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Uždraudė Amerikos lai
vams plaukti į Shanghai

Amerikos laivyno komanduotojas, įsakė 
Amerikos laivams vengti Shanghai, kur 

smarkus mūšiai ir kur pasireiškė 
cholera 1

H Al, rugp. 31. — 
Amerikos Azijos laivyno ko
manduotojas adm. Yarnell ir 
Amerikos generalinis konsulas 
Shanghai j u je Clarence Gauss 
uždraudė bet kokiems Ameri
kos laivams plaukti į Shanghai 
uostą.

Tai padaryta dėlei Chinijos 
lakūnų bombardavimo Ameri
kos pasažierinio laivo Presi
dent Hoover ir dėlei nenusta
tytos valstybės lėktuvo bom
bardavimo 
laivo. ’ \ .

Amerikos 
beplaukti į

į kurį kitą saugesnį

Italijos tremtinių

laivams įsakyta 
Shanghai, bet

Trumpai apie Chini 
jos karą -

nę-
pa-
uo-

kelintą savaitę einant
Shanghai nepaprastai

nepasiliai/jantiems

sukti 
s tą.

Jau 
prie
smarkiems 
mūšiams, ir neturint laiko pa-' 
laidoti žuvusius, taip kad Shan
ghai gatvės yra nuklotos žu
vusiais bombardavimuose iš 
oro, mieste staiga , pasireiškė 
cholera. .

f / ‘ . y

Cholera.ypAę /pftsfręiškusi. 
francUzį ’ Ohc^sijoj, leur Alau-., 
giausia ir gyveno amerikiečiai 
ir kur dabar susispietė ir chi- 
niečiai karo tremtiniai. Kadan
gi koncesija yra kimštinai pri
sikimšusi tremtinių, 
kokias nors
gas netenka ir 
lengvai pradėjo 
cholera.

• Jungt. Valstijų Azijos lai
vyno kdmanduotcjas uždraudė 
Amerikos laivams plaukti į 
Shanghai uostą.

• Chiniją atsiprašė dėl bom
bardavimo > Amerikos laivo 
President Hoover ir pasisiūlė 
atlyginti nuostolius.

• Japonijos lakūnai bombar
davo Canton ir kitus pietinės 
Chinijos miestus. ..

• Shanghai pasireiškė chole
ra ir net buk buboniškas ma
ras.

• Japonai paėmę Woosung 
prie Shanghai, bet smalkus 
mušis siaučia apielinkėj. Chi- 
niečiai tą nuginčija.

• Sukilę prieš japonus Man- 
chukuo kareiviai nušovė du ge
nerolus.
'I"*' ■’ ' ............. /' .....  . ..................... ’ '

Vienoj vietoj japonai puolė 
gabenamus sužeistus chinie- 
čiu$ ir juos išžudė.

Japonijos lakūnai 
bombardavo Can

ton uostą
tai apie 

sanitarines sąly- 
kalbėti, todėl 
čia siausti ir

SHANGHAI, rugp. 31.—Ja
ponai karą Chinijoje praplėtė 
ir į pietinę Chiniją, kh*r Japo
nijos lėktuvai smarkiai bom- 
jardavo Canton uostą.
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, KINAI APŠAUDĖ 
ima kaltę už užpuolimą keleivinio 
nuostolius. Septyni žmonės buvo 
lias bombas, netoli Shanghajaus. 
laivas, su kareivių transportu.

7 žmonės užmušti 
automobiliui įva

žiavus į busą
Chicago busą prie Elkhart, 
Ind., įvažiavo kitas automo
bilius ir jį apvertė.

prisi- 
“President Jloover” ir atsiteis už visus 
kai kinų lakūnai numetė ant laivo ke- 

a aiškina, kad lakūnai manė, jog tai japonų 
z Acme Photo
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Franci j a nacionali
zavo visus savo ge

ležinkelius
Valstybė paėmė savo nuosavy

bėn privatinius geležinkelius 
ir juos suvienijo su valsty
bės geležinkeliais.

PARYŽIUS, rugp. 31.—Fran- 
cija nacionalizavo visus savo 
geležinkelius, prezidentui Al- 
bert Lebrun ministerių kabine
to susirinkime • pasirašius de
kretą, kuriuo valstybės ir pri
vatiniai geležinkeliai yra suvie
nijami į vieną nacionalę gele
žinkelių sistemą.

Naujojo geležinkelių koncer
no direktorių tarybą kontro
liuos valstybė.

K LIETUVOS
Didelė statyba 

Kaune

No. 206

Chiang K a i-s h e k 
prašo Chiniją apgin

ti nuo Japonijosi. 
puolimo

Atsišaukė į visą pasaulį, pra
šydamas . intervencijos, dėl 
paties pasaulio saugumo.

NANKING, rugp. 31. — Chi
nijos diktatorius ir vyriausias 
Chinijos armijų komanduoto
jas gen. Chiang Kai-shek šian- < 
die atsišaukė į viso pasaulio 
valstybes padaryti Chinijoje 
intervenciją ir dėl savo pačių 
saugumo sustabdyti Japonijo# 
puolimą Chinijos.

Vyriausias Japonijos tikslas 
esąs sutriuškinti Chiniją, o 
Chinijai gi tenka kariauti men
kais ginklais ir paties pasau
lio interesuose butų 
šį karą.

Bet gen. 
sakosi esąs 
kad Chiniją
galėta ir kad karą ilgainiui Ja
ponija vistiek pralaimės, nes ji 
visiškai praras visą milžinišką 
Chinijos marketą.

sulaikyti

Kai-shek 
įsitikinęs,

Chiang 
tvirtai 
vistiek nebus nu

Eina gandų, kad chiniečių 
miesto daly pradėjęs siausti ir 
baisumis buboniškas maras. Ja
ponai, didžiausiam chiniečių 
pasibaisėjimui, pradėjo deginti 
lavonus. 5

Pradėjus siausti šioms dviems 
pavojingoms epidemijoms, ame
rikiečiai atsidūrė dideliame pa
vojuje apsikrėsti ligomis, bet 
jie dabar negali iš Shanghai 
išvažiuoti, nes Amerika uždrau
dė savo laivams plaukti į 
Shanghai, o karo laivų, kurie 
galėtų tremtinius išgabenti, 
nėra.

Tuo tarpu visose Shanghai 
apielinkėse eina smarkus mu
šis. Japonai skelbią paėmę svar
bias Woosung fortifikacijas, 
kurios sai/gojo Whaftgpoo ir 
Yangtze upių susiliejimą.

•Bet vistiek toje apielinkėje 
vis dar eina labai sm; us mu
šis. Japonai be to nuolatos 
bombarduoja, chiniečių pozici
jas ir patį Shanghai miestą i$ 
oro, žudycjami.. ne tik karei
vius, bet ir civilius gyvento
jus. - , .

ORHS.

Dideli Japonijos bombne- 
šiai, veikiausia nuo khrio lėk
tuvų laivo, du sykiu pasirodė 
virš miesto ir smarkiai jį bom
bardavo.

Manoma, kad japonų tikslas 
yra uždaryti Canton uostą, per 
kurį daugiausia yra gabenamos 
Chinijai karo reikmenys.

Swatow ir kiti pietinės Chi
nijos miestai taipjau buvo 
bombarduojami japonų pastan
gose sutriuškinti visus organi
zuotus pasipriešinimo centrus.

Japonų generolą nu
šovė jo paties ka

reiviai
PEIPING, rugp. 31. — Ja

ponai prisipažino, kad vyriau
si j į Japonijos komanduotoją 
Mančhukuo armijų gen. Shi- 
geo Fujii ir Mančhukuo gene
rolą Chang Chią-yu nušovė jų 
pačių kareiviai, kurie sukilo 
prieš japonus.

’ Taipjau ir Mančhukuo gen. 
Lįtf Kweitang kareiviai irgi 
Sukilo prieš japonus ir prisi
dėjo prie veikiančių Peiping 
apielinkėj e chiniečių partiza
nų. y z

ELKHART, Ind., rugp. 31. 
— Sunkus pasažierinis auto
mobilis įvažiavo kryžkelėj į šo
ną pęrpildyto Greyhound buso 
ir vietoj septynis pąsažieritfs 
užmušę, o daugiau* z kaip 20 
žmonių stfžddėf ’■

Nors iš buso išimta jau 7 
lavonai, bet tik trys lavonai 
tėra identifikuoti.

Busas su 36 pasažieriais šį
ryt 6:30 vai. išvažiavo iš Chi
cago į New Yorką. Važiuojant 
No. 20 keliu už 8 mylių nuo 
šio miesto, iš šoninio No.’ 15 
kelio išvažiavo pasažierinis 
tomobilis ir smogė busui į 
ną.

Busas važiavo didžiuoju’ 
liu ir/ pasajžįerinis automobilis 
prie kryžkelės turėjo sustoti. 
Bet nepaisydamas signalo su
stoti automobilis vistiek važia
vo skersai kelio ir smogė bu
sui tokiu smarkumu, kad bu
sas liko nublokštas apie 20 mą- 
stų ir apvirto augštyn ratais. 
Sudužo ir įvažiavęs į busą au
tomobilis. Juo važiavę žmonės 
tebėra neidentifikuoti. /

Sužeistieji išgabenti į Go- 
shen ir Elkhart ligonines. « •

25 sužeisti busui apvirtus.
WICHITA, Kas., rugp. 31.— 

Santa Fe Traiįs busas apvilto 
ir sudegė netoli nuo čia. 24 pa- 
sažieriai ir šoferis liko sužei
sti. x

WAS«INGTON, rugp. 31.— 
Prezidentas' Rooseveltas pasi
rašė bilių, ? einant kuriuo bus 
pravestas bedarbių cenzas tik
slu sužinoti tikrąjį bedarbių 
skaičių Amerikoje.

Joe Louis laimėjo 
kumštynes su

Joe

au 
šo

Chiniją dėl karo kai 
tina Japoniją

Lojalistai apsupę 
Belchite miestą 
prie Saragossa

Sukilėlių pulkas išžudė savo 
karininkus ir perėjo lojalis- 
tų pusėn.

HENDĄYE, Franci joj, rugp. 
31. -*=- Valdžios pranešimais, 
visas sukilėlių pulkas Aragono 
fronte1 išžudė savo karininkus 
ir tada modamas baltomis vė- 
liavomis ir nosinaitėmis, ate j o

sta-

Joe Louis
nuospren-

Farr pasi

NĖW4 YORK, rugp. 31. - 
Vakarykščias kumštynes , de 
pasaulinio čempionato t'arp d£ 
bartinio čempiono negro
Louis ir Anglijos velšo kumš
tininko, Tommy Farr laimėjo 
Joe Louis. Kumštynės užsitęsė 
visus 15 raundų ir 
laimėjo tikteisėjų 
džiu.

Kadangi Tommy
rodė geru kumštininku, tai da
bar svarstoma apie naujas 
kumštynes. Buvo manoma tuo- 
jaus Chicagoje ruošti Louis- 
Schmelling kumštynes, bet Joe 
Louis šiose kumštynėse susi
žeidė ranką ir negalės kumš- 
Čiuotis fnažiausia mėnesį lai
ko. /?. ; 1

Pirštą susižeidė, o gal ir per
laužė ir Tommy Farr, bet jis 
to nepaiso. Jis nori kumščiuo- 
tis .su Schmellingu, Braddock, 
ar kuriuo kitu žymesniu* kum
štininku, jei tik galima butų 
sutraukti kiek daugiau publi
kos.

Reikalauja panai
kinti karo pelnus 
f ■ ' ';      A.•,■■■>

BUFFALO, N. Y., rugp. 30. 
— Senatorius Vandėnberg, Mi- 
čhigano republikonas, kuris , vi
same kame pasižymėjo atgalei- 
viškumu, kalbėdamas Veterans 
of Foreigii WArs naciopalėj

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

Apsiniaukę, tiek pat karštą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 86°. v
Saulė teka 6:14, leidžiasi 

7:26.

rugp.SINAIA, Rumunijoj
31. — čia laikė konferenciją 
mažosios ehtente — Rumuni
jos, čechosloyakijos ir' Jugo
slavijos — užsienio reikalų mi- 
nisteriai, kuri dar kartą įro
džiusi šių trijų valstybių soli
darumu.

GENEVA, rugp. 31. — Ghi 
nija prisiuntė notą tautų są- konvencijoj ragino konvenciją 
jungai, kurioj ji kaltina Japo
niją dėl puolimo Chinijos. Chi
ni j a dėjusi visas pastangas 
kaip nors išlyginti nesusipra- 
timus, bet ’ nepasisekė, nes Ja
ponija yra griežtai nusistačiu
si ginklu užkariauti Aziją. Tai 
yra tęsinys to paties užkaria
vimo, kurį Japonija pradėjo 
1931 m. Manžurijoj.

Chinijos nota nebuvp atsi
šaukimas į tautų sąjungą dėl 
kokio nors veikimo, bet grei
čiau buvo pranešimo formoje.

pravesti įstatymus, kurie atim
tų pelnus iš karo.

“Tai gal bus sunkiau musų 
pinigų registėtiams, bet bus 
lengviau musų sunams”, sakė 
senatorius, nurodinėdamas, kad 
reikia tokių įstatymų, kupė 
“ant visados nuimtų dolerių 
ženklą nuo musų karo vėlią-

(Šen. Vandenberg taikosi bū
ti tepublikonų skąndidatu į pre
zidentus ateinančiuose rinki
muose) . v

tams pasidavė.
Tuo pačiu* laiku lojalistai ap

supę strategišką miestą Bel
chite prie Saragossa. Sukilėliai 
ruošiasi smarkiai gintis, bet 
lojalistai tikisi greitai miestą 
paimti, nes sukilėlių susisieki
mas su jų baze yra atkirstas.

Tuo tarpu sukilėliai skelbia 
sulaužę lojalistų liniją vienoj 
vietoj prie Saragossa ir pri
darę lojalįstams didelių nuo
stolių. Esą per pastarąsias ke
lias dienas sukilėliai nušovę 37 
valdžios lėktuvus, o mūšiuose 
kritę apie 3,500 valdžios ka
reivių. (Pirmiau sukilėliai skel
bė, kad jie išžudę 16,000 loja
listų. Dabar gi ta skaitlinė žy
miai susitraukė).

~ KAUNAS. — Nežiūrint 
tybos medžiagos ir darbo jė
gos kainų svyravimo ir jų ki
limo, statybos tempas šiemet 
atrodo bus labai didelis. Kau
ne kiekvienoje gatvėje galima 
pastebėti naują statybos .vie
tą. Auga mūriniai vidutinio di
dumo ir maži privatus namai. 
Priemiesčių gyventojai statosi 
mažus namus. Valstybinė ir sa
vivaldybių statyba Kaune bus 
labai didelė. Iš didesnių pasta
tų Kaune jau statoma ar nu
matoma pradėti statyti: Vy
tauto D.. Universiteto klinikos, 
ąulS^hidlsios 
kyklos rūmai, valstybinės gim
nazijos rūmai, miesto savival
dybės autogaražai ir dirbtuvės, 
Prekybos pramonės ir Amatų 
rūmai, Darbo rūmai. Baigiami 
statyti arkivyskupo rūmai. Sta
toma Prisikėlimo bažnyčia, že
mės Ūkio Ministerija pristato
mas 3 ir 4 aukštas. Baigiama 
statyba didelės pradžios moky
klos Šančiuose, -telefono—teles 
grafo dirbtuvės. “Maisto” fa
brikas irgi žada plėstis. Baigia
mas įrengti Higienos Institutas.

Mano, kad Rusijos 
lakūnai jau yra 

negyvi

NOME, Alaskoj, rugp. 31.— 
“Ledynų kunigas” Bernard 
Hubbard, kuris labai gerai pa
žysta tolimąją šiaurę, nemano, 
kad prapuolusius Rusijos laku-

technikos ’rrfb-]^ pasiseks rasti gyvus, nes 
jie be gero pasiruošimo nega- ' 
Įėjo tiek ilgai išlikti gyvi nuož
miose tolimos šiaurės sąlygo
se.

Gal atidės Chicagos 
mokyklų atidarymą

Federacija jau sie
kias! taikos su CIO

ATLANTIC CITY, _N. J., r. 
31. — Amerikos Darbo Fede
racijos pildamoji taryba nuta
rė palikti atdaras taikai su 
CIO, kada tokia taika bus ga- 
Įima. Tuo tikslu tarybą atsisa.- 
kė pašalinti iš. Federacijos CIO 
unijas, bet tik paliko jas ir 
toliau suspenduotomis.

Vėliau Illinois Darbo Fede
racijos prezidentas Sode.rstrom 
išleido ątsišaukiihą, kviesda
mas CIO sugryšti į Darbo Fe
deraciją ir tuo atsteigti Ame
rikos darbininkų vienybę, ku
rią suardė pati Federacija.

KITAPROGA
PRATURTĖTI

pa-
Old

Šiandien “Naujienose” 
skelbtas, naujas, didesnis 
Gold cighretų kontestas.

Laimėjimai visi piniginiai-- 
bendroj sumoj du šimtu pen
kiasdešimts tūkstančių dolerių, 
firmas laimėjimas $100,000. 
Smulkmenos trečiam puslapy.

Dėl didėjančios staty
bos nepakanka plytų 

ir čerpių

CHICAGO. — Sveikatos 
misionierius Dr. Bundesen pla
nuoja atidėti Chįcagos viešųjų 
mokyklų atidarytą. Jos turė
jo atsidaryti rūgs. 7 d. Bet da
bar vėl ėmė daugėti susirgi
mai vaikų paraližium ir Dr. 
Bundesen mano mokyklų ati
darymą atidėti neaprybotam 
laikui — iki praeis pavojus.

KAUNAS. — Ryšyje su didė
jančia statyba jaučiama plytų 
ir čerpių stoka. Norint išvysty
ti statybą iš nedegamos me
džiagos — yra’ gyvas reikalas 
plėsti plytų ir čerpių gamybą. 
Savivaldybės paragintos steigti 
savo plytines.

Inž. Brunius ir arch. švipas 
išvyko pas musų kaimynus pa
sižiūrėti, kaip pas juos plytinių 
klausimas tvarkomas. Pas mus 
plytų ir čerpių gamybai išvys
tyti jaučiama specialistų-degikų 
stoka. Numatoma organizuoti 
įvairios rųšies specialistų kur
sus.

Pralaimėjo lokautą
NEW YORK, rugp. 31. — 

Trys taksi kompanijos buvo pa
skelbusios lokautą savo 6,000 
darbininkų. Bet jos lokautą 
pralaimėjo ir turėjo ne tik su
grąžinti visus darbininkus į 
darbą, bet ir pasirašyti kon
traktą su CIO.

CHICAGO. — Pereitą savai
tę 30 žmonių susirgo vaikų pa- 
r.aližiuln.

Kaunas steigsiąs nau
jas kapine's

Kaunas—^Tarpžinybinė komi
sija parinko Kauno kapinėmis 
vietą prie Petrašiūnų ir paren
gė kapinių projektą. Tą pro
jektą vidaus reikalų ministerį- 
ja jau patvirtino. Kartu* Vid. 
reikalų ministerija paragino 
Kauno miesto savivaldybę, kad 
tą žemės sklypą, kuriaine su
manyta naujas kapines įsteig
ti/ miesto savivaldybė įsigytų 
savo nuosavybėn, nes kai kapi
nes valdo religinės organizaci
jos, fai atsiranda įvairaus nepa
sitenkinimo ir nesusipratimų.

Vienas new 
bežiūrėdamas 

o du

CHICAGO. - 
yorkietis mirė 
Louis-Farr kumštynių, 
chicagiečiai mirė besiklausyda
mi jų per radio. Taipjau vie
nas mirė ir Detroite.

GRANITE CITY, III., rugp. 
31. — Woodrow Dalton, 18 m„ 
prigėrė besimaudydamas tven
kiny, kuriame tuo pačiu laiku 
maudėsi apie 150 žmonių.

QUEBEC, rugp. 81. — Kun. 
Charles E. Coughlin iš Detroi
to, Amerikos fašistų vadas, 
šiandie išplaukė j Europos 
“sveikatos atostogoms”.
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Kerštas
9114, gal Tamsta ma- 
•> išmokyti dar kar-

________

Miiftay Bay
IŠ Harve St. Pierre į Mur

ray Bay uostą reikia plaukti 
dvidešimt . keturias yaJandįts. 
čia baigiasi Šb, Lawrence užla
ja, o prasideda St. Lawr‘ence

Po dešimt dientį keliones šia
me uoste pamatėme pirmą trau
kinį. žmonės čia visai gražidi 
apsirengę ir matosi nemažai au
tomobilių. Matosi . ir vasarna
mių, kuriuose turistai sustoja 
trumpesnį ar ilgesnį laiką pra
leisti. Visi namukai prancūziš
ko stiliaus. Gyventojai irgi ki
lę iš prancūzų. Jei kas yra ang
liško, tai tik Vėliavos.

Tarp Queliec ir Moriti*eal
Jš Murray Bay į Quebec plau

kėme laivu šešias valandas., čia 
laivas sustojo, nes kai kurie ke
liauninkai turėjo išlipti. Tačiau 
pasilikome čia apie dvi valari7 
das ir vėl pradėjome plaukti 
Montreal linkme. Visą laiką rei
kėjo plaukti St. Lawrence. upe. 
Kelionė truko apie dešimt va
landų. Plaukiant upe matosi la
bai gražus vaizdai. Farmos 
gražiai įrengtos, trobesiai nu- 
maliaVoti ir tinkamai prižiūri
mi. žodžiu sakant, tos farmos 
visai panašios j amerikoniškas.

St. Lawrence upė, matyt, nė
ra, labai gili, nes visur pažymė
tos vietos laivams plaukti. Mat, 
tos vietos yra kiek gilesnes ir 
prižiūrimos. Kartkartėmis tose 
vietose dugnas yra išlyginamas 
specialiais gariniais kastuvais. 
Jei to nebūtų daroma, tai vie
tomis upė pasidarytų tiek sek
li, jog didesni laivai nieku budu 
negalėtų plaukioti. Šiaiį) upė 
yra apie vienos mylios, pločio.

Juo arčiau prie MontreaRujiw> 
oras šiltesnis. Jau. tenka ir‘ ap
siaustą pasidėti, be kurio per 
keletą dienų nebuvo galima ap
sieiti.

Po dvylikos dienų kelionės 
laivu

Nors laive yra geriausi pa
lankumai ir patogumai, nors 
duoda tikrai šaunų maistą, o 
vis dėlto žmogus pradedi išsi
ilgti sausžemio. Kadangi laive 
jokio paskirstymo nėra ir visi 
turistai drauge maišosi, drauge 
žaidžia, drauge arkliukais lo
šia, tai per kelias dienas ke
liauninkai labai susiartina, pa
sidaro geri kaimynai rr pažįs
tami. Be to, patarnavimas nę- 
paprastai mandagus. Bandoma 
visais budais turistus patenkin
ti. Rodosi, toks gyvenimas nie
kuomet neturėtų nusibosti. 
Kaip sakoma, žmogus tik gy
venk ir norėk gyventi.

Tačiau po dvylikos 
plaukimo laivas pasidaro nela
bai malonus. Pradedi pasiilgti 
žemės. Taip ir norisi, kad lai
vas sustotų paskutiniame uos
te, iš kurio jau galėtum savo 
keliais eiti. Jei dar dvylika die
nų reikėtų plaukioti laivu, tai 
greičiausiai tat butų tikra “ko- 
ronė,” Vadinasi, jokio smagumo 
nebebūtų.

Šiaip vis dėlto reikia pasaky
ti, jog plaukimas laivu yra tik
rai geras vaistas nervams su
raminti. Bet, kaip jau sakiau, 
kelionė neturi būti ilga. Pirmą 
savaitę žmogus labai gerai jau
čiasi, antrą savaitę jis jau pra
deda ilgėtis sausžemio, o po 
dviejų savaičių lajvas jau pasi
daro tikras kalėjimas. Norisi 
daugiau erdvės, daugiau vietos 
“išsitiesti.” O čia tik keturi 
šimtai pėdų...

AŠ esu linkęs manyti, 
gesnį laiką ant laivo

žtfį^Us išimą WH8fe|i ir fi- 
žiškai ir. (IvašįšLi. Visi pasi- 
linksminimai įgrįsta, o šiaip 
nieko jaugiau čia negalima vei- 
kti.

keislas dalykas: jlal pradėtą 
artinti^ keliones galas, tai laivė 
pasireiškia pagyvęjirpąs. Keliau
ninkai-šypsosi, jų nuotaika vi
sai gera. Jife tvarko savo daik
tus ir rengei laivą apleisti. Jie 
jaučia, kad laivą apleidę jie bus 
laisvi: galės eiti ar važiuoti ten, 
kur tik jiems patiks:

(Bus daugiau)

uejo j 
riną”* Paulius 

linkteli patenkintas.
tai man

patinka!”
“Kas tau patinka?” .

• • • — •••- * v1*- - , ...

“Kad žmonės anksčiau 
labai pastovus!”

“Kaip' tai?”
Paulius biiriiteii: yiprieš . ket 

veriš, .įnėiils mes . čia mątęrii^ 
“Lojįėnįrihą”, p Ėize ir clabdr 
tebędėVi tą , patį apddr^, fciįH 
tada, įjrieš ketveris metus <d<Š- 
vėjo.

....Šunkiaiisiaš Darbas

buvo

Gražiai Aprėdyti 
Langai

Gražiai aprėdyti langai na
mų savininkui patiekia malonią 
išveizdą pačiam., ir pritraukia 
praeivio akį. Tada, reikalui 
priėjus, namą nesunku išnuo
moti arba parduoti.

Bet, tai tik vienas dalykas.
. t J-* ■

Visąi įeitas yra gražiai langus 
papuošti. ęiĮ reikia patyrimo, 
o už vis daugiausia moderniš
ko skonįp. Kaip tai padaryti,/ 
pirniiausiai atsikreipkite į Mas- 
ter Window Shade Co., kuri' 
randasi prie 1803 W. 47th St. 
čia patarimas- nekainuoja, o 
še-idų ir kitbk-ių pasi
rinkimas—kįek ’ tik’ieikia.

Sp.

sad 
nos(

VOS

Kiemai

j “Niekada, Jonai, aš to nepa- 
?daryčiaų!” £ t

“Aš ir taip maniau, kad jau 
Tamšta per' sbna!”

' feįiiįi-^iiVakias ’ BMfeOU
.1 -.-iii. v:

; .“Mamyt, mano draugas sako, 
kąti nĮb^yįojli gaiina įihigus 
Už hiokykiojife buvimą!”

“į'ąi. Žavainie šupranlaiiia, 
iiialjrhi’L

“O tnan tai. ncsiiiir.’intunia: 
visą darbą mes. badirbdh 
mokytojai pihiguš ima.”

\ " t l’asimiršo

į.. Ponia p rofeso ri (Miė • ,.

svęsimę, S&vo sidabrines; *bstu- 
teS: ’dyMe^inits feteri
metai, kaip ttl ėsi Ve$|s!

,dvi-

tęs: , jiiii..

bsu kaiįi

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” ’ .

DIENOS” 
Bąlzac’s

< 0 t į, . Apysaka
Pradedant penktadieniu , eis Nauja 

Sovietų Paveikslų sensacija 
Apysaka apife 12 tyrų ir moterį

EKTRA VILIONĘ. • 
M A“JUBILaSiT MARCH?’ 
Maskvoj Liepęs Sporto Dienos

Paradas
SONOTONE 66E. VanBuren 

arti Wabash 
. 25c iki 2 vai. po piet

GOBSEK
? h. t ■ ’ ■

.1*.

< Sovięių paveikslų sensacija

1 klaikiuose Rara Kuom tyruose 
EKTRA VILIONĘ. ’

R A“JUBILAI<T MARCH
I --'V ' Wrid

GRANE .
GOAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

\ į L Teli Republic 8402 ’-<<** •
POCAHONTAS Mine Run.JJ.40 
(Scr&ened) ....... .......... tonas.
SMULKESNES ttr.iS

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201, West 22nd. Street

Valandos; nuo 1—3 ir 7—8 , 
Seredomis h nedėl. ’ pagal sutarti 
Rez. ,6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

“Mąmyt; kodėl . jąiinpjL . pęf 
sutuokttįyės. ipšitėįigiU •

“tąj uirbni^ džiaugsmui pa
ženklinti!” .

> • • . r. i • m , į i.. n i..,

“O kodėl jaunasis su juodais.
drabužiais?” f ..

“tel, ( p^kl a lipinėk tii liek 
daug, kvailas- vaike.”

■ J* ___ l įį

Tik Gandas
“Pasakoja, kad tų turįs daug 
skolų.”—'“Neteisybė, mielasai, 
taį tik gąąidas, kurį mano sko
lintojai paleido.”

... f

■ • ■* • • * x** •• ■;

WilhamA.Lewis
l'-- » 11-‘H’ . v A*Nori Jus Pamatyti

PRIE/ A
* . ■ <‘, ■

4716 S. Ashland Avė.
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ
' ■■ . b ,. ’ . 4’

WALLB0ĄRP„ STO
GAMS POPIERIUS, 

itAkANDAl
Naujos 1” iciitosM 1,009 pėdų $31.00 
2X1, 0x6, £xię, 3xllį M p«d. į. $87.00 
Naujas plywood, visų dydžių, ketv. 
«. p8d«.. —- - 3%C
Iiispltiflne board, kbtv.> pėd. -j— l%c 
Naujas plųster board, kefrv. pčd. — »<? 
Naujas wallboard, visų dydžių,

fcetv... h?,da, , i— i -1— 1%C
Nauji kedro stulpeliai, 7 pėd. ilgio, 
,■ &tukd -.....4..--^.... 4——......- 10c
Geriausios < naujoji durys, J—— $S.25 
Kotelis stogų popieriaus, 108 ket.
..į bėdųp). 80Č
Geriausios’ vėlų tvoros, pS<ų». ---
800 gal. ISvidluės Ir išlaukinės 

nudovos, $2.50 nialeya, visokių 
i spalviį.: galionas, ...........
Vanos tobulam stovy, Stuka ..-4— 
Sinkps (prauslnyėlos) visokios,. St. 
Nauji plieno futrinal, $6 vertės 
‘ 0tuka,;.^.4^..............  —
Lath, gųo|»|niai

. /NĄU^ KAKA^DAl 
Matrosai,, $10.00. vertes m—.«— 
Sudėdamas kaučas ir matracas.

’ 'kftmp. s^.4—r—į—i;”-;-Nauja# studio couches specialiai 
pigus. . 

Geriausia , nauja metaline lova, 
pigiai . po ’.ū-....h.-

*■” ;s:k.___
; VARTOTŲlENTV

1x6 M&M, 8-coi. Shiplap, Žx4’s, 2x6’s, 
2x8’8, 2x10’8, 2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindinis ir partlSenų, viskas iš 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

Siunčiame j Užmiesti.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

v, arti ar toli., ■ .*
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Mrs. Ahelia K. Jaifu^ž

,0.00 vert.
į gKrų

$1.25
$0.50
$2.50
$1.75

15c

_ $4.95
.. $4.95

$16.95
$4.95
$4.95

Garsinkites “N-nose”
* V

- . iwn.ii.uii .. ....................................................................................... , ................................

MASTEI! W1NDOW SHADE C0.
, <■; ... .■ . i į ■ . .į 4 ■ .

, . (U .. -k Vondrak Tel. Lafayette 4560, »< , jį j J
Langam •Uždangalus Padarom aht Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . /. MEŠ NUMIERUOJA^ IR,ŲžKABINAM 
TAVERNOMS,/NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1>3 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.) / <— --- .. --------------------------------------------->
G A R A N TUO T I . , \ ’■ ;

M----- VARTOTI BOILERIAI
Radiatoriai, paipoąjr fitįngai,,.dl- ant : mątęrięlo piliį^m šiid^tu^ų 

''džiausiąs stakas—mažiausia kąina įrengimui. DYKAI 4®ėPI<*AJNAVI- 
, mieste-Specialus mokesnių dydžiai MAS. :W!'

C. MlLLER MATERIAL COMPANY
1247 ĮVEST LAKE StRĖEf . < MONR^E 3367-98 .

T-
i- ' J? f-j f • i ’■ ’O v* 'i

t .
.4 '■ 1 ■< '"V-

$AŲIUt , CAliUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & IIĖATlNb 

SUPPLY COMPANY; n«,t mc
10 West 18ih Street ‘š®

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos i jūsų namus ir 
^Utejks PYKAI apskaičiavi
mą, dęl namų t apšildymo rei
kmenų (plant), garu a^ba. 

, karšty, vandeniu šildomą.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA
36 MĖNESIAI IŠ-

JKANU KAINA.
Atdara vakarais iki 7 vai. j 
Nedaliomis iki 1 v. dieną |

■ »■■■! llilil —.11. ||, ———— H ■! I IIIH——■ I || I I

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS ’

Už praeitų metų indėlius
mUsų Kariai gąvo...........
;" t : L• -• ■■■■ .• '

' • i informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite x 
CANAL 8500 ; 

.. : «... .. ’i ■ ... . '
LITHUANIAN BUlLDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Hdlštfed Street
1111 .................................... ...... ............

4

/>•

LAiDbfuyiŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
t . y... .DIENĄ IR NAKTI'^'i .
Visi Telefonai YARDS 170-1742 

4605-07 So. .Herinitage Avė. 
4447 South Fairfieid Avenue

Tėl T.A1AYETTE 0727
,■ r ■ > 4 "• ’ 1 ’’ • ■ J1* - ' ‘ f . • ' ' ■

—AT-£- £ -Ji' 4' koplyčios visose 
—J *—r*- -* Chięagos dalyse

H?* f.’-v« . ’J,,;'', . , -į< r;?n r į ,, ■ ; , ■ < ■ .■ ; . . ?

« ,« • 9 , e «

klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. ,C», stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

- į -1 .A-'mS■* v ySk®' - ''1'4 • <• *Laidotuvių Uirektoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos Į.

J
. v V •» 1

•* ’ M i 1B t '

D VI

L..*x J
!■ *4

Aimbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
\ * ...

TURIME 
t : KOPLYČIAS, 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

š. p. Mažeika Yards 1139
3319, Lituanica Avenue Phone Yarda 1138

X J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica AvėiiUe Phone Boulevard 4139

......         1 . . ............................. .............
< • •. ' :

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

• ■ ‘ r. į- Z” • . .. ' ' •

P; J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Bbulevard 4089

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

l », .. ... n --------------------------- ■ ------■■■■■-,- Į H _ J_.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placė Phone Canal 2515
SKYRIUS:'42-44 East 108th Street Tel. Pullman l£70

—------------- ---------- ---------------------------------- -------------------j-............................................................. ..................

4704 So. We
1110 IR JĮ Ji V rl-O

ęhone Virginia 0883
tL- - A .že. t -i

OŲią ii, įftįleiąrį

DR. BERTASŲ
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted SU.
Ofiso valandos nuo 1-8 nųę 6:80-8:80 

Nedaliomis Fpagal, sutartį į
Rez. 4910 SO.^ MICHIGAN BLtD.

TeE Kenwood 5107

Physical Therapy 
and Miawife, 

6630 So. Western 
Avė* 2nd fjoor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu riiassage 
electric t JAU t - 

| ment ir > magnp- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso TeL Virginia 0036, 
DTrb»š 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

i Ofiso valandos;,. .
—4 ir . nuo 6—8 vai. vai 
-a Rezidencija; ,

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 

8939 SOŪTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI . 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkbvitz 

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35 th STREET 

Du moderniški ofisai.;

DR. L L MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—?CHICAGO, ĮLL. 
Tel. PŲLĖMAN 1193-8277

A. Montvid, M. I)
Wėst Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

Miesto
Kamb.
Namų

, t 1 " fe ' i- į 3 - • - .
Dr. A. J. Shimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 iki 4-v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. -vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais •susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfieid Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

—r- -------------------------- į , i .r1'

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723 
linai   .....i-,,, n  iiX i..— , m, ——* ko ■ n m -     i.   

KL. JURGELIONIS
Ą D V O t Ą S 

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

DR. STRIKOL’ĮS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VE.. t

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

Ofiso Tel.: Boulevanl 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roorit 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

» Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

" DENTISTAS
W ŠTAshlahd Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. . < . - • ■ ‘

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

ŠOBOĮrgF Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutartį.
« i . . ... J i J" -

M—■■■■ iiiiiA j i III Į i ..................... ......................

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų

* Phone Hemlock ,2061
DR. JOSĖPH KELLA

dentistas
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8. vakaro

Doctdr Manikas
PHYSICIAN-SŲRGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- <*> Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

.. .... . .CHICAGO, 11.L. . .ąhap.——i 
KITATAUČIAI

DR. IIERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

i Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th St., netoli Morgan St*

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

Tet Canal 3110
Rezidencijos telefonai:.

Sųperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS: , 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ąųo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo J7 iki 8:30- vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. . .

Phone MIDWAY 2880

. Telefonas Yards 0994 ) .

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: L.. > 
j 12 diena, 2 iki 8 po pietų 
vai., Nedėl, nuo 10 iki 12 
felepKone PtAZĄ 2400

Gar ginkitės Naujienose

T J
Nuo-
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OLD GOLD’O NAUJAS PIEŠINIŲ KONTESTAS TIK DABAR STOJA ( KELIA! 
ŠTAI VISKAS, KAS TIK JUMS REIKALINGA (STOJIMUI J

Piešiniai 1-3
1 \ •* * * ’• *7* ‘

PIRMOS SAVAITĖS SERUOS

PIEŠINYS No. 1

KĄ KITAS ŽMOGUS SAKYS?
Sutelkite praleistų kalbų tam tuščiam baliunui 

. . . (naudokite oficialę įstojimo blankų žemiau 
paduotų)

Suteikite praleistą kalbą, kad tiktų tuščiajam ba- 
liūnui augščiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.

"I likę to buy my cigarettes from an 
old established prm.”

štai yra tūli sugestuoti atsakymai:
A. "Yes! Old Golds come from a fine old

family”
B. "Tkere’s character in that firm. There’s

character in Old Golds”
C. "They know their business. Been at it

177 years.”

• Įrašykite praleistąsias kalbas kiekvienam piešiniui. Vartokite ne daugiau 
12-kos žodžių kiekvienam atsakymui. Parašykite savo atsakymus 

ant Įstojimo Blankos santikyj su šiuom pranešimu. NE
SIŲSKITE PIEŠINIŲ. Prisiekite vien tik 

\ įstojimo Blankų. ....
.. 'f:

PIEŠINYS No. 2 PIEŠINYS No. 3

A CARTON OP 
OLD GOLDS

plcase, 
they GO

pretty FAST 
AT OtiRf 

HOUSE /

KĄ SAKYS ŠIS KRAUTUVNINKAS?
Suteikite praleistų kalbų tuščiajam baliūniui 

(naudokite oficialę žemiau paduotų blankų)
Suteikite praleistą kalbą, kad tiktų tuŠčiajam ba

lių nu i augščiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys' yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.
Moteriškė sako:

"A carton o f Old Golds, please. They 
• go pretty fast at our house”-

Štai yra tūli sugestuoti atsakymai:
A, "They go fast everyivherji, lt’s 'that

Double-Melloiv tas t e.”
B, x *'They’re made o f highest ąuality to-

bacco and theyre alivays fresh.”
C, "They go fast at my house, to o! Every-

> body likęs ’em.”

KĄ SAKYS JOS VAIKINAS?
Suteikite praleistų kalbų tuŠčiaįam baliunui • • ■ 

(naudokite oficialę įstojimo blankų)
Suteikite praleistą kalbą, kad tiktų tuščiajam ba- 

liūnui augščiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.
Ta jauna moteriškė išsitaria:

"FRESH!”
Štai yra tūli sugestuoti atsakymai:
A. "And so are my Old Golds! The extra

Cellophane jacket insures that.”

B. "Stale smoke never ivon fair lady! Try
a FRESH Old Gold.”

C. "Only the FRESH deserve the fair.
Old Golds are alivays FR.ESH!”

Rašykite Savo Atsakymus* Ant Įstojimo Blankos Žemutiniame Dešiniajame Kamputyje
Nesiųskite pačius pieninius. Parašykite savo atsakymus vietose sulyg padavimų Įstojimo Slankoje ... ir siųskite vien tik {stojimo Blanką

KETVIRTADALIS MILIŪNO DOLERIŲ PINIGAIS
1-mas Prizas $100.000.00 2-ras Prizas $50,000.00

3-čias Prizas
6-tas Prizas

$25,000.00
$5,000.00

3 Prizai $1,000.00 kiekvienas g • $3,000.00
50 Prizą $100.00 kiekvienas • • $5,000.00

4-tas Prizas 
7-tas Prizas 
9-tas Prizas
10 Prizy $500.00 
100 Prizų $50.00

. $10,000.00

. $5,000.00

. '$2,500.00
kiekvienas • • $5,000.00 
kiekvienas . • $5,000.00

1 5-tas Prizas
8-tas Prizas

. . $5,000.00
$2,500.00s

28 Prizai $250.00 kiekvienas • • $7,000.00
800 Prizą $25.00 kiekvienas • . $20,000.00

TAISYKLES
1. OLD GOLD PIEŠINIU KONTESTAS yra atviras kiekvienam 
gyvenančiam 48 valstijose, U. S. A., arba District of Columbia, 
išskiriant P. Lorillard Kompanijos, Ine., darbininkus ir jų šeimas 
ir darbininkus dirbančius prie skelbimų, pardavimų vedėjus, 
agentus ir jų šeimas.

2. Bus išleista grupė iš 43 piešinių. Kiekvienas piešinys bus-su 
dviem baliūnais pasikalbėjimui. Vienas iš tų baliūnų, tačiaus, 
bus tuščias. Kontestantas turės suteikt praleistąją kalbą tuščiąją- 
me baliūne, vartodamas ne viršaus 12 žodžių.

3. OLD GOLD išmokės Pinpą Prizą ^100,000.00 ir 999 kitus 

piniginius prizus (skaičiuje 1,000 prizų sudaranačius sumą 
$250,000.00) sulyg vertybės susirėdavimo 1 vieną tūkstanti kon
testantų, kurie rašo praleistas kalbas tuose 45 piešiniuose ir 
kurių statementai yra pripažinti originališkais ir geriausiais sulyg 
teisėjų nuomonės ir kurie visais atžvilgiais prisilaikys šių Oficia
lių Taisyklių. Tie prizai bus nuspręsti tokiem kontestatftam santi
kyje nuopelnų sulyg jų statementais pagal teisėjų nurodymą. 
Teisėjų sprendimas bus galutinas.

. . . Malonėkite Jas Atydžiai Persiskaityt
... • 1 ■ 

reikalaujamus statementus ir priduot juos savaitiniai laike sa
vaitės iki sekamos kiekvienos serijos išleidimo datos. Prisiųsdamas 
atsakymus bi kuriai besitęsiančiai serijai, kontestantas yra pri- 
vilegiuotas siųsti statementus jau sekančiai serijai. Tačiau, kon
testantas įstodamas i kontestą laike 2-ros savaitės, turi priduot 
abi 1-mos savaitės serijas, taip jau kaip ir 2-ros savaitės seriją; 
ir kontestantas, įstodamas laike 3-čios savaitės, turi priduoti abi 
1-mos ir 2-ros savaičių serijas taip jau, kaip ir 3-čios savaitės 
seriją; ir tt. Visos serijos turi būt kvalifikuotos santikyje su 
taisykle No. 7.

.5. Kontestantai yra reikalaujami siuntinėt savo savaitinius atsa.' 
kymus KIEKVIENĄ SAVAITĘ. Visi piešiniai yra VELTUI! 
Pirmųjų keturių savaičių serijos yra galima aplaikyt kur eiga- 
retai parduodami. Jei jūsų cigaretų vertelga negali suteikt jums, 
mes prisiųsim jums tuos piešinius veltui ant pareikalavimo. {STO
JIMO BLANKOS gali būt iškerpamos iš laikraščių, žurnalų ar 
cirkuliarų ir bus lygiai priimtinos. Kartą jūs prisiuntEte savo 
atsakymus ankstyvesniems piešiniams, likusieji priešiniai bus jums 
pasiųsti VELTUI, kaip išleisti. .

4. Piešiniai bus išleisti savaitinėse Serijose po tris ir kontestan- 
tai yra prašomi suteikti reikalaujamus statementus ir priduoti 
juoe KIEKVIENA SAVAITE. Pirmos Savaitės iš trijų piešinių 
pradinė, kaipo atsidarymo data, yra šeštadienis, rugsėjo 4, 1937. 
Kiekvieną šeštadieni, per keturioliką savaičių, bus išleidžiamos 
kitos savaitinės aedio* atsakinėiimui. Kontestantai turis suteikti

«6. Dailumas nesiskaitys. Nedekoruokite savo atsakymus. NE
SIŲSKITE PIEŠINIU. Tik suteikite t savo atsakymus (praleista 
kalba tuščiame baliūne), santikyje su taisyklomis. Rašykite tuos 
atsakymus ant įstojimo ar atsakymo blankų suteiktų tam tikslui, 
Atsitikime lyguffid Itie& duplikątiški pusprendimąi bus daromi, -

7. Kvalifikavimui savęs dėl prizų, kontėstdhtas yra reikalau
jamas prisiųst su kiekviena savaitine atsakymų serija tris OLD 
GOLD geltonus pakelio popieriukus arba tris atatinkamus nuo 
pakelio rankos parašus. Bi kuris bus lygiai priimtinas. A Nėra

.reikalo daryt pirkimus lenktyniuojantis. Kontestantui yra leistina 
7 įeiti su daugiau negu vienu setu atsakymų, bet kiekvienas įstoji

mas turi būt tinkamai kvalifikuotas ir privalo būt individuąliai 
pripažintas kaipo įstojimas “A”; įstojimas “B”, etc. Kiekvie
nas įstojimas bus apspręstas kaipo vienutė. Kontestantui yra 
leistina laimėt tiktai vieną prizą, kaip tai aug&iausią laimėjimą 
bi kuriam individualui suteiktam Įstojimą i ši kontestą.

8. įstojant i š| koptęstą ir prisiunčiant atsakymus, kontestantas 
priima šias taisykles kaipo ryšius ir sutinka, kad P. Lorillard 
Kompanijos tarimai, visais atžvilgiais liečianti vedimą šio kon
testo, , priėmimą siuntinių, pritaikymas žodžių, būdai taikomi 
užtikrinti individuali siekimą teisingai visiems kontestantams bus 
galutini ir užbaigti. P. Lorillard Kompanija isteigs individuali 
archyvą kiekvienam kontestantui, bet nebus atsakominga už siun
tinius ar komunikacijas ne laiku prisiųstus arba prapuolusius 
siunčiant bi kur nuo kontestanto at kontestantui. Kiekvienas 
įstojimas ir siuntinys patampa nuosavybe P. Lorillard Kompanijos.

9. Kiekvienos Savaitinės Serijos atsakymai, kartu su 3 OLD 
GOLD geltonom popierom nuo pakelio, arba su tikra kopija 
rankos parašų, kaip kad pabriežiąma Taisyklės No, 7, turi būt 
adresuoti OLD GOLD CONTEST, P. O. Bo« 9, Varick Street

- SUiiotU Nsw York, H, Y,

DABAR LENGVA ĮSTOTI!
i

)

ŠTAI KAIP JŪS LAIMITE 
$100,000.00 1-mq PRIZĄ

* ri J.\
J

< ;■ : : >; - vi- '• r.- -

IANDIEN, kada skaitote šiuos žodžius, nusisptęskite laimėt 
$100,000.00—šimtas tūkstančių dolerių J>i^ę 

GAIŠ 1-mas Prizas Old Golds naujame viliojančiam Piešinių 
Konteste.' ' /

Lengvai galite suteikti sau šią progų. Šiandien yra ideališkai 
laikas įstojimui. Viskas, ko jums reikia įstojimui, telpa šiattiė pra* 

•nešime. Prizai Sudaro KETVIRTADALĮ MILIONO DOLERIŲ.
Sis yra tikrai puikus kontestas, kuris duoda kiekvienam vyrui 

ir moteriai lygių progų. Visiškai nereikia, ne. au^štesnh mokslo 
ne specializuoto talento. Jūs laimite suteikdami praleistąsias 
kalbas tuštiems baliūnams grupėje 45 interesuojančių piešinių^ 
kurie apima šį kontestų. Nurodymui jums rašyti tas praleistųsias 
kalbas, jūs rasite patarimus po kiekvienu piešiniu.

Sis naujasis kontestas bus vedamas lygiais kaip Old Golds 
pirmasis kontestas—-su,tokia pat ištikima -atydajtprie kiekvie
nos smulkmenos, kuri saugoja interesų kiekvieno ir visų indi* 
yidualių kontestantų.

Ten nėra nieko sunkiai suprantamo ir nieko komplikuoti! 
prie šio kontesto. .Sekite tuos 3 patarimus ir siekitės ptie 
$100,000.00 1-mo prizo.

1-mas Perskaitykite taisykles. Studijuokite tuos 3 piešinius ant 
šio puslapio. Perskaitykite ištisai šį patarimų surašą po pie
šiniais. Tada rašykite originališką atsakymą ar pastabą ang
ly kalboje, savaip paduokite praleistąją kalbą ant kiekvięno . 
piešinio. Atsakymui vartokite ne daugiau 12-kos žodžių 
piešiniui. Išrašykite savo atsakymą ant Įstojimo BlanlfOS > 
sulyg šio pranešimo tikslo. NESIŲSKITE PAČIUS PIENI
NUS. Siyskite tiktai įstojimo blankas. A

Z’FaS t i * Siųskite savo įstojimą OLD GOLD CONTEST, P. O. Box 
9, Varick Street Station, New York, N. Y. Išsiųskite savo 
Įstojimą bi kada nuo dabar iki vidurnakčio ateinančio šešta
dienio. Likusios serijos piešinių bus jums pasiųstos laibas 
nuo ’ ’’ 1 ‘ M ! ’

S-ČfaS a • • Šiame konteste kiekvienas savaitinis serijų- siuntinys turi 
būt su priedu 3 OLD GOLD geltonom pakelio popieriukem 
arba rankos parašais nuo pakelio. Taipgi kada siunčiate

ą dintų ant šio puslapio, įdėkite 3 OLD GOLD geltonas

to. Likusios serijos piešimų bus jums pasiųstos laibas 
laiko, kaip tik išleidžiamos. ’

______________________________________________Q 
būt su priedu 3 OLD GOLD geltonom pakelio popieriukėm 
arba rankos parašais nuo pakelio. Taipgi kada siunčiate 
savo atsakymus pirmosios savaitės piešinių serijai, išspaus, 

z- H dintų ant šio puslapio, įdėkite 3 OLD GOLD geltonąjį
\ pakelio popieriukes arba rankos parašus nuo pakelio.
/Atsiminkite! Atydžiai perskaitykite taisykles. Tada išrašykite 

praleistas kalbas ant įstojimo blankos pirmiesiems 3 piešiniams. 
Nusispręskite įstoti ŠIANDIEN. Išsiųskite savo įstojimų iki 
vidurnakčio sekančio šeštadienio. .1

T bis contest, in its entirety, copyrighted, 1937, by P, Lorillard Co., Ine,

STOKITE DABAR!
IŠPILDYDAMI ŠIĄ ĮSTOJIMO FORMĄ!

Išdrvkvokite Savo Pavardę ir Antrai? Aiškini

OLD GOLD CONTEST Data..................7...............
P. O. Box 9, Varick St. Station, New York, N. Y.

Mano sugestijoj tuštiem baiiūnam, piešiniuose Nos. 1 iki 3 yra sekamos:

, (Atsakymus rašykite ahglų kalboj) 
Aš jdedu 3 Old Gold geltonus pakelio popieriukus (arba 
sulig nurodymais taisyklėse.

(Pažymėkit kuris) 
Mr.
Mrs.
Miss
Antrašas
Miestas_________________________ Valstija.

Siųskite atsakymus kaip pažymėta ant,Oficialia {stojimo Blankos iki 
vidurnakčio sekamo šeštadienio ar anksčiau jei jūs pasirinksite.

. ................................................... .....
(Išdrukuokit Savo Vardą)
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Užsakymo kaina:
Chicagcje paštu: 

Metams 
Pusei metą
•ĮTims mCnesiam? ____ _
Dviem mėnesiams --------
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei 18ė
Mėnesiui ..... ............-.............  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
'paštu: ,

... $5.00 

...... 2.75
— 1.50
— 1.00

.75

MHMIRHPIHHRM

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Metams
Pusęi metų t
Trims mėnesiams
Dviem menesiais
Vięnam mėnesinį

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams '________ _....... $8.00
Pusei metų ..............   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia ^iųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tarptautinis banditizmas

man, Lydia Bėidell ir trejetas 
kitų *‘trockjzmo” šulų.

Pastebėtina, kad ščy rieji ko
munistai (sta'lincai) reiškia di
delį džiaugsmą, kai thomasinė 
organizacija braukia, lauk bu
vusius savo talkininkus.

.. • J .

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ 
UNIJOS VIRŠININKAI

Anglijos viešoji opinija smarkiai sujudo, kai japo
nų lėktuvas užpuolė britų ambasadorių Kinijoje ir jį 
sunkiai sužeidė mašininės kanuolės kulka. Visuomenė 
Anglijoje taip pasipiktino šituo banditišku japonų^ žy
giu, kad valdžia buvo priversta pasiųsti Japonijai labai 
aštrią protesto notą.

Bet kad japonai šitaip pasielgė, tai ne atsitiktinas 
dalykas, Dar begėdiškiau jie elgiasi sii Kinija: jie tą 
šalį Užpuolė ir nori užkariauti. Tai banditizmas dideliu 
maštabu,-

O ar kitos valstybės ką sako dėl to Japonijai? Nie-- 
ko. Jos'tik įspėja, kad Japonija turi neužgauti jų inte
resų, kariaudama prieš Kiniją. /

Tačiau japonai nėra išimtis. Jie pamėgdžioja tam 
tikras Europos valstybes, kurios viešai sutrempė arba 
šiandie dar tebetręmpią tarptautinį teisėtumą. Prisimin
kime Italijos įsiveržimą Etiopijon ir1 italų bei vokiečių 
ginkluotą įntęrvęnciją Ispanijoje.

Prie ko pasaulis prieis, jeigu šitokie darbai nepasi
liaus? Ne viena silpnesnė tauta šiandie nebegali jaus
tis saugi, Europos spauda atvirai kalba apie tai? kad, 
pasibaigus Ispanijos karui, Vokietija užpuls Čekoslova’ 
kiją. Po to gali ateiti eilė Lietuvai arba kuriai kitai 

, Pabaltijo valstybei.
Bet didelių valstybių saugumas irgi nėra užtikrin

tas. Kaip incidentas,su.Anglijos ambasadorium Kinijo
je parodo, bet bVt visai , netikėtai
įtraukta: į karą ąu VWu Jž tų ginkluotų akiplėšų, 
savo banditiškais žygiais drumsčia tarptautinę taiką.

Taigi jau laikas padaryti galą tam tarptautiniam 
panditizmui. Anglijos liberalų spauda reikalauja, kad 
prieš Japoniją butų pradėta byla Tautų Sąjungoje. Bet 
įo ne gana, Turi prisidėti įr tos valstybės, kurios prie 
Tautų Sąjungos nepriklauso —kaip, pav-Amerikos 
Jungtinės Valstijos.

Visos demokratinės šalys turėtų susitarti ir bendro
mis jėgomis atsteigti tarptautiniuose santykiuose teisę. 
Jei to nebus padaryta, tai žmonija ims grįžti į barba
rizmo laikus.

>> . •
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Automobilių dar bi n ink ų uni
ja, po karštų ginčų, pabaigė 
Milwaukee’je savo konvenciją 
ir išrinko naujus centro virši
ninkus,

Homer Martin, unijos prezi
dentas, tapo vėl išrinktas, ir jo 
“progresyvė” frakcija pravedė 
j vykdomąją tarybą 15 sayo 
žmonių, o opozicinė “vienybes” 
frakcija — devynis. Visa vyk
domoji taryba susideda iš,24‘

Iš tų 24 narių vienas yra 
prezidentas ir penki vice-ptezi- 
dentai, vienas sekretorius iždi
ninkas, kitį vykdomosios tary
bos nariai be specialių pareigų. 
Tarybos sąstatas,yra toks:

Prezidentas — Martin (prog.) 
Sekretorius-iždininkas — 

dės (“vienybės’*’ frakcijos)
Vice-prezidentaį Mortimer 

(vįen.), Ed Hali (vien,), Ri- 
chard Frąnkensteen (progr.), 
R. J. Thomas (progr.), Walter 
N. Wells (progr.). Visi iš De
troito.

Vykdomosios tarybos nariai:
Iš Michigan valstijos — Wal- 

ter Reuther ir Leo La Motte. . . -- o t . -v

Ad

Apžvalga
II L. R

L»AWRENCĘ,0 AUDRAI BAL
SUOS, AR DĖTIS PRIE C.LO.
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Žemės reforma Jos 
vykdymas Meksikoje

■ I I Ipi MII ■■!'.' ■ ■ ■?' Ą
(Kas Žada ir Kas Duoda)
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.J. Lazdauskas
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(Musą specialaus korespondento Urugvajuje)
į ; . 1'. r-

Priešrinkiminiai Pažadai. Argen
tinoje ir Urugvajoje

Šių metą rii^ėjo rriėii. žada 
įVykti prezidento Hnkimai Ar
gentinoje, o sekančių metų 
pradžioje—Urugvajuje. Tų dvie
jų valstybių politinės partijos

yrr i i, ,

r uoto j ai vis labiau supranta, 
ęUd šiandien parosi ųeįmanorna 
sigyti poliiį|kai visįjųineniŠ- 

kos įtakos darlįo žmonių ma
sėse, gyvenančiuose miestuose 
ir ten toli už miestų—skurde 
ię nepasitenkinime, nieko toms

visjiųmeĮiiš-

Iš Michigan valstijos
J,. '

(vien.); Morris Fįęlds, Loren 
Hąuser, Tracy v Dąll, . Lester 
Wąshburn ir C. E. Madden.

Iš Ohio — Ellsworth Kramei’ 
(Toledo), R, E. Reisinger (Cle- 
velanįl), Paul E. Miley (Cleve- 
larid), visi “Ylep.” frakcijos.

Wisconsin-inįnois F." J*
'•t į' .: . •

Michael (Racine), prOgr. ;
Canada — C. H. Millard, 

Qshąwa, Ont,, progr. <
Pietuose — Michael Galio 

(Baltimore), vien. ,
Indiana -r-* Rus^ell B, Merrill 

(South Benęj)yiprogr. į
Rytuosė-r-Frank Tucci 

rytown,;N. Y.), progr.
Missouri -r- Pelipont 

(St. Louis), progr.
Nuo Pacifiko kranto - 

in Carey (Los Angeles), progr,
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Kita konvenciją įvyks 1039 
m. Toledo mieste. .

LIETUVOS ŽINIOS
Steigs laisvas 

kapines

7 metus buržuazijos žadėtus 
“pagerinimus” 1

štai, gaučas, per 7 metus 
vieną kartą savo pono 
sąskąiton privalgė dvare asa- 
do (tol^š keppyay prigėrė iki 
sočiąi vyno. Ponas Jam “dava* 
nojo” jautį ir vyno damąchu^ 
diią; o gaujas ponui ' atidavė 
savo balsą,—ponas pateko į 
valdžią, o gaučas—į kilpą 7- 
nięmš metams t Socialistai, ko-

munistai, anarchistai ir kit: 
įmokantys suprasti apgaulingu 
burŽusazijos politiką darbinin 
kai, gali atspėti dabar vis* 
gaučo laimę:

—Mealybėje, gauče, žemės 
negausi I Atidavei sayo balsi 
Už dvarininkų kandidatą, jis 
giiiS savo Ir savo buržuazinės 
klasės reikalus, o ne tavo ir ta 
vo darbo draugų! ’

(Bus daugiau) (

IŠ LIETUVOS

• Lietuvis organizatorius, A. 
Jenkins, kurį C. I. O. paskyrė 
organizuoti tekstilės pramonės 
darbininkus rytuose, praneša, 
kad Lawrence’o audėjai netru
kus balsuos, ar jie sutinka, kad 
derybose su darbdaviais juos 
atstovautų C. I. O. ' ,

.American Woolen kompani
jos viršininkai pareiškė unijai, 
kad kompanija eis į derybas su 
audimo pramonės dąrbįnipkų 
Organizaciniu -Komitetu, jeigu 
kompanijos darbininkai norės, 
kad tas komitetas juos atsto
vautų. Tokiu budu darbininkai 
dabar tųrėą pasisakyti, ar jie 
pasitiki Q, I. Q. Organizatorius 
Jenkins apie tai rašo:

“Dąhar belieka atlikti savo 
: .pareigas' patiems darbinin-

kams. Darbininkai privalo 
rengtis prie- balsavimo ir ne 
tik patys balsuoti, kurie jau 

' < yrą prisirašę prie unijos, bet
taiį jau/raginti ur agituoti 
savo draugus ii- viąds įažįs- 

v tamu$, kad visi dalyvautų
balsa'vįįiuose ir balsuotų už 
CIO uniją.

“Kuo skaitlingespis skai-.

.....y .........................

čiųs dalyvaus balsavimuose, 
kuo didesnis skaičius darbi
ninkų pasisakys už CIO ir 
kuo vieningiau jie demonst
ruos savo organizacijos jė
gas — tuo daugiau bus pa
siekta, tuo greičiau bus visas 
reikalas užbaigtas, tuo dar
bininkai gaus geresnes dar
bo sąlygas, didesnes algas ir 
turės stipresnę Uniją savo 
pramonėje.”
Balsavimai įvyksią pirmiau

sia Wood, Ayer ir Washington 
Mills dirbtuvėse, po to — ki
tur. j

Dabar šaukiama darbininkų 
mitingai, renkama parašai no
rinčią stoti į uniją ir šiaip ve
dama smarki agitacija.

Laižuva—-Laižuvos laisvama
nių skyriuj gavo nemokamai 
žemes sklypą iš pil. žylės, gyy 
venančio Bumsodėš km. laisvų 
kąipinių steigimui. Kapines nu
matomos greit < atidaryti.

i v - - j- i zi- hnasęmg nežadant. Todėl reikia! ^uMSj4ieno^S pr^Įž.d.ti8-> 
jo energingai < ruoštis , rinki
mam^. ■

■ —Reikia išdalinti žetnČ$ tiems Ą, Spietona ir kįtl diktatoriai 
kurie ją dirba!—šį Šukį lai- v ' 1 v : 
kas nuo laiko skelbia savo 
spaudoje socialdemokratai, ko- 
paimistąi ir anarchistai, įgrobė pažadų kėliu, išskiriant 
dvarų išparęeliavįmaš yra pa- * . * r.
grindinis revoliucinių darbinin
kų reikalas, kuris įeina jų or-| 
ganizacijų veikimo programom

Bet, stebėtinas dalykas, kad 
n^o darbininkų “neatsilieka” 
ir tokios partijas, kurios yra 
grynai buržuazinės, kaip Baltų
jų partija, Terristų partija ir 
kitos į jas panašios partijos. 
Urugvajuje, kurios visais lai
kais pasižymėjo demokratišku- 

’mo slopinimu, darbininką per
sekiojimu ir deportavimu. Jos 
taip pat skelbia, kad “reikia 
duoti žemės biednuomenei”. 
Ęet darbininkų ir buržuazijos 
žadėjimuos^ ir galėjimuose glu
di Šiedu . pagrindiniai skirtu
mai:

- -■ ■ d

1—Kapitalistai žada duoti | 
bežemiams darbininkams ? že
mės, ir jie gali tą lengvai pa
daryti, bet nedaro ir nedarys, 
kol darbininkai ; j ų neprivers;

2.—Darbininkai, suprantamą, 
taipgi žada duoti žemės, bet I 
neduoda todėl, kad negali: Vi
si pagrindiniai klausimai visose 
Pietą Amerikos valstybėse, vi
sos politinės-ekonominčs tų val
stybių problemos, jų sprendi-1 
mas ir vykdymas randasi, kol 
kas, nacionalinių ir, už vis 

: bjauriausia, ateivių kapitalistų 
rankose; Įš tų ranką, darbo 
žmonių masės be pinigo ir be 
tąm tikrų politiškos bei socia- 
liškos kovos laimėjimų, geruoju 
Žemės, negaus,—tai neginčyti
nas faktas! • j- 

'■ ' ♦ ' ■ ■ '

Naujausias Pietų Amerikos 
kapitelis,tų sukis ' “reikia išda
linti žemes”, yra nei daugiau, 
nei mažiau, kaip šių dieną gy
venimo vynas spaudžiamas< tam 
tikroje visuomeniškai politiško
je aplinkoje. Vis labiau kaįrė.7 
jaut Pietų Amerikos darbo 
masėmis, šių dienų kapitalisti
nės struktūros gynėjai ir vai-

žadėti, nes šjandieną^pažadai! 
žadėjo Mussdlinis, žadėjo Hit
leris, žadęjo mųsų besarmatis

I žadėjo, bet ką gi davė?
Visi diktatoriai papuolė į 

[vadžios viršūnės bei jas už-

pie-
do-

IŠMĘSTJ GOLDMAN ią KITI 
“TROC KIŠTAI”

Norman Thomas, kuris per
nai metais su “trockistų” pa- 
gelba ir stalincų pritarimu nu
galėjo “senąją gvardiją” Socia
listų partijoje, dabar susipjovė 
ąii trotkiatais ir meta juos lauk 
iš partijos.

Chieagoje iš ihomasines par
tijos tapo išmesti “garsusis” 
Trockio' gynėjas Albert Gold-

tik. Ą. Smetoną, kuris pirmiau 
smurtu užgrobė valdžią, o pas
kui žadėjo ... Bet Hitleris' šiek 
tiek skiriasi nuo Smetonos. Bu- 
tų peąbjektingą tvirtinti, kad 
Hitleris valdžią paėmė vien dur
tuvo pagalba, kaip kad Smeto
na, be jokio pritarimo iš gyį 
ventoj ų puses. H itleriada pa
puolė į valdžią todėl, kad ji 
skelbė radikališką programą, 
žadėdama išgyvendinti visus 
šių dienų ekonominius sunku
mus. Ir tenka dar pastebėti, 
kad suktas Adolfas visiškai ne- 
sidro vėjo įtraukti į savo pro
grama grynai darbininkiškus 

pbalsius ir kaip tiktai šiais o- 
balsiais ir ‘'konkuruoti” mark
sistus, valstiečius ir klasiniai 

(nesusipratusių darb. tarpe 
Bet fašistai sykį atsidūrę pir- 
mosę eilėse ir atsistoję prįę 
valdžios durų,' ginklą atgręžė 
prieš tą visuomenę, kuri juos 
parėmė, ir čia tuojau nuo pat 
gimimo fašistinės valdžios pra

sidėjo vieno aspiens diktatūrą, 
[kova su ipasčipis šturmuojan
čiomis priš kapitalizmą. Jeigu 
fašistai valdžioje turėtų prita
rimą, tai jiems nebūtų reikalo 
imtis diktatūrinio.- rėžimo ir 
vestį pilietinį karą su visa tau* 
ta, kaip kad Ispanijoje, Vokie
tijoje, Italijoje, Lietuvoje, etc.

Tikrų tikriausia, kad ir Pie
tų Amerikos buržuazija išmoko 
‘'konkuruoti” darbininkiškas 

partijas bei organizacijas pa
simokinusi iš Hitlerio. Tiek že- 

bnes^ reformą, tiek kitus. klauT 
simus šių kraštų, buržuazinės 
partįjoš iškelia įr “rupestipgai” 

svarsto prieš kiekvienus par
lamento bei prezidento rinki
mus. Kapitalistai gudrųą,

• žino, kad tiems jų Šukiams 
, ąįs pritarėjų; jie žino, kad vi 
i suomenė nori radįkąliškų

Dėl Daugėliškio 
pieninės.

Vbnįuį^Vilniaus krašte 
hininkystės ukiu pradėjo
mėlis ūkininkai vos tik priėš 
pęrą metų. Tik 1935 metų pra
džioje, vietos lietuvių ūkininkų 
pastangomis Daugėliškyje bu
vo suorganizuota pieno perdir
bimo bendrovė “Gerovė”,

Kaip rašo “Vilniaus Rytojus”, 
pradžia darbo šiai bendrovei 
ouvb sunki. Tačiau darbas spar
čiai ėjo į priekį—Narių skaičius 
<ąs menuo augo—pasiekė net 
1000-tį, pajų kapitalas didėjo. * ■ • .

Vos .tik metus paveikusi, 
Daugėliškio pieninė (1936 me
tais) gamybos atžvilgiu užėmė 
pirmą vietą Vilniaus ir Nau- 
gardęlio vaivadijose su 7-mis 
savo f iii jomis perdirbo 2,230,- 
970 įitrų pieno ir pagamino 99, 
107 kilogramus sviesto, už ku
rį gavo 202,524 auksinus.

Pieninės centralinė,' pradėju
si veikti dviejose kambarėliuo
se,—dabar užimą didelius nau
joviškai įrengtus namus. Da
bar Daugėliškio pieninė Šven
čionių apskrityje didžiausia ir 
geriausiai įrengtą rankinė pie
ninė. Tatai patvirtino Vilniaus 
žemės ūkio hunų ir revizijos 
sąjungos atstovai, kurie Dau
gėliškio pieninę stato kaip pa
vyzdį kitoms pieninėms, O ne 
taip * seniai | lenkų laikraštis 
“Kurjer Wilenski” ir net Vil
niaus radiofonas, kalbėdami a- 
pię Vilniaus krašto ūkiškuosius 
reikalus, Daugėliškio pieninę 
nurodo kaip pavyzdį, kaip ūki
ninkai patys gali su pasiseki
mu dirbti ir savo gyvenimą pa-

jie
ra-

T?

O

ANGLIJOS KARO LAIVAS KINIJOJE — Honkong 
uoste, Kinijoje stovi Anglijos karo laivas, kreizėris Sųf- 
|olk, su dideliu buriu kareivių. Jei bus reikalo, tai Ang
liją tuos, kareivius išsodins Šanchajaus mieste, kurį ja
ponai tebombarduoja,/ užmušdami šimtus žmonių be
veik su kiekviena bombą. Jie konęėįitrupją puolioms 
prieš tirštai apgyventas kiniečių miesto dalis. ■

suomene nori radikaliskų re
formų, todėl, kad prigyvenome 
tokį, momentą, kuomet pribren
do reikalas keisti kapitalistinę 
santvarką geresne, nes šėpoj 
santvarka nepajėgia visuomenei 
teikti bent pakenčiamų gyve
nimo sąlygų. Tai kode! nežadė
ti prieš rinkimus? Bet po rin
kimų, visus žadėtus ir naudin
gus sumanymus, buržuazinėa 
partijos pradeda ignoruoti, ati- 
dėlioti, kol pagaliau, jos prieš
rinkiminiai pažadai visuomenei 
po rinkimų virsta iliuzija. Taip, 
pavyzdžiui, Urugvajaus žemes 
ūkio ministerijos sekretorius 
kadaise buvo pasiųstas į dvarus 
studijuoti dvarų parceliavimo 
reikalą. Studijos, Žiūrėkite, bu
vo 1prieš pereitusx prezidento 
rinkimus, q rinkimai buvo prieš 
7 metus, bet laimės gauti že
mės Urugvajaus žemės ūkio 
darbininkui nesimato dar ir 
šiandien! šiandien, tiesa, ir vėl 
prezidento rinkimai, jau ir 'vėl 
saldus vynas darbo žmonėms, 
kad tik jie apsvaigtų ir pąbal- 
suptų už jų, kapitalistų,; kan
didatą! kilpa sbęiališkai, neiš- 
Uvintai gaiičo, (GauČąs—Pięt.iį 
Amerikos dvaro kumetis, savo 
nįfosavybe 1 ’ čigoną)
galvai, tik lysk, apsvaiginta 
vynu, pamiršdama visus prieš

W»t"»r111 .......

vykti į Ignaliną. Butų visokii 
reikalų ir vakare ir anksti ry 
tą ir naktį. Tuo tarpu storas t; 
aidimo į vykti į Ignaliną nediro 
ir . . . amen. Pienine daugiau 
aišku egzistuoti negales ir tu 
rėš Ignalinon atsikėlusi visa 
likviduotis.

Visuotiniame metiniame Dau 
gėliukio pieno. perdirbimo ber 
drovės susirinkime tos bendre 
vės nariai visi pasisakė prie 
tą Vilniaus žemės ūkio rum 
projektą, juo labiau, kad dai 
geliškiečiai; perkėlę savo pi< 
ninės centrą į Ignaliną, ture 
tų daug nuostolių iš transpoi 
to, nes kasdieną reikėtų vež 
^arkliais pieną į Ignaliną po 1 
kilometrų. Bet to, Daugčlišk 
ūkininkai pieninę suorganiz; 
vo, patys sudėjo pinigus, tod 
ir nenori savo įgytąjį turi 
perduoti kitiems, kad tie likv 
duotų,

. Dabar kas lieka neaišku, ka 
pąsisakys Dūkšto ir švenči 
nių pieninės. Jei šių pienin 
narių . susirinkimai pasisak; 
už tai, kad savo pienines pe 
leis Ignalinai, tada ir Daug 
liškio pieninė priverstinai bu 
perkelta į Ignaliną. Daugeli 
kio pieninės likimas priklaus; 
dabar nuo kitų dviejų silpne 
niųjų pieninių. Ar ji turės žiu 
ti, parodys netolima ateitis.

Matydami, tokį gražų Dau- 
’gėliškio pieninės veikimą, kai
myninių vietų ūkininkai irgi 
gusirupino steigti pas savo pie
no perdirbimo bendroves. Pana
šiu bodu susiorganizavo ir įsi- 

Dukštė, Adutiš- 
metų pradžioje—

kure pernai 
kyje ir šių 
Švenčionyse.

Tačiaus . , 
yra grynai ūkiška ekonominė 
bendrovė, nors jos darbas yra 
vįfn tik su pieno produktais, 
bet , , , šios pieninės yra lie
tuvių ūkininkų rankose. To len
kai jau pakęsti ilgiau nebega
lėjo. Š&i, birželio 13 d., įvyku
siame metiniame pieninės na
rių susirinkime, Vilniaus ’ že
mės ūkią rūmų atstovas, revi
zijos sąjungos atstovas ir Šven
čionių apskrities agronomas 
primygtinai siūlė, kad centraii- 
nė pieno perdirbimo bendrovė 
ir Daugėliškio butų perkelta į 
Ignaliną, kur ji butų padaryta 
rajonine pienine. Prie šios pie
ninės priklausytų Daugėliškyje, 
Dūkšte ir Švenčionyse busian
tieji punktai.

Kodėl taip norima padaryti 
jau paaiškėjo iš paties pirmo
jo fakto. Ignalinos miestelis 
yra griežtoje pasienio zonoje, 
prie pat administracijos linijos, 
kur atvykti net iš artimųjų 
kaimų niekas neturi teisės. Pa
čiame miestelyje nuo 10 vai. 
vakaro iki 7 vai, ryto negali 
būti jokio judėjimo, Jei jau iš 
artimesnių Vietų Žmonės be a- 
tatinkamo švenčionionių Sto
rastos leidimo negali į Ignali
ną* ateiti, tai, ką jau kalbėti 
apie kitų, valsčių žmones. O es
ant ten pieninei, jie turėtų

. Nors pienine ir

y, * ■

^Pitfhutiniss paminklą 
kaimo švietėjui— 

“daraktoriui”
MAŽEIKIAI — Rusų prie 

pandos laikais, o ypačiai spa 
dos . draudimo laikais ,mu 
kaimuose veikė slaptosios m 
kyklos. Liaudis, trokšdan 
mokslo, susirado naujos r 
šios mokytojus, “daraktoriai 
vadinamus. Jais buvo kiek p 
mokyti kaimo žmonės. Jie ( 
davo iš kaimo į kaimą 
slapta vaikus mokė skaitą 
elementorių. Ne vienas toks 
kaimo “daraktorius” buvo c 
ro žandarų suimtas ir ištver

Jaunesnioji karta apie kž 
iho “daraktorius” mažai ką 
težino, tačiau senesnioji j u 
puikiai atmena, šiomis dien 
mis keliolika inteligentų n 
tarė savo mokytojui — “d 
ral^toriui” pąstdtyti pamin 
lą. Jis bus pastatytas dideliu 
švietėjui Kazimierui Jagn 
nui. šis slaptasis liaudies 1n 
kytojas vaikščiodavo iš kai n 
į kaimą ir išmokė šimtus va 
kų. Mirė jis sulaukęs gilios s 
natvčs. Ne kartą Jagmim 
smarkiai nukentėjo ir m 
vietos rusų žandarų. Šio p 
mipįlo projektą jau pada] 
skulptorius Menčinskas. J 
bus padarytas iš balto dirbi 
nfo marmuro. Apatinėje p 
minklo dalyje bus nemaž: 
bareljefas, * kuriame bus ei 
mentorius ir vienas vaizdi 
kaip senukas su knygomis k 
liauja iš kaimo į kaimą švie 
ti liaudies. Viršutinėje pamii 
klo dalyje bus padėtas toks 
užrašas: “Kazimierui Jagin 
nui, tauriam ir garbingam ka 
mo dąraktoriyi. Paminki: 
bus pastatytas Mažeikių apsk 
Knibiškių senose kapines 
Tai bus bene • pirmutinis p; 
minklas tokiam slaptam ka 
ino mokytojui. Statyba pras 
dėsianti dar-šią vasarą...... - in.rn.-e—.nu 11, i, ;IWi.. --- .....i ... n 

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse .
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Gerbkim Mini sius
Toronto, Ont.—Musų lietuvių 

tarpe įsigyvendinęs peiktinas 
paprotys; nuėjus į šermenis, 
užvesti plačiausias kalbas apie 
mirusį., Štai, kad ir A. a. J. 
černauskaites šermenis prisi
minus. Kiek ten buvo prikal
bėta, pridiskusuota, kodėl ji 
taip, o ne kitaip padarė, ko
kia priežastis ją prie to prive
dė, ir t. t. Nuėjęs žmogus į 
šermenis, jautiesi kaip i karčia- 
mą papuolęs, kur liežiuviai vi
su* tempu į darbą paleisti. Ro
dos, kad nebašninkas išbustų 
ir išgirstų, kaip jis plakamas, 
tai kuo greičiausiai vėl norėtų 
numirti. Nieko negali užginti 
kalbėti kas ką nori, bet tam 
turėtų būti vieta, laikas ir sai
kas, nes kaip žmonės sako: 
apie mirusį gerai—arba nieko. 
Miręs pašarvotas ne tam, kad 
mes nuėję jį visaip apkalbė- 

» tum tik tam, kad mes atiduo
tum jam paskutinį atsisveiki
nimą ir patarnavimą jeigu to 
iš musų reikalaujama, nežiū
rint ar tai butų musų geriatf- 
sis draugas, ar priešas—jam 
viskas turi būti atleista ir už- 
miršta. Taip elgiasi visi kultū
ringi žmonės, neatsitikime ir 
mes.

Bet Ne Viskas Buvo 
Blogai

J. černau skaitė neturėjo 
Toronte jokių giminių, bet to- 
rontiečiai lietuviai surengė jos 
šermenis neblogiau kaip kitų, 
gražiai papuošdami jos karstą

gėlių vainikais. Tarp vainikų 
matėsi: nuo Sūnų ir Dukterų 
dr-jos; nuo jos sužiedotinio; 
nito ALDLD 162 kp. moterų 
sekcijos; nuo torontiečių auko
tojų ir nuo Westono lietuvių 
aukotojų. Taigi, kaip matom, 
torontiečiai moka ir gražių dar
bų atlikti.

Piknikas
Rugpiučio 29 d„ Westone, 

prie Masių farmos, įvyko pik-, 
nikas, ruošiamas Lietuvos De* 
mbkratijai Atateigti Komiteto 
Toronte. Piknikas buvo, rengia
mas Lietuvių Kalbos mokyklė
lės naudai. Publikos atsilankė 
nemažai ir reikia tikėtis, kad 
šiek tiek pajamų bus, ypač, 
kad ruošėjai darbavosi iškaitę, 
kad tik daugiau pelno gaut.

Ligoniai Sveiksta
Piknike teko susitikti su* ke

letą lietuvių, kurie nesenai tu
rėjo gana sunkias operacija^, 
bet dabar ant tiek jau stiprus, 
kati galėjo į pikniką atvykti/ 
Tai buvo: Mrs.s Grubevičienč, 
kuri prieš keletą savaičių tu* 
rėjo apendicito operaciją; Grum 
binas, kuris ligoninėje išgulė
jo 9 mėnesius ir turėjo dvi sun
kias operacijas, kiek vėliau, 
kuomet sustiprės, tai dar vie
nai operacijai turės pasiduoti 
ir Narušis, kuris turėjo sunkią 
operaciją prie nugarkaulio, bet 
dabar jau atrodo sustiprėjęs 
ir gerokai pasitaisęs. Linkiu 
jiems visiems daugiau nesirgti.

—Frances

JEI DUKTEREL TAI KODĖL NĖ ŽMONAI? — Glii- 
cagietė Mrs. Frances Brothers su dukterimis Mariau, 20, 
ir Betty Jane, 15. Motina laimėjo $10 savaitinės alįmoni- 
jos nuo vyro, kai paaiškėjo, kad jis kas savaitę duoda
vęs po $20 jauniausiai dukteriai Betty,

ŽINIOS IŠ KIRKLAND LAKE, ONTARIO 
GYVENIMO

. .......................

SVEČIAI Iš WINDS0R IR DETROITO; ARTINASI 
RUDUO, DAUGIAU DARBŲ

• :uk Aplink Pasidairius
Nepaprastas 

Susidomėjimas
Kiekvienas Ispanijos valdžios 

laimėjimas ar pralaimėjimas 
yra sekamas viso pasaulio dar
bininkų su nepaprastu budru
mu. Valdžios laimėjimai sutin
kami su tam tikru* džiaugsmu, o 
pralaimėjimai su liūdesių.

Toronto lietuviai darbininkai 
trokšdami Ispanijos valdžios 
pergalės, stengiasi visokiais 
galimais budais prie tos per
galės prisidėti. Kai kurie iš To
ronto lietuvių yra išvykę į Is
paniją ir ten kovoja prieš fa
šistus, valdžios pusėje. Kiti gi 
rūpinasi •sukelti lėšų, taip reika
lingų Ispanijos laisvės kovoto
jams. Praeitą savaitę pasiekė 
liūdna žinia, kad nors nedide
lis, bet gana svarbus miestas 
Santander teko fašistams, bet 
pabaigoj savaitės atėjo antra, 
kiek linksmernė žinia, kuri duo
da vilties jog fašistams bus 
uitai gerai atlyginta! Kaip sako 
pranešimas—200,000 gerai iš
lavintos kariuomenės, 200 aero
planų ir 300 tankų šturmuoja 
fašistų tvirtovę Saragozą.

Šiuos žodžius rašant dar įtei
giamų rezultatų nėra, bet rei
kia tikėtis, kad šį kartą val
džios ofensyva bus pasekmin- 
gesnė. Tiesa Saragozą paimti 
bus nevisai lengva, nors ir di
delę kariuomenę valdžia pasiun
tė. Saragozą randasi į pietus 
nuo, galima sakyt, didžiausios 
Ispanijos upės Ebro į kurią 
vos truputį į rytus įteka Gal- 
lego upė. Tokiu budu šturmuo
jant Saragozą, reikės valdžios 
kariuomenei persikelti per šias 
dvi upes. Paskiausįai atąję ži
nios sako, kad valdžios kariuo
menė užėmusi miestelį Zuera, 
kuris randasi beveik pusiatfke- 
ly tarp Saragozą ir Huesca, ir 
ties kuriuo randasi gelžkelis ir 
kiti tiltai per upę Gallego. Jei

gu paskiausioj i žinia pasirodys 
| teisinga, tai reikia pasakyti, 
jog. valdžios strategai savo pla
nus vykdo sumaniai. Ties Zu- 
ęra fašistai neturėjo didelės 
kariuomenės ir todėl ten buvo 
lengva persikelti per upę ir da
bar broniruoti traukiniai ga
lės greitai pasiekti Saragozą. 
Skttous siuntimas italų nuo 
Santander fronto kol kas pa
vojaus nesudaro, nes čionai ita
lams teks susitikti ne su be
ginkliais Baskų vaikais, bet su 
gerai išlavinta, gerai apgin
kluota ir taipgi narsiai kovo
jančia lojalistų kariuomene!

Lauksime žinių iš fronto, o 
kol kas, tai aš tikiu, kad šis 
Ispanijos valdžios pradėtas o- 
fensyvas turi būt pasekmingas!

Pasipiktinimas Labai 
Didelis

Toronto lietuviai perskaitė 
“Naujienose” žinią kur buvo 
aprašyta, kaip italų ' fašistinis 
žurnalistas labai šlykščiai iš
niekino visą lietuvių taitftą, 
reiškia didžiausį pasipiktinimą! 
Toronto lietuviai, nujausdami 
kad minimas fašistas rašė tiktai 
tą; ką jam bosai iš anksto bu
vo padiktavę, ir kad čia yra 
gudrus planas išprovokuoti lie
tuvius kaipo nekulturingus ir 
necivilizuotus žmonęs, kuriuos 
būtinai reikia .pavesti “civili
zuotoj ų” globai, kaip kad pa
vyzd. tapa pavęsti “gražiai” 
italų globai ethiopaj. Mes lie
tuviai tokio likimo nenorime 
susilaukti! Mes jaučiamės esą 
daugiau civilizuoti ne kaip to
kie kurmiai, kaip Halai!!

J. J.
——------ -------- -- - '/į""! 
GERB. NaujUn^ skaityti 

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | taa 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

KIRKLAND LAKE, ONT. — 
Jau pas mus prasidėjo ruduo. 
Turėjome tris naktis šalnos, bet 
čionai gėįęs ir daržovės, turbut, 
yra tvirtesnes, negu kitur, nes 
jos nenušalo. Dabar jau dieno-' 
mis daugiau lynoja. Tai ženk
las rudens. v

šioje apielinkėje yra tik miš
kai, bet jie yra pilni gamtos 
dovanų. Tam, kas mėgsta me
džioti, nesunku pasigauti žvė
riuką. Yra daug uogų. Mėlynės 
tokios didelės, kaip vynuogės. 
Nemažai yra aviečių.

Dabar prasideda sezonas gry
bų. Visi grybai tokie, kaip ir 
Lietuvoje, bet nėra baravykų. 
Vietos gyventojai, ( ypatingai 
biednuomenė, jų prisirenka. 
Matai, kasdien" eina su pintinė
mis į mišką, o vakare būna vai
kų turgus su uogomis.

Veteranų paradas
Rugpiučio 22 d. susirinko

pie 300 visokios tautybės vete
ranų, su keturiais benais, pa
vaikščiojo po miestą, suėjo į 
protestonų bažnyčią, kur senis 
ministeris pasakė prakalbą ir 
pasimeldė, išėjo stotį ir 
išleido delegaciją į Timincą, 
įvyks veteranų-konvencija.

Darbai
Per paskutines dvi savaites 

prasidėjo daugiau darbų, žmo
nės pradeda statytis namus, 
skuba sutaisyti senas, pirm ne
gu pasirodys sniegas. Daug dir- pažiūrėti.

a-

ten 
kur

Apie Norandą kada' tai buvo 
miškų gaisras, išdegė kelios de
šimtys mylių medžių. Tebesto
vi tik didžiųjų medžių tsumb- 
riai. Gailestingas vaizdas. Da
bar tame plote randasi daug ti
kiu.

Lietuvos

Istoriškas kalnas
Tarp Ontario ir Quebeco pro

vincijų yra istoriškas kalnas, 
kelių šimtų pėdų aukščio ir apie 
vieno didelio bloko platumo. 
Kalnas yra apvalus ir jo sienos 
taip kaip musytos ir stačios. 
Ant viršaus yra miškelis. Kal
nas išrodo labai aukštas ir pra
eiviai . negalį jo atsižiūrėti. 
Daug kas kalną fotografuoja.

Komunistai veikia
Kirklande C, C. F, turėjo ne

mažą kuopą, suvirš šimto na
rių, bet jsibriovė keletas komu
nistų ir užvaldė bemaž visą val- 
dybą.v Po kiek laiko pasirodė, 
kad nebeliko nei valdybos, nei 
knygų, nei pinigų. Suvirš šim
tą dolerių nusinešė be jokio at
siskaitymo.

; l .• ■ i *

Dabar socialistai yra taip nu
sistatę nebeįsįleisti nei vieną iš 
jų į savo pastogę.

—Taurinskas.

UKMERGĖ. Liepos 19 d. 
Užulėnio kaime, Taujėnų valsč. 
sudegė Kazio Bujoko gyvena
mas na'mas ir svirnas. Buvo ma
nyta, kad gaisro priežastimi 
buvo neatsargus pasielgimas su 
ugnimi.

Šiomis dienomis Ukmergės 
kriminalinė policija patyrė, kad 
svirnas buvo padegtas, ir kar
tu su Lėnų punkto policija iš
aiškino, kad svirną padegė nak
vojęs ten darbininkas Petras 
Deveikis, 52 metų amžiaus, ki
lęs iš Panevėžio miesto, kur 
jis ir buvo policijos sulaikytas.

Nustatyta, kad P. Deveikis 
pirma apvogė Bujoką, o paskui, 
kerštaudamas pastarajam pade
gė jo svirną.

Padegėjo sūnūs Juozas De
veikis, vaidindamas padegėlio

Naujienos
rolę, pas vasarojaučius/ Užulė
ny aukštus asmenis, gavo net 
piniginę pašalpą.

Padegėjas padėtas Ukmergės 
kalėj iman.

Moteris kuolu užmušė 
vyrą

Gudžiūnų vals., Pociūnėlių 
bažnytkaimyje kilo muštynės, 
kurių metu St. Lotoškinaitč 
kuoliuku smogus į galvą Jonui 
Čepui ir tas kritęs be sąmones. 
Lotoškinaitei padėjęs miršti ir 
Gabrielius Latoškinas.
‘ Čepas nuo smūgių , vietoje 
mirė. Kauno apyg. teismas La- 
toškiną nubaudė 2 met., Lotoš- 
kinaitę l'/į sunk, darbų kalė
jimo. Nubaustieji padavė apel. 
skundus Rūmams, kurie rugp. 
5 d. svarstė ir atmetė.

31 DIENOS PASIŪLYMAS

Grynas Linseed Aliejus ir White L'ead Išlaukine
Maleva. Reguliare kaina $2.79 galionas

PER
RUGSĖJĮ TIKTAI GALIONAS

5 Galionu Kenas
PAS JŪSŲ PILSEN MALEVŲ DYLERĮ

*4. JĮ,Į ■ W

ba prie kelių tiesimo. Kaip žiu
ri, tai atrodo, kad darbų yra, 
bet yra iki valios ir darbinin
kų, tad darbą sunku gauti.

(Čia darbo sąlygos tebėra se
noviškos. Visi dirba po dešimts 
valandų arba daugiau, o užmo- 
kesnis nuo 30 centų iki 65. Dar
bininkams, kurie dirba po kont
raktu, nepareina nei tiek.

Svečiai
Kirklarid Lake lankėsi sve

čiai, Viktoras Kalendra iš Win- 
dsoro ir Ba'gočius iš Detroito. 
Prabuvo virš savaitės laiko ir 
su s^vo automobiliu apvažinėjo 
visą apielinkę. Ir man teko su 
jais nuvažiuoti Į Quebec provin
ciją, už 56 mylių nuo Kirkland. 
Ten randasi daikte du miestai, 
Norand ir Rowyn.

Norandoje radome vieną lie
tuvį čalį Sinkevičių, kuris su 
kitais svetimtaučiais turi įstei
gęs rūbų valymo įstaigą ir pa
silaiko gerai.

Noranda yra švarus miestu
kas, kuris beveik visas priklau
so aukso kasyklai. Didieji na
mai ir mokyklos — vis kasyk
los nuosavybe. Tarp miestukų 
yra ežeras, kur randasi ir or
laivių stotis. „

Rowyn nėra taip švarus, kaip 
Noranda, bet daugiau bizniškas 
ir franeuzų apgyventas. Yra 
daug biednuomenės, kuri gyve
na mažyčiuose namukuose, pa
statytuose tarp akmenų. Įdomu

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTIV- 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jei jums stokūoja OLD GOLD 
CIČĄĘETU Paveiksluotą Mįslių ' 
ir į 61d Gold C’garetų kontęstą 

• i stojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Nėra veik jokios galimybės ap
rūpinti .visa*krautuves pilku pa
veiksluotu rrfislių kiekiu, ar ' iš 
anksto numatyti kiek kur oš 
krautuvės pirkėjai galėtų jų pa-

reikalauti. Todėl jusu pačių pa
stangos čia daug padės. Gi mes, 
gavę iš jusu pareikalavimą; pa
sistengsime juos pasiųsti su spe
cialiu pąslu.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtu ir Old Goki Cigaretų sto-' 
kos, -laikykite pilną ju išteklių.

1739 So. Halsted St. Chicago, III
Telefonas GANAI 8500

excels \nfjyy ĮĮg
SENSACINĖ ekonomija. ..Nę vien Žema—Pirmoji—Kaina plūs 
Mažos Operacijų-Išiaidos, bet didesnė refrigcracijos įtalpa ir grei
tesnė sušaldymo pajėga, kas iškarto veikia visur ... Nuostabus 
gražumas ... Moderno stiliaus triumfas . .. Neapsakomas patogu
mas ... visą tai turi tiktai Croslcy Shelvador ... pasaulio didžiau
sias refrigcracijos patogumas.

Panialykit naują įdirbtą termometrą... 8-p oi n t temperatūros kontrolę ir kitus 
ypatingus paskutinės minutės Shelvador savybes. Tai šios dienos geriausias pirki- 
nys- J ,

■■■■ r-'i ■ v1' ■ -V . .
' 1 ‘ ' ,1 ■ ■ • ' J , : ’■ .

, Ir Budrikas duoda jums didelę nuolaidą taip, kad jums apsimoka dabar pirkti, nes žie- 
/mą ir pavasarį bus daug brangiau. Pasinaudokite dar žemomis kainomis ir lengvais 
išmokėjimais, taip pigiai, kaip $1.25 j savaitę.

Jos.FJLiirik,lnc
3417 South Halsted Street 3409 South Halsted Street

, TEL. BOULEVARD 7010

ilffllBlHSMi i iš drik, Ine
BUD RIKO PROGRAMAI:

WCFL—970 kiL, žymus nedėlinis programas nuo 7:30 iki 8 vai. vak.
WAAF—920 kil., kaip 5 vai. panedėliais ir pėtnyčiomis. #
WHFC—1420 kil., ketvergais kaip 7 ikr 8 vai. vak.



Diena Iš Dienos

antrą

skaniai va-

N. 4479 _

valandą po 
bažnyčioje 

vestuvės, o

Naujas bendroj sumoj $250,000 kontestas. Perskaitykit taisyk
les, kurios šiendien telpa Naujienų trečiam puslapy ir stokit i 

kontestą, nes galit laimėti ir palikti turtingais.

... $7.65

. $5.60

. $7.50

.. $8.75

.. $9.00
$13.35

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLAI 
Užsisakyki t anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Cainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
’ocahontas 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.

• FOTOGRAFAŠ~
CONRAD

FOTOGRAFAS
Stud^a įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis it 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tel. ENG. 6883-5840

Trečiadienis, rūgs. 1, 1937

Juozas 
laišką 

A. žymontui. 
sekamas:

Mexico, Au-

Antras Laiškas 
Iš Atostogų

Naujienų skaitytojas 
Baškys atrašė 
Naujieniečiu’i, 
Laiško turinys

“Guadalajara,
gust 26, 1937. — Jau antra sa
vaitė kaip aš esu Mexicoje; dar 
žadu čia būti vieną savaitę.

“Čia labai gražu. Laiko tu
riu apvažinėti mažus mieste
lius ir matyti kaip žmonės gy
vena. Aš jau buvau Monterey, 
Vera Cruz, Mexico City, o da
bar esu Guadalajara. ’ Subatos 
vakare žadu grįžti į Mexico 
City, nes ten nedėlioję bus di
delis “Bull Fight”, aš tą norė
siu pamatyti. Jie tuos “Bull 
Fight” turi tik vieną kartą į 
Savaitę, nedėliomis. Su pagar
ba, Juozapas Baškys”.

ir
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Sirgo N. Abaravičius
BRIGHTON PARK. — 

Abaravičius gyvena ties 4600 
S. Fairfield avenue-ir turi val
gomųjų daiktų krautuvę. Jis 
buvo gana rimtai susirgęs. 
Praeito šeštadienio rytą, paval
gęs pusryčius, pradėjo savo 

, kasdieninį darbą krautuvėje, 
bet staigiai pajuto viduriuose 
didį skaudėjimą. Taip labai 
skaudėjo, kad viską palikęs tu
rėjo atsigulti lovon ir gydytis. 
Gulėjo net iki pirmadienio.

Pirmadienį jautėsi gana ge
rai ir vėl pradėjo darbuotis 
krautuvėje. —Kaimynas.

h
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“Baby
Shower”

MARQUETTE PARK. — Pe- 
reito sekmadienio vakare buvo 
surengtos kūdikio palauktuvės 
arba Baby Shower poniai A. 
Dulksnienei, gyvenančiai ties 
7022 South Maple.wood avenue. 
Puota buvo sūrengta jos pa
čios namuose. ''*• z
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P-os Dulkšnienės pusbrolis 
John Vilimas po pietų išvežė ją 
pasivažinėti, o vėliau nuėjo į 
teatrą. Kai vakare sugrįžo na
mo, tai rado susirinkusį gana 
didoką būrį artimų draugių, 
sunešusių daug dovanų: lovikę, 
vežimėlį “beibei” vežioti ir 
daug mažesnių dalykų.

P-a Dulksnier.ė buvo taip nu
stebinta svečiais, kurių, nesiti
kėjo, kad apsiverkė ir sil aša
romis akyse dėkojo viešnioms 
ir draugams už dovanas ir 
džiaugėsi.

Pokilio rengimu rūpinosi M. 
Petrulienė ir W.Jacienė. Reikia 
pasakyti, kad jos surengė pir
mos rūšies ,parę; Turėjo visokių 
valgių, taipgi alučio ir stipres
nių gėrimų, tad visi smafgiai 
linksminosi iki vėlai vakare. 
Pp. Dulksniai yra seni naujie- 
niečiai ir labai malonus žmo
nės. Su visais stengiasi gražiai 
sugyventi, todėl jie. ir turi tiek 
daug draugų. Į pokilį buvo at
važiavę ne tik vietos draugai, 
bet ir iš apielinkinių miestukų.

Reporteris P. B/
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Petę YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagu^ patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Av*nn»
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“Bridal
Shower”

Rugpiučio 28 d. p. Medeišie- 
nės namuose, 4949 S. Halsted 
street, buvo surengtos vestuvių 
lauktuvės — ‘ Bridal Shower 
jos dukterei, Helen.

Susirinko daug svečių p-lei 
Helen ir William Sebastian iš
reikšti linkėjimus ir apdovanoti 
vedybinio gyvenimo pradžiai. 
Įteikė jiems gražų miegamojo 
kambario setą ir daug kitokių 
dovanų.

Po dovanų įteikimo p. Medei- 
šienė pakvietė visus prie pui
kiai papuošto stalo 
karienei.

Rugsėjo 4 d., 4 
pietų šv. Kryžiaus 
įvyks iškilmingos
puota Marųuette Park salėje, 
6908 So. Western avenue.

Linkime jaunavedžiams daug 
laimės. —Rep.

Penkiolikos Metų 
Sukaktuvės

MELROSE PARK. — Sekma- 
dieni vakare pp. Andrijauskai, 
918 19th avenue, šventė 15-tų 
metų vedybų sukaktuves. Jie 
yra didžiai gerbiasi vietos lie
tuviai. Turi tris labai gražias 
dukteris, gražų namą — “mei
lės lizdą”.

Būdami darbštus, draugiški 
ir teisingi žmones, jie išvystė 
didelį biznį — hardware san
dėlį ties 1904 Lake street.

Svečių sukaktuvių puotoje 
susirinko labai daug. Jie pieta
vo, gėrė, linksminosi ir šoko 
prie geros muzikos. Laike va
karienės įvyko programėlis, ku
rį vedė p. Vaicechauskis, o p. 
Geštaut įteikė pp. Andrijaus
kams labai puikią dovaną.'

Stanley J. Radawicz.

Vir-

Išsiėmė -Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Herbert Samys, 21, su
ginia Bretz, 17 i

Victor Rochkies, 19, su Ade
laide Mackinis, 20

Edward Kazlauskas, 21, su
Anna Baleinis, 20

Charles Zalba, 26, su Helen 
Vaitiekas, 22

Joseph Bernas, 22, su Mar- 
tha Wagner, 18.

Gengsteriai kulkomis 
nusikratė 
konkurento

Du nežinomi piktadariai-- 
gengsteriai vakar anksti rytą 
nušovė John Sullivan, 45 metų 
eks-kalinį ieloje ties 4809 Wa- 
shington Blvd. Policija spėja, 
kad žmogžudystė buvo darbas 
gengsterių, kurie norėjo‘'nusi
kratyti/SullivanO, kaipo konku
rento “slot machines” rakete.

Karščiai Chicagoje
Tęsis' dar kelias dienas

Chicagos oro biuras praneša, 
kad karščių banga, kuri užva
kar ir vakar kankino chįcagie- 
čius, pasiliks mieste dar ke
lioms dienoms. Biuras toliau 
aiškina, kad gyventojus netiek 
kamuoja karštis, kaip oro drėg
numas

& sAZkpr

ANGLIJOS ATST O V A S 
KINIJOJE — Anglijos lai
vyno admirolas Sir Charles 
Little, Anglijos laivyno vy
riausias vadas, kuris bus 
paskirtas Anglijos interesų 
tvarkytoju Kinijoje, ypatin
gai Peipinge. Jis užims vie
tą ambasadoriaus Kinijai, 
kurį sunkiai sužalojo japo
nų lakūnai.

Acme Photo ’

Uždare sūnų kalėji
me, kad apsaugot 
tėvo garbę

Illinois parolių tarybai buvo 
įteiktas sensacingas pareiški
mas, reikalaujantis laisvės jau
nam kaliniui Charles G. Koep- 
ke, buvusiam real-ėstatininkui, 
kuris buvo nuteistas už; apsivo- 
gimą. • . v

Pareiškimą padarė advokatas 
Reuel H. Gruenwald, kuris per
sistatė drau'gh jaunojo kalinio 
tėvo.' Advokatas, pareiškė, kad 
ne nuteistasis išeikvojo klientų 
pinigus, bet!tą padarė/jo tėvas 
(kuris nusižudė, kad su apdrau- 
da butų galima. pinigus atmo
kėti). Advokatas toliau tęsė, 
kad jaunasis Koepke prisiėmė 
kaltę ir sutiko sėdėti kalėjime, 
priverstas motinos, kuri norėjo 
žut-but apsaugoti gerą savo vy
ro ir jaunuolio tėvo vardą

Suspendavo du . 
policistus už kyšį

Policijos viršininkas John
F. Allman suspendavo du po
licistus, Edward O’Connor ir 
Walter Noon^an irž paėmimą $6 
kyšio nuo prasižengusio moto
risto, Joseph K. Franklin iš 
Hammond, Ind.

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

NAUJIENOS, Chicago, UI

PRASIDĖJO NAUJAS OLD GOLD 
MĮSLIŲ KONTESTAS

šeima—tėvas, motina, vaikai, 
giminėj draugai ir kaimynai, 
visi be tšimties.Nereikia ir spe
cialios žinios toms paveiksluo
toms mįslėms išspręsti. Viskas 
kas reikia, tai tik sumanyti ir 
nuosprendžius suderinti su tai
syklėmis ir jų smulkmenomis.

Tad susipažinkite su taisyk
lėmis ir jų smulkmenomis, ku
rias rasite Naujienų trečiam 
puslapy įšiandie-n. Paskui, iš- 
pildykit angliškai įstojimo for
mą, kuri yra Naujienų tre- 

! čiam puslapy ir tuojau pasiuskit 
1,009 laimėjimų '(laimėti. Ne- Old Gold Kontestui kartu su 
žiūrint to, kad galit laimėti savo atsakymais ir trimis Old 
prizą, jus tuTite į kontestą įstoti Gold cigaretų apvyniojimais. 
dar ir dėl to, kad išmiklinti sa- Tai tuojau jus įvesdins į kon- 
vo mintijimą, šis Old ’Gold testą. 
Kontestas yra įdomiausias iš 
visų, bet kada patiektų Ameri
kos publikai kontestų vieno 
ketvirčio rriiliono sumoje.

Pirmas' prizas $100,000 pi
nigais — laimė — kuri padarys 
laimėtoją visam amžiui -turtin
gu. Jus galit tai laimėti be di
delio proto įtempimo. Č’a nerei
kia gabumų, nereikia nė aukš- 
tesniosios^mokyklos išsilavinimo. 
Naujasis kontestas bus veda
mas lygiai taip, kaip anksty- 
besnis Old Gold kontestas su 
ta pačia atyda prie kiekvieno 
kontestanto jo interesams ap
saugoti. Toki piniginiai prizai 
per laikraščius dar niekad ne- 
buvd pasiųlyti. Jus dabar tu
rite progą visam amžiui likti 
turtingais, jei įstosit į šį kon
testą ir laimėsit.

Laimėjimas štai kaip pada
rytas. Jutus teks užpildytį pa
veiksluoto kartūno pasikalbė- 
jįmo baluną grupėmis, kurios 
susidaro iš. 45 įdomių juokingų 
paveikslų, o davinius jus rasit 
žemiau kiękvieno paveikslo.

Be pirmo $100,000 laimėji
mo yra dar kiti 999 piniginiai 
laimėjimai sumoje $150,000. 
Jus galite laimėti $50,000 ar 
$25,000 ar $5,000, ,ąr $2,500, 
ar $500, ar $250, ar $100 ar $50 
ar $25. Perskaitykit visas tai
sykles trečiam puslapy šiandien 
ir pasipildykit ką turit daryti, 
įstojant į šį kontestą, kad lai
mėti vieną iš tų laimėjimų.

, Į kontestą gali įstoti visa

Kaip nebūtum užimtas savo 
darbu, jus privalot įstoti j tą 
naują, didesnį, nepaprastą Old 
Gold Cigaretų Kontestą, kuris 
šiandien yra paskelbtas Nau
jienų trečiam puslapy. Perskai
tykit tas taisykles ir tuoj imki
tės darbu. Biednas ar turtin
gas, senas ar jaunas, moteris 
ar vyras,—visi be skirtumo ga
li į šį kontestą stoti ir laimuti 
piniginį laimikį—pirmą prizą 
$100,000.

Kiekvienas turi progą, kiek
vienas turi ir laimę vienai iš

1 • \ • i 1
Tai yra jums nepaprasta 

proga, kurią pasiūlo Labiau 
Sušvelninti Old Gold Cigaretai. 
Nepraleiskit 'progos šį sykį. 
Pasakykit draugams apie tą 
OLD GOLD KONTESTĄ. Tai 
yra atdara visiems. Statykit sa
vo laimės pagrindą—laimėjimą 
$100,000—pirmą prizą, arba 
$50,000—antrąjį prizą ar bile 
kokį iši tų 998 prizų: \

PASKOLAS
Namam ir Statybai

Greitai ir lengvai suteikia 
ant pirmo morgiciaus

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000) 

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertes 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo 
5 iki 15 metų

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

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan A. Sierocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

GERU Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j t** 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

$3.69
IR AUKŠČIAU.

ONDRUS 
KALDROS 

2129-2531 South 
Pulaski Road

. Chicago, III.- Tel. Crawford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

No. 4479 Praktiška sporto suknelė, 
ši suknelė tipka visur. Sukirptos 
mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 4.8 colių per krutirtę

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted Stų Chicago, IIL

Čia |dedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No_______

Mferoa ■ T ■ - per krutinę

(Varda* ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

h

APDRAUDA
- (INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

I Gyvastį
» nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių ■» nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ąr 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.

ALav

r

Kįp

on.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- ’ 
RASAS—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, paSaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI $ j g

PALAGUI“PAGELBA........... CEA
LIGONINĖJE ..................

PALApO PAGELBA $5>f|
NAMIE už .........................

EKZAMINAVIMAS $ <
OFISE ..........      ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
TeL Lawndale 5727.

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

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY

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

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 0670

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

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

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

5652-54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANT AN AVIMAI 

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

PABST BLUE RIBBON ALUS 
Marųuette Park Tavem 

2709 Weat 71st Street Tel. Grovelūll 3073.
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SUSIRINKIMAI Trokas Sunkiai 
Sužeidė Sofiją ir

T

Morning Star kliubas laikys mėnesinį susirinkimą rugsėjo 2 
* dien^, 8 vai. vak., 3804 W. Armitage avė. Malonėkite at

silankyti į šį susirinkimą, neš yra daug svarbių reikalų 
aptarti. —M. Chepul, rašt.

' *' " • i> :į. •’ ■ ‘ i.. ?« , . .lt ' >• j
Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesinį susirinki

mą trečiadienį, rugsėjo 1 dieną, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi malonėkite 
laiku atsilankyti. —S. Kunevičia, rašt.

■ ' į ' 41 ' 1 • <

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, 1 rugsėjo, 
J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage avė., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite pribūti, nes bus datig svar
bių dalykų ajptarti. —Užraš. rašit. Ben Aluzas.

PARENGIM
Ui-

Įvažiavo į jy automobilį

Rbseland Čohimiihity ligoni- 
nėje guli Lilija, PiiiŠnite, ii* So
fija Puišienė, abi šųiifciaį su
žeistos automobilip nelaimėje, 
kuri įįyko užvakar vakare.

Puišiai buvd išvažiavę. pašiT 
važinėti, bet kelionė pasibaigė 
nelaimingai, kai 31-moj gat
vėj, į jų automobilio užpaka
lio šoną trenkė sunkus tro
kas.

Jurgis Puišis, kuris automo
bilį valdė, taipgi šiek-tiek nu
kentėjo, bet jo žaizdos buvo 
lengvos.

Sužeistoji p. Piiišieiiė yra 
buvusi p. Vitkienė; Rosėlando 
laisv. veikėjo žmona. Pirmiau 
buvę Roselandę, Puišiai dabar 
gyvena ties 6041 So. Albany 
avenue.

Užuojauta Čepulių 
Šeimynai «

Ciiipš^iižubjautps žodis p-iai 
S. Čepulienei, sunams ir mar
čioms, nuo kurių mirtis atėmė 

mylimą vyrą, tėvą, brangų 
draugą ir fcerbs širdies visuo
menės veikėją.

‘ DavidaUskų šeimyna.
*

Miruš Edvardui čępulįui, žy
miam Joniškio sūnui, Chicagos 
Lietuvių Joniškiečių . Kultūros 
ir Labdarybės Kliubas reiškia 
gilią užuojautą jo šeimynai.

Valdyba.

V. Draugelis turėjo 
tik 7 čėhtiis

-----------—-—---------- ------------

Du mirė besiklausy
dami Louis-Farr 
kumštynių
širdis heatlaikė susi jaudinimo. \

Besiklausydami per radio 
Loujš-Farr kumštynių, kurias 
punktais laimėjo Louis, du chi- 
cagieciai taip susijaudino, kad 
jų širdis neatlaikė ir abu krito 
negyvi. ų-

/ ■ 7/ v . • ./ t

; Vienas iš jų buvo John J. 
Wren, 52 metų amžiaus^ 517 S. 
Central avenue, antrasis David 
Lee Parker, 4535 Magnolia *aVe.

. ’■ ■ . •

Telegramų pasiunti 
niai reikalaus algų 
pakėlimo

I CLASSiilriED ADS. ]
7 71- 1‘ X L —*

—..i

MEk&NŲ DIRBTINOMS gėlėms 
dirbti .— patyrimas pageidaujamas.

224 So. Market St.
Kambarys 5.

Automobile^
1932 NASH mažas -sędan — atpi

gintas nuo $275 iki $165. Newbėrry 
bargenai. 1025 North . Clark.

' j n tį.
Šį sekmadienį, rugsėjo 5 d., Liuosybes svetainėje, 14 St. ir 49th 

Ct., Cicero, III. įvyksta Lietuvių Kultūros Draugijų kon
ferencija. Dalyvaus daug atstovų ir svečiu iš kolonijų.

. Pradžia kaip 1:36 popiet. Koniferencijos pradžioje bus skai
tomi referatai. *Referanlai: Dr. P. Grigaitis, p-le E. Miku
žis, inŽ. Juozas. Gura, Dr. A. Montvidas, ipž. Kastas Au-

' gust, adv. kl. Jurgelionis, inž. Algirdas kulis, mėn, M. J. 
Šileikis, bainų ir muzikos programą pateiks: p-ia G. Gied- 
raitiėnė, Stasys Rimkus, Kazys Pažarskaš, Jurgis Stepona
vičius, Vytauto Beliajauš Šokėjų trupe ir Trys Grenade- 
riai — jbktibaūskas, Brazis ir Batiitis.

■ a-v . > ' vr. ...Pasibaigus referatams ir muzikaliai programai eis tik
rasis konferencijos darbas. Chicagos Lieliivitį Draugijos 
nariai, kuriems įdomu išgirsti referatai ir , muįikalė pro
grama, prašome atvykti. Draugijos nariams įžanga nemo- 

" ui 2 n * 2 j •kartiai.
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ELEGANTIŠKAI išsibiA lova) fcAi’A

prie ežero
r Miesto valdybą vakar vėl at
naujino kalbas apie i rengimą 

tn u •.‘• r'-' •naujo airporto prie Michigan e- 
žeroJi* 12-tos, kiir keletą nietiį 
atgal, buvo Cbičhgoš į>asWulinė 
bahbda. : , }

Dabartinis ai r portas darosi 
permažas didžiuliams keleivi
niams transportams įr yra įper- 
tolį iįUQ miesto vceritro,. v’;.,,

K^dąngi Miestas neturi ,į)ini- 
gti ir kpędi<tĮ>, siūlo. Čh|įi- 
gos Parkų dištrįbtili užtraukti 
paskolą tam tikslui. i

NiikritijįSis.

Bet teisinas atėmė ir tuos
♦. V i ♦ i. t’- V 1 *. ‘ ' •' * * * ■ ' t * 1 4 ' ’ ' '

' Jaunas Bridgeporto lietuvis, 
Vytautas Draugelis, nuo 3458 
Lituanica avenue, buvo suipa-

< ig • \ i į d į

tas už Važinėjimą motorcikliu 
be leidimo.

■ » ' - J .• - - e ’ y ’ ' ; • .*••>>•. - ■ ; • l- .

v, Pąšąuktas ,prieš, teisėją J. M. 
Draudė, trafiko ,teisme, ir nu
baustas, Di-augelis aiškino:

Bet aš bai.'smės negaliu 
užmokėti aš turiu tik 7 cen
tus.

7 ’ y Į | \ * . - * 1/ ' t 1 j D 1 ' * * t

— Gerai, atiduok man tuos 
septynis centds, o už pabaudą, 
turėsi, eiti, rihmo įiėksčias, at
sake, teisėjas. v - 
. Segantis, nusikalteiiš buvo 
vienas Niek Lanrii, nuo 3825 Vy". B. s ■■ i •’ * > ; . , , >.

xWest 45th Street. Nubaustas 
silmokęti, $5 pabaiicfoš ir kaš
tus, Ląiini pasiskundė, kad tiT- 
ri tik $5. ,

-— Gerai, vėl atsakė 
jas. Duok man penkinę, 
štai pąsiinik septynis 
parvažiuoti namo.

Mirė nusiritęs

Western /Union Employės 
As^ociation skelbia, kad reika
laus bendroves pakelti telegra
mų pasiuntinių atlyginimą 10%

x J . - - I _ e 1 .

REIKIA MERGINOS namų darbui 
padaryti ir dviem vaikams prižiūrė
ti,.? : Turi būti. Pašaukti Craw 5785 
arba kreiptis prie 1251 So. Harding.

MERGINA ar MOTERIS bend
ram namų darbui — būti naktimis 
—geras mokesŲs. Mrs. Cetteriųan, 
3228 N. ,Keating. Pensacola 4683

JAUNA MOTERIS —0 ,vąk die- 
noje — 
sekmadieniais. 612 Barry Avė 
Broadway. . . , ; ;

PATYRUSI NAMŲ prižiūrėtoja 
—atsakominga—prižiūrėti 11 metų 
mergaitę — paprastas virimas — 
savas kambarys — referencas — $8. 
Wabash 9393.

- valymas ruimingaųzėj—ne 
arti

PATYRUSI MERGINA 25-35 ben
dram namų darbui — savas kamba-

■•TU ' i i fys — nėra skalbimo — vaikas —sutrumpinti valandas ir mokėti $'8< saginaw/ 2491.
pilną algą už sirgimo laiką.

CLASSIFIEDADS
< A iv' .‘J' v >

MERGINA 18-25 bendram namų 
darbui be virimo — 2 vaikai —■* sa
vas kambarys. M. Fixler, 609 Strat- 
ford Place, Graceland 5777.

7 į ■ ;t‘y’i tKu
’OlTiTo&'r-' tr) o-y '

( MOTIF . f PATTERN 1521

Grąžus, švelniis ir elegaiįtiškas . IŠsiuvinėji
BĖDŠPREAb
' į 5<j‘ * * L

o, 15Ž1 — < ......... .
mąs. Lininis arba, šilkinis materiolajs išsiūtas margais šilkais 
padarys gražią ir elegantišką lovai kapą.

‘ NAUJIENOS NEEDLECRAFt JJEPT., 
1739 So. Halsted St,, Chicago, III.

<'! v >J.f .• V.< .u:7’.*iį>? r'i'tit į. • a įfan
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi ‘No. ..

Vardas ir pavardė ................. -------------------—.....1....
2, ...........................................................-.... ........ ' •- '
Adresas ............ ........................... .........................................—•—

'.i

Sumanęs hušižudyįi,. Chiarlės
it V t*, ■ i ,1 m’. į^. di»>a

813 , W., 63ra Street,t nusisamdę 
kainbarį penktam Aukšte .$diiįh- 
mobr viešbučio ii* iiloko per

Stebuklingu budu Cukos išli
ko gyvas. Pirmiausiai atsimu
šę, J jfcelefony/ vielas,. nųp jų- 4 
gaisrinius laiptus ir tik tada 
pasiekė žemę.

Nedaug nukentėjęs, Cukos 
kelias dienas pagulės Illinois 
Central . ligoninėje, Viešbutis 
randasi ties 67th ir Stony Is- 
idbd dvehue.

Miestas ir valstija

ybU’ iVA’blu ■■ nH 5 r**;.., y Apie penk\ tuksiąųčiavJietuv^ r-t,yyrų. n-mvtęrų paklauso
Cbfcagps Rietuvių praugUm. ŠI Draugija^ yriį pašalpą^.pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje,$16 p$r ąąyąitę. Po- 
mirUnė $2Q(Į. taipgi, grabnešiąj, vežimai kvIetkau Dąbar. liauji nariai 
priimami, nuo 15tf iki 4$ im amžiaus,; Pasibaigus šiąm.yajųŲbus, pri- 
imąruivnanais tiktai, iki 40 nų, fa įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabat. t
A Mėnesiniai mokesčiai Draugijoj jfįįt: 7uė.,i. $145t pagal
priklausomą skyrių. Įstojinjaą .eina pagal amžių*,, Nauji narJai» isira-

$2.50 velt uiį Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
d. ęiympfa Balį Room. įsitaSyt.i Draugiipn, galimą.pe<. musų kon- 
rsantus, per Drauguos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

¥M,,r|^rkųgi)os ofisas ’aUdaras^ letvegaią ,-t ,’i rįio,ĮŽi 9 vąj.pakaro, 
panedėliąis —ryto iki 5 vai. vakarę ir pedeldjeniajs 9 ryto iki 
1 vai. popieb Kiekvienas, Chicagos ir apylinkės lietuvis^ gerame, svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJOM.

i 1 j u š Ot s t i *« t. Vs * -t.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS: 

i • • ii H. . Ii » , • s *• ‘ ė- -z 11
1739 Šo. Halsted St. (2-ros lubos)

s Mėnesiniai mokesčiai Draugijon jfjrį: 7ač'^v $1.25. 5T PaSal
priklausomą skyrių.Įstojiraaą .eina pagal amžių,;, Nauji nariai, įsira- 
Šę DtaugljoiMki gruodžių (Pecėmber) U ,Av^ il gaus .tikietą ver
tės $2.50 veltuM 'Draugijosj Konkurso^ Bankietą, kuris jvyką. gruodžio 

BaR Room. įsirašyti Draugijon galimą per. musų kon- 
kursantus, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

.•.i’v. štiUtef- ..• AaOl 9 U.^akaro,

teisė- 
o pats 
centus

M

ii i i’ i-'- J •'iii, 1
, St'. Mnry’s, Jikonipėje mirė 68 
metų Pęiras Sienicki, liuo 4449 
Ch’esthnt strėęt. Jis sinkiai su
sižeidė nusiritęs nuo laiptų sa
vo, namuose.

, Panašia i susižeidusi apskričio 
ligoninėje mirė c’ėerietė Anna 
^zymįbną, nuo ,25?$ ,So. 61st 
Avė. Ji buvo' 77 metų amžiaus.

Kėtiiri sužeisti troko- 
buso nelaimėje

^rys moteriškės ir vienas vy
ras buvo sužeisti, kai autobu
sas, kuriuo jie važiavo Chica- 
gon, iy trokas susidūrė prie 80 
ir South Chicago avė. žaizdos

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
piknikų, daržas Springs ~ 
renda ir License apmoįėta už pietus 
-—geras biznisir vieta parduos 
pigiai — lietuviškai nemoku. ,Pa- 
matykit .mane, 3248 Abertjeeri gat. 
prieš 8:30 rytą ir po 8 vhkarė. Ste- 
vens. jį ... ... . .".j-.,. 

PARDAVIMUI, TAVERNA .pirmos 
klesos. Geras biznis, dideli kamba
riai užpakaly. Šokių svetainė., Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju Euro
pon. 7515 Cottage Grbve..

.PARSIDUODA , RESTAŲRANTO 
FIKČĘRIAI, įskaitant, cąsh registe- 
r|, cigarų keisą, barą ir pečių, stalus 
ir krėslus. 950 West 37th Place, Tel. 
YARDS 2857.

Real Estate B'or Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVAĘD ^8QQ
Perkam, parduodam ir mainom na- 

mus, lotus, biznius
Įnnamie. namus, ra

Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGUENGYSTK

Mes dengiame Jf, pataisome visokios 
rųšies stpgų^, .taipgi, ^fabai^e 
darbus.. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ’ -d v Pi H it •

BRIPGEPORTį RO0FING CO. 
3216 So. Halsted Street

_________ ________________________________________________________________________  
t ‘ • < ■ : ■ i>\.' . •, į' ’ ■ ':

RENDPJtf išfornišiuoti kambariai 
dėl vedusios poros, sava inąudynė— 
$15. 915 ■.ly, 32nd St., 3-čias aukš7 
tas, užpaįąly.

lčurniškiwi ftiibms Wantėd

VAIKINĄS , IEŠKO KAMBARIO 
apie 63rd ir Western. Su ar be ga
ražo. šaukite Republic 7765. po .5 
vai. vakare.

Fbr Rent
ANT RENDOS
f” - - . : ...............
kamphu^^^ąmas,,. yąnd.enųi apšildo
mas. Atsišaukite . anp į antro aukšto.

ANT RENDOS graži vieta įėl ap- 
tiekos, ;per. 15 metų išdirbta, ■ gražus 
I ‘ ‘
nias. T----
' 2306 So. Leavitt Street.■ ■'

ANT RENDOS 5 ĘAMBARIŲ 
FLATAS pečium .šįldonias, $18,00 
mėn. Gali raktą gauti iš užpakalio 
cattage’.juiv .1 722 . > tVest 21st St. 
Tel. Wėhtworth 0612. ,

Help iVaiifed—Žemale
Darbininkių Reikia

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

Rogers Park 5157.

COAL
Anglys

‘erų
__  •.* -1"”, luucuų kn**'**T**uu&- «**»»■* UŽ

- 1 vaikąs —. kraustosi Į gerus bargenus; greitas v ir teisingas 
į Oak Park. Hyde Park 72f8. I patąrnavimas. Reikalui priėjus krei-

- . ■ . . |pkiu^^ ASHLAND
Ofisas 2-ros lubos su J. JT. Grish■» , r z *, ■ - . — -**,*, ' t • ’ •

11 M-1 ’ ■■■_!>■ ii .^■1— ■■■■ ................................. ..

-— . j 2 AUKŠTŲ muro nąmw 4xit 4

šiftui —..kreiptis .tuojau r* $10.
, WABASH EMŲlOYMENT,?., .
Room 900, 202 So. State Street. Į „ *« MrrvrvTrv. AmIti rn

MERGINA dalinant darbui — 
jnu darbas

PATYRUSĮ MERGINA bendram 
namų darbui. — kūdikis skalbimas 
—$8 Saginaw 5399.

patyrimo—$1Q r lj įmokėkite fa likusius ant morgjėio 
įję. šįaip kitiį barmenų, lotų, namų ir 

tnų.. a: i; s , s h č \ • Al ‘'D 
Z. S. MICKEVICĘ AND, CO.

6816 So. Western Avenue. 
Hemlock 0800. ..

4 į \ 1; 'lii-jAiį: yJ'VV j ,
■ 5 KAMBARIU MOOKRNJSKAS 

. ,XBA ŲĄRBU 7RkAmŠ'. 1 si“ Vž-
fims, vaikynams_ ir merginora^-fab- daryti porčiai> 2 kari uarajas. aiuo- 
nkuose, _bekernese, mašinšapčse ir Į |įį,laį florai. Parduosiu tik už $4,500. 
spaustuvėje. t k *; ■ i 'v v; i

1 UTH1LL EMPLOYMEN1

fIelpWarited—-Male-FelkaJe
Darbininkų Reikia . ’

■ :■<£ DD- U 4 .< 
184 W. VVashington, 3 aukštas. I KAMPINIS BUDINKAS —čfayer- 

— no ir Restauranto biznis daro pui-
-— kų biznį. Turi parduoti veik , aukau

damas dėl ligos. Mrsi Anna Bitinas, 
3958 W. lllth St. Beverly 0005.

, , . TĖMYKIT . ;
t Kurie turite nuosavybe namą, lo

tą., ūke, bild kur Jungtinėse Vąlsti- 
Nilw. CeDter, JU.. Ji. Mockus jįjjf < »’

Tel. Milės Čenter 199 W. j ;JM^Skaj. <ąrba
_ angliškai.. Taipgi^skohnam '^pinigus 

ir perkam < > morgųčius NAMON
FINANCE . CORPu* 6757 ,S>, Western 
Avė.. Chicago. Biznis {steigtas 1919 
metius...... ...........a

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

<. REIKALINGAS patyręs dekoruo-1 
tpjas—Darbas pastovus $1.00 i va-j 
landą. Atsišaukite po 6 <vakare.

7923 K (‘nton Avė.,

REIKALINGAS ŽMOGUS aut j 
farmos nepijokas, mokėsiu $15.00 
mėnesiui visą, metą. Atsišaukite;, 
Mrs. W. Weluši R. R. 4, Box 127, 

Dowagiac, Mich.

> Reikia vyro Ar Motors kei- 
ksų kepėjui pagėlbininku.

11749 So. Michigan Avenue 
Lawnicki. /.

Ūkiai Pardarimai

7 Â
dwardas

. . -I1'

»“■■'i? ' įZuz:'''^. ',o te-yais Cilkaitę, supu Kpns.tanfą, marčią, Marijoną ir sūnų 
Edįhonkl ir jiiarČiy Alddny ir jaiig kitlį giminių, o Lie^ 
tujoje—2 seferis,.., v 4 į. ' l.-v. 1 '
v> ^^ašaryolaš rUiidasi LacliaVTčiduš-4 koplyčioje,

ya
uyėš įvyiks. ^ęlyirtadiMh pugšeip Ž įlęniį, 2 
jįeįtį iš^ ^acii^vičj^uš kbįjlyčioš, o iš teii buš nu-

Visi ą. a. įdwąręlb. Joįię .čeję,ųl|’d gipiįiįęs, draugai ir 
bnzjštam) ešąL nuoširdžiąi, kviečiam,! /ifelyvaiiti laįdo- 
tdvėse ir suleildi jam pdsfcutihĮ pat'di’faaviiii^ iV atsi- 
sveikinįiną». J/,b

Mbieris, 2 Šuiiįs, 2 Marčios ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja Ldid. Direktorius Lacliavičius 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515. . -t

<" •< s-. V -H ■ y. į•lht’xA

rLV.nUvi.1 u e.paskutinį pataniavirhiį ir alsi-
I

Lumt).............. a.,.. $6.00
Minė Riih......... . 5.75

.......................
Nut ........................ 6.00
Scbeeiiiiigš -tVx-r-r-vi 4.75

t. J PIRKIT DABAR!! 1
’ KAINOS EINA - AUKŠTYN
PRISTATYMAS mieste ir

< PRIEMIESČIUOSE ,. .
Tfcl. ARDMORE 6975

REIKALINGAS patyręs Shearme- 
nąs dirbti ant No. 3 Shear. Mokes
tis $5.00 dienai ir pagelbininkas 
dirbti i sėrap Iron ■ yardą. Atsišau
kite WARSHAWSKY and CO.

1920 South State Street

^'usitąl ĮnįlĮ-'urnpnts ~

r? M.,i 914 West,,Maxwellį 
Sublokai j,. vąkarųsH , , .
ftfąžaą trap drmųi įrengimas $22.50 
$125. nąująs Mąrpn Trompitas $65.^n 
$125 s Stygų .Basas $75.1
$99 Trombonas, sų keisu^.,* j:— 
$18, Smuikas su jĮeisu,. Šmicas $6.50 
$8<50 ?Nąiiių^?<Ųjt^s fuž Ah..

-.JSHOP r
.......
,nųQ\Jląlsted St

.00
>ą^ <P4i).OO

sų keisų^.,* $35.00 
$18, SmujKąs su. keisiu. Šmicas $6.50 
$8M Nąųją^.ęjt^s fuž $3.50 

lOąO instrumentu pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

iznio

< PARDAVIMŲ! 80 AKRU FARM A 
su gyvuliais ii* visais padargais. 
Priežastis—našlyste. Petronėlė An
tanaitis, . R. 2, Rhinclander, Wis.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stęren

. MĄX KOHN—turim ruąišką, tur
kišką tabaką. Pypkeą, cigaretes, • ici-

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

Juozapas... Ažukas
Aš . turiu advokatą, dėl visokių 

reikalų.Duodu informacijas tak- 
sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos 'su., savo, rendaunin- 
kais. Musų, ištaigą jums pagelbės 
viršminėtais reikalais.

i .,. . . atstovaują*., i ,.,,

Ppcahontąs Miue .Jiun. .... ton. $7.45 
75.% i.Ųpįrs'e Įręgųhąriai-, ,$8A0... vertės 
Pocahpnta^—Lump arEgg tpn. $8.75 
j;' u ,^Reguliariai $11.00 vertes.
GėŲąii^osu ■'
?, Indiaha MjneRuri ....... ton. $5.40
Indianą, Ųiimp ąr Egg,tgn. $5.75

Rpįyhe ir, svoris garantuota.
v < G^it^s pristatymas visur, 

DYKAI—40c grosęriais ir prekėmis
j D.Lau kiekvienu tonui \ \

ŠUPEp CįOAL , COMPANY,
. : 10 S. ,La Šalie Šfe’et

Deairborn 0264-0258.

Gėlės vy Myjinpems-rVestuvėms 
—Bankietąbiš—Ųąidptuvems—

,.ąv l’in>Be...I.AEAVEiTE 5S00

LOVEIKIS
• '*!.* • • 4

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
• / Gėlės yęstuvęm§,; ^Jąnkietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsjed Street 

Tel. BOULEVARD 7314 » ■ • .. *

vimas
Vl'OĮIERMZUORii'. SAVO NAMUS 
, Sjįl NAUJAIS PLUJ1BINGAIS. 
Ųąbai, mažąą j mokėjimas—24 mėne- 
,$ipi išmokėti; jei reikalinga—geras 
dalbas ir. medžiaga garantuotu. Kai- 
nąi įnustątyti ir dėl informąęijų šau
kit Į)rex01, 1800 dipnos laiku ar va
kare. Uyde Parį 9128. ...

FurnitureJt, Rpuks 
hiUdaiMtilS: .

RJUS 19Š7, viskio didžio ,jbu Coil 
■Baksąis ir sipkom.c < Taipgi Storų 
pkčeriiis de) bile kurio, biziųo; iškai
tant , svarstykles« .^rfegisterfųąįr ice 

ty.ittĮĮoKjimo. 
riegų pirksi-

CALumet 5269.

te kitur.
________~ r-y-

■ ' 1915 SUį STATE STREET

() i:936j>ORp TRTOK SEDAN.
Prlvatiškas savirnnkas paaukoja už 
.$10,0 ęash. 3251 West Chicago Avė., 
pirmas aukštas užpakaly.

b ‘ t t ' -X • ■ . ’.....y ‘~---- 7--- '--- - 
. ęHEVRQLET vėliausią 1935 se- 

dan, ge'iaųsiame stovyje,, garantuo
tas-—mechaniškai kaip naujas. Pa
aukauja Finansavimo ' kompanija, 
tiktai už ‘‘SSSO.OO ant išmokėjimo.

3138 Clybourn Avenuė, 
arti Belmorit ir Westem Avenue.

PROPERTYiiOWKEkS AS8OCIA- 
TIONj, oęnBRlpGETOR^ 

3303 So...Lituanica Avenue 
Pouleyard 845Q jj 

(Atdara nuo 1Q -ryto iki 9 vak.)
I ■■■ ................. "*>

HVO

■... '-‘ft •• t: a
PAŠAUKIT MUS TUOJAU ’ ; v <fg., i
CANAL 8500

Prieinamos.’ j 
mųs duodame . gdrą nuo
laidu. '

Ai



Likvidavo nesusipratimą su 
federale valdžia

Illinois valstijos pensijų de
partamentas vakar pradėjo siun 
tinėti pensijų čekius seneliams 
už rugpiučio ir rugsėjo mėne
sius. •

Likvidavusi ginčą su federale 
valdžia, kuri parūpina pusę pi
nigų pensijoms, bet buvo atsi
sakiusi. tai : padaryti, vaktija 
vėl gavo pinigų iš Washingto- 
ho. Federale valdžia buvo, su
stojusi mokėjimus, pareikšda
ma, kad tol jų neatnaujins, kol 
valstija nesutvarkys pensijų ad
ministracijos, kad ji tvarkingai 
ir teisingai veiktų.

Kai valstija išpildė valdžios 
reikalavimus, tai ji gavo suvirs

;2 milionus dolerių rugpiučio ir 
!rugsėjo men. pensijoms. Prie 
to pridėjusi kiią tokią sumą, 
valstija tuojau ėmė siuntinėti 
čekius seneliams.

Pensijas imančių senelių 
Cook apskrityje yra 36,000. Jie 
kas mėnesį gauna, vidutiniai, 
po $20.88. Maximum pensija 
yra $30 menesiui.

Parke rado nušautą 
žmogų

Washington Parke, prie Got- 
tage Grove ir 55th Street, po
licija rado negyvą, apie 37 me
lų amžiaus žmogų. Atrodo, kad 
jis buvo nušautas ir apiplėš
tas. : ■ ■

Joniškiečiai-Žaga- 
riečiai Neteko 
Gerojo Edvardo!

Joniškiečių L. K. Kliubas ir 
žagariečių draugiškas kliubas 
liūdi netekę savo nario ypatoj 
Edvardo Chepulio.

šių kliubų nepraėjo nei vie
na gegužinė, nei vienas paren
gimas, kad. neatsilankytų Ed
vardas ir Suz.ana Chepuliai ir 
neparemtų. Tai buvo tikros 
simpatikos ir gero velijantis 
draugas, nežiūrint jo darbuo-’ 
tės plačiai visuomenei. • Buvo 
karštas , idealistas, ; Chicagos 
Tautiškų kapinių kūrėjas. Ža- 
gariečiai-Joniškiečiai miylimo 
Edvardo Chepulio šeimai reiš- 

Ikia gilią užuojautą.
R. šiliukas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
......  j ———————I—

Miestas šiandien
. e

pradės venerinių
ligų egzaminaci jas

1 ..

Nori padaryti visos Chicagos
ligonių cenzą A

Apie mėnesį laiko atgal mies
tas pradėjo • siuntinėti gyvento
jams laiškus, užklausdamas, ar 
jie sutinka pasiduoti venerinių 
ligų egzaminaci j ai. Laiškai bu
vo “slapti,” tai yra, miestas ne
reikalavo gyventojo parašę.

Laiškų išsiuntinėta milionas. 
šimtas, tūkstančių jau .sugrįžo, 
ir iš to skiačiauš tik penki tūks
tančiai nesutiko pasiduoti ėgza- 
minacijai. Iš to miesto sveika
tos departamentas sprendžia, 
kad didžiuma gyventojų prita-

na sumanymui, ir šiandien pra
dės egzamina'cijų darbą.

Procedūra yra sekama. Gy
ventojas privalo nueiti (jei no
ri egzaminacijos) pas savo šei
mynini gydytoją, kuris paims 
iš jo rankos apie pusę uncijos 
kraujo, ir tą kraują pasiųs 
miesto laboratorijai, kuri pada
rys analizę. Analizas parodys, 
ar žmogus turi sifilį, ar ne. 
“Neigiamas55 (nega'ti've) anali
ze rezultatas parodo, kad ligos 
nėra, “teigiamas” (positive) — 
kad yra.

Tas analizas gyventojui nie
ko nekainuos.

Antilopes Chicagos 
Žvėrynui

Chicagos Brookfield žvery- 
nan iš Wyoming valstijos lėk
tuvu atgabenta keturios jaunos 
antilopes.

Rado Kirviu 
Užkapotos 60 Metų 
Motinos Lavona %

Kruvinu darbu įtariamas 
28 metų sūnūs.

Skiepe, ties 2325 West Sit- 
perior avenue, kaimynai vakar 
rado kirviu užkapotą, negyvą 
60 metų moteriškę, Mary Ste- 
fanik. Kūnas gulėjo klane krau
jo.

Kaimynai pasakoja, kad nu
žudytoji trumpą laiką prieš kū
no atradimą turėjo didelį gin
čą su savo 28 metų sunumi, 
Richard Stefanik. , Jisai yra 
dingęs ir policija spėja, kad jis 
savo motiną nužudė. Policija 
paleista po visą miestą jo da
bar ieško.

Trečiadienis, rūgs. 1, 1937

J........ . rr^i
LIEPOS IR
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

' NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

Garsinkitės “N-nose”PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
~ -        —■........................................................................ ....................................................—    ■— .  . 1 "■

vii

SUIMINĖJA PROSTITUTES RYTUOSE — Paveiks
las parodo busan lipančias prostitutes, kurios fedcralįai 
agentai suėmė Philadelphia, Pa. Jos gabenamos į kalė
jimą, . Trcntonc, N. J. Agentai padare visą eilę areštų Phi- 
ladephijoje, Wilmingtone, Del., ir Atlantic City, N. J.

". '' >>•&:; ■ '

•' i<UR?GENGST ĖRIŲ; AUK A KRITO laražas ties 4808 Washington Boulevard

Ghičhgojė, kur gengštėriau vakar nušovė chicagictį John Sullivan, 41 m. Sullivan žu- 
j;';. Z .'';-.?-'-. ■ j-/. ■ . . ' . ' ■ ■ ’ ’•• • '■ j.

vb už bandymą konkuruoti sti gengsteriais, kontroliuojanbiais “slot” mašinas.

NUSIŠOVĖ — Buvęs Chicagos municipalis 1 teisėjas 
.Ilovvarjl Ilayes, kuris nusišovė alinėje, ties 43 N. La Sal- 
le Street. Koręnerio džiurė' nusprendė, kad “laikinai 
neteko lygsvaros.” Nusižudymo priežastis buvusi finan
sinė. . • ■

PIRKĖJAS — Izzie Nabedrick, iš Muscatine, Iowa, 
liūdnai apžiūrinėja “stebuklingą” aparatą “pinigų gami
nimui”, kurį jis nusipirko Chicagoje. Žinoma, aparatas 
nedirbo.

O®

NETEKO VYRO — Mrs. 
John Sullivan, chicagietė, 
kurios vyrų nušovė Chica- 
gos gengsteriai, kontroliuo-

Z. . į

ją “slot” mašinų, raketą., ;

TŪKSTANTĮ MYLIŲ DVIRAČIU — William C. Bai- 
ley, 84 mteų senelis susiveržė diržę, užsilipo ant dviračio 
ir pradėjo 1,028 mylių kelionę iš Chicagos į tėviškę Un- 
derhill, Vermont. Jis lankėsi pas draugus ir gimines Chi- 
cagoje nuo liepos 8 d. Atvyko taipgi su,-dviračiu, padary
damas kelionę į 18.dienų. Acme Photo

&&iii

POLICIJOS “SVEČIAS” — šis mažas berniukas bu
vo atrastas beklaidžiojęs prie 18th ir Wabash avenue. 
jis negalėjo pasakyti nei savo pavardės, nei kur gyve
na. Per vieną naktį buvo policijos “svečias”. Vakar kū
dikio tėvai atsišaukė. i

PARDAVĖJAI — Chicagiečiai Louis Sigel ir Louis 
Cohen, kurie pardavė Nabedrick’ui “stebuklingą” mašiną 
pinigų gaminimui. Abu buvo suimti ir patraukti teis
man.




