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Chiniečiai bombardavo
Amerikos laivą

Chiniečią Jėktuvų bombos pataikė Ameri 
kos’pasažieriniam laivui President Hoover 

Chinija atsiprašo ir sutinka atlyginti.
SĘANGHAI, rugp.1 30.—Ke

turi Chinijos karo .lėktuvai prie 
•Shanghai bombardavo atplau
kiantį iš Manila Dollar linijos 
pasažierinį laivą • President 
Hoover. .■■■' ■>’

Trys bombos pakliudė laivą 
ir septynis įgulos narius 
žeidė, o daugelį pasažierių 
trenkė.

Pręsident Hoover yra 
žiausias pasažierinis laivas

ir ' pastaruo- 
amerikiečius 

iš Shanghai. 
būrį tremti-

su- 
pri-

did- 
Pa-

kinge greitam sutaikymui šio 
apgailėtino incidento”, sako 
Chinijos užsienio reikalų, mini
sterijos pareiškimas. Chinija 
sutinka pilnai atlyginti pada
rytus laivui, nuostolius.

Incidentas ^laikinai sutrukdė 
amerikiečių evakavimą iš Shan- 
ghąi, Jungt. Valstijų karo lai
vyno komanduotojas Chinijos 
vandenyse adm. Yarnell įsakė 
pasažieriniams laivams nebe- 
plaukti į $hanghait ar kitus 
Chinijos uostus. Iš to patvar
kymo sprendžiama, kad ateity
je amerikiečiui evakuos patys 
Amerikos karo laivai.

Chieago, III., Antradienis, itugpiučio-August 31 d., 1937

««••** * «***
UŽSIENIO LIETUVIŲ VAIKAI LIETUVOJ — Užsienių lietuvių vaikai, vasaroją Gel- 

gaudiškyje, ir DULR atstovybe su adv. R^ Skipičiu priešakyje. Ateinančiais metais Lietu
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Lojalistai nse Saragossa
> . ' ■ . -- n . ■ :

Nežiūrint smarkių sukilėlių kontr-atakų, 
lojalistai priėjo prie pat Saragossa

HĘNDAYE, rugp. 30.—Ne
žiūrint sukilėlių skelbiamų “lai
mėjimų” Saragossa fronte, lo
jalistai sulaužė sukilėlių linijas 
ir priėjo prie pat Saragossa 
miesto, svarbios sukilėlių ba
zės Aragon provincijoj, šiaur
rytinė j Ispanijoj.

Lojalistai priėjo prie miesto 
iš trijų pusių, nežiūrint to, 
kad sukiįėliai skubiai atsiga-

beno į tą frontą didelius pul
kus , Italijos., kariuomenės, ku
ri darė nepaprastai smarkias 
kontr-atakas.

Saragossa yra apsupta iš ry
tų, šiaurės ir pietų ir miesto 
susisiekimas su Teruėl ir Hu- 
esca liko lojalistų nutrauktas.

Aragon fronte lojalistai tu
rį 200,000 kareivių.

IŠ LIETUVOS
Sparčiai ruošiamasi 

Suvalkijos dainų 
dienai

Anglija negauna nė 
24,000 savanorių 

kareivių

cifiko vandenyne 
j u laiku gabeno 
karo tremtinius 
Nugabenęs didelį 
nių į Manilą, jis gryžo atgal
į Shanghai ^pasiimti kitus ame
rikiečius, kurie norėtų apleisti 
karo srytį.

Chinija prisipažino prie jos 
lėktuvų bombardavimo Ameri
kos laivo ir prisiima ant savęs 
pilną kaltę. Ji sako, kad lai
vas President Hoover tuo lai
ku plaukė tarp dviejų Japoni
jos ' karo laivų ir lakūnai per 
kteidą paskaitė jį už Japoni
jos kareivių traĮiSįlofto"“laivą.

°L>ęrybQS/jau prasiėjo Nan-

America protestuoja.
WASHINGTON, rugp. 30.-^- 

Valstybės departamentas įsakė 
Amerikos ambasadpriui John
son griežtai užprotestuoti Chi
nijos valdžiai dėl Chinijos lėk
tuvų bombardavimo Amerikos 
laivo President Hoover.

Tuo pačiu laiku Hull paskel
bė, kad Amerikos karo laivai 
yra pasiruošę /evakuoti vislis 
tuos amerikiečius, ,kulne nori 
apleisti karo srytįv > > > r

RUSAI PRADEDA p- ^erehria’
DTTATTC NUEIT TD i <0V ir 11 aug*>tų pramo- 
Dl J U1 lo JN JL1 IK neš komisarų yrą s'ušaudyti.

* * ___ __ y •

SAVO ŠEŠĖLIO šimtai mažesnių komisarų

Nuolatiniai šaudymai ir suėmi
mai įbaugino visą Rusiją. 
Pramonė sudemoralizuota, 

sve-
Pramonė 
bendradarbiavimas su 
timšaliais apsistojo.

Laik-

neš komisarų yrą sušaudyti.

Anglija gal siųs nau
ją protesto notą Ja

ponijai
30.LONDONAS, rugp.

Anglija pasiųs naują protesto 
notą Japonijai, jei nebus grei
tai sulauktas iš jos patenki
nantis atsakymas ' į pirmąją

flažuoti ‘ chiniečių lėktuvai ir 
bombardavę Anglijos ambasa
dorių. Bet chiniečiai sako, kad 
jie tokio karo neveda.

Japonai išpradžių bandė tei
sintis tuo, kad. Anglijos amba
sadorius nepranešęs japonams 
apie savo kelionę iš Nanking 
į Shanghai ir kad jo automo
bilius turėjęs visai mažą An-

notą, kurioj Anglija, pareikala- ^Uos vėliavą. Bet ir japonams 
vo pilnos satisfakcijos dėl Ja- pasirodė tokis pasiteisinimas
ponijos lakūnų peršovimo An
glijos ambasadoriaus Chinijų- 
je.
i

Japonijos užsienio ’ reikalų 
ministeris Hirota sako, kad Ja
ponija duos savo atsakymą tik 
baigus tyrinėjimus to inciden
to.

Spėjama, kad Japonija pir
miausia .bapdys visąjp išsisu
kinėti tikslu patirti griežtumą 
Anglijos nusistatymo.
Japonija ieško “faktų” 

' kinėjimui.
SHANGHAI, rugp. 30.—Ja

ponai .bandys įtikinti pasaulį, 
kad tai buvo ne japonų lėktu
vai, kurie bombardavo Auto
mobilį ir sunkiai sužeidė An
glijos ambasadorių ęhinijoje, 
o chiniečių. / ‘

Japonai dabar stropiai ren
ka “įrodymus”', kad ' chiniečių 
lėktuvai tankiai uždeda japonų 
ženklus ir nuduoda esant japo
nų lėktuvais. Tokie du kamu-

išsisu-

perdaUg kvailas, be' “to anglai 
priminė jiems, 
nėra paskelbusi karo Ghinijai, 
todėl 
grali 
net 
nes 
sės 
mobilius.
bando “faktais” įrodinėti, kad 
tai buvo ne japonų, o kamu- 
flažuotį chiniečių lėktuvai bom- 

| bardavę Anglijos ambasado
rių. . ‘

kad Japonija

ambasadorius1 Anglijos
važinėti kur tik nori ir tai 
visai be jokios vėliavos, 
japonai vistiek neturi tei- 
bombarduoti civilius auto- 

Tad dabar japonai

Chinija skųsis prieš 
Japoniją tautų 

sąjungai

-
Čhicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :
. Apsiniaukę, galbūt lietus; 

vėsiau.
Vakar £ vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 86°.
Saulė 

7:28.
teka 6:13,. leidžiasi

GĘNEVA, rugp. 30. — Chi
nija prisiuntė tautų sąjungai 
notą, kurioj ji kaltina Japoni
ją sulaužius tautų sąjungos 
statutą, Kelloggo taikos paktą 
ir devynių valstybių sutartį. 
Chinija nereikalauja tautų są
jungos įsikišimo, yien tik at
kreipia sąjungos domę į Japo
nijos puolimą Chinijos.,

Bet ji prašė išsiuntinėti jos 
notą visoms 
sprendžiama, kad ji daro pa
siruošimus formaliam atsišau
kimui į tautų sąjungos susirin
kimą, kuris prasidės rūgs. 13 
d.

(Japonija pasitrankė iš tau
tų sąjungosz ir nebėra jos na
riu, Kbet tautų sąjunga vistiek 
gali paskelbti jai sankcijas, jei 
ji neklausytų tarybos 
mendacijų).

valstybėms. Iš to 
kad ji

reko-

MASKVA, rugp. 30. 
raščiai kasdįe pilni' žįnių , apie 
naujus sušaudymus, ir suėmi- 
mus. ( 
te ir i jaunųjų -komunistų ei
les ir kolektyvius ukius.

Augšti. komsomolų viršinin
kai liko apkaltinti už tvirkini
mą jaunimo girtavimo poky
liais ir leidimą “priešams” įsi
gauti į komsomolų eiles.

Kolchozai irgi neišvengė te
roro ir dar septyni vyrai ir 
viena moteris liko pasmerkti 
mirčiai kaipo “dešinieji išda
vikai”, ardę kolektyvį ūkinin
kavimą.

Dar trylikai žmonių parei
kalauta mirties bausmės Azo
vo provincijoj, prie Juodųjų 
jurų, taipjau aštuoniems Gru
zijoj — už naikinimą veisli
nių gyvulių.

Dėlei siaučiančio teroro vi
sa Rusija yra taip įbauginta, 
kad, taip sakant, rusai prade
da ir savo šešėlio bijotis. Jie 
niekuo nebepasitiki, vienas ki- 
•to vengia. x,

Bendradarbiavimas’ su svey 
timšaliais .Rusijoj niekad ne
buvo didelis, bet dabar rusai 
stačiai bijosi pasimatyti^ su 
svetimšaliu, kad jo neįtartų 
šnipu esant. Tik retas gydyto
jas ar- dentistas sutinka sve
timšalį gydyti. Tad net ir di
plomatinio štabo nariai yra 
priversti važiuoti gydytis ar 
dantis pasitaisyti į užsiem, 
daugiausia į Helsinkus,. Suomi
joj. ■ ' į , ; . . '
' Dėlei teroro/pramonė liko su- 
demoraiizuota. Viršininkaiz ne
nori ką daįfyti, Mjodamies įta
rimų. Darbininkai irgį< nebe- 
paiso, nežinodami kokis juos 
jaukią ry toj ūš. Todėl pramone 
yra toli atsilikusi nuo jai nu
statytos šiems metams kvo
toms.

* Bolševikai kaltina “sabotaž- 
ninkus” ir daro masinius su
ėmimus, bet tai nė kiek nepa
deda pramonei, nes iš kalėji
mo gi negalima operuoti ma
šinų. !

Tuo tarpu* gi buvęs sunkio
sios pramonės komisaras Y; L. 
Piatakov, buvęs geležinkelių

ir . viršininkų yra. ąreštubti ir 
laukia teismo kaipo nukrypė
liai, ardytojai, išdavikai, fašis
tai ir trocluninkaį. Netekusi 
patyrusių, 'darbiniųkų’ pramo - 

• nes gamybą nuolatos/ mažėja, 
nežiūrint folševikų . laikraščių 
nuolatinių grjaudehimų ir gru- 
mdjimų.. (J -
.Bet tuo/pačiu laikų laikraš-

LIETUVIS GOOD
MAN VĖL GOL
FO ČEMPIONAS

Omahietįs lietuvis laimėjo vi
sos Amerikos amatorių čem
pionatą.

■ LONDONAS, rugp. 30___
Anglijaprieš kurį laiką nu
sprendė padidinti savo armiją 
dar 23,000 kareiviais ir 1,000 
karininkų. Bet nežiūrint vald
žios dedamų -didelių pastangų, 
tiek norinčių kareiviauti sava
norių neatsirado. Dabar stoji
mo amžius liko padidintas iki 
28 metų, įvestos gražesnės uni
formos, kareiviams teikiama 
daugiau parankumų, net ir ra- 
dio, bet vistiek ir visą tai an
glus nė kiek nevylioja stoti 
kariuomenėn, nes ikišiol tepa
sisekė gauti tik 2,400 savano-

Marijiampolė. — Rūgs. 12 d. 
Marijampolėje ruošiama dide
lė Suvalkijos Dainų šventė, ku
rioje dalyvaus veik visi chorai, 
kurie tik yra šiame krašte, 
šiam reikalui komitetas Suval
kijos Dainų Dienai ruošti iš
siuntinėjo anketas visiems cho
rams, teiraudamasis, kurie cho
rai dalyvaus varžybose. Suval
kijos Dainų Dienos repertua
ras neplatus, bet gerai išdirb
tas.

. Ępmitetą Suvalkijps. Dainą 
DienM• "Ttfčšfi šūdam:
direkt. A. Danilauskas, vice- 
pirm.—dir. F. Treigys, muzi- 
kalinės dailės parengėjas—mu
zikas J. Kamaitis ir nariais 
prok. Baranauskas, komenet. 
pulk. Įeit. Kerbelis, kan. Stat- 
kauskas, Peišys, Dankevičius, 
Maurukas, S. Lavickas, čeičys, 
Totoraitis, česnavičius.

, PORTLAND, Ore., rugp. 30. 
— “Mano svajonė įsikūnijo, aš 
laimėjau tą čempionatą, ^urį 
j au senąį/. buvau . nusisprendęs 
ląimėtį’’, pareiškę Omaha’, Neb.

mejęs.' visos Amerikos amato
rių golfo čempiono vardą.

Johnny Goodman nacionali
nėse golfo rungtynėse pradėjo 
dalyvauti prieš 11 metų. Ir pra
laimėjęs pirmas rungtynes jis 
tvirtai; nusisprende laimėti 
čempionatą.

Po to jo kilimas buvo nepa
prastai greitas. 1929 m. jis at
kreipė visų domę, nugalėdamas 
paskįlbusį golfininką Bobby 
Joųes, o 1932 m. tik vienu ki
tu kirčiu4 pralaimėjo amatorių 
čempionatą.

-1933 m. jis laimėjo national 
.open čempionatą.- Dabar gi 
Johnny Goodman liko amato
rių čempionu nugalėdamas Ray 
Bilįows, 23 m.

. Johnny Gpodman yra kilęs 
iŠ visai neturtingų tėvų. Golfą 
pamėgo nešiodamas lazdas ki
tiems. golfininkams. Paskui ir 
pats pradėjo lošti ir parodė ne
paprastus gabumus. Pirmosios 
jo rungtynės buvo nepaprastai 
sunkios, nes ir tinkamų lazdų 
neturėjo, o ir važinėti {'.rung
tynes tekdavo kartais ir pre
kių traukiniais.

Betgi dabar jis jau antrą 
sykį lieka visos Amerikos goL 
fininkų. čempionu.

Golfų čempionu yra buvęs ir. 
kitas 1 lietuvis — Burke-Bur- 
k'auskas iš rytinių valstijų.
1 < ■ -
Surius nusižudė, tai 

traukia teisman 
uniją

< ...... . ■■■4—»

Dabar ■ valymas-1■•persimi ciai-pilnu /Visbkia^^ pašmer-;J6fihny Gob‘dm'ffi:“‘lar
kimų ir skundimų, kurių pa
seka yra — pasmerktųjų ir 
įskųstųjų ^reštas.

Kodėl rusai bijosi svetimga- 
lįų 'parodo pora pavyzdžių; Vie
na ; amerikiečių šeimyna susi
draugavo su ruse senute, ku
rią pasikvietė pas save pasi
svečiuoti. Ant rytojaus ta se
nutė dingo, ir apie jos likimą 
nepasisekė sužinoti. '

Tai pačiai šeimynai dirbo ru
sas darbininkas. Jis patiko 
amerikiečiams ir jie rekomen
davo jį vienai diplomatų šei
mynai, kuri norėjo taisytis sa
vo namą. Bet jis buvo suimtas 
įeinant į ambasadą irs išlaiky
tas. savaitę laiko kalėjimo, kvo- 
čiant jį kam jam, rusui dar
bininkui, prireikė eiti į sveti
mos šalies ■ ambasadą.

Kiek rusai yra suėmę ir su'- 
šaudę žmųnių, niekas tikrai ne- 
žino' ii’' sužinoti negalima, , . nęs 
bolševikai su žiniomis yra la
bai/ skupųs. Yra žinoma, kad 
keturių sovietų “respublikų” 
pręmierai yra•> įkalinti, jų tar
pe ir Gruzijos,, Stalino. tėvyr ės. 
Daug kitų aųgštų komisarų sė
di kalėjimuose ir kasdie nauji 
šimtai patenka į kalėjimus.

Paprasti žmonės mažiau bi
josi ir jų mažiau areštuojama, 
jei jie nesueina, su svetim|> 
liais. Jie dabar gyvepa daug 
geriau, negu gyveno pora metų 
atgal Valymas gi eina pačiose 
viršūnėse. Ten Įr viešpatauja 
tikra panika. '

■  ' —V- .

Japonai svarsto at
šaukimą olypipiados

TOKIO, rugp. 3Q. — 1940 
m. pasaulinė olympįada turė
tų įvykti Japonijoje. Tečiaus 
numato ilgą ir daug i kaihub- 
j antį ka rą su Chini j a,' tad j i 
jau dabar svarsto iškėfimą 
olympiados ’ į kurią kitą šalį, 
nes dabar japonams tenka dė
ti visas pastangas nugailėjųnui 
chiniečių. Tą klausimą turės iš- 
___„>• _ *

«r

TOKIO, rugp. .30.

spręsti ' parlamentas.

Į)E jROIT, ' Mich., rugp. 30. 
— James Briggs patraukėteis
man automobilių darbininkų 
uniją liejos viršininkus, reika
laudamas iš unijos $85,000 at
lyginimo už jo sunaus nusižu
dymą. Qirdi, jo sūnūs Robert 
Briggs, 2Ž m., prieš savo no
rą dalyvavęs viename sėdėjimo 
streike ir nuo to laiko vis bi
jojęs, kad;unijistai jį pasigaus 
ir jį sumuš. Dėlei tos baimės 
jis ir žudėsi. \ .

Du kaimai nukentėjo 
nuo audros

• PANEVĖŽYS. — Liepos 22 
d. Panevėžio vai. siautė didelė 
audra su kruša. Audros metu 
sunkiai. nukentėjo Bistrampolio 
ir šatrėnų kaimai, čia visiškai 
buvo sunaikinti ^jąie 50 ha plo
te įvairus pasėliai. Nemažiau 
nukentėjo dalis silpnesnių tro- 
besių. '

^Nuostoliams apskaičiuoti bu
vo nuvykusi speciali komisija. 
Nustatytai kad. audra padarė 
44,610 lt, nuostolių. Nukentėjo 
18 Šatrėnų km. ir 2 Bistram
polio km. ūkininkai. 'Kadangi 
veik visi nukentėjusieji yra 
smulkus ūkininkai, mažažemiai, 
ši nelaimė juos labai skaudžiai 
palietė. Padėti atsistatyti savi
valdybė’nutarė laikinai juos at
leisti nuo mokesčių. Tikimasi, 
kad ir Žėmės ūkio rūmai juos 
sušelps.

Sovietų žurnalistai 
Lietuvoje

KAUNAS.
traukiniu į Kauną atvyko SSSR 
žurnalistai:.,“Pravdos” redakto
rius B. Michailovas, TASS’o -— 
L. Berezovas, “Izvestijų” — V. 
Ivanovas, “Krasnaja Zvezda”— 
P. Petrovas, SSSR užsienių rei
kalų komisariato spaudos sky
riaus atsakomasis referentas

Rugpiučio 5 d.

galvas šnipams
SHANGHAI, rugp. 3(k—Chi

niečiai pradėjo stropiai ieškoti 
savo tarpe japonų šnipų ir ke
liems 'sugautiems šnipams jau 
nukirto galvas. Savo galvą pra
rado ir Huan Tsing, kuris bu
vo užėmęs labai augstą vietą 
valdžioje.

Japonai uždarinėja 
chiniečių mokyklas

PEIPING, rugp. 30. — Ja
ponai užėmę kurią nors Chi- 
nijos srytį pirmiausia uždaro 
chiniečių mokyklas, ne tik pa
čių chiniečių, bet ir amerikie
čių, ar kurių kitų svetimų val
stybių misijų išlaikomas.

Taip bombarduodami Tient- 
sin Japonijos lėktuvai pirmiau
sia sugriovė ir sudegino chi
niečių universitetą. Visos ki
tos šiaurinės Chinijos mokyk
los irgi liko uždarytos. Tarp 
uždarytųjų yra didžiulis Pei- 
pinge amerikiečių išlaikomas 
Yenching universitetas. Dauge
lis jo profesorių yra areštuo
ti.

Jurininkai Chicagoje
CHICAGO. — Vakar čia pra

sidėjo visų Amerikos portų ir 
pakraščių laivų darbininkų 
konvencija, kuri vyriausia 
svarstys kaip visas portų ir 
laivų darbininkų unijas 
nyti į vieną galingą CIO 
vau j amą organizaciją,

suvie- 
vado-

30.—WASHINGTON, rirgp.
Prezidentai Rooseveltas pasira
šė kongreso paskutinėmis po- 

Stupakas, Leningrado spaudos sedžio dienomis^ priimtą bilių, 
atstovas — N. Tichonovas. 
SSSR žurnalistai atvyko į Lie-

einant kuriuo federalinė vald
žia prisidės prie kovos su Ohio 

dul- 
val-

tuvą revizuoti Lietuvos žurna- PP^S klonio potvyniais ir
listus, kurių atstovai 1934 m. 
lankė Sovietų" Rusiją. •

• K 4

kių audromis vakarinėse 
stijose.

i
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ĖYDYTOJAI Ilt DENTIŠTAi 
Amerikos Lietuvių Daktarų

6921 SOUTH 
WESTEfcN Ąi 
hemlock... 504i

pra- 
vie^

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktį

$1.25
$6.50
$2.50

$1.75 
15c

2314 Wėst 23rd Place
SRYRIUS: 12-14 Basi 108111 Street

Phone Ganai 2515
• Tel. Pullman 1£70

t iki 4
30 - vaL

fit 
vertas

V TURIME 
, KOPLYČIAS . 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

“(il.U McfiftAW”
Užsifiiddyk Sau Šidndien 
Pasišauk Burnelę iš

$4.95

$4.05
$16.95

$4.95 
yert. $4.95

Kiti Lietuviai Daktarai

-Tel. Central 4411-2
Halsted St.

iigi HigĮik^O • • . v 
ar dėl tikro Straight 
Whiskey Gčrihiii . .

Chicagos, 
Cicero ;

Lietuvių ,į 
Lai^oįuviii 
Direktorių 
AšOciaėijos

N. KANTER, Pres.

valandos:
jną, 2 Iki 3 po pietų 
del. nuo lOJki 12

DR. L Ė. MAKAK AS
16758 Mickigųn Avė 

ROSELAND—CHICĄOO. ILL. 
tel. PULLMAN 1193-8277

naujas.
t, £uvo paleistos

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone:. Bouievard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 , So. Jlpckvvell St, 

Telephone: Ėepublic 9723

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 susitarimų

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Nimų Tel.: Prospect 1030

Shiplnp, 2x4 
6x3, 3x8

DUOklT.SAVę VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklų eiti 
akinjąi ai4t 
tir; H. J. Berkovitz 

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEŠT 35th STREET 

Du ipoderniški ofisai.

Doctor Manikas
PHYSICJĄfcLSURGEON 

, 4070 Archer Avenue
.Tej. Viginįa 1116 <, it 

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

pirž., ( Ljepos ir ,Ęugp. nebus valan 
ąų popiet, bet bus riųo 10 iki 12 r

Laivui teriftd irtis prieš vėją 
Vadinasi, prieš bafigtiš: B$§- 
fidhiiii baHgij .l tisas,.inišH lai
vas vos tik iriasi, Tiesą paša 
kiuš; šii jdb ddr blogesni tik-

A. Mtthtvid, M. D
Wflstu Town Statę. .Ęank Bldg, 

Ž400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki d vak.

^Seęley .7330 
onas Brunswidk 0597

;. Battlė Hatbor yra kaimelis, 
ktĮfiattie gyygtia ttpiė šimtas 
žmonių. Vasaros metu jie žu- 
vaujftr o žiema šunų jauktais 
važiuoja apie penkias myliaš 
tpalkų parsiv&šti, žuvysi kurias 
jiė čia jjagatfnčL vkęhnąši “ęat

8930 SOUTH CLAftĖMONT AVĖ 
Valančios—9—io A. M; 
Nedėlioj pagal sutartį.

dalių ir visų 
prietaisų. Jei 
kreipki^tėą į niųs—Specialįstps mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gėntkarteš. $ i r

kainos .prieinamos , 
Vyrąs ir moteris prižiūrėtojai.

* - _ * H '9 f * ’ ’ f I ■ i » » h 1 , .• ‘I

J J. LIULEVICIUS
4348 S o. Califbrnia Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėšt 22HH

Valan Jos: filio i—8 ir 7—8 
Sęrpdomte ir nedėl. pagal sutar 
Keži 6631 So. California Aven

Telefonas Republic 7868

„j A. MASALSKIS I
3307 Liiuariica Avenue Phone Bouievard 4139

Radiatoriai, bau 
tižiausias stakaš- 
mieste. Specialus, mokesnių dydžiui

C. MILLER MAtERIAL COMPANY
1247 WEST LAKE STREET, . MONROĘ 3387-08

.... Ą. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero

Aisbergai
Jgdlos šaltumas ir niėko ne 

bojimas šiek tiek ramino kelei 
vius.s TaČi$U atšitKdo 
baubas 
kalbds, jog riėtolteše pluddriuo- 
ją ledo kalnai (aisbergai). Vi
si gerai numano, jog aisbergai 
yra tikrai dideliš pavojus. lai
vui. Pavyzdžiui, musų laivas,* 
kuris yra keturių šimtų_ pėdų 
ilgio, lyg kokia gelda suskiltų, 
jei jjš atsimuštų į ledą kairią. 
Jis ir šiaip nardo bangose tar
si kokia skiedra: iškyla auk
štyn, o paskui lyg į prarają 
krinta.

AUDRA
LKlįąs pasuko tiesiai į siair- 

rius. Tai musų paskutinis, taip 
rakant, etapas tąją kryptimi. 
PŠpkiji fciikšĮnie vM į pietus^

IŠ NERAMAUS BaLzAO 
KLASINIO VEIKALO v.»i; . 

Ir—šiaurės Polio Lėkikų Priėmimas 
,. , , , Maskvoj . .
Penktadieni Prędedųnt:

SoRofONE v.»wtej
Opas kontroMuojamas. 

šiokiomis dienomis 11 vai. ryto iki 
vidurnakčio 25e Iki 2 vai. po pįet.

■yįs jšskrodžia, 6 paskui pa- 
dįąuna ant tam tikrų tvorų. 
Džiovink bį)ie sėpi^dihs diėhas. 
PCį to jie jaii ytei prirengę pa
džiovintą žuvį parduoti iš mie
sto atvažiavusiems pirkėjams.

Nobš kaip rHi&tįjflik tkKHėlis 
yra vlš’įl hiaia^į tyčiai! jis td- 
ri dvi bažriy&dš;—ariglikdhų ir 
b’iibtisti|. Toks hiažfiš žmonių 
skalbtis, rodosi; galėtų, išsitekti 
vleiiojė maldykloje. JUb labiau, 
kad jie garbiria tą patį Dievą. 
Bet nė: tUri ir čia skirtumas 
pasireikšti.

' P. J. RlblKAS
3354 So. Halstėd Street r . _

Miesto » n 
Kamb.
Namų
Valandos 'vąkarųis nuo 6 iki 8:30

Telefonas Bouievard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniaiš- 

pagal sutarti.

O; LLŽOLP Phone Boul. 5203
1646 Wėst 46th Street. Pitone Bouievard 5566

1 • •’.)
1x6 M &M, 8-col 
gx8’s, .2x10’8, 2X12’8. 
lentų grindims ir partlfienų, viskas ifi 360 
pėdų sandėlio,, Kuris užgriuvo.
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti. 

. Siunčiame j Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATDARA.

Jei audros metu nėra malo
nu būti viduje, tai dar blogiau 
viršuje (ant denio). šiUrpd Žiū
rėti į milžiniškas bangas, ku
rios, rodosi, štai tuoj visą lai
vą apsems. Nejaukti ilgai pasi
likti. Norisi eiti į vidQ: tėti vis 
dėlto žmogus saugiau jaučiasi.

' kapItcInIš
Laivo kapitonas neparodė riė 

mažiausio baimės ženklo. Jis 
buvo pilnas energijos, kaip ir 
visada., Į jį žiūrint ir pasrižie* 
raina darėsi lengviau. Pas juos 
pradėjo atbusti pasitikejirrids, 
kad toks šaunus kapitonas su
gebės laivą iš pavojaus išvesti.

O tuo tarpu ir kapitonas ste
buklo padaryti negali, Jei butų 
pasipainiojęs ledų kalnas, tai 
tada nieko ir jis nebūtų galė
jęs padaryti. - ,a

Per visą naktį laiYas plaukė 
labai lėtai. Jis ne tik plaukė 
lėtai, bet ir nuolat baube. Mat, 
tuo biidu jis įspėjo kitus laivus, 
kurie galėjo būti kaimynystėje.

Kai rytas išaušo ir audra 
nutilo, matėme ki<tą laivą, kuris 
praplaukė pro šalį ledų kalno. 
Aisbergas nuo laivo buvo vi
sai aHi, už šimto pėdų.

LABRADORAS*
iš Newfouhdlando laivas/pa

suko į paskuiihj žemes kam
pelį, Kuris pfiklauso Amerikos 
kontihentūi. Kai privažiavome 
krantą, tai laivas negalėjo į 
uostį įplaukti ir turėjo spstbti 
kiek toliau juroje. I Battle 
Harbpr turėjome apie vieną 
mylią; pjąy,kti. mažais, laiveliais.

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AyENUE 

Ofiso valandos:

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA 

denTištAs
6558 So. We^tfetn Avė. 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį,

Df. A. J. Shintkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

x Sekniadiepiaip pasibarus 
. .. OFISAS IR RĘZIDEN

i. (Fairfield Avė 
tel. Lafayette 8016

CbAt COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Rįin $7.40
(Screėned) ■ ........ tonas «
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ........X................

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus i 
visokius rakandus bei Storus

A arti
3406 SOUTH 
Halsted s 
..Tupia 3408

DR. BERTASH
756 Wt ŠStfi Št 

c<tf-. Wh43?<i<^alsM £ 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80

Maskvos Meno Teatro ŽVAig$4& ■ 

LEONID LEONIDUV 
(“Caro Jono Nuožmiojo” žvaigždė vėllau-

M Phone Bouievard 4042 l

DR. C. Z. VEZEL’JS 
DENTISTAŠ v

4645 So: Ashlarttl Ate.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 'vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kaimelyje nėra nė vieno ar
klio. Visai galimas, daiktas, kad 
kai litii’iė vleioš gyventojai 
per visą savo gyvenimą nėra 
gyvo arklio matę. Tiesą pasa- 
kltiš, arklliii Čia nėra kūš veik
ti. šįąip ar t&ip, akmenį arti 
nėgalima: b l<adahgi žiemos 
yra ilgos ir šHie&o daug, tai 
arkliais važinėtis tiesiog neį
manoma. Tuo atžvilgiu šuo čia 
arklį pavaduoja. Mat, šuo. yra 
lengvas ir gali per didžiausius 
pusnynus bėgti ir rogutes vilk-

DR. VAITUSH, Oi’T. 
lieIuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas, , 

Optonietrically Akių Specialistaą 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

estj .prięžastjmi gųlypš skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,, .neryųpty- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
gu elektra, parodančia mąžiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.. Kleivos akys ati
taisomos. Valandos, nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį..
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South AsHland Av. 
, Phone Bouievard 7589

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 

acitų mėtų įhdfilįtts r '.jį

šiuilio eoiieiicė 

Oerąmsia . ųrtuja metaline 

Sukti sbringHgi lovaIšKiNElds StikiiJtiŲ 
iAHNidįtd — tidiykeiifetB- 
ląš Ąililio teil’iiži,'' vieKiiš 
iš Musšblini’b juddiha’tš'kl- 
hių vadu, kuris su 12 kitų 
italų generolų ir keliais pul
kais kariuomenės tarnauja 
Ispanijos sukilėlių eilėse. 
Šiikileliaį, nesrinitli užėmė 
Santandcr miestą, ir tą pa
dare. daugiausiai su -italų 
pagalba.' * Acme Photo

Kalinčioje Ir Kitur
RMb DOMINIKOS KURAITIS

t)r. Charles Šėgal
OFISAS 

.4729 Sb. AšhKhd Avė 
2-ros lubos . 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDAS‘ 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 
vai. po piet ir nuo ,7 |ki t* 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 
valandai diena; ; .x,.

Phone MIDWAY 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbprn Si.
Room 1230«

Ofiso Tel. CĖNTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3306

y ienoj e draugėje buvo kal
bina apie dtthjfitleš Hiisllpfiė- 
jimus... . '■ . '

/‘Aš irgi kaip tik įa^uliniu 
laiku .kenčiu dėl atriiiiitiės šii- 
sįijfĮiyiino“; .paistKbKjo .pilkit, 
“Yrą keturi daiktai, kuriuos ąš 
stiiikiHd . giHiti
iįiilHi; iimfeiil: >,te|ėfodę) 'UliHife- 
riii, školdš; ddtdš.::
wp; kplvlftąjį dįdyk$ j^d

.\ S. P. MAžfeikA Yards 1139
3319 Lituahičą Averitiė Phone Yarda 1138

Kai saulutė ėrpČ leistis, , tai 
vėjas dar smarkiau* pradėjo 
pusti.’ Ir jiid labinti haktlš at-r 
tėjo; juo štnarkiau &ne dūkti 
audka. Nėra reikalo alŠkihti, 
kžk lainŠoje Mudtingži j lira tikT 
rai rtejadkų įspūdį daro, O tai 
juk visai hrituralus dalykas, 
nes tamsoje žmogus visuomet 
yra baikštesnis. Dienos metu 
ir didėlis įiavojus neatrodo la
bai jai? baisus.

Keleiviai pasįdare kažkokie 
susikaupę, sus.irupinę ir nekal
bus. Jie tik baimingomis aki
mis žiuri vieni į kitus ir tyli. 
Ir ką gi tokiais atvejais žmogus 
gali sakyti? Visus kamuoja 
viena mintis, bet ją viešai pa
reikšti lyg i$ drovu.

O tuo tąrpii igtila dirLa savo 
kasdiėdj darbą, mažiausio dė- 
mesib' nekreipdama į addrį. Ji 
lyg šakyte^ sako: • “Didėlis čia 
daiktas! Klek midrhs jdu tokių 
audrų teko pergyventi, ir vis 
dėlto nieko blogo neatsitiko.”

SkžLildįįš Koftiįihtferiikfe 

' ;‘Mdilb įvilios Ir ho'tidl!” 
3116 i&įddilĮjįį ^mėįįejks į!d 
nos vflkarieilbs. “visai nėteika- 
lingap kad motelis btfttt graži, 
ir be visai dar blbgk, kad ji be 
gąhumy* bet viena ką Ji turi, 
mokėti, tai—virti. Ir geriausias 
to mano tvirtinimo įrodymas 
yrą musų malbriiojv ponia vai
šintoja, ar ne teisybė, mano 
įbiiįdš ii* pofidi . . .?”• , . . ....... . . . . ..... . .. . ,

/ VEIK
/ visose vJC’įK ■
KAIMYNINĖSE ■
TAWnCSE

MUTUAL UQUOR COMPANY'’
' Ali Phones YARDS 0800

DISTRIBUTORIUS

• ■ N T u o T 1VARTOtl BOILERIAI — 
s ir fitingai,. di- ant materiolo- pilnam šildytuvų 
-mažiausia kaina Įrenginiui. DYKAI APKA1NAVI-

mas. Y ./ ...... *.

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis

Njuijos ,L” J ,OO<
NiųUiib i»|ywoo<l, visų ( 
iii —pk-į-tr—i)8uJatlngi; boarrt, l<eiv, 

ųiijrtB plastpr. boarj, J 
aulas wp*lboar<l, visų ---- ..

t. ketv.i nčfla -u i ---u. l%c
irtąjį .ikcrtro stulpeliai, 7 pčd. ilgio, 
L<Sti|ka .......... . IOo
fter|aų81ųp ;flpuį()8jdjirye, -r-”!--' 43-25

80e 
2%o

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

'. I . . ... . ■ .. <
3407 Lowe Avė. Tel. Yards

KITATAUČIAI
DR. tlEliZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomąs per 31 

metąs kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgąs ir.ąkušeris, ,, ( ■

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

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

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

Tel. Ganai 3110

Superior

Wų ...5 $21-00 
m hett27 00 

_ 3’/ac 
.64- - IVaC

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS 
4704 Sd. Wėstėrn Avė. Phohe Virginia 0883

Dėl informacijų
* ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ

arba pašaukite
■ ■■ ■ . ■ į. V ; Z>,y_ A' i

CANAL 8500 
lithuanian buildinc 

SAVINGS Ašsoęi 
(MEMBĖR FEbEltĄL HOMK LO 

1739 SU. HaWd S

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

ofisas—127 NU Dearborn 
1431-1434
ofisas—3323 So

Pritaiko Akinius 
įjSr Kreivas Akis 

Ištaiso,

Ofisas ir Akiniij- • Dirbtuve * 
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutarti.

IIETUVIAI

Klausykite niiišų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais 
10:00 vąl. vakaro iš W._ Ę. Fi & stętieš (1420 K.) — P

I P. šALTiMIEltAS.
r ’*$ L \ /J fY M » ’

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisj
Nuo (.10 iki 12 i

Rez. Teleplionė PLAZA 2400

Garsinkitės Naujienose

Tel. Bouievard 5914 hieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. .VAIKELIS
GYDYTOJAS Il| CHIRURGAS 

Ofisas irjRęžūiĘBciją ...
3335 s<j. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

nenaųslos. yčlų tvoros,.,perta
800 ... |SvMJnČ8 ir . ISUwki|iM,D)

njulpvoH, $3.59 įprtlėva, visokį 
•, .8poIvU..,gąi|flriąfĮ .r....w.^T.r..........
Vąnos tojąih 
SlnkpH florai 
Napjl plieno
Lath, gpobuuuą _ T„..—.rT...

SuiJedinjms kąiičas ir. matracas.
įpėėiaiial
“ ■’

lova,

8:30 
t#“ 8^’ «««LVD. 
TeL Kenwood 5107

SENIAUSIA IR hlD^IAUSIA LAiDOJIMO IŠTAIGA

,..aMBULANCU
• DIENĄ IR NAKTĮ . ..

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4GO5-O7 Šo; Hęrihitąge , Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

( - ."v .    •" ■ *'*■'? ’• ‘
. i-AUĄymTE 0727.

r 4-1 4- 4 koplyčios visose
L_iž L?Z cJL 1 Chicagos dalyse

■ V'~ . --



■

Antradienis, rugp. 31, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III,
—tfį

Namai ir Žemė
Šiuo tarpu jokių naujų refor-. Ę(ĮVcirdo VIII v,■,z<l>r» c< , n' • I

kas turės eiti gal per metų me
tus ir reikės (taikytis

mokėtojai. Sakau, nekalbėsįmte
čia apie jų ydas, neigi kaltinsi- mų niekus nei inesiulyja. Daly 
me juos už tai. Tik pažymiu 
kaipo faktą, kurį< daugelis jau

Veda W. V. MANKUS

Pigių ir stiprių namų 
statyba ir 
finansavimas

ištęs-

pasta- 
bet iš

Federal Housing. Administra- 
tion tyrinėjimai parodo, kad šį
met iš visų statomų* naujų na
mų, tris ketvirtdalius sudaro 
vienos šeimynos, pigios ar vi
dutinės kainos gyvenamieji na
mai. Reikalingas ir spartus au
gimas šio marketo, yra parem
tas daugumoj, ne pirkėjų tur
tu, klek jų uždarbis, darbo pa
stovumas, amžiaus,- sveikatos, 
šeimos didumo ir pajėgumo >tau_ 
pyti- ’ ,

Kadangi daugiausiai, perka su 
labai mažais ^mokėjimais 'ir su 
mažais, nedidesniais už nuomą, 
mėnesiniais mokesčiais, 
tais net 20 metų. zV ' * i-

Tokie namai turi būti 
tyti, nors ne puošnus,
geros medžiagos ir pastovus, 
ištvermingi. Turi būti gana mo
derniški kaip planavimu taip ir 
konstrukcija, kad tuomi suteik
ti pirkėjams pilną pasitikėjimą. 
Jukajų sumokami pinigai nenu
eis niekais, nes po išmokėjimo 
skolos, namas pasiliks dar dau
geliui metų, kaipo įgytas tur
tas, kuriuomi bus jauku naudo
tis ir džiaugtis, kaipo savo pa
stovia nuosavybe. r

Taip jau ir skolintojai, ar tai 
butų spulkos ar kitokios, įstai
gos, skolindamos pinigus 20 
metų, gana atsargiai apsižiūri, 
kad namas butų gana pastovus 
ir kad r nenustotu > savo veĮtės 
pirm’r^notejimo.

Tat pirkėjui su mažu įmokė- 
jimu nėra pavojaus pirkti 
jas pigus namas.

/

OPUS KLAUSIMAS
Arba “Baltasis ėovln’zmąs” •
Plačiai žiūrį chicagiečiai, nors 

ir daugumoj miestų nedaug 
kuomi skiriasi, ypač tie kurie 
gyvena arba turi nuosavybes 
arčiau negrais apgyventų kolo
nijų; nemažai laužo sau galvas 
svajodami, kas bus už keletos 
arba' keliolikos metų ? Kalbėki
me ar smerkime taip vadina- ‘ 
mąjį “baltąjį šovinizmą” kiek 
mes nenorime, vienok faktas 
palieka faktu, kad negrų sklei- 
dimasis, užėmimas naujų ’ir 
naujų dis’triktų, yra neišvengia
mas, nors dar taip jis butų ne
pageidaujamas baltiesiems.

Gerai žinome, kad negrai kai
po rasė yra labiausiai nuskriaus 
ti ekonomiškai, šiuo kart čia 
nekalbėsime apie * priežastis. 
Kaipo tokie jie yra priversti 
spiestis į seniausias, pigiausias 
kolonijas;
Chicagoj, 
auga, nes 
iš pietinių
geresnių uždarbių, 
namai, kaipo 
neremontuojami, 
Negram priseina keltis vis to
liau į baltųjų ‘apgyventus dist- 
riktus.

j ų skaičius, ypač 
nepaprastai sparčiai 
labai daug atvyksta 
valstijų ieškodami 

Nusenę gi
neapsimokanti, 

baigia griūti.

Nuomos ir negrai
Žinome gerai, kad kur tik 

negrai apsigyvena, ten nuomos 
ir namų kainos nupuola beveik 
per pusę, kadangi baltieji ne
pakenčia tarpe jų gyventi, o

patyrė. Kai kurie mums primes Įlinkybių.
rasinę neapykantą, “baltąjį šo- Viskas, ką galima pasakyti 
vinizmą” ir dar ką kitą. Tuos čia, tai tik tiek:Navininkai, ku- 
dalykusf palikime kam kitam j rie pasijaučia atsiradę per arti

Pastorius 
prie ap- Chicagoje WilliamA.LBwis

gvildenti, čia įtik kalba einą apie rubežiaus, turėtų stengtis nuo-
grynai ekonominį reikalą—na
mus ir jų vertę bei nuomas.

žinome gerai, kad jau dvi iš 
(lietuviškų kolonijų susidūrė su 
negrų kolonijomis. Kiti sakę: 
priėjo Ethiopijos rubežių.” Kas 
toliau? Ten parduoti namą už 
įmanomą kainą nebegalima, pa
skola jau labai sunku* gauti ir 
tik labai' trumpam laikui.7 Nuo 
pradžios, kol dar negrai gauna 
butus tarpe baltųjų — jie su
tinku mokėti gana aukštas kai
nas. Savininkai' tuo'mi pamasin
ti nuomuoja jiems, bet tuoj iš 
kaimynijos traukiasi baltieji, o 
vėliau jau ir iš negrų nebegali
ma daug gauti. ■ Įstatymų kėliu, 
pasirodo, ne taip ja’u lengva 
juos sulaikyti, kadangi ir jie 
prieš įstatymus yra lygus pilie
čiai. i

savybęs parduoti už geriausią 
galimą gauti kainą. O perkan
tiems patartina , pirkti toliau 
nuo rubežiaus, nors tos nuosa
vybės ir ^butų brangesnės. Kuo
met siūloma nuosavybė pasiro7’ 
do pergeras 
mįausia reikia patirti, kaip 
Ii ji nuo negrų kolonijos.

Kas daiyti?
Dalykas palieka daugiausia 

patiems “parubežių” gyvento
jams, namų savininkams spręsti 
savo geriausiam išėjimui, arba 
nusispręsti jungtinai jų visai 
neįsileisti į paskirtą apielinkę, 
arba įsileisti ten, kur kitokio 
išėjimo nebėra — nebeapsimo
ka' palaikymas pusenstančioS 
kolonijos.

Tiesa, yra kalbama, proponuo 
jama, kad miestas su pagalba 
valstijos ir federalės valdžios, 
turėtų atstatyti negrų apgyven
tas ir griūti baigiančias koloni
jas, kad tuomi sustabdžius jųjų j r^( 
veržimąsį vis plačiau.1 Bet kada 
tos kalbos išsipildys? Gal už 
penkių' ar dešimties metų. Lau
kti, kol jie asimiliuosis, susikul- 
turins ir praturtės, kad pasida-

negrai dėl- aukščiau minėtos rytų pageidaujamais ar bent „„i v.__________________ n.-
nuomų moleėti, nei namų1 pirk- kiu, kad mes tielT^

bargenas,” pir
to

Taksai
1936 m. real esta'te taksų pir

ma dalisjturi būti sumokėta iki 
1 rugsėjo’ (September|.

Po pirmos jau bus dedamos 
pabaudos po 1 muęšimti i mėne
sį- . . ./< ' .

Kuriemfe atrodo, kad taksai už 
1936 m. yra perbrangus, pep- 
aukšti, turėtų gauti iš taksų 
raštinės tam tikslui pagamin
tas protestų blankas ir jas iš
pildė priduoti sykiu su taksų 
mokesčiais. 1 \ .

Pastorius R. A. Jardine, kų-
, pasipriešindamas Anglijos 

bažnyčios viršininkams, sutei
kė šliubą, abdikavusiam kara
liui Edvardui VIII (Windsoro 
herzogui) ir jo amerikietei 
žmonai Wallis Vyarfield Simp- 
son, dabar vieši Chicagoje. At
vyko pasakyti kelis pamokslus 
Chicago Gospėl Tabernačle 
maldykloje, 825 Barry avenlie.

. Jardine siūlo Edvardą VIII 
paskirti pasaulinių ginčų ir ka
rų arbitrątorium. Jis turįs pa-' 
tyrimą pasauliniuose reikaluo
se ir tuo pačiu laiku yra “žmo
gus be šalies” nesurištas su 
jokią valstybe.

Nori Jus Pamatyti
PRIE

4716 S. Ashland Avė
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas. z

Leonas Roofing Co.
3750 VVALLACE STREET 
Tol. BOULEVARD 025Q

_ ----------------- i_____ i------------------------------------- -

Garsinkitės “N-nose”

Šiandien Paskutine 
Diena Išvengimui * 
Mokesčių Pabaudos

šiandien, rugpjūčio 31 d 
yra paskutinė dieną sumokėji
mui pirmos dalies 1936 metų 
real-estafe mokesčių be pabau
dos. Apskričio iždininkas Ho- 

į race Lindheiimer ' 'praneša, kad 
pradedant rytojais dieną, prie 
mokesčių sąskaitgą bus pride
dama po 1% pąbBįįos už kiek
vienų suvėluotą menesį.

Kadangi ' šiaritfiėn didelės 
žmonis ^usirinks ap- 

tai^ v namų savinin-

priežasties, neišgali nei aukštų pakenčiamais ^kaimynais? Ti- minios^
... m /i _ j figai fnegy-.

ti. Ypatingai jie turi labai pras- vensime, kad to sulaukus. Juk mokesčius,
tą reputaciją kaipo pirkėjai: ar tai ne jų spalva, kurios žmonės ‘kams patariama sąskaitas ap-
tai dėl nesumanumo, ar dėl ne- nemėgsta, betf jų ekonominio ir 'mokėti pašty, čekiu arba money
paisymo, jie namus greitai ap- kultūrinio stovio, kuris nepritai- Orderių formoje bet ne pi-
leidžia ir yra labai prasti skolų koma'& baltiesiems.

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny jp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai} 

, susitošit—publiką pra- 
juokirrsit — pravirk- 
dinsit.

ŠAUKIT CALUMET 6909
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine..

10 West 18th Street
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos j jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildyipo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI — 36 MĖNESIAI Iš- 

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA.

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

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 

.vyrai ir 2, mo-
tcrys „J........1......... vUr

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

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

&
Užsisakydami prisiųskite mo- 

ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

j Nedeliomis iki 1 v. dieną |

I VAKARUS NUO 
STATE STREET

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

jl njjuiinii \^j ikziiiiJMt IA V I

I Atdara vakarais iki 7 vai. I Fi I n.: 1 „ j:-----I «

nau-

Asesmentai
Iki spalių (October) 1 cl. ga

lima, paduoti skundus Board of 
Appeals komisijai už perauki 
tus asesmentus, išdėstant fak-

škriČio iždinė^atsiteisti už■. ■ v.’’ ? '

CL

LIM.

išis, nors paprastas, bet 
gražaus stiliaus namas’ su 
sudėtinu stogu. Yra su 5 
kambarių pirmu aukštu ir 
su pakankamai vietos vir
šuje 4-iems miegamiems, 
kuriuos galima įrengti lai
kui bėgant, pagal šeimynos 
pareikalavimą. Gana skir
tingas savo suplanavimu 
nuo paprastų, labiau popu
liarių planų. Kaip matote, 
virtuvė čia randasi vidu
ryje, valgomasis iš priekio 
ir svečių kambarys antra
me šone. Miegamieji ir toi- 
leta's užpakalyje. Visi kam
bariai gana erdvus, užtek
tinai šviesus ir gerai ven
tiliuojami. Yra net 4 klozetai rūbams.

Kainuoja, su žeme, $4,900. Turi $3,900 morgičių, apdrausta Federal Housing 
Administratįon, padalinta į 20 metinius išmokėjimus.'

PA! H

Lietuviai pereitą 
savaitę pirkę-parda- 
vę namus

Praėjusių savaitę rekorduose 
pasirėdė pavąrdės šių lietuvių 
pirkusių bei pardavusių namus 
bei žemes:

G. Neverauskas pardavė ant 
W. 18, kampas Ruble St.

J. Gasparai tis pirko ant No. 
Mansfield avė. prie W. Wright« 
wood aev.

M. Ramanauskas pirko So. 
Claremont avė., prie W. 74th 
st. ;

F. Valentą pardavė, Ciceroje.
S. Šaltimeris pardavė Mid

land spulkai, Stickney, III. '
W. šarkus pardavė Evergreen 

Parke. , ,
T. Intas pardavė ant S. Ken- 

sington avė., prie E. Michigan 
avė.

Pereitos Savaites 
Transakcijos

Praėjus ąi savaitę Chicagoj ir 
Cook paviete nuosavybių par
duota 969, už 2,012,100. Morgi- 
čių padaryta 598, už $2 878,- 
693.. Leidimų naujų namų sta
tymui išduota Chicagoje 42, už 
$569,850.

tus aei ko perauksti. tset asrs- 
mentų pirmą dalį reikia vistiek 
sumokėti. Jei bus_ sumažinta, tai 
kreditas bus duotas už sekantį 
instalmentą. f

Jaukus 
namukas

BED R00M

BED ROOM 
lO’-SMO’-'G“

KITCHEN 
t0t6Mxl240"

L1V1NG ROOM

VEST. c«~
DIN1NG ROOM

10’-6!’dP-6‘,A



I s*p»:

A'
■-■■■■ •

U'1

AiitraBiėnis, TUgp. BĮ, 1$

NAUJIENOS
The Ltthaanirt New«

Published Daily Btcėpt Sunday bf
rhe Lithuanian Newa Pub. Čo., Infe

1739 South Halsted Street
Telephone CANaI 8500

' "■ j................... ■ ■ ■ *'

Šųbsčription Rates:
|8.Oo pęr year iu Canada
|5.00 pe? year outside of Chicdgb
$8.00 W year Iri Chlcago 
3c per cbfiy.

Entered as Second CJass Mėtter 
March 7th 1914 at the Post Office 
ot Chicafcb; 111; uiider the Aci bi 
Mdhčį 8fd 1879.
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Natijierios eina kasdienį išskiriant 
šekrnadlenins. Leidžia Naujienų Bfen- 

. 1739 S. Halsted Št, Chicbgo,
111, telefonas Ganai 8500.

Ulaakymo kainai
Cfaicagoje — paštu:

Metams ... .....
Pusei metų
Trims mėnesiams ...... ....
Dviem mėnesiams _____
Viėndih rriČnCsini -___ ...

Chięagoj. per liriėšiotojus:
Viena kopija ...:.__ ......;.S
ŠavaiUi ..............................
Mėnesiui

Suvienytdšė Valstijose; ne Chicagįoj, 
paštu:

MettfiriS  $5.00
Pusei/metų ................................ 2.75
Trintis mčnčsiams .................... 1*50
pvieių mėąėsiams .....----------- L00
Vienam mėnesiui _________ J. .75

Liėtiiloje ir kitur užsieniuose 
, (Atpiginta)

Metams _________  $8.00
Pusei metų ......u.:;—4.pb
Trims mėnesiams ............----- 2.50
pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
ioo 
1.50 

;75

...... 3c 

.... į8c

... 75c

— —- - ; ...... < . , - ■ )

molo” (koinuništiiiėš jauhjmo sąjungos) centro koihitė-Į 
to keliolikai narių penki sekretoriai ir’ astuoni kiti cen
tro komiteto nariai jAU yra suimti ir Maskvos “Prąv- 
da” kaltina juos esant “Japonijos ir Vokietijos fašizmo ---------------------------

BO S® M O BĮ M PASIŽYMĖJO PON (I BRAZEVKIĮJ SENUS 
iria senieji bolševikai ir jąuripsioš komunistų ItArtos va-1 ’ —- ---- ------- -----------
.dai. Kraujas liejasi... Kadą Rusijos žmonių sąžinė pa- Vytoms Bražė (Fr$ THimah) nuo pat mažens buvo susidomė 
bus ir vėl suškambėš kilriUsis Rusijos revoliucijos^ obal- «•
sis “Šalin mirties bausmę!” •( -

■■■ 4 š—4.

ii

KORESPONDENCIJOS
niu.1., II :........; ry : 1 17 Mn-n'■ i.-.■ .1 "u.,!...!I 1 i

Šveikatosjkyrius
I ši Skyrių Tvarko -ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲI DAKTARŲ DRAUGIJA

Frakcijos tarpe automobilių darbininkų
Ndrš Automobilių darbininkų unijos konvencijoje, 

iti)Waukee (Wis.), skilimo neįvyko; bet frakcijų kovos 
visą laikų trukdė konveričijos darbų. •"'

, Vhįjbjė pasireiškė dvi stiprios srovės: viena, vadi
nama /‘pažangioji” frakcija, kuriai vadovauja unijos 
prezidentas Martin, ir antra, vadiiiAtoA '‘vienybės” frak
cija, kįiridjė yra susitelkdsioš kfAštųtiiičš kairiosios 
griipėš.

Martino pažangioji stOvė ttli’ėjd kdiįveriėijdjė trU- 
pūtį daugiau jėgų, negu viėri^bės ftūkcija, if jai pavy
ko ptaVėsti i cėritralirię vykdomų t$fybų dAiigūmą savo 
žtnoriių. Ji, be to, laimėjo keletu unijos konstitucijos pa
keitimų tuja prasme, kad unijos centraliniems viršinin
kams butų suteikta daugiau galios.

Bet pasirodė keistas dalykas konvencijoje, kad d.
i. d. vadas atvažiavę i Milwukee
taikiiili ąbVBjaftgias automobilių darbininku SfOvėŠ; tė- 
mė daugiau kairiaM “Vienybės” frakcijų, negu Mriftiiid 
“prOgfėšistUš^; Jo jpastahgomis buvd sudaryta naujA 
vykdomoji tafybAp} kUFių įėiilA Atstovai hub visų ghb- 
piųi $a$ifėiškUšiti Unijoje; Šėniaus LeWisks buvo žirio^ 
maį kdipo vi^fiAs, kdnseryatyViškiausiųjų uhijistij;

ftfėnubštabų; kad naUjojė it taip staigiai išaugusio
je dVgahižaeijOjė yra frakcinių ginčų ir kovų., Tos kovoš 
unijai daUg hepakėriks; jėigU tik joje nebus slopinama 
nudmbriiU; IriišVė. - — į ' X1U 3

Pasiskuotao
k. . - * i ' . * • ■ »

jne

Mbiiithiištų Vajui pasiskubino viešai paskelbti, kad 
jų partija fėtųs įd GtpAfdijdš kaiididaturų į NėW Ydrko 
mėfbš; prtėŠ. Taifiiiiahy Hali kaiididatų Elfc ČdpoUiidų. 
Paštartįjį pasįžadčjd i'Amti vokiečiai hitlėrtninkaii kttriė 
nori atkeršyti' rtičrui pa Gvardijai Už> tai; kad jisai įžei
dė Vokietijos “fitirerid” įafbę, žadėdamas jd atvaizdį 
padėti New Ybrlfo pardddš abAisėhybių kambatyje”;

Bet kažin ar komunistų paraifia LA GtiArdijai bus 
jani nAųdinga.' Republikonai ir dėširiiėji demokratai pie
šia dabartinį Į4eW Tortai ftiėfą, kaip “bolševiką”; ir tuo 
budu gąsdihą sftiplkibšidš miesčionijos miniAS; kai ko« 
mupistų partiją indbrsaVo jo RAndidatufą, tai šita LA 
Guardijos priešų agitacijA daugeliai atrddys lyg kad 
butų Teisinga. , - *

O tiid tArpp balsį komunistai ttiri nedaUg; jiė iridi 
yra flėtėkę dfjciAlčŠ partijos teisių NėW YaVkė;

Pažyiriėtiiia čidnAi da yrA tai, kAd kdnitmištai Aine- 
jrikbje užmiršo visus savo “revoliucingus”, principus. 
Piriniaus jie sakydavo, kad ir socialistai jiems esą ne
pakankamai pažangus (todėl juk jie atskilo nucr socia- 
istų ii* pAsivAdipo “komunistais”), o dabar jau jie re- 

įniA įr LafcrUardiją, kuris yba dAug dešinesnis žfridgus, 
begu šdfciųltrtai. ?

“Salin mirties bausmę!”
’> • L. —r-f— /

ftiįšijtis PAf: dAUgėlį ribėtų vedė
ėnertHnfų kpVų pfieš nriirtięš BAušmę; Mtikis at)oloi 
SmėrtHujti kažii” (ŠAlih mirties bausmę) bųV| jibjhriiįą- 
Fiški Atriši Aš bbklšiš višbšė reVėliudriiėše RiisijOš šfdvėsb;

Bet šiandie piėkur iiėra tiek daug žmonių sušAŪdO- 
rina Už pdlitihitiš nusikaltiririus, kaip ĖUsijoje!

štai paskiausi pranešimai:
Mirties bausmės yra paskirtos septyniemš °deši= 

niemsiems išdavikams” žerinės ūkio dėpartameiite —- už 
tai, kad jie buk dAr§ sąmdksjį sUgriaųti kolektyvų uki- 
ninkavirną. Iš pasmerktųjų viena yra moteris. -

Mirties bausmės Reikalaujama trylikai žmonių Azo
vo ptoviriicijojė prie Juddosibš jurbs ir vienuolikai Gru
zijoje^ Jie kaltinami už veislinių gyvulių pramonės su- 
drdymą. ■ , ;

Leningrade sušaudyta dvi mbtėrys; apkAltiriitbš tUo, 
5ad jos sistemaciai nuodijušibš maištą valktį prifeglĄU- 

oje “Sosnovaja Poliana” (Krašriidrėtčko apygardoje).
prie to mirties bausiųe, matyt; grasina ir “Komso-

Pirmas Bandymai
Rašo DR; G. I. BLOžtS

Geršgaudžių Vitukas jau

jęs laivukaįs jf iaimėjb kelis kpntestus. — Išvykęs mokytis, 
j Hąwajų universitetą, jis įri ten atliekamą laiką pašventė

_■■■. . . . .. . laivųkų koiįstruktaviinui. — Baigia daryti motorinį laivuką,i ----- - ------ - ------ ------ —

GENEROLAS NAGEVIČIUS PIETŲ AMERI- į*“ ”■ -*•
Rfe^0SilA,‘ WlŠ. — VytAuto 

_ Braze (Brązevičiaiis) jaunystės 
Svajonės, galima šakyti, jau iš- 

. ■; 4ibildė.: ^ HAtfdjiį salų
tą”. Atrodo, kad mįnisteriūiĮatėjb žinia, kad būvęS kėiiošhie- 
Aukštuoliui trūksta sveikos rtis jau beveik višiškąi baigė 
orientacijos ir gėrų draugų! daryti motorinį Idi'vėĮj, kuris 
Gen. ^adevičiųš Vriitjvajuje.; sWbos atžvilgiu yra tiesiog 

. Pačiu laikū gep. Nage- yyįąpttuš Braze yra žinomo 
.vJČiUs, plaukdamas į Argenh- y.
ną, buvo uzsukęsę į Urugva-L • 
jaus sostinę -t Morttevideo. “ (^tasėvicmUs) i sūnūs. 1S 
čia. gen:-Nagevičių sil žinonaPaG mazens Vyramas turėjo ne- 
sutiko Lietuvos konšulas Ufu- PaPrast^ patraukimą konstruk- 
gyajpję, p. \Rdbertd Pietraėap-pUQXi ^!’a(?a..taiv buv6,
rina ir jo Sekretorius; studeh- ' J v .

tas Feliksas Sttmgevičius: 
konsulas j ponus Nagekičius 
pavažinėjo, savo autu po įžy-, 
mesnes Montevideo vietas, 
supažindino - su k#i kUriąis 
priėšdkihiaįš Urugvajaus poli- 
ttk’oą vyrais,’ ir tbš pąčįOš die
nos Vąkdr’ė ponai Nagevįčiai 
išplaukė į Buepbs Airės.

Po savaitės laiko vaišių su 
Argentinos liėįųviais, gen. Na- 
gevičiųš su žmona vęl užsu
ko į Urugvajų. Bet .' kadangi 
jiė atvažiavo tik vienai dienai, į 
tai Urugvajatiš lietuviai nega
lėjo ponus Nagevičius sutikti 
taip, kad Sutiko juos ArgeritL 
rios liettiVirti; turėdami. 6 die- 
ilUš laiko. '‘Jiįors daugeliui lie
tuvių būvd'pranešta apie gen. 
NageviriadS atvykiiną, bet dėl 
per trumpo laiko daugelis ne
galėjo pasimatyti su savo mil
žinišku tautiečiu, nės dienos 
metų nevisi galėjo ištrukti iš 
.darbo. į.--i , .>/' '. : /'.

Per vienos dienos viešėjimą 
Urugvajaus lietuvių tarpe 
geri. Nagevičius aplankė Urug
vajaus lietuvių mokyklą, pa
egzaminavo iriokinius, su jais 
pasikalbėjo lietuviškai ir kar
tu nūsifbtbgrafdVO; i 

Savo pašikalbėjiriįtiohę siį 
musų kolonijos lietuviais/
gen. ( NageVFiūs pageidavo
vienybės; gėrb , /stigyvėriitriO; 
neduoti riiitdtiįėtį jatiiigjdi 
musų kartdi ir tt. Tiesa, p. ge
nerolas dar užsirašė tųbš tlrtį- 
gvajapš liėftUtiįis; kiįHri šūdd- 
•. ■ ;i _ * *2 w ‘ J ..1 ' LO’i 1 2 m -j

rado 99 mįpšifriijŠiųs; " 
Ar įnitiiidmd išrdįkįįti Ulėtlibįj- 

bę įiį'ibugųtičigše ŪrŪtf- 
vajaiįs įietubfįį kd^tašb 

Tarp $tobtotU ir dikiatb^ 
rių yjfa toks didėlis skirtu
mas, kūrį aiškiai pavaizduo
ja šie faktai: kai iįėtiiyigi dh- 

.jnokrAtąį; OVdtją Ūžšiėriyję 
vieną tiūtatiiėjUšj liėitivį At? 

J gaung; .tai rtiktdtoHrij tiėtiivb- 
j e du lietuvius kūlėj iiiiiidše bė 
laiko numarina!

OlinŠ taipgi padarė priėmiųiį Suprantama, tokiose sgly- 
- - - gose vis labiau darosi neįiįiar:

KOS LIETUVIU TARPE
S ’ ’ *

(afnCteASnjfi o^UgpuodssJo^ smųapads fistipj)

(Tęširiys) 1

Nagevičiaus žodis Argen-

spaudos dišiovamš.
“Argentinos LiėtUvių BA1- 

sas” nepažymėjo, kad1 gen. Na
gevičius, dalyvavo karininkų 
Sųinoiksle nūgriatiti demokta- 
lišką Liėttivbš respubliką, bėt 
rašo štai ką: i

—Archeologas, moksliriijn- 
kas, kelionių užrašų veikalo 
ruošėjas Dr; gėįid^bląs Vlaįdas 
Ndgėvičiūš gyvii žodžiu prabi- 
lo į virš pusšimtį lietuvių, Su
sirinkusių ministėtib J. Aitkš- 
tuolio rėzidencijoję 11.VII.B7 
ministerio paruošidriie priė
mime generolo ir jo žmonelės 
garbei. ;

Padėkojęs Lietuvos m’inisiė- 
riūi; Latvijos ritstOvtii ir Esti
jos konsului, generolas Nage- 
viciiis kalbėjo į tame* priėirii- 
mę dalyvaujančius dalies ;Ar- 
genįiilos lietuvių orgaiiizdcijų 
ir spaudos atstovus bei sve- 
čiųš,

Generolas pą'šišąkė, kad jo 
kėlioiiė yriį priVąĮįiiio pobūd
žio, bet DtlLRb pįhhininko p. 
R. Skipičio jis btivo nboficla- 
liai prašytas kiėk galima ištir
ti Pietų AmėrikoŠ liėtuVių bū
klę: yišuonięniriį. ; veikiriią, 
mokyklų stQyįf „kolonizacijos 
klausimą, etc. Per taip trūm- 
pą laikų—-8ak& generolas—per 
tas keligs mano vizito dienas, 
neįmanoma riuodtigiiiati štisi- 
pažinti, riors datig kas paaiš
kėjo S. Paulo, Mohtbvideo ir 
Buenos Airės. Kaupė nęturiįįria 
tinkahib šupratiino apie Pie
tų Airiėrikbs ; Uptuvius, apie 
tuos nihsų išeivius; kurie, oV- 
gariizilotai sutvarkius išeivi
jos klausimą pačioj Lįetūvoj, 
ir saU ir senajai tėvynėi butų 
netik riaūdingi, bet suldštiį to
kią didelę rolę metrdpolijOs 
stiprinimo darbe, kokią savu 
Idikiį šbloše Šiddrinėš Amėri- : ii; r . i
hs iifetuviai; heiviM&l*0,01^ib^ 
solidaruman ir darbo konso- 
Ifdavinjan.

Miriįstoriš AūkštuOlis savo 
kalboje teisingai pabrėžė, 
kad Argentinoje kolonizacijds 
problemą geriausia išsttidijavo 
“A. L. Balse” tuo klausįmū 
plačiai rašęs Lebnas Ryseliš, 
“Lietuvių Centro” sekretorius’ 
Keistai skatrtbėjo diplomatiš
kas ministerio žodis esą kokį 
nizafcijos klausimu galįs rdl; 
pintis kun. Janilionis...

Latvijos atstovas Dr, P.

Nagevičių garbė!.
Svečiai aplankė keletą įiįti- 

ziejų ir Argentinos kultūros 
ėėiiįrių, o taipgi liferitiviškas 
mokyklas iri .kęletą šeimyiilj.

Nįihišie^iO J; Aukštuolio 
pfOtėgavmms į kblOhizacijOs 
klausinių šprėndittią kun. Ja- 
nilidnį, Urugvajaus lietiivįų 
labai nustebino; Nėiaip seįiiai 
kun. Janiliohis vadino mihis-

>

Gen 
hbš lietuvių organizacijų ir

ėehtrt
^jihišiejib J; 

pį?titegavL„„ 
klaUšihių šprėndittią kun. Ja- 

į)
labai iiUsj 
kun. Janlliottis vadino mibįs 
tęrį J. Aukštuolį komunistų, o 
jiš dabar nori iš kūiį. Janilio- 
nib padaryti žėįnės įikio spė- 
bihlis'tą. Bet jeigu kun. Jatii- 
libįįis butų prileistas pHė Pie
tų Ariiėrikbs lietuvių kolotti- 
zacijpš prbblenrių sprėhdiiricl, 
tai išeitų tūip, kaip kad išėjo 
su loterija bažnyčios staty
mui: nei pinigų, nei bažny
čios! Be to, dar, vargu Leonas 
Ryšelis leistų sau sėsti už vįė- 
np stalo sų kuri. ^aniliobliĮ? 
kuris jį vąkąr skundė. Arg^hU- 
ttbs policijai; kaip “komuniš-

noma1 išlaikyti liėtiiViŠkuitiį 
musų išeivijos jdtiiitijė karto
je, gyvenančioje demokratiš
koje Amerikoje.

Šitų dalykų generolas Na
gevičius vargu pastebėjo Uru
gvajaus lietuvių tarpe, tai nd 
vienos dięhoš < reįkaįąs.’ Bet 
šiek tiek pastebėjo įr įš pasi
kalbėjimo šu lietuviukais; Nė 
vienas, jų,’ ponui generOluj 
klausiant, nenorėjo sakytį jcaš 
dabar yra Lietuvos preziden
tas. Vieni sakė, kad Vytaiitas; 
kiti—Gedminas, Kęstutis ir 
t. t. Tik generolui.. apleidus 
ipokyklą, VUikm MlbfejiisK 
“EI presidėnte dė Litiianįį ės 
un mačeįė” (Lietuvos priė^ii 
dentąs yriį bizūnas). Tuos ždj 
džius lietuĮyiųkąį išmoko į| 
savo mokytoj atiš, kUfiš taipgi 
vartoja bizūnų savo , moki- 
niams “auklSti”, bet išmoko iš 
savo namiškių, kurie “tautos

oaip sakaht, jaliritiblio žaislas; 
v'iėnbk’ Vytautas rinitai į tai 

Aittrėjp. Jei budaVb rengiamas 
kdkš ktriltėštaš, tai Vytautaš 
biitihki šit sAVO laiveliu daly- 
^AudAvd; Pėt- ttunipą laikų jiš 

lįjasidarė tikrias ekšpėrtaš; ir 
Kėiidšlia hiiėštė nė vienas jau
nuolis nebegalėj b sti juo kon
kuruot!. Pagalimi jis pradėjo 
dalyvauti ir kitų miestų kon- 
tėštudse. ir dažhidųšiai vis pri
zus laiftiėdAVų.

Ilgainiui Vytautas pasidarė 
savo rųšies garsenybė: 'apie jį 
visi kalbėdavo, kaip apie jau- 
huolį, kuris yra tikras laivelių 
ekspertas. ; <

Tačiau j aūnąsis Braze gerai 
suprato, jog iš ia'ivųkų pragy- 
venįmo jis negales pašiddryti. 
kadangi jis turėjo flįdėij pa
traukimą dramos mėriui ir mo- 
kytojaus<profesijai, tąi ir nusi
tarė tose srityse špečiąližuotis. 
' Kai baigė mokslus, tai netru
kus j aūnąsis Braze buvo pa
kviestas mokyti į Hawajų uni
versitetą. Pasiūlymą jis entu
ziastiškai prierriė. Juo labiau, 
kad tėri j iš iiųiriatė labai palan
kias sąlygas ir vėl įsigilinti į 
IkiVeilių štAt^bą;

Niivykįš }' ilaWąjU salkš, Vy- 
h&tiitaš tyrAzb pakeitė šAVo Var
dų ir pavat-dų. Bųtėtit; praduti 
VAdihtiš krėtį Ę. frliriiaii. Jiš 
tie tik tjii’bo iįhivefsitetė; bet 
Hd pdčiii- iąikii PRįiėjb bėiidtĄ- 
dAribiAtiti Viėitiš • Alinių lAikrikš- 

dtAib kuĮtaiHštAŠ.' Be to; 
rtA PĄfaŠ^š hėfiiAžAi piiikių ėi- 
Įėtąščių; Jis Vra iŠVėi-tęš į kpg-

patrinktų ąžuolo .lentų. Laivėlįl 
varo 18 arklių jėgos motorus. 
Kttrui yra naudojamas žibalas, Į 
kurio j tanl^ą galima įsipilti a-Į 
pie 110 galibnų. - ' <

itidi darbas' jMU ėjo prie galo, | 
Ui įi. Trumah drauge su žino- Į 
ha ir šuneliu keturis kaitusi 
plaukė Apie Oahii salų ir rinko 
iŠ įvairių šaltinių vahdčiij. Į 
butelį prileido Vandejiš iš 88 sa-l 
lojė esančių šaltihių. Po to* bu
to štlmahyta IriiVą ‘‘pakrikšty
ti.” ICfikštb cetėnibnijas turėjo 
atlikti jaUnrisiš surius.' Vadina
si; jis turėjo sriinušti butelį; ku
riame buvo iš* įvairių šaltinių' 
Variduo supiltas^ Iš kėlių. atvfe- 
jų jis mušė butelį, bet nepajė
gė Jo spmdšti. Tada p-hia Tru
mai! baigė darbą ir sumušė bu
telį.- Laiveliui liko duotas “Kn
aibą” vardas. Tai reiškia “toli, 
labai tbli.”

Iki šiol Tt'uhianams laivelis 
atsiėjo $5,500. Jis dar nėra 
baigtas. Vadinasi, dar nėra tin
kamai išdekbrUota's ir išpuoš
tas. Laivelio išdekoravimas ir 
papuošimas atsieis dar apie 
$1,500. Tokiu budu jo kaina 
bus $7,000.

Kaip žinia; 1939 m. San Fran- 
ciseo mieste įvyksta didelė pa
roda. Fred Truman *yra nusi
taręs drauge su savo šeima tą 
parodą aplankyti., Į San Frari- 
cisco jis plauks savo laiveliu, 
pakelyje jis plahuoja’ sustoti 
keliuose uostuose.

Tai tokia Vytauto Braze 
Ęrėd Truman) jaunų dienų am
bicijos istofija. Didėlis pasiryži
mas ir atsidavimas darbui vi
sas kliūtis, nugalėjo. Nėra' ma
žiausios abejonės, kąd ponams 
Braze (įiražė'yičiairiš) labai yra 
riirildrih; k«įd j 0 siilids taip šau- 
iiiai pasižVrilėjb. , '

bris hė j)fo šalį pa- 
Žyhįėti, kad t>. Frėd truman y- 
ta “Natijįėhų” įbOdrovės akci- 
įiiiikaš. ^ėtfiikuš jis pasižadė
jo prišiųšii ‘‘NarijiėhOms” savo

Priėš kiėk laikė Ffe^ Tfųmah 
ihsiidrt pdrtd^irtį tokį lAivėlį; 
tiiritib ji§ galėtų pjdtįtoii if po 
jūfį. PAširt^^ Mis padėj^ 
jūš; jis pfūdėjb ddfbį; Višą |įH-

sava

riįAtvU Ū lihkĄipai padųtytA; 
mivų štatybdš akšpėrtai aito 
jdg Trųmąųo sukonstruktuotas 
laiV^iiš yra yisąis atžvilgiais ne- 
paprastrii tobulas, -

- Laivelio pAvUšiUš ttiri 676 
ketvirtįiniškas pėdas, o ilgis— 
35 pėdus. Padarytą^ jis Vita iš

VAdų” tiesiog nekenčia.
MotijriOs, norėdamos

Vaikus nė, pagadinti, nė patai
syti, gražiai jiems pada.iįluoja 
apie lietuvių vargus:

LįėtUVifaiš ėšaiiiė rpęs gimę, 
lietuviais thfitne ir mįfti I 
Caras bįzunu muk užaiigiho; 
Smetona bizunu muš Vaikus 
gązdinaI *

. Jąų'yįen dęį to mes tUHiŪe 
pilną tėilsę išreikšti Savo ne- 
pasiiėhkihimą linkui dabarti- 
riio Lieįįivos rėžimo, kutis 
yta pilHrii atžagareiviškas, ve
dantis mūsų tautą ne pirmyn 
ir didyn, bet atgal ir mažyn.

—Lietuviškas Eretikus i 
M.OritevideO;, R. O. ti.

<=*)■ . .

Apiė p; TfUiriArid pasižymėji- 
hįų gahri plačiai rašė ir anglų 
įaikraščiaį; —- vjėtoš ir Mihvaur 
kfeė; Jie pažymi,; kdd “Kenosha 
liptpįati^ ’ šiiįtiš” pagaliau pa- 
Šjėkš šAVb jAUliystėš troškimų

Tt

Klibos lietuviams
Ndįijai Ailkatb:
Kun. N. Pakalnis ir p. adv. 

F. Bagočius—po $5 ..... $10.00
Kun. prof. Ražaitis ir p. A. 

Žiugžda—po $2. ............... $4.00
Kuri. kuri. Kelmelis, Simonai

tis, Šioriis, šeštokas, Drazdys, 
Petraitis, Laurinaitis, Kemėšis, 
Alekšiunds, Vaiciekaiiskas ir pp. 
J. Valaitis ir Ambrazevičius po 
$1.00. ......................... .... $12.00

Seimo' narys A. GilVydis $15.
Seimo narys M. Kviklys $10.

Viso ............   $51.00
Pagal sąrašą Nr. 1 paauko

ta ......     $31.00

Bendrai ;..........   $82.00
Su peršitititiftįu produktų su- 

šįlauktd suttkūmų, todėl ši su
sirikta sufrU pašvęsta Lietuvių 
Draugijai Kliboj ė, prašant val
dybos hutašitnu paskirstyti au
kas tarpe daugiausiai pagalbos 
reikalaujančią.

Johas Budrys,
/ - LiėtUvbš Gėri. Konsulas.

ti taisyti dantukų, apie ką 
įsivaizdino, jog tai bloginus 
dalykas pasaulyje.

Štai jau ir antradienis ir 
tiikas su mama eina pas den 

Į tą. Eidamas pro krautuvės 1 
gą Vitukas) rodo pirštu ir pa 
koja motinai ką jis turės ga 
dovanų už leidimą taisyti si 

[dantukus. Rodo į vieną, k i U 
trečią daiktą, o motina ant i 
ko siitinka ir dar priduria, k 
“Tėvas ir daugiau dalykų i 
nupirks, negu , čia matai.”

Vaikas tiksliai laiką gaiši 
kad suvėluoti pas denti; 
Tempia motiną už rankos i 
vieno krautuvės lango prie 

Į to. Vargais negalais pasic 
Į dantisto kabinetą.

Gal Vi tuko nelaimei, dakt 
kabinete nesirado laukiančiu 
vaikas tuoj atsidūrė dėt 
krėsle. Iš pradžių negalėjo n 
sivaizdinti, kaip jis galės 1( 
daktarui paliesti jo apipu" 
dantį su smarkiai besisukai 
grąžteliu. Dėlto jis pra< 
prašyti daktaro, kad parod 
jam kaip gręžiasi dantis išl 
dydamas ant jo motinos.

Motina' tvirtai užprotesl 
aiškindama, kad jos dantys 
sveiki ir . nereikalingi gręži 
Daktaras pradėjo vaikui aiš 
ti, kad dirbant ant motinos 
kito žmogaus danties, jis 
tiek negalės suprasti ir atj 
ti kito jausmus. Girdi, 
riausiai pabandykime ant 

[paties piršto nago. Mkt, na 
yra veik tokis kaip ir dant

■Vitukas apžiurėjo nagus 
paskui paėmęs veidrodį pa 
rėjo į dantukus ir gerokai 
galvojęs parinko patį didž 
šią nagą . ir atkišęs denti 
leido išbandyti su grąžteliu.

Dentistas pagręžęs vien 
kitą kartą, atsargiai, neuž; 
damas ir vaikas pagalios 
sprendė, kad jeigu gręžiant 
skauda nagas, tai neskaudė 
dantis.

Ir taip dentistas draiSgis 
prisiviliojęs. vaiką užtaisė 
kelis dantukus, o anas visai 
miršo, ką didesnieji vaikai 
vo įgąsdinę apie nebūtus d 
tus.

Motina patenkinta dent 
darbu priminė, kad jis yra 
dėjęs jai papasakoti apie 
kų dantukų dygimą ir tiesų 
sieiliavimą.

“Taip, (dip, ponia,” ats 
daktaras, “ką žadėjau, tą ir 
darysiu. . (

“Pirmiausia apie tą ištrai 
dantuką. Tas ištrauktasis 
dūkas, krūminis dantukas 
buvo pastovus ir, supranta 
jo vietoj išdygs kitas, pa 
vUs. Bet pastovusis neišd 
pirmiau dešimtų metų Vi 
amžiaus. Taigi, vaikui eir 
šeštus metus ištraukus dar 
ką, toj vietoj pasilieka gan' 
ilgo laiko spraga. O atkari 
nas žandų raumenų spaudi) 
povaliai stumia šalimus dai 
kus, kolei visai uždaro būvi 
spragą. j

‘‘Kada ateina laikas dygti 
stoviam dantukui, tai jam 
nebėra vietos. Dėlto tokiuose 
sitikimuose dantukas išdyj 
šalę, kreivai. Reiškia, trai 
negerą vaiko dantuką, negi 
—netrauksi, irgi negerai. ' 
lieka tik viena išeitis: gt 
prižiūrėti vaiko dantukus, 1 
nereikėtų jų nei gydyti, 
traukti.”

Skelbimai Naujienos) 
Hubda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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__________________ MILAŠEVIČIUS, trušH&ig;________________
Dlt MONTVIDASį Dr-joa Daktaras, K. GUGI S, DDjbą Advokatas. J. P._yĄRKALĄ, Driidgiję# Ąą^lttirigs.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMiRtihiiU 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. TektPną^ Canal 011^ - 

-VALDYBA: /
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
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p. gal;
P. j

kieto beliko tiktai šiiritaš įr dvi 
dienos. Geriau pūšakiuš; ffryš 
menesi1 ji — rūgsėjė, spH^I W” 
kričių if viehūęįika diėhiį gruo
džio hieriėsid. Vasdrbš šlltiis o* 
ras fehgiasi atsisveikinti, atei
na i’Mdtid, miisiį darbus dūfyšis 
našesnis.

■ f ;..g; 7 :>.
\ MįĮšįĮl dtaūgaį kdiikbtšaiilai, 
žinO'ffij; iiį visi; Jiėt ^tfgumkš 
jų, įdėtu Veikė gkhk
sudddi teju, įiašymė. 
DaWf;\ ŪfiįMhtiš rųdėriš me
tui, fėjkiąko'ūkūfšd špfdgą 
tverti; kdrf į$šitlafė k^ĮšįšįįH 
vasaros oriii atėjus. Todėl, drau
gai kdiiktirsantai, ’nuo dribai* 
imkitės stropiai konkurso (iaf-

Mj&AJ
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkursantai, kvotos, įrašytu n4rlu

KONKURSANVąj 
Benediktas Vaitekuiias .....;........ .
PėtrŪs Maftinkaiiis-Serias Petkas 
Vjneent B; Ambrose ....;........ a... .
Įrauk Buldw ...................  ;...
Kazimieras Jokubka....... ...............
Jošėph Aūgfiitis (Kvota Baigta) 
Stasys Jurčis..... i. -.......... -i—
Aliria Mūnon Ascilla ...........

. Stasys J; Petrauskas ...........
P-lė $uzana L* Gabris ..... .
George Ižbickas ....................
Joseph Ascilla ;.....................
Adomas Markūnas ................
Antanas Steponaitis .............
Antanas Vesbaras ..............
John Šiužąs .........................
Kazys Steponavičius ........ ..
Juozas Albauskas __ ............
Petras Galskis ......................
Tfoomas Šalkauskas .............
P-lė Jennie Laurel ...............
Pdvilas MilasėviČiiis ......... 
Petras Lapėnis -........   t.
Jėhn P. Griciunas t___ ur.;.

. Jonas Ascilla-e...;
P-nia Elzbieta Norgailienė ... 
Antanas Stankus...................
P-lė Josephine Miller ........
Peter Giniotis 2............. .
P-nia Petronėlė Markauskas 
Stasys Mockus .............. .;....
P-lė Ariitoiriettė Bacevičius .. 
Chester Prakurotas ..............
Adolph Kaulakis ..................
Al trinks Rudinskas ...............
VValtėr Turner....................... .
Alex Ambrazevičius .............
P-riia Teresė Viltfakis ....... 
Peter Rapševičius ..............
Jonas A. Sinkūs ............... .
P-nia Anha Miitskiis .........
Andrius Naikelis ............ ...
Jonas Kuolas .....*.....................
Johii A. Gfakėy ....................
Frank Kjikna ...........;....... ................... Chicago...
P-lė Milda Bdfohas ..... ................Chicago...
Jdfias Cinikas .......     *...... -....... Cicero ...
Vincas černauskas ........................... Springfield.... 25
Jonas Senauskas ....... ................... t..... Chicago.... 10........
Stanley Statkevich ................................... Lacine.... 12 ....
Jonas Pateliurias ........ ..................... ...... kenOsha.;.-. 20 . . . ..
P-le Aųda Karėta ............................ ... L. De Kalb — 20......
Antanas L. Skinriofitas ....................... llafvey,... ^5 .....;;.
P-lė Aldona Miller .;....................—... Chicago...; 10......
P-nia Jūliū Lūkėtis ....................j........ Springfield — 10....
John Sedowski ..............;.................... . Chicago.— 10..—;.
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chfcagoj 600

Aplamai naujų narių kvota korikiifsė ... 
Konkurse narių jdū įrašyta..... ..,..........

KVotdi triikštk .............. ............ ........

NAKiv ĮKASYTA
Mieštas Kvota NAKiC
Chicągo200.......... 112,6
Chicągp ....200.............llžĮ
ChicagcL... 100............ 62
... CHięUgo 200.........  56

50;-;;.;...; 34.......... Cicero ,. 
....... . Cįčėfo.... 
.;.... Roseląnd —
....... Cicero 
..... ĖOčkfOrd .... 
.. Waukegan.?.. 
....... HrirVey.... 
...... Chicago..... 
.......  dhįcągo .. 
.......... Gary— 
....... Cicero.... 
...... Ohidago..r

50............   iŠ
85 . .
75
50....

35. v 
50.
35.

50 , 
Chicago , .100 ; 
Heiglits.... 82 . << 
OhiėagtL..; 20..... 
Čiiicago.... Ž0....

; Waūkegan..;. 15;.... 
Chicago.— 15—. 

... Chicago ,. 20.....  
. . St. Cfarįės . 
... . Cicero * 

............ Aurora'. 
..... Evanstori ... 
.........;. Chicago . 
.......... Chicago..
i............  Racine...; 28-
.......... Chicago.... 10 
...............  Gary.— 10 
.......... Chicago 
........... Cicero — 25 
...........  Chicago i. 12 
........... Chicago .. 
......... . Chicago .. 
..........  Chicago .... 
...... . Chicago ... / 
—. Chicago... 
...... Chicago.... 
Indiana Harbor — 25.......

16-;;. 
15 ;... ; : 
10 ; <.... 
10 -

. Chicago

........... Mr-r
. Chicago .. 15
.. Aurora’.; 20

24
20
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pirma vaga ,
ARIANT

Ši sekmadienį jvjdtš LiOtttVių 
Kūlturos Draugiją koįifėfėiitdija. 
Dalyvaus atstovų iš visų statn- 
bfešiiių iiėtdVįų koio'pljį, kilaitis 
yfą aplinkui Chicago. šicjie 
konferencijoje buŠ feb^ežėntdd- 
jdhii penki iįiks tapčiąi orgahį- 
žtibtų lietuvių; ’

’ -j -į .f''

Bus tki pirmas susirinkimas 
mušę ihtelektddliiį, meno if ap- 
Įmtiai Chicagos ir apylinkių dar
buotojų. Bus tai bendras pasi
tarimas apie reikalus, kurie 
mus, kaipo lietuvius; skatiriA f>a 
sitarti.

50.. .
10.. .
10 .
10 .
10.. -.
10.. .

4 1

265

3,000 
962

2,038^

P. S. 1. KibkViertas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso bankiėtiii, kuris įvyks gruodžio 11 d., Įurės pfb&os 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame baįikietę; Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklą konkurso darkė; 
stengtis išlyginti.’ kvbtą ligi griiodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariui, įsirašę Draugijon nuo vasjįrid 1 iki 
gruodžio (Dec.) 1 j d. Š. fn., gaus tikietą vertės $2;5Š nemoka
mai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks grupdžid Ii d.; 
Olympic HaU. Taipgi į minėtu bankietą gaus tikietą hetnbkatįiąi 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami DraUgijon — vyrai ir moterys lipo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galimą įsirašyti Draugijon per musų kon- 
kiirsantUš; per Draugijos narius arba reikia atvyktį asmeniškai 
j Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nui| 9 ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais huo 9 ryto iki 9 vai. fakaro; sek
madieniais nuo 9 ryto iki Ival. popiet.

Ligi šio laiko Chicagos ir a- 
pylinkių lietuvių veikimo jėgės 
nebuvo subendrintos, kiekvie
na lietuvių kblbnija buvo atsi
skyrusi,- kultufiriirii santykiai 
kplbjiįjiĮ lietUVių su Chicagos 
lietUyiaiš nebti’vb trimprųs,dau
gumos kolonijų veikimas meį*- 
dėjO. Chichgos lietuviai savo ih- 
telek tualėmte i»ir* mienb’ >*jegomįs 
gali daug ė^si.tarftftu%i^-kblonijį:- 
lietuviams^ *o kolonijų lietuviai 
tėikįi baramą svarbiems musų 
kultūriniams darbams. Musų 
visų ūdrai, pagOidaVimai yra, 
kad lietuvių kultūrinis gyveni
mas būtų judrūs; kųd mūsų jau
nosios kartos atstovai butų, pa
žangus if kUlturihgi' lietuviai. 
Mums visiems fUpii, kdd musų 
jaunoji karta neužmirštų savo 
tautos, savo kalbos, turėtų sa
vo kultUrineš bfgariizacijas — 
gimę lietuviai, tokiais ir pasi
liktų.

. / z > i

WikliiW idėjas i«itikį- 
nęs, i?ad' įpfflį 'Visi 
tai kvbtąs išlygins. Chįęągos 
Lietuvių Draugijai butų labai 
svarbu; kad draugai kohkuršah- 
tai kvotas' išlygintų, tas reikš
tų Draugijai dd tuKštanciu nau
jų narių.. Draugai konkųrsąn- 
tai, metas suaktyvinti darbų jė- 

—- pafodykimė
pasauliui, kad mes ątiikomė di
deli darbd; kokię dafbb hepiaje- 
gia atlikti nė vieria lietuviiĮ or
ganizaciją. Dų tukstančįai ąad- 
jų narių .Chicagos Lietuvių 
Draugijai ligi bankieto, tegdl 
būną friusų visų darbo tikslu.

•s

Konkursų darbas irgi yra va- 
rorpas tam, kad pasizynąėtų. 
Rodosi, gęręsnio pasižymėjimo 
iiė nereikėtų, koks pasidarys dti 
tūkstančius naujų na^ių įrašius 
Chicagos y^įųyių Draugijom 
Geriausias laikas nUfitį įrašy
mui prašidėdą dUbUity bet t>atyš 
prospektai nęjš ieškoti kcfhkiir- 
sUiltų, tUš/dUtbUŠ fdikiU dir
bti patiems kbnkUršaritams. Pa
sitikime gražiais, - kilniais iib- 
rais draugų 'k’ohkūrsantų labui 
organizacijos, kuriai jie’ dafiiiiO- 
jUSi. Todėl; > sparčiau į darbą, 
kiekvieno konkursanto kvbta 
tegul būna išlyginta ligi kon
kurso bankioM1’ l

Paskutinis'šimtas ir dvi dfe 
nos konkurso tegul būna musU 

(Visų reikšmįngų darbo dienos!

l M

šioje konferencijoje bus pa
sitarta ripie įšteigimų knygyno, 
lietuvių kalbos ir istorijos mo
kyklėlės, paramų moksleivjams, 
rengimų spektaklių, pavyzčjingį 
vakatų kiekvienoj lietuvių ko
lonijoje. Bus tariamasi apie tdi, 
kad šis štrifbus darbas eitų iš 
anksto suplanuotu bildu, bepd- 
rai darbe dalyvaujant Chicagos 
ir kolonijų lietuviams.

JPėnki tūkstančiai drganįzųo- 
tų lietuvių, ypačiai drti vieni 
•antrų gyvendami, daug ką gkli 
nuveikti viepę j ar kitoj kultu- 
rinio darbo šakoje. Kitos paria- 
šios lietuvių organizacijos, kuri 
sugebėtų imtis šių svarbių dar
bų, kolei kas nesimato. Tokiu 
budu šis svarbus kultūrinis 
darbas paliekamas dirbti Lietu
vių Kiiltiitoa Di^pgijai bfei ChL 
cdgbs Lietuvių Draugi j ai.

lįemrinaįi, kad Ši pirma kon- 
fetėnęijsį Spės aprėpti tinkamai 
visus šiįfos svUrbiuš klaūšimus; 
bėt koks trūkumas bus šitoj ė 
kdnfferericijoje; tą trūkumą iš
lyginsime kitų mėtų kdhfereh- 
pijoje. Naujus, naudingus dar
būs dirbdami drūtlge ir moky
simės, kąd dirbamą darbą pa
darytumėme vis gėrėsnį, sėk- 
mįngešhį.-

i—J. Mickevičius.

AibiiidŠ iįtįdiįiškąš Z
V . . i •* *" ' .4*

SiįšįiMįĮitėiti ddr viėįib kbįikdri 
šdhtd, tui m Aibinę iiudinšįd. 
diš buvę pšisižitdejęs kęn|<Uršė 
Vėliiti iįUd seiliau, bet įigį šįę 
jmlm aįiiė jį patį ii* ję darbe rc- 
žtiįiatils iiėfėUo tiiėko gifd&ti. 
ijubUt* iš pąšifbdė,- bml 

if ąVatbimišiUr 
įiiišiU^š šdVb kvbtą išiy^iritL 
prįiU 4; bčrlu iįė d$Į- 

iiHai 
šimt pentį nauji nariai. ’

Dar pi-aVartii priminti; kad 
p.- A; Rudinskas yra iš OiCerm 
taip kad ap’iė kVdtoš išlyginimą 
negali būt mažiausios1 abejonės. 
Cieerietis savo garbingo miesto 
vap^ą negadins. Tiesa, Jęom A. 
fcudinšto dafbo (jįlva- be Vien 
tįędfo, Vįša ĮĮlšttį 
su savo gausiomis apylinkėrpis.

VVell, Albinai; paspausk, pa
rodyk, ką gali, nors ir vėlai pra- 

įb'hktifšo darb$ dirbti.dejai

Nauji Nariai

5 A I4UwbėS Oeėrtfje, j-
VyitSiR įteigs Kultutds DnttagijNB lurtiferetteJja; K įę. 
Šidjjte' štwiw«w lietuvių RMfflfjų, ktififls jth 
i’tlime HčdntlRirtti Rimto myliu totam#, itvykš

SRsUiinliimą; ta AnkstoJaftįįia SaRylI, konferėncijos 
Įir(^fatti;i btis svarbi ir įdomi — referatai, muzika, svarbus ta- 

''' '

te įeškomU teį, kUd
if jtulturds darbus. Bus pagrįsti pradai v|ė-

konfefenėijojė sueis į ^timegites pažiųtes; sdbėhdrins vėįkį|fią.
KūHUfOs priaugiįįįriij įvyks $&-

mudieriį, jrfą Chkagus Lietuvių Draugijos siejąs kūrinys. Kiek- 
iiUryu LiuDMij ftulturos Drąpgįjos yrd taipgi Chįe»fos

$tei Gltteus Wiuvių Draugija sveikiną Lietuviu KpHu- 
ros Draugijų konferenciją ir ^ątstimis it linki pupuoitį kmtfe- 
ręnHjos darbus nąudingUis tatfctąte; , / . '

Ji/LhJS MlCMEVimUS, 
Čhicagbs Lietuvių DrUUgijos PrežideKiUs.

AUftOnA,ltL.
Koh. Anjtanaš Štaįtkds

Visos stambesnes lietuvių, ko- 
lonįjos, kuriose gyvuoja Lietu
vių Kultūros Draugijos, daug 
maž pasižymėjo šiame konkur
se; bet Auroros kolonija savo 
darbu visai nepasirodė. Ęųvo 
manoma, kad ši kolonija pasi
liks sustingusi, neveikli, nesi
domės. konkurso darbu. Apsi
rikta, ; Aurora' išbudo, Aurora 
stojo į aktyvių kolonijų eilę. 
Tai smagi žinia; Aurorą rfikįa 
paSfVęikipti! J r ' ; t

Konkursantas yra p; Antanas 
Stankus, tai'rimtas, šios koloni^ 
jos darbhdtoj'as. Jis taipgi yrą 
pirmiriinkąs <' Auręręs Lietdvių 
Kultūros Draugijos, bdvo Vie
nas iš veikėjų, kuris dauginu
sią prisidėjo i prie įkūrimo Čhi- 
cagoš Lietuvių Draugijos sky
riaus, būtent .■— Auroros Lie
tuviu Kultųros Draugijos. Jo 
pastąngų dėka. Draugi j a Auro- 
roje narių skaičiumi stovi gana

L Mūšų konkursantas čja galės 
įrdšyti porą dešimčių narių, 
tiek jam ir kvotą nustatome, 
ši kolonija hera Skaitiihgd lie
tuviais, didesnė dalis tinkamo 
ąmžjaųs jau yra huriai šitos 
Di dagi jos, ■ bet porą dešimčių 
dar, be abejonės, -ypačiai 'jau
nuolių, galima įfdšyti. Ketufis 
narius įrašė, dar šešioliką ligi 
konkurso bahkicto įrašys. Na/ 
ir bus baigta' kvota.

Pasitikim; kad p. A. Stankus 
šią kvotą iš dvidešimt narių 
tikrai išlygins.

Ąurotdš koh. Antanas Stankus 
įrašė:

P'-Ūia Mar’tha Jahkūnįeriė
P-nįa Franceš Babgintiene
P-riiri Amalija Štebel
ĄridriUŠ Stebėk

. i' ’1 ■ V . į

Kon. Senas Petras įrašė:
P-riia1 Stefanija Yagmih 
PstklA uolias
I’-hia Aįftfta Balčiūnas.

Kąų. Juodas Ascilla įfašė:
P-nia Utšulė Štrrinkaūškiėne.

Kon. Vįncęrit B; Ambrose įrašė:

Joseph Spaitis, taverno if pik
nikams ddfžb savininkus, vyji- 
low Springs, l|L

Kon., B; Vaitekūnas įrašė:

Ę-nia Mūry Bąjofiupri's
P-nia Mary Dusas, 
Križimiefas Balčiūnas.

Kon.^ Albinas Rūdinskas įfašė:
Nikodeindš Abaravičius.

, . ' " V A F V; * . V ,t \ . ’ > . ’

įfqn. jpnas Ai Sipkus įrašė:

George Stašaitis.
• A ” -

P-nia Iklfbura Biidrėvičiėiiė įp
rašė p-nių France s Chdpas. 
P-nia Budtėvičfenė iįž save gra
žų darbų draugijos baudai giaus 
tikiętų j Draugijos Trįiįitifo 
Konkilfso liankietų, kiiriš jtykš 
gruodžio 11 di; Olythp’ė Bali 
Rooni.

>.■, z l ....................................
I ' "J"1., 1 !! t ‘ "i'. '■ *'8

Lietuviu Kultei Draugijos Konferencija
koiifėfehcija įlykš sekmadiėnj rii|šėjo (Šėpt.) .5 d. š. jn. 

ĮJuosybes svetainėje, 14 $L ir 49th Ct, Dicęrų, Įl(įnpis; PrądŽia 
1:30 popiet; ...

KONFERENCIJOS PROGRAMA 
Sesija Pirma

Į; JUlįūš MiėkeVi&us. — įžanga.
2. liįnkįmąš prbzidiųmo, pagyrimas komįsįjų;
3. Trio—“Trys Grenadieriai^; Jokubąuskąs, Rfhzis ir Balutis
4. Mokytoja p-lė Euphrosįne Mikdžis, tefetUtUš — ušViėtimosi 

'■ ■geliai” .
5; Dairia, solo —- p-mia Genfevieve Gedraitiferiė.
6. Df, MbūtVidUš; refėtUtUs
7: iūž. Jūbžas Giitk, referatas — ‘‘Gaisrai
8. Men. MikUš J šiiėikiš, tėfėratas
9. Adv. Kl. Jurgelionis, referatas—
10. Inž: Kušius Augustas, fetefatas—“Lietuvių Kultūros

Draugijų V0iJdU.” ' . „
Daina, solo—Stasys feimkūs.
Ihž. AlgitdaŠ Rulis; referatas—“Mūsiį Jaunimas.”

16. Dt. P. Grigaitis, rėferaŪš—“|Musų Kųlturipįai Uždaviniai?’
14. LdeittįViy šokis—-Vytauto Beliajaiis trįlpę,
15. Daina, soįo—Kązys Pažąpskas.

t Kiekvienas referatus nėdžliriš ilgiau 15 riiintičių.
Pianu lydi — Geo. Steponąvįčiūš, ,

, ? (Pertrauka 10 minučių)

Sesija Ariira

Rfežbliucijos kdmisijos pasiūlymai:
aį-Moksleivių stipeiidijbS fondas;'(diškusijds).
iji) Knygyūas; lietuvių kalbbš ir Ištorijtte mokyklos (diskū- 
c. sijos)* .

f 1 . ■

c) Viešas kultūrinis darbas; (diskusijoj),
d) .Organizacijos tvarkUj (diskusijos).

17; Ririkįinaš Lietuvių Kultūros’ Drąugįjos Ceiįtro Valdybos.
18. Rinkimas kųtnišijų. ,

PastabU: Chicagos Lietuvių Draugijos nariai kviečiami atsi
lankyti į šią konferenciją, išgirsti įdomią programų.

■ “įtūpo

-•žmogus ir Jo Menas.” 
Naujoji Etikai

11
12

16;

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
s’ * _______Ji_____

Narių kvotą 
...... 100...............

69 . . i t
...... 70.....
......: 75...... ........

50 ...............
....... 65 ; v
........ 60..........

Įrašyta narių
I......... . 65Kom Pbter P. Lapenis jr£šė:

Db'mihihkas šąrkauškąs. 

Gąry įęii; Antanas Steponaitis 
įrašė: v

■ >. ■ •

Aįex Petrošius, jaunuolis

P-nia Irena Kazlauskas, 1486 
Graiit St.; p« Kazlauskų žmęna. 
D-riaš Kažlutjskks yi?p hlzhie- 
rįuš;; taipgi prikląuso Chipagds 
Lietuviij Draugijai. _ 

KuK Adomas Markūnas jfUšS:
P-nia Teklė įįoįiįkiėne -
P-nią Jošie Ūirtikus,, 3400 So. 

Loįvė Avė. D-nia Rimkus įia 
pažymėtu adresu laiko gtbsfer- 
nės biznį. Kūh. p/ A. Markūnas 
apie šįąJ' naują Draugijos narė 
sako: “Retai kui* galima paste
bėti, kad taip švariai tiūmai ir 
biznis butų vedami, kaip kad y- 
ra p-riios Rimkus. Biznyje mo
derniški įrengimai, bet if krisi 
tumferių čia netrūksta. Kdstu- 
meriai ir kostumerkos čia j vai- ’ nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.

80 ...J...... 

. 33. t

.45
40___ ......

2$ 
21
18 
15 
į9 
io

Miestas
Cicero ............
Melrose Park ....
St. Charles .....
Rbseląhd
Kenosha    —
Waukegan ......
Gaty ( ...... ;......
Harvėy ........ .
AiirOfra ..........
Chicago Įlelghts
Rockford ' ’...... .
iiįdiaiia, Hąrbor 
Racinė .........

• De Kalb ... r , ■ ,
Eosi SčriptuhĮ:

1. Cicerui kreditųbjdmi tiktai tie naridh kurią bus Cicero 
gyyentbjai, ROselandhį —- kuriuos įrašys gop. Stasys JUrČįiįš ir 
kiti roselandiečiai. <

• « " J

2. Kiekviena šių kolonijų turės prbgoš gaiiti viėnfc iš ^v|e" 
jų dovanų — konkurso balikiėto vakarė, jeigu Ugi gftĮbtįžįo IĮ 
d. išlygins kvot$ nariais. Konkurso BanMėtfy LietliVlV Kii1tUi*os

| Draugijų pirmininkai trauks balotus savb kblbri i j iį'laimikiui, ėia
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SKAUTĖS JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE — Trys delegatės 25 metų sukak 
tuvių jubiliejinėj mergaičių skaučių stovykloj, Briarcliff Manor, New York valsti
joje, kurion suvažiavo delegatės iš visų kultūringų pasaulio šalių. (Dalyvauja ir 
atstovė iš Lietuvos). Paveiksle, dvi amerikietės skautės apžiūrinėja ypatingą ja
ponės delegatės avalinę. ■ ACME PHOTO,

I. Diena Iš Dienos

NAUJIENOS, Chicago, III '
—------------------------ i_________ J__________ , Antradienis, rugp. 31, 1937

Šventė Sidabrines 
Sukaktuves

Apie .75 žymių Chicagos lie
tuvių sekmadienį vakare susi
rinko pas pp. Jurgį ir Jennie 
G. Nekrošius, 6627 South Fran- 
cisco avenue, atšvęsti jų sidab
rines vestuvių sukaktuves.

Puikiausiais skanėsiais vai
šinami ir linksminami, svečiai 
praleido labai ’ gražų • vakarą. 
Dalyvavo Lietuvos konsulas 
Chicagoje p. Petras Daužvardis, 
su žmona, visa eilė profesiona
lų, jaunimo ir būrys kolegų iš 
Peoples Furniture Company. 
Laike vakarienės įvyko ir pro- 
gramėlis, kurį susirinkusieji 
pašventė reiškimui linkėjimų 
pp. Nekrošiams ir jų darbų a- 
pibudinimui.

P-as J. Nekrošius yra vienas 
iš Peoples Furniture Company 
bendrovės viršininkų' ir vedėjas 
firmos krautuves ties 2536 W. 
63rd Street. Turi labai gražią 
rezidenciją aukščiau paduotu 
adresu, kur laiko daug suveni-. 
rų iš rusų-japonų karo, kuria
me p. Nekrošiui teko dalyvau 
ti. Jis paeina iš Panevėžio 
simpatingoji p. Nekrošienė 
šaulių. Turi du sūnūs, Al 
Floyd, ir dukterį Vera.

Buvęs

o 
iš 
ir

Dėkoja Už
Radio

“Gerbiamos ‘Naujienos’:
“Pranešu, kad gavau Zenith 

radio, labai garsų ir gerą, kurį 
laimėjau ‘Naujienų’ piknike. 
Už radio tariu ačiū.

“Buvo tokių žmonių, kurie 
sakė, kad aparatas nebuvo pa
vogtas, kaip buvo skelbiama, 
bet kad jo nenorėjo mums duo
ti*. Bet dabar mato kitaip. Ra
dio jau turi ir ‘Naujienos’ pa
sielgė teisingai.

“Su Pagarba,
“Petras Ladiga”

Naujienų Skaitytojo 
Laiškas iš Atostogų

Naujienų skaitytojas Juoza- 
s pas Baškys iš Chicagos yra iš

važiavęs atostogų. Jis rašo 
laišką Naujieniečiui, A. žymon- 
tui. Jo laiško turinys toks:

“Gerbiamas Tamista: — Aš 
dabar esu Mexikoje dėl mano 
vakacijų. čia manau būti ko
kį mėnesį. Aš aplankysiu Mexi- 
co City, Guadalajara, Monte- 
rey ir Vera Cruz. — Naujienų 
skaitytojas Juozapas Baškys.”

su Jo-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj e)

Edward Clohesy, 21,
sephine Burba, 19

John Krupika, 26, su Jose- 
phine Jurkovic, 24

Charles Pilipones, 24, su An
na Kunevičius, 24
Chester Hesselberg, 29, su Ve- 

ronica Gadomski, 24
Michael Vitkevičius, 21, su

Estelle Rimkus, 21
David Boden, 38, su Jcsephine 

Dermoit, 24

PETER PEN

corhs

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

—
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Apiplėšė Brighton 
Parko Aludininkę

Trys nervingi banditai, va
žiuodami dviejais automobiliais, 
privarė aludininkės Helen Smo- 
len automobilį prie šaligatvio, 
ir atėmė nito moteriškės $1,- 
500. Ji vežė pinigus iš banko 
savo alinėn, 3620 S. California 
avenue, čekių keitimui.

Už kiek laiko 14 metų mer
gaitė Anna Radwanski, 2237 S. 
Roman avenue, rado konvertą, 
su $150, kuriuos policija grą
žino apiplėštą j ai. Kitus pinigus 
vagys pasiliko sau.

Nedoras Doros 
Sargo Sūnūs

Kai graži moteriškė mirkte
lėjo viliojančiai 30 metų Ro
binsonui Yarrow, tasai pasida
vė pagundai, moteriškę užkal
bino ir netrukus atsidūrė jos 
namuose, 7529 Colfax averiue. /

Netikėtai bute pasirodė ir 
moteriškės vyras, vaistininkas 
Oscar Stadelmann, kuris Yar- 
row’ą apkūlė ir * pašaukė poli
ciją. Toji donžuaną suėmė ir. 
'patraukė teisman, prieš mies
to teisėją Holland.

Byla yra tuo įdomi, kdd pro
kuroru • nuo miesto bus lietu
vis 
lis, 
yra sūnūs kunigo Phillip Yar- 
row, prezidento Illinois Viliance 
Committee, kuri “saugoja” Illi
nois valstijos dorą.

advokatas James A. Geru- 
ir kad Robinson, Yarrow

Edward Cirkva, 22 (Berwyn, 
III) su Bemice Bicek, 24 (Ber- 
wyn, III.)

Frartklin Miller, 24, su Libuse 
Lukas, 22 -

Reikalauja
Perskirų/
Sophie Benkovic nuo.. Joseph 
Benkovic

C ■
■gMBu -- ■

į -

RADIO Prisiminus Klemen-

savo 
busi-

Dainuos Peoples “Ra
dio” Kvartetas

Šiandien , antradienį, 
valandą vakare užsistatę 
radio ant stoties WGES,
te gerai pavaišinti gražiomis 
liaudies dainelėmis ir rinkti- , _
nomis kompozicijomis, kurias vanduo, šiandien syęikąs link^. 
šauniai ir tartinai pildys ge
riausiai suderintas ir harmo
ningas Peoples Radio Kvarte
tas, trio ir dueta’s.-

Taipgi dairiitos ir solos, O. 
Juozaitienė, J. Romanas, O. 
Skeveriutė, A. čiapas ir kiti. 
Kaip ir visuomet, tarp dainų 
bus gražios muzikos ir svarbių 
bei įdomių pranešimų apie, vi
suomeniškus parengimus t ir pre
kybą. Ypač bus gerų žinių iš 
Peoples Krautuvių kiekvienam 
lietuviui, kuriam reikia šiokių 
ar tokių namams 1 reikmenų. 
Patartina nepamiršti pasiklaus 
■syti. ■ Rep. xxx

Nusišovė Buvęs < 
Miesto Teisėjas 
H. W. Hayes

Martin’s valgykloje, ties 33 
N. LaSalle Street, vakar nusi
šovė buvęs miesto teisėjas Ho- 
ward W. Hayes. Jis pasitrau
kė iš tarnybos, 1934 metais. 
Gyveno su „ šeimyna ties 4840 
Kimbark aventfe.

Spėjama, kad mirtiės prie^- 
žastis buvo finansiniai rūpes
čiai. .

Kiniečiai Sukėlė 
Gimtinei $250,000

, Į labai trumpą laiką, (beveik 
savaitę), Chicagos kiniečiai šu- 
aukavo $250,000 Kinijos Karo 
fondan, finansavimui karo su 
Japonija, žada išviso sukelti 
suvirs milioną dolerių ir tam 
tikslui rengia eilę visokių pa
rengimų

są Baltą: mirė 
rugp. 4, 1936 m.
žuvo Automobilio Nelaimėj 

Kelyyj į Indianapolis, Ind,

Gyvenimo dienos bėga kaip 

mąs. Nevedęs—svajoji 'sukurti' 
šeimą, vedęs rūpinas auklėji
mu kūdikių ir t. t.

Praėjusių mėt^ rugsėjo 4 d. 
Sofiją Baltienė kuri gyvena 
1620 ; S. 47th Ct., Cicero, nei 
sapnuose nesepnavo apie nelai
me. Linksma šypsena, kaip ir 
visados^išleido i sąVo mylimą 
Klemensą su sūnumį Indiana
polis, Ind, Tą pačią dieną lau
kė sugrįžtant. Bet, deja, įvyko 
kitaip. ■

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
4 d. sukaks lygiai' mėtai' laiko 
kaip ilsis Klemensas Baltas šv. 
Kazimiero kapinėse. :

■ Sofija • Baltienė, jos dukrelė 
ir stmus, taukiai lanko savo 
brangiausio j^smens kapą, laisto 
tyru vandenėliu4, žiuri, kad gė
lės žydėtą. Pastatytas pamink
las atkreipia kiekviena atsiląn- 
kųsio dpmę, nes skulptoriaus 
rūpestinga ranka padarytas jis 
yra tikrai įspūdingai. Velionio 
žmoną sąko jis užsipelnė pa
garbos gyvendama^.5 ’ '

Rūgs. 4 d. šv. Antano bažny
čioj bus laikomos mišios už 
Klemenso sielą. ,;i

Klemenso tėviškė buvo Rei- 
bėnuose, kur išvykdąmas Ame
rikon, paliko motiną, sesutes 
ir brolį. Ten jo liūdi visi. Dar 
neužgijo žaizdos žmonos, vai
kų, taippat ir Kazimiero a bro
lio, brolienės ir kitų giminių ir 
draugų. . R. Š.

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

465 
365 
545 
465 
345 
465 
285 
395
495 
595

CHRYSLER ~~ 
PRIE OGDEN AVĖ. 

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandely 
3910 OGDEN AVĖ. 

(Arti Crawford Avenue) 
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
deluxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
OLDSMOBILE ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DODGE ’36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de Iuxe touring Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan .......
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de Iuxe tour. Sedan .......
jFORD ’36 5-pass.' 
de luxe tour. Sedan .'......
DĖ SOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH ’37 vartotas,
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass^ Se- 
dan, Radio, Heater 
furnišhed ................
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan. .......
CHRYSLER ’35 Airfloy
6- p. de luxe tr. Sedan *...
TERRAPLANE <36 5-pass 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas'.... ...
CHRYSLER’37v 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater. furnished ...... .
PACKARD, naujas, ’37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. Sedan 835

L * ' I

NASH ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ................................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio. Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Imokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $C 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ...... V 

Chrysler Sandėlis 
Finansavimo Firma 

į 3910* Ogden Avenue

845 
545 
475 
495

Remkite tuos, kurie 
. garsinasi : 

“NAUJIENOSE” i

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIĘNOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudė 

' polisus 
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
. 1 ' J

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

MADOSr
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No. 4477 — Elegantiška naujoviš
ku štylium pasiūta suknelė. Iš juo
do šilko arba kokio nors kitoniško 
vienos spalvos materiolo ji išrodys 
labai šauniai. Sukirptos mieros 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių pir 
krutinę.
' M orint gauti vieną ar daur 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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 
imu Laiškus reikia adresuęti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

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

čia |dedu 15 centą Ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No.........— ■
Mieroa - .....i-. per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

.Bosses Won’t, 
Hire People with 
Halitosis ( BmEATH )

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

97ith the best to chooše from these days, em- 
ployers favor the person who is mos t attrac- 
tive. In businesa life as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffers froro thitf 
offensive condition at soma time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles sklpped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

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

Listerine ha!ts fermentation, a major cause 
pf odors, and overcomee the odors themselvee. 
Your breath bacomes sweet and agreeable. It 

not offend othera.
If you value your job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacai Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
halitosis with USTERINE

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 

« Užsisakyki t anglis dabar!
Pristatom bile kur Chicagoje.

Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Run, Virginia

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI į j g
PALĄGUI PAGELBA........... $K

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

NAMIE už ............................
EKZAMINAVIMAS C 4

OFISE ............ ....................... * ■
, DQIĮGLA? Z>ARK JHpS^AL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

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

$1.00 už džiarų pas 
STEVENS’ PHARMACY

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

• RESTAURANTAI

UniversaI 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 degtines, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vąrtus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
R2nd and Kaan Arenti*

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

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

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

5652-54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIUI 

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

PABST BLUE RIBBON ALUS 
Marąuette Park Tavern 

2709 West 71 st Street ' 
Tel. Grovehill 3073.

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500 
f



Žagariečiai RuošiasiRenka aukas ir riigs 
5 rengia pikniką 
Lietuvos naudai

Amėpikoj ė ijetik svarbu bur
tis į Laisvamanių Etinės K. 
Draugijos kuojas, Bet taipgi 
svarbu, gal darigiau remti dar
buotę Lietuvos Laisvamanių, 
kurių laisve tenai yra suvaržy
ta.

Kad Liėtiivos vienminčius 
butų galima pasekmingiau pa
remti, tai 1-ji kuopa Chicagoje 
buvo sumaniusi ir dirba—rėn- 
ka Uiikas Blankomi^. Užbaigą 
nori padaryti su pikniku, Rug
sėjo 5 d. Dambrausko ukėje, 
kurio visą pelną taipgi skiria 
Lietuvos laisvamanių plateišnei 
darbuotei.

Gražus yra darbas visų pa
rapijinių kliubų, kurie vadina- 
sj laisvamaniškais ir dirba Lie
tuvos paramai. Daugiausia to
kie kliubai eina siauru keli ii, 
užsiganėdina pagelbėjimui Į-
steigti laisvas kapines savo pa-1 piknike ir 
rapijoje. . ’ darbuotę.

“NetižtflhKa Kai>iniiJ”
Broliai laisvamaniai! Ar jus 

manoiė, kkd Lwtuvoš žrrioriės, 
ypač jaųiiinias; • užsiganėdina 
viėh laisvais Nfe Lie- 
tiivdš žmonės ridri dkiiį dau
giau, jie, nori laisvo^ apsvietds, 
laisvų raštų; mokslą atskirti 
nuo bažnyčios, laisvos metrika
cijos, laistės žodžio, laisvų su- 
siripkimų: ir Idisyės ‘spaudoj] 
O mės Amėrikbs laisvamaniai 
galime Jieiris daug, pagelbėti 
tuos tikslus atsiekti sukeliant 
kiek galiina darigiair aukų ir 
per parengimą, ktirj yra užsi
brėžusi Chičagos L. E. K. D. 1- 
pią kuopa. Kuopa nori pareiriti 
Lietuvos ceptrą Laisvamąiiių 
Etinės Kultūros Draugijos, ku
ris varo laišyųjį darbą Lietu
voje, tarp liaudies, senų ir jau-

Tokį darbą- varant pirmyn, 
reikia energijos; taipgi darosi 
ir išlaidos, kuriomš sunku Lie
tuvoje sukelti, pinigų. Mes, 
Amerikos Laisvamaniai, turini 
prisidėti ir įTiduoti /energijos 
tiems Lietuvos laišves (larBlio- 
tojams. ■ ,

Dalyvaukime hugsėjo 5 d. 
Dambrausko rikėj, Laišvairiariių 

paremkime jųjų

Žagarie&ų Kliiibo iŠVaŽia|i- 
hiaš. Orą tikrai dar turime 
grąžtį. kainaixį>akaĮnęS tėbeža-

malonų įspūdį teikid.
Taigį, žagąrięčiai neąpsirijco 

rengdami išvąžiąyirną Spaicio 
darže, rugsėjo 5zdienąi. Suva
žiavę visi, šoksim, ^dainuosim, 
uliayosim ir į vargelių neatbd- 
sime.

Kadangi diėiia po pikniko 
Įoųs šventė, tai daug gražaiis 
laiko turėsime pasilinksmini
mui. Tad, mieli sveteliai, jūsų 
visų laukis žągarięčių komitetas 
ir kiti, ir gerui pavaiąin.

žagariečių Patronas

Užsimušė Įvažiavęs 
tGatviakarių 
Stotį

* " * * i V' '* / i i J< Įvdžirivęš į gatviakąrių 
ti (šafety island), prie 
95th štrėet ir Ebėrhart 
vakar užsimušė .24 metų 
nuolis Petras Barris, 
Kuilbark averiuė.

Važiuodamas automobilyj sii 
vyresniu broliu, susikulime žu- 
\f f * , / • • * 'A* i

vo 14 metų berniukas JRoy 
Ilapsbh; liuų idtld lltli avė., 
liieirbše bark.

što- 
Ėast 
aVe., 
jau- 
9358

Čepulių ŠeiftiyiĮai
■■■* -'Ą-^ V-' \

Drg. EdĮVarciui čepuliui mi
rus; jo našlbi Sųžariai Čepulie
nei ir stonaitis! Kanstantui ir 
Edmundui Reiškiame giliausią

4 » * ' ’ '• • r.' - , ,užuojautą.
E>rg. E. ! 0eį)tili6 mirtis yra 

didelis nuostolis visai Čhicagos 
lietuvių pąž^tigią j ai 
nei. ŠeimytiA' neteko gero tė
vo, lifetuvįjįSisUoinenė neteko 
pažangaus > ^nuoširdaus vei
kėjo, mes rie&Ięome gero drau
go. <■

Chičagos Draugijų, 
Kliubų Valdyboj 

1937 metamsA. . '
• ' ,-i : '<■ :—r . .. ' -

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

Juozas J. ^Kaunas, 3229 S. Lįtua- 
nica Ayė.|, Chicago, Hį.; /Pirm.- ; 
pagelbininkas — Stasys Bagiižas, 
8204 So, Lituanįcą Avė., Chicago, • 
IJlj;. Finansų ' rašt.—Eleria Zasy- 
taite, ,825 W. 38rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimu rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So./Kostner St., Chi
cago, Ill.Į Izdirtihkąš — Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, vili.; \ Korespondentas į— 
Alfredas Butkus; Tvarkdarys^- 
Geniotis. ‘ Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas ; 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vaL po pietų. Chi
cago, III.

. It 54: . ». T* 't* 'k-, '

I CLASSIFIED ADŠ. !
i » *. -y_______________ •: j

i.'ni n ....... ...'i; 1 . 1 m..-i.!" 111 *" . ...................

. L ..■>.ijip.L*-L.įės=gį n 1111 .1 II r'“T . 1 - .l'.'ų'. r...:1..
^TOfflOtatė- For SalĮI;-. / ■

-Namai-Žemė Pardavimui
For Rėht

ĄNT RENDOS graži <vįeta dėl ap- 
tiėkos, per 15 metiį išdirbta, £ryžus 
kampinis namas,“ vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite ant anfra aukšto. 

2300 So. Leavitt Štrėet.

RENPON 5 KAMBARIAI, VANA, 
prieiirapmj atsakančiam asmeniui 
1905 South Ruble Street. ---------------------------- --------- —— T

ANT RENDŲS 5 KAMBARIŲ 
FLATAS pečium šildomas, $18.00 
niėn.' Gali raktą gauti i$ užpakalio 
cattage,juii> 6002 So. Štate St. 
Tel. Wentworth 0612.

^VL>TOs8OTuP^
feį BOULEVARD 2800

Parkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farinas; inšiu- 
riname namus, rakandu*. irp SUto-

napiij pardavimui mainymui ųž 
gerus bakenus: greitas Jr ,teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: , * v

4631 SO; ĄSgLĄįJD .
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

F

SUSIRINKIMAI
Lieidvių Rartių Savlnirikų Sąjunga Idilcys hienesinį sUsiririki- 

mų trečiadieni, rugsėjo I dieną, 7:?>0 vai. vak., (’liicagos 
Lietuvių Auditorijoj j 31 ‘>3 Š. Haisied S t. Visi maltnekito 
laiku •H'lsliarikyti. —Si fcuiievi^ik; rašt,

SLA 22(5 kuopos šuširlrikihiaš įvyks trefeiaclieiij^ 1 Dilgsėjo,
* J. brigaiČio ^vetairiejė/38b 1 W. Armiiage dve«, l;3b vai. 

vakarė. Visi nHHai riiaioriekite pribūti, neš bus daug svar
bių dalykų apidrii. -^Užraš. rali. Ben Aluząs.

~ in  ............................................................. ... n— -y    .................------------------------------ 1     
MĖGŠtA KAPA LOVAI

K. Sfiuparų šeimyna.
. ■ ■;; l'H

“Mės siufičiame nuoširdžią 
iržuojautą §ų?anai Čepulienei 
ir sūriams Rafisfaritui ir Ed
mundui čėptipkmš, ritinis jų 
vyrui ir tevu$ Edwardui čepu- 
liui. Jo mirtis buvo taip ne
laukta ir netikėta, kaip žai- 
baš iš giedro dangauš. Velio
nis buvo darbštus pažangioj 
visuomenėj, buvo pavyzdingas 
žmogus ir jo mirtis visiems 
yra smogis, .ypatingai jo gra
žiai šeimyną^

J. ^Pukių Šeimyna.

CLASSIF1ED ADS
A Z., ?

Help'Wantea-Feųiale
.Darbininkių Reikia

MOTERIS jaunesnė £5 .t- paty
rusi namų darbe; 2 suaugę; kūdi
kis; $10, savas kambarys, puikus 
namai in Glencoe. Kreiptis.

Sunnyside <’d86 po 7 vakare/
Miscellaneous

Įvairus

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai, ir .ąktepas, 12 metd senu
mo. Lotą§ 35x125. Miną $4flQQ, Da
lį įmokėkite ir likusius ant lįorgičio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namiĮ ir 
farmų.

Z. S. MICKEVięE AND £O. 
6816 So. Western Avenue.

............. Hemloc.k 080Q.

Pirkite savo apielinkės
kraiiiuvcŽe j

' ■ = S

y-a A. j- ‘,

JON^Š.. sixM t VIČIA- 
StATKUS

! y L ‘įi-i ■: Persiskyrė sų ąitio pasauliu 
Įtugp. 30 , 1:ŠO vai. ryto,
1937 ;P1.,, Jpmęs Buųikelių kai
me, KidųVų vai., Šakių apskr.

ArųprlkoL išoyępo 43 metus 
/Palikę didėųame .̂ 'miliudime

Adomai ’

Fq1L.Francis- , 
Mich., pus-

; Joną Sutkų, 
arijflridj šlapikaus-

pusseserę 
aiįi.1 (Į |) ą įY ^$kai tę?Totoraitie- 

rię.Grąn.d ^ąmdsrI^ich.
k - > . PaSąrvętas Butkaus
konįyčioję,, 710^ M^ęst 18th- St.

• . Laidotų,vpą jvyks.i ketvirta- 
dįęnįri Rugsėjų, 2, i.įieną, 8:30 

ppįkčįpp į Aušros 
Ya$w parapijos.(}bąžnyčią, kų- 
rjQie(, atsibus, p gęįulingos į pa- 
^ąM^šb^.vphppi.o^ sielą, o iš 
ten bus nulydėtas Į šv. Kazi- 
mięįo kamuos. <(

ąv Jm;i Statkevi- 
ČJi,ąps-Stąt|auą giniipes, drau- 

įstąmi ė^ąt nuošird-

Tel, ..Victory , 4965 
STOGDENGYSTfi

M,es depgąmįe ir , pątajsąpię. visokioj 
rųsies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos f išlygos, jei pagei- 
daująmą. , j, tJ. ;L - " . .

BRIPGĘPŲRT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street« t; n t

REIKALINGA- MOTERIS popie
riams sortuoti. Tįk patyrusios tesi
kreipia. . ' .
Continental Paper Groding Čompany

, - 1623. Lumbęr Street.

DIR'BTŪVEMŠ MERGINŲ — be 
patyrimo—$10 
šiftui —: kreiptis tuojau— $10.

Wabash Employment 
Room 900, 202 So. State Street.

dienos ar nakties

. ^ARQUETTE PĄRKĘ
6 kamb. mūrinį bųhfcalow, ‘gara

žas. Karšiu vandeniu šildoma.- Kai
ną. $4500. Mąža$ imokėjimas. Brigh- 
ton Pąrke —. 2-ilėtis po 4 kamb., 
garažas. Kaina $2950—įmokėti $t>00.

C...P. SŲROMSKIS.,1- .
2502 W. 69th St. Grpyehill t>306

JOAN-MAklE YĖšfcAlTė
1

po te-
5va Joną, bro-

COAL
v Anglys  

WILMINGTON 
•ANGLYS'- ■

Lurtip ........  $6.00
Mine Run     5.75

6.00
6.00
4.75

i

Nįtt . .............
Scrcenings ____

t PlRtOT .PABARI! VEŽIMAIS 
KAINOS BUŠ DAUG AUKŠTES-

.. NES KI±A įMĖNESĮ 
pristatymas Mieste ir

Tėl. ARDMORE 6975

y

a

ioii dėlm e

EPTNAŲJIENpS NEEDLECRAFT DEPT.,
1739 Šo. Halsted St; Chicago, tik

Čia įdedu 10 cėritų ir prasti atsiusti man Pavyzdį No. ........

$ -L

proga,

ČfcdctlETEb ėbtiARĖŠ PATTkkN ilsi

X<>. I 19X — Paltų arba liiurgų siultj mėgsta i<a|>;.
^os. brailaii itrodys jet§ii ntisiinėgsiie iš plončsiiilj siuliį.

Vardas ir pavardė

- lito’j9 - . .
i Adresus

MiėsU# Ir. valstija

M
pos^ pppi

gaus| lyy
Molu- JSUą^yt^DraugHo^ Jcąjima įer 

tsantuš, per Drauguos narius bfrba tiesiar Draugijos dfise.
flsąs ątjjarąą; keįyegals —, 9 rytp jkl 9 vai. yąk»į 
ryto ik* «5 yal. vakaro ir nedeldipniaįs — 9 ryto į ,pariejleliąįs r- 9 

Į jai. jįęftlęb K i 
kątoą ątovyję, yra 
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

173$ So. Halsted St. (2-ros lubos)

MERGINA 20, patyrusi virėja — 
prižiūrėti 4 metų mergaitę —■ refe- 
jencas’, savas kambarys 
$12, Plaza 5547.

vana—

PARSIDUODA 12 apartmentų va
karuose — 100% iŠrenduota — pro
ga pajamoms padidinti — ne broke
riams. Mansfield 3540.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui 18—30—prižiūrėti ‘vaiką — 
mažas apartrpeptąs,. būti,.

Rogers Pąrk 5157..„

5 KAMBARIU MODERNIŠKAS 
mūrinis buh£albw 3438 Wėst &4th 
St. Karštu vąntįųi^ ąpšfldornast Už-

PATYRUSI MERGINĄ. NA^V 
DARBUI ,be y irimo ir skalbimo — =?

MERGTNŲ JlIRĖTlNČMS. gėlėms 
dirbti — patyrimas pageidaujamas.— .patyrimas pągeiclaujamas.

224,.Sfe. Mąrket St.
..... Kamblys 5.,.. (_______

-;^-40'
■u kilti. -

. PARDAVIMUI S0 AKftV FAjpjA 
su ji jisais..,,piĮd|(rKąis.
Priežąstis-^našlysU..\ .fetrnnelL An-

ilyvąuti laido- 
i. jam pasku
bto : atsisveiki- 

liekame,
U hpktė. Broliai 
r(<Giinines.
dtr. Butkus,

Persiskyrė • su šiuo , pasauliu • 
Rugp. 29 dięųą, ll;20 vai. ry
to, 1937 m., sulaųkUą 3 metų1 
amžiaus, gimus 'Ųhicėgo, Iii.'

Paliko , did^Iiąųie nuliudime 
motiną Stanislavą — po tė- 
vaM Walteraitė, tėvą Joną, bro-' 
lį Jeronimą, jųociutę Walterie- 
ną, tėvuką ir močiutę Yeskus, 
cibęę Petęori&Ię Vilimavįčięhę 
ir jos šęipią^j^.dėdęą Pranciškų 
Yeskų ir jo šęjma- ir. Stąnjslo- 

' vų Yeskųkitus 'gihiifiės', b.' 
. ‘Ųietuvųje .'2 ^iiices* Barborą ir 

jos šeiųiyną.jjr Marijųbą. •
Kulias, pašarvotas : randami 

2723 West 39th Blate. ' / ;
,Ųaidotuvės j,vyks f trečiadieni 

jlugsėjo’ l‘fdrėrią,- ĮĮ yal, ryto, 
iš : namų i SkJgt^nieškos, 39th 
jr Rockvvelį., $tp parąp.. bažny
čią, . kurioje atsipus gėdulingoą 
pamaldos už (yelibųėš. ąiėląj. p 
iŠ ten bus nulydėta j Šv. Ka;

'žimiero kapinės. >
' Visi d, a, Jpįp-Ivtarie ypąkHites 
giminės, draugai ir pąžjstam’į 

i esat nuiiŠirdžiai ųvieČiąjųi, da
lyvauti ląidptuvęsė ■, ■, lr šųįeik]Į 
jąi pąskutiriį' patarnavimą it 

/ atsisveikinimui
Nuliūdę liekame,' -
įimz'! - ’l ii1 'Ji- P' Motiną, Tėvas, Brolis ir 
Giiriinęsi j . .

Laidotuvėse , pątąrnaųja iąid, 
dįr. J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741. y J

. EB^AiibAš jbNAš cĖPtLiš
■persiskyrė sii šiuo jjaštiuliu ,rit|gį>iųČi6 2Ž) clięrią, 6:30 

VaiaHclą įp Įdėtų, 1937 iti., sulririkęs (iųšės airižiaits, gi- 
liięš Šiaulių apskr., Joniškio paraj)., KąJUęlių kalino. /

AitiėHkbj išgyveno 36 inptuš. , \ ,
Pu Ii ko <li(l(Ji;uii(' iiiiliiidĮiiK' moterį Zuz:in;), po tė

vais čiiįjįiię>/šltnų lĮonšįątitą, marčią Marijoną ir sūrių 
feditio'iiditiarčią Aldoną ir daug ldtU Rimulių, p Lie- 
liiyojė—2 šbsėris. • < , _ r '

, Klmįiš ųjšdyvbiaš randasi Lacliavlčiauš koplyčioje, 
W. 23rd Plące. •/' / . ; . /č '';

Jaidbtįivėš, įvyks ketvirtadienį, Ruįsęjo dieiių, 2 
ii. jio į)ietU iš Laciiąvięiatiš koplyčios, b iŠ lėti btiš nii- 
ųėjųš į Taiiiišfctiš kąplnUš. - L:
Viši a. a. Ędwarcto Jorio čĮėįriilio ginjiii^š, draugai ir 

j^žišladii fešąt laidp-
iivesę k šiilčlkii jain įiaškiiiiiiį patarniyĮiną ir dl$i- 

sveikiriinių. ■ ■
Nuliudį liekame, '

' 2 Šililiįs, 2 ^iabčios ir ffimihe8 
Laidotuvėse pątąrpauja Laid. DirektoriusLačliavičiriš 
ir Sūriai; Tel. CANAL 2515. /' t.ž >

<?«■

i'?

Pocahontas Mine, Run .... ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
P.ocahontas-f-Lump ar Egg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertės.
Geriausios į,

Indiana Minę Rųn ....... ton. $5.40
Indiana Liimp ar Egg .... tąn. $5.75. 

. . .‘Kokybė i1' gyorią garantuota.

i i . ąu ■ kiekvienu, tahiį. ■
; SUPER CpAL COMPANY, 

10 S.. Lą Šalip $treet . 
Dearboin 0’264-0258.

PATytitJSI „ MERGINA 
bendrąjn namų darouf Te
prižiūrėti vaiką. 8623 Bishop. St. 

. n , -n... i-- —........    .„.f ....
Help ivąntėd—Male-Fehiale

Darbiplnfcij Reikia
YRA DARBŲ VYRAMS lp» mote

rims, vaikynams ir merginoĮpą-rJab- 
rikuoąe, bekernėse, maširišapėše ir 
spaustuvėse.( : į. IJtfcjO z 

lurHĮLL empLoyMEjn'1 , 
184 W. VVašhipgton, 3 Dūkštas.

liSto ^aiitęd~5Įaie
Darbininkų Reikia - >

Finansai-Pąskc

DEL PASKOLOS ąutiOjtipr- 
giČių kreipkitės į Uthuanįąn Bpild- 
iqg, Loan and, Savinas Assęciation 
(Nftujlenij .spųlką), lity §ęųtlkUal- 
sted St. < Duosime aut ,kyrį /slygų. 
am A< Ry pke vi č i a,, se kre t <) ri u s.

' v

trrba Flti^ėf Snbjtpe
' Gėlės, .Mylįntieiys^Vęstuyėms 
—Bankietams—Lajdotuvems—

, papuošimams
4180 Arėnėr Avėnue

Plumo t.AJt-AYKTTĘ 5Įj00 
MmNmm■■MaaMMMniiiBii nwi f—i

REIKALINČAS , patyręs Shearme- 
nas ir pągeibiniųkag dirbti į serap 
Iron yardą. Atsišaukite

WAĘSHAWSKY and CO. 
1920 South Statė Street

FŲRNITŲRE COMPLAINT, vy
ras su karų — turi turėti kabinėtų 
darbo ir .tinišaviino patyrimą.

900 West Roosevelt Road.

i i A Siunčiam GėlesllvFHt Q lęlęgramu iL U V L11\ IO Visas Pasaulio

kvietjuninkAs
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

if Tągrabąms ■ ...
3316 So, Halsted Štreet
, Tel. BODLBVAlil) 7:ill
’" » ....... ..

V >. ;■ v zV- 1

oUmpia gręgoravičius 
po tėvais Silvesti^dvičike.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. "28 d., 1:50 vai. po piet, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kauno rėdyboj, Rasei
nių , apskr., Kaltinėnų par., 
Orbėliškių dvare.

Amerikoj išgyveno 26 metus
Paliko , dįcĮeliąmę nuliudime 

trys dukferypp Liudvika Uksas, 
Michaliną .M^t^eyiČius, Vaclo
vas . HęinjąrioyjĮp&h du sūnūs; 
yiridįsįoyąs.įf Mėčjeslovas; 3 žen
tai: Štanįslpy^s Uksas, Vytau-' 
teš(>MąikevlČiUs ir Jonas Her- 
mandvipž, jiia’tr Bronislava 
G,tegpravįŽiiis, 6ą anūkai ir 6 
Anūkes, sesiio Michalina Me
detka, ir , švpgępi^ Aleksanda 
Mineika, cį tąetųvoj 2 seserys: 
AęioĮfina JuškPY^t ferolis Alek
sandras ir ^brolienė Antanina 
SįlVestravįčierie ir kitos gimi-' 

' neą. ■ , ............
. Jaunas pašarvotas 1901 West 

Laį^cįtuv?s įvyks 
Trečiadieni, v tįigs^jo 1 dieną, 
8 vąl. rytd iŠ triąiiių į šv. Kry-.._ 
^iaus parąht ,bą|h.yčią, kurioje 
ątsibus1 gedmingos pamaldos 
už vęlionės stelą, o iš ten bus 
hylydėta į Šv. Kazimiero kapi
nės.
, .VLį .4, ą. ^jlgpijos Silves- 
teayi.Čięųės gimines, draugai ir 
pažlstąąlj p.esątej^ nuoširdžiai 
kvię^įami, daĮyvąutf ląidotuvėse < 

/ ir ąutętktLjai .paskutinį palar-
iiayimą to ■. Ot^isyėikinimą.
•..blųįįudę lipame,,
PųĮtĮery^ ęppąi, sesers ir ki-/ 

tos ;kiąiirieš. . .
įa'tarriguja hiįį^ dir. L? Ežęrs- 
kis, Tel. Pullman 5703.

Garsinkites“N-nose”

n AįįčAAji

ŠALte! ŠAįfei, ŠAtĖ!
V ai-tt>tap Luiitbėfis—

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTfeiN’^
914 West Mikeli,, 

3 blokai j vąkąrųs nuo. Halsted--ši. 
Mažas tyąp drum įrengimas , $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.(jp 
$125 stygų Basas ....... S75.00
$99 Trombonas sų kejsu $3§.O0 
$18. Sniuikąs su keisti, Šrthcas $6-S0

rymeirią pasirinkiiųųj,. 
instrumentas i mainus.

LANGAI — ŠĖPOS ir FikčERIAI.
Rer sekančias £vi savaites

2x4’s '/zę linijos pėdai. Maple floor- 
irig $10 per M. lx^.P. & M., 

tokia kaina, kokią norėsit mokėti.

Halvey tytėcking Co.
17bi WEST CČRMaK ROAb 

Tėl. SEELEY 6761

Tabak-p.  AWluv6s
Tobacco Storyk.......

. MAX KO1IN—Turim rusiSk^, tur- 
įęi^ką tabaką. Tybke^ ^amUis.^i- 
gąrus.. Rvifi^pię į, musu krautųvę. 17^8 So. Ralstęd St.; T<.ČaąąJ 9345

$8.50 NaųĮąęff$Uii#š T 
1000 iąstr

Senas jūsų

Baksais ĮįV smk-"“ ml—J
fikčeriĮjs ,dę| bik 
tant ąvapBįylčle^ 
baksius. Cąslįi ąi 
Pamatykite mūs 
te kitur, v 

S. E. , 
1915 S
’ lX.vvf

1h negu
M A
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U

«Z^ZV%Z>Z>Z-\^»'>Z>/*Z>/\ZV%<V>/>/'^Z"w'V’y,*VZsZy>Z>Z\Z>/*^ZVSZV< 

įkM tkbiįjt ^Rįk

Privatus •,gavi įtinkąs pąaųkpją ,ųž 
$100 casht.3$?.Į We$t. Chicago Avė., 
pirmas aUkŠteS užpakaly....... S I

CHĘV1 
dan, 
tas—męc 
aukaują 
tiktai Už I

arti Belmoht ir Westei,    r r,.; ,■ y

Bizi ai ...

PARSIŲŲODA . TAVERNAS ir 
piknikų daržas Willow -Springs — 
’enda ir License apmokėta už metus 
—gerąs biznis tt ir vieta , parduos 
pigiai “ ,
matykit mane 3248 Aberdėeh gat 
prieš 8:30 rytą ir po 8 vakare. Ste- 
vens. . . . . ■

M-T® (A ai . jlkjvo. —r~i

.lietuviškai nemoku.. Pa

PARt5AviM;Ui bdčernė ir groser 
nė su ‘,5 kąnihaL‘ ' 
kampinis namas, biznis 
nėr dadg Metų. 'Parduosi!

Iriais .pagyyeniiniii, 
“ią. išdirbtas 

______ „ ___ _f. _ ardubsiu už' piffhą 
teisingą nasiulyma dėl lig/s.

5258 So. Union Avė.
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' Antradienis, rugp. 31, 1937

Mirė TautiškijKapinių Prezidentas 
Edwardas Čepulis

šeimyna apie laidotuvių tvar
kų.

< Velionis gyveno su šeimyna 
ties 3503 South California 
avenue, kur užlaikė valgomų
jų daiktų krautuvę.

Pavydi “Pirmyn” 
chorui vykti 
i Lietuva

Buvo saules užgautas, Starved Rock 
Parke, Illinois

Apie B.*30 valandą sekmadie- tiniais keliais metais ėjo kapi
nį vakare, Starved Rock, III. 
parke mirė Lietuvių Tautiškų 
Kapinių globėjų prezidentas 
Edward Čepulis.
1 Jis bu'vo išvykęs į parką su 
visą šeimyna pasilsėti. Bevaikš
čiodamas po parką ir belą i plo
damas kalnais, velionis persi
te. Užgėręs šalto vandens ir jo 
užpylęs ant galvos, E. Čepulis 
krito ant žemės ir netrukus 
mirė. Prie mirties prisidėjo 
aukštas kraujo spaudimas.

Velionis ouvo 54 metų am
žiaus, pasiturintis biznierius ir 
energingas veikėjas pažangio
siose organizacijose. Jis buvo 
pirmasis Lietuvių Tautiškų ka
pinių užveizda ir' daug prisi
dėjo prie jų įsteigimo. Pasku-

nių valdybos prezidento parei
gas. ,

Organizuojant Įeit. F. Vait
kaus trąnsatlantinj skridimą, 
E. Čepulis pirmininkavo Brigh- 
ton Parko skyriui ir daug pa
gelbėjo prie pinigų sukėlimo. 
Taipgi per eilę metų buvo “Pir
myn” choro rėmėju ir drau
gu.

Velionis paliko žmoną, Saza
ną Čepulienę, du sūnūs Kan- 
stantą ir Edmundą, jų žmonas, 
Marijoną ir Aldoną Čepulienės 
ir kitų giminių.

Laidotuvės įvyks, turbut, 
penktadienį. Kaip vakar vaka
re turėjo įvykti Tautiškų Ka
pinių direktorių susirinkimas, 
kuriame planuota susitarti su

Townoflakietis 
Norėjo Pamatyti 
“Aną Pasaulį”
Nusižudė turtingos teatrininkų 

šeimynos narys. \

of Lake kinoteatras 
Theatre” vakar nete

vedėjo, Ralph Schoen- 
Jis

Town
“Peoples 
ko savo
stadt, 32 metų amžiaus. Jis 
nusišovė savo kambaryje1, Pįc- 
cadilly viešbutyje, ties 5107 
Blackstone avenue, kuris pri
klauso Schoenstadt’ų šeimynai. 
Ji turi visą eilę Chicagos vieš
bučių ir kinoteatrų.

Savižudžio kambaryje polici
ja rado raštelį, kuriame jau
nas vyras aiškina, kad jis nu
sižudė, nes “nori pamatyti ‘aną 
pasaulį’. ”

Apie“Vilniečių” Argumentai 
Važiavimą ir Smetonos Valdžios 

Rėmimą
Du vilniečiai 'pasivadinę, vie

nas “Liaudies Sūnūs”, kitas 
“Artojo Sūnūs”, “Vilny j” rašo, 
kad “Pirmyn choro važiavimas 
Lietuvon ateinančiais metais, i 
įvykstančio dainų šventę, yra 
rėmimas Lietuvos fašistų val- 
dižos. •

■Jeigu taip,į tai ir vilniečiai, 
kurie aplanko Lietuvą, irgi re
mia fašistus, išleidžia, ten bū
dami, pųsetinli dolerių. Abu 
vilniečiai rekąmėnduoja Ame
rikos lietusių', kongresui tarti 
savo žodį, pasisakyti prieš su
manymą. čia gali išeiti visai 
nelogiškai. Reikia manyti, kad 
ir Amerikos lietuvių Kongresas 
ateinantį pavasarį pasiųs nema
žai savo, delegatų į Lietuvą. Ar 
ir jo atstovai rems Smetonos 
vyriausybę?
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Nėra ko M joti, kad Pirmyn 
choras dainuos ne tokias dai
nas, kokias pageidauju “Artojo” 
ir “Liaudies Sūnus”, šitas cho
ras yra pasižymėjęs gražiu dai
navimu. Jis linksmina chica- 
giečius, tad nėya abejonės, kad 
ir Lietuvoj džiaugsis jo daina
vimu. Butų - gražus dalykėlis, 
kad Vilniečiai sukeltų lėšų ir 
kartu su “Pirmyn” choru* pa
siųstų “Tris granadierius”, ku
rie yra ^popdliariški dainininkai 
chicagiečių tarpe. Kaip zmes 
mcgstamę.tų trijų vyrukų dai
navimo, taip pamėgstų juos ir 
Lietuvos žmonės.

Girdėjau, kad vienas vilnie
tis ružklausė “Pirmyn” choro 
vedėjo, “kodėl jus nevažiuo- 

’3' v- ■j ate i Ispaniją dainuoti?” At
sakymą gavo tokį: “kad mes 
ispaniškai nemokame dainuoti.

Gruzdietis

Vakar Chicagos parkų dis- 
triktas atidarė nauja vieškelį 
prie1 Michigan ežero kranto, 
tarp Oak ir North avenue gat
vių— Lake Shore Drive. Lai
kinai kelių tegalės naudoti tro
fikas, važiuojantis šiaurėn.

150,000 Grant 
Parko Koncerte
Milžiniška minia susirinko- 

girsti žymų smuikininką 
Heifetz.

iš-

Apie 150,000 muzika mė- 
giančių chicagiečių užvakar 
vakąre susirinko Grant Parko 
koncerte išgirsti visam pasau
lyje pagarsėjusį smuikininką 
Jascha Heifetz. Jis grojo kai-, 
po solistas su Chicagos simfo
niniu orkestru, kuriam diriga-' 
vo Hans Lange.

Netoliese nuo koncertu aik- ■ c- I
štės, prie ežero kranto, tą pa-1 
tĮ vakarą įvyko paskutinis 
rų Karnivalo programas, 
traukė apie 1(10,000.

Eže-

va-

Stasys ir Ona 
Piežai Susilaukė 
Dukrelės

Garnys, sekmadienį, 7
landą ryto, aplankė pp. Stasį 
■ir Oną Piežus. Paliko jiems 8 
svarų, vienos uncijos kūdikį, 
gražią ir,., kaip lašas lašui, pa-PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

t GRIŽO Iš KINIJOS — \Villiam B. Bentdn, Ųnivęr- 
sity of Chicago yice-prezidentas su žmona, Los Angeles, 
Califotnijoje,- kur atvyko po kelionės Kinijoje. Moks
lininkas pranašauja, kad dabartiniam kare su Japoni
ja, '“kinai nustebinę ’ pasaulį”. ACME PHOTO.
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NORI GRĄŽINTI IIAILE SELASSIE ŠOSTAN — Eu
ropos didžiosiose sostinėse eina gandai, kad Italijos dikta
torius Mussolini, neatsisakydamas nuo Ethiopijos, nori 
grąžinti to krašto sostan nuverstą imperatorių Haile Selas- 
sie. Paveikslas viršuj parodo Mussolini (dešinėj) besikal
bantį su šalę stovinčiu Italijos karalium Viktoru Emanu
eliu. Į Acine Photo

naši į tėvą!
Mergytė gimė St. Elizabeth 

ligoninėje. Motina ir naujagi
mė jaučiasi gerai ir yra rūpes
tingoj priežiūroj Dr. Francis 
J. Walsh ir Dr. Francis A. 
Dulak iš Chicagos sveikatos 
tarybos. Abu yra artimi p. 
Piežos draugai.

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
uždaryta;

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

3;

IEŠKO “MISS AMERICA” TITULŲ — Miss Helcn. Elizabeth Gree.nc (kairėj) 
AVashington valstijos atstovė ir Miss May Vivian Miller, iš Maryland, kurios at
vyko į Atlantic City, dalyvauti “Miss Ame ica” gražuoles rinkimuose. Rinkimai 
nrasidės Lnbnr Dav švente ir tesis nėr vi >a savaite. ACME PHOTO.
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SUfiMĖ JOS “TALKININKUS” — Lučille Buehler 
(Grace Snyder), 22 metų, meilužė evanstoniečio Her- 
bert W. Lee, kuris užpereitą sekmadienį rytą buvo nu
žudytas Chicagos Grant Parke. Ji buvo su Lee, kai ta
sai žuvo nuo dviejų revolverių kulkų. Policija patyrė, 
kad žmogžudžiais veikiausiai buvo du merginos pažįsta
mi vyrai (pereitos savaitės pabaigoje abu suėmė). Moty
vas nužudymui buvęs pavydas. Mergina ir suimtieji už- 
siimdąvę balta' ver^ą- ir girdymu miegamaisiais lašais 
turtingų .vyrų alinėse. \

EŽERŲ KARNIVALO FINALAS J- Vaizdas Burnham Parko lagūnos (prie 12-tos ir ežero) laike 
nivalo užbaigimo. Iškilmių finalui bus uždegti gražus fejerverkai. Iškilmės tęsėsi per visą savaitę, 
septynis šimtus tūkstančių žmonių.

Chicagos 100 Metų Jubiliejaus Ežerų 
ir apskaičiuojama, kad jos sutraukė
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