasakoja 
’ pats matęs, kaip Chinijos lėk- 

■ tuvai prie WodsUngr“kur bu
vo išsodinami Japonijos karei
viai, paskandino Japonijos ka
nuolinį laivą, o torpedinį laivą 
taip pažeidė, kad jį turėjo nu
vilkti kiti laivai.

Išsodino 50,000 kareivių.
Japonijos karo laivai labai 

smarkiai bombarduoja Shiang- 
hai fortus. Tokia pat smarkia 
artilerijos ugnimi jiems atsa
ko fortai.

Ikišiol prie Shanghai karą 
daugiausia vedė Japonijos ka
ro laivai ir jurininkai.. Bet 
jie ne tik nenugalėjo chinie- 
čių, bet dar liko pastatyti gy
nimos pozicijon.

Laivynui neįstengiant chi- 
niečius nugalėti, dabar japonai 
prie Shanghai išsodino dar 50,- 
000 kareivių armiją ir pave
dė kariuomenei vadovauti puo
limui svarbiausio Chinijos. por- 
to.

Japonai jau dabar skelbią 
užduosiu chiniečiams labai di
dėlį smūgį. » . * ' V
Chiniečiai tvirtai laikosi Nan-

< kow tarpkalnyje.
PEIPING, rugp. 23. — Ja

ponai negalėdami įsibriauti į 
Nankow tarpkalnį, turėjo su
stabdyti mūšį ir dabar gabena
si į tą apielinkę didelę kariuo
menę, kuriai atvykus pradės 
naujas pastangas paimti tą 
tarpkalnį, kurio nepaėmę japo
nai negali įsiveržti į Chahar 
provinciją. . > ' •

Nankow tarpkalny siaučia 
smarkus lietus, taip kad nega
li veikti nė. lėkj;uvąją nė tan- 
kos.

Japonai veržiasi iš Jehol.

TIENTSIN, rugp. 23. — Ja
ponija siunčia didelę kariuome
nę į šiaurinę Chiniją per Je
hol. Ta kariuomenė taikosi už
eiti iš užpakalio tai Chinijos 
armijai, kuri gina Nankow 
tarpkalnį.

Atvykstantys iš Manchukuo 
keleiviai sako, kad japonai 
siunčia didelį kiekį karo reik
menų į šiaurinę Chiniją per 
Mukdeną.

Smarkus mušis šiaurinėje 
Chinijoje.

L

Apie 60,000 kareivių Japo
nijos ir Chinijos armija gru
miasi smarkiame mūšyje už 
30 mylių į pietvakarius nuo 
Peiping.

Manoma, kad tai yra prad
žia chiniečių ofensyvo, kuriuo 
chiniečiai bandys japonus vi
sai išvaryti iš šiaurinės Chi
nijos.
Bombardavo Chinijos sostinę.

NANKING, rugp. 23. — Ja
ponijos lėktuvai pereitą naktį 
du sykius bombardavo Chini
jos sostinę Nanking, bet abu 
sykius numetę po kelias bom
bas skubiai 
pakildavo į 
tu vai.

Japonijos 
karo

CODY, Wyo., rugp. 23. — 
Gelbėtojai rūpestingai kasinėja 
išdegusio miško pelenus, ieško
dami juose dar daugiau žuvu
sių girios gaisre žmonių.

Ikišiol cjš pelenų išimta jau 
dvylika ■ ląvdnjį,f t dąugiausia;

nių liko sužeista. Didesnė pu
sė jų guli ligoninėj,' bet kiti 
jau vėl stojo gesinti gaisrą.

Visi žuvusieji ir sužeistieji 
yra girios gaisro gesintojai, ku
riuos smarkaus vėjo varoma 
liepsna apsupo gesinant gais
rą ir atkirto jų pabėgimą.

Gaisras siaučia Shoshoni na* 
cionalėj girioj Absoraka kal
nuose ir dėlei smarkaus vėjo 
piečiasi nepaprastu smarkumu. 
Gaisrą gesina apie 500 žmo
nių. Manoma, kad gal ir dau
giau žmonių yra žuvusių, bet 
dabar tai patikrinti nėra jo
kios galimybės bent iki nors 
kiek sumažės gaisro siautimas. 
O to galima tikėtis tik tuo" at
veju, jei ąpsigryštų vėjas.

MARSĖILLES, Francijoj, r. 
23. —- Anglijos prekių laivas 
Moemijulia per radio pranešė, 
kad jį bombardavo du;* lėktu
vai Corricą pakraščiuose, vaka
rinėje Viduržemio juroje.

Sukilėliai paęmę 20 mies
telių.

HENDĄYE, Francijoj, rugp. 
23. — Sukilėlių pranešimai, 
besivarži^ptys penkiomis kryp- 

/ tįmisM7įiį$Utžgantander. sukilėr 
=-vĮen tik -italajy 

paėmę 20h miestelių tarp Val- 
maseda ir Vilią Santa de Me- 
'ha. .

Federacijos 
dtsišaukė į

spruko kaip tik 
orą Chinijos lėk-

O R Fl S,
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: \

Giedra; šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicago j e buvo 74°.
Saulė teka 6:06, leidžiasi

7:39. -

kabinetas prąšys 
laiko galįų.

TOKIO, rugp. 23. —r Japo
nijos kabinetas nutarė šaukti 
nepaprastą seimo posėdį ir pra
šyti paskirti daugiau pinigų 
vedimui karo su Chinija. Taip
jau kabinetas prašys įvesti vi
soje šalyje karo padėtį ir ka
ro vadovybei pavesti visas in
dustrijas ir šalies finansus.

Einant, paruoštu biliu, karo 
vadovybė tvarkys visą šalies 
ekonominį gyvenimą, 1 vienys 
įvairius biznius ir pramones, 
steigs naujas korporacijas, di
dins jų kapitalą, žodžiu, šei-

Ragina CIO ir Dar
bo Federaciją suda
ryti naują partiją
NEW YORK, rugp. 23. — 

Socialdemokratų 
pildomoji taryba
Amerikos Darbo Federaciją ir 
CIO. sudaryti naują politinę 
partiją 1938 m. kongresiniems 
rinkimams,

Federącija sako, kad ką tik 
užsibaigęs kongreso posėdis 
aiškiai parodė, kad organizuo
ti darbininkai niekuo kitu ne
gali pasitikėti, vien savimi. De
mokratai kongrese parodė, kad 
jie neįstepgia išspręsti svar
biausių ekonominių, politinių 
ir konstitucinių klausimų ir 
kad todėl yra būtinai reika
lingas politinis darbininkų per
siorganizavimas.'

Turkija labai suju- 
dusi dėl .svetimą ša

lių submarinų
VIENNA, rugp. 23. ~ An

glijos pastangomis jau baigia
ma. sutaikinti ^Portugaliją “su 
čechoslovakija, bet štai iškilo 
Europoj naujas pavojingas są
jūdis. ’ -

Turkija tiek pasipiktino ne
žinomos šalies submarinos 
skandinimais Ispanijos lojalis- 
tų laivų Turkijos vandenyse ir 
pasirodymu nežinomos subma
rinos Marmora juroje, kad 
Turkijos diktatorius Kernai 
Ataturk paliko svarbiausius 
Turkijoje manevrus ir sugdyžo 
į Istanbul, kur buvo sušauk
tas skubus pasitarimas. Kaip 
rimtai turkai žiuri į susidariu
sią padėtį rodo tai, kad ir vi
sas generalinis štabas liko' at
šauktas iš mąnevrų.

Bet ir Turkijai .sunku bus 
veikti, nes pirmiausia reikia 
sugauti nusikaltusią submari- 
ną ir nustatyti jos tautybę, o 
tai sunku bus padaryti, nes 
Dardanelai yra gilus ir subma- 
rinai lengva pasprukti kaip ne 
stropiai sąsiaurį saugotų Tur
kijos karp ląivai, kurių betgi 
ji turi tik kelis.

BANNJNG, Cal., rugp. 23.— 
šeši CIO. streikieriai liko sun
kiai sužeisti šerifo mušeikoms 
puolus 200 pikietuotojų. ,

mininkaus visame biznyje ir 
pramonėje, ypač x stengsis iš
plėsti amunicijos pramonę 
eksportą.

Prasidėjo automobi 
lių darbininkų imi 

jos konvencija
Konvencijoje laukiama labai 

aštrių susikirtimų su komu
nistuojančiais delegatais.

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
23. — šiandie čia prasidėjo an
tra metinė konvencija ! auto
mobilių darbininkų unijos, ku
ri šiemet nepaprastai greitai 
išaugo ir metai atgal turėjusi 
tik 30,000 narių, dabar turi jau

Konvencija busianti labai 
triukšminga, nes laukiama 
smarkios kovos tarp dviejų 
frakcijų. CIO. vadas John L. 
Lewis jau' prisiuntė į konven
ciją du savo stebėtojus, o vė
liau ketina ir pats atvykti.

Kovos laukiama tarp unijos 
prezidento Martin ir komunis
tuojančių delegatų, kuriais va
dovauja unijos vice-prezidentai 
Mortimer ir Hali. ■■ ■ ■ ■ ■ ■ /.'i' ' . ■ ...• “

Komunistuo j ančių delegatų 
kova yra vedama po priedan
ga “demokratijos unijoje”? Jie 
reikalauja daugiau galių loka- 
lams ir distriktų taryboms. 
Martin gi sako, kad tada pasi
reikš 'unijoje palaidumas ir 
stoka atsakomingumd. Jau pa
sirašius sutartis su General 
Motors ir Chrysler korporaci
jomis buvo daug neatsakomin- 
fgų streikų, su kuriais unija 
turėjo didelio vargo juos tai
kydama irx kurie labai silpni
no unijos poziciją derybose su 
samdytojais.

Neabejojama, kad Martin 
išnaujo liks išrinktas prezi
dentu, bet dar teks pamatyti 
ar jam pasiseks nuveikti prie
šingąją frakciją ir jos vadus 
išstumti iš vadovybės unijoje.

Užsibaigė šilko dar
bininkų streikas 

- ■ -7----- ' ■ . '

PATERSON, N. J., rugp. 23.
— Dviejų savaičių streikas, 
kuris suparaližavo šilko pramo
nę, užsibaigė šilko kompani
joms pasirašius sutartį su uni
ja. Sutartį dar turės ratifikud- 
ti darbininkai, bet manoma,

ir kad visi streikieriai antradie
ny sugryš į darbą.

MADISON, Wis., rugp. 23. 
— Čia yra laikoma Amerikos 
Mokytojų Federacijos konven
cija, kurioj tapo iškeltas klau
simas apie atsimetimą nuo 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
prisidėjimą prie CIO.

Tam pasiūlymui griežtai 
priešinasi Chicagos mokytojai, 
bet; pasiūlymas randa didelio 
pritarimo tarp kitų valstijų 
mokytojų.

Kaip nurodė prof. Davis iš 
Yale universiteto, Federacija 
per 50 metų teįstengė suorga
nizuoti tik 3,000,000 darbinin
kų, kuomet viso Amerikoje yra 
36,000,000 neorganizuotų dar
bininkų. CIO. gi į 20 mėn; su
organizavo virš 3,000,000 dar
bininkų ir dabar jau dauguma 
organizuotų darbininkų pri
klauso prie CIO. Nors CIO. 
vadai ir nėra be klaidų, bet 
jie vistiek yra geriausi kokius 
Amerikos darbininkai turi.

Kiti mokytojų stoja, kad mo
kytojai ir toliau pasiliktų* Fe- 
^deracijoje,*x bet tik kooperuotu, 
su CIO. ?'

Sušaudė 8 darbiniu 
kus už nelaimės 

dirbtuvėse
MASKVA, rugp. 23. — Le

ningrade liko sušaudyti 8 dar
bininkai už ištikusias nelaimes 
dirbtuvėse, kuriose žuvo daug 
žmonių. '

SAN DIEGO, Cal., rugp. 23. 
— Alaskos žvejai skundžiasi, 
Jcad Japonijos žvejai atvyksta 
net ir į Alaskos vandenis ir ten 
prisigaudę tonus žuvųt kenuoja 
jas savo laivuose, žvejai pra
šo pakraščių s sargybą apginti 
juos nuo nekviestų konkuren
tų.

BERLYNAS, rugp. 23.—Vo
kietija laukia atvykstant Ita
lijos diktatorių Mussolini į Vo
kietijos armijos manevrus, ku
rie įvyks į pabaigą rugsėjo 
mėn. Jei Mussolini užsuks ir į 
Berlypą, tai Berlynąs ta pro
ga btis nepaprastai papuoš
tas.

Žmogžudystė Chica 
gos Grant Parke

(Žiūrėk paveikslus)
Koronerio džiurė vakar pra

dėjo tyrinėti žmogžudystę, ku
ri įvyko Grant Parke, netoli 
miesto ceritro, anksti sekmadie
nį rytą. Du nežinomi vyrai re
volveriais nušovė Robert Bums; 
40 metų ‘amžiaus, Evanston, 
Illinois, mėsos krautuvininką, 
žmogžudystės laiku Burns bu
vo 22 metų merginos. Grace 
Snyder, kompanijoje.

Policija spėja, kad Burns’ą 
nušovė vienas iš merginos mei
lužių, kurių ji turėjo “labai 
daug”. Kiek, nei pati negalinti 
pasakyti. Policijos manymu, 
žmogžudystės motyvas buvo 
pavydas.

Burns buvo vedęs ir turėjo 
15 jnetų posūnį. Jo žmona The- 
resa Burns liudijo vakarykščio
je koronerio sesijoje, bet su 
mergina neapsimaino. nei Žo
džiu.

Tyrinėjime paaiškėjo, kad 
Burns’ai nėra labai turtingi. 
Kad finansuoti romansą su 
mergina, jisai išeikvojo kelis 
šimtus savo biznio partnerio 
pinigų. . I

Antroji inkvesto sesija įvyks 
rugsėjo 10 d.

Vaismedžiais ir mede
liais apsodins geležin

kelių stotis

VIENNA, rugp. 23.
Vengrijos valdininkai, 
mi savo “garbę” suėjo dviko- 
von kardais ir kovėsi pustre
čios valandos. Butų gal kovę- 
si ir ilgiau4, bet daktarai su
stabdė, nes abu buvo sunkiai 
sužeisti.

- Du 
ginda-

SUPERIOR, Wis., rugp. 23. 
— Penki žmonės liko užmuš
ti ir 9 sužeisti trijose nelaimė
se su automobiliais Wisconsino 
valstijoje.

KALAMAZOO, Mieli., rugp. 
23. — Barbara Ruth, 5 m., li
ko užmušta, o jos tėvai ir 3 
vaikai liko sužeisti, automobi
liui pasisukime nušokus nuo 
'kelio ir apvirtus.

KAUNAS.—Susisiekimo Mi
nisterijos kelio ir statybos di
rekcija yra įsteigusi keletą me
delynų, iš kurių pažymėtinas 
Šiaulių medelynas. Tų medely
nų medeliais bus apsodinami 
geležinkelio stočių plotai, o 
tarnautojų gyvenamųjų namų 
sodeliai, vaismedžiais. Sodins 
geležinkelių ruožai, o pasodin
tų vaismedžių ir medžių prie
žiūra bus pavesta patiems ge
ležinkelių tarnautojams.

Stočių aikštelės iki Šiol buvo 
atskirtos tvoromis, peronai taip 
pat susiaurinti. Dabar bus 
stengiamasi visa tai paplatin
ti, tvoras nukelti toliau, dau
giau įtaisyti gėlynų ir suole
lių keleiviams. Geležinkelių li
nijos bus nuolat apsodinamos 
dekoratyviniais medžiais ir' gy
vatvorėmis.

Pradėjo eksportui pirk
ti veislinius raguočius

NEWT0N, Mass., rugp. 23. 
— Vienas policistas Henry 
Bell, 27 m., liko merginos nu
ginkluotas, ir paskui jos drau
go nušautas, o kitas policistas, 
Murphy, to paties žmogaus li
ko gal mirtinai peršautas, kai 
jie sustabdė nužiurėtiną auto
mobilį kvosti juo važiavusius 
merginą ir vaikiną.

NEW YORK, rugp. 23.—180 
žmonių liko sužeistą 
nuo bėgių vienam . 
Hudson ir Manhattan 
nio.

nušokus 
vagonui 
trauki-

28. 
ir

AMITE, La., rugp.
Mrs. Sharkey, 39 m.
meilužis Roger Jenkins, 24 
prisipažiso nunuodiję jos vyrą 
George Sharkey.

jos 
m.,

KAUNAS.
16 d. “Maistas” pradėjo eks
portui į SSSR pirkti veislinius 
raguočius. Bus perkami gryna
kraujų juodmargių ir žalųjų 
(fiunų) veislės buliai, karvės, 
veršingos ir neveršingos tely
čios ir tų pat veislų metisai, 
o'taip pat ir vietinės, neturin
čios kilmės davinių, kontro
liuojamos karvės ir telyčioj. 
Visos pirkimo sąlygos ir vie
tos jau nustatytos.

Nuo ru*gpiučio
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Asociacijos

Mirė Buvęs 
Aldermonas Horan
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Ofiso vai

Ned' 
Rez. 491

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

KANTER, Pres

Tel. Central 4411-2
Halsted St.

Kiti Lietuviai Daktarai

'.GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Lietuvių radię, programų Pirmadienio vakarais.
Pranešėjas

GABFlELD PARK — Rug- 
piučio 14 d.’, Vietinis Vyrų ir 
Moterų Paš’elpinis kliubaš tu
rėjo naktinį. išvažiavimų Spai- 
čio datže. ‘ '■ v . *

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

Klausykite musų
10:00 vai. vakaro iš W., H. F. C. stoties (1420 K.) 

, . > P. ŠALTIMIERAS.

Sekmadienį mirė senas Chi- 
cagos politikas ir buvęs antro 
wardo aldermonas, Dahiel j. 
Horan. Mirties priežastis buvo 
plaučių uždegimas.

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tek Viginia 1116 

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

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

VISI 
Vadinasi 
nepaprastai 
niekam dar 
kambarį.

Phone CANAL 6122

DU S. BEEŽJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nūo 1—3 Ir 7—8 

Seredomis it nedėk pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

ROSELAND—CHlCAGO, ILL. 
Tėl. PULLMAN 1193-8277

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 1270

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Š. M. SKUDAS
718 West 18th'Street

arti
3406 SOUTH
HALSTED ST

Yards 3408

Oras pasitaikė labui z puikus1, 
tad išvažiavimus gerai pavyko, 
žmonių buvo gana d^ug, ne tik 
klili'biečiih bot ir svečių. Višiį 
ūpas buvo geras. Vięni apie ba
rų apstoję, trauke pūtuojantį 
alutį, kiti užkandžiavo 
užkandžiai buvo, importuoti

Tikrai įdomite reginys, kai 
milijonai šviesų pradeda susilie
ti į daiktų. Tai įvyksta kažkaip 
laipsniškai, nepastebimai. Dar 
praeina kiek laiko ir jau tos 
šviesos pradeda visiškai iš akių 
nykti. Aplinkui tamsu. Įsigali 
tyla. Girdisi tik laivo mašinų 
dundėjimas ir trūkčiojimas.

Plaukiant St. Lawrence upe, 
turistai pasilieka viršuje.

vaikšto deniu. MM, 
gražus vaizdas ir 

nesinori eiti į

Laivas
Star laivas yra 
ir geriausias iš

kias melodijas. Net miškas 
skambėjo. Taip besilinksmin
ant, prisiartino ir 8-4 valanda 
ryto.

Visi traukėme riamo pilnai už- 
g-abėdinti. Nuo Kom-to teko nu
girsti, kad pelno liks apie 50 
doleriu. Geistina, kad kliubas 
surengtų daugiau tokių išvažia
vimų. ‘

MOiitreal ir Newfoundland 
žiemos metu jo reisas 
New Yorko ir Kubos 
ridos.

Bangs ežere, netoli Waucon- 
da, Illinois, prigėrė du chica- 
giečiai jaunuoliai, Margaret 
Weis, 24, nuo 2503 S. Wallace 
streėt ir ' Ames Gearson, 26, 
nuo 3026 S. Canal Street. Be- 
taškydami vandenį vienas ant 
kito, jaunuoliai ųpyęrtę, valtį, 
kurioje plaukė. ' '

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąl. 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 »0W

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tarp Quebec ir Gaspe
Gaspe yra pačiame šiaurių 

kampe, kuris yra išsikišęs iš 
St. Lavvrence upės. Iš Quebec 
plaukti reikia apie 14 valandų, 
l’arp tų dviejų miestų: upės 
krantai yra labai aukšti. Pa
kraščiais matosi nedideli na
mukai, kuriuose gyvena žvė-

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero .

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avę.

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

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica * Avenue Phone Boulevard 4139

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

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. NedSlioj pagal susitarime

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

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųŠims. 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHlCAGO ORTHOPEDIC 00.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

‘2-ra ir PASKUTINĖ SAVAITĖ”

“U.S.S.R. 1937”
Pamatykit kokia Sovietų Rusija

• yra šiandien.
SONOTONE
Van Buren arti Wabash 

25c iki 2 P. M.
Vienintelis to gražaus paveikslo 

parodymas Čikagoje.

Quebec
Iš ^Ajontreal laivu 

gAlima pasiekti per dvyliką va
landų. Pats miestas yra labai 
paprastas, nors jis ir yra pro
vincijos sostinė. Tai labai se
nas miestas, kuriame beveik 
nieko moderniško nesimato. 
Kiek gražiau ir moderniškiau 
atrodo valdžios namas, kuris 
Vis dėlto jau priskaito 59 metus 
amžiaus, šiaip jis dar gana ge
rai atrodo. 5

Quebec miestas dar labiau 
prancūziškas nei Montreal: ga
tvėse Čia tik ir girdisi .prancu-r 
zu kalba.

Phone Hemlock 206Į
DR. JOSEPH KELLA 
.dantistas

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 Jki 8 vakaro ’ 

S'eredo] pag.

žemes ukiu gyventojai čia 
negali verstis, nes labai daug 
akmenų. Uolose juk niekas ne
auga, išėmus nedideles pušai
tes. štai kodėl gyventojams čia 
tenka žuvavimu verstis. Tai 
sunkus ir pavojingas darbas.

(Bus daugiau)

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių. įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudęjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo,, skaudamą akių, karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i 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 Šouth Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel, Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St 

of 35th and Halsted Sts. 
nuo 1-3 nuo 6:80-6:30 
mioiigan'Ilvd.

tn«ood 5101

PO 21 METŲ... —Viršuj, 
dvynukės, kurios perskirtos 
tuojau po gimimo, po 21 
metų vėl susitiko. .Jos per 
tokį ilgų laikų nesimatė, 
nors abi gyveno tame pa
čiame mieste (Rockforde) 
ir netoliau kaip kelias my
lias nuo viena kitos. Jos to 
nežinoįo. Kairėj, Mrs. Ei
lėm Marie Raith, dešinėj 
Miss Gertrude Carroll.

Ącme Photo

4348 So. Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

North 
džiausiąs 
kurie plaukia į Newfoundlandų 
ir atgal. Priklauso jis Clarke 
laivų kompanijai, kuri turi dar 
kelis mažesnius laivus.

North Star laivas turi 325 
keleivius ir 175 asmenis įgulos. 
Ilgio jis yra 401 pėdos, o tona
žo—6,890. Turi jis tik vienų 
klasę. Tokiu budu visi turistai 
yra lygus: naudojasi vienokiais 
kambariais, valgo tų pat mais
tų ir

sustos. Tačiau 
netruks ilgiau 
valandas. Sustos laivas tokiose 
vietose,- kurios yra įdomios tu
ristams pamatyti, žinoma tu
ristų niekas neverčia tų vietų 
žiūrėti: jeigu jie nori tai nuo 
laivo visai gali nelipti.

Turistai, atsidūrę laive, tuoj 
sku’ba į savo kajutas (kamba
rius). Laivo įgula labai smar
kiai dirba, nes netrukus rei
kia plaukti. Orkestras pradeda 
griežti gražų 
maršų. Kaip tik 
vas ėmė judėti, 
sirinkę žmonės 
įvairių spalvų popierių.

štai jau laivas pradeda ju
dėti ir tolintis nuo* kranto. 
Miesto žiburiai eina vis mažyn 
ir mažyn. Pagaliau, kai laivas 
gerokai nuplaukė, tos visos 
miesto šviesos susiliejo į daik
tų tari “Užburtų turtų” pasa-

(Tęsinys)

Einame į laivų
Pirmadienį, apie 9 vai., jau 

turėjome eiti į laivų. Mat, 10 
vai. laivas buvo pasirengęs 
plaukti į Newfoundlandų. Ke
liauninkai labai gerai nusitei
kę, patenkinti. Neša savo laga
minus su šypsena veide, šiaip 
ar taip, o juk tai pusėtina ke
lionė, kuri truks net dvylikų 
dienų. Tiesa, laivas vienur kitur 

tie sustojimai 
kaip keturias

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

.......■.-■^.,7 '■ — ■ .............. . ...-------------------- --------------------------------

I ll'll i Hli.iHI.MI—

Dėl Highball. 1
ar dėl tikro Straight 
Whiskey Gėrimo . . . .

Reikalaukit
“HILLS BEST” ar
”01.1) McGRAW” .
UžsifUndyk Sau Šiahdien 
Pasišauk Burrielę iš

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St 

CHlCAGO, ILL.

KITATAUČIAI

Dr. Charles Sega!
OFISAS ’ : 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos - /

CHlCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:/

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, Bilo 2 Iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8«80 val. 
vakaro. Nedėlkųnik auo 10 Iki 12 
valandai dieną,

Phone MIDWAY Ž880

"" ....... ■V11, - ....... 11 ■.■ ■■ ■ I ..1-1 .

/S. P. MAŽEIKA 1 Yards 1139
3319 Lituanįcų Avenue Phone Yards 1138

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

y VEIK
< VISOSE X 
KAIMYNINĖSE 
TAVERNOSE

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 
•' į^.^.D^^OTISTĄS;

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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

Pref erred by millions 
to mayonnaise..

o Choice ingredk 
ent* whipped to 
amazing creami- 
ne« in the y«— 
Kraft Min /C 
adė Whip AįTSsS**'!*:

4631 SOUTH ASHLAND AVE 
Ofiso valandose ■ .

Nuo 10 iki 12 diėtii, 2 ikįll po . pietų
7 iki 8 Vai. Neda, nito 10 iki 12 

Taįfrhone PLAZA M*)

Garsinkitės Naujienose

/ MUTUAL LIQUOR COMPANY \
4707 SOUtH HAtSTED ST. Ali Phones YARDS 0800

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musu 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

AKIU GYDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
U Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Wešt 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki i 
NedSliomis pagal sutartį.

' LIETUVIAI

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 

CENTRAL 1824 
Hyde Park 3395

KL. JURGELIONIS
• ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forųiČius, pianus ir 
.visokius rakandus bei štorus 

F’ toli, 
6921 SOUTH 
WESTERN AVE 
Hemlock 5040

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ohn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

„ AMBULANCIu
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFĄYF.TTE 0727

SUPPLY COMPANY, Not Ine.
10 West 18th Street

Ir musų patyręą inžinierius , 
atvažiuos į jūsų riahiuš' ir1''t Cin Iii 

■ suteiks DYKAI apskaičiavi- U Į
mą dėl namų apšildyiųo rei- lyl J |
kmenų (plant), garu arba ĮjfflJMIH

0 karštu vandeniu šildomą.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- H
KĖTI ’ ’

MOKĖJIMUI—ŽEMA
1 PALŪKANŲ KAINA.

I Atdara vakarais iki 7 vai. |
| Nedėliomis iki 1 v. dieną |

K. P. GUGI S
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434 
ofisas—3323 So

Pas miis tūlos kūmutės labai 
bizi/ Net andai’okus pasikaišę 
lakšto ir penkines rėnka kokiai 
tai “surpraiz’^ parei. Mair ro
dos, tos moterėlės turėtų kuo 

Mat, j naudingesnių užsiimti, negu vi- 
1 iš šokiomis kolektomis žmones 

Lietuvos. Vėl kiti traukė pui- įpykinti. Daug Matęs
■•Aje ■
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

SLA 212 kuopos susirinkimas. — Untuliai. — Kaip mes
Musų parengi- 

Rašo ir pinigų neprašo.
keliavome j ^Naujienų” pikniką, 
mai

Rugpiučio 3 d., 7 vai. vaka
ro, German American svetair.ė- 
je SLA 212 kuopa laikė savo 
susirinkimą. Kai pasibaigė įvai- 
rų$ raportai, tai p. J. Kasputis 
perskaitė laišką iš Centro sek
retoriaus Viniko. Laiškas pa
rašytas ryšium su tomis korte
lėmis ir aplikacijomis, kurios 
yra siūlomos seniems nariams 
išpildyti. Kiek pastebėjau, tai 
neatsirado nė vieno, kuris tam 
sumanymui butų pritaręs. Visi 
griežtai buvo nusistatę prieš 
tas korteles. Kai kurie musų 
kuopos nariai tiesiog sako, kad 
tai tik savotiškas, žaislas:* Tuo 
yra keliama organizacijoje ne
tvarka ir erzinami nariai. Cent
ras juk turi visų narių aplika
cijas, tai kuriems galams yra 
reikalinga “antroji > registraci
ja“?

Pasitaikė pusėtinai šiltas va
karas, tad po susirinkimo nu
tarėme užsukti pas gerą nau- 
jienietį Kazį Vamj ir ten šiek 
tiek atvėsti bei troškulį nura
minti. Dalykai toks, kad p. Var- 
nis laiko visai gražią užeigą.

Kelis žodžius noriu parašyti 
apie ponus E. ir J. Untulius, 
kurie yra geri naujieniečiai ir 
augina šaunų sūnų. Jų sūnūs 
lanko vietos prekybos kolegiją.

Linkiu jam sėkmingai moks
lus baigti, o paskui gauti gerą 
darbą.

Rugpiučio 8 d. nuo pat ryto 
pas mus lijo, o mes iš anksta 
buvome susitarę J “Naujiem/1' 
pikniką važiuoti? ‘NekKktravo- 
me, klausėmės radio pranešimų, 
bet apie orą visai nieko nepri
siminė. Bus daugiau lietaus, ar 
ne? — tai buvo klausimas, ku
ris mus kamavo.

Aš nerimaudamas . pradėjau 
po kambarį žingsniuoti. Na, 
sakau sau, tur būt, namie teks 
piknikauti. liet kaip tik tuo lai
ku pradėjo birzgėti telefonas. 
Kalba pats “viešpats“ Martinas. 
Jo pirmas klausimas: “Važiuo
jame į pikniką, ar ne?“

Pasidrąsinęs ir visiškai pasi
ryžęs, aš nedvejodamas atsa
kiau: “žinoma, kad važiuoja
me“.

Susitarėme, kad po pusvalan
džio ponai Martinai sustos pas 
mane ir tada visi drauge trauk- 

* sime į “Naujienų“ pikniką.
Nė pusės valandos nepraėjo, 

o jau p. Martino mašina susto
jo prie namų. Tuoj išsiskubi
nau. žiuriu, sėdi automobiliuje 
ponai Martinai ir Pabarškos. Ir 
vėl abejonė: ar verta važiuoti? 
Sakau, važiuokime. O p. Marti
nas dar pridūrė: girdi, kas čia 
tokio, — nuvažiuosime ir par
važiuosime.

Taip tai lietaus nepabūgę ir 
išvažiavome. Vis lijo, vis lašno
jo. Tik prie pat Chicagos kelis 
buvo sausas. O pikniko darže ne 
tik buvo sausa, bet ir pusėti
nai šilta. Na, o svietelio prisi
rinko, tai kai šidlavoje ‘atlaidų 
metu. Per trumpą laiką suti
kau visą būrį pažįstamų: Bu- 
law, Rypkevičių, Jurgelioriienę, 
Vaivadą, ady. Gugį, Dr. Mopt- 
vidą, p-lę Mikužiutę, Rypkevi- 
čienę ir daug, kitų iš Chicagos. 
Susitikau dar su B: F. Tipshu, 
Kavaliauskais iš Cicero ir ke- 
noshiečiais Marcinkais. Bet kur 
čia visus ir besuminėsi. Tai 
vienas traukia tave prie baro, 
tai kitas. O tas laikas taip greit 
bėga, kad neturėjome progos su 
daugeliu ir susitikti, štai jau 
artėja vakaras ir namais reikja 
susirūpinti. Tuo tarpu Rypkevi- 
čius dar kviečia prie baro ir su
pažindina su viena neseniai iš

Lietuvos atvažiavusia mergina. 
Nebuvo laiko plačiau su ja pa
sikalbėti, tik tiek ji pareiškė, 
kad Amerikoje jai patinką gy
venti.

Pagaliau p-ia Pabarška tem
pia mane, už rankos ir sako, 
jog laikas namoliuk važiuoti. 
Einame prie automobilio. Su
tinkame dar pažįstamus rock- 
fordiečius. Juokais aš kažką 
lenkiškai pasakiau. Tuoj viena 
ponia taip pat lenkiškai paklau
sė manęs, 'ar aš tik nebusiąs 
Brazevičįus iš Kurtavėnų. Atsa
kiau, jog tas pat, nes 1905 m. 
ten teko gyventi. Pasakojo ji, 
kad jos. tėvel’aį dar" esą gyvi., 
Pasirodė, kad tai yra Sofija 
Petrolionis.

Šiaip taip susitvarkėme ir iš
sirengėme. Pradėjome gana at
sargiai važiuoti. Mat, buvo la
bai didelis susigrūdimas. Nors 
atsargiai važiavome, o vis dėl
to vienas automobilius taip pa
suko į mus, kad ir “susikibo
me“. Tiksliau sakant, susikibo 
automobiliai. Jie tiek kietai su
sikabino, jog trijų vyrų reikė
jo, kol juos perskyrė. Mūsiškio 
automobilio nukentėjo kiek 
bumperis ir sparnas, o kas. at
sitiko su kitu, tai nepastebė
jau. Mat, greit nuvažiavo.

Kiek pavažiavę, turėjome prie 
kryžkelės sustoti. Automobilių 
čia devynios galybės. Po ilgo 
laukimo pradėjome važiuoti tie
siai savo keliu. Kaip tik tuo 
laiku iš priešingos pusės pasi
šovė automobilius ir per plau
ką į mūsiškį neįvažiavo. Lai
mė, kad jis spėjo kiek į šalį 
pasukti, o Martinas savo beveik 
vietoje sustabdyti.

Toks nuotykingas važiavi
mas, žinoma, mus gerokai pa-, 
veikė. Todėl netoli Kenošha nu
tarėme sustoti pas p. Sankausį, 
nors laikas jau buvo ir vėlokas. 
Ten kiek atsipeikėję baigėme 
savo kelionę.

* * -

Rugpiučio 15 d. nuvykome į 
Washington parką. Mat, šv. 
Onos draugija ten turėjo savo 
pikniką, žmonių buvo nelabai 
daug susirinkę. Vieni jų šoko 
žolyne, o kiti linksminosi prie 
baro. Parapijos! komiteto sekre
torius padavė man plakatą, ku
riame parašyta, jog rugp. 29 d. 
į vyksiąs parapijos^ piknikas. 
Prašė, kad tą plakatą savo dirb
tuvėlėje iškabinčiau. Pasižadė
jau.

sky-

dirbantį direktorių

tamsta visą laiką 
dar taip garsiai

taip 
apie 

Ma^a 
snau- 
krio-

.1

JUOKAI

su

PAVIRTO — Didžiulė “gervė“ (crąnė) žernės ka 
siniui ir svorių kilnojimui, kuri bedirbdama prie Kin- 
zie ir Orleans gatvių Chicągoje staigiai apvirto. Dabar 
reikės kitos gerves pavirtusią gervę vėl' .pastatyti ant 
kojų. ’ v . . /

Kai Gražus Plaukai
šeimininkė: “Ona, kas gi 

tavim pasidarė: ant tavo gal
vos nė vieno plauko nebeliko!“

Ona: “Musų pulkas išsikėlė į 
kitą vietą!“ (

Šeimininkė: “Kas čia bendro 
su tavo plaukais?“

Ona: “Ogi kiekvienas pažįs-? 
tarnas panoro atminimui po gar
banėlę turėti!“ '

Mylimiausias žmogus
—Vakar apžiurėjau gražų 

deimantinį žiedą, kurį, žadu nu
pirkti saM) mylimiausiam žmo
gui. . j X’

—Ka? dar tau neužtenka jau 
turimių žiedų.

Nevy kliši Kompozicija

Schuhertas nemėgo savo dai
nų transpozicijų. Kai kartą jo 
bičiulis, daininkas Michael Vogi, 
vieną Schuberto dainą trans
ponavo kaip ja balsui tiko, 
Schubertasjišgirdęs ją dainuo
jant, sako, dainininkui: Žiną}; 
ši kompozicija, vis dėlto, nevy
kusi. Kieno’ji parašyta?“

: - X • r ' ■ • . * L. f --į . ... • »

Ištikimybei patvirtinti
Vasarvietėje vejoje sėdį jau

navedžiai. Ji apjuosia ranka
mi^ jo kaklą iir bučiuodama 
čiauška: į v.
V — Myliu' tavė, brangusis, 
myliu... Myliu tave ir visuo
met mylėsiu... Tiįu busiu-: išti
kima, kaip ŠUO...MŠ.:. :

.a \ '.i'-k.®; ■ '.v. ..

j! Jis: -į—. Tikrai? Tai auksinį 
grandinėlę tikrai iiUpirksiu.

'-'I'

Baimė
, ..Tėvas nori apvesdinti, savo 
kuklųjį sūnų. V

— Na, nebūk toks naivus, 
sąko jis jam, — aš gi taip 

pat apsivedžiau. >
— Tąu nebuvo taip baisu, 

— atsako sūnūs, — tu vedei 
mapią, o aš turu? vesti visai 
svetimą moterį... .

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos

1937 metams

Įstaigoje
Skyriaus vedėjas bara 

riąus tarnautoją:
r Jei tamsta ir toliau 

dirbsi, busiu priverstas 
tai referuoti valdybai, 
to,'.kad 
di, bet
ki, kad žadini gretimame kam 
baryje

$25.00 Nuolaidos! 
Perkant Dabar Oil Btirner Quaker 

Iš Budriko

PEČIAI gražus, šildomi: sp (Oil) alyva. Kainos
—?49-SO ir aukščiaus

, PORCELAIN kietųjų ir minkštųjų anglių PEČIAI po 
jįgso ir aukščiau, j

PEČIAI kukniniai su gasu ir anglimis po $dLQ-50 
ir aukščiau . ................ t........  ............
GEBA MALEVA verta $1.75 gal., išparduodama Q*7q 
galionas po ............... ......... .......................... ...............

JOS. F. BUDRIK, Ine.

nuo -

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

Ukockis, 4444 So. > Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockweil St.; nut rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd .St; lig. apiekunas —B. 
JodeikoX4512 So. Wood St; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas. 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal- 

' ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We.,t
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

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

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
38|8 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen ChapUte, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė: Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4413— 
Patarėjas; ^iazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališąuskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaltis, 3116 So: 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka. Kliūbo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėh. mokesčiai pri- 

. imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo 11 vai. iŠ ryto.

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

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKĄS—nut. rašt., 1432 So. 
5Qth Court, Cicero, III. J. Balakas, 

rašt., 1432 So. 50th Ct„ 
Cicero, Iii.; K. Jęnušauskas ■—ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis •— kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51 st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

3417 SO. HALSTED STREET 
3409-11 SO. HALSTED STREET

Boulevard 7010 .

BŲDRIKp PROGRAMAI:
žymus programas dŠ*WCFL Radio. stoties duodamas kas Nedėldienį 
nuo 7:30 iki 8:00 yąl., vakare su didele orkestrą.

WAAF — 920 KiI.,‘PAnedėliais ir Pėtnyčiomis kaip 5 vai. vak.
WH'FC L*- • 1429/Kil., /ketvergais kaip 7 iki 8 vai. vakaro.

r

6(r

NAUJIENOS 
1739 So., 

Hihtod St.
H'CAGO

FAtt. f 
120- 
1104 
100-f 
901 
801 
701 
601 
50l 
40 
30 
20 
10.
0“^

Darbai beveik visose vietos 
dirbtuvėse susilpnėjo. Daug dar
bininkų liko paleista. Paprastai 
sako, jog tai tik dviem savai- 
tėm. Esą, po dviejų savaičių ir 
vėl pašauksime. Tačiau kai ku
rie jau daugiau nei dvi savaitės 
be darbo, o jų vis dar niekas 
nešaukia.
~ » * &

Beje', noriu vieną dalyką pa
stebėti. Kai “Vienybė“ ėjo du 
kartu per savaitę, tai kai ku
rie vietos piliečiai ją prenume
ravo. Paskui “Vienybė“ virto 
dięnraščiu ir pradėjo aiškiąi 
“smetonišką“ diktatūrą garbin
ai. Keli buvusieji skaitytojai 
nutarė su tuo laikraščiu visus 
ryšius nutraukti. Jie net pra
nešė apie tai. Ir vis dėlto laik
raštis jiems yra . nemokamai j 
siunčiamas! Aš pats žinau ke-į 
turis, kurieipš taip laikraštis 
yra siunčiamas. Vadinasi, nori 
afr ne, o turi skaityti.

Nieko tad nuostabaus, kad 
kąi kurie pradeda taip sampro
tauti: girdi, bepigu jiems *tą 
laikraštį nemokamai siuntinėti,! 
kada jų duona yra tepama lie 
tuviška “smetona“...

- C. K. Braze.

Įįįtt Y'7't'S ■ -.v- ' o
fift.

■■
M \ ... ir

JĮJS TAIP PAT DŽIAUGSITE
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų, metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO - - - . ..... .

Dėl informacijų ' 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CATs’AL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street

4%■ • *• :

MOTERYS.
■ 7'‘ ■ '■ '• . : . ' . / 'V f.7 { I..;, .7 /’7\

Jau galite gauti naują, padidintą
1 < ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
hąs” ant metų ir 
prisjijĮsit
Chicągoje ...... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
ri arba čeki — '

2H
30 ~

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ttKI
-50
■45
-40
•35
-30

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua- 
nįca Avė., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininkas — Stasys Bagažas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadieni po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vaL po pietų. Chi
cago,’ III.

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

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka- 
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendroves na
mo šerininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-vės šer. atstovas —Z. 
Klibienis. Draugyste susirinkimus 
laiko kas menesi pirmą penkta
dienį, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, Iii., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb.,. 2713 West 43rd St, Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 4'9th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matųzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, UI.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St,, Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.. Chicago. III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken ’ 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago, III.
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4.00 
2.00 
1.50 
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3c 
i$c 
75c

Naujienos 
sekmadienius, 
drevė# 1739 Š. 
III. Telefonas

Ina kasdien, išskiriant 
Leidžia Naujienų Ben- 
, Bakted St.# Chicago, 

Ganai 8500.

Ufttatkyme kaina:
Chfcagoje — paštu:

Metama
Pusei metų
Trims menesiams’....___
Dviem, mariesiems __ ...
Vienam mėnesiui

ChicagoJ per išnešiotojus: 
Viena kopija ’™_____

Savaitei .............................. 
Mėnesiui

Šuvienyfdėe Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..............   $š.OO
Pusei metų ..........—...----- ...... 2.75
Trims mėnesiams ................... i.50
Dviem mSnesiains ...._______  1.00
Vienetu iriėjiėstfui

Lietuvoje (f kitur užsieniuose * 
(Atpiginta) '

Metains $8.00
Pusei metų ..............—............ 4.00
Trims mfinesiams ....... ......;...v. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moticy

duota, tai už kurią pusę stojo 
“Laisvė” — už Thomasą ar Už 
New Yorko“ “šertąją gvardiją”!? 
Ji gerai žino, kąd UŽ Thomtišą 
įr tuos “kAiritiošius”, Sti kuriais; 
jisai buvo Susidėjęs prieš 
Oneal’ą, W1aldman’ą ir kitus 
“dešiniuosius”. \ '■

O kas gi buvo tie “kairieji”, 
kuriuos ThOmas užtarė ~ ar ne 
trockfetai ?

Su Mizara ir jo redaguoja
ma “Laisvu” yrą tą beda, kąd 

' jie “trokšta kovpti sU trockiz- 
mu”^ bei itežifiO; kas yra troc- 
kizmaš. Trtickizmas tikrumoje 
yra niekas kita, kaip 191t-18 
metų bolšcvižmas.

, -j — y " ' . .

nepažino
Mažiukas skandaliukas šventoje

,u.. iv.-.i ;■ .n w,ur.-... 
. ' f' •’ .' ’ ' . ‘ ' į' . ? ’

(Mūsų speeiafeus korespondento Lfeittivoje)

Orderiu kartų su užsąkymu.
PEIKIA SPORTININKŲ 

VADOVĄ

LfefeVtijė daug kas: tiori ko- 
pi junti dabar esamą italų reži
mą, ir Italija ypač tautininkams 
šato fašizmu febai impotiątiją.- 
Tai Visai. nenuostabu, ' kad Lie
tuvos monopolistai visuomet 
apie Italiją gražiai kalba ir dar 
gėriau rašo', Šitio atsitikime 
Lietuvos spaudos sekėjai yra 
febai tioląs irjei tik kas tiorą

Kova de
y. kongresas, kuris išsiskirstė pereit# Šėštžkdiėtijf 

posėdžiavo 8 ftiėnesitis. Tai buvo viena ilg;ifiiišiyjtį šelši^ 
j# kohgrėso istorijoje — ir kartu viena D^afeingiMfc

Kongresas, kurio* abiejuose butuose, Wri iiiilŽiriis- 
kas daugumas Rodsevelto partija, nepraleido beveik įtė 
vieno stambesnio administracijos sumanyiiteti Jis&i at
metė prezidento pasiūlytą Vyriausiojo teismo tėofgani- 
žavimo planą ir jisai atsisakė svarstyti liMOją Žėtttėš 
ūkia pageltos sumanymą ir darbininkų alg# bei dafbO 
valandą regūlMvirno projektą.

\ Republikonai džiaugiasi," kad demokratų partija pa
rodė tokį negabumą dirbti kofištrūktyvį datbą, bėt 'ais^ 
ku, kad patys repūbbkonai kaip įmanydami. stengėsi 
sutrukdyti kongreso veikimą. Jie balsavo kiekvieną kar
tą su tąja dalim demokratų partijos, kuri priešinosi 
prežideiito sumanymams.

Dėl ko ėjo kova J. Vi kongfėse? Kova ėjo dėl de
mokratų partijos kontrolės^

Uemoktatai suskilo į “senuosius demokratus” ir 
“naujosios dalybos” šalininkus, į dešiniuosius ir kairiuo
sius. šitas “pasidalinimas į dvi priešingas sroves nėr# 
vaisius nuomonių skirtumų^ pašiteiškusių ginčuose dėl 
VyriaūšiojO teisnio. Nūoirionių skirtumai demokratų 
partijoje buvo pirmiau, negu iškilo teismo reformos 
klausimas. Ginčai dėl teismo tuos skirtumus tik paaštri
no. ■ • * ■. . '■ ■■ V. - y. . . '

Demokratų partijoje Sooseveltas turi daugumą. TTik 
kuomet dešinioji partijos mažuma gaudavo talkon re- 
pubtikonus, tat opozicija būdavo stipresnė už adminis- 
tTaciją.

Renkant demokratų Vadą senate (po šen. Robin
sono .mirties)> laimėjo ROoseveltas, kuriam pavyko pra
vesti į partijos vadus šen. Barkley prieš konservatyviš- 
kąjį Harrison’ą.' Prezidentas laimėjo taip pat ir naujo
jo Vyriausiojo teismo nario paskyrimo reikale':’ senatas 
mflžimška dauguma balsų patvirtino Roosevdlto nomi
nuotąjį griežtą naujosios dalybos rėmėją šen. Black’ą.

Atrodo, kad RoošeVeltas nenusileis dešjniajai savo 
partijos srovei, kuriai talkininkauja fėpUblikonai, bot 
stengsis tą sroVį šu'silpnihti, o gal ii* Visai išmesti iš 
partijos. Čia jam bus svarbu gauti pageibą iš darbinin
kų Unijų.

- ___________ t ."

j

BroOklyne taip pat, kaip ;ir 
ČbfeągOjėi be sportininkai, ku
rie' jbfeVO ątvykę iš Lietuvos# rįe- 
padarė įspūdžio, kokio buvo 
galimą tikėtis, žinant jų rekor
dą Žrūfottajfe. Viena didžiatišių- 
ją jiems kliūčių buvo ta, kkd 
jiiote lydėjo “vadovas” p. V. Au- 
giistątiskąs, kuris ne tik rieši- 
rtipind, kąd jie butų tinkamai 
pWriiošę įgudimui, bet kartdis 
fiėdatė jienįs net progos paval
gyti. ' \-

Pmvy ' Atigustausko (Kąuho 
kultūttis Ėumų direktoriaus) 
apteilėidimąte ' privertė Brdokly- 
titi sportininkams sutikti komi
tetą duoti jam “velnių” vieša
me pareiškime“, komitetas sa
ko':

į “Be to, Komitetas randa 
i reikalą pastebėti, kad Lietu

vos sportininkų vadovas ar 
palydovas, p, V. Augustaūs- 
kas, nerodė deramo rūpestin
gumo savo grupes /1iikiiiwu, 
reikalais, sveikata ir trėrii- 

Į ruote, ir, Komitetui, kaipti to
kiam, neteko garbes su jtio 
tartis dėl priežititoš ai* įn’o- 
gramos. Aišku, Lietuvos 
Sportimnkąį,, jaunuoliai be 
globos, negalėjo, deramai pa- 
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. Arklitikate, kuriuo mūsų 
šis tai ir jų bičiuliai' mėgsta jo
dinėti, tai ~ kaH Amerikos lie
tuviai “nėtufi tėisėš” kištis j

• vidiijiniūs Lietuvos reikaltiš. 
Beit Vienas iŠ Smetonos pasiūti-, 
tinių, neseniai viešėjusių Ame
rikoje, su tąja Amerikote fašis
tą teorija nesutinka.

Anot Antano Aleknos, p. M. 
Kviklys, Lietuvos “seimo” sek
retorius, viename Brooklyno 
piktiike pasakė: A K

“Kai kurtė sakot, kad mės 
nenorime kištis į IJetūvos Vi
daus politikos reikalus. Aš 
sakyČiatt, kad tai klaidinga. 
Musų manymu# amerikiečiai, 
kurtė nuolat sąvti aukomis 
rėmė Lietuvą, kaip tik >r tū
ri fėisę. Naūdirigus fe rimtus 
patarimus mes maloniai pri
imsime iš jūsų fe stengsimės 
jtios įgyven4iritL,,
Bet tas fašištpafeikis, kuris 

paduoda p. Kvikliti žodžius,

fa-

stėnatija'i kad, girdi, komtiiiis- 
tai i? socialistai “išvertę gerk
les” šaukė: “Lietuvai riė cen
to”.

“Lieiiivąi nė cento” buvo, J.
Sirvydo sugalvotas Obalsis, 

bet tie sOcialištų.
Socialistai davė Lietuvai daug 

dalUgiati aukų, negu Sirvydas ir 
visų spalvų tautininkai.

UŽSIGINA

R. Mižara rašo, kad “Laisvė” 
niekuomet negyrusi Normano 
,Th6m&s6 Už tai, kad jisai sUSi- 
dėjo su <ctfočkistais”. Sako:

‘‘To niekad nebuvo f ‘Lais
vė’ troško ir tebetrokšta, kad 
Amerikos Socialistų Partija 
vestų kovą su trockiziriti.”
Gaila, kad Mizaros tokia 

trumpa atmintis. Lai prieš1 me
tus su viršum laiko New Yorko 
socialistų organizacija norėjo 
pašalinti “kairiasparnius” ir 
Norman Thomas dėl to prave
dė nacionaliame vykdomtirifė'ko
mitete nutarimą, kad New Yor
ko organizacija butų suspen-

buvo at^SžfeVęŠ į Ameriką pa
rodyti publikai save, o ne sppr- 

! tininklis. Dėl kdthpariij oš . jisai 
buvo pasiėmęs ir du smetoninio 
“seimo” nariu# kurie su spėriu 
iš viso neturi nieko bendro.

NĖBŪVG JOKIOS TUCHA^ 
, ČEVSKIO BYLOS TEISMĖ

•U—-——

Maršalas TuchaČeVškis < ii* 
septyni Raudonosios Armijos 
generolai buVė sušaudyti be 
teismo. - j^ebtiyo iš viso jokitiš 
dų generolų bylos, nes “teišriio” 
nariai, kuriuos Stalinas pasky
rė tiems sovietų armijos Va
dams teisti, tiebuvo pet stiši- 
rinkę į posėdį!,

šitokias reveliaėijas Europos 
socialistų spaudoje padarė Vo?- 
kietijos komunistų Erieh Wo- 
lenberg, buv« Berlyno ‘Tlote 
Fahne” redaktorius. Ištraukas 
iš jo strUipšiiių padtibda Pary
žiaus “ŠotialisŲčėski Vėsfhik”, 
siti mėti. 11 d. riutiiėfyje. Vite* 
PO j ė' Vietoje tonai skaitome:

“Kai dėl garsiosios Tucha- 
čevskio fe jti draugų ‘bylos’, 
tai y fa laktate, kad ita byla 
įvyko jaū po to, kai visi kai
tinamieji buvo sušaudyti. Bet 
ir iŠ viso nebtivo jokios ‘by
los’, ties karo teismas nė kar
tą nebuvo susirinkęs. To teis
mo bariai, apie kurių pasky
rimą buvo paskelbta spaudo
je, niekuomet nėsusiririko į 
posėdį, bet jiems tik kiek
vienam skyrium buvo pasiū
lyta pasirašyti pf titokolą apie 
pąsmerkimą mirčiai. Čia ypa
tingai pasireiškė Stalino kla
stingumas Blitiche'rio atžvil
giu: jį paskyrė feismb bariu, 
kad jisai butų sukomptotiil- 
tūotaš, kaip Opozicijos šali- 

'ninkas.”
Komunistas Wolenberg šako, 

kad maršalas Bliucher laikėsi 
tokiti pat nusistatymo, kaip ir 
maršalas Tuchačevskis, t. y. 
kad Rusijoje turi būt atstėigta 
“sovietinė demokratija”.

i

parašo, tąj|okie strai-psniai irti-* 
pasirodo, jų likimas ■ aiškus, - -

BlatkfaStf
Jatičfebar J nėprisimėtiū ku

riais melais Lietuvos žinios la
bai neigiamai parašė' apie ita
lus ir bėtit liek palietė ją at
stovybę Lietuvoje, tai nabagės 
dėl to visam mėnesiui buvo už
darytos.- Trys metai atgal agro
nomas J. Krikščiūnas viešėjo 
Italijoje ir- iŠ ttifiaiš parvykęs
padarė Viešą prąfiė^imą, ką 
girdėjas ir matęs Italijoje. Jis 
saVo pranešime buvo suminėjęs,, 
kad Italijoje 0afeą daug Skur
do, o Italijos pietuose ūkinin
kai net neturi reikiamų gyve
nimui trobesių ir daug" kas fe
nais tiesiog iš lendrių padary
tuose trobesiuose gyvena, ku
riuose, štipraWma, jokių bal
dų nesama; šitą jo pranešimą 
Smulkiai aprašė ir Lietuvos ži- 

, nios. Na, ir prasidėjo susiraši- 
nėjimai. Italų atstovybė Lietu
voje tuoj pradėjo atitinkamas 
įstaigas sąvo raštais bombai 
duoti ir viso to pasėkoje agro
nomas J; b Krikščiūnas laišku 
kreipėsi į Lietuvos žinias, tkad 
jos ne visai tiksliai atpasakojo 
jo pranešiįną, .esą, Italijoje jaU 
taip nėra*Skurdžiai gyvenama.

■v ■ . ■- ' ..

šiemet; mętuvpję iŠ Lenkijos 
atvykęs viešėjo Italijos oficio
zo Gazetti'delPopolo kores
pondentas, ponas Sandro Voltą.

Aišku, fašistas, kaip ir fašis
tinė jo atstovaujama' gažieta.- 
Tasai diėnraščio bendradarbis 
btfvb Čią gražiai priimtM it .efef 
geriau pavaišintas.' ŠitOkiė'tifiS 
Sveči‘feW Uiėkas riesi^ykšfi vie
nu kąsiiiU daugiau dddtb negu 
visiems kitiems; D yptiČ ątvy- 
kusiafri iš to ktiffe fd* 
žimo šalitiitiką LiėtuVOje nema
ža yra.

Jam rodė Višk^ ką galėjo t’D* 
dyti ir pasakoję vfea ifaL kas 
sakytina yra. Oficialiojo ji Lies 
tuva skaitosi drauginga vals-' 
tybė Italijai if ęlAf daugiau, sa
kysime, idėdlOgihiai nėt artima. 
Tautiškasai jaunimas Mussolini 
vėik šaVO idealu skaito.

Taigi- šitokio svečio Lietuvo
je atsilankymą reikia laikyti 
daugiau kaip oficialiuose sluok-

PASKIRTAS TĖISfiJtl — ’ 
Jusliu Mįller iš Nor.tli Lano
liną, kurį prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė District<of 
Columbia. federalio apelia
cinio teismo teisėju.

j šiuose feOkfemą if pageidati- 
; fetną. Tai vfeąl nėlititistabu, 
! įąd fastii sVėČias tarėjo progtis 
;daųg ko pamatyti if ftėfnažiau

- Kiauliškas svečias
O štai dabar paskaitykime, 

kaip tašai “garbingas” šyečias 
atsiliepė apie lietviVią tautą ir 
pačią Lietuvą if ješ dabartinio“ 
gyvemnio vairuotajam štai ką 
^ažetta dei 
i ■ oficiozas “Gą>
zetta dėl Popolo”, šį mėnesį 
įsidėjo dū straipsnius, rašytus 
iŠ Kfetinovieną liepos 11, ant* 
tą 2fd diėtią. Ttiodviejų straips- 
iiią išttatikos parodys, kokia 
dud&ama informacija apie muš:

/ “Kuomet Jungtinėse Vals
tybėse įvyksta neramumai, 
rašo specialus koresponden
tas Sandro V oi ta, kuomet 
Čikagoj, Filadelfijoj ar Boš- 

i tone iškyla streikai^ Ameri
kos spaudos agėniutos iš
siuntinėja feikr&ščiamš fbto- 

į grafijas, kuriose) matyti po- 
licmenas, pliekią# šu lazda 
darbininkams per galvas. Tie 
didgalyiai ir mėlynakiai žmo
nes, panašus savo išraiška į 
apsiblausiusius 'veršius, kurie 
abuojai sau kenčia policme- 
nų smūgius, beveik visada 
yra išeiviai lietuviai. Jie ne
pajėgia asimiliuotis jiems 
škir’tiii^oj kultūroj, ir vis 
dėlto tie išeiviai stidarb pa- 

i žangiausią lietusių tautos 
dalį.

: “Kiti — tik gležna masė,
kuri nuo amžių yra pripfatti- 
si matyti kilnojant valstybių 
ribas per savo tyrlaukius. 
Nežnxopį$kai; skurdi • žerhėf 
tris metų ketvirčius apklota 
ledo, paprątiiio lietuvius prie 

i savoj d Skurdo, užbalzamavo 
primityvišką tą žmonių pri- 

i > gimfį. Jie šiandien gyVena 
i laikinose medinėse budofse, 

bėV'ėih taip# kaip senosios' 
ariją giminės.-

^aldaiityšia luomas yra 
stiridafęš iŠ kėlią tuzinų šei
mą# atvykusią iš kaimo į 
Kauną šią pastarųjų 20 me- 

.. tą laikotarpyje.- Pažinau ke
lias tokias šeimynas Respub- 

. likote Prezidento tribūnoj, 
į kurią būVa'u pakviestas ar
klių lenktynes pasižiufėti. 
Mario .dėmesys linko ypatin
gai į ponių elgesį, nes aš kaip 
tik sėdėjau jų tarpe. Kukli 
provincijos nuotaika, taip, 
kaip bet kokioj eilinėj kai
mo iškilmėj, kai dalyvauja 
vaistininko, gydytojo ir vals
čiaus Sekretoriaus žmonos...

tarpe buvo matyti ir ke- 
lioš diplomatų žmonos, iš kti- 

\ rių lietuvės ponios kąip galė
damos stengėsi, nukopi j poti 
manieras ir natūralią elegan
ciją. Buvo matyti keistų 
šiaudintą skrybėlaičių, pa
puoštų dirbtinėmis gėlėmis; 
įvairių spalvų kaspinai, besi
draiką ant paskutinės mados 
suknelių, ir skurdus naminių 
lapią kailiai, kurie,- mAtyt, 

* buto kelis sykids dažyti’ it 
perdažyti, kad iŠrodytų brtfn- 

z gus šiaurės kaileliai.”
. / • < ■. • 
Toliau tendencingai aprašo, 

kaip į tą pramogą atvyko Val
stybes Prezidentas.

Trijų Pabaltijo Valstybių ka
riuomenės karo metu galinčios 
sudafytr pusę miiiono vyrų ir# 
generalinių štabų tvirtinimu, 
toji kariuomenė pajėgtų atsilai
kyti prieš motorizuotą rusų ar 
vokiečių armiją daugiausiai 
dvyliką dienų, čia gludinti Vie
nintelė istoriška tų trijų valsty
bių funkcija. «

Valstybės įstaigos esančios į- 
sikurusios senose, monotoniškai 
vienodose rusųr kareivinėse, Lie-

tnva? prieš karą buvusi žydų 
Sibiras# o Kaunas — jų kon
centracijos' stovykla. Kaip prie
monė apsiginti nuo ekonom. 
žydų visagalybes, buvusios įs
teigtos trys kooperatines, bet 
suvalstybintos sąjungos: Mais
tas, Pienocentras ir Lietūkis. Ir 
šis faktas paminėtas su ironija.

Sandro Voltą antrąjį straips
nį baigia šitaip:

“Šitoks yra 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės balansas, 
kuriuo,; antra vertus, domisi 
tik keli tūkstančiai asmenų, 
nes dldgalvių ir į apsiblausiti- 
sius veršius panašių žmonių 
didžioji masė yra amžinai a- 
bejinga ir indiferentiška vi
somis tomis laikinomis sieno
mis. Tačiau Katine keli tuzi
nai užsispyrėlių deda milži
niškas pastangas pasiekti tau
tinių Liėtuvoš idealų viršu
ję: atsispirti kelias -dienas

1 prieš užpuoliko įsiveržimą 
daugių daugiausia dvylika, jei 

į gerai seksis.”

Grobiko tonas
i Kaip matote, tai tikro impe- 
iriabstti grobiko tonas. Jis su 
panieka ir didėliu pašiepimu ra
šo apie tą tautą, kuri dėka sa- 
VO geografinės padėties tiek 
daug turėjo' kentėti.

Dar daugiau, jis visai be ato
dairos skaudžiai ir užgaulingai 
paliečia ir Lietuvos tuos asme
nis, kurie dabar stovi priešaky
je Lietuvos valstybės gyveni
mo, ir kurių dauguma Italijoj 
fašizmą taip idealizuoja. Tatea 
italas fašistas net nesigaili Lie 

*,tuVOte aukštų ponų moterų ii 
Visai grubiai jų elgės į aprašo.

Jisai net geografijoje nėr; 
visai tvirtas, nes sako, kad Lie 
tūtoje žiema veik kuone devy 
nis mėnesius tęsiasi.

(Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos
■ ' t 1 ...J . , , Ii

LIETUVOS UNIVERSITE-* 
TAS STATOSI DIDŽIU

LES KLINIKAS

Kaunui senai reikalinga di
delė; moderniai parengta ligo
ninė. Ligoninę statyti jau nu
tarta prieš kelis metus, bet 
statyba Ilgai nepradėta dėl to, 
kad nebuvo nusistatyta, kur 
Statyti ir ką statyti: vieną di
delę ligoninę, ar klinikas. Pa
galiau ginčų sukėlė ir vietos 
parinkimas. Po ilgų tyrimą 
nutarta statyti klinikus. Vieta 
parinkta Eivienių gatvėje, prie 
7 forto.

Klinikas stato V. D. Uni- 
Vefšitetąs, vyriausybei. pinigi
niai remiant ir Kauno miesto 
saViValdybėi padedant, Klini
kos turės šešis didžiulius pa
status ir užims 12 ha plotą. 
Tai bus didžiausias pastatas 
Lietuvoje? Jos skiriamos nė tik 
gydymo, bet ir mokslo reika
lams. Klinikų statyba jau pra
dėdama.

„ .M-i.--. .1

kentėjo ir nuo vietos rusų žai 
darų. Šio paminklo projekt 
jau padarė skulptorius Mei 
činskas. Jis bus padarytas 
balto dirbtinio marmuro. Ap; 
tifiėje paminklo' dalyje bus n 
mažas bareljefas, kuriame bi 
elementorius ir vienas vaizdi 
kaip senukas su knygomis k 
liatija iš kaimo į kaimą švies 
liaudies. Viršutinėje pamink 
dalyje' bus padėtas toksai u 
rasas: “Kazimierui Jagmim 
tauriam ir garbingam kair 
daraktoriui”. Paminklas b 
pastatytas Mažeikių apsl 
'Knibiškių senose kapinėse. T 
buš bene pirmutinis pamin 
laS tokiam, slaptam kaimo m 
Rytojui. Statyba prasidės d 
šią vasarą.

PAMINKLAS KAIMO
“DARAKTORIUI” ’

oRusų priespaiudos laikais, 
taip pat ir spaudos draudimo 
metu, kada lietuviškas spaus
dintas žodis buvo visiškai su
varžytas, kada ūž kiekvieną 
lietuvišką raidę buvo pliekiama 
bizūnais ir fiagtfikomis, vis dėl 
to atsirado žmohių, kurie to 
nepabijojo ir obliai stojo gin
ti lietuviško Žodžio ir lietuviš
ko spausdinto rašto. Kaimuo
se pradėjo veikti slaptos mo
kyklos, kurias šiandien prisi
minus kažkaip darosi liūdna 
ir skaudu. Nebuvo tos moky
klos tokios kaip dabar, nebuvo 
ten suolų, bet buvo mokytojų, 
kurie lyg“ pamokslininkai — 
skiepijo lietuviškų širdyse tė
vynes meilę.

Liaudis atspariausias Lie
tuvos elementas. Ji, trokšda
ma mokslo, pati susirado tuos 
mokytojus, kurie paprastai bu
vo vadinami
Jais buvo kiek pamokyti kai
mo žmonės, jie eidavo iš kai
mo į kaimą ir slapta vaikus 
mokė skaityti elementorių. Ne 

fvienas toksai kaimo “darakto
rius” buvo caro žandarų suim
tas ir ištremtas į Sibirą.

Jaunesnioji karta apie kaimo 
“darąktorius” mąžai ką ir te
žino, tačiau senesnioji juos pui
kiai atmena, šiomis dienomis 
keliolika inteligentų nutatč sa- 
,vo mokytojui — “daraktoriui” 
pastatyti paminklą. Jis bus* pa
statytas dideliam švietėjui Ka
zimierui Jagminui, šis slapta
sis liaudies mokytojas vaikš
čiodavo iš kaimo į kaimą ir 
išmokė • šimtus vaikų. Mirė jis 
sulaukęs gilios senatvės. Ne 
kartą. Jagminas smarkiai nu-

“daraktoriais”.

Tsb.

LIETUVOJE JAU SU 
NAUDOJAMI IR PUŠŲ 

.. šakai :
kelis metus pradl 

nusakiriti miškui 
pušis. Pasirodė, k 

apsimoka ir

i Prieš 
i bandyti 
esančias 
nusakinimas
gautų sakų galima pasigam 
ti kanifolijos ir terpentino, 1 
rių nemaža įsivežame iš i 
sienio. Miškų Deptirtamem 
sakams perdirbti Alytuje įst 
gė terpentino ir kanifolijos 
briką. Fabrikas perdirba vij 
iš pušų surinktus sakus.

Šiemet bus nusakinta a] 
140,000 pušų, iš kurių nūn 
tomą gauti 175 tonas sal 
Daugiausia pušų sakinai 
Rrienų, Dzūkų, Varėnos, Sei 
ir Kazlų-Budos miškų urėdi. 
se ir praplečiami nusakinii 
darbai Jūrės ir šakių, o m 
jai pradedami Žalgirio, Lai 
noro ii* Tfakų miškų urėdij 
Prie pušų nusakinimo gau 
darbo 200 darbininkų.

Tsb.

Kas Nori Važiuoti 
Californijon?

Viktoras Šainauskas, 69 
So. Mapletvood g., rengiasi i 
žiuoti Los Angeles, Calif., t 
tomobilium ir sutiktų priir 

“porą“ asrfienų, kurie prisidi 
“afit gaso” galėtu gerai pasr 
žinoti.

Jei kas iš “Naujienų*’ skail 
tojų įdomauja šia proga, 
jaukia * Hefmloek .2738 arba ; 
silanko virš minėtu adresu.

Neleido I “Mūvės” 
Išgėrė Nuodų
f/ Kai motina uždraudė 18 n 
tų mergaitei Elsie Washowi 
eiti į kinoteatrą, tai ji už 
darė savo kambaryje ir išgl 
nuodų. Pasveiks. Guli apsk 
čio ligoninėje. Washowich’ 
gyvena ties 2127 Schiller st.
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VALDYBA;
J. MICKEVIČIUS, tjrezidentaff
K. KAIRIS, vice-meakMtaš 
V. MANKUS, sekretorius
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DR. liONTVlDAS, Dr-jos Daktaras, fc. GUGlS, Dr-ios Advokatas ....•-...i.. . .. .■ ...   . gg u g .rgag.jg.Trf.i A;,i-i ri—.g;..

P.- finansų sektorius
J. DEGUTIS, iždhrinka'A'
P. GALSKIS; frusfisąa
1*. MILAŠEVIČIUS, trustisas.
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i, J. P. VARK ALĄ; Draugijos Auditorius

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA KĘSYNAI
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Konkursantai, kvotos,- kasyta nariu
konkursantai mieštas kyo^A

Benediktas Vaitektinag .............. . Chicago.... 200.........
Petras Martinkaitis-Senas Petras - Chicago ^20^ ........ 
viricertt B. Ambrose ................ . Chicago 100 ........
brank Btilatv ......................................  Chicagd 200.... ...
Kazimierąs Joktibka ............................... Cicerą a 50.......
Joseph Augaitis (Kvota Baigta) ............ Ciče/O. .. 20...; 
Stasys Jurčis......................................... Roseland.... 50........
Anna Marion Ascilla ..... .............. .......... Cicero.... 35......
Stasys X Petrauskas ........................ . Hockford.... 75 ./.u..
P-1Č SUzana L. Gabris ...................... Waukegtiri...'. 50.......
George ^zbickas ...................................... Harvey.... 25 ....
Joseph Ascilla................j.....................  Chicago.... 35........
Louis Antanavičius ...............     Chicago.... 20
Adomas Markūnas ...........................  Chicago.... 50........
Antanas Vęsbaras ........... ....................... Cicero .... 25.......
John Šiužąs .-.1...................................... Chicago.... 50 ... .•
Kazys Steponavičius .............................  Chicago . .100 .
Juozas Albauskas ..................  Chiėago Heightš.... 3’2 . .....
Antanas Steponaitis ................ ... ......... . Gary.
Petras Galskis .................   Ghicaga...
Thtftinas Šalkauskas .... . ..... .................. Chicago ...
P-lė Jennie Laure! .......................... WauLegan...
Povilas Milasevičitis ...................^.j... .. Chicago ...
Petras Lapenis .........................   Chicago...
John P. Griciųnaą ..... .................... St. Carles.... 20
jonas .Aącilją .... .’........... v Cicero .
P-nta Elzbieta Norgaiiienė ................ Chicago ..
P-lė Josephine Miller «......... *____ Evanston ....
Peter Giniotfe..... ....................... ...........  Chicago ....
P-nia Petronėlė Markauskas .............. Chicago....
Stasys Mockus .......................... . .............  Racine ....
P-lė Arttoinette Kacčvičius ............... . Chicago...;
Chester PraktirOtas .................................... Gary ....
Adolph Kaitinkis .....
Walter Turner............
Alex Ambrazevičius ... 
P-nia Teresė Viltrakis 
Pėfer Rapševičius ..... 
Jonas A. Sinkus ........
P-nia Anna Mittskus 
Andrius Naikelis ......
Jonas Kuolas ..............................  Indiana Harbor.... 25......
John A. Grakey .............................  Gary....- 10....,;
Krank Klikna ...... ......... ........ ....... ......... Chicago.... 15 ...^..
P-lė Milda BafOftas ......  Chicago.... 10.;....
Jonas Cinikas .........     Cicero.... 10...;;;
Vincas četnauskas ........................- Springfield.... 25.......
Jonas Senauskas ......... ............... .. Chicago.... 10../.....
Stanley Statkėvich ................................. Ratine.... 12.......
Jonas Pateliunas ...................    Kenosha .... 20......
P4« AnW Ktireta .......................... ... De Kalb.... 20 ---..
Antikas L. ‘ Skirmantas ...................... Harvey .... 25 ....v.... /
P-lė Aldona Miller .......... ........... ....... Chicago .... 10...^......
P-nia JuHa Liiketis ..........................  Springfield.... 10...........
John Sedowski ................................  Chicago.... 10........ .

Narių ne ktin-tų kvotą kolonijose ir Chicagoj 600 

' Aplamai natijų narių kvota’ konkurse
Konkurse tiarių JaU įrašyta ..... .......

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

P. S. 1. Kiekvienas fcOiikufsantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konktitso bahkiettii, kuris jtyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklą konkurso dafftė; 

s stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937. .

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasariti 1 d.- iki 
gruodžio (Dec.) Ii d. š. m., gaus tikietą vertės $2.5(1 neriioka- 
mai į Draugijos Tfiditifo JJatikietą, kuris įvyks gruodžio įf d.» 
OlympiGr Hali. Taipgi į minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių. ' .

I . .' ' . .f; j '■ ■■■ •

3. Nariais priiritanii Draugijon — vyrai ir moteris nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per itiusų kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
j Draugijos ofisą. Ofisais atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
mio 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 Įyto iki 9 
vai vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popieL

ĮKASYTA 
' NAKtt

.. 120
-112 r

AtsėĮL po p Orės savaičių tuj 
įtėšim įdomią Lietuvių Kultūros 

; Draugijų konferencijų. Žymus 
. ^intelektualai pateiks eilę refė- 
/^ji-atų įvairiais klausimais, mente 

įžvaigždės paįvairins prbgfamą. 
Programas dalyviai visi Chica- 
gos Liėttivių Draugijos nariai/

1?
15
14
14
IŠ
12
12

Kitą sekmadienį,. rtigsejo 
d., Liė'tiivių Kultūras Draugijų 
konferencijoje Chieagos Lietu
sią Draugijos nariams bus pro
goj išgirsti Įdomią muzikos ir 
dainą programą. R Liktinės Chi- 
čagos LietUyią Draugijos meno 
jėgos linksmins konferėncijos 
atstovus . ir svečius. Atseit, 
bendros Ofgamžacijos nariai — 
referentai, dainininkai ir muzi
kai supins ir pateiks nepapras-

5

' ir svečiams.
čia išgirsime žymią dairiinih- 

kę — soliste p-nią G. Gedrai- 
tienę; pasigerėsime trijų jau
nuolių grenadierių trio iš 
“Kanklių” choro: Jokubaiisko, 
Brazio ir Bat-tičio; malonu buš 
girdėti dainuojant musų pasižy- 
iiiSjusiuš Solistus — Kaži Pk- 
žarską ir Sta’Sį Rimkų; kam ne 
miela matyti šokatitį Vytatito 
Bėhajatis trupes artistus, žy
mus muzikas, “Ndujos Gady
nes” choto' vedėjas p. JUrgis 
Steponavičius,; pianu akompa
nuos dainininkams ir šokėjams.

Rašo Baron Von Pjckšt

Vyt. Beliajus ir Ven. GrybaiteP-nia G. Gedtaitiėrie

TRYS GRENADIERIAI Iš “KANKLIŲ” CHDRO

Nauji Nariai
Kon. Paul Milaševičius įraše:

Stanley Dumscus.
Kort. Pėter P. Lapeiiis įrašė: 

' P-nia Marijona Pocius.
St Charles kori. John P. Gri
etinas įrašė:

Antartris Kučinskas, jaunas, 
čiagimis vyras.
Kon. Kazys Steportavičius jta- 
šė:- ' ,

Nikodemas Rimkus
P-nia Monika Janttšas 
johtt Kubiliuna^, Jr.
Antanas Kubliitlhas, 251? W.

69th Street
Pravartu priminti, kad visa 

p-hų Kubiliuhų šeima priklauso 
ChicagoS Lietuvių Draugijai. 
P-nai Kubiliūnai laiko gerai į- 
rengtą restorano biznį čia pa
žymėtu adresu. Puikus žftioftėš, 
gamina gardžiai valgius,- Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos na
riai ypačiai Marųuette apylin
kėje, nori gūdžiai pasiva gyti, 
atvyjdt į p-nų Kubiiiunų resto- 
rapą.
Cicero kon. Kazys Jokubka įrd-

P-nia Estėlle Grist
Vincas Barauskis

Springfield kon. V. černauskas 
įrašė:

P-1Š Juiia Arin Kizevich
g ii , , i.;.. M .a ",

Lietuvių Kultūros Draugijos Konferencija
Konferencija įvyks sekmadienį rugsėjo (Sept.) 5 d. š; m. 

Lihosybėš svetainėje, 14 St. ir 49th Ct, Cice’toi, Illinois. Pradžia 
1:3d popiet.

Kori. B. Vai tekintas įrašė:
P-nia Justina MalakauskieM 
^en«t Mahdduiutafc,

Aon. P-nia Norgaiiienė įrašei 
P-nia Benedikta Rakauskienė 
James T. Bukauskas 
P-nia Juzefą PditauSkten4

AtUbta^jųg Cijcrttefais
Kon. Jonas A* Sinkus įrašė:

Petras Tinteris
Koii; Senas Petras (rašė:

P-lė BirriU FirtiiMitih
Albertas Nicus

Harvey kon. Geo. Izbiekas jfa-

: P-rtią Marč^Uniek
John Massiek

iii i • 11 iii n fe ■"■-Ii

šie aktyvus Draugijos nariai 
už prirašymą nario gauna tikie- 
tą į Konkurso Bankietąi
: Petras Lileikis įraše Draugi- 

jori savo žmoną Salomėją Li
leikienę.

P-nia Apolonija burtis įrašė 
Draugijon Antaną Alutį.

P-nia Veronika Šmotelienė |- 
iiaše Draugijon p-nlą levą Pu- 
žauskienę.

b-ttla Betforielė R MklėfiČ įra 
Šė Dtaagljon p-niij Mary Ster-

Antanus Kudrėvičius įrašė į 
Draugi ją Leną s<Jiwabą.

35
. 20 .;;;..^....
. 20 ..........

f 5.
. 15............ 0
. 20.-;..;;.... 5

U
4

20
20
23
•10
10

Chicago .. 15..... . 8
Chicago .. 12 ......... ., 2

Chicago .. 5d___ ...... 2
Chicago .. 10.......... 2
Chicago.... 10 ;........ 2
Chicago.... 10‘.......... 2
Chicago.... K) ....... ■‘.2
Chicago.... 10........... 2

3,000 
9Š1

2,049

! Konferencija paties pradtis 
: kultūriniam darbui tarpe Chi- 
cagoš ir kdlomjų lietuvių. Ko- 
■kmijų atstovybe Šioje konferen
cijoje bus skaitlinga. Cicero Lie 
tuvių Kultūros Draugija bengia
si svečius maloniai pasitikti. 
Chieagos Lietuvių Kultūros 

i Draugija, kurią sudaro Ghicfa- 
igos Lietuvių Draugijos valdyba 
ir komisijos, rūpinsis, kad ko
lonijų atstovai butų patenkinti 
.flė viėii kohfefeTieijos daviniais, 
bet aplamai i-ašfų čia nuoširdų 
draugiškumą pas Savo draugus, 
bendros organizaėijos.

> ' . :. '. \ v*--- < • ’

’1 Chicago^ Lietuvių Auditori
joj sėdi “rėcyv’eriš.” Atrodo; 
kad jis čia sėdės ilgoką laiką. 
Už savo- “sunkų” darbą ims at
lyginimų, lietuvių organizacijos 
turės tai padengti. Atseit, po
ras svetimtaučių, kurie kokiu 
tai budu buvo savininkai visai 
mažo skaičiaus bondsų įstatė 
“reeyverį” taipgi svetimtautį, 
kuris savo nuopelnais Šiai įs
taigai dat -kolkas nedaug tega
li pasididžiuoti.

Lietuvių organizacijos, sude
gusios tūkstančius dolerių, jau
čiasi tarsi musę perkandusios, 
nauji ponai jiems gali rodyti 
nuogą Špy£ą. Britų gerai, kad 
tų organizacijų veikėjai, kurie 
tvarkė iki šio laiko1 Lietuvių 
Auditorijos reikalus, prisisegtų 
sau garbės žymę su užrašu: — 
esam lietuviški mėmės.

265
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Daug kas iš chieagieeių ki
tais metais rengiasi vykti Lie
tuvon. Atrodo; kad Lietuvos 
Dainų šventė daugiau sttintefe^ 
suos Amerikos lietuvius, nei 
Lietuvių Pasaulinis Kongresas. 
Daug Chieagos Lietuvių Drau
gijas riai-jų sparnus plasnuoja, 
kad galėtų lėkti senos tėvynės 
aplankyti. Teko nugirsti, kad 
Pirmyn choras, Beliajaus šokė
jų trupė, taipgi vargoninkų cho 
ras, buk jau nusitarę rengtis į 
kelionę.

H • ■ , *
' Na,- jei jau , esam nusitarę 
‘vykti Lietuvon,' tai patartina 
tuoj pradėti mokytis šokti ąr- 
,ba fepfas'ti piiiė'Čiaf
:LietdtUjė Uė taip jau įkain-tio^ 
'jsįfoi SVėČiai, bet visai kas ki
ta, kada huvyksime kaip daini- 
įhinkai m*ba šokėjai. Aš pats 

Vdn Pliokšt pradėjau 
mokytis šokti, esti nusiiat$s pa
lėkti į Kauna baletą, o rii'ario 
►gįmih'aitis Bąrdft ;'¥&'• B^Št 
rengiasi stoti j konservatoriją 

‘y- jąm btis atdaros durys 4 £iė? 
tuvop Ifei pasimatymo 
Liettivos Dainų šventėje S . •

f

:■ #■''■ i-riA^. sfeiiZ'S^*ri£k

Jaunuoliai: J. Jokubaiiskas, Al. Br;
/t /■. . - , ■ ■ ■' ’
" '' . a.,.-,,,-,.______ __________ i______

3.

Kūno Kultūra.”
- ‘'‘Gaisrai.”

; SEN4 PEISU
Daug kas susirūpinę klausi

nėja, kodėl Senas Petras pasi
darė mažai aktyvus. Girdi kon. 
Vaitekūnas skraido kaip senas 
aitvaras, c Sebas Petras, tafši 
tikras senis, tupi Vietoj ir be 
gu-gu. Kai kurie spėlioja, kad 
nelemtas vasaros oras giliai pa
veikė į Sebą Petrą; kiti vėl spė
ja -— gal įsimylėjo, o dar kiti 
—atostogauja, žinoma, kalbą 
visokių,< gandams ir spėlioji
mams medžiagos yra. Bei kon-’ 
kurso' vedėjas kai kuriuos gan
dus nori? išblaškyti, o kai ku
riuos nuginčyti. Kad vasaros o- 
ras galėjo paveikti Seną‘Petrą, 
tas dalinai gal būt ir teisybė. 
Vasaros oras neįtiktai pusėtinai 
paveikė konkursantus, bet dar 

; daugiau korikursanitų prospek
tus. Apie. įsimylėjimą galima 
•šit kas, p'asą^yti: Senas Petras 
i nėra taip j au senas, meilės, ga
lybe kai l^ą^ą jaučiama, nieko 
nuostabaus; jei ir butų įsimy
lėjęs, bet konkurso 'vedėjas ne
mano, kad įsimylėjimas turi ią 
nors bendrą su Seno Petro, su- 
tingimu konkurso darbe. Taip
gi Senas Petras, kiek konkurso 
vedėjui yra žinoma, rieatosfo- 
gįraA/'zŠkėrsdoją -plačią Liitfča- 
,gą kasdien iešką ‘.naujo biz^
nįd “Naujienoms;”* Naują pros- 
:pektų Chica^os Lietuvių Dratt-

f :■

; Bopktiršo vedėjas yra gitiaf'p 
:šitikimę^ kAd! Senas Petrai sa- 
; VO kydtą išlygins ir dar,1, kąd 
kdkioš^ iW S'd. kAupu. Bąnkieio 
mėlti Sėdas\Petrds nestovės že
miau nė Viėno‘ kito konktfrąan- 
to, o kad kąkioš, dar> gali štd- 
Vėii . aukščiau, visų ki^ų. /taip; 
kad laikinis ^ęho, PeW .sunegą- 
lėjimaš konkurse darnė neturi 
stambios įtakos jo tolimesniam 
veikimui. ; j ■ ......?. j<.. „L

PRADEDA 
IŠBUSTI

, Kai kurie musų kohkursantai 
btivą „pasyvus, pradėjo išbusti. 
Kori-te p-nia E. Norgaiiienė, 
kurios darbo nesimatė per gana 
ilgą laiką, pasirodė su pluoštu 
naujų narių., Nusitarusi savo 
kvotą išlyginti su kaupu.

Springfieldietis Vinčas čer- 
nauska's, kuris savo nuopelnais 
šiame konkurse ne daigiausia 
gali didžiuotis, pareiškė, kad; jo 
snaudimo laikas pasibaigęs. Lyg 
įrodydamas savo išbųdimą, pri
siuntė Vieną jauną narę.

Koh. Jonas Sihfcus, Bridge- 
pOrto “News Boy^ taipgi įra
šė porą narių, to nebuvo pada
ręs nuo pat konktfrso pradžios. 
Jonai, paspausk, jei nori kvo- 
:tą baigti! ,/ 7

' Kon. Kazys Steponavičius, a- 
pie kurį konkurso vedėjas'gana 
pesimistiškai kalbėjo, pridavė 
praeitą sakaitę’ ketU’ris naujus 

s narius ir padarė pastabą, kad 
kvota (šimtas narių) . bus išly
ginta. - Ė.

. c"'' .. ■' E/:.
Atseit, mūšų J pasyvus kon- 

\ kursantai pradėjo išbristi/ tai 
geros žymės; galima tikėtis, 
kad Iii*i bankiefo jie š’įyo(1 dar
bu m^s visus Austėbins. t

• ■ ’ . ■ 'į,,.. „„Įįu,,,,.,. || lįjj ■l'.uilįm |:f jįįž.į.ą

KtiLtūBos
, Mf.WGlJOSSfifc.

. V RĖTORIAkŠ

— ‘‘Musų Jaunimas.”
Musų Kulturmra’i Uždaviniai.”

KONVERSIJOS PROGRAMA 
, Sesija Pirma

Julius Mickevičius atidaro konferenciją.
Rinkimas prezidiumo, paskyrimas komisijų,
TfiO—“Trys Grenadieriui” j joktibatiskas, Brazis ir Balutis

4. Mokytoja p-iė Euphrbšiiiė Mikužis, referatas — ^švietimosi
Kėliai? ' . . t ..

5. Daiha, solo — p-nia Genėvieve Gėdraitiene.
6. ijf; Mo’ntvidUs, referatas *—
7. Inž; Juozas Gura, referatas -
8. Solo (bus vėliau pranešta).

,9. Men. Mikas J. Šileikis, referatas — “Žmogus ir Jo Menas.” 
10; AdV. Kl. Jurgelionis, referatas — “Naujoji Etika.”
II. Iftž. Kastas Augustas', referatas — “Lietuvių Kultūros 

Draugiją Veikla.”
,12. Daina, solo — Stasys Rimkus.
13. Inž. Algirdas Rulis, referatas 
.14. Dr. P. Grigaitis, referatas —

, 1& Lietuvių šokis — Vytauto Beliajaus ttttpė.
: 16. Daina, sblo — Kazys Pažarskas.

Kiekvienas refetataš neužims ilgiau 15 minučių.
' Pianu lydi — Geo. Steponavičius.

į . (Pėrtrauka 10 minučių) x
: ' Sesija Antra
VI. lįėžOliUčtjOs komisijos pašiulymai:

j a) Moksleivių stipendijos fondas; (diskusijos).
b) Knygynas; (diskusijos).
c) Viešas kultūrinis darbas; (diskusijos),

! d) Organizacijos tvarka, (diskusijos).-
f8.- Rinkimas Lietuvių kultūros Draugijos Centro Valdybos.
19. Ėinkimas komisijų. f

Pastaba: Chicagos Lietuvių Draugijos narra'i kviečiami atsi
lankyti į šią konferenciją, išgirsti įdomią programą.

Narių kvota Įrašyta narių 
...... 100 .. 
........ 69 .. 
....... 70.... 
... ’.. 75 .. 

........ 50 .. 
...... 65 . . 
...... 60 .... 
.....  45.... 
........ 35 .. 
......... 33 .. 
....... 71 .>.. 
........ 45‘.. 
....... 40.... 
........ 35.. .

55
39
29
21
16
15
12
10
15

Prašome vSstfė Lietuvių i$ul- 
. Draugijų sbkr0orįusį( kad 
|i&' ąftfefcf 'štitriŠyttttii.alf' vUMtts 
rišu* gaVo br^pižaciji^ ĄtUtov^ 
kurie dalyvauja .į'i^0t|nįij0ti 
ir pradžioje Jkžutfėtėttči jos įfeik- 
tųmėt pfefeidiuitiiii.

.:?;'... J.V']ilkkUvičius.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
................. ' ------ Ade.??

Mtiėstas 
Cicero
Melrose Park ....
St. Charles .....
Roseland ........

. Kenosha ....... —
WaukegUn .....
Gary —.........
Harvey ..........
Aurora ...... ....

; Chicago Heights 
Rbckford ..
Indiana Harbor 
Raotnė ..........
Dė Kalb .. ...

Scriptdm:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie biis Cicero

gyventojai. Roselaindui kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius ir 
kiti rosėlandiečiai. ,

2, Kiekviena šių kolonijų turės progos gauti vieną iŠ dvie
jų dovahų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą bariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui, čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.

.teįfj'įį
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Diena Iš Dienos
■Mhį

Išvyko ! . ' 'Jz 
CaMfornijon

Sekmadienį 11:20 naktį, Ca- 
lifornijon išvyko p-lė Valerija 
Ladyga, nuo 342 So, Pulaski 
aveilue. Ji paėmė specialį turis
tinį Northwestern gelžkelio 
traukinį, “The Challenger”....

Jaunoji chicagietė atostogaus 
Californijoje apie tris savaites 
laiko. Žada apsigyventi pas sa
vo giminaitę p. V. Kranens, 
North Hollywoode. Ta pačia 
proga aplankys kitus žymes
nius Californijos miestus, fil
mų “sostinę” Hollywood ir 
Meksiką.

P-lė Ladygiutė yra “Naujos 
Gadynės” choro narė ir drg. J. 
Ladygų duktė.

Draugas

Ra-

Lankėsi Grand 
Rapids, Mich.

Pereitą savaitę, Grand 
pids? Michigane—‘*Baldų Sos
tinėje” viešėjo Mike Oksas, 3454 
Diversey avenue. Jis buvo su
stojęs pas p. Karecką, savo gi
minaitį.

M. Oksas yra pavyzdingas 
tarnautojas Milės Novelty Com
pany dirbtuvėse Northsidėje 
Pirmyn choro iždininkas.

Northsidietis

ir

Nepaprasta 
Šeimyna

Chicagoe prieš keletą dienų 
lankėsi 17 metų jaunuolis Al
eksandras Augustas iš Benton 
Harbor, Michigan. Jis yra sū
nūs Juozo ir Leokadijos Au
gustų, kurie netoli / Benton 
Harboro turi 86 akrų ūkį.

Jeigu medaliai butų dalina
mi už pavyzdingų ir gražių 
šeimynų išauklėjimą, tat Juo-; 
zui ir Leokadijai • Augustams 
vienas būtinai turėtų tekti. Jie 
turi tris sunirs ir vieną dukrą. 
Mandagesnių, gražiau išaugu
sių ir inteligentiškesnių jau
nuolių vargu kur rasi. Kaip ir 
;ėvai, visi jie švelnutėliai ap
siėjime su kitais; kaip ir tėve
liai—taktiški, visuomet nuo
širdus, ir kuklus, nors jie gali 
daug kuo pasigirti.

Pagelbėdami tėveliams sun
kiame ūkio darbe, visi • keturi 
rado laiko ir progos išeiti vi
durines mokyklas ir įstoti į 
universitetus.

Dukra Lee-Leokadija jau ir 
aukštuosius mokslus baigė. Per 
tris metus lankydama Chicagos 
universitetą, o Michigan State 
universitetą du, ji specializavosi 
dietetikos (maisto ypatybių) 
moksle.

Juozas Augustas Jr., vyriau
sias Simus, studijuoja chemiją 
University of Michigan. Už ga
bumus, šiems metams jis lai
mėjo stipendiją.

Kastas palinkimu yra daili
ninkas.-. Tame pačiame- Univer
sity of Michigan jis studijuoja 
dailę ir specializuojasi “interior 
decorating” srityje.

Jauniausias sūnūs, Aleksan
dras, kuris lankėsi Chicago j e,

OTER PEN

f

8500

iŠ:

kad moterys 
pirkinius—jos

tokiu budu pa- 
$185.
savaites bėgyje
šešis apiplėši-

ZUZANA IR LIUDVIKAS • 
ANTANAVTČIAI

užlaiko naujai įrengtą 'taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

PABST RLUE RIBBON ALUS
Marquette Park Tavern

2709 We»t 71»t Street 
Tel. Grovehill 3078.

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.
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šį rudenį pradės aukštuosius 
m<jkslus, bet dar galutinai ne
pasirinko profesijos. Jis svajo
ja apie inžineriją.

Viešėdamas Chicagoje jau
nuolis buvo sustojęs pas savo 
dėdę Kastą Augustą, Naujienų 
antrąjį-rėdaktorių ir p.‘ Julių 
Augustienę, jo žmoną. /

Rep. R.

Grįžo iš .
CIevelando

Pereitą šeštadienį Chicagon 
grįžo p. Jennie Zymont, “Nau
jienų” skelbimų agento, p. An
tano Zymonto žmona.

Ji atostogavo per kelias sa
vaites Cleyelando, Ohio prie
miestyje, Lakewood, pas 
čiurlainius.

pp

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Matthew Gacki, 29, su 
phanie Urban, 26

Frank Kucinskis, 22, su 
toinette Sliva, 23

James Belsky (Cicero, III.), 25 
su Mildred Krahulerf, (River- 
side, III.) 23

Ste-

An-

Albertas Zuris Ver 
kia; Bijo Grįžti 
Atgal Kalėjimai!

Albert
Zuris

Charlotte 
Stein

Uždarytas detektyvų biure, 
37 metų lietuvis piktadaris 
Albertas Zuris apsiverkė, kai 
patyrė, kad jis bus pasiųstas 
atgal kalėjiman, iš kur pasi- 
liuosavo pernai metais, atsė
dėjęs vienus metus.

Jis buvo suimtas Adams ir 
Wabash eleveiterių stotyje, 
po apiplėšimo vienoje miesto 
rūbų krautuvėje.

Miss Charlotte Stein (pa
veiksle), nuo 8020 Langley 
avenue, pažino Zurį, kaipo 
vagį, kuris apvogė Lanathan 
Hosiery Shop, 13 West Wash- 
ington Street, kur mergina tar
nauja. Vienas Russell Good
man, nuo 3745 Armitage avė., 
pažino Zurį, kaipo žmogų, ku
riam jisai rugpiučio 4 d., iš
keitė $185 “money orderį”. 
Hoodman patyrė, kad Zuris 
to “orderio” vertę pakeitė 
prie $1 pridėdamas dvi skait
lines, “85” ir 
darydamas jį

Paskutinės 
Zuris papildė
mus. Prie visų prisipažino.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Martinas Adomaitis 
Palaidotas Tautiš
kose Kapinėse
Buvo Rusijos ir J. V. Armijų 

Veteranas

1 žagarietis Martinas Adomai
tis, tapo iškilmingai palaidotas 
Tautiškose Kapinėse pereitą 
šeštadienį, rugp. 21 d. Kadangi 
velionis buvo muzikantas ir 
narys Lietuvos Beno, tai jo pa
gerbimui laidotuvėse dalyvavo 
Benas, prie Koplyčios ir kapi
nėse. Jis taipgi buvo ir 271 
Posto Amerikos Legiono narys, 
nes buvo didžiojo karo metu 
pažeistas dujomis, nuo ko ir il
gą laiką nesveikavo. Legiono 
Postas suteikė velioniui kariš
ką pagarbą su* pritaikintomis 
ceremonijomis.

Koplyčioj ir kapinėse V. B. 
Ambrose pasakė pritaikintas 
kalbas.

Palydovų buvo virš 50 maši
nų. Laidotuvėms patarnavo Di
rektorius I. J. Zolp.

Velionis paliko nubudime 
žmoną Oną ir dukterį Aldoną.

Kaimynas
■ • \ , • 

Plačiau Apie laidotuves ir
M. Adomaitį

Iškilmingai palaidotas žaga
rietis Martinas Adomaitis, šeš
tadienį, rugpiučio 21 d. Town 
of Lake kolonija kažin ar kada- 
nors matė tokias dideles laido
tuves. Prie I. J. Zolpo koply
čios, apie 2-rą Valandą po pie
tų, dideliam burini žmonių su
sirinkus, atvyko Dariaus-Girė
no post., po komanda J. Yuškos 
ir Petkiewicz, taip pat Benas 
“Lietuva”, po vadovyste Juo
zo Grušo.

Velionis Adomaitis buvo mu- 
zikantas, priklausė prie muzi
kantų organizacijos ir Legiono 
Posto. Jis buvo netik Rusijos 
kareiviu, bet taippht tarnavo ir 
U. S. armijoje ir JftamVp Frak
cijos laukuose. ; •

Martinas Adomaitis buvo na
riu žagariečių Kliubo, užtad 
žagariečių labai daug dalyvavo 
laidotuvėse. Nemažai buyo Jo
niškiečių ir kitų kaimynų. Iš
lydint, V. B. Ambrose gražiai 
pakalbėjo, o Legiono Postas at
liko savo ceremonijas. Muzikai 
grojant liūdesio meliodiją, pra
sidėjo procesija. Ilgos eilės au
tomobilių slinko 46-ta gatve 
pro šv. Kryžiaus. bažnyčią. Pil
nos gatvės ir namų langai žiu-V-F b- V j

rinčių žmonių. Nėra abejonės,* 
kad tąja’ proga pasinaudoja ir 
kun. Skripka ir mate kaip jo 
parapijonai lydėjo į Lietuvių 
Tautiškas kapines didelės mi
nios žmonių, atiduodami ' pas
kutinę pagarbą. '

Prie kapo dar kalbėjo lietu
viškai ir angliškai drg.‘ Am
brose. Paskutinį sudie tardami 
savo broliui, Postas 3 kartus

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBES ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLĘSALE IR RETAIL DYLERIAI 

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

Tel. Virginia 2828

ii

saliutavo ir žmonai buvo įteik
ta Amerikos vėliava kaipo sim- 
b(įlis^

Martinas Adomaitis atvyko į 
šią šalį 1913 metais. Regis, 1932 
metais aplankę Lietuvą, tas 
apielinkes ir tuos kaimus kur" 
jis jaunas biMamas linksmai 
leido dieneles. Martinas iš pat 
vaikystės buvo linkęs prie mu
zikos. Jis dar piemenėlių būda
mas, pasidarė kliarnetą ir už
movęs jaučio ragą grodavo vi
sokias mėliodijas. Užtaiį mes 
ir chieagiečiai Martiną tankiai 
matydavom^ ar tai ^laidotuvių 
apeigose, Lietuvių Tautiškų ka
pinių apvaikšeiojimuose trom
bone pučiant. •'

Netekom draugiško, linksmaus 
budo draugo. Nęteko žmona 
nuoširdaus vyrp, dukrelė gero 
tėvelio. Ašaros, i .gailestis, jau 
nieko nepagelbės... Martinas į 
mumis nebekalbės. Tebus jam 
ramybė šios šalies žemelėj

•’

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, rugp. 24, 1937

Gražus Antradienio 
Radio Programai ’

Vasarai einant prie , pabaigos 
Peoples Bendrovės Krautuvės 
rengiasi šauniai palinksminti 
radio klausytojus ,su linksmom 
vasaros dainelėmis ir muzika 
prieš žiemos ir rudens sezonus. 
Šiandie antradienį, 7-tą valandą 
vakare, iš stoties WGES bus 
leidžiamas programas kurio iš
pildyme dalyvaus harmoningas 
G»ranadierių radio trio ir kiti. 
Tarp dainų -ir muzikos, bus 
svarbių pranešimų. Ypatingai 
puošianti namus girdės naudin
gų patarimų kaip; *geriatfsiai su
sipirkti namų reikmenis už su
mažintas kainas' per Peoples 
Krautuvių didį Rugpiučio me
nesio išpardavimą, 'kuris yra 
pašvęstas jaunavedžiams ir vi
siems,. kurie rengiasi prie pa
gerinimo namų įMijais baldais 
ir u kitomis reik&^ėiiimis malo
nesniam gyvenimui rudens ir 
žiemos laike. v Rep. xxx

Pataisyk Stogą ir
R YNA S DABAR

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

, stogų : dongėjas.

Leonas Roof ing Co.
3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant ( mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREŲITO 
Dr. R. .1. Berkovitz 

3505 SO. HALStED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

GERB. Naujienų įkaityto/ 
Joair skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti į tas 
krautuve*, kurio* skelbiasi 
Naujienose

1 H II. *■11.....u. ■■■■■■■ Ji

845
545
475
495

465
345
465
285 
395 
495
595

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKlT ŠIUOS 

, KARUS
Chrysler Sandely 
3910 OGDEN AVĖ 

(Arti Ctawford Avenue)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 465 
de luxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. ■ 365 
de luxe tour. Sedan ........ 
OLDSMOBILE ’36 5-pass. 545 
de luxe tour. Sedan ....... 
DODGE ’36 5-passL * 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan .......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
FORD *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ,.......
DE SOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH ’37 vartota^
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’^7 Imperini 5-pass. Se
dan, Radio, Heater 
furnished ..........................
CHRYSLER ’36 5-pass/, 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflow
6- p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE ’36 5-pass, 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas ......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built iri Trunk, Radio, 745 
Heąter furnished ..........
PACKARD, naujas, ’37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835
NASH ’36 5-pass. dę luxe 525 
Sedan .... ......... ................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio. Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas • 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP.....V

Chrysler Sandėlis 
Finansavimo Firma

. . ’ • * ' s u T ' • ’ ' ;

3910 Ogden Avenue.,

Garsinkitės “N-nose”

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
!< APDRAUSTI:

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- 
djsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

OM, 
POOPL

ganioj 
’ wn'tj 

sokae

YOU A

(jiVE 
TiJEM

M A D O S

No. 4474—Šį žiurstą gali lengvai 
pasisiūti. Jis išrodys elegantiškai i r 
bus nebrangus. Užsisakydami pažy
mėkite kokio didžio norėsite —< ma
žą, vidutinį arba didelį.

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No
Micro* l.J per krutinę

{Vardas ir pavardė) 

(Adresas) 

(Miestas ir valstija)

„Bosses Won’t. 
Kire People w i t h 
Halitosis ( BREATH)

. .. . 4 . . .

People who get and hold jobs 
kep their breath agreeable

f7ith the best to choose Irom these days, em- 
ployera favor tho person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worat of faults.

Unforturjately everybody cuflers from thla 
offensive condition at some time or other— 
many tnore regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food partjcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor dlgestion also cause odors.

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

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath bseomes sweet and agreeable. It 
-v’U not offend others.

If you value your job and your friends, uae 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

<

Don’t offend others * Check 
‘halitosis with LISTERINE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

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

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

PALAGUI" PAGĖLBA..........  <E fi
LIGONINĖJE ..................

PALAGO PAGELBA $Oft
. NAMIE už ...a.....................

EKZAMINAVIMAS <4
OFISE ...............  I
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

ė Ai > M s
1900 So/ Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.

STEVENS DELTA SALVE
gydo atdarus skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios pasidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY

2359 South Leavitt Street.
Tel. Seeley 9459—Chicago.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ 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
R2nd and Kernį Arenne

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatėm GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
fde j tavernus ir i namus bačkomis 
1%, U 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

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

5652-54 West 64th Place

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE zymont
PAŠAUKIT

CANAL



Anįa-^Henfei i-ttgp. 24, 1937
Ariiiiiijy i»i»0ir' i > i' , ...... ny*. ., ii- r ,

LIETUVYBĖS PALAIKYMAS IR NAU 
JAS JAUNUOLIŲ ŽURNALAS 

■" -
Arperikos lietuvių jaunimas 

ruošiasi išleisti spąlio mėnesį sa-
Vvx> naują anglų kalba žurnalą 
“Voice of JĄthuanian Ameri- 
cans” (Amerikos Lietuvių Bal
są). Tai svaraus įvykis, kuris 
jau susirado didelĮ patarimą 
Amerikos lietuvių visuomenėje. 
Tai bus plrmAs bandymas na-

• cionale papėde steigti čiagimu- 
siems jaunuoliams žurnalą ta 
kalba, kurią jie geriausiai su
pranta. Tas žurnalas čiagimū- 
sius jaunuolius supažindins, be 
kitko, su4 lietuvių istorijų, Ame
rikos ir kitų šalių lietuvių gy
venimu ir kitais svarbiais klau
symais. Todėl, galima drąsiai 
sakyti, kad žurnalas atliks svar
bia užduot}.

Kaip Darbas Pradėtas
Per daug metų Amerikos 

tuviai veikėjai kalba apie
laikymą lietuviškumo musų jau
nime. Daug kartų buvo įsteigti 
lietuvių kalba jaunimui skyriai 
musų laikraŠčUose, bet jie nela
bai sirdomįno jaunuomenę. Tik 
kai pačių jaunuolių buvo įsteigti 
kai kuriuose laikraščiuose anglų 
kalba skyriai, jaunimas pradėjo 
daugiau domėtis lietuvių orga
nizacijomis ir lietuvių veikimu.

Bet to neužtenka. Tie skyriai 
tik dalinai galėjo nušviesti vis
ką, tik trumpais kąsneliais ga
lėjo apibudinti tuos svarbius da
lykus ir įvykiu®, su kuriais lie
tuvių čiagimis jaunimas turi 
susipažinti.

Pradžioj šių metų grupė čia- 
gimusių liet, jaunuolių Brook- 
lyhe pradėjo kalbėti, kad butų 
geras dalykas, jei patys jauntio- 
liai imtųsi leisti anglų kalba sa
vo žurnalą. Ta idėja susilaukė

lie
pa-

VAITES UŽPOLIMA
daugiau it daugiau pritarimo. 
Visa pažangioji Amerikos liėu. 
tuvių višuomefte pritarė tarti 
'darbui, nes pažangieji žmonės 
jau seniai laukia tokio žygio. 
Veik visi Amerikos liėtuviii 
laikraščiai pilniausiai pritatč 
tam* darbui.

Jaunuoliai suorganizavo Lith- 
uAnian American Bublishers-— 
lėidėjiį atlipę, kuri nutarė leis
ti mėnesinį žurnalų. Jie atsi- 
kteipė j Visų eilę lietūViškų ot- 
gahižacijų dėl paramos bradžiėi 
darbo, ir daug jos susilaukė. 
Jaunuoliai, kurie pradėjo dar
bų, džiaugiasi, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė pritaria jų 
sumanymui. J tų leidėjų grupę 
įeina Žymiausi lietuviai jaunuo
liai veikėjai plačiai Žinomi lie
tuvių organizacijose. Į tų lei
dėjų komitetų dabartinių? laiku 
įeina jaunuoliai redaktoriai, 
studentai, mokytojai, meniniip 
kai, priklausą Įvairioms orga
nizacijoms. Jų rėmėjai, jaunuo
liai, taipgi sudaro mišrių grdpė1 
po visą Ameriką. Galima saky
ti, kad bent pusė tų jaunuolių,’ 
kurie platina žurnalų ar yra joj 
bendradarbiai, yra SLA nariai, 
ir žymios dalies paramos žur
nalas susilaukė iš SLA kuopų.

Mes, kurie tą darbą Veda-' 
me, norime pareikšti, kad žur
nalas neblfls nuosavybė, ir be
tarnaus jokiai ypatingai poli
tinei grupei. Jame įvairių pa- 
žvalgų auiiuoliai galės nagrinėti 
diskusuoti Įvairias savo prob
lemas. Mes taipgi norime pasa
kyti, kad žurnalas bus pažan
gus, užstos demokratijų, taiką, 
ir darbo žmonių reikalus. Va
duojantis tais pamatiniais dės
niais mes manome, kad bus

Perspėja kiniją-
— Generalis
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109 Areštai “OblaVoj” Prieš Lytinius 
Pamišėlius

11M—  

JAPONIJĄ
J. V. konsulas šanghaju- < 
j e, Clarence E. Gauss, 
kuris perspėja Kinijos ir 
Japonijos valdžias ne 
trukdyti ameri k i e Č i ų 
evakuacijos iŠ iriiestd, 
kririaihe dabar eina mū
šiai tarp tų dyiejų šalių.

Acme Photo 
,, , ■«.;/■ ■ ? 
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galima išleisti puikų žurnalą, 
kuris mokys ir švies čiagimu- 
sius j aun trolius ne tik lietuvy
bės reikalais, bet taip pat ra
gins juos dalyvauti kultūriniam, 
sporto, meno ir organizaciniam 
vejkime Amerikos lietuvių taF 
pe>

Darbas Reikia Tęsti
/ Darbas jau pradėtas. Jį 

kia tęsti. Dabar ypatingai^
žurnalas dar nėra pasirodęs, ir 
kol jįs bus pastatytas ant tvirto 
pamato, reikia daug pagelbos iš 
jaunų, čiagimusių jaunuolių, 
ir iš tų senesniųjų vėikėjų, ku
rie tani darbui pritaria. Reikia 
rinkti kuo daugiausia prenume
ratų, Reikia padengti visas A* 
rherikos lietuvių kolonijas— 
pasiekti kiekvieną čiagimusį 
lietuvį, kad jis žinotų apie lei
džiamą žurnalą, ir kad jis, už- 
siprentiirierUotų jį. Dirva plati. 
Mums reikia pagelbos. Mes at- 
sikt-eipiame į visus nepaisant 
pažvalgų—jei jus norite tokio ......

Jdtiri* 
ė j ame

Išjudintų protestų ir negra
žių žodžių, kurie pasipylė jos 
aidresu» po slaugės Ann\ KU" 
chta nužudymo Ųjiiejago ligo
ninėje, poiicijA surengė “ob- 
lavą” prieš lytinius pamišė
lius ir padarė 109 areštus.

Suimtieji yra policijai žino
mi arba įtariami piktadariui, 
kurie puldinėja mažas -mergai- 
teš if niplėriškės gatvėse ir 
namuose. Slaugę Ann Kuchta 
nužudė įiaitiišėliš, kuris ątro* 
dd apie Ž5-28 mėtų amžiaus, 
šviesaus veido,1 150 svarų svo
rio, beveik Šešių pėdų aukščio.

Bet jpro^uratura apgailes
tauja, kad vargti kų su suim
taisiais galėj^padaryli. Pagal 
Illinois valkoj 9s įstatymus, ly- 
tinis pamišėlis nėra skaitomas 
bepročiu ir jo negali uždą ryt i 
kalėjimo, tol kol jis neprasi
žengia, tai yra, kol neužpuo
la riiOtėriŠkeŠ.

rei- 
kol

MONOGRAMOS VISOKIEMS BALTINIAMS

Universitetų protinių ligų 
profesoriai vakar davė valsti
jai pasiūlymų pravesti įstaty- 
riiiis, kurie 1 leistų teisniarris 
tuojau uždaryti tokius pami
šėlius Už gFotį ir bandyti juos 
išgydyti, o ric laukti tol, kol 
jie prasižengs.

Pagal dabartinius įstatymus, 
prasikaltęs ir nubaustas lyti
nis pamišėlis i yra nuteįsiamas 
pe beprotnairiin, /bet kalėji
mam Ten atsėdėjęs, šešių me
nesių arba tfiijų menesių bau
smę, jis vėl ėlna laivėm nepap
gydytas, 
palikęs 
buvo.

ALPHABET , PATTERNJ553.
Nq. 1553 — Daug kam patinka paženklinti savo- baltinius^ 

todėl dabar galit juos lengvai išsiūti. Balti, mėlyni ir raUdUijj 
siūlai" gražiai atrodo ant baltų bovelninių ir lininių baltinių

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1789 So. Halsted SL> Chicago, HL

I
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ..........

i
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žiirnalo, kaip <cia augščiau iš* 
Aiškinta, pagelbėk!te jį pldtih* 
ti. Tuojau- parašykite Jeidėjams 
laiškų. Z'"'"'"y-*'

Mums tuojau reikia šimtai 
agentų-—-kiekvienoj kolonijoj^ 
kur tik randasi lietuvių, riekti 
žurnalui prenuhieratas. Todėl 
visi, kurie pritariate, kurie ga* 
lėtumet įbums padėti šiame dar
be, prašome neatidėliojant apie 
lai mums pranešti.

Iki žurnalas išeis, prenume
ratų rinkėjams duodame ^ėrų 
Atlyginimų, taipgi ir dovanų^. 
Kuris surinks bent, šimtų pre* 
numeratų iki žurnalas pasiro* 
dys, gaus nemokamai, be atly
ginimo, “Univex 8”—labai prak
tišką movie camera (krUtaniŲ* 
jų paveikslų traukimui photd 
aparatų); Su juo galėsite nu* 
traukti sAVo šeimynos, savo gi* 
minių, ir kitų svarbių Įvykių 
krutamas paveikslu^ ir galėsite 
iš naujo pagyventi tuos laikus, 
kuHos nutrauksite. Galėsit savo 
Šeimų, savo glmihės matyti bi* 
le kada, savo nutrauktuose 
krunamuose paveiksluose.

žurnalo metinė prenumerata 
kainuoja tik $1-50. Leidėjų an
trašas: f Jthuanian-American
Publiahe^ B0x 38, StatiOU W, 
Brdoklyn? N. Y.

J Orniartas, Sekretorius 
tjlih; Amėr. Publisherš

bet t nel&isvčs laiku 
pavojingesnių, negu

...'y

Lietuvaitės užpuolimas.
Po slaugės Ann Kuchta 

žudymo, Chicagoje įvyko trys 
kiti moteriškių užpuolimai. 
Tarp nukentėjusių yra 19 me
tų lietuvaitė Frances Oksas, 
nuo 4445 South Campbell avė. 
Ji skundėsi policijai, kad peri- 
ki jauni vaikinai ją krimina- 
liškai užpuolė prie 69th ir 
Kohler avenue.

Ji pasakojo, kad vakar pen
ktą valandų, ryto ląuke gat- 
viakario prie. 47th ir AVestern 
avėhuė. Ji vyko į darbą kepy
kloje, tjėis 3458 Shlelds avė.

Minėti penki jaunuoliai pri- 
vAŽiavo prie kampo automo
biliu ir pasisiūlė mergaitę nu
vežti darban. Ji- sutiko ir įsė
do į' automobilį. Bet jaunuo
liai nuvažiavo ne kepyklom 
bet pasuko į pietvakarių lau- 
kuš.

Po užpuolimo berniukai ten 
ją paliko. Mergaitė suspėjo 
pagauti automobilio numerį ir 
su to numerio pagalba, polici
ja visus jaunuolius suėmė.

Kaltinami lietuvaitės išgėdi- 
nimu, yra:

JFred Langolf, 21, nuo 3428 
So. Ėmerald avenue;

John b&vis, 20, nuo 5648 So. 
Bishop strėet;

James Kennath^ 18, 3621 
Emerald avenue;

Walter Wenckusf 23, 
2713 West 43rd str., ir

Edmard Chures, 21, 
3421 Emerald avenue. 

i 4

Frances Oksas pirmuosius 
tris .berniukus pažino, kaipo 
savo užpuolikus. Jaunuolių 
automobilį policija atrado 
prie Walter Wenckus namų.

nu-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS popie
riams sortuoti. Tik patyrusios ti- 
sikreipia.
Continental Paper Urading Company 

1623 Lumber Street.

MERGINA 18-25 bendram namų 
darbui be skalbimo; savas kamba
rys; geri namai. $8.00.

Rogers Park 6688.

REIKIA PATYRUSIŲ ostrich 
plunksnų garbiniuotojų. Taipgi,
pradedančiųjų. Nuolatinis darbas. 
Kreiptis tuojau.

COOPĖRSMITH NOVELTY CO.
7lH> W. Roosevelt Road.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui padėti prie virimo, būti. $8 
iki. $10. Rogers Park 5234.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbili, virti, Patyrusi; 25 įki 30, 
būti. 2 mokyklinįai vaikai. $9.00.

Midwav 6284.

MERGINA patyrusi bendram na
mu darbui; mėgti" vaikus; malonus 
namai; nuolatinis darbas; refe- 
reilcas. $6 iki $8. South Shore 5701.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui,; būti; lengvas skalbimas; 
nėra virimo. Kreiptis

Rogers Park 4607.

Help Wantėd—Male-FemaJe

nuo

nuo

Farms for Sale
? Pardavimai

FARMOS ant arba arti dailių ež 
rų Siaur-Ryčių Indianoje, pigi: 
Dėl platesnių informacijų rašykit

Box 855N, Fort Wayne, lad.

YRA DARBŲ VOKAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernSse, mašinšapėse ir 
Spaustuvėse.

ruTHiLL empLoyment
184 W. VVashington, 8 aukštas.

PARSIDUODA FARMA 240 akr 
stakas ir grudai, fermos nam. 
barnės, kornų crib; silas, gerai aps 
ta. Pieninė, dalinai ištailiuota pi 
žvyro kelio. $60 už akrų. Išmokė 
mai. A. HOWATT, 107 Elizabe 
St., Joliet, III.

Auto^obžjcg
1930 BUICK SEDAN; $99; išmo

kėjimas arba mainai; Newberry, 
1025 North Clark Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, Visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriūs ir ice 
bakšius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te

Financial
Finansai-Paskolo*

*>*l*«***><w>**M^^w*sr*<M*>i*****w*i^zsrw>^*<^^

DĖL PASKOLOS ant pirmų mc 
gičių kreipkitės į Lithuanian Bui] 
ing, Loan and Savings Associati 
(Naujienų spulka), 1739 South H; 
sted St. Duosime ant gerų išlyj 

A. Rypkevičia, sekretorius.

Building Material
Statybos Medžiaga

išklausytų fcųįbėtojų ir prisidė- 
tų; prie; išnešimo protesto' prieš 
taksąvimo iniašiną. Masinis mi
tingas parodys ar jus sutinkate 
su didžialiais taksais ar norite, 
kad taksai bptų numažinti ir 
kokiu bridri; f i .

Mes, namų , savininkai jokia 
politika nėričrįmė lošti> musų; 
tikslas vien likfcai apsiginti nuo i 
peft didelės mokesčių naštos.

Musų organizacija yra vien 
tiktai namų savinirikų ir jos ne- 
kon troli u o j a jokie politikieriai.

Ateik ir išklausyk kalbėtojus 
ir išreišk savo, mintį. ;

oMarqųėHe park Home1) 
Owners Association’-

i lĮiiithlįtiįiy Wnf.l' "

CLASSIFIED ADS

Mišcellaneous
IvAirųs

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visokias 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus.; Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. .

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Kalbama, kad spalių menesį 
Chicagdje įvyks kumštynes 
tarp Joe Louis ir Max Schme- 
lingo iš Vokietijos.

Furnished Roonis

FURKISIUOTL KAMBARIAI su 
valgiu ar be valgio. Galima patiems 
pasidaryti. Antrašas 549 West 18th 
$t. antros lubos.

Fartners Wanted 
Pšrtheryųtės Reikia

NORIU £AUtl PARTNERI į 
pelninga pieno išvežiojimo biznį. 
Turi mokėti valdyti troką. Turi tu
rėti nemažiaUs $800.00.

Atsišaukit laišku 1739 So< Hals- 
ted. St.', Box 688.

COAL 
Anglyk .

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI tavirųo fixturiai 
gerame stovyje -r parduosiu pigiai.

733 We,st 18th Street.
±J__l1.!"!1.1. T  -L . , 1 .

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC shop 
914 West Maxwell S)t, 

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drutn įrenginiai $22.56 
$125 liaujas Martin Tronipitas $65.66 
$125 Stygų Basšs ................ $75.66
$99 Trombonas su keisu....... $35.66
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.56 
$8.50 Naujas Gitaras už ........ $3.56 

1606 instrumentų pasirinkimui. 
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Real Eątate For Sale 
N a mai-žemė Pardavimui /

Musų 350 Pėdų Vėl 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
Visus MUSŲ 
MATERIOLUS

Naujos T’ lentos—1000 $21*C
pėdų .......................

2x4, 2xb, 2x8, 2xlU, 2X12 27.C 
—M. pėd. .. .... -.... .

Naujas myvvooa, visų mierų 
arkušai, kvad. pėda 

insuiating board, kvad. pėda
Nau plaster board ,

Kvau. pėda ......  ;....
Nauja wallboard, visų mierų 

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

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

viena .... .....  ....----
108 kvad. roll ruofing, firsts 8(
Geriausias naujas wire feusing £1 

lin. pėda . . ........ ...........
800 galionų vidaus ir išorid

$2.o0 maleva—visų spalvų 
galionui ..... .................

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

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

Nauji’ plieno sash, $6.00 
vertės, vienas _ ____

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

Nauji matrasai, $10.00vertės ..J..:........:..,....
Sulankstoma lova su matra 

su, pilnai įrengta .........
Naujos Studijom Sofos —

Spec. vertės ..................
Geriausios naujos metalinės 4-f 

lovos, spec. vertės
Lovom Cbil Springsai, $10.00 4*£ 

vertės ......................
1,000,600 pėdų GERO, SVElM 

VARTOTO LUMBERIO —
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KING MIDAS
TRADING POST

2221 S. Ashland Av<

3‘/

1<

mak

5.(

41• 5.

16. J

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

Tel. feOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainote na

mus, lotus, biznius ir fermas; infiiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
□amų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Rėikalui priėjus krei- 
pkites •

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

SALE! SALE! SALI 
Vartotas Lutnberis— 

PLUMBINfiAS — DURYS— 
LANGAI — SĖI»OS ir FIKČERL 

Pėr sekančias dvi savaites 
2x4*s ‘/i c linijos pėdai. Maple flo< 

ing $10 per M. 1x6 D. & M. 
tokia kaina, kokia norėsit mokc

Harvey Wrecking Co 
1701 W)EST CERMAK ROAD 

Tei. SEELEY 6761
" ■ j 11 1 -, <r '1. M'1 w

Tabako Krautuvės
' TobaccoStores

Naudokitės Proga!
Apie penki tukinančiai lietuvių — yyrtį ir moterų — priklausė 

Chicagofi Lietuvių Draugijai. Si Draugija yri pašalpos, pomirtinių ii- 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $19, $16 per savaite. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, Vežimą*, kvietkai. Dabar piuji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bu« pri
imami pnriaia tiktai iki 46 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių, {stojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietę ver
tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. {atrašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursanthį, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos Ofisas atidaras: ketvegais — 9 ryto iki 9 Vai. vakaro, 
panedčliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedčldieniais — 9 ryto iki 
1 Vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU- 
GUON. ~

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Marąuette Parko 
taksį mokėtojai 
šaukia mitingą
.7 ......... ' i"1' ;

Marųiiette Parke yra susior
ganizavus taksų mokėtojų są
junga, po vardu Marąuette 
Home Owners Ąssųciation. ši 
orgmrizačija susiorganizavo ap? 
sigynimui nuo didelių ir apsim* 
kinančių taksų.

Ši organižariija šąukia masi
nį mitingą, kuris įvyks 25-tą 
dieną rugpiučio, 6812 So. Wash- 
tenaw Avė., . parapijos svetai
nėje, Marųdeite Parke.

| Komisija nori, kad kiekvien-

■ A. +A.
JONAŠįURBONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugp, £3 d., 8:45 valandų tyto, 
1037 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus; ginies4 Lietuvoje Panevė
žio apskr., Subačiaus parap., 
Mitašiunų; kaimo. Nevedęs.

1 AhiėHkoj išgyveno 24 metus
Paliko dideliame nuliiidime 

sėserį Emilijų, švogerį Pranciš
kų Mačiulį, ir jų šeimyna, Pus
broli ityohi Alėxahdrą Kiš
kius Ir jų šeimynų, O Lietuvoje 
•—brolienę ir jų šeimyna.

Kūnas pašarvotas Randasi 
534 N. Louis av&, Waukėgan, 
111. Laidotuvės įvyks kitvirta- 
dienį, Rugpiųčio 26 d., 2 vai. 
po pietų iŠ namų į North 
Shotė Garden df Memory, 
Waukegan’, UL

Visi a. a. jbhb Urbono gi
minės, draugai įr pažįstami 
esat nUoŠjrdžįai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir /sutelkti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,.
Sesuo, Švdgcris; PUSbi'oliai ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. Joe Ne-

WILMINGTON 
ANGLYS

Luirip  —- $6.00
Mine Run ........ ...... 5.75
Egg ......c...... ......... 6.00
Nut............  6.00
Screenings ,........... 4.75
PIRKIT DAtiARl! VEŽIMAIS 

KAINUS DUS DAUG AUKšTES- 
jįeS KITĄ MENESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRĮI<:MlESClUpSE

I Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms

I —Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams

| 4189 Archer Avenue
Phoni J.A1AYKTD: 5800

1 I I .................................. .....................................................................................
..............................................—.. ----- —............................——— 

1 » " 1 "" . ................. -..... .
r **■«■■■■ Siunčiam Gėles
I AI/mK l\ Telegramų į LU V Lili IV Visas Pasaulio

• , Dalis.
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Baiikietams 
ir Tagrabams

3316 So. Halsted Street
J ■- t > ■» v • » . A -

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir sklenas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Da
lį įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų 
farmų.

Z. S. MiCKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

ir

MAX KOHN—Turim rusiška, tt 
kiška tabakų. Pypkes, cigaretus/i 
garus. Kviečiame l musu krautai 
1728 So. Halsted SU TaI. Canal»8

PARSIDUODA 1% aukštų plyti
nis, pečium šildomas ant 35 pėdų 
loto. Kaina $18'00.00. . Cash $800.00. 
2 flatų plytinis—5 ir 6 kambarių, 
furnasu ir pečium šildomas $4,600. 
8 kambarių plytinė rizidenęija fur
nasu Šildoma, 1 karo garažas. Kai
na $4,206. Cash $2400.,

Immel and Karaf, 
3430 West North Avenue.

— . ....................... .......................................... ..... ................................. i i , .„„ė,

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
■' Aš turiu advokatų dėl visokių 
reikalų. Duodu informacijas tak
sų irv namu reikalais. Arba jeigu 
turite / bėdos su savo rendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminetais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY O\VNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3808 Sb. LituanicA Avenue 
Tel. Bpųlevąrd $450
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prieinamos*. Už pakartoj- 
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- laidą.



Daugiau Apie Lietuviu R. K. 
Moteru Seimą

Kitos sako, kad jos paprašiu
sios vyskupą išklausyti jų pu
sę, ką vyskupas atsisakęs da
ryti. Trečios vėl sako, kad jos 
vyskupui pasakiusios; kad jis 
nesikištų į sąjungos vidurinius 
reikalus, nes tai esąs jų na
minis reikalas. Dar kitos sa
ko, kad viena valdybos narė 
vyskupui šitaip drožus: “ne
kišk savo nosies į musų rei
kalus.”

Teisybė tur būti randasi kur 
nors Viduryje tai yra, centro 
valdyba mandagiai atsisakė 
vyskupo pasiūlymą vykinti, nes 
juk čia seimo reikalas.

Vyskupas pralaimėjo 
“keisą” <

Vyskupas Reinys, seimą 
sveikindamas, apeliavo į dele
gates ir prašė poniai A. Nau
siedienei grąžinti pilnas tei
ses.

Vyskupo žodžiai prašvilpė 
pro delegačių ausis, nes, svar
stant ponios A. Nausiedienės 
mandatą, jis buvo atmestas. 
Antras vyskupo pralaimėjimas 
tuoj sekė po pirmo. Po man
dato seimas svarstė 1-mos kuo
pos reikalavimą atšaukti A. 
Nau'siedienei suspendavimą. 
Svarstyta gana ilgokai ir visą 
laiką ten sėdėjo vyskupas Rei
nys. i

Po tų svarstymų paduota 
įnešimas šį reikalą atidėti prie

Pirmą j ame savo rašinyje pa
sižadėjai? plačiau • parašyti apie 
Moterų Sąjungos seimą, tad 
čia dabar pildau savo pasiža
dėjimą.

Seimas prasidėjo rugpiučio 
16 d., iškilmingomis mišiomis, 
'kurias laikė svečias iš Lietu
vos vyskupas Reinys. Delega
tės buvo attikusios išpažintį ir 
pats vyskupas išdalino joms 
šv. komuniją. Vyskupas taip
gi pasakė pamokslą, priminda
mas apie krikščionišką meilę 
ir vienybę.

Po pamaldų parapijos salė
je delegatėms buvo surengti 
pusryčiai. Iki to laiko viskas 
ėjo tvarkoje.

Bėdų Pradžia
Delegatėms bep išryčiau j ant, 

centro valdyba buvo paprašy
ta ateiti į kleboniją. Ten ją 
priėmė vyskupas Reinys, kurs 
iš naujo priminė apie meilę ir 
vienybę. O kad tą meilę ir vie
nybę įvykinti, sakė vyskupas, 
tai turite grąžinti pilnas tei
ses suspenduotai narei poniai 
A. Nausiedienei. Čia reikia pri- 
minti, kad centro valdybos na
rės yra A. Nausiedienės opo
nentės. Tad, aišku, kad vysku
po pasiūlymas negalėjo jų ne
suerzinti. Kaip jos atsakinėjo 
vyskupui, tai sunku4 tikrai su
žinoti. Vienos sako, kad jiį at
sakymas buvęs taktingas ir su 
prideriama vyskupui pagarba.
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skundų. Didžiuma balsų pasiū
lymas priimtas.

Vyskupas Reinys, dvigubai 
pralaimėjęs, apleido . svetainę.

Dvasios vado raportas
Kun. A. Linkus pareiškė, 

kad jis dvasios vado pareigas 
ėjęs iš prievartos. Sake, kad 
sąjungietės su juo nesiskaičiu- 
sios. Toliau sakė, kad ne visos 
kuopos išpažinties liudymus 
prisiuntė. Sakė, kad tokio liū
dimo neprisiimti 1-moji kuo
pa iš Bridgeport, šv. Jurgio 
parapijos, Chicago, III., / kur 
■klebonijoja’ pralotas M. L, Kru- 
szas. ;/
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Vyskupo Reinio ulti
matumas

Tuo tarpu moterų sąjungas 
valdybai atėjo iš Vyskupo Rei
nio įspėjimas. Joms buvo pa
reikštai, kad jis nedalyvausiąs 
jų bankiete, jei jos jo neatši- 
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prašysiančios. Tuo jos nustebę. 
Viena kitai .iš jų sake: “aš jo 
neįžeidžiau ir neprivalau atsi
prašyti.”

Centro valdyba neėjo vysku
po atsiprašyti, o vyskupas 
Reinysv nedalyvavo seimo ban
kiete.

Tokia tai krikščioniška mei
lė ir vienybe ir toks tai susi- 
klausimas Romos katalikų tar
pe.

Sąjungos stovis '
Amerikos lietuvių Romos 

katalikų moterų sąjunga, kuri 
sugebėjo tiek triukšmo ir tiek 
sensacijų sukelti, nėra didelė. 
Iš centro valdybos raportų pa
aiškėjo, kad ji narių visoje 
Amerikoje teturi apie 3,000.

NAUJIENOS, Chicago, UI.------ 4.------- ----------——,------- r— 
Tiek teturi po poros , desetkų 
metų gyvavimo.
( Įdomus taipgi kai kurie są
jungos investmentai. Centro 
raštininkė Vaičiūnienė iš Ci
cero, III., kunigo H., Vaičiūno 
brolienė, turį iš' sąjungos ant 
savo namo^mortgičių ' sumoje 
$8,000.00. Per eilę metų to na
mo taksai nerpokėti, kartu ne
mokėti nei nuošimčiai sąjun
gai, už mortgičių. Namas dabar 
nesąs vertas nei tiek kiek yra 
sąjungos paskola. Seimas nu
tarė "savo organizacijos rašti
ninkės namą “forklozuoti”.

Valdybos rinkimai
c '. • ■ •

Centro valdybos rinkimai 
įdomus keletu atžvilgių. Įdomu 
tas, kad centro raštininke liko 
ta pati — ponia Vaičiuniepė. 
Iždininkė išrinkta, nauja — po
nia Simutienė, '“Draugo” re
daktoriaus žmona. Organo re
daktorė ta pati — ponia 'Saka- 
lienė, antrojo “ihraugo” redak-. 
toriaus žmona. .

Dar prieš stirną buvo kalbų, 
kad ponia Simutiene ketina 
kandidatuoti į centro raštinin
kes, tad p. Sakalienc seime, 
amerikoniškos politikos termi
nologija tariant, “knaifino” p. 
Simutienę, kaipo kandidatę į 
raštininkes. SakaJienė sakė, 
kad girdi verčiau Vaičiūniene, 
negu Simutienė.

Kai p. šimuti0nės< kandida
tūra į iždininkes buvo pasta
tyta, tai. ant prezidiumo stalo 
atsirado centro raštininkės kor^ 
telė su pastaba, kad jai dar 
trūksta dviejų savaičių iki ji 
galęs būti/ kandidatė į iždinin
kės. Raštininkei Vaičiūnienei 
atsakyta, kad jei seimas nėąU 
sižvėlgia į desėtką tūkstančių 

dolerių, surištų su paskola raš
tininkei, tai kam čia atsižvelg
ti į dvi savaites.

Po rinkimų Sakalienė pa
sveikino zp. Eimutienę su lai
mėjimu rinkimų į centro iž
dininkes. “Argi iš širdies svei
kini?” klausia Simutienė. “Ko
dėl taip sakai?” tarė Sakalie
nė. “Tu pati žinai kodėl”, at
šovė Simutienė.

Tai mat kokie “dzyvai ' ne- 
dzirdėti” dėjosi Amerikos lie
tuvių Romos katalikų moterų 
Sąjungos Seime, įvykusiame 
praėjusią savaitę Marųirette 
Park kolionijoje, Chicago, III.

Išvados
Šiame “šone”, kaip matome, 

pasižymėjo daug artisčių. Bet 
svarbiausią rolę atvaidino, be 
abejonės, Jo Ekscelencija Vil
kaviškio Vyskupas Koad j uto- 
riųs Mečislovas Reinys. Nora 
jokios abejones, kad jo čia 
nieks neužmirš ir jis pats per 
savo amžių neužmirš Chicago- 
je buvusio Amerikos lietuvių 
moterų Romos katalikų seimo. 
Jisai, apsiėmęs būti gynėju vie
nos moterų sąjungos nares ne
tik jai nepagelbėjo, o dargi 
pakenkė jai, save-gi pažemino.

Reikia atminti, kad vysku
pas Reinys yra buvęs Lietu
vos užsienių reikalų ministeris 
laike krikščionių dfemokratų 
Lietuvos valdymo. Aišku4, kad 
tokią vietą užimdamas, tai 
žmogus turi suprasti šiek tiek 
etikietos, būti šioks toks diplo
matas, o dabar vyskupas Rei
nys pasirodė nei vieno, nei ki
to nesuprantąs. Jeigu jisai ne
mokėjo ginti vienos sąjungie- 
tės narės prieš moterų seimo 
delegates, tai kaip jisai galėjo

Antradienis, rugp. 24, 1987 
tai paleidžia orą iš tairų ir nie
kas negali sužinoti kas. Pirmą 
jis paleisdavo tik iš vieno ku
rio nors automobilio. Niekas, 
tad, nieko ir neįtaririėjo, manė, 
kad tai atsitikdavo savaimi.. 
Bet, štai aną penktadienį taip 
buvo “išpustavota” net iš pen
kiolikos automobilių.

Nešposas, kada reikia paskui 
pumpuoti orą ir prakaituoti to
kiam vasaros įkarštyje. Kriau- 
čiai, todėl, nejuokais dabar gal
voja ar nebūtų geriaus savo 
automobilius namuose palikti. 
Taip jie galvoja dar ir dėlto, 
kad Western Electric dirbtuvių 
darbininkai apstato abi gatvės 
puses karais, jiems visai vie
tos nepalikdami. •
, Rep. x-y.

mokėti arba pataikyti ginti 
Lietuvos reikalus pasaulinėje 
politikoje?

Vyskupas Reinys, norėda
mas pasitarnauti suspenduotai 
sąjungos narei, turėjo būti tar
pininku, o ne diktatorium. Rei
kėjo išklausyti abiejų pusių ir 
tąsyk reikšti savo patarimus, 
o ne privalomą savo sprendi
mą. Dabar jis pasakė ir girdi 
“byt’ po sęmu.”

Toliau dėl vyskupo atsisaky
mo atvykti į bankietą. Tuo 
savo neatsilankymu jis norėjo 
atsikeršyti sąjungietėms už jo 
sprendimo nepriėmimą. Bet vy
skupas tokiu savo pasielgimu 
įžeidė trijų šimtų publiką, su-, 
sifinkusrą į bankietą. Įžeidė 
šv. Kazimiero kongregaciją, 
kurios pastogėje bankietas įv^- 
ko. “Išnevožino” šv. Kazimie
ro vienuolyną, nes dėl jo ne
atsilankymo nebuvo nei vieno 
kunigo maldai atkalbėti. Toks 
vienuolyno pažeminimas, rodos, 
tegalėjo įvykti kur nors komu
nistiškoje Rusijoje, naciškoje 
Vokietijoje arba bedieviškoje 
Meksikoje. Todėl dabar šv. Ka
zimiero vienuolyne reikėtų at
skaityti “egzortus” ir iš nau
jo jį pašventinti.

žvalgas.
♦ __________________________Yra prasikaltimas, nėra kaltininko

■ Remkite savo apidink^f 
biznierius
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LIEPOS IR
RUGPIŪČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ '
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 81 diena Naujienų 
Raštine bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Išleidžia Orą iš Tairų, Bet 
Niekas Nežino Kas

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

TELEFONAS CANAL 8500

Cicero—Prie siuvyklos prieš 
Western Electric kompanijos 
dirbtuvių pastaruoju laiku ėmė 
darytis cudai nemieruoti: kas

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJAPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE______________________ . _____________________ ~ . • /g. . .___________________________________ ■ . '• 1
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PASKENDO —Calumet upės “togas”, (laivas kitiems laivams traukti), kurjs 
paskendo prie Ualsted gatvės kryžkelės atsimušęs į uolą upėje. “Toge” buvę šeši 
jūreiviai išsigelbėjo. Laivas stūmė karkas į Breadstown’ą, Illinois.

NUŠAUTAS — Robert F. 
Burns, Evanston, III., gy
ventojas, kurį du nežinomi 
vyrai sekmadienį rytą nu
šovė Grant 
vaikštinėjo 
Miss Grade 
buvo vedęs.

Parke, kur jis 
su mergina 

Snyder. Burns

RAUMOND BURNS, — 
15 metų, nušauto R. F. 
Burn posūnis. Burns vedė 
berniuko motiną aštuonis 
metus laiko atgal.

iMiss Buehler (Grace' 
Snyder), 22 metų, kuri 
buvo kartu su Burns, kai 
tas buvo nušautas.

Nušauto Burns jžmona THERESA

BURNS, 36, kurią tragedija paliko našle.

MADIS0H 
STpęer

, '4*A^*S*

Kryžius parodo vietą Grant Parke, Chicagoje, kur 
du nežinomi vyrai nušovė Evanstono, III., biznierių Ro-
bert F. Burn.

JIMMIE MURPHY, chi- 
cagietis-b e n a m i s, kuris 
miegojo Grant Parke laike 
Burns nušovimo. Jis matė 
du vyrus nubėgant nuo 
vietos, kur nušovimas

Kita poza merginos GRACE SNYDER, 

kuri buvo su Burn laike nušovimo. Ji

SUDEGĖ — Naujas “Monmouth” viešbutis Atlantiko pajūrio kurprte, Ashbury,
Park, N. J., kuris sudegė laike gaisro, nakties laiku. Liepsnos sunaikino ir kitą, gre- 
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tinią viešbutį. Septyni žmonės buvo sužeisti. Ar liepsnojančiuose griuvėsiuose žuvo
įvyko. isteriškai raudojo prie nušautojo kūno. viešbučio svečių, dar nežinia. Acme Photo




