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Japonai Užėmė Nankow
Tarpkalnį

r , ' .

Italai jau atsikando 
Ethiopijos; nori 
Haile Selassie

Melionas savo turtą 
paliko “švietimui ir 

labdarybei”

Japonai po 16 dienų atsidarė kelią į Cha 
har provinciją ir Mongoliją

PEIPING, rugp. 29. — Ja
ponai paskelbė apie savo svar
bias ■ pergales atidarymui kelio 
j Chinijos šiaurvakarines pro
vincijas.

Japonai skelbia pilnai užėmę 
strategišką Nankow tarpkalnį, 
kuris veda iš Peiping į Cha- 
har proviriciją ir Mongolijos 
lygumas. Mušis už tą svarbų 
tarpkalnį siautė 16 dienų.

Japonijos gi militaristai jau 
senai tykiojo pasigrobti Chahar 
provinciją ir Mongoliją, kad 
galėtų Rusijai užeiti iš šono, 
jei ištiktų’ karas su Rusija.

Nors japonai ir sakosi esą

Japonai bombarduo 
ja Chinijos miestus 

šimtai žuvo
' SHANGHAI, rugp. 29.; — 
Šimtai civilių žmonių žuvo. Ja
ponijos lakūnams visu smarku
mu bombardavus iš oro Shan- 
ghai, Nanking ir Nanchdng, 
toli šalies gilumoje.

Chiniečių prSheštrnaT sako, 
•kad 3(KI čiriliiT žmuųių 4|kQ už
mušta ir kelį šimtai suŽfeisti 
japonų lėktuvams puolias Šiau
rinės stoties distriktą prie in
ternacionalinės miesto dalies 
iš Chapei. 200 namų liko pa^ 
degti padegančių bombų.'

Daugiau kaip 100 civSni 
žmonių, jų tarpe daug moterų 
ir vaikų, liko užmušti ir 400 
sužeisti 20 japonų bombnešių 
puolus Chinijos sostinę Nan
king. •,

16 japonų bombnešių puolė 
Nanchang, Kiangsai provinci
joj, už 400 mylių nuo Shan- 
ghai. Ten 300 žmonių užmušta 
ir sužeista.

Japonai buvo sulai
kę Anglijos laivų su 

tremtiniais
LONDONAS, rugp. 29. — 

Tarp Anglijos ir Japonijos ga
li trukti diplomatiniai ryšiai.

Jau1 ir taip Anglijos ir Japo
nijos santykiai buvo įtempti 
dėlei Japonijos lakūnų peršo- 
vimo Anglijos ambasadoriaus 
Chinijoje. O dabar padėtį 
labiau pablogino Japonijos 
laikymas laivo Shenking, 
riuc\ plaukė karo tremtiniai 
glai. • . '

Anglai yra labai pasipiktinę 
paskiausiu įvykiu ir veikiausia 
bus pasiųsta nauja protesto no
ta Japonijai. I

Shenking laivas, kuris yra 
pasamdytas gabenimui iš Shan- 
ghai anglų karo tremtinių, bu-

dar 
su
ku- 
an-

ORRb,

Siūlo Haile Selassie gryšti į 
Ethiopijos sostą, bet po Ita
lijos valdžia.

Bet valdžia nenori pripažinti 
' tekios “labdarybės” ir yra 
pasiryžusi reikalauti pavel
dėjimo taksų.

užėmę Kalgan, bet visgi pri- 
sipažysta, kad chiniečiai tebe- 
valdo 40 mylių geležinkelio 
tarp Nankow ir Kalgan. Te- 
čiaus tuos chiniečius japonai 
baigią apsupti.

Nankow tarpkalnį japonai 
užėmė tik po labai smarkaus 
mūšio. z Prieš pasitraukdami 
chiniečiai labai sumažinę tarp- 
kalnio reikšmę,. išsprogdindami 
daugybę tunelių palei Peiping- 
Suiyuan geležinkelį. Todėl ja
ponai per daugelį mėnesių ne
galės pasinaudoti pėr Nankow 
tarpkalnį einančiu geležinke
liu.

vo sulaikytas Japonijos karo 
laivo, bet po atklaušinėjimo li
ko paliu'usuotas.

Anglija reikalauja
Japonijos atsiprašy

mo ir atlyginimo
LONDONAS, rugp. 29.—An

glija griežtai užprotestavo prieš 
Japonijos lėktuvo sužeidimą 
Anglijos ambasadoriaus Chini; 
joje Sir Hughe:• ■•Knatchbuil-Hu- 
gessen ir pareikalavo ne tik 
formalaus atsiprašymo, bet 
taipjau nubaudimo puolime da
lyvavusių Japonijos lakūnų ir 
užtikrinimo, kad panašus įvy
kiai datfgiau nebepasikartos.

Rusija ir Chinija pa 
darė nepuolimo 

sutarti
NANKING, rugp. 29.-011- 

nijos valdžia paskelbė, kad ji 
padarė nepuolimo sutartį su' 
sovietų Rusija. Sutartis te- 
čiaus neverčia Rusijai padėti 
Chinijai ištikus karui su Ja
ponija.

Rusija reikalauja 
Japoniją uždaryti du 

konsulatus
MASKVA, rugp. 29. — Ru

sijos valdžia paprašė Japoniją 
uždaryti savo konsulatus Odes- 
soj ir Novosibirske, nes Japo
nija tose apielinkėse neturi to
kių interesų, kurie pateisintų 
laikymą konsulatų. Japonija 
uždarys tuos konsulatus rugš. 
15 d.

Motina nužudė šešis 
vaikus ir pati nu

sižudė

KAUNAS NUO ALEKSOTO — Laikinosios Lietuvos sostinės Kauno vaizdas iš Alekso
to kalno funikulieriaus. Kadangi Kaunas turi daug ąukštij^alnų, tai su kai kuriais iš jų 
susisiekimą^ palaikomas funikulieriais. Wieną iš 4<>kių funilBliefių$inatomt šiame atvaizde.

Sukilėlių lėktuvai 
smarkiai bombąr-'1 

duoja lojalistus
’ v. , 1

Sukilėliai lėktuvais stengiasi 
sulaikyti lojalistų veržimąsi 
prie Saragossa.

HENDAYE, Francijoj, rugp. 
29. —k Sukilėliai paskelbė, kad 
lojalistų ofenzyvas prieš Sara
gossa, šiaury tinėj Ispanijoj, li
kęs “sutriuškintas į šmotui oro 
kontr-ofensyvo, kokio dar ne
buvo Ispanijos ei viliame ka-
re".

sukilėlių, jie sukon- 
Saragossa fronte 150 
jų tarpe1 40 didelių

100 žmonių iprige 
apvirtus laivui

HONGKONG, rugp. 29. — 
Daugiau. 100 žmonių prigėrė 
apvirtus perdaug’ perpildytam 
motoriniam laivui sriaunioj 
Yuling upėj, Kwantu*ng pro
vincijoj, Chini jo j. Tarp žuvu
sių yra daug moterų ir vai
kų. .

Rusija sušaudė dvi 
moteris

veik viso 
sežymiai 

mažėja

LONDONAS, rugp. 29. — 
Buvęs Ethiopijos karalius Haile 
Selassie gali gryšti į savo so
stą Ethiopijoje, jei jis tik su
tiktų priimti Italijos . sąlygas 
ir pasiduoti Italijos valdžiai.

Italai yra tiek giliai nuklim- 
pę Ethiopijoj, kad dabar pa
tys nežino kaip iš tos avantiū
ros išsisukti. Ethiopijos užka
riavimas italams labai bran
giai kainavo, o ir ikišiol jie ne
įstengia suvaldyti puslaukinių 
ethiopų. Taip kad iš Ethiopi
jos italai ne tik neturi jokios 
naudos, bet dar milžiniškus 
nuostolius, kurie, pačių italų 
prisipažinimu, tęsis dar per 
daugelį metų. Iš tos priežas
ties italai ir nori Haile Selassie, 
kad jis padėtų nuraminti sa
vo šalį.

Italijos agentai jau užkalbi
no Anglijos valdžią klausami 
kaip ji žiūrėtų, jei Rymas pa
kviestų Haile Selassie sugryšti 
į Ethiopiją. Pats Haile Selassie 
jau daug sykių buvo kalbina
mas italų gryšti į Ethiopiją. 
Tie kalbinimai pasidarė tiek 
įkyrus, kad jis dėlei jų pabė
go iš Jeruzolimo ir apsigyveno 
Londone. .Bet ir Londone jis 
jau du sykius buvo gavęs pa- 
sįulymn^. sugryšti karaliąufį

1 Ethiopijoj. ’
Ikišiol jis visus italų pasiū

lymus atmetė. Jis reikalauja, 
kad visos z:derybos butų' veda
mos per tautų sąj unga ir kad 
Ethiopiją nebūtų skaitoma už
kariauta šalimi, bet globojama 
Italijos per 
mandatu.

Bet Italija 
šus priimti
Tečiaus ji laukia tautų sąjun
gos susirinkimo rūgs. 13 d., 
kuris svarstys Italijos užkaria
vimą Ethiopijos. Jei susirinki
mas bus nepalankus Italijai, 
Italijai gal ir teks pakeisti sa
vo nusistatymą ir oficialiai pa
kviesti Haile Selassie į sostą 
pastarojo sąlygomis.

Samda daugiausia padidėjo dėl 
einančio didelio didžiųjų val
stybių atsiginklavimo.

tautų sąjungos

dar nėra pasiruo- 
jo reikalavimus.

Chicagai ir ąpielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, 
vėsiau*.

Saulė teka

galbūt lietus;

6:12, leidžiasi

DENISON, la., rugp. 29. — 
Mrs. Elsoe Nollen, 30 m., pri
važiavo automobilį prie namo, 
privedė pervadas iš automobi
lio “exhaust” į vidų ir palei
dusi motorą užsidarė kamba
ryje su savo šešiais vaikais, 
nuo 2 iki 11 metų amžiatfs.

Kada vyras parėjo namo, jis 
rado motiną ir vaikus jau 
gyvus.

Kaip galima numanyti Iš 
likto ilgo laiško, ji žudėsi 
šeimyninių priežaščių.

Pasak 
centravo 
lėktuvų, 
bombnešių ir visi kartu puolė
lojalistus. Lojalistų lėktuvai li
kę nuvyti, o ir šiaip lojalistai 
aplaikę milžiniškų nuostolių. 
Jei tikėti sukilėliams, tai loja
listai praradę 10,000 kareivių.

Visuose kituose frontuose 
sukilėliai atlaikę savo linijas, 
o šiauriniame fronte veržiasi į 
Asturijos provinciją.,

Visai’ ką kitą sako lojalistų 
pranešimas. Jis sako, kad lo
jalistai u’žėmė daugelį svarbių 
pozicijų smarkiuose mūšiuose 
Saragossa apielinkėse.

MASKVA, rugp. 29. — Ka
ro teismo nuosprendžiu Lenin
grade liko sušaudytos dyi fno- 
terys neva UŽ nuodijimą mai
sto vaikų prieglaudoje Sosno* 
vaja Poliana.

Dar du viršininkai liko ati
duoti teismui peva už ardymą 
kolektyvių ūkių.

Hitleris ruošiasi su
sitaikinti su popie

žium?

ne»-

pa
de

Kunigas nužudė 
žmoną

LINDEN, N. J., rugp. 29.— 
Klajojantis pamokslininkas 
Lloyd Pusey, 44 m., liko su
imtas ir laikomas kalėjime be 
kaucijos, kaltinamas nuožmiai 
kuju užmušęs' savo žmoną 
Mary, taipjau pamokslininkę, 
kuri grūmojusi jį pamesti ir

BERLYNAS, rugp. 29.—Ofi
cialiuose rateliuose duota su
prasti, kad Hitleris greitai šu‘- 
sitaikinsiąs šu Vatikanu.

Pirmą kąrtą nuo susikirtimo 
birž. 1 d., pas valstybės mini- 
sterį Vbn Mackensen oficialiai* 
apsilankė popiežiaus nuncij lis 
Msgr. Cesare Orsenigo. Taip
jau staigiai liko sustabdytos 
“nemoralybės” bylos prieš ka
talikų kunigus.

CRAIG, Colo.
Septyni žmonės 
automobiliui susidūrus

7"'—'. ' >14’.

rugp. r 29. — 
liko- užmiiŠti 

su tro-

’GENEVA, rugp. 29. —Tarp
tautinio darbo biuro surinkto
mis žiniomis iš 16 didesnių in- 
dustrihių valstybių, veik viso
se valstybėse samda žymiai pa
didėjo ir bedarbių skaičius to
se valstijose baigia siekti tą 
skaičių, kokis buvo didžiausio 
industrinio veiklumo laikais 
1929 m.

Samda daugiausia padidėjo 
dėlei einančio didžiųjų valsty
bių didelio ginklavimos.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 29 
— Miręs aliumino karalius, 
bankierius ir vienas iš turtin
giausių Amerikos žmonių, bu
vęs ižd6 sekretorius Andrew 
W. Mellon visą savo milžiniš
ką turtą, išėmus $180,000, pa
liko Andrew W. Mellon “švie
timo ir labdarybės” trust fon
dui. Likusieji $180,000 bute iš
dalinti tarp jo asmeniškų dar
bininkų “įvertinimui jų ištiki
mybės ir darbštumo”.

Savo sunams jis nieko 
paliko, • kadangi jie buvę 
tektinai aprūpinti pirmiau, 
jis jiems sudarė asmeninę hold- 
ing kompaniją, kuriai jis per
vedė $68,000,000.

Kiek jis paliko turto, niekas 
tikrai nežino. Jo asmeniškas 
sekretorius kongresui nesenai 
liudijo, kad Meliono asmeniš
kas turtas siekia apie $205,- 
000,000. Bet yra žinoma, kad 
jis valdė korporacijas, kurių 
bendras turtas siekia mažiau
sia $2,000,000,000.

Apskaitoma, kad Meliono pa
lik u'onys butų turėję sumokė
ti apie $35,000,000 vien pali
kimo taksų. Melionui palikus 
savo turtą “švietimui ir lab
darybei” gal tų taksų ir nerei
kės mokėti. TaČiaūs tą klausi
mą turės išspręsti teismas, nes 
valdžia atsisako pripažinti jo 
sudarytąjį trust fondą tikra 
labdarybe ir yra pasiryžusi rei
kalauti paveldėjimo taksų. 
Taipjau valdžia ruošiasi ir to
liau reikalauti iš paliktojo tur
to virš $3,000,000 nedamokėtų 
pajamų taksų.

Miręs Mellon liko iškilmin
gai palaidotas šeštadieny iš jo 
pastatytos presbiterionams $4,- 
000,000 bažnyčios.

Maistu nusinuodijo 
Mongolijos karo mi- 

nisteris

ne
už
lies

Apkaltinti 4 Colora 
do legislaturos 

nariai

Airija galbūt nebe 
isileis Anglijos laik

rascių
LONDONAS, rugp. 29. — 

Kaipz, išrodo, Airija eina prie 
uždraudimo įvežti į Airiją An- 
glijosš laikraščius, nes jie buk 
“netęįsingai” aprašą įvykius 
Airijoje.

v LOS ANGELES, Cal., rugp. 
29. — Michigano gubernato
rius jyitiTphy susirgo nuo per- 
sjdirbimd ir išsiskubino atgal į 
Detroitą, vyriausia taikinti 
gręsiantį Detroito gaso darbi
ninkų streiką.

• ST. PAUL, Minn., rugp. 29. 
—, CCC jaunuoliai šiuo laiku 
kdvoja penkis girių gaisrus 
šiaurinėj daly išdžiuvusios Min
nesota valst. Keturi

MASĘVA, rugp. 29. — Ru
sijos medikalis egzaminuotojas 
nustatė, kad Mongolijos’ karo 
ministeris maršalas Demid ir 
jo padėjėjas gen. Djansankho- 
rio nusinuodijo kenuotu mai
stu, kurį užvalgė Rusijos trau
kiny Siberijoje, važiuodami iš 
Mongolijos į Maskvą.

“iTrys jų palydovai irgi .buvo 
susirgę. Bus tęsiamas tyrinėji
mas.

TRENTON, N. J., rugp. 29. 
— Federaliniai agentai pada
rė 16 , puolimų trijose valsti
jose — Wilmington, Del.,. Phi- 
ladelphia ir Atlantic City ir 
suėmė 125 žmones už gabeni
mą moterų iš vienos valstijos 
į kitą tvirkavimo tikslais.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
29. — Senyvas žmogus Frank 
McCarthy ir jauna moteris 
Miss Frances Haile, 28 m., ra
sti negyvi automobily. Senis 
laikė rankoj suspaudęs revol-gaisrų

DENVER, Colo., rugp. 29. 
—• Specialis grand jury apkal
tino 9 žmones, jų tarpe ketu
ris Colorado legislaturos na
rius ir Walter Lear, buvusį 
sekretorių Jungt. Valst. sena
toriaus Ed C. Johnson.

Visi jie yra daugiausia kal
tinami ,už davimą ir ėmimą 
kyšių.

Iškrėtė vargoninką
VILNIUS. — Rodunės polL 

cininkai liepos 21 <d. atėjo pas 
Pelesos vargoninką V. Jaku
tį’ į jo gyvenamąjį butą, pa
darė kratą, bet nieko nerado. 
Tada ėmė klausinėti, kur jis 
buvo išvažiavęs ir kodėkjšva- 
žinodamas apie tai neprane
šęs valsčiuje. į

NEW PHILADELPHIA, O., 
rugp. 29. — Du žmonės liko už
mušti 
tuvui 
upę.

ir trečias sužeistas lėk- 
nukritus į Tuscarawas

WASHINGTON, rugp. 29.— 
Administracija paruošusi nau
ją darbo valandų ir algų bi- 
lių, kuris bus pasiūlytas seka
mam kongreso posėdžiui.
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» Corrt^t Br«0k. tjari; Septynis 
t tiks t ančiu.s gyventojų. Savo di
džiu tai antras mieštas Nėw- 
fouhdlande. Pirmą vietą užima 
St. John's.:

•-/I •V1~‘ .. . .

Skurdus gyvenimas
iGyveninias škldje yra sunkuš 

ir vŽfįingkiss žmones ten nieko 
gero negali tikėtiš. Dėl ųetin- 
kąifhd maišto valkai aį)šėrga 
dŽioVa. Tfuksfa tėti daržovių it 
visokių vaisių, kurtė yra biiti
nai reikalingi žmogaus organiz
mui.

Angli jos valdžia į^tėigttsi 
itiišij^, kuri tūri ptiėgl^Ūd^ džiū 
va šėrgantiėms Aid^iŽiainš. O 
tuo tarfju syeiksįfš vafkaiA ftie- 
kaš nesirūpina. Nesvarbu, k-a'd 
jiė negūtiH^ lūūtetb, ii-
dėlei 16 turi jų šVėik^tū AukėYr- 
tMi.

dalijai ^Ibji žtoė’’ W 
tiekai bttVo t^iel tMs šim
tus nfėtų. btf’šėtftijte lAiko 
taė'bhs. ftpddši, tų tėjo' būti ir 
šiokia tokia pažanga padaryta. 
T^Čiati pažangos nęšimŪto. Čia 
VAi tikrai gūiiiha anos iriūidbs 
žodžius pritaikyti: “Kaip buvo 
iŠ pradžiom, taip bus it arft Vi
sados, ir atat amžių amžinųjų.”

Taip, kūr gamtos sąlygos rie
tą palankios, ie'rf srinku tikėtis 
bet kokio pogeso.
- (Bus daugiaū)

. (Tįifnysi
Susisiekimo priemonės

(gyventojų atskiros kolonijos 
vasaros metu susisiekta laivd- 
Ifūiš. Mat, či$i gaf iriš ne pfro 
Šalj pastebėti, jog viėtoS žmo
nės paprastai gyVeffa netoli jū
ros.

Tačiau toks susišiėkimo btu 
das yra jmanoniaš tik vasarį, 
kada šalčiai bėra Sukaustę van
denį. žiemą laiveliais važinėtis 
nėra galima. Tada jau tenka 
naudotis šūninliš. Tai getiad- 
sias it vienatinis susisiekimas 
Žiemos metu, kada iškrinta 
daug sniego. Jei ir butų kelių, 
tai dėl sniego jais višvien nau
dotis netektų.

Visai kitoks reikalas yra su 
šunimis. Žūnu jauktas gali leng
vai tempti rogutes sniego pavir
šium, , I

Beveik visi gyventojai laiko 
daugiau ar mažiau šunų, jei 
kuris jų neturi, tai žiemos me
tu ptiVersti ytA, rėikalūi esant, 
samdytis šdnų jauktą. z 

f

Primityviškas gyvenimas
Dirbamos žemės beveik nie

kur nesimato. Pagaliau butų 
tuščios pastangos ką nors au
ginti. Nėra reikalo ir aiškinti, 
kad akmuo yra toks dalykas, 
ant kurio niekas neauga. Štai 
kodėl ir vietos gyventojai tik 
apie namus šiek tiek žemę pa
krapšto, kad galėtų truputį dar
žovių užsiauginti.

Nevvfoundlando gyventojai 
atrodo puslaukiniai. Jie yra la
bai nedrąsus ir, kalbedarrii su 
žmogumi, bijosi tiesiai į akis 
pažiūrėti. Gyvena jie beVeik vi
siškai nūo pasaulio atskirti,? 
laivas atplaukia ir sustoja uos-a 
te, tai kĄs tik gyVjis atbėga pa
sižiūrėti, kąįp ‘ponai” atrodb. 
Jiems tai tikiaS “dyvas,” nes 
jie tokių 'drabužių nedėvi, kai 
civiližttoti žmonės.

Tarp Vietos gyventojų nepa
stebėjau nė Viėfid, kuris butų 
stambus ir prakutęs. Beveik vi
si jie atrbdb sušitrūuk^, sudžiū
vę. Rėdėsi, kAd jiė jau kėliais 
dienas butų nieko nevatlgę.

Merginos dėvi marškones ko
jines ir savo plaukais perdaug 
nesirūpina. Veidų ir lupų jūs 
nedažo. Pudros taip pat nevar
toja. Iš viso jos labai naivios ir 
civilizacijos dar nesugadintos.

ftūniai—pragūrdi, be 
ndmį—-negerai

Vietos gyventojai negali tikė
tis jokios šviesesnės ateities, 
laimingesnio rytojaus. Niekė 
gero nėra Šiandien, nieko gero 
nebus ir rytėj. Gamta Čia visdi 
skurdi: nėra nei miriėraliriio si- 
liejatrs, nei geležies, nei arig- 
liėS; nei kitų turtų. VienaTiriis 
turtas — tai kietmedis, iš kimo 
yra popierius gaminamas. Yra 
tad kelios popieriaus dirbtuvės, 
kurios ir sudaro visą pramonę.

Sala priklauso anglijai. Na
meliai čia tokie, kaip Europos 
kaimuose. Jei kur ,yra šaligat
vis, tai jis iš fehtų sukaltas.

Sala yra “sausa.” Vadinasi, 
svaigaJai draūdžiatna pardavi
nėti. 'tiesa, viešbučiuosė gafimh 
alahs gaūti, bėt rėikiA mėfcėti 
taip*, taip aptiekėje: ketūriaš- 
dėšifihit čėritų už visai mažą bu
teliuką. žmogus turi būti labai 
jatT^Tštroškęs,” kad mokėtų 
taip brangiai už vieną kitą 
gurkšnį. "

Nors gyvenimas čia labai mo
notoniškas ir sunkus, bet vietos 
žmonės,- matyti, yra pasitenki
nę., Kitokio gyvenimo jie ne
trokšta. Vienas vyrukas mums 
pasakojo, kad buvęs j Montreal 
nuvykęs. Tačiau kiek laiko ten 
pagyvenęs, jis ir vėl grįžo nū- 
mo. Vadinasi, nepatiko. Girdi, 
iš šio miestelio (Corner Brook)

pigo’
savo

“Beik blogai, kad jo putos at
pigo dvigubai”, įsitūpė nettlari- 
dagūš:Wėčm§7 «V '

■v'- .

<iaw $
Lai ’ftfef gii-
ffiišM!” " A 

M

šfttfiš '1
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fetš atsitiko, ka'd staiga namų 
ū&te^iriiūš jytridejAi šį)Y^šti bė

VO ;

TėišŽfŪū: “kūlį)4! į^a- 
varde?” .

Tėisiamasis: “Kam v tamsta, 
pbriė tėiščjaū, iūėkąū ji,' j tik 
rii'ūdū šėrif pažįstąriii iri riiū nė 
bė b^rūią kartą šūšiHftkūriiė.”

Del HighbaH.. ;.
ar dėl tikro Straight
Whiskey Gėrimo . . i . /

Reikalaukit
“HILLS BEST” ar
“0I.D McGRAW”
Užsiftihdyk Sau šiandien...
Pasišauk Burfielė iš

A, A X VLIK 
yfšėšE'

TAVERNOSE
XMUTUAL liiilhll C0MFANU7

4707 SOUTH HALSTED ,ST. Ali Jotines jMRDS 0800
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NAUJIENOS
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NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos 
ijiŪįvaiHūtbK. ( : ,

RAtlJiĖSČiS iltidila daiiįMtišia žihitį iš CKi®^ 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso f>d- 
ša'Ūlib. , . -

NAUJIENŲ špccialų’š korėspohdėhtai praneša^ apie 
vištos įdomesnius įvykius ii* nuotykius' Lie
tuvėje.

SlAujlĖNdŠfc telpa daug sti-Ūipsnių bčgūričiaiš gy
veninio klausiinais, mokslinio' turinio raštų, 
ėileTaščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveiksiu ir 
atvaizdų. ....' s: '■■■ ' 7'.

• , ' į 'v - į ' -r"-‘ • ,

NAUJIENOS yra visuomenes organas — jūsų dien- 
ršatis, Todėj skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite bižriiėrius, kurie garsinasi NAUJĮE-

' NOSE. '■ . - . ■ ’

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CttlCAGO, ILLINOIS - < L

ŪSE _ Night and Morning I
^INE Piomdteačlean, Hedllhy Cdnditioii B

Dėl Ak’ū Sneržibtu ntrrt Saulės;' Vėjo, 7
K V R jMk arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mik’. 

rine. Jis Atgaivins-, Suramins,Pasmagins
Sale fdr Infant or Adult. At all Druggists. ]

i S. M. SKUDAS
718 \Vest 181)1 Street , Phone Monroė 3377 

I ..t ii W,.T'"     I .......... ii i ■ ihRi . ■w^w'w^i.i.nii4», ——b,   .į—,..w ‘ i -

LACHAWlCZ IR SŪNUS
2314 West 23r4 Plaėe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman i«70

--------------------./.r .7,/.z------- - —uxr

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wesferri Avė. Phoriė Virginia 0883

•“’čiū y M riėMiža priežasčių, 
kad kaHite bity# fre ;&i^yxaiš* 
ki^a;ūkinims. “Km Mm jų 
įpA tdktėš j^u vėišfės—viski 
šmulos? kitomis per; vėlai jie 

mas, kur tamsta nu rodei, n etų ■

atsakyti, iš at'ištdkr'A-

yra nieko blogo apie nesančius 

buvb
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Arti prie Wells Štretih

I / \tOOW' DiRĖKTORiUŠ ■'

John f. Eudeikis
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gfeMtjšiA „ifi feffižiibŠiA EttfiOJiiiio įstaiga

ArtB.ULAHCŠ^-
>r. . ą " ’• ' į' ' » ‘ •

1605-07 Sb. Herinitage Avi!. 
4447 South Fairfield Avenue
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T ' -r 1 > 4 Koplyčios visose
Kl ied i- Chičagos dalyse

klausykime riiAM Lietuvi'ų radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:06 VAI.* Vakarti iš W.; H. .F. C. stoties (1426 K.) — Pranešėjas 

« P, šALTlMlERAš. '
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i L aido tuvių Direktoriai
nariai

' OifeiŠtbSj t 1
Cicero J

Lietuvių I 
Laidotuvių ■ 
Direktorių I 

. - Asociacijos

. ............ .s. p. Mažėika
> 3319 Litųanica Avenue Phone Yrirds 1138
' 1 .... ' > ' , ....... ,• _■■■ .■■■..  ,

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572
. e. «'■?/. . «a v • ..... ________

. i* A. MASALSKIS
3$07 Litūariica Avenue Phone Boulevard 4139

, r A. PETKŪS • ’ ' .
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

■ «r":' •' ■ 1 - ■ ■ ' *>•■><;>"

' • • '< • A . ' ■ ;• i . „t;*..,. .

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

.......     ...... ........ ......... .........—— ——   ---- - --------- :----
_ i. J. ZOLP Phone Boul. 5203

Į(SW West 46’th Sti-eet Phone Boulevard 5566

!enia

fiiield'jiy1 ką ' M šį lakatą susi
galvojai veikti ?—“Nieko ypa- 
foriįd,. parašysiu vfėtiią ar porą 
laiškų, paskaitysiu, radiją pa
klausysiu ir t. t.”—“Na, jei 
jau priėjai ‘ir taip toliau’, tai 
nepamiršk ir friano ištrukusių 
škgų.

SĮi4įį, 3xi 
nu.

ANDAI ’
M- $27.00

vIbIj dydžių, TkėtV.
_ 3V2C 

KėtV.A ^eu. ——l%c 
KetV.. pėd. __ 3c

, visi) dydžių,

fitųka ..................... —....................  10c
MtiMi tos, ŠK ........

RoTėiis stokit popieriaus, 108 ket.
.. _ .v a.. . ----------- 80c

tSėtitaisLėš. vgfifc . mVd'&h pfcda ._____ 2Vac
80b gdl. ISvMipgs ir RlaūkiPfst, .

rtihloVdfe, PiAlėvb, vlsbkių ,
v spAivį , ......... .................... Š1.25

yaTio’s tofrYiIani stdvy, Stuka ......... $0.50 
maw (pvWstW61») ViRdkiAH, št. ?«.5O 

pfhuip mritfAf, $« vertfs
. JĮtlrtm ........... -........... — .... 11.75
Lftfh, gikdblbUl ..r.....1......^^.....— 150 

,NAu.n RAKAlQt>Xi , 
Miftfl&ito,-. vertes . $4.05
Srtdetmihtis kAii'ėhš Ir Matracas.
, l&tfib* . -Mr.....r.................................... $4.95

sttidid ė'oūchės sFėėfMml ;.
. >,..pigb'ė. "-Ą-h-J....... ....... ’ $16.95
dėriabsiA rtrtYiJa metalinė 16va,

VARTOTU LEN I'U 
iiiti mM: ė-cdt piiiplaji, 
»xb’s, ŽxTO’s, 2xl2’s, 6x8, 3x8. Eglinių 
lėiriė įrirtdihis ir purtlfienų, viskas 18. 360 
pėdų sandėlio, kuris Užgriuvo. Sfdlomė 
stf hiiė^tdlib, kad tik greičiau parduoti; 

siunaM© 1 Užmiesti.
, SEKMADIENIAIS ATDARA. s 

. I . .. -t, -.SW f',, fa x>* - a£. efciifjė* -11. - __

Mino
H'O./MfSrl FM 4G

-•Vr-n n"' T

Ambiilancė
' Patathdvi- 

K masDieną 
■ ir Naktį

.TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE. MIEStO 
DALYSE.
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Maskvos Meno Teatro žvaigždė

LEONID LEONIDOV 
(“Caro Jono Nuožmiojo” žvalgrždS VČliAu- 

sioj jo karakteristiko)) 

“G O B S E K” 
IŠ NERAMAUS BALZAO 

KLASINIO VĖIKaLO
Iri—šiaurės Polio' Lėkiky PričnifftM's 

, Maskvoj
SONOTONr. v«^b«« , arti Wabash

> prato kontrolių o j Amnte. \ i ’ 
Šiokioihls dienomis 11 vai. ryto iki 
vidhriYnkėld iki VAI. tfėt.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. ”

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) ........... ...... tonaė _
SMULKESNES J7.15

Tonas .......................
------------------------------------------ '

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli. .
3406 SOUTH
HALSTĘD ST. VVESTERN AVĖ 

.Yards 3468 t, 
t,',’ , ■ AC.

6921 SOUTH

Hemlock 5040
■ .. i 4. n >■

..'U .01^0 i ...„U,!,,',i > NU t V i'J

DUOKIT SAVO VAIKtj AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant fnokykj4 eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkovitz 

3505 SO. HALSTED . STREET 
1937 WĖST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.
• r V r v • , , y • ,________  * * ■<

Garsinkites “N-nose0

ADVOKATAI

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

st.• Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuč 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUK
Res. 6515 So. Ro'ckwėlĮ St.

Telephone: Rėpublic 9723

KL.JURGELIONIS
ADVOKATAS

1407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
, Room' , 1230

Ofiso Tėl. CENTRAL 1824
Namų Tek'—Hyde Park 3395

2510

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Manė 20 metų praktikavimėš, 
jusį garantavimas.

Optotaetfičally Akftį Silėėialistas
Palengvina akių .įtempimą, kuris 

esti priežastimi gdlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaišo 
trumparegystė ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose Atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandoj nuo 10 iki 8 vak 
Nędelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys ątitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. .

Ofisas ir Akcinių Dirbtuvė ' • 
. 756 West Š5th St.

< kampas Halsted Ši.
Valandos: nuo 10 iki 4, nud 6 iki 8 

Nedėliomis. pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
____ pjįau^ijosi Na'ljaL .

Phone Hemlock 2061 .
DR. JOSEPH KELLA

dentistAs
6558 So. Westefn Avė.

‘ • I'« #■■ ■ i < _ .t f »• ♦

« Pitone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22ftd Stfėėt 

, Vafečhdbsr mič 1—3 ir 7—8 j 
Seredojnįs ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avende 

Telefonas RepubHc 7868
,;.%,..C.7.-iąriWh t -VA

OfW Tė!. BtffiimfHl StflS

DR. BERTASH
Cor, of 35th and Halsted Šts. 

5f isO • valandos nuo 1-3 #ud 6:80-8:30 
RėŽ« 4910’sO? jSi?HIgTn rBttD.

Tek Kenwood 5107
---------------------- ----------- ■ .................   ■■ ■■ . ■ ' 1

Ofiso Tel. Virginia 0036 
KeitfdeAte Tel. BEVERLY 8244 

DU. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valahdds: 

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

8939 SOUTrf CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nėdčlioj pagal sutartį.

—• -.r-r ,r, ryLri.Mi"‘T -s__

DR. L E MAKARAS
10758 S* Michigan Avė, 

RoSELAND—CHtCACJOj • ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277

. . . - -

A. Mtmtvid, M. D
2400 WEST MAD1SON STREET.

Vai. 1 fki 3 tio pietų, 6 iki 8 vak.
Tek Seeley 7330 ... t;

Namų telefonas Brūnsvridk 0597

I)r. A. J* Skunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REŽlbEKClJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

''i-' i " -Phtine Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
----------- - ■ ■ ,-i^.
Kiti Lietuviai Daktarai___

Doctor Mahikas
PHVSiCiA^-SURGfeON 

4076 Aicher AVenae
1 Tel. Vigipia 1116 

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

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bris nūo 10 iki 12 r.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir ^Rezidencija

CHICAGO, ill. .
, , r-iT!.. ■»

KITATAtldAI
DR.HERZMAN

JŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

mėtus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. _

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrį, moterų if Vaikų p&fc'ai' naujau
sius metodus X-Ray Ir kitokius ele- 
tros prietaisus. » i K

Otišas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., ifettiH Morgan ŠL

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

Tėl. tanai 3116
Rezįdencfjės telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Šegal
OFIŠĄŠ

4729 Šo. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGOį ILL.
OFISO -VALANDOS:

Nud 10 iki 12 vai. ryto, nux) Iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MtDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Matiričė Kahii
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

6tiso vafahŪoi: ..
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 9 po jitetų

7 jNedČl.jiuo 40. iki 12 .
fcež. Tetėplionė pLaZA 2400
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Sex Crimes—An Ounce of 
Prevention

Cannoiu Instead of Butter 
Revolt in the Scuth

Sex Crimes—An Ounce of 
Prevention

In sex and other crimes an 
ounce of prevention is worth 
a ton of preachment and blind 
vengeancę—the futile reme- 
dies that we usually apply to 
such offenses. If we are civi- 
lized and rational, capable of 
reasoning from cause to effect, 
able to work out. a good pro- 
gram for handling criminals 
and preventing crime, we vvill 
stop being satisfied vvith lock- 
ing the garage door after the 
ear has been stolen. We will 
not allow more than a hundred 
sex crimes to . take place in 
Chicago in less than eight 
months, then assume that we 
have righted the matter 
jy getting hito a blaze of pas- 
jion which soon būrus itself 
>ut. If we are wise, we will 
:>revent sex crimes.

i

When heads of varioim or- 
janizations in Chicago demand 
iction off Mayor Kelly, they 
irę right. Certainly the police 
lepartment, so heroic against 
jeaceful, unarmed strikers, so 
lelpless against sex criminals, 
leeds some stirring up. Būt 
landfing sex offenders and pre- 
renting sex crimes constitute 
i problem far beyond the abi- 
ity of the police to solve.

To begin with, as Magistrate 
^.nna Kross of Nevv York says, 
nost judges can detect poten- 
ial sex criminals before they 
trike. These men and boys 
hould be held by the magis- 
rates, įor«cąr^ful ^exa^nin^ioja 
>y sočiai workers; physiėians, 
md psychiatrists. Then, if the 
•ffenders need treatment in a 
lospital or the feeble-minded 
•r for the insane, they should 
>e sent to such an institution 
md should be kept there under 
ndeterminate sentence until 
hey can be released with safe- 
y.

Education and recreation, 
oo, ha ve a part to play by gi v- 
ng potential sex criminals, es- 
lecially boys, the training they 
leed to fit them to earn a 
iving, to keep them occupied 
md satisfied.

When politicians start to 
ilunder a school system, the 
Iragon’s teeth of crime are 
;own vvith a lavish hand. If 
h>hn Ardelean, for instance, 
tad been interested in school 
vork or in sane recreation, he 
vould have had his mind on 
lomething besides attackįng a 
Lyeared giri. If his teachers 
tad not been so badly over 
vorked vvith bigg classes and 
i heavy teaching schedule, 
hese teachers would have had 
ime to have gotten him in- 
erested in a debate, dramatic, 
>r camera club; in a summer 
>aseball team, or in a hiking 
rrotrp.
' Crimes, whether sex or oth- 

;rwise, are the result of our 
jočiai and economic, our moral 
md intellectual life. First to 
:urb then to prevent sex crimes 
neans raising the tone of our 
vhole life. For it is very sig- 
lificant that Chicago, which 
n education, in governiftent, 
ind in somė other aspects of 
jivic life, ranks near the foot 
>f American cities, stands near 
the top in sex and other crimes.

Incįdentally, when Chicago 
police cold-bloodedly shąot 
peaceful, unarmed strikers, 
:an we be greatly surprised 
that other Chicagoans attack 
and murder women?

UŽ SLAUGĘ MAURAMS — Anita Ųoyo, 17 metų is
pane, kuri pabėgo iš namų Moroke ir atvyko Ispanijon 
su maurais, pagelbėti sukilėliams laimėti karų prieš Is
panijos valdžių. Mergina' tarnauja maurų pulke už 
slauge. Acme Photo

graduated 90,000 new specia- the eyes of the historian, may 
lists, of whom 22,120 are min- be one of the chief milestones 
ing and Chemical, electrical andHn the revolt of the ‘South ag- \ y . ? “ n. _ i * ___building engineers. '

'Two thotisand years ugo Ju- 
hus Gaesar saicl that an army 
travels on its belly. Liddell 
Hart, noted • British authority 
on the techniąųe of war, points 
Dut that today the inereasing 
mechanization ųf war gives 
m advaptrige’to the ria.tion that 
emphasižes education particu- 
larly scientific training, rą- 
thef than to the,1 country that 
stresses mere drill and ręgi- 
mentation. n

■ ■ •

If Caesar and Liddell Hart 
are right, maybe Hitler, hi- 
steacį of building a *'might war 
powdr, is merely constructing1 
a.’. sėowling, strawman desįo- 
tism? which wil collapse before 
a vigorous, well-fed, and W&1- 
educąted democracy as Goli- 
a.th fell before pavid, shepher 
boy of Judea. r ;

<• V ’ *

For in the long run, as: the 
pen is mightier than the sword, 
so butter may prove more 
powerful than cannon.

ainst the old confederacy tha.£ 
has opposed judicial ręform, 
ląbor reform, federal housing, 
and that has waved the “bloody <* - i
shirt” of race prejudice when- 
ever^its control wąs endanger- 
ed.

Likę all revolts, this politi
kai one in -the South has been 
growing for years. . Brought 
s.haiįply to the front with the 
meteoric rise of Huey Long in 
Ębųisiaha that revolt dropped 
from the front page with his 
assassination. Būt f.n practi- 
cally every Southern statė the 
‘(old guard of Democracy” has 
been challenged by younger 
and more liberdl men, who al- 
ready form a strorig, genuinely 
liberal grpup - iu Washington

backing the New Deal. Cap,- 
tainęd by their strongest mem- 
ber, Hugo Black, this group 
includes such men as Reynolds 
of North Carolina, Russell of 
Georgia, Pepper of Florida, El- 
lender of Louisiana, and Mau- 
ry Maverick of Tcxas.

Black’s elevation to the su- 
preme bench is Roosevelt’s ah- 
swer to the Southern die-hards 
for helping kili his court re- 
fofm bill. The decisive defeat 
in the recent Virginia primą-’ 
ries of the reactionary GJass- 
Byrd machine by New Dea 
candidates shows how strong 
is the political revolt in the 
South. For as in Jackson’s 
time, Southern die-hards are 
going down before the revolt 
that is giving political control 
to younger, more liberal lea- 
ders. '

WilliamA.Lewis
Nori Jus Pamatyti

PRIE

4716 S. Ashland Aye.
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 . DIENĄ

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

and energy in window-dressing Destruction of democracy in 
their Queen Ann fronts and 
vvill give more thought and ef- 
fort to cleaning up their Mary 
Ann backs of slums and po- 
verty and ignorance, then those 
cities vvill have taken a 
step tovvard eurbing and 
venting sex crimes.

long 
pre-

Cannon Instead of Butter
“Cannon instead of butter”, 

basic principle of nazi Germa
ny, delivers Mr. John Citizen 
bound and gagged into the

that country should give Hitler 
two" things: Control of rich ore 
minės ‘ in northwest Spain to 
ūse for his armament program, 
and a greatly. weakened France, 
whose hands will be tied be- 
cause she mušt guard her Sou
thern border against the thrust 
of the fascist dagger in her 
back.

In Germany itself, Hitleris 
cannon-instead-.of-butter policy 
means steadily growing depri- 
vations for the people. Even 

shortage of good 
the traveller. With 
luxury, synthetič 

tastes likę rain
is charged, for by

Revolt in the South
Southern die-hards likę Pat 

Harrison and Carter Gilass are 
štili groggy from the povverfui 
right to the jaw when Roose- 
velt put Senator liūgo Black 
Into the supremė court seat 
vacated by stand-pat Van De- 
vanter. That appointment, in1

Saukit calumet 0909^
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY/Not Ine. -

10 WestT8th; Street. Ltatk'
Ir musų patyręs inžiniėrius < 
atvažiuos j jūsų: namus ir- Ljjtfj | fBRn | |Į 
suteiks DYKAI apskaičiavi- j Iflmfi Į I
mą dėl naujų apšildymo rei- ImR y Į j InĮ I 
kmenų (plant), garu arba ||PWnnWnTi j 
karštu vandeniu šildomą. ll I
NEREIKIA PINIGŲ IMO- Dfflj I ffll
KĖTI — 36 MĖNESIAI Iš- | ffl! į 1 11 j į į į Į Į

• MOKĖJIMUI—ŽEMA ||ffl j I i IĮ11||
PALŪKANŲ KAINA. [II1II |[ | j | I |||||Į1

40UNING STAR KLIITBO VAL- 
)YBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tenas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2000 Čoncord Place; Užrašu rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Mpyne 
St. Tek Spaųlding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogėm. 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tek SpauldiiTg’ 3180; Pagal
bininkas— Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tek Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Mila^evi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierįus 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Ąve. — Rašt. M. 
Chepul.

Atdara vakarais iki 7 vai. | 
Nedeliomis iki 1 v. dieną Į

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

EVergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247.Beach Avė.; A. Zillius—ką- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka. 3222 Pierce Av.

■n

. i . „ ,. itoday, thehands of a small, reactionary; f , „frikpq 
group, headed.by Hitler. This>butter 
group is striving to make Ger
many strong for war by buil- 
ding up a mighty military m 
chine and at the
rendering Germany independent 
of imports of basic commodi- 
ties.

The object of this group, of is hą.ving its effect. "Pale, and 
course, is to smash Czecho- sallow-faced young men drill 
slovakia, then over that con- exactly as the book and the 
ųuered democracy to grab the sergeant tell 
rich granaries and ore depo- those youth Jack the vim and 
sits of the1 Ukraine and the Ur- energy that win battles. On 
als. In preparątion for this į the streets, one sees pallid fa-
eastwa.rd drive, the 1937 ver-ices, cheap j clothes,- sad and 
sion of Germany’s ‘’Drarig nachĮserious looks. German boys arę 
Osten” (Urge- toward the East), deserting
Hitler is backing butchėr Fran- for polities. Soviet. umversitiesj 
co against republican Spain. on the other

a.
bread that
soured hay
the portion, while the tough, 

šame time sįrjngy meat sėlis at a price
• that would turii American
j housevvivcs into vegetarians.
■ “Cąnnpn instead^ of bijtier’r

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

Ukockis. 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoškų*, 
6522 So. Rockweil St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanąitis, 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. 
Jodeiko, 4512 Sq. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas YuškSnas. 2547 W. 
45th ,St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So- Hermįtage avė.; maršal
kų—Stasys Vaitekaitis, 3508 We..t 

<■ 61št-^tu Susirinkimai huną kas pir- 
, hids nedėldienis kiekvieno mčne- 

’i sip 2 vąl. po pietų. Antano F.
Czcsnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

them , toojbut

technical training

hand, in 1937

GARANTUOTI
—-------*- VARTOTI BOILERIAI
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste,. Specialus mokesčių dydžiai

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKE STREET MONROĖ 3387-88

-CMBSBB?’ 

ant materiolo pilnam šildytuvų , 
įrenginiui. DYKAI APKAINAVI-;
MAS. ■ •• . < ‘

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius X|
MUSV NARIAI GAVO .. ..............  "G

x Dėl informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite .
CANAL 8500

LITHUĄNIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

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

.¥o*oZ.

SKOMAM
excels in/
SENSACINė ekonomija . . . Ne vien Žema—Pitmoji—Kaina plūs 
Mažos Operacijų-Išlaidos, bet didesnė refrigeracijos įtalpa ir grei
tesnė sušaldymo pajėga, kas iškarto veikia visur ... Nuostabus 
gražumas ... Moderno stiliaus triumfas ... Neapsakomas patogu
mas ... visų tai turi tiktai Crosley Shelvador... pasaulio didžiau
sias refrigeracijos patogumas;
Pahiatykit naujų įdirbtų termometrų . 8-point temperatūros kontrolę ir kitus 
ypatingus paskutines minutės * Shelvador savybes. Tai šios dienos geriausias pirki
nys. , V . - x

.■ ‘ \ ‘ -'..J . •/ v'.“*'' ■ . V. ■ ■ •
A

Ir Budrikas duoda jums didelę nuolaidų taip, kad jums apsimoka dabar pirkti, nes žie
mų ir pavasarį bus daug brangiau. Pasinaudokite dar žemomis kainomis ir lengvais 
išmokėjimais, taip pigiai, liaip $1.25 į savaitę.

Jos.F.Budrik
3417 South Halsted Street 3409 South

TEL. BOULEVARD 7010
Street

WCFL—970 kil., žymus nedęlinis programas HUo 7:30 iki 8 vai. vak.
WAAF—920 kil., kaip 5 vai. panedėliais ir pėtnyčiomis.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEI/ 
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. Washtenąw 
Avė., tek Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnli<, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkž; Leonas 

; Klimavičia, 2534 W. 46th St. —
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strjkol, 
4645 So. Ashland Avė., tek BoU- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., fel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys 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. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokahis, 3116 So. 
Halsted St. — KoYpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St.. Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo U vai. i$ 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. 
BA LAKAS—nut. rafct.', 1482 So. 
50th Court, Cicero. Iii. J. Balakas, 
Jr.r—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. JenuŠauskas —ka
steriąs, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eriš Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 Soį Fairfield Avė., 
Chicago, UI.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So;' Paulina St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J.KKeturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA;

Pirmininkas—F. Aušra; Pagalbi
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro* 

(tokolų raštininkas — S. Wernią, 
6804 Perrv Avė.; P-nia Stewart, 

’ 5948; Finansų raštininkė: Anna
Alleliunienė; Pagalbininkė—Jose- 
phine Yu$kienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edvvard BĮ urnas; Kasierius—Jus-
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GENEROLAS NAGEVIČIUS PIETŲ AMERI 
KOS LIETUVIU TARPE Kaip elgiasi LietU- 

. vos kunigai
TELŠIAI — Telšių miešto 

gyventojas pil. A. B-na« norė
jo pakrikštyti savo naujagi
mę dukrelę. Krikštatėviais bū
ti pakvietė pil. K-kus. Liepos 
mėnesio 18 dieną krikštatė
viai pasiėmę s_u savimi A. B-o 
kūdikį nuvyko su juo į Telšių 
patapijinę bažnyčią. Tuo me
tu paties bažnyčios klebono 
nebuvo, o rado tik tos bažny
čios vikarą.

Surašius zakristijoje krikšto 
metrikus ir atlikus kitus susi
jusius su krikštu formalumus, 
krikštatėvis K. paklausė vika
ro, Uiek. jam reikėsią mokėti 
už krikštą. Vikaras atsakė, 
kad tris litus. Tada K. atsąkė, 
kad jis esąs paprastas netur
tingas darbininkas ir

— ■ , .1 I.    

(Mūšų specialaus korėšpbridehto Urugvajuje)
jos (įūrbiriinkuš politiškai ir 
ekonomiškai butą ėftię daug 
laiko, tai buvo sūtrtanyta, kad 
jie rinįęty sk'vo 'atstovus > dirb
tuvėse ir kąd tįe ątstoVąi pas
kui sueįtų į daiktą pasitarti. Iš 
to ir atstovų
tačyba” (arba “soviet”).
\ . * .■ ■' ' ' '■ "■ 1 \ 
j Leninas , ne tik neprisidėj o 
prie šitų t^bų orgahįz'a'vimO, 
bet jisai būvo joms priešingas 
|r bolševikai ilgą laiką tarybas 
boikotavo.

Leninas lioVeši priešinęsis 
darbininkų

....-----   8c
......_   18c 

...................... __ 75c
j Valstijose, ne Chicagoj,

paštu:
Metams ..............*......   $5.00
Pusei metų —........................ j 2.75
Trims mėnesiams  ...........— 1.50
Dviem menesiams ..................  1.00
Vienam mėnesiui _____ ...----- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
. (Atpiginta)
Metams ............    $8.00
Pusei metų 4.Q0
Trims mėnesiams ;........ . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu šu užsakymu.

, ' /> ■

SSRS ir Japonijos-Kinijos karas

Subscription Bates: 
$8.00 per year inCąpada 
$5.00 pęę year outside of < 
$0.00 Jier. year in Chicago 
3c per copy'

Entered as. Second < 
March 7tM 1014 at ,the 
of Chicago, 111. under 
March 3rd 1879.

Class Mattel* 
Pošt Office 
ihe act 6i

J f I • A J ' Ii'*1

Triimpi gen. Nagevičiaus bio
grafijos bruožai, f ■ ■"

... L: : . ' , /
Generolas Stagevičius yra 

popūlidflis Liėtuvos žiUbiiiiį 
t&rpe kabio , drčKebio^as; yyį- 
rįAūsiĄš Lietuvos armijos gy-

jas ir kp'

Naujienos c 
setimadienius. 
įrov«. 1739 S. 
BĮ. Telefonas

Leidžia Naujienų Beh- 
. jlalsted St., Chicago, 

tanai 8500.

Didžioji Britanija ir šiAųrės Amerika nepadeda Ki
nijai, kurią užpuolė japonė. Bet to buvot galima tikėtis. 
JUriįtlnės Valstijos yra htįsivylusios savo dalyvavimu 
Pasaulio^ kare ir još dabar į svetimus kivirčus kištis rie- sri ’ ■ ' ' ' * \notų ,

Angliją taip pat nėra Jinkilši JtdtĮątiti už svetimus 
reikalus. Ji nepavartojo ginkiiidlbs įdreš Italiją, 
ktibriiėi si plėšė etiopiį ženię, ir ji Hešjiintl jUKįij griež- 
teštiiy priemonių sustabdyti itūliį ir voklėČiU intervenci
ją Ispanijoje. *

Bet yra dar trečia didele valstybė; liirinti svdrfjių 
interesų Tolimuose Rytuose, tai — Sovietų Sąjunga. 
Jos sienos Azijoje prieina prie Kinų teritorijos. Kaip 
artimiausias Kinijos kaimynas, Sovietų Sąjunga galėtų 
labai daūg padėti tai nelaimingai, japonų užpultai tau
tai. . : . .L v.u ,t

Bet SSRS kinams nepadeda ir. nežada p’ad&ti. Prie
šingai, atvejų atvejais jos atsakoipiiigi įiolitikUi ir šiau
dą darė pareiškimus, iš kurių gnilmtį šti|>i;Ašti, 08. So
vietų respublika šitame japonų-ldHų kbnfliktė hori biiti 
absolitičiūi neitrali. 4 '

Tai £r# pusėtinai nuostabi pblilika, atšiihįntis, Had 
Rtišijos bolševikai per metų metiis vaidino ypatingi Ki
nijos “globėjų” rolę. Visi atsimeriA; kaiįi Kinijos prplė- 
tariatui anąmet rinko auka£ net Amerikos lietuviai Ko
munistai ir kitų tautų kdmUništihėš organizacijos. Bfet 
niekuomet Kinijos liaudžiai nebuvd taip reikaliriga pa- 
gelba, kaip šioje valandojb.

Be to,, visi, žino, kaip kdrštAl. .koihdhiši^i^agitavb, ir 
tebeagituoja už tai, kad Eraneuzija ir Anglija pavarto
tų ginkluotą jėgą prieš Italijos ir Vpkiėtijbš f Asilus, 
kurie Užpuolė Ispanijos rešpubiik^.. Kūi KbpitjHištAttiš 
buvo nurbdoriia, kodėl gi komuiiistiiiė Sovietų Rusijoj 
Valdžia nesuteikia ginkluotės pdgelbos Isp'aHijės vyriau
sybei, tai jie atsakydavo, kad Rusijai1 per toli siųsti sA- 
vd armiją, karo laivyną arbk abroplanus į., Ispaniją. ,Ot, 
girdi, FrancUzijds padėtis visai kitokia: ji Ispanijos kai
mynas, ir ji galėtų, jeigu tik nbretų, Ispaniją išgblbeti.

Akivaizdoje šitokio komunistų nusistatymo, rėikia 
stbb'ėtis, kodėl dabar sovietų Saldžia rarikds stirietūs 
žiuri, kaip JAponįjoS militaristai skerdžia kiniėfeius.

Dabar bolševikai negdli teisintis, kad jifems' ppr t8- 
li siųšti pageltą. Kidija čia pat po SŠĖS šonu. Tolimuo
se Rytuose sovietų valdžia laikė rdid$šiĮė arpiij^; nbgii 
kad yra visa Japonijos armija./ M^SkvA ndbįAtoŠ Stel
bia, kad sovietų , kareiviai esą pdikiai iŠlavliili it Spgiiik- 
ludti; o jį dvAšta esanti stipresnė, negu bet kurios ka
pitalistiškos arba fašistiškos valdžios armijos. Taigi At
rodo, kad, jeigu. bėlševikai pasiųstų savo raudonuosius 
pulkus į .talką kiniečiams, tai japonai kaip bematant 
butų nušluoti. h •

Bet sovietų valdžia neiha įt pageltą Kihijon. Sovie
tų spauda nuolatos kartoja, kad japonai turį respektuo
ti SSRS teritoriją ir draugingos sovietams Mongolų7 
Lidūdies Rešpublikoš žemę — vadinasi, jeigu japonai į 
tas žemes nelįs, tai bolševikai japonų neužkabins. O ki
niečius japonai tegu smaugia!

Kodėl Maskvą šitaip nušiteiktisi^ Ab jai . nesvarbu 
užpultos taftos likimas — Ar ji bijdsi jApobįt?Ar ji bijosi j&poKįį?

D-ro J. šliupo pa
skaita Klaipėdoje
Klaipėda—Klaipėdoje “Vik

torijos” viešbučio didžioje salė
je liepos 25 d. Laisvamanių ė- 
tinės kultūros draugijos Klai
pėdos skyrius suruošė paskaitą 
temą: “žmogaus gyvenimo už
duotis ir pareiga.” Salė prisi- 
rifiko ^pilnutėlė žmoriių. Ant^d 
tiek žmonių į salę nebetilpo. 
Paskaitą laikė d-raš J., šliupas. 
Jis skaitė labai vaizdžiai ir 
kiekvienam supratitamai. Ji 
buvo išklausyta didėliu susidb-

jnėjimu. Retai atsitinka, kad 
paskaitos atvyksta klausytis 
toks dids žmonių skaičius. Dau
gelį, be abejo, j pąskaitą atve
dė noras pamatyti tą kovo
toją, kuris visą saVo gyvėji
mą praleido d,ei derriokratiškū- 
no ir lieiiivybėSj Ję ^skAita 
rgi dvelkė demokratiškumu ir 

lietuvybe. Jis ją paįvairino pa
vyzdžiais iŠ savo pergyvenimų. 
Be to, kiekvieną ginčytą reiški
nį įrodydavo moksliškai. To
kios paskaitos rėikėtiį ruošti 
dažniau4 nes ši pirmoji parodė; 
kad j mis visuomenėje susido
mėjimas yra didėlis.

sako 
kad

IŠKĖTĖ DAR 70 TRbCKlSTV 
l ' 4. <

Thomas’o, kontroliuojama So
cialistų partija New Yorke iš
metė dūr 7(j narių, apkaltintų 
dėl “trockizmb”. Pirmiau tartie 
pačiame mieste buvo išmesita 52 
trockistai. \

New Yorko Sociąbštiį parti
jos skyriaus sekretorius Jack 
Altman sako, kad tie trockistai 
pirmiaus buvo Workers’ parti
jos nariai. Thomas’o organiza
cija juos prieine, gavusi iš jų 
įiasižadėjirtią, kad jie atliks sa
vo pareigas, kaipo Socialistų 
partijos nariai, ir laikysis par
tijos nūtarimų._

“Jie yrą pašalinti”, 
Altman, “tiktai dėl jto
buvo įrūdyta, jbgei jie yra 
atsidavę Ketvirtam interna
cionalui bei Trockini ir jų 
ypatingos fųšies komuniž^ 
mui, o ne tai polilihei parti
jai, kurioje jie būvo nariai, 
ir šocializinui.”
Altnian nūfbdd; kį® trockls- 

tus Socialistų pa^tijA, rriętk lau
kan ir CaiifOrnijbjė; kųi* iiabio- 
nalis komitetas suspendavo par
tijos čarterj. Taip į)At; ęšA, kuo 
trockistų apsivalė ir kitų šAlių 
gocialistų organizacijos: Frūn- 
euzijos socialistų partija, žydų 
Bundas Lenkijoj ė, Nepriklauso
moji Darbo partija, Anglijoje ir 
įšįidnijdš P, O.* U' M. tbiaČKšis- 
tinė vienybes partija).

Torriasietis Altmab prišiįiažįš- 
ta, kad į partiją buvo įrųrtiti 
aiškiai. trockištinėš organizaci
jos . (Workers’ partijoj)’ nariai 
~ tuo pačiįl aiįu, kai 
Thomas ir ki Ji SodialiŠR 
jos sĮiįąi mete raūk i| partijos 
dėmokratinib gbėialižinb Šaliriiii- 
kiiš —. OiiėAl’ą; AValdriianą ir 
k. DabAr 1 p^tyA,' thornašiėČiai 
kratOši trbekištų.

LENtlsfb “^ĖDtViiAŠ” ’,

Sovietų spaudą pAžyhiėjo, 
kaip di4elj istorišką įvykį,. tų 
faktą, kad prieš 20 jtiėtij lūiko 
velįbniš Lėhinaš-tlljAitpyaš M; 
rasė brošiūrą , Apie valštybį., ir 
fevbjiūciją.' Maskvos oficiozus 
pamėgdžiodami; ir kitų Šaliiį 
koftiuhištų laikraščiai, pasakoja 
sa'Vo skaitytojanlš apie it< “ge
niališką” Lėniiip veikalą.

Ką gi. tokio įdomaus bolševi
kų Šventasis toje savū knygelė
je išdėstė? Jisai ^ėėši Atstei- 
gęs Markso-Ėhgelšd nioKŠlą’ 
apie vAlst^bę, , paskelbdamas, 
kad darbiiįinkų klasė turi bur
žuazinį Bv’kBtyb'ės tdašiną” 
“sulaužyM” įr; jfe; Viėidjė; 
įkurti" “proletariato dįfcltafįjrą”.

Anot kdftiuništiškij lakštinga
lų, Leninas ne tik atgaivino 
“tikrąjk”\ Markso idėją apie 
valstybė; bei įb tiūrodė, kad 
“proletariato diktatūra’*’ turinti 
bpt įvykinta gdviėių i'Orinibjė; 
O Mūoš “geriiališkuš” Lenino 
išradimus dar papildęs Stalinas, 
kuris davei Sovietų Rusijai “de
mokratiškiausią pasaulyje” kon
stituciją.

žmonės, kurie šitaip kalba, 
yH Arba tani4dbiiM-ignbfantūl; 
arba jiė Spekuliuoja šdvo pase
kėją tamsirtritl.'

Višiį-pirinA; įėli'iiįtįš ne “iš
rado” sovietus, bet tik juosius 
sugadino ir/ pAyėrtė hiekaišJ 
Sovietus {darbininkų tarybas) 
Rusijoje ėmė piiniiaūšia orga
nizuoti social-demokratai men
ševikai, socialistai rėvdliūcionie- 
riai ir nepartiniai socialistai. 
Jie' buvo * steigi'ąmi pirmosios 
Kusi jos revoliucijos mėtų 
(1905 m.)i ne dėl to, kad sovie

tai yra kokia ten “ąukštesnė” 
arba “kilnesnė” organizacijos 
forma, negu politine partija 
arpa profesine sąjunga, bet tik 
dėl to,, kad Rusijos .darbininkai 
buvo nesusipratę ir neorgani
zuoti.

Kadangi suorganizuoti Rusi-

įimti

pti” ir; j&; 'vibibjb; 
prbfetariaio difetafur

taryborris tiktai 
1917 m. kai jos pasidarė to
kios populiariŠkos, kad ftebsbii- 
vd gailiną. -darbininkų rttasių Su
laikyti nūp dalyvavimo tarybo
se. Rudenyje 1917 m. Leninas 
su Trockiu padare ginkluotą 
perversrhą Rusijoje ir, pasigrd- 
bęs ginklūptą jėgą į savo rah- 
"kas, laipiėjo tarybose (soviė- 
tuose) z kontrolę. Kai Leninas 
pavertė sovietus savo įnagiu, 
tai thomet jisai ėmė skelbti, 
kad “proletariato diktatūra” 
turi bųt ‘įvykinta “sovietų val
džios formoje”!

■ . ' • '

Komunistai pučia' durnus į 
akis publikai, sakydami, kad 
Leninas padarė taip, kaip pata
rė daryti Marksas, būtent, “su
laužė biurokra'tiniai-militarinę 
masinu” ir įsteigė darbininkų 
laidžią. Tai gryniausias melas. 
Lenltiūs ir Trockis, padarę 1917 
pi. pėrversmą, sunaikino demo
kratinę revoliucinę vyriąusvbę, 
kiiri turėjo dartiininkų Atstovų 
tdfybų pritarinią, ir vietoje ’ši- 
to^ 'dėj^ęki-ahrieš. vyriausybės 
įsfeigę. biųrokratiškai-miiitariš- 
Jcą priespaudos mašiną, parėin- 
U kruvinu,; ;tėrdįni; Tik dūr- 
niams akiąJj;apmohyti, jisai tą 
kruviną despotizmo aparatą pa
vadino '‘sovietų valdžia”;

• y ^L. ■ •. . ■ . -

(Bet Stalinas šiandie jau ir tą 
humbugiŠką ’ “sovietinę formą” 
naikina. Šovietiį va^žik’ pagal 
Lenino konstituciją; buvo šū- 
dardihąą iš' atstovų, renkamų 
nuo lubinų ii* profesijų. Tuo 
tarpu naujoji' Stalinė kdnstitu- 
cija‘ paHajrko,' &d atstojai tū- 
iįl Biįt rėhkdmi nuo geografinių 
dištrikių.

l'bkįti budu pats Stalilias, ku
ris laiko save Lenino įpėdiniu, 
išmetė ią “geniališką” Lenino 
išradimą į sąšlavyną!

dylojąš, Kjtd MuŽiėjatiš kiifė- 
jąš ir kovotojas už Lietuvos 
neptikįdii^oniybęj kiiri šįari- 
diėh Liėtiįvpš žitipiiems tėra 
tįk teritPfialiįjė, tieprikiaušo- 
mybe, riės kiiitiirin.ę, įfolilibę 
ir spaudos nepri-klausomybę 
dabai* Liėttiybje ^tijį tik Ibu- 
tiiiniktr biija^ ijįktąiiiibš ap- 
dovanota visokiausiomis pri
vilegijomis; kurįomis mgsų 
tautos žmonės tapo suskaldyti 
į “stiniiš ir posūnius.”

Prieš 32 metus Nagevičius 
studijavo Peterburgo Karo Me
dicinos Akademijoje, kur jis 
įsigijo karo laivyno gydytojo 
laipsnį. Studentaudamas Na
gevičius veikė revoliucionie
rių eilėse, 1905 m. revoliucijos 
metu agituodamas Lietuvos 

’lįaudį. sukilti prieš caro vald
žią. Ębagif ūbdamas Žemaiti
joje (Gimęss Kretingos, apskri
tyje) Nagevičius patenka į ca
ro žandarų rankas,, kurios jį 
nutempė į Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjimą. Bet areštas 
Nagevičiaus neišgązdina, jis 
ištrukęsz iš katorgos vėl aktin
gai dalyvauja Liėtuvos nepri
klausomybės kovų idarbe, raši
nėdamas lietuviškiems laik
raščiams ir tt. Tarnaudamas 
gydytoju rusų karo/laive, ap
lanko Šiaurinę Ameriką ir ki
tus pasaulio kraštus.

Gen. Nageviciaus politinės vei
klos charakteringas bruožas.

Susikūrus Lietuvai, Nagevi
čius dalyvauja politikoje, dirb
damas ! Buržuaziniai demokra
tiškos respublikos griovimo 
dąrlįą. 1926 m. man tebetar
naujant Lietuvos kariuomenė
je, gen. Nagevičius kartu su 
lenkų legione tarnavusiu gen. 
Plechavičium važinėja politi
niais tikslais po karininkų 
klubus, ragihdąnjas juos nu
versti demokratišką, Lietuvos 
piliečių išrinktą valdžią, ir 
vietoj jos pastatyti menkos 
šlovės asipenį — Antaną Sme
toną. Aukštų.„algų tykojanti 
karininkai 1926 m. gruodžio 
17. .d. nuverčia^ Dr. K. Griniaus 
teisėtą valdžftį, ir jo vietoje 
pastato A. Smetoną “amžinu 
prezidentu,” tūkstančius su
grudo į . kalėjimus, lukštahi- 
ęiųs., išvijo Basus į svetingus 
kraštus, iššaukė Lietuvoje ke
lis kruvinus liaudies sukili
mus, uždraudė visas diktato
riaus sektai nenaudingas lie
tuvių ( organizacijas, persekio
ja lietuvių spaudą, išugdė

AM šMino
50% pasėliiį

šiAbf iM — vii. 22 Į. RadI- 
vilioškio vi. Vismontųį Liaii- 
diškių, Aukštelkų ir kituose 
gretimuose kaimuose siautė „ 
didele audra, sunaikinusi čia žiaurios aristokratijos kaurą,’ 
aį)ie 50% pasėlių. priveisė šimtus iždo vagiį; ku-

Lloyd George, buvęs Anglijos“UGNIAGESYS” 4^ Lloyd George, buvęs Anglijos 
minislerių pirmininkas,’ atsidūrė gaisrininko rolėje, kai 
jo dvaro miškuose, prie Ghurt, Anglijoj kilo gaisras. Jis 
yrir pasitraukęs iš aktyvaus darbo• politikoje, bet rašo £t- 
siminilnus ir straipsnius spaudai. Acme Photo

jo dvaro miškuose, prie Chūrt, Anglijoj kilo gaisras. Jis

Acme Photo

nė lieiuviūs, skaudžiai! baud
žia negu liitlefininkuš ir tt. ir 
t t. _ _ -

Kaip caro žaiidAiai yilko į 
kalėjimą st u d. Vladą Nagevi
čių, taijy šiaridiėh, diktatoriaus 
A. .Smetonos žūhdArąį velka į 
kalėįinluš Lietuvės iliidėntus, 
jntėngeritūš, iąikraŠČiį redak
torius, savahbrįūš, ūkininkus, 
valstiečius ir daržininkus 1

. Jėįgu LietuvOš tikiąi par- 
iliidėahii žydams iš Varžytinių, 
, ėigii Alintai ūkinihkiį Nepri- 
klaiišbmdj Liėtiivbj liėka be 
ūkio ir be žagres, jeigd jLietū- 
vbš jaunuomenei neleidžiania 
kultūringai praleisti liuoslai- 
kiūs, jeigu Lietilvos socialde
mokratai, kurie patys pirmieji 
guldė savo galvą už Lietuvos 
nepriklausomybę, dabar Lie
tuvoje yra sukimšti į kalėji
mus ir išvyti iš Lietuvos —tai 
ačiū generolo Nagevičiaus ir 
jd draugų generolų įsteigtiii 
Lletiivbje diktatūrai.
Argentinos lietuviai sutiko gen.

Nagevi&ų demokratiškai
. Mes žinome, kad diktatoriai 
šaudo -demokartūs, bet demo
kratai niekad nešaudo dikta
torių, kaip ir visų kitų prie
šingai galvojančių ir veikian
čių žmonių, šią neginčytiną 
tiesą aiškiai parodo ir Argen
tinos lietuvių nusistatymas 
linkui gen. Nagevičiaus. De
mokratiškos krypties savait
raštis “Argentinos Lietuvių 
Balsas” rašo:

—Rašant šiuos žodžius, ge
nerolas Nagevičius yra musų 
svečiu.. Drauge su savo jauiia 
žmonele jis atvyko Argentinon 
8-VII-37, 19 vai. vakaro pran
cūzų laivu “Kerguelen” ir tuo. 
pačiu laivu išplaukė atgal Lie-

1 tuvon Ti4-VII-37.‘: ’
. 1 Lietuvos Atstovybei prane
šus apie garbingų svečių atvy
kimą, prie laivo susirinko 
spaudos it* organizacijų atsto
vai. Generolą Nagevičių su
tiko ir pasveikino miriisteris 
J. Aukštuolis, pirmasis Lietu
vos atstovybes sekretorius 
Blayieščiuhas, konsulas J. Ku
činskas, .Susivienijimo Lietu
vių Centro pirmininkas Al. 
Mičiudas, .“Argentinos Lietu
vių Balso” leidėjas Pr. Ožins- 
kas, ponia O. Ožinskienė ir re
daktorius K. N. Norkus, kata
likų federacijos ir “Švyturio” 
vardu Padvalskis, panele Pad- 
valskyte, Padvalskutis, Jurike- 
viči.iis ir kūn. Jariilionis, tauti
ninkų. ir “Išeivio”. vardu P. 
Daratėnas, J. Laurinavičius ir 
ponia V. V. Laurinavičiene, 
karių vardu Iz. Dailydė. Taip
gi matėsi kėlios lietuvių šei
ni .’ . 1; j: .mynos ,rfr pavieniai asmenys: 
A. Burokas, jionia J. Burokiė- 
ne, A: Vilutis ir kt. Gerbiamo
ji jionia NagėviČienė tapo ap
dovanota gražių argentiniškų 
gėlių bukietais. Atsakydama į 
švęikiiiimųš savo ii* savo žmo
neles vardii; generolas Nage
vičius, las jaii ttūįrtičiuką link
telėjęs milžinas, savo stipriu 
balsų pareiškė, kad jis yra su
žavėtas įokiū gražiu sutikimu 
ir Afgęhtmoš jiėiuvių malo
naus dėmesio ketino niekuo
met rieįdmiėšti.

(Bus daugiau)

neišga- 
ir todėl 
Vikaras

trijų li- 
Į tai K. 

tikėjimas

siūlo vikarui dii litu, 
supyko ir pasakė:

—Jei nenori mokėti
• f : » | f •*

tų, mokėsi peirkrus.— 
paklausę, nejaugi
yra perkamas už pinigus? Vi
karas tiek supyko, kad tuojau 
liepė K. palikti zakristiją. Ik 
to, tas pats vikaras surašyda
mas krikšto metrikus, kažin 
kodėl “pripažino”, kad surašy
ti paties šios bažnyčios klebo
no pil. A. B-no jungtuvių met
rikai yra “negeri” ir čia pai 
juos plunksna subraukęs. Kei 
stoka, kad vikaras nepripažįs 
ta savo tiesioginio viršininku 
dokumento. Kada K. iš bažny 
čios pasišalino., tai vikaras pa 
šikvietė savo zakristijoną ii 
krikštamotiną ir pakrikštiju 
kūdikį. Po atliktų krikšto ap 
eigų demonstratyviai išsitrau 
kė iš kišenės 50 centų ir pada 
ve juos zakristijonui kaipu 
“honorarą” už patarnavimą 
Kūdikio tėvas dabar nežino 
kas yra jo dukters krikŠtatė 
vis, nes ji zakristijoną neįpa- 
reigavo juo būti, o tas, kas tu
rėjo tokiu būti, tapo vikaro i: 
bažnyčios išvytas. Tas pats vi 
karas dar pagrasino pil. K-kui 
ka’d jį išmosiąs iš šaulių tar 
po. Mat, pil. K-kas yra šauly: 
ir priklatiso vietiniam šauliu 
burini.

Kaune steigiama 
vertybes popierių 

birža
Kaunas.— Paskutiniuoju me

tu Lietuvoje pinigų rinkoje vis 
daugiau atsiranda vertybes po
pierių—paskolos lakštų, ta 
čiau nėra įstaigos, kurioje bu
tų sukoncentruotas vertybės 
popierių kotiravimas ir automa
tiškai nustatinėjamas lakštų 
kursas kasdien. Arba lakštų 
terminas trumpėja, tai jų kur
sas kyla, bet tos kredito įstai
gos, kurios lakštus supirkinėja, 
automatiškai kurso nepakelian- 
čios, nes iš nepakelto kurso jos 
turinčios didesnio pelno. Šio
mis dienomis svarstant palūka
nų procento atpiginimo klausi
mą buvęs apsvarstyti ir lakštų 
supirkinėjimo nelankstumai, ir 
iškeltas sumanymas Kaune į- 
steigti lakštų biržą, nes biržą 
įsteigus, esą, labiau pagyvėtų 
lakštų apyvarta, automatiškai 
butų nustatinėjamas kursas ir

IS LIETUVOS
ittugiydse rastais 

lavonas
ŠIAULIAI — VII. 26 d. tlž- 

venčio vai. Guravos ūkio dar
bininkai, plaudami rugius, ra
do nežinomo vyriškio lavonf. 
Lavonas apipuvęs, todėl iš vei
do nėžinbmo vyriškio lavoną, 
ma, o dokumentų prie jo ne
rasta. Nugaroje žymu skylė, 
kuri, manoma, padalyta Šū
vio. Galima spėti nelaimingą
jį buvus apie 40 metų am
žiaus. (a)

Atatinkamos įstaigos lakštų 
biržos steigimui pritarė ir bir
ža steigiama.

Biržai steigti iniciatyvos į- 
mąsis Liet, banko Kauno sk. 
direktorius ir Prekybos, pra
monės ir amatų rurnų pirtninin- 
kas.

liniciatoriai rengtą ir biržos 
Statutą. Busią biržos direkto
rius taip pat makleriąi, salė, 
ėtc:

Birža pradėsianti veikti nuo 
š. m. rugpiuČio 15 d. Biržos 
steigimu kredito įstaigos rodo 
didelio susidomėjimo. t

.■..C,. --------------------------------- .4-- ----------------------2tx.-,4..
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I PITTSBURGH O NAUJIENOS
% W

Pittsburgho darbininkai HiošiaS (ifte [LįĖTUVIU DRAUGAS JR NENUILSTANTIS 
iškilitiirigos Darbd italės šventes

Šįiiiet iškiliriėš rėikšriiiiigbš; švęš plieno 
dai-biriiiikų lOiEjiiiiiiš

PITTSBUFtGH, PA. — Pitts- niiį ir ^ apsaugos darbininkų 
burgho distrikto organizuoti teisių dirbtuvėse., 
darbininkai ruošiasi prie iŠkil-. šiandien keturi peiikiadą- 
mingos Darbo Dienos Šventės,' liai plieno indi

Į

į

burgho distrikto < 
darbininkai ruošiasi prie iŠkil-' ‘ t
mingos Darbo Dienos Šventės,'liai plieno industrijos d^rbi- 
kiiri bus Švenčiama rugsėjo/b ninku jąų yrė (isuor^ahižąoU. 
d. South Parkuose. Vyriausias1 Apie 400 įvairių plieno dirbtu- 
kalbėtojais bus Thomąs Keri- vių su 
nedy, Pennsylvanijos Valsti- : 
jos leitenantas-gubernatorius ma 
ir Angliakasių Unijos sekre
torius — kasierius ir' John L.
Lęwis, angliakasių unijos va
das ir C. I. O. Komiteto pir
mininkas.
Praeitais metais Darbo šven

tė tuose pačiuose South Par
kuose buvo sutraukusi dau
giau kaip 200,000 publikos. 
Kalbėtojais buvo: Pėnnsylvą- 
nijos gubernatorius George H. 
Ėarle, Suvienytų 
natorius Joseph 
Philip Murray.

u įvairių plieno airi
i 500,()d0 darbininkų. * 

Šios kėlids skaįtlineš, zino- 
save kalba, šių 

metų darbo diehą yra reikš
minga plieno, mduširijoš dar
bininkų laimėjimo šventė.

—& Rakanas.

V

»

Valstijų Se-
Guffey ir

jos tyrįftėjimųi

Nors šie sumanymai buvo ųŽ- 
aižagareiyĮskąm senate, 

Bet Sėkaffiaiš, rinkimai^ senatas 
ūmesniais 

nariais, 11 jslatgiriai ouvo įgy-
Veri

to°w“5nič*^Pasimirė John
J.Bučhahąh

PITTSBURGH? PA., Rugpiu- 
Čio 25 d. pasimirė žymiausias ’ 
PittškuTgho sutgėon-ckirurgas 
82 metų sulkukęs. bn John J. 
Duchanari:

Dr. Buchanan buvo skailo- 
tnąs Pittsburgho chirurgų de
kanu (dean . of Pittsburghs 
sųrgęons) ir buvo pagarsėjęs 
yisame pasaulyje. Jo raštai 
chirurgijos klausimais buvo 
ątudijuojamį netik Amerikoje, 
bet ir feuropoje ir yra išvers
ti į daugelį kalbų.

Nors Dr. Buchanan jau bu
vo sulaukęs 80 mėtų nmžiaus,; 
tačiau nepraleisdavo hedMy-- 
vavęs nė vienos operacijų die
nos Kiėrčy Ligoninėje. j 

—korės p.
■,-ę • ••, -'■>

Plięrtą.itklušpdj 
darbininkų uždar
biai $150,000,000 ii; 7V"'"'t ? i f .

"Yra apskaičiuojama, kad 
geležies ir plieno industrijoj 
darbininkų uždarbiu visoje ša
ly j,e siekia ūki $150,000,000. j 

Priežastis- uždarbių pakėli
mo iki vjrš minėtai sumai, yra 
darbininkų stojimas į unijas. 
>('Su uždarbių pakilimu, paki
lo ir darbininkų perkamoji 
jėga kas pagelbsti grąžinti ge
resnius laikus. —Report.

ry .... -'.i- r***" 1 1

ifiHfeiAi -
ARTISTAI

♦ * V;

i T'in.ra

Kai Vasarą prdsilavin- 
sit--riidenįįįe galėsite 
lošti. Štai keletas Įdo* 
mių „veikalų. Jei gerai 
sus ilošit—publiką pra- 
jpokinsit — pravirk- 
dinsit. '

i > !» I ■ 4 . > •’ ** ' ’ • i J "i it »' >’ ‘ * T ’į < 'į \ 'i « • U

KOVOTOJAS Už DARBININKU REIKALUS
Pilti

nuo

J.00 procentiį .darpiiilrihiį reika 
lų gHdife hefeordlį:

A / 4 • Vo ir is

iągheriūi dar- 
jrgLo Miesto 
ji. metų jisai 

gynėjau 
u Ir.,.gerovės 

“ečiamSi
anas.

Vaišinta Piknikas

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNfiS ŽAIZDOS, 
4 vąiksmų dr^ma. l/ožia .7 
vyrai ir 2 mo- 35* 
j9—GEfclAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD,. vierio 
ak|o; komedija. Lošį^- 4 
vyį-ai ir .3 mo- Sttįį 
terys L..;.—.;..........J.

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS* viepo veiksnv) .ką- 
meaiįa. Lošia 6 Jjltč 
vyrai ir 3 moterys“**

A(,
No.

kalbėjo SLA. Prezidentas Bd- 
gočiųs ir. žymus amerikiečiai 

svečiai; Rinko grdzuolę.
. \t .<•' .'l'i i ■ HUi1..! 'Vįh . i . j.'.,

a CASTLE SHĄNNON, PA.— 
Rugpiucio 22 d.- Adomo Sod- 
ne įvyko antras lietuvių Ra- 
di-6 įiiknika'Š*

UŽsisakydam| prHjiųskite mo- , 
nėy oreįer.

■ , NAUJIENOS..
1739 (§O. HALSTED ST. 

CHtCAGrO, ILL
Lietuvių Baįsddto jų 
Lygbs IšVažidvimo

.. i, S. J>lįTŠpUR<lH, PA. — 
RiigpiuČio 15 d. — šį rytą man

į
kad ir vol

. pravėrus akis ir pažiurėjus į 
šių Metų Darbo Šventė_ Turi Jangų, pasirodė, i__ _

Nepaprastos Reikšmės labai karšta, saulėta , ir
Praeitais metais švenčiant gra^i diėbįa tam 1 labai jl$ai 

darbo dieną, buvo reiškiamas [ lauktam Lietuvių Balsuotojų

Nepaprastos Reikšmės

tik pasiryžimas organizuoti 
plieno industrijo<s darbinin
kus. Dar organizavimo darbas 
buvo tik pradėtas: tebuvo su
darytas komitetas organizavi
mui plieno industrijos darbi
ninkų, organizatoriai tebuvo 
pradėję veikti. Sutrdukimas

bandė 
Darbo 
plieno 

buvo

South Parkų masinį mitingą 
buvo tik demonstracija už or
ganizavimą plieno industri
jos darbininkų.

Plieno kompanijos,1 nujaus
damos darbininkų ūpą 
trugdyti ir pakenkti 
Dienos šventei. Visos 
(dirbtuvės darbo dienoj
operuojamos ir darbininkams 
buvo grąsinama praradimu 
darbo, jei kuris bandysiąs iš
likti iŠ darbo ir dalyvaus So. 
Parkų šventėje. Kitos kompa
nijos rengė savotiškas šven
tes savo darbininkams, kad 
tik sulaikius "huo masinio su
sirinkimo.

Ekonomiška darbininkų pa
dėtis buvo skirtinga, šven
čiant praeitų metų darbo die
nos šventę. •

Tik metai atgal, plieno lie
jyklose darbininkai bijodavo 
ir prasitarti apie priklausymą 
prie unijos. Jei katrie ir pri
klausė^ tai slaptomis, unijos 
ženklelius laikė didžiausioje 
slaptybėje. Dirbo 48 valandas 
savaitėje, gaudami už valandą 
tik apie 42 centus.

Šiais metais Darbo Dienos 
šventė bus šveričiama su plie
no industrijos darbininkų at
siektais laimėjimais vienų rne-' 
tų laikotarpyje. Tų pačių plie
no liejyklų darbininkai, kurie 
praeitais metais Darbo Die
noje buvo verčiami dirbti, ga-

Lygos išvažiavimui. |
Jau žmonės pradedą išfank- 

Sto rengentiš į šį pikniką ir 
laukia nekantriai, kada £ro 
kampą pasirodys tas “btisaš”, 
kuris juos niįvež į žolynais pa- < 
puoštą pievą. .Važiuojant ke
liu žmonės linksmai dainuoja 
tai dienai pritaikintas daine
les. Privažiavus fine tos ža
lios pievos, pasirodo, kad jau 
daug yra atvažiavusių iš ank
sto, kad pasilinksminti ir pa-. 1 
miršti kaip labai negailestin
gai saulė kepina likusius mie
ste.

Dar nespėjus išlipti iš “bu- 
so” ir nusipirkti savo įžangos 
bilietus, jau girdėjosi įš šokių 
svetainės graži polkutės mu
zika. Musų lietuviški muzi
kantai dėjo visas pastangas 
palinksminti susirinkusius sve
čius ir viešnias.

Ko ilgiau diena tęsėsi, tuo 
daugiau žmonių rinkosi į šią 
gražią pievą. Matau; viena 
mašina atvykusi net iš Michi- 
gan valstijos. Tikrai juos čia 
pakvietė kokia lietuviška dva
sia.

Vėliaus, matau, kad nuo 
kalno sukasi juoda blizganti 
didelė mašina ir prie vairo 
sėdi “chauffcris”, o kitas 
žmogus, matyti, sėdi užpaka
lyje. Privažiavus artyn iš ma
šinos išlipo musų miesto ma
joras Cornelius D. Scully ir 
su visais susipažinęs-pasisvei- 
kinęs, atėjo prie garsiakalbio. 
Kalbėjo į lietuvius padėkoda
mas už jo užprašymą į šį pik
niką ir prašė Pittsburgho lie
tuvių neužmiršti jo balsavimo 
dienoje.

Po keletą žodžių, išreikšda
mi savo mihtis, kalbėjo ir 
kandidatai į miesto coūncil- 
manus. Lietuvišką prakalbą 
pasakė Jonas Mažukna.

Einant toliau, matėsi jauni
mas, susirinkęs šokių svetai
nėje ir šokąs ir visai nepaisan
tis karščio. Kiti vienas aritfrą 
vedė prie baro, parko šalto ir 
gardaus alučio, ištroškusioms 
gerklėms. ’

Rodos, taip greitas tas lai
kas bėgo, kad dar su visąis 
pažįstamais nespėjus šusitiieu 
—pasisveikinti jau saule lei
dosi. Reiškia tuojabs bus lai
kas traukti į namuy

Bet pirm važiavimo namo, 
reikia dar vieną pėdėkoš žodį

PITTŠBŪRGH, Pa. — 
rasime1 visame • Pittš- 

tokį lietuvį, kuris ne- 
Pittsburgho miesto Ta- 
nario ; _ (Counšiimano) 

TKonląš •.^ąHakkėr.t ’iljsąi t yra 
žmomaŠ lietuviams - dąrbinin- 
karna, kaipo, ųenuijstantis, ko- 
votojaą uz darbininkų reikalus 
per ėil0, metų. Jisai yrą žino
mas Pittslburglid liėiuviarbs, 
kaipo^ nuoširdus^ rėmėjas visų 
lietuviškų reikalų; netik žodžiu, , e; paru.e.i^. >bet darbu ir pinigais. Jisai yra 
vHiomas ir žinomas ir 
riatns

Vargiai 
burghe 
pažintų

kios baimės ir didžiuma plie
no liejyklų bus uždaryta.

Reiškia, šių metų Darbo 
Dienos Šventė turės nepapras
tos reikšmės plieno industri
jos darbininkams.
Kas Yra Ą t siekta Vienų Metų 

Laikotarpy?
Praeitų metų Darbo Diena 

plieno industrijos darbinin
kams turėjo tos pačios reikš
mės, kaip kad užpraeitą, arba 
net ir 50 metų atgal. Bet šių 
metų darbo diena bus skirtin
gai ir štai kas jau yra atsiekta.

Šioji darbo diena randa 
plieno industrijos paprastus 
darbininkus jau dirbančius! tarti Komitetui ,kųjris surengė 
tik 40 valandų savaitėje, vie- šį gražų išvažiavimą. Jfcfes .mė- 
ton 48 vai. Laimėjo minimum' ginsime kantriai lauktį sekafį- 
$5. dienos uždarbį, Seniority čios vasaros ir kito Lietuvių 
rights. • (Išdirbęs laiko teisių) Balsuotojų Lygos išvažiavimo, 
sutartį ir daug kitų pagerini- —Viola Jiirkoniuiė.—Viola Jurkoniutė.

iietuviaiis, (LŪKI;1;' ■ ~ visų 
žodžiu, 

-„aiš. Jisai yra 
x . uvihms į>jznię- 

ypatingai sduinsiaie- 
čįąmš;. tuiį-iems yra įrisięję,j 
rėti vienokio ar kitokio reikalo 
su* miesto administracija. Tho- 
mas J. Galiaghėr yra visiems 
nemažai patarnavęs, kaipo 
Pehnsylvariijoš valstijos įegis- 
latbriiiš ir kaipo Miešto Tary
boj naryš: :
• Thonias j. baliaghėr ftaiįb 

Lietuvių Draugas.
Thomąs J. Gąllągheą yra gi- 

mėš;, ąugįs ir dabar, tebegyye- 
na skaitlingiausioje lietuvių ko
lizijoj: iš jąunų iibZ. (13 

v Tu anuia’ isj Pi AULuai; ■ metų > ąm?iaus) pradedamas 
dirbti šiiitio dirbtuvėje, tenai 
kur ir kai kurie mušu tautie
ciai darė sau pragyvenimą, jis 
suėjo į .artimą pažintį ,su lie- 
tųyiąis ir hitais visais ateiviais. 
1913 m., Thomąs J. Gallagher 
stojo, j: stiklo darbininkų uni
ją, kuri h.M'Y0 žinoma vardu 
American Flint G4ass Workers 
Union. Tais laikais organizavi
mas unijų ir stojimas’į unijas 
buvo skirtingas nuo šių dienų, 
reikėjo veikti slaptai ir atsar
giai. Thomuį tame veikime ir
gi prisiėjo darbuotis tarpe lie
tuvių. :

l’homui J. Gąiiagner nenuil
stamai darbuojantiš tarpe or
ganizuotų datbininkų , ir pasi
žymėjus veikime, 1929 m., jij 
sai buvo išrinktas į PehriŠyL 
vanijęs Legišlaturą. ?!

19Š2 m. jrfr. Gallagher pa
statė kaifididslųra į ..JRittsbįir- 
gbp miięstd Tatybą, ii* sų pą- 
galba darbihirikų unijų, lietu*• 
vių ir kitų ateivių, kurių dį- 

, džiuma sudaro darbininkai, lai
mėjo rinkimus. Tadą, žinoihą; 
užkmezge dar tąmpręsrii „ ry^iąj 
tarpe Thomo J. Gallagher ir

Ll-

Pittsburgiib Miešfe 'tarytoš (Gouncilmah) 
Thdmas J. (Jallagiier r

lietuvių draugijų'■ veikėjų.
Jei kada yta kokie lietuviš

ki parengimai ai’ kokios tau
tiškos šventės, tai , Thomąs vi
sados dglyvaųjij iet; Jihįsįeiną 
Pįtišl)til’ghdi ^Hi.ėt'uviims suhelti 
pinigų lidtu^fcieriiSj Reikalams 
tai ir čia

niiah- 
siškai ir ■tnįbrąliai.-. ,

Čibriąi libiju hąinihėii tifc. hė- 
letti iakiij'; k A paroilj-s i<aip 
artilnaįh. JtoniaiHe Tbhoįiižts J: 
GalĮaghbr yąąošų Amerikos įiė^ 
.tuviui■ <- TŠto'ritdais . jvykįhjš., ■ į Kai 
Amerikos.. j iiėUiYiai ■; ;■ darbavosi, 
kad šučius re^ąiingą 
pinigų bariaus ir biteno. ŠKri- 
dimui, jis daug prisidėjo T man
sis 1< ai {irie Šin istorinio darbd:

DaĮbųdjhjitts .. ąįiir^iii,' trans
atlantiniam VaithZs škhiiii- 
mui,,,^Wėį-,ii- 
su stąhlbia; Zha. ■■■ .Nelfic'. 
pri M

.manoma, kad mis dau
giau iiėiaųž ir rerigiamaš pik- 
niKąs nėgasi&Š Rylai, feei pra- 
siblaivnts padangėms, piknikai jaVKO rv riu'gjo JviLi .

WMer4usl?
pėrsfatytąs SLA. adv.\ Bago- 
eiite Gehtiama's įsvė&a'Š įasa- 

a$e, SLA. 
ir ragino, visus priklausyti prie 
šios gai-bingos organizacijos.

Kiti kalbėtojai lai daugiau
siai žynius švečiai amerikie
čiai kurie yrą karudiuatais į 
įvairias valdiškas vietas.

Po prakalbų buvo, linkimas 
grazuot&si tiuyo iiįirifcta p-le 
W' fcrnofiufK 2026 friftfc
graz

les rlinkimo teišėjai . susidėjo 
iŠ f) yį>atiį- į>irn‘iinirikavb Po-

. TeiŠėJąfns rėnkaht gražuolę, 
buvo nelengvas darbas, nes 
buVo gama daug karididkčių ir 

O. Višų tl vie- 
iiS, ręitęjb išri 
Wifoš n

d^Zgi nude"i matėsi
apyhnl

buvo

— Reporteris.
T7-- ------- jC

Remkite ttids, • 
b . P’^tšinasi -

‘■‘'Si AI LttftNOtfR'

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 

. ir pagerintu

Valgių Gaiiiiiiiiiio Knygą
Kaina šit persiuntimu tiktai «1.1 0

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CniCAGO, itL.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ne 
lei* 

Mięstb įtoiušėj, Tarybos' šiiši- 
rinkimuose, .nešiojant pihnojo ir antrojo iįtnSim^ Ženklėliųs,’ 
kuTįūoš i>{ivo gav^š kaipo\ au- 
kaufojąs. .

Pittšburghp. lietuviai, sii įįą- 
gelfca Amętik'oš. lietuvių; pasi
ryžo , Įrengti tiėiuyjįį kamtįa- 
rį Pitisi>ųW^P tlnivetsitėre: 
Mes matomi; kati ir cm ’t'bo 
maš J.; Gailagher prisidėjo su 
stajnbią; auįk^, ( 5 , J

Tai tik -kelt istopįniai atsiti
kimai, prie k.ui’ių Thomąs j .Gal- 
lagher prisidėjo,/jau nekalbant 
apie paprastas draugijas ir pa
rapijas, kurių jis niekados ne
atsisako paremti pagal savo ge- 
riausias išg$es.'
Tbomas J. Ganaghęn Kąipį' Ko

votoją^ : Ųž Darbininkų 
} Reikalus. < .

Kąlbaht apie Thonias J, Gąl- 
iaghąr, kaipo bdvusį Vąjstijoš 
legislątorių ir kaipo dabartin’ 
Pittsburgho miesto Tarybos 
narį, reikią JpSšąkyti, kąd ji- 
sąjs turi labai gražų veikimo 
rekordą, įėkprdą gynimo dar
bininkų reikalų ir, bendrai, vb 
sų piliečių gerovės.
, Iš legislatUros veikirųbj aįdrių 
pažymėti.. garįąjį “Gallaįhėr 
Cofrimissidn” tyrinėjimų • ;<*|!rar 
kaito dirbtuvių” ,(sweatshopsj; 
įnešimą į legislaturą rezoliuci-

iir Plniiidš.Miišlds Ten

Nortfi Šidęš lietuvio 
ils.. Vihcęmb, Žydelio 
ąnjopą Zydęliene — 

Gdčiunaite.. .ąįi<jėire ręstoj’ ano 
Oį ^s 1818.0^8011 Si: S. S. 

s t{įi|iqa;į bęriteiifis isayp biznį 
ii .^br.tli. Šideš į Šdutli Šide, 
arba, kaip žmonės sako: “kur 
pinįgas muštas, ten ir galioja.” 

P-ia Žlydeilėne yra gimus ir 
augus Šioje šeniaiišibje Įle'tu- 
viu kolbiiijdje—S: S. Jos tėvu
kai, Kazimieras ir Ona Gačiu- 
riai šioje kolonijoje ^yra, taip 
sakant, pijonieriai, turi daug 
pažįstamų ir giminių.

Toidėl tikimasi, kad ir su 
bizniu bus lengviau gimtoje 
vietoje, ir tarpe' savųjų pažįs- 
tamib . z J 

—Korespondentas.

Ibiui Ę Lewis kal- 
bes radib rūg-

n<t

; " ■ • ' '.1‘ 
. < t .:----------

, IŠ Waąhlng(on, D. C. prane-j 
šamą, kad angliakasių vadas 
ir G. Į. D. pirminiųkaš kalbės 
per rądib; rugsėjo; 3 d. Jo kal
ba bus girdima vijoję šalyje i 
iš ComiiibĮa Broadbaštįilg sis-j 
temos slbčiiy, nuo 9:30 iki 10;

' vai. "vakare. j.

Šlš. įdomus termo
metras vienu laiku 
parodb orb stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amus. 
Tokį termometrą 
jtįš niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymu; Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
, jeigu D A B A R 
Užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
ChicagOje ...... $8.00 
Kitur Šuy. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5,00

Siųskit tnoney orde
rį arba čekį —

40

*
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Virėjas Mike Kalvaitis 
Dirba Universal 
Valgykloj

BRIDGEPORT. — Jau kuris 
laikas kai gerai patyręs virėjas, 
Mike Kalvaitis, dirba Universal 
valgykloj, 750 W. 31 st., kurią 
operuoja sumanus biznierius A. 
Norkus.

Šią valgyklą savininkas A. 
Norkus padidino ir pagražino, 
taip kad dabar visais atžvilgiais 
prilygsta moderniškom valgyk
lom. Ir nestebėtina, kad čia per 
pietus ir vakarienę susirenka 
biznieriai, profesionalai, meni
ninkai, amatininkai ir šiaip jau 
darbininkai. —Rep. B. P.

ži-

Biznieriaus Woidato 
Šeimyna Vasaroja 
Michigan Valstijoj

BRIDGEPORT. — Plačiai
nomo mėsos dealerio Frank 
Woidato šeimyna — žmona ir 
vaikai, 3320 So. Emerald avė., 
vasaroja Dowogiac, Michigan. 
ši vieta gamtos atžvilgiu labai 
graži ir žavinga. Tenai leisti 
atostogas žmogui tikras malo
numas. Pp. Woidatų vaikai ten 
randasi nuo birželio mėnesio, ir 
tik apleis tą vietą kai prasidės 
mokslo sezonas. ’•

,’Gi pats p. Woidatas ten nu
važiuoja* praleisti šventadienius.

Prie progos reikia priminti, 
kad biznieriui Frank Woidatui 
šiemet jau sueina 20 metų kai 
bizny, kurį taip sėkmingai yra 
išdirbęs per tą laikotarpį. Beje, 
dar reikia pridurti, jog p. Woi- 
datas yra simpatingo ir gero 
karakterio žmogus, todėl ir 
f rentų turi iki valios. Rep. B. P.

NAUJIENOS, Chieago, III.
T

SLIUBINE KELIONE” CR0WN POINT, IND

su

Mi

MADOS

SS

Point

ei
jr-

teisėjas Kitchel savo ve-

•a
'Y

laikui Clevelande, kur jaunoji 
p. Gimbutienė turi broli, p. Wil- 
kes, ir Coxsackie, N. Y., prie 
Hudson upės, kur gyvena' drau
gas p. Laukaitis.

Atvykdami Ghicagon, pp. 
Gimbučiai aplankė Toronto, On- 
tario, Detroitą, Niagara Falls, 
Thousand Islands ir kitas vie
tas.

Jaunasis, Albertas Gimbutis 
yra veiklus jaunuolis Brookly- 
no, N. Y., jaunuolių organiza
cijose ir per kurį laiką buvo 
Atletų kliubo pirmininku. P-a 
Gimbutienė operuoja grožio są-

Pasveiko p-nia 
Butkienė

Per kurį laiką sirgo ponią 
Joana Butkienė, gyv. 3212 N. 
Irving avė. Dabar, padarius 
sėkmingą operaciją, pasveiko 
ir, štai, šeštadieny sugrįžo na
mon sveika. —Martinaitienė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chieago j e) ' ■>

William Oberlis, 39, su Elsie
Payne, 40

Charles Nazninskas, 21,
Frances Zenewich, 21

Gavo
Perskiras

Helen Mikeli nuo Arthur 
keli.

Aldermonas 
Bėdoje

Mechanikas Frank 
Kurauskas išvažiuoja 
atostogauti

BRIDGEPORT. — Pravaitu 
susipažinti su mechanikais Ku- 
rauskais, kurie padaro naujas 
batteries ir taiso senas. Ta jų 
bizniavietė vadinasi Frank’s 
Battery and Ignition Station, ir 
randasi adresu 650 W. 35 st. 
Tėvas Stanley Kurauskas yra 
geras batterių meistras. Jis pa
daro naujas ir taiso senas. O 
sūnūs Frankis yra geras auto
mobilių mechanikas. Tokiu bil
du tėvo ir sūnaus amatai suriš
ti su automobiliais.

Dabar Frankis su 'vaikais 
vyksta į Illinois valstijos pro
vinciją praleisti savaitę atosto
gų.

Be to, šiedu mechanikai yra' 
geri ir muzikantai: tėvas tak
tingas drumeris, gi sūnūs žy
mus akordionistas. —Rep. B. P.

Pereitą pirmadienį policija 
užpuolė paleistuvystės namus 
ties 1337 W. Madison' Street, 
suėmė moteriškę Mary Ross, 
30 metų ir klientą Charles De- 
war, 42, nuo 2123 West' 121st 
street, Blue Island. Suimtasis 
tvirtino, kad jis valdininkas,' 
Blue Islando aldermonas, bet 
policija iš to tik pasijuokė. Bet; 
vėliau išsiaiškino, kad kalinys 
teisybę sakė. Jis ištikrųjų yra 
aldermonas. " *

Reikėjo Astuonių 
Vyrų Vieną Elžbietą 
Pakelti •

Belipdama iš gatviakario ties 
Harrison Street, 32 metų Elž
bieta Evans, 450 Boyven avė., 
pargriuvo ir išsinarino koją. Ji 
važiavo aplankyti savo gimi
naitę apskričio ligoninėje. Da
bar ten ir Elžbieta guli. Rei
kėjo net astuonių vyrų ją pa
kelti nuo gatvės, kur pargriu
vo’ Elžbieta sveria 350 svarų.

Atėmė $10,000 
Brangenybėmis“Honeymoon’ina”

Chicagoje
* “Honeymoon’imdami” po ves
tuvių, kurios įvyko rugpiučio
22 d., Chicagon atvyko du jau
ni brooklyniečiai, Albertas ir
Valeria GimbuČiai-Gimby.

Praleidę čia kelias dienas, 
jaunavedžiai pradės traukti at
gal į rytus, sustodami trumpam born ir Lakę gatvių kampo.

Pirmadienis, rugp. 30, 1937

..V X:*

•••

Juo-dieji taškai parodo i jaunavedžių “Šliubinę kelionę’/’ Crown Pomte, Ind. Kai- 
rėj, CrOwn Point teisino rūmai, kur išsiėmę leidimus, jaunavedžiai pareina sker
sai gatvę, ir ten be jokių klinčių, be laukimo, gauna šliubą. Illinois valstijoje da
bar reikia laukti tris dienas ir ^reikia daktaro paliudymo.

9oo a ... \ ■.
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Grown 
dybinio biznio rękliąmavirnui dalina deg 
tukų knygelės. C

ieško Crown Point 
teisėjas Kemp, kuris yra “visuomet pasi
ruošęs” patarnauti.

gat-- 
už- 
va-'

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- 
cot, pašaukite /Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

No. 4473,—Jaunai panelei išėjimui 
suknelė. Tinka iš bile kokio lengvo 
materiolo. Sukirptos mieros 10, 12, 
14, 16 ir 18 metų amžiaus pane
lėms.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 StM Chieago, III.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chieago, m. 

čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.... ......... .

Mfero* __—----- per krutinu

Vienas iš Crown Point 
teisėjų John R. Krost.

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ . 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymb 

AUTOMOBILISTAI:

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 ........ ...
Illinois Nut ............
Rex Egg .................
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal ............  $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS

.. $7.65

. $5.60

. $7.50

.. $8.75
1 $9.00

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

ęALAGŪi pagėlba
LIGONINĖJE ..... .

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ...... ...... ;.......
DOUGLAS/ PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Prie Dearborn ir Grąnd 
vių du ginkluoti banditai 
puolė automobilį, kuriame 
žiavo būrys turtuolių- ir atėmė? 
nuo jų $10,000 vertės brange-Į Crdwn Pointė, Indianoje,;yra devynios galybės tei-
nybėmis ir $45 pipgais. Tur-j sėjų, kurie užsiima šlįubų teikimu. Kaip parodo paveik- 

^omPanŲa važiavo namo ,sląs,- konkurepcija labai didelė, ir porai, kuinai labai 
i ewyn teatro, prie Dear skubu susituokti; nėra didėlio vargo dorą patenkinti,

Frank Grandys, vedybi
nių leidimų klerkas Cro\yn 
Point, Indianoje, kuris pa
liko “labai bizi”, kai nau
ji vedybiniai įstatymai įė
jo galion Illinois valstijoje.

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

$12
550
520

51
1IOSPITAL

Avenue
5727.

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

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY 

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

• 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
82nd and Kean Arenne

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Gmitai pri statom GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ale į tavernus ir i namus bačkomis 
1%, M 1/8. Reikalui priėjus Šaukit 

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

5652-54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVJČIAT 

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

PABST BLUE RIBBON ALUS 
Marąuette Park Tavern 

2709 West 71st Street Tel. Grovehill 3678.

PETER PEN

*

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

šalmam

■. .:.Z i. ,'lt iflfj >

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

JENNIE ZYMONT
' PAŠAUKIT

CANAL 8500
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Kaip susitareniė Važiuoti;

kojų farmoje. ~ '
vaišės
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turtinga ir 64 metų amžiaus 
lietuvė nuo 90§ W. Cullerton 
steet.

Velionį niirė rugpiuČio 28 d., 
li:30- valandų ryto. Ji turėjo 
dukterį ir šunų, bet nežinia, 
kur jie gyvena.

Laidotuvėmis rūpinasi ir jas 
finarišūoja laidotuvių direkto
rius Simonas M. Skudas, 718

• - ( -t • , •

West 18th ^treet, kurio koply
čioje velionės kūnas yra pašar- 
Votas.

Vėįione kilo iš šaulių apie- 
linkės.

nos draugės, būtent, J., Sėdit- 
lienės, kuri tiktai Cničrigbį^ 
pasilikrisj laukia iš musiį at- 
ihih’iį (sriVeh’ibtįy. Ttjrij p-rii« 
Warekojienę niitjo į daržį iri 
pririnko įvąiifhį daFždv'ių. Su
darėme gririžą p'aketą ir spri- 
cidlih šiUntiriiri p'ašiuritemė 
p-iai Saduiiri^ei, kuri buvo tuo 
sųveniru labui patenkinta. 
Trio pa'čiu keikti d'dVb Šeiinoms 
iri įdraugains jjdšitiriteriie visą 
įj'litdfetą pąvriiksluotų atvirtiką. 
Kai baigefriė krito Vižifą, tai 
fjrfiia Wairirikoj’irihė( iižj^ririšė 
m'iiš: kdd trečiadiėnio vrikrire 
butįndi afvyktiimSnhiri į sve
čius'.

TrieČiadiehio rytą iŠva’žirivo-
me į fikinelariderį driuįpau at-.’taiką ir vargo žmonių gerovę, 
rtiirių pasipirkti. Trii gdnaL L i..AJ.
gražus ir švarus mieštas. Ne
maža ten yra didokų krautri- 

’vių ir keli lietuviai biznieriai.
Iš jų gąl stambiausias , . yra 
Sharka, kuris laiko viešbutį, 
“hard ware” krautuvę ir mo
derniškiausiai įrengtą taver
ną.... ;.A. -

Vakarę nutraukėme pas M. 
ir O, Warekojus. Manėme, 
kad ten draugiškai pasikalbė
sime ir šiaip jau ramiai laiką 
praleisime. Bet kur tau! Kie
me jau buvo didelis būrys 
žmonių prisirinkęs, o stuboje 
giridejoši muzika. Pasirodė, 
kad tai mums, chicagieČiams, 
buvo surengtas tikras balius, 
į kurį buvo sukviesti ir kai
mynai. .

fcai pitsėtiritii įšiiiųksmirio- 
rrte, tai Dr. Šimkūs ir RuširiS- 
kas sudarė vyritį chbrą. Žino
ma, rieatsilikoriiė nė mes, — 
šuoriganizavome moterų chorą. 
Pagaliau ribti choriai susivieni
jo. Dainitodami, ir šokdami, 
nė juste nepajutome, kaip 
prisiartino 3 vėEl. riyto.

p-htį ^arriicojd sūnus, Mar
tin, yrą gėrids akordinistas, o 
duktė Lilliari neblogai skam
bina pianą bet niandaliną. To
kių būdu turėjome savo muzi-

ir daihtnįfi'kūs. Reikia

W ariekoj aP: y?

, — Linksma kelionė. — Ware- 
Lihksmos atostogos. — Šaumris 

Grįžtame riamo, .
I ■■ v_ u——'-‘i r 1 i,<l,i,*-lfĮ

^iatiriVakariiiiš. Tarifu pasakyti, 
jog kfelioriė btlVO nėpapriristai 
lirtkšhia;1 Musų tliriras be pa
liovos. driinaVo, todėl* ir juste 
nepasijutome, kaip p. Jorio* 
Warekojo karmoje atsidūrė
me. Buvo lygiai 5:30 vai. po 
piet. Tokiu budu per dešimt 
valandų padarėme 350 mylių. 
Reikia pasakyti, jog nevažia
vome visą laiką: buvome sus
tojusios restorane piritą valgy
ti ir šiaip pakelyje pailsėti;

Pas pdiiuš Wdriek0jūs rado
me ir daiigiad atoštdgiriirikų 
iš Chicagbš. Būtent, Dri. Šim
kų iri pi Rtlšinsk^; Jiėiriš triko 
iš didžiojo kotelio kfakstytis 
iri užleisti jį leidėihš. Taip 
patvarkė p-id Wriririkojiene, o 
jie iirisipriirišino, ririlš ihatėy kad 
rnės sridarortiri aiškią ddugu- 
irią. Na, D drinioitriatiškojri Ša
lyje daugumos balšri rriikia 
klausytis. Kiteijy". juk iri kriti 
negali. ;

Išsimiegojusios ir pailsėju
sios kitą rytą huvažiavorile 
aplarikyti Mykolo ir Onutės 
Warėkojų. Besikdlbaht Onutė 
prisiminė, jog nėra dar vie-

Rugpiučio 8 d., Naujiėnų 
piknike, susitikome k e 1 i b š 
draugės ir atlaikėme koiiį'e- 
ųenči j ą. Baigėsi konf erencij a 
tuo, kad vienos nioterys nuta
rėme važiuoti į tolimą lietu
vių koloniją, kuri yra prie 
Rhinelander, Wis. Nuspren
dėme, kad p-nia J. Ručinskie
nė iš Gartield Park kolonijos 
važiuos su savo luksusihiu 
Buick’u, o mes busime pasa- 
žierės. (

Pirmadienid rytą, apie 7 v. 
jau visoš biivoine pas ponus 
Kučinskus Garfield Parke. 
Vadinasi, leidės nėra miega
lės, nes jos suvažiavo iš visų 
Ghicagos kraštų: Rosęlando, 
Ma^cfuetlb Part ir Nbrth šide. 
Britent,’ p-ia M. Wilkes iŠ 
North Side, p-ios J. Grybas, ir 
A. Įtūžy iŠ Marcpiette Park, po
nios E. Dambrauskienė ir G. 
kuchin iš Bsoelando ir p-ia 
J. Ručinskienė iš Garfield 
Parko .

Apie pusę aštuntos visos še- 
šioš susėdome į automobilių 
ir p-ia Ručinskienė paspaudė 
“ant geso”. Tokiu tai budu 
prasidėjo musų kelionė į

Pagerbimo Iškilmėse
■ '• h- ' ■ '-v'rA.v.- '•

Pasmerkė fašizmą ir diktatūrą 
kaiįd karė iri ijriiė'spriiidąs 
simbolius.

SUSIRINKIMAI
i ■ ‘

ŠLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, 1 rugsėjo, 
J. Grigaičio š^ėtairiėje, 38€> 1 W. Armitage .avė., 7:30 vali 
/akare. Visi nariiai malonėkite pribūti, ries btis daiig svar
bių dalykų aptarti. —Ūžraš. rūšit Bėri Aiužas.

KRYŽIUKAIS IšSirVlNE.IlSfAS

4

13^3 — l^šittyiriėjlirias Štriltiėsėi, riakanddrhš a^dėftgi- 
mrii arba abrusamši kairi tirika gali išsiuvinėti balĮriiš, MSiy- 
riai$, .raudoriaiš arba riiaiŠyfų šįyaivų. Mafėrioiąš gali b'tit liriri 
rtfa ai-ba bolevniriiš.

nebdIėCKAft bfirt.,
iišti tat St,- ni-

Čia idėdu ib centu ir pHiau atsiusti niaii I'nvyzdi fjo.

Vardas ir pavardė

Adfėšėš ....................................................... ............ .

kffėstaš if vafštijė

Apie penki tukstančiai r-:,if. ftfttfejnj. -~ įrikM^SO
ČhRagos Lietuvių Draugijai, Si Draugija yra.pašalpos, pomirtinių, ir - 
kPRųfūR prganizacija. Pašalpa Ii gėją -r-.‘ .$10,-.$iį6 pef savaitę. „Pd-,
mirtini $200, taipgi grabnešiai, vežifūaš, kvieikai.. Dabar pėttji fiariąi 
pftftūaM Hito 15. fRi 4S nfv ąįftžIaM Pasibaigus ŠiūjM Agjąi fcrifį $rt- 
friiąmi riėrlais Hktūi iki įo. & ii fstojimas bris kur kės ėūkšfėsniši 
Naudokitės proga, fėšyfcites dabar.

.l^Friėsiįiat jūokei^gi DrėUgijoŪ yrą: 50c. 7$c,, |1.25,-r- 
IfiklaUsOimą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Decemfiėr) . 11 J&, Š. m., gaus tikiėtą vei-- 
tčs $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankietą, kūfis pyką gruodžio 
11.d. OiyfftpU Efe!Į>giĮ£ Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursėnitlg, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidąras: ketyeg^is 9, f^Įu. iki 9 VaL VaĮtėtu, 
banedeliais — .9 tyto iki 5 Vai. vakaro ir, nedėldieniais — 9 rytu iki 
1 Vai. popiet. Kiekvienas Cniėagoš ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis ČirlČAGOS LIETUVIU DRAU- 
GIJON. . ,

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFlSAŠi -

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

Čhlcagos Liėtuvių Draugijai, 
ganizaciia. Pašaipi

—i

Q- 
^»Tapai malonus 

ir širdingi žmones, o jų vai
kai tikrini p'a^yždihgi.

ketyiritadienį iri penktadie
nį važiavome maudytis ir žve- 
joti\i feiack Lakė. Ežeras neį- 
maūomąi graižūš ir iš visų pu- 
Sitį lYiišfcb pa’si^pfa’š. Čia au
ga gražios pušys ir kiti medr 
žirii. Oras tiesiog gaivina žmo
gų. Bet visti tai gali suprasti 
tik tas, kuris šias vietas yra 
lankęs.

šeštadienį apltirikėme polius 
Šiiū’antiūskūŠ, kūriiė savo lai- 
ktt ^rti gyvririę Čliiriagoje. Va
kario mes iiritarėme pasikvies
ti visus tuos, pas kuriuos 
mums teko viešėti, ir jiems 
Srirengti vūišris. pūš ponus Wti- 
rekojūš. Nritit, tŪriėjbipe šio to 
iš ūfšHrižtisios. Kaž-
kodėl nevisi atsilankė. liet 
kūriiri šdsirinko, tai gana sma
giai laiką prialeido. Susėdę 
kieiriie prie štairi, kurį perrišti 
^rilM^Ū čriįro’iiiš padarė, visi 
ifriaiigiŠkai ir linkšriiai sulau
kėme ahtrds valandos ryto.

Ščkmadieriį biivOme visos 
pakviestos pas poniis Gužaus- 
kus piritų. Gužritlškai—tai se
ni ribšėlandięčirii, kurie dabar 
čia apsigyveno. Jie mums su
rengė tiesiog, t ktiiįi sakoma, 
karaiiškūš pietūs.

įteikia pasakyti, jog visi 
riiiišų aplarikyti ūkininkai ga- 
ha griažiaį. ir pašitūrinčiai gy
veni. tte to» jie yrd pažangus 
ir, kiek triko patirte visi Nau- 
fienas skaito.

PašišVęčiavęj savo pažįsta- 
mus ir draugus a plunkę, pra- 
dė j ome tartis ir apie namus. 
Pagalinti pritaršė, kad ant- 
riadirihid ryt4 iridūksime Chi- 
cagoš liūk^

PiritndfliSriib riytą pas Wtire- 
kojūs atvažirivo svečių. Bū
tent, Ėębplriš FūriŪžture krau
tuvas vedejris, p. Nękrash, su 
Žmoną. Atvyko jie atsisveikin
ti) nes taip pat bū^o pasiren
gė grįžti į tįhičdgd. Sustoję jie

Suvirš 10,000. žmonių daly
vavo taikos;,>pą|įąde< iri iškilme-; 
še, kurioą l^yp?^3Uriėngtos šeš- 
tadienį po pieįų pagerbimui ve
lionės Jane Aldams, buvu'siOs 
liuli ilouse viršininkes. Iškil- 

, mes buvo surengtos paipinėji- 
rniii garsiosios darbuotojos liž . A ’ t ’ : ■ ‘X ■ • ■ ■ i ..

r 
trijų metų mirties sukaktū- 
vių.'

Paradas, pašvęstas taikai, 
sutritittfcė Višą eilę organizaci
jų, tarp jų iri'lietuviškų. Mari- 
šavo keli IttkstaiiČiai žmonių. 
Paradas prasidėjo nuo Ohio iri 
LaStille štriririt, iri pašibaige 
Griant Parke, kur įriykri cėriri- 
mčnijOŠ.

kalbėjo atstovai nuo įvairių 
pilietinių organizacijų, Ispani
jos konsulas Louis Perek.

—v—■—■——• ■_ . ’. ’

Lietumis Suliktai 
Sužeistas Nalaimėje 

’’;VSuTroku
20 metų lietuvis Jonas Ka- 

tauškas, 3540 Ėmėrald avenue, 
buvo Sunkitii sužriištaš,, kai au- 
tomobilis kuriuo jįs važiavo, 
susidūrė su t rok ir ties 39th . ir 
I lalsted gatve. Taipgi buvo su
žeistas ir jo kompanionas, Ken- 
neth Smith, 30 m. nuo 6244 
Gririenwood avenue. Troko šo
feris, Frank Ostęrhaus-, 32 m. 
nuo 7027 Carpenter strieėt, iš
liko sveikas.
3—Pajauškaą^.į ■

Šmistąi£ Prr . . .. (
dytas Woodla\<n ligoninėje, ari-'

Paul ligoninėje, •>' i: • : '

>mith yr;v ,ma 
s buvo i>afiul

trasis į $t.
Bridgėporte.

4

Ona Adomaitiene '

Šiū prdga iidriu tarti šir
dingų ačiū visiems, kuriuos

Miscellanedud
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome Visokios 
rųšiės stogus^ taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagėi- 
dauiama^

BRlDGEPOkT RČOFINČ ČO. 
3216 So. Halsted Street

Suėmė Du Įtariamus 
GtantPark 
žmogžudžius

Cbdk apskričio prokuratūra 
stieriiė iri atgabeno iš Saint 
Louis, Mišsouri, ;3Į metų Leo- 
nard l)oxey, kuris yra balti
namas nužudymų rferbert W. 
Lee, Cliicagos Grant Parke. 
Taipgi buvo'suimtas ir jo kom
panionas Lawrėnce Dixon.

Lee, taipgi, žinomas vardu 
/purns, bųVo nušautas užperei- 
to sekriiadienio rytą, Grirint 
Parke1, kur buvo išėjęs pasi
vaikščioti su meiluže Lucille 
Buehler (Grace Snyder). Poli
cija nustatė, kad meiluže abu 
žmogžudžius pažinojo ir kurtu 
su jais užsiimdavo nešvariais 
bizniais./;. ..
' i-—-"

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl rendos puikus 

šviesus. 4517 So. Rockwell St. Tėl. 
Hemlock 2(126, antros lubos.

For Rcnt
AJiT RENDOS graži vieta dėl ap- 

tiekos, per 15 metų išdirbta, gražus 
kampinis namas, vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite ant antro aukšto.

2300 So. Leavitt Street.

■ ■ •- .V'-

iš šiandien,
2 -tm valandą po . pietų Lietu
vių TautiškPsd. kapinėse bus 
palaidota Oriti;;Adomaitiehė, ne1- 
-------- :   .. . .... . --- y—
mą. Būtent; rimti ' M. iri O. Wa- 
rekojantis,. Gudauskams ir Si- 
mariauskams.įįjBe to, kaip sa
koma, “laši bųt not least” po
rinius J. Wriirękojariiš, kurių 
kotelyje mes,'buvome susto
jusios ir fcufįri širdingai ir 
riitiridagiaf riteins patarnavo.

Grace Kuchin.
------------ -—-----------------

OLIMPIA GREGORAVIČIUS 
po tėvais Silvestrą vičikė. 
PeYsiškyfėsu Šiuo' pasauliu 

rugp. '28 d., į:50 vai. po piet, 
1937 m., sulaukus. pusės amž., 
gimus Kauno rėdyto j,- Rasei
nių apskp.,< < Kaltinėnų par., 
Orbeliškių dvare.

Amerikoj išgyveno 26 metus 
^Paliko dideliame nubudime 

trys dukters: .Liūl’d^ika Uksas, 
Mičbąliria ^MątkėVičiuš,, Vladis- 
lava Sherman; du suims: Vla- 

' dislovąs ir Mečėsld^as; 3 ►žen
tai: jštatiisloyas Uksas, Vytau
tas Matkevičius ir Jonas Sher
man; marti Brohislava Grego- 
yaviČiUs, 6 anūkai iri 6 anū
kės,; į Sesuo iiiiehalina Meneika, 
o Lietuvoj 2jąeseryš: . Stanisla
va Kąrčirfiėrie ir Adolfina Juš- 
keviČ, brolis Afęksandras irt 
brolienė Antaninai Silvestravi- - 
Čienę ir lsito^;.rfmįnės,. .

Kūnas paiarypiak 1901 West 
47th Strieęt. Laidotuvės įvykis 
Trečiadienį^ G grikšėjo 1 dieną, 
8 Vai. rytų. iŠ namų į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
Ūž velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į ŠV, Kazimiero kapi
nes., > ...

Visi a. a. Olimpijos Silvės- 
tf aVjčįenėš- giminės, draugai ir 

. pąžistami • .esat ; nuoširdžiai 
kviė'Čiąmi įlalyVariti laidotuvėse • 
iri šbteikti jai > paskutinį patar
navimą -iri , aįsisyęikinimą. \ 

' i NuJ&uę liekame, /
(. Dukterys, Sųnai, sesėrš ir ki- 

tbs gimiriėš. '
Patarnauja laid., dir. L. Ežers-v 
kis, Tel. Pūllman 5703.

Real Estate Ftiįr Sale 
N a mat-žeme Pardavimui v

PAtiL SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Jnsuranc® 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir niainom na

mus, lotus, biznius ir farmtiSj infiiu- 
riname nąmuš, rtikanduš ir auto- 
ąfobiliuš. Taipgi turimė dau^ gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenuš: gteįtas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui pHžjus krei
pkitės: ' '

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

PASIRENDUOJA & kambarių mo
derniškas' flatas. Pečiais, apšildomas 
—pigi rerida. 6227 So. Ashland Avė. 

klauskite taverne.
■ »■■■ ...Į.,-. ' ............................. .... .. .. . ..M..'

Jtįelp iVanted—Female

MOTERIS jaunesne 35 
rusi namų darbe; 2 suaugę 
kis; $10, savas kambarys, puikus 
namai iri ^rlencoe. Kreiptis. . 1 

Sūnnyside W86 po 7 vakare.

REIKALINGA MOTERIS popie
riams* kortuoti. Tik patyrusios tesi
kreipia.
Continental Paper Groding Company 

1623, Lumber Street.

- paty- 
kudi-

DIRBTUVĖMS MERGINŲ 
patyrimo—$10 — dienos ar nakties . a* « • . • . • ' * Jk *

2 AUKŠTU muro narnąs. 4 Ir 4 
kambariai ir sklenas. 12 metų senu
mo. Lėtas 35x125. KAina $4«0b. Da
lį įmokėkite ir likusius ant morgiČio 
Ir šiąip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farihų.

Z. S. MICKEVICE AND, ČO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hėmločk 0800.

PARSIDUODA aukštų plyti
nis, pečium šildomas ant 35 pėdų 
loto. Rainė $1800.00. Cašh $800.00. 
2 flatų plytiniė—5 ir 6 kambarių, 
fųrnasu ir pečium šildomas i $4,600. 
8 kambarių plytinė rižidęričlja fur- 
nėšū šildoma, 1 karo garažas. Kai
na $4,200. Cash $2400. ,

, ĮMMel and KAltAS, , 
3430 Weš£ N6Vth Averiite.

MARŲUETTE PARKE
6 kamb. mūrinė bungalow, gara

žas. Karštu vandeniu šildoma. Kai
na $4500. Mažas įmokėjimas. Brigh- 
ton Parke — 2-fletis po 4 kamb., 
garažas. Kaina $2950—įmokėti $500.

. C... P. SUROMSKIS
2502 W. 69th St. Grovehill 0306

: METINĖS MIRTIES 
SŪKAKtuVĖS ■

' URŠULĖ VAITKIENĖ- . 
u./,; siNčiVRAltĖ

^ižndiėn, snėjo lygiai mėtai 
Mib M'i Įūiko, kai po nelaimin
go iVykio ir didžių škaūšmų 
persiskyrė sū‘, šiūo , paMiilib. 
Uhtnlė Vajtkicnė-Inčifa raitė. 
Nelaimė atsitiko grįžtant iš 
darbo rųgpinčio 27 d., 1936 mė- 
tais k To^ontū iiiiiėsie,- Kanada, 
—mirė rugbiilčio 30 d.

Velione patiko didžiam lių- 
desy vyrą Juozapą, brolį Povi
lų, ir, broliene Stanislavą Chiėa- 
goj, O Liėtūypje ^plį Juozą, £

^b*nėk.v>Ji 
p«ėjd.p ‘W ■ ^Panėvjėžio apsk^, 
Kupiškio par,, Vidugirių vierik.

‘ ŽiŪ^ttriiĮ jrhii'tiš Išplėšė iš 
mūsų tar^o TūVė, .mūšų myli
moji ..sesute ir dukrelė, ir pali
ko Širdyse neužgydomas žaiz
das. Ilsėkis šaltoj Šios šalies 
ženiėj ir lauk musų ateinant, 
hėš toji diėna ateis ir mums. 
Dabą1)' mes lankysimi tavo' šal
tą kapą, jį gėlėmis dabinsime, 
o kada ateis žiemelė šaltoji ęg- 

, lęš ' zaliomš Šakelėmis apvaini- 
kuosimę. Tn, mįeloji, jąų nie
kados pas mūs hebėšūgrįši, b'ėt 
mes pas taye anksčiau ar vė
liau tikrai a'tėisime. <

r- t ■

' Brolis i Povilas.

šiftui — kreiptis tuojau— $10.
Wabash Einployirient

Room 900, 202 Šo. State Strėet.

J LA^ibUDbA apartfnėVitų va- 
karuošė — j.00% iŠfėnduotą — pio- 
ga pajammmš. padidinti — riė broke
riams. Maftsfield 3540.

n n .:.. . ....i... ..........................       ..i.;

'“ (OAL -------- --
j-Anglys

WILMINGTON 
c, ANGLYS.. 
Lump ..... 
fetiriė Rūn 
Ęgg .X....'...

$6.00 
....

-- -- 6.00
6.00

; Sčrčėnihgs 4
PIRKIT DABAR!’ ; VEŽI A' 

KAINOS BUS DAUG AUR 
NĖS KITA MĖNESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR

US , 
TĖS-

Urba Shoppe
Gėlės. Mylintierėš—VėŠtuvems 

. —Baėkiėtams—Įiėidptuvėrėš—

4180 Archct Aveniie
Phoiiė, LAFAtfeTTE 5S0O

1 ■ M < y,'

Atstu

LOVEIKIS W
kvigfkįN'mfeš

. 7 Gėlės Vestuvėms, Bankietnms 
jjį, Fė^rūb^iūš ,3316: Hrilšlėd Širėei

Tel. BOCLtSVARD

siuskhper 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

* ' ‘ \ >■• • • - • • .H - * -

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banh

MERGINA 20, patyrusi virėja 
prižiūrėti 4 metų mergaitę — 1 
rencas, savas kambarys 
$12. Plaza 5547.

MOTERIS ANGLIŲ OFISUI va
lyti per 2 ar 3 vakartis savaitėj.

462 West 35th Street

MERGINA BENDRAI N^MŲ 
darbui 18^—30—-prižiūrėti vAikiį — 
mažas apartrnentas, būti.

Rogers Park 5157^.

— rete-
- vana-

r.iriiT.Hiaf-.iirr-T-

Lariftiš m Mte
Ūkiai PardaViftM

PARDAVIMUI 80 ARKŲ F/R^A 
su gyvuliais $ yfsws.. |b&dėr£ais. 
Priežastis—našlystė. Petrphėte An
tanaitis, R. 2, Rhinelander, ^is.

SKALBYKLAI preso apėreitprėš 
ir,J rėiikiriės 'apefeitorėš. ;— ‘patyrusių 
prie dėvamų aprėdaių — nuolatinis.

frogress Ląundry, • < 
4677 Elstori Avemię.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui—būti naktimis — 5 
kambarių apartmentas — $6.

Belmont 8038.

FifittMidl.
Ėindnėai-Paskbloa

DĖL PASKOLOS ant frior- 
gičių kreipkitės į LįthąApįan fiuild- 
ing, Lošta And Savingš A^sopiation 
(Nąfloąnų MĄI \Sptrth 
šted St. Duosime ant gėrių išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.

MERGINA nA^Ų bARBOi . 
20—SOL.hhetų — prižiūrėti lū' hrėtū 
mergaitę — geri hafhai, yėika- 
lingas batyrim’as — būti. —$8.

3744’\ Pine Groyė A^ėhtre, 
Būckm'gham 9671—ŠaŪl.

mergaitę

__________  . . gaata.ia.-aM,-

Help \Vanted Male-Female
____ _ pėrbjpįnkį Reikią ,_.r

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms Jab- 
rikuose, bekėrūėse, mėšmšėpėšė ir 
spaustuvėse^ . v. ■

■l Ul'HlLL- EMPLOYMeNI
184 W. Washington, 3 aukštas.

SALE! SALE! SAi^Ė! 
Vartotas Luftibetis—

. Pėr sekančias dvi savaites 
jbMaf, Itapfė Ifar- 

|hg $iė pėt M. 1x6 D. M. M, 
tokia kaina, kokM norėsit mokėti.

ši

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pfpkes, ėigareius, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 Sn halsted &£. T*I. Ganai 9845REIKIA VIRĖJO; vyras ar mote

ris dėl tavernos.
196u Oakdale AVe.

' .............. .......................................n.-..;.......... ' t 1 ■'t■■ j...■;
Musical Instruments

Niuzik
(JOLDSTEIN’S MUŠIU SIIOP 

914 West ^axVvėII St.
3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažąs trap druni įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$ĮŽ5 Styriu Bksaš v,..... $75.M
$99 'trombonas siį Įkėfąiį$35.00 
$18. Smuikas sū .ąėįsU, jšriifca'g
$ė.Įąįj'..jNayjad Gitariste už j,... $^50 

. i0W ih'striitaąąte pąširmkįmūi., 
Šerias jūsų instri]meilias į mainus.

1 -Y> -----r—.--------- -- ------------ --
- - >. ■

BIZNio REIKALU UŽEIKIT 
PĄS £4 - , , 

Juozapas Ažukas
Ąš tūriu advokatą dėl yisokm 

reikalį. Duodu ififorniacijas tak
sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo rendaunin- 
kąis- Musų įstaigą jums pagelbės 
viešinėtais reikaiafd.

Rakandai -|taišai

faksais ii i sjnkom. Taipgi &tofri 
tikčjėrius dėl bile kiirib biznio iškai
tant svarštykleš, registeriuė ir i;čė 
bakšiū's. Cašh arba. Ant iŠniokiėjifrio. 
Paistykite hius pinū nėgū pirksi- ‘i

■,;gž-"gK.

1936 FČŪb TŪŪNK SĖfclAN.
DrivaHškaš sdvinlrikaš paaukoja Už 
$iČ0 ėašh. 325į Wėst ChicagO AVė.v 
nitrilas aukštas užpakaly. /--- ■ .... '

hūsiHėss ęii&hėes
Pardavimui BitriiĮi

\ PARSIDUODA TAVERNAS ir' 
piknikų daržas Willow SpfingS —- 
ręnda ir šviesa apmokėta už Įimtus 

t^-gerąs ' hizftįs-- , ir vieta parduos 
pigiai - . ..
matykit. mane 3248 Abe^deen gat. 
pĮIės i-ytą ir * po • 8 vakare. • Ste- 
veite.-/ .• « •’

Walter L. Stevens, 3248 South
Aberdeen St., Chicago.

- parduos 
t lietuviškai nėriiėku.' Ba>-

. . T«: Boūlėvard j
t Atdara iiūo 10 lyto iki & vak.)

■......A
-------------- ■

jįirMimif
■X._____ _____ ___ _ .. __— 7_

I (iARSINKlT
•SAVO

HARGINUi:

s

NUSlUlRKTJ

PAŠAŪkit Šllfš TUOJAU

CANAL 85do
Sirijų diigaršlnimų kainos 5 
prieinamos. UŽ pakartoji- | 
mus. duodam’e gerą nuo- = 
laidą.' . • < .3S

i

ZllIlIUIIIIIIIIlllllllllltllIltlIlIltlllIlIHUItlllIHtltlItlIlIltlHIluJ



8 NAUJIENOS, Chicago, UI.

«v.V

1
' Pirmadienis, rugp. 80, 1937

AUGA VEDYBINIU LEIDIMŲ SKAIČIUS 
IŠDUODAMU CHICAGOJE

-------- ------------------ ---------- •-------- --------

y Važiavimas vedyboms į Crown Point,
. Indiana, mažėja

kad yra garbė gauti leidimą 
Illinois valstijoje. Toks leidi
mas parodo, kad jaunavedžiai 
yra sveiki, neturi »gėdos už
traukiančių ligų ir “nesiveda 
tam, kad rytojaus dieną išsi- 
blai'vius pasiimti divorsą.

1 ■ ;?! / ' - . ' •

Brolio Erwin puolamas, Ar- Ciinmn TVic 
thiiras. išbėgo iš namų. Ei*win mUvI’1“ 11 1d

i Marihuana (Cigaretų
Pardavėjas

Daktarai skaito marihuana Jj— A

Liepos 1-mą dieną Illinois lion, šimtai porų iš Chicagos 
valstijoje įėjo galion naujas ve
dybinis įstatymas, kuris reika
lauja iš busimųjų jaunavedžių Indiana ir vedybiniams leidi- 
įaktaro paliudymų, kad jie ne-į manis
serga venerinėmis ligomis. B j Chicagoje

ir kitų Illinois valstijos dalių 
sujudo važiuoti į Crown Point,

išsiimti ųr susituokti.
vedybinių leidimų

sumažėjo beveik iki
)

Motinos Akyvaizdoje 
Brolis Užmušė 
Broli

skaičius 
nulio.

Visuomenės opinija buyo 
griežtai nusistačiusi prieš to
kius jaunavedžius ir juos įtarė 

Pirmojo ’ Sirgimu venerinėmis ligomis, 
nors tam gal nebuvo jokio pa
mato. Tos visuomenės opinijos 
spaudimas atnešė rezultatų, ir 
Cook apskričio klerko raštinė 
dabar praneša, 1 kad išduodamų 
leidimų skaičius Chicagoje pa-

to, apie tą laiką įėjo galion ir 
kitas įstatymas, reikalaujantis 
jaunavedžių duoti valstijai ži
nią bent tris dienas iš anksto, 
kad jie žada išsiimti vedybinį 
leidimą ir susituokti. ] 
įstatymo tikslas buvo Sustab
dyti pavojingų venerinių ligą 
(sifilio ir gonorėjos) p?atinima- 
si Illinois valstijoje; antrojo — 
sumažinti nelaimingų vedybų ir 
divorsų skaičių, uždraudžįant 
pasigėrusiems, etc., jaunuoliams 
susituokti tol kol jie neišst- 
blaivys ir negaus progos apsi- 
svarstyti ir galutinai nutarti 
ar ištikrųjų nori susituokti.

Tiems įstatymams įėjus ga- ji įstatymai yra naudingi,

Susiginčijo dėl nedąrbo

Gailesčio ir sąžines grauži
mo kankinamas, šiandien ap
skričio kalėjime sėdi ir koro
nerio tyrinėjimo laukia 38 m. 
Erwin Zempich, nuo 2006 So. 
Leavitt Street. Jis yra kaltina
mas antros kategorijos žmog
žudyste. :

Jis netiesioginiai nužudė sa
vo Jjrolį, savo motinos akyT 
vaizdoje. Jis ėmė barti brolį 

mažu auga ir pereitą šeštadienį! Arthurą, 39 metų amžiaus už

išbėgęs paskui, ir Arthurą pa
sivijęs, jam smarkiai ciroze 
per veidą. Arthuras pavirto 
ir užgriuvo ant tvoros kuo 
lo, kuris; peaįurė jam kraujoį 
vėlią kakle. Netrukus mirė 
nuo didelio kraujo tekėjimo.

Prišokęs prie brolio, raudo
jo, draskėsi! plaukus, bet jau 
buvo vėlu. Ąrthiirui negalėjo 
pagelbėtu ...

Pasislėpęs draugų namuose, 
ties 2253 Wcst' 21st Plaėe, Er- 
win bandė nusižudyti, bet 
jam nepasisekė. Netrukus pa
sirodė policija ir jį suėmę. Vi
są nuotykį įmotina matė, sto
vėdama ant savo namų laip
tu.. ' ? ■ J. '

Suėmę, ir kelis “baltų vergių 
pirklius.

4

Atidarė Karo Oro - 
Laivyno Stotį

jų išdavė 148-is.
Apskričio klerkas M. J. Flynn 

sako, kad Chicagos jaunave
džiai pradeda suprasti, kad nau- 

ir

neįstengimą gauti darbo. Žo
dis po žodžio, abu broliai įsi
vėlė į aštrų ginčą, kurio nei 
motina neįstengė sutaikinti. 
Ginčas išsivystė į muštynes.

Iškilmingu aviacijos progra
mų ir militaremis . ceremonijo
mis, šeštadienį Chicagoje buvo 
atidaryta nauja J. V. karo oro 
laivyno stotis, Curtiss-Reynolds 
airporte, prie Glenview, III.

Madison Street apielinkėje 
policija suėmė tris jaunas 
mergaites, kurios, pabėgusios 
iš namų, užsiėmė marihuana 
cigare tų platinimu ir prosti
tucija. Jos yra: *17 metų Shir- 
ley Sinith iš Asheville, North 
Carolina; Luęlla Gilbert, 19 iš 
Middlesboro,. Kentucky ir Ma
ry Pankoff, 18 m., chicagietė, 
kuri dingo iš namų ties 1336 
West 13th Street.

Kartu su mergaitėmis, poli
cija suėmė meksikietį Joseph, 
Rivers, 31 m, ir Richard Valc- 
sco, 33. Visi, areštai buvo pa
daryti viešbučiuose, prie Ash
land ir Madison Street, kur 
mergaitės su vyrais gyveno. 
Vyrai kaltinami paviliojimu 
mergaičių iš namu, pripratini
mu jų rūkyti marihuana ei* 
garėtus ir tu cigaretų platini
mu. ■ . ; i

cigaretus svarbiausia Chica
gos lytinių prasižengimų epi
demijos priežastimi. Marihua
na, narkotikai iš meksikietiš- 
kos žolės, labai veikia lyti
nius jausmus ir laikinai žmo- 
gų padaro desperatišku pa
mišėliu, kurio niekas nesulai
kys nuo jausmų patenkinimo.

Bandė 5 metu kūdiki
• išgėdinti.

Vakar policija suome ketu
ris vyrus, įtariamus bandymu 
išgėdinti penkių melų mergy
tę, Lottaine Wnck, nuo 
Mihvajrkc a ve n u e.

Mergytė pasakojo pol 
kad nežinomas vvras nusive
dė ją po namų veranda, pa
siūlė “nikelį” ir perspėjo nie
ko^ “mainai nesakyti.” Bet 
kaip tik tuo laiku iš namo iš-> 
ėjo mergytės motina ir 
daris pabėgo, mergytės nesu- 
žeidęs.

Suimtieji yra Stove Za terš
ki, 45, nuo 1470 Milwaukce 
avė.; Martin Dzik, 43, nuo 
1341 N. Oakley. avė.; John 
Przeliytowski, 35, nuo .2100 N. 
Campbell avė., ir \Valter 
Gorski, 35, nuo 1720 N. Ho- 
norc Street.

LIEPOS IR 
RUGPIUCIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

14

r pikta-

/

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

į * O

r

LIŪDI — Paveikslas trauktas koronerio raštinėje, v 
kur vyko chicagiečio Gerald Peterson mirties tyrinėji
mas. Sofoje sėdi ašarojanti velionio žmona, Kathryn 
Peterson. Ją ramina draugė EtheLWahl. Koroneris paty
rė, kad moteriškes vyrą nužudė jo patėvis, žmogžudis 
pasidavė ir buvo atiduotas apskričio grand džiurei, ku
ri jį apkaltins pirmos kategorijos žmogžudyste.

DARBŠTUS PASIUNTINYS 
—Paveikslas . viršuj parodo 

Anglijos užsienių reikalų mi
nisterijos pasiuntinį, apsi
krovusį dėžėmis dokumentų 
apie Kinijos-Japonijos karą. 
Jis skuba pas ministerį, An- 

thony Eden, kuris dabar kei- 
čiasi notomis su Japonija dėl 
Anglijos ambasadoriaus pa- 
šovimo Kinijoje. ' Jį sužeidė 
du japonų lakūnai. Santykiai 
tarp Anglijos ir Japonijos 
dėl incidento labai įtempti.

ATIDUODĄS TURTĄ LABDARYBEI —Neseniai mirusio Andrevv Meliono šei 
mynos nariai skelbia, kad velionis paskyrė beveik visą savo turtą, su mažomis iš
imtimis, labdarybei ir mokslui. Tas turtas galįs siekti nuo 75 milionų iki dviejų bi
donų dolerių. Paveikslas viršui parodo Melioną, (kairėj) su prezidentu Coolidge ir 
kitais 1922 metų administracijos kabineto nariais. Mellon tame kabinete tarnavo už 
iždo sekretorių. Acme Photo

įįįįį^į

FRANCIJOJE — Jonas Roosevcltas, jauniausias prezidento Roosevelto sūnūs, 
kuris dabar lankosi Paryžiuje. Gandai iš garsaus Viduržemio juros kurorto Nicejos 
sako, kad jisai apšvirkštė šampanu to mięslo majorą, kuris buvo atėjęs su gėlių bu
kietu jį pasveikinti. Roosevcltas jaunasis tuos gandus užginčija.

B

TYLI — Francijos miesto 
Nicejos majoras, M. Pierrc 

Nouveau,' tyli apie gandus, 
'A

kurie platinasi Francijoje ir 
Jungtinėse Valstijose. Tie 

gandai sako, kad Jonas Roo- 
seveltas, jauhasis prezidento 

RooseVelto sūnūs apšvirkštė 
atė-majorą šampanu, kai tas 

jo jį pasyeijkiųtį.

ATSIPRAŠO Japoni
jos vice-adniirolas Hase- 
gawa, kuris Anglijos atsi
prašė už pašovimą Angli
jos ambasadoriaus Kinijo
je, Sir Hughes Knatch-
Ibull-Hugessen. Jis daro ty- 

, Vinėjimą patirti kas pa
leido šūvį. Ambasadorius /• 
kritiškoj padėtyje.

Acme Photo

PRIMENA CHICAGO — Paryžiaus tarptautinės parodos ir didelės minios lanky
tojų vaizdas, kuris labai primena buvusią Chicagos Pasaulinę Parodą. Tiltas pavei
kslo viduryje žinomas vardu “Jena”. Užpakalyje tilto yra Trocadcro fontanas. Pa
veikslas trauktas nuo Eifelio bokšto.




