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Rusai pasiekė tolumo 
rekordą

t................—111i

Buvo pasiekę San Diego, bet migla priver 
te gryšti ir nusileisti ganykloj prie San Ja 

cinto, Cal. Sumušė tolumo rekordą.
SAN JACINTO, Cal., liepos 

14/.— Trys pavargę, bet link
smi Rusijos lakūnai, sumušę 
visus tolimo be sustojimo skri
dimo rekordus, nusileido šian
die ganykloj netoli šio kalnų 
miestelio. Jie perskrido 6,668 
mylias — iš Maskvos per šiau
rinį ašigalį.

Jie išskrido iš Maskvos- 7-:34 
vai. vakare sekmadieny (Chi- 
cagos laiku), o nusileido gi čia, 
už 3 mylių nuo miestelio, 9:30 
vai. ryte šiandie (Chicagos 
laiku).

Lakūnai buvo pasiekę San 
Diego, Cal., kur išskraidžioję 
virš miesto apie porą valandų, 
bet dėl miglos negalėdami ra
sti vietos nutūpti, turėjo gry
šti atįal, ieškoti kiek patoges
nės vietos • nusileisti. Skristi 
dar toliau į pietus jie nebega
lėjo, nes būtį patekę { Mek
siką, o jie norėję Jjį. nusileisti 
Jungt. Valstijose/ r*"*--•“

Apžiūrėję savo lėktuvą, la
kūnai rado, kad jie dar turė
jo užtektinai gasolino ilgam 
skridimui. Nusileidžiant nely
gioj ganykloj lėktuvas nė kiek 
nenukentėjo, išėmus sulenktą 
gasolino pervadą.

Rusijos lakūnai toli ' pralen
kė rekordą franeuzų lakūnų 
Paul Codos ir MaUrice Rossi, 
kurie 1933 m. be sustojimo-nu
skrido 5,657 mylias — iš New 
Yorko į Syriją. /

Padariusiais naujo tolumo 
rekordą Rusijos lakūnais bu
vo Michail Gromov, jo pava
duotojas Andrei B. Jumašev 
ir navigatorius Sergei Danilin. 
Jie išbuvo ore 62 vai. ir 30 
min.

Nusileidę ganykloj prie ma
žo miestelio, lakūnai negalėjo 
susikalbėti su subėgusiais jų 
pažiūrėti žmonėmis, nes jie ne
mokėjo angliškai, o nė vienas 
iš publikos nemokėjo rusiškai. 
Atsirado ir vienas rusas, bet 
ir tasis, ilgai, gyvenęs tarp sve
timųjų, savo gimtąją kalbą bu
vo veik visai .užmiršęs.

Veikiai atskrido armijos la
kūnai iš 25 m. . atstume nuo 
esančio March . < aviacijos lau
ko, kurie tuojaus pasiėmė glo
boti svečius lakūnus ir nusi
vežė juos į karininkų kliubą, 
kur jie išsimaudė ir užkam 
do.

Atskridę Rusijos lakūnai 
keistai išrodė šiltosios Califor- 
nijos gyventojams, nes visi jię 
buvo apsirėdę šiltais kailiniais, 
kurie jiems buvo labai reika
lingi skrendant per šiaurinį 
ašigalį ir didelėse augštumose. 
Karininkai tuojaus parūpino 
rusams vėsius vasarinius rū
bus. - « /

Rusijos generalinis konsulas 
San Francisco Gregory Gohk- 
man jau pirmiau samdytu lėk
tuvu buvo išskridęs ieškoti la
kūnų, bet kada jis juos sura
do, tai lakūnai jau? buvo March 
karininkų kliube. Tik jam at
vykus pasisekė su.jakunais ge
riau -susikalbėti ir, gauti iš jų 
tikslesnių žinių. -

Lakūnai sakosi didelio var
go visoje kelionėje neturėję. 
Tik pasiekus San Frančisco jie 
pateko į tirštą miglą, dėlei ku
rios 
San 
les, 
virš 
taip kad turėjo gryšti atgal ir 
ieškoti vietos kur nėra miglų. 
Apie March airportą /ie ne
turėję jokių žinių, todėl jo ir 
neieškoję. Jie džiaugiasi nusta
tę naują tolumo rekordą ir 
ypač, kad jiems pasisekė lai
mingai nusileisti, nė kiek ne
sudaužius savo lėktuvo.

(San Jacinto, kur Rusijos 
lakūnai nusileido, yra už 40 
mylių į šiaurryčius nuo San 
Diego).

Rusų lėktuvas buvo paliktas 
ganykloj po sargyba, nes bus 
paimti iš jo barografai ir pa
siųsti į Wėshingtoną oficialiai 
užtvirtinti jų tolumo rekor-

TENISISČIŲ KARALIENĖ IEŠKO DIVORSO — 
Mrs. Helen Wills Moody, garsiausia Amerikos teniso lo
šėja, kuri šią. savaitę apsigyveno /‘dfyorsų sostinėje” 
Renę, Nevądoje, ir užvedė divorso bylą/Ji skiriasi nuo 
Meęjerięk *1&oody (kįjrčj); San Frąnefeo,^CstHforiiia,' 
brokerio, už kurio ištekėjo 1929 metais.*Divorso prie
žastis nežinomą.

jie negalėjo nusileisti ne 
Francisco, nė Los Ange- 

nėgi, pagalios, San Diego, 
kurių jie ilgai skraidžiojo,

Anglija pardavė Ja
ponijai šiaurinę 

Chiniją?
Japonija briaujasi Chinijon tik 

su Anglijos pritarimu, sako 
chiniečiai.

Chinijoje, 'kuriuose dalyvauja 
ir diplomatiniai atstovai, su
sirėmimai t rbėnt laikinai apsi
stojo ir japonų kareiviai pra
dėjo trauktis iš tų vietų, ku
riose susirėmimai ištiko**

Francija Bastilijos 
dieną parodė milita- 

rinę galybę

Vokietija siunčia 
ginklus ir karei
vius sukilėliams

naują Manchukuo

gabenami su4 Jokiu 
kad geležinkeliai

Kiek žinoma, chiniečiai grie
žtai spiriasi prieš japonų rei
kalavimus ir iš savo pusės rei
kalauja Jappnijos kareivių at
sitraukimo nuo Peiping 
didelės dalies šiaurinės 
jos.

ir iš
Chini-

LONDONAS, liepos 14.— 
Manchester Guardian diploma
tinis korespondentas rašo, kad 
po priedanga iškilmingų pri
žadų ir begalinių diplomatinių 
svarstymų, Vokietija su dide
liu paskubumu vykina inter
venciją Ispanijoje ir dabar yra 
paruošus planus dar didesnei 
intervencijai, . dar didesniam 
rėmimui Ispanijos sukilėlių.

Korespondentas nuodugniai 
pažymi didumą Vokietijos in
tervencijos ir kaip ji yra vy
kinama.

Pasak to korespondento, Vo
kietijos technikai ir lakūnai, 
prisidengę juristais ir sporti
ninkais, ištisa virtine vyko iš 
Hamburgo į Ispaniją birželio 
ir per pirmas dvi savaites lie
pos. mėnesių. Iš Hamburgo 
taipjau buvo siunčiamas dide
lis kiekis amunicijos ir gink
lų ir tam tikslui buvo "rezer
vuota didelė dalis dokų. Siun
čiami tankai, priešlėktuvinės 
kanuolės) lėktuvai, sunkioji ar
tilerija ir visokiausia amunici
ja., Tį karo reikmenų sukro- 
vimui, iki. laivas juos paims, 
yra naudojami keli triobėsiai.

Keli milionai šovinių buvo 
išsiųsta iš Hamburgo pradžioj 
šių metų. .Bal. 9 d. neva danų 
laivas, kurio vardo betgi nėra 
sąraše Danijos laivų, išplaukė 
su dideliu siuntiniu lėktuvų ir 
tankų. Geg. 9 d. kitas didelis 
siuntinys .ginklų ir amunici
jos tapo pasiųstas. 15 Vokie
tijos žvejų laivų liko apgink
luoti kanUolėmis ir iš Hambur
go xišplaukė į Ispaniją.

Bet to Vokietijos atviro gin
klavimo Ispanijos * sukilėlių 
“nemato” neutraliteto komite
tas ir jo žvalgai. Komiteto na
riai visaip tikrina, kad jie ne
suradę jokių laužymų neutra
liteto sutarties, kurią pasirašė 
Vokietija ir 26', kitos Europos 
valstybės.

Daugelis Vokietijos laivų 
galbūt išsisuko patroliaus lai
vų, pakeisdami savo vardus ir 
iškeldami vėliavas mažųjų Pie
tų Amerikos valstybių, kurios 
nėra prisidėjusios prie neutra
liteto ir kurių laivų patroliaus 
laivai neturi teisės stabdyti.

Staigiai nuo širdies ligos mirė demokratų 
vadas senate

\« _____________________ i ; i ’

WASHINGTON, liepos 14.— didžiausia energija ir taktišku- 
Vienas savo bute staigiai nuo 
širdies ligos mirė senatorius 
Joseph Taylor Robinson, de
mokratų vadas senate. Mirė 
sulaukęs 64 metų amžiaus.

Vakare jis turėjo pasitarimą 
su kitais senatoriais dėl augš
čiausiojo teismo reformavimo 
biliaus ir nuėjo gulti. Bute jis 
buvo vienas, nes jo žmona bu
vo išvažiavusi į Little Rock, 
Ark., iš kur jis yra kilęs.

Kaip spėja gydytojai, apie 
3 vai. naktį jis pabudo nuo 
skausmų ir šiaip taip nuslinko 
į maudynę, kur pargriuvo ant 
grindų ir veik vietoj mirė. Jį 
rado negyvą atėjusi 8 vai. ry
to tarnaitė.

v Kaip v tik-5 sužinojo * apie jo 
mirtį kongresas, abu butai tuo 
jaus nutraukė- posėdį.- Jis bus 
pašarvotas senate, o paskui 
kūnas bus išvežtas į Little 
Rock, Ark., palaidojimui. Lai
dotuvės bus ateinantį sekma
dienį.

Velionis buvo senato nariu 
iš Arkansas nuo 1913 m. Per 
15 metų jis buvo demokratų 
vadas, išpradžių mažumos,, o 
paskui ir daugumos. Nors bu
vo gana konservatyvaus nusi
statymo, jis ištikimai tarnavo 
prezidentui Rooseveltui ir su

mu jis gynė prezidento siūlo
mas reformas.

Pastaruoju laiku jis vedė 
atkaklią kovą už reformavimą 
augščiausiojo teismo, kuri rei
kalavo didelės energijos ir iš
tvermės, dėlei ko jis pastaruo
ju laiku jautėsi labai pavar
gęs ir persidirbęs.

Buvo tikimąsi, kad pravedus 
tą bilių, jis tuojaus bus paskir
tas augščiausiojo teismo teisė
ju, vieton pasitraukiančio tei
sėjo Va n Devanter. Tečiaus 
tos valandos 
laukti.

Senatorius 
ko, kad dėlei 

teismo

jam neteko su-

Dr. Copeland 
aistrų, kurias 
reformavimo 

liūs, mirties gali susilaukti' ir 
l0"}krii kiti senatoriai. ■—*— 

Prezidentas Rooseveltas iš
reiškė didelį gailestį dėlei sa
vo draugo mirties ir ypač ap
gailavo, kad negalės dalyvauti 
jo laidotuvėse, kuriose prezi
dentą atstovaus vice-prezideli
tas G ar nėr.

Kokis dabar bus likimas tei
smo reformavimo biliaus, yra 
neaišku. Spėjama, kad kongre
sas galbūt nutrauks posėdžius 
visam vasaros laikui ir susi
rinks tik sausio mėnesį.

sa-
su- 
bi-

AUDRA IR PERKŪNIJA KĖ
DAINIŲ APYLINKĖSE PA
DARĖ NEMAŽA NUOSTOLIŲ

Didelis gaisras Kai 
šiadoryse

■ _________________t

KANSAS CITY, Mo 
14. — Gaisras sunaikino tris, 
triobėsius industriniame dis- 
trikte. Ketvirtas triobėsis irgi 
labai nukentėjo nuo ugnies. 
Nuostoliai siekia $100,000. 5 
ugniagesiai lengvai sužeisti.

liepos
Ugnis padarė 100,000 

nuostolių.
litų KĖDAINIAI, birž. 26.—Va

kar audra ir perkūnija dau
giau palietė Kėdainių, Šėtos ir 
Panevėžio apylinkes. Vietomis 
audra išvartė medžius ir iš
guldė javus, šitos miestelio 
apylinkėse keliose vietose tren
kė perkūnijos. Buvo matyti 
net gaisrų. Kol kas gautomis 
žiniomis toje apylinkėje ras
tas perkūno užmuštas Navic
kas.

PEIPING, liepos 14. — Ja
ponija visu paskubumu ruo
šiasi karui su Chinija tikslu 
atplėšti šiaurinę Chinija ir, iš 
jos sukurti 
valstybę.

Kareiviai 
paskubumu,
nebespėja juos priveržti ir dau
gelis jų yra priversti ilgą ke
lią eiti pėsti. į 5

Chiniečiai yra įsitikinę, kad 
Anglija, pamokinta Ethiopijos 
ir Ispanijos įvykių, yra parda
vusi Chiniją Japonijai.

Jų nuomone, tokis japonų 
ruošimasis karui ir . koncentra
vimas Japonijos kariuomenės 
šiaurinėje Chinijoje butų ne
galimas be pritarimo Anglijos, 
ypač šiuo laiku, kada Japoni
ja ieško didelės paskolos An
glijoje vykinimui savo penkių 
metų ginklavimos ir ekonomi
nio programo.

Tai reiškia, mano chiniečiai, 
Anglija atplaidoja Japonijos 
rankas šiaurinėj 
paskui galėtų 
taikos derybose 
Japonijai didelę
Japonija prisižadės 
šiaurinę Chiniją. Bet Anglija 
nenori suteikti paskolą Chini- 
jai, kada toji jos prašo lygiai 
tam pačiam tikslui.
•Japonijos ir Chinijos vadai 

1 tariasi.
Prasidėjus svarbiems pasi

tarimams tarp Chinijos ir Ja
ponijos karo vadų šiaurinėje

KAUNAS. — Kaišiadorių 
korespondentas telefonu pra
nešė apie didelį gaisrą. Vakar 
vakare * apie' 21 vai. užsidegė 
Zilberkveido gyvenamasis na
mas. Ugnis tuoj persimetė į 
gazuotų vandenų dirbtuvės ir 
alaus pilstytuvės pastatas, ku
rie taip pat bematant pasken
do ugnyje. Paskui nepaprastai 
greitai užsidegė ir alaus san
dėlis. Bematant degė visi trys 
pastatai. Vietos geležinkelių ir 
šauliai ugniagesiai dėjo visas 
pastangas gaisrą užgesinti, bet 
turėjo kviestis į talką Žiež
marių ugniagesius. Labai greit 
atvyko. Žiežmarių, o po kiek 
laiko ir Žaslių Ugniagesiai. Vi
sų ugniagesių ir organizaci- 
zuotos vietos visuomenės- pa
stangomis gaisras po dviejų 
valandų buvo sustabdytas. Nuo
stolių padaryta apie Lt. 100,- 
Q00. Gaisro priežastis tiksliai 
nenustatyta, bet manoma, kad 
jis kilo dėl neatsargaus elge
sio su ugnimi. Laimė, kad bu
vo ramus oras; jei butų bu-

Kaišia- 
kas Ii-

BLASDELL, N. i Y., litepos 
14. — Lakūnas Merrill K. Rid- 
dick mažu lėktuvu išskrido 35,- 
000 mylių “hobo” kelionėn, į 
Bombay, Indijoj. >.

PARYŽIUS, liepos 14. — 
Švenčiant Bastilijos dieną 
Franci j a suruošė didžiausį mi- 
litarinį paradą, p’arodymtfi sa
vo karinės galybės. .

Peržvalgos pakopoj šalę pre
zidento Lebrun stovėjo Rumu
nijos karalius, Morocco sulto
nas, Jugoslavijos ir Rumuni
jos armijų komanduoto jai ir 
daugelio šalių diplomatai ir 
militariniai atašė.

Vakar įvyko ir daugelis su-* 
sirėmimų tarp komunistų ir fa
šistų.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Chinijoj, kad 
tarpininkauti 
ir prižadėti 

^paskolą, jei 
išvystyti

statybos ' ekspertams 
budus sumažinti nUo-

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

TELEFONAS CANAL 8500

sukeisti sugriuvus 
mokyklos sienai.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31x diena Naujienų 
Raštine bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

NUSINUODIJO SKARDI-
H NINKAS.

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

vęs vėjas, kažin ar iš 
dorių / miestelio bebūtų 
kę.

M®0*.

RAGINE, Wis., liepos 14.— 
Barzdaskutis Joseph Uminski, 
49 m., pilnoje žmonių . gatvėje 
nušoVė savo buvusią žmoną 
Clara, 43 m., su kuria jis bu
vo persiskyręs, ir tada pats nu
sišovė.

Anglijos manevrai
________ '

LONDONAS, liepos 14. — 
Tuo pačiu laiku, kai Anglija 
paruošė naują Ispanijos neu
traliteto išlaikymo projektą ir 
jį patiekė užinteresuotoms val
stybėms, ji taipjau pradėjo ir 

tekaV 5:27, leidžiasi didžiausius armijos ir ' karo 
laivyno manevrus.

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

Tarpais galbūt lietus su per
kūnija, biskį karščiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 85°.

Saulė

PITTSFIELD, Ilk, liepos 14. 
-t Suimtas kunigas C. E. New- 
ton, 51 m., kuris yra įtarimas 
nužudęs savo buvusią parapi- 
jOrię Mrs. Dennis Kelly, 45 m., 
kurios lavonas liko išgriebtas 
iš Mississippi upės.

•' y , ' , , '

LOGANSPORT, Ind., liepoj 
14. — Arthur Lūše, 33 metų, 
WPA darbininkas, tėvas 4 vai
kų,- liko užmuštąs_Jr—du-kiti 
darbininkai 
griaunamos

KĖDAINIAI. — Dėl nesugy- 
venimo su . žmona ir pairusių 
dirksnių nusinuodijo vienas ge
riausių vietos meisterių skar
dininkas A. Rančeliauskas, 54- 
metų amžiais.

Jis išgėrė drhskos rukšties 
ir kęsdamas didelius skaus
mus buvo nugabentas į ligo
ninę, kur tuojau mirė.

MADRIDAS, liepos 14. -- 
Lojalistų p^^tfiS ofensyvas 
nepasiliUuja ir lojalistai vėl pa
ėjo į priekį į vakarus nuo Ma
drido.

VVASHINGTON, liepos 14.— 
Prezidentas Rooseveltas įsakė 
valdžios 
surasti 
mas.
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Svečių Clevelande.
dienų švenčių proga, 

:1., Clevelande lankėsi 
iš labai toliriių kolo- 

stengesi aplankyt
Lietuvitį DUržel

NORIU 
GERMAN

fonai:
CehtraI 7464

matėsi sYe- 
koionijtį, kairi 
Detroito, Ak-

Kiti Lietuviai Daktarai

vakaro iš W.H.F.C. stoties ^1420 K.)

NewYork Central 
tos Clevelando ir <

■ , mu -nas Vietini «8enW 
tormaeijn kiaute X>as

Jonas Alekna jau baigia pa
sveikti, ir už kelių savaičių ža
da vėl grįžti į darbą. Linkiu 
Jonui kuo greičiausiai pasveik
ti ir geros sveikatos ateityje

y/SMĮTYV 
/ OF VOUR '

OSĘPH J; GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 SOUTH ASHLAND AVENtlE 
kės. 6515 So. ltockwel| Si. 

Telephonė: Republic 9723

DR. L E. MAKARAS
10758,S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, t L, L. 
Ibi. PUtUtAN 1103-8211

nuo 2—4 ir tfdo 6—8 vai. vakaro 
' ■ Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
'• ‘ ■ Yajdndoą—9—iO A> ,M.

_____Nędęlioj pagal sutarti.

J. šlihfeus 
kanas su šei- 

Akrono buvo didelis 
svečių. Ąkrdiib 198 

prisidėjusi prie

605-07 So. Herinitage Avė.
4 47 .»k"^Fairfifeia J A vėlinė 

Tel. tAfAYETTE 0727

.yra stimuliuojanti 
gaivinanti pagalba ge 

gycnimųi,.. mokslįškai su

Mokslą jis jau baigė, bet 
Įtikinki prkktlkuoja, rodos, 
vienoj St. Louis ligoninėje.

YOUNGSTOWN, Ohio. — 
— Laike didžiulio pliėiio Strei
ko kilo mūšis tarp policijos ir 
darbininkų. Policija areštavo 
ir apkaltino hpie ęĮil Šimtus 
dūtbihiiikiį rteūšUį kėlimu.

•' Streiko Frdhiė
WAitilF.Sj, Ohio 

siti grand jury, t 
HarnitavimŪ; * klit 
plieno streiko vadaihs

laivtĮ

N ate

bhone Hemlock 2061
DU. JOSEPH KELLA 

bteNTISTĄS
6558 So. Western Avė.
' Valandos nuo $ iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 y. valę; Trečiadieųiais ir 

Šekmądieniais susitarus 
Ofisas ik RkzibfeNciJĄ

4300 Sd.. Fairfięld
’fel. Lafayėtie 801d

Iš federalės valdžios 
pinigų potvynių prašalinimo 
reikalams, Ohio valstija gaus 
apie šešis milionus dolerių. Tie 
pinigai skiriami statymui uo
stų ir upių krantų sutvarky
mui. Jeigu pinigai bus tvar
kingai vartojami, tai projek
tai suteiks darbo tūkstančiams 
darbininkų. Bet jeigu pinigai 
paklius į nešvarių politikierių 
rankas, tai mažai iš jų bus 
naudos. Mes matome kaip dau-

gelyj vietų plhig^i yra (ŪėHk- 
šliai išėikvbjariii. IPraleidžiamd 
milionai dolerių prie labai ma
žų darbų.

Policijos Akadeiiujh.
Clevelando miesto policijos 

įstaigos pradeda pHsivįHtl kitų 
irlibstiį policisttis. čia bdvo ati
daryta akademija naujai pri-r 
imtus policistus mokinti. Kiek
vienas naiijas policisias turės 
lahkyti tą Akademiją per tris 
Jįenesius ii* šiek tiek Šti savo 
žrbu apsirasti H* siteipažin-

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ii- nuo U iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą 

Ofiąo Tel.: Boulevanl 7820 
Namų Tel.: Prosfcect 1930

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22rid Street 
, Valandos: nuo i—3 ir z'—8 
Seredomis ir hedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Pas pp. Karpuskus, Melrose 
avenue, lankėsi svečiai iš Pitts- 
burgho, pp. Kirstukai. Mat, 
pp. Karpuskai seniau gyveno 
Pittsburghe ir .ten paliko daug 
gerų draugų.

Daug

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lbwe Avė. Tel. Yardš 251b

Perdaug Inspektorių
Kaip atrodo, tai prie svai

ginančių gėrimų įstaigų in
spekcijos politikieriai privarė 
perviršį darbininkų. Iš viso te
reikia apie trisdešimts, o da
bar viso jau dirba apie šim- 

I tas penkiasdešimts. Reiškia, 
\politiški bosai suteikė daug 

darbų savo pasekėjams, kurie 
net ir kyšių nori, taip kaip bu
vo prohibicijos laikais. Gerąi, 
didelis* skaičius žmonių gauna 
darbus, bet bereikalingas dar
bininkų perviršis daro 
dą kitiems žmonėms.

šeši milionai.

Pittsburghiečiai, Detroitiečiai, Akroniečiai,ir ki 
ti svečiai Clevelande; — Sveiksta J; Alekna 
—Perdaug svaiginančių gėrimų inspekto

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
nietuš kaibo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

; , Ofisas ir Labęratorija;
10Š4 W. 18th St., netoli Mdlrgan St. 

Valandos Hilo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 , vaį. vakaro

; Tel. Cąna]
Rezidencijos

Sųpėrior 9454 a

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valahdęsi
Nup 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo JO įjd 12
Rėz. Tcleph’one PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš — -
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja 30 metų
ReumatizniaS r. ir širdis Ligos 

' . jo Specišlypė
Valai&os : A. M., 2-4, t-8 P. M.

Rezidencija1 1638 So‘, 50th Avė. 
r r TęL Cicero 3656

Ofisas 4930 West 13th Street
V Cicero, Ilk

Akademijoje bus duodamoš 
paskaitos. Ten bus įrengta^ ir 
žmogžudystės kariib _ 
cistai bus mokinami kaip žmo
gų pažinti.' Seniau būdavo net 
juokas: ' Priėmęs daliją žffiogį 
tarnybon, policijos departamen
tas dLbdaVo jam šautuvą ir 
liepdavo eiti į gatvę’tvarką da
ryti. Didžiuma iš tokių haūjb- 
kų savo gyvenime nebuVo turė
ję šautuvo rankoje, nežinoda
vo nei kaip su juo apsieiti, 
nei keįip jį vartoti reikalui pri
ėjus. Tokia akademija buvo 
tikrai reikalinga.

Iškėlė Raštinę Detjoitan. *
New York Central geležin

kelių kompanija iškėlė savo di
džiąją raštinę į Detroitą, ii- 
apie tūkstantis šeimynų iš Cle
velando tūri persikelti į De
troitą gyventi. Didžiuma iš jų 
będaxoja? kad negali gyveni
niu namų surasti’ 

i «. i ' ■ • ' 4. / ' 5 i * l * I '
Į Wilmerding

Antanas Praškevičių 
žiavo su šeimyna 
Wilmeędirige, Pa. r 
keletą dienų laiko j 
nais draugais.

Mitelį I 
yį-H įjasisa; 
rhbt Stoja , - . ..
o iriausiai ŪŽ $La organiza
ciją, Ji kovoj W tam, kad tik 
SUsivlėhTjinitii kuo dhugiaūšidi 
pagelbėti. ,Bet kai trys SLA 
kuopos surengė pikniką, tai 
“Dirva” atsisakė jį pagatsin- 
ti, nors vienas komisijas nhryš 
buvo nuėjęs paprašyti. Tai tau 
ir pagalba.

Jėi nbti kokią politikų ph- 
karytii ^adįl vietos “ĖHr- 
Vdj” įrikhrikhrhai, riet ir per 
daug.

Visų trijų kuopų komisija 
čia taria nuoširdų ačiū 
j ienoms”" ir “Keleiviui”

Grįžo Iš Atostogų
P-s J. Brazauskas su šęi- 

riiyna grįžo iš atostogų. Ap
lankė savo gimines Perinsyl- 
vania {valstijoje^, taipgi buvo 
Nevv Yoriko apylinkėje, kur 
turi draugų.

Kirstukai Clevelande.

Proga, į Ohio 
privažiavę pasi. 

i rau8 žmonių iš Istijų. Aufcttfobiliu ne 
žuvo dvidešimts žmol 

a daug sužeis- 
nurtiės išsisuki).

Ofisas
756 West 35th St.

‘ kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 il^i 4, nuo 6 iki 

Nedėliomiš pagal sutartį.

Dk. VAITUSH, OPT.
LIetUvis,

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garąntavįmas. t 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phohė Bouieyard 7589

- Ofiso Tėl. VGgta b036 
Residenee Tel, BEVERLY 8244 

DR; DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ĄRCHER AVENUE
. z , Ofiso, valandos:

Liepos 4 d., įvyko trijų SLA 
kuopų piknikas. Nors drds bu
vo labai ^raštas, vienok žmo
nių atsilankė nemažai. Dan
gute buvo apsiniaukęs nuo pat 
ryto, o tuoj po 
smarkiai lyti.

šteine piknike 
čių it iš tolimų 
tai Pittsburgho, 
rono ir kitų vietų. Iš Pittsbur
gho buvo atvažiavę žymus vei
kėjai, SLA vlce-prezideiitris J 
Mažūkhri su žirĮona, J. Širiikus 
su Žhiona ir S 
myna. 1 
skaičius 
krioba būvo 
pikniko surengimo.

Piknike buvo pašūkytoš 
trumpos kalbos. P-s Maži?kria 
Įteikė trims musų jaunuoliams 
po ddtdną nuo centro, po kny
ga “Ekskursija į Lietuvą” an
gliškoje kalboje.

Pikhiko surengimui 
daug pasidarbavo pirmininkas 
čerauka iš 136 kuopos. Jis 
taipgi pasidarbavo, kad išgau
ti iš centro dovanas musų darb
štiems jaunuoliams.

Sveiksta.

įsva- 
paviešėti 

**** t ■'

t praleis 
savo se-

I
Hjm... iii ju i ji ll I

or ’ Bagdonas
t 2 Ofisai

Parkraųstom, forpi^ius, 
visokius rakandui bei 

į arti 
340(j SOUTH

Dviejų 
liepos 4 
lietuviai 
nijų ir visi 
ir pamatyti 
miesto parke. Teko matyti lie 
tuvių, atkeliavusių net 
stantį ir daugiau mylių, 
gėrėjosi musų “išlaukiniu 
ziejumi.

VALGYKIT GERIAU .
MiEGokrr gęriAu

JAuŠKITeŠ GERIAU

teistom yra smagu “gyven
ti šiame karštame Ore ? b gal e- 
sa pavargę, sutiągę ir , prislėgti ?> 

ne«a!iP- tu>-ėt dayg sma-

MALVAZ-gaivinanfSS'.ęaaišUfež. 
■yra tai, ko U^m'stoftiš

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashlahd Avė. 
2-roš lubos

, ' CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pb piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

, Phone MlDWAY 2880

Pakėlė Algas
Miesto valdyba pakėlė 

darbininkaihs. Pakėlimas 
tuos taksų riibkėtojams apie 
pusę niihono dolerių j

Svečiai Ohio
Liepos 4 d. 

Valstiją buvo 
svečiuoti labūi 
kitų va' 
laimėse 
nių, taipgi buvo 
tų, kurie nuo

> , Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS ,
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

■ Nalijffe Prdffeiondias
• tik dbfell.

Neilgai ĮriikuB, riiiišu kbloni- 
jM dUšliauits 'dąfc ’bieilo lietu
vio profesionalo, — pr. John 
O’feell-Ob^lieilio:'Dr. d’Bell yra 
sutnus gerai žinomų biznierių 
i>į. Obelleniij.

Tel. Bouleyard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofišo yaianjos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 1b iki 12 a.ta.

DR. S. JiAlKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir fcezidenbija 
3335 Sek Halsted St. 

čHicago, ilL.

A. A. SLAKIS 
AbvOKATAŠ

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Qfiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

kviečįame Ijetevius teite
itei IbaFŽiSti liti H < 4

jier tkeKerai Šavįrigs ahii Lolri inėūraiice Čofjporalion, Washiriglou 

. pAskUį^s ANt UrnMV 7
Chičafcoje it- apiėliiįkėšę, lengvąjį i^mokėįihiais dėl nupirkimo, pa- 

taiaym(L.ir štąty4Įnb naujų damų:

Mrs. Anei! a K. Jarusz
Physical Therapy 

...................,,, and Midwife 
p ,............................ 6630 So. Westem

\ A ve., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
JŪmdymo namuo- 
se Jigoniųėsę, 
d u odų maąsage 
eleclric t r e ą t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai' dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos * Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos^Nariai.________
Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor.. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomiš pagal sutartį, . .
4910 SO. MICHIGĄN BLVD.

Pranešimas
Pinigų TaiiBjIolaifls

šAVikiįs LbAN Ašsb 
jį šiiširiiiKime jįĮjįį^ 

Dividendas
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miešto ofisas—127 N. Dearborn SI. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. I^glŠted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boiilevard 1310

Ketvirtadiehiais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

birus

Patilk 
VVESTERN A V 
Hemlock 5040

reikia.
Malvaz 

Maistingą, 
resnįani 
jungta 
javų, j}

kcijorp . ugdo pasilsio miegą.

ĄIALVAZ patys 
ar 24 k^oną iš 12

buteUuUUir eišu iSgerę ke- 
nai tam^os nebūsit pil
dės taiehi ntl> pašaukit mus. 
kaina, kuria^? su^žinšim pilną 
ir basiiinsim" SUmokSjot’ 

telefonas CANal v6500
24 ; fe.75
19 u i SrąZ0S kiŽ tuščiusU25i.U ka^oh^\-..... - $1.40

iwa‘ ’ * ftr^zos už-tuščius 
MALVAZ daro Mona\h Beer 

Aludariai ),

DRi G. SERNER
JĖTUVlS Akiu GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Į Pritaiko Akinius
• Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių birįjtiiv-e

Čia vyk 
riųėjimas di-

t T -V 4 4. 4 koplyčios Višosfe V '/
LtL-cSL“! Chicagos dalyse v’orz

Klausykite musų Lietuvškų radio prbgramų Pirmadienio vakarais, 10:00
Pranešėjas P. Šaltimieras.

CLEVELANDO i ŽINIOS

A. MOfttVid; Ui B
West •4'own State Bank Bldg. 

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bfunswidk 0597

... ..................................... ................................ .................Ll-ll..—.-R. . ,.l..>w.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Valandos nuo 2 iįki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomiš nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Yel. Boulevard 14bi

Doctor Manikas
.jPg YSįCĮAN-SURGEON

' 4070 Archer Avenue
lite4 ’• • 

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

Birž., Liepos ir , Riigp. riebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r

Rez. 4910 SO. MJČH
Tel. Kenwood

■ NARIAI
■■Ghi'čagbŠjA

' ' . ęifeeid' ' _ '
Lietuvių ! |

AnihiiIaiHc
’■ Patatahvi-

n’:is hienų 
. ii- Naktį

JLaiaotuviiį V UI hh turimeIM koplyčias,W//iwkžkjiM vIšosė Miesto
DALYSE.

7 i . 1
’ ■ •' Y ’ ' ' ______________________ _ f

Asociacijos 
r

1 . 'S. P. MAŽEIKA Yards 1139 I
Į 33,19 Lituanięą>Ąyęn.uė r r . Phone Yards 1138 |
I ■ -’K-ir t:YfTT WVt?Mr-TTQJLfl U Julli v. 1v>jL i
1 4348 So. Californih Avėritie Phone Lafayelte 3572

Į 3307 Lįtųąhicą
Ą. MASALSKIS ' ; 1

jAvėniįe Phririe Boulevard 4139

ĮA?h -‘‘t (f
1410 Sodtii 40lli

A. PETKUS
Cotiri Cicero Pilone Cicero 2109 1

I į P. J. RIDIKAS I
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089 1

\ .
r '< .X

1646 West 46th
I; J. ZOLP Phone Bout 5203 1

Street , Phone Boulevard'5566 |

1
718 Weai 18tir

S. M. SKUDAS '■■ '■ ■ /■ ,/-■
Štreėi Phone Mohroe 3377

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pūliniai! 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515 į
SKYRIUS: 42-ii Ėąst 1081h Street Tel. Pullman 1270 '

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 
| 4704 Sb. AVestehn Avė. Pilone Virginia <0883 j
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GLEVELAND ir OHIO ŽINIOS

ver-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Verkia ir Verkia.

Gatviakarių kompanija 
kia, kad jos pelnai mažėja ir
rengiasi gatviakarių skaičių 
sumažinti aštuoniaia' nuošim
čiais. Reiškia, žmonės turės il
giau laukti ant kampų. Kai sa
vaitiniai pasai buvo panaikin
ti, tai bendrovė aiškino, kad 
metinių įplaukų bus apie pus
antro miliono daugiau, o da
bar vėl skundžiasi mažėjančiu 
pelnu. Na, o musų miesto vy
riausybė tyli, nieko apie tai 
nesako ir nedaro žinksnių, kad 
kompaniją sustabdžius.

Traukiamas Atsakomybėn.
• Vienas policijos leitenantas 

buvo patrauktas atsakomybėn 
už leidimą streikieriams per- 
žii^rinėti laiškus ir kitus siun
tinius, kurie buvo siunčiami į 
Vieną dirbtuvę, kur darbinin
kai streikuoja. Pašto viršmin- 
kas sako, kad niekas neturi 
teisės svetimų siuntiniųzcenzū
ruoti.

Nėra Skaitytojų.

Vienas vietinis laikraštinin
kas vaikštinėja, verkia ir dau
gelį veikėjų bara, kam ati- 
traukinėja skaitytojus nuo jo 
laikraščio. Jis sako, kad biz
nis ir taip nekokis, o jus dar 
skaitytojus atkalbinėjat. Tur
būt dalykai nekaip stovi. At
rodo, kad trūksta skaitytojų.

Liūdna Istorija Su Fašistų 
Seimu.

Fašistinio plauko veikėjai la
bai greitai užsigauna, jeigu 
kas iš jų ko nors pareikalau
ja. Matai, u*ž seimelį, laikytą 
lietuvių salėj, jie dar nuomos 
neužmokėjo. Salės direktoriai 
kreipėsi į kelis asmenis,,, ,kad 
atsilygintų, bet jie kratosi rei
kalo ir siunčia direktorius nuo 
vieno pas kitą. Tada direkto
riai parašė porą laiškučių į ki
tą miestą, asmeniui, kuris Cle
velande gyvendamas, salę ' pa
samdė. Negaudami atsakymo 
į pirmuosius du lajškus, jie 
pasiuntė ir trečią, bet jau la
bai supykę. O ponai, gaudami 
laiškus, dar daigiau vpyksta. 
Taigi, dabar nežinia) katrie 
perstos pykę ir kas už salę 
nuomą užmokės. Tai, mat, kas 
kartais išeina iš, smetoninių 
seimų. Juk už metų laiko gal 

/ ir kitur norės seimą laikyti?

Reikia apvalyti gatves!
Miesto valdininkia leidžia gy

ventojų sumokėtus pinigus, kad 
šį tą surengus ir patraukus 
daugiau žmonių iš kitų miestų 
iri valstijų. Bet jie nežiūri kaip 
miestą geriau apšvarinti toms 
suvažiavusioms minioms. Cleve- 
lande yra didžiųjų ežerų paro
da ir suvažiuoja tūkstančiai 
svečių, bet gaila, kad dabartinė 
administracija nepasistengia 
miestą daugiau apvalyti. Paim
kim, kad ir tas pačias didžią
sias gatves, kaip Euclid avė. 
Ten matosi priversta visokių iš
matų, kas sudaro nelabai gra
žią išvaizdą. Piliečiai turėtų pa
raginti majorą liepti valytojams 
miesto išmatas dažniau išvežti, 
o ne kitiems politiškiems reika
lams pinigus leisti, 

r

Darbai ir naujoji karta
•

Vieni sako, kad laikai jau pa
gerėjo, o kiti mano, kad ddr pa- 

- blogėjo, nes dolerio vertė suma- 
mažėjo. Už dolerį dabar galima 
kur kas iriažiau nusipirkti, ne
gu pirmiau. Prieš kelis metus 

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai auskaitliavi* 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

, stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
T«L BOULEVARD 0250

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Antrad., Treč. ir šešlad. iki 9 vak

OUR

bedarbis su doleriu galėjo daug 
ilgiau gyventi, negu šiandien. 
Iš surinktų statistikos žinių ma
tosi, kad bedarbių kaip buvo 
milionai, taip ir tebėra.

Prieš trumpą laiką užsidarė 
mokyklos, ir milionai priaugan
čios kartos pasipylė į gatvę 
darbų ieškoti. Vieni iš jų dar 
nebaigė mokslų, o kiti jau išė
jo įvairias mokslo šakas. Bet 
nei vieni, nei kiti darbų negalį 
surasti. ■ Į " v •' ». \

Tūkstančiai iš jų praleido di
desnę savo amžiaus dalį mokyk
lose, net ir skolų pasidarė, ma
nydami, kad už kiek metų lai
ko bus pasauliui naudingi ir ga
lės sau gyvenitną pasidaryti: 
Bet mokslą baigus, viskas virto 
kitaip, ir šiandien mokintieji 
stovi toj pačioj eilėj su bemoks
liais ir jokio darbo negali susi
rasti. O kas tam kaltas? Nie
kas kitas, kaip tik toji kapita
listiška’ sistema, kuri kankina 
viso pasaulio darbininkus.

“Busybody”
Vienas asmuo, kuris save 

skaito garsiu ir svarbiu, ir no
ri visiems duoti įsakymus, ką 
šioj kolonijoje lietuviai privalo 
veikti ir kaip tvarkytis, pradė
jo skųstis. Skundžiasi, kad lie
tuvių salės bendrovės direkto
riai jo nepasiklausia ką veikti 
ir kaip reikalus tvarkyti. Mat, 
įpratęs nuo seniau kišti nosį ne 
į savo biznį, nori amžinai tą 
daryti. Dabar į direktorius įė
jo jaunesnios kartos žmones ir 
geriau viską supranta, negu tas 
ponelis ir jo patarimų nesiklau- 
sia. Daro kaip jų geras supra
timas jiems diktuoja, ir dalykai 
eina daug švelniau. Taigi, pa
tartina tam gizeliui nosies ne
kišti kur nereikia*, nes viskas 
bus atlikta gerai ir ramiai. Jau 
baigiasi tos dienos, kada jis ga
lėjo visus kamandavoti kaip 
karalius.

—Jonas Jarus.
----------------------------------------------- ;----------- --

UNITED STATES GOVERNMENT 
agentūra

APDRAUDŽIA
SAUGUMĄ JUSU INVESTMENTU 

MUSU ASOCIACIJOJE IKI

SAUGUMAS JŪSŲ TAURINIMŲ DABAR YRA APDRAUSTAS
Jums nieko nekaštuoj’a Įstoti. Nėra nei nario arba knygučių kaštų 
sulig musų planu, nei jokios bausmės uždedamos. _

Indėliam, ar jie bus pradėti su $1.00 ar su $500.00, kreipiama tokia 
pat atsargi atyda. Atsilankykit ir leiskit mums supažindinti jumis su 
musų Įvairiomis formomis taupymo invėstamentais.

Investuok saugiai su šia Asociacija, kuri turi rekor- jįr 
dą mokėjimd dividendų nemažiau kaip 4% per me- 4 
tus, per paskutinius dvidešimt ąštuoniš metus.

MES TURIM FONDUS ANT RANKŲ DĖL INVESTMENTŲ TIESIOGINIAMS SUMAŽINIMAMS PIRMŲJŲ MOR- 
GIČIŲ PASKOLŲ ANT NAMŲ IR MAŽIEMS APARTMENTAMS BUDINKAMS IŠLYGOMIS 5 IKI 20 METŲ.

PROSPECT FEDERAL SAVINGS and LOAN
- ASSOCIATION o/'CHICAGO

. LAD. VACEK, SEKRETORIUS
ČARTERIUOTA IR PRIŽIŪRIMA JUN6TINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 WEST47,TH STREET

J. Pūkiai ir kiti 
svečiai Clevelande

, » • j ■..

Paaukavo $5.00 Lietuvių 
KuįLuros Darželiui

CLEVELAND. — Laike Lie-' 
pos Ketvirtos švenčių, Cleve- 
landas Šįmet buvo labai turtin
gas svečiais iš kitų miestų. 
Tarp žymesnių šeimų, kurios 
lankėsi, buvo pp. J. Pūkiai iš 
Chicago, III. Sakau įžymesnių, 
mat, iš praeities tenka sužino- 
noti, kad J. Pūkio butą veiklaus 
veikėjo socialistų judėjime Lie
tuvoje dar caro laikais, prieš 
Rusų-Japonų karą. ,-

Pp. Pūkiai buvo apsistoję pas 
pp. J. ir M. Samus, laikrodinin
kus. Aplankė Didžiųjų Ežerų 
parodą ir Lietuvių ‘ Kultūros 
Darželį, kuris jiems labai pati
ko. P.-ia Pukienė pastebėjo, kad 
dar yra daug nedatekliaus. žiū
rėkite, sako, , grąbės iškastos, 
vietomis lietaus ravai išgriauti. 
Juos reikės užtaisyti, žole užsė
ti arba apsodinti gėlėmis. Tam 
tikslui nuo šeimynos ji paauka
vo $5.00.

Jaunieji, p-lė Stella Pūkis ir 
j aunasi Pranas Pūkis yra išau
klėti tikrais lietuviais. Iš pirmo 
susipažinimo paaiškėjo, kad jie 
dalyvauja pažangiuose lietuvių 
choruose 
veikime.

ir abelnam lietuvių

Kiti svečiai
ir P; Kundrotus vie-Pas F 

sėjo irgi pp. Kundrotai iš De
troito. Iš pasikalbėjimų galima 
spręsti, kad detroitiškis yra 
veiklus organizuotų darbininkų 
tarpe. Dirba pas Henry Ford. 
Pagal jo išsireiškimus, Fordas 
jau yra baigiamas pasigauti į 
Automobile Workers Union. 
Laimingos ateities Fordui.

Pas pp. Valius viešėjo sve^- 
čiai iš Dayton,’ Ohio, pp. Au- 
gaičiai su sunum. P-'a’s Augai-

NELEISKIT
UŽKIETĖJIMUI

APSARGDINTI JUS
t . ■ ■ ‘ ’ L

Darykit ką nors dėlei jo, ir da
rykit šiandięn.' Jiįs galite imti be
galę piliulių — tačiau tik atmin
kit, kad kronjškas medicinos ėmb 
mas yra nesveikas paprotis ir daž
nai netenka savo veikmės. '

Pašalinkit paprastą > užkietėjimą 
natūraliai Įdėdami Užtektinai vita- 

• mino B ir. “b.ulk’Vi savo maistą.
Kellogg’s ALL-BRAN' suteikia 

ums reikalingą vitaminą Bir“bulk”. 
Kūno, viduj jis suima dvigubai tiek 
.vandens, kiek pats sveria, ir mank
ština ’ bei. išvalo sistemą.

PaliuosuokiC savo kūną nuo nuodų 
ir pamatykit, kaip gerai jus jausi
tės. Pabandykit' Kellogg’s ALLv 
BRAN savaitę laiko. Jeigu busit ne
patenkinti, jūsų pinigus sugrąž nš 
Kellogg Company. Valgykit du val
gomus šaukštus kasdien, kaip javų 
maistą, su pięnu ar vaisiais, arba 
virtuose valgiuose. Sunkiuose atsiti
kimuose su ■ kiekienu valgiu.
.. ... > - -į'j; - ' ' / • '

Parduoda visose / grosernėse ir 
garantuoja Kellogg, Battle Creek.

tis yra veiklus Daytono lietu
vių tarpe.

CĮeveląndiečiai visiems palin
kėjo laimingai į namučius su
grįžti. r

—K. Staupas.

Reikalaukite DEGTINES

jus taip pat džiaugsitės
. BŪDAMI MUSŲ SPULKOS.NARIAIS
Už praeitų metų indėlius (yf
MUSŲ NARIAI GAVO......................"T TU

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ

v arbas pašaukite
GANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND
SAVINGS ASSOCIATION 

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

VAISTUS, r GAMTA
PARŪPINO ■ ■■

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,”
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

Tom Taylor -
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCĘY

BOURBON 
DEGTINE 

90°
| GALIMĄ GAUTI VISOSE
■s TAVERNOSE -—; :-------------------

mŪTUAL LIUUOR COMPANY
t h- r į • 4707 SOUTH • HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
a > ’L VJĖNINTjELIS ftigTRIBUTORIUS

Per

•ŪSE

Apsivedimąs Prieš y Ar 
ba Po Rugsėjo 22 d., 
1922 m.

riką su savo žmona suvirš 25 
met. atgal. Penkioliką metų at
gal tapau Amerikos piliečiu. 
Ar mano žmona tuomi irgi, skai
toma pilietė? Labai svarbu 
mums tą ; sužinoti, sąryšyje 
su musų valstijos senatvės 
pensija.

AtsakymĄs: Ar žmona pilie
tė ar hepilietė priguli nuo tam
stos pilietystės dienos. Jeigu 
išsiėmei pilnas -popieras prieš 
tuksėjo 22 d., 1922 m., tai 
tamstos žmona yra, pilietė. Jei
gu “antros popieros” išimtos 
po rugsėjo 22 d., 1922 m., 
žmona vi| ateivė, ir ji pati 
ri prašyti antrų popierų. 
neręik pirmų popierų.

FLIS

tai 
tu
jai

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banku

......— .......................... .... 1 —■-------------------- 1 ~

MAINYKIT SAyO ČEKIUS EKSTRA ŽEMOM RATOMIS 

' The
T. and N. CURRENCY EXCHANGE, Ine. 

819 West 35th Street
Tuoj į vakarus nuo Halsted* Street

Mes taipgi išleidžiam Money Orderius, Kolektuojam Gazo, 
Elektros įr Vandens Bilas.

9:00 A. M. iki 6:00 P. M.

KIEKVIENOS Y I > YRA
RŪŠIES A. A. J*. PAVOJINGA
Tiktai mokeliSkas paralSlis tinkamai Jums Į mus paraisčių! pritaikinti su pilnti pa* 
pritaikintais pagal skirtingą kylos ru6| Į stikSJimU 1 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mą. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- 
raiSČio pritaikintojo rankas. Ateikite pas
Į VYRAS m MOTERIS 

PRIŽIŪRĖTOJAI

ElastikinSB p&nčiakos, diržai, braces. 
pažeistiems, ėeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam
PRIEINAMOS

Chicago Orthonedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE VVELLS STREET /

VALYTI JŪSŲ SIENAS IR VUDVORKĄ—SUVALIU JU&Ų O1KINA& IK VLUVUIVB/}- 

r PILSEN
''"'UKMMnmHmHiiHH iiiįiįį;"-

CLEANER KWIK KLEAN
PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA. 

PAS JŪSŲ MALEVOS AR 
GELEŽIES DYLERĮ.

Night .and Morning j 
Promotę a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramina,Pąąmagins

Sale for Infantei Adult. A t all Druggiąts. '
Write for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago 1

Telefonai: YARDS 3895
3896
3897 GARSINKITĖS



fįr
' ■■ ■ 1 v
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■ . NAUJIENOS
\-rhe Lithmmlan Daily Neva 

fablisM Daily Ezcept SuMąy 
Che LJihuąaiao Newa Pub. Co^ Ine.

1789 Santh Halatad Street

by

Subecriptlon Rato:
88.00 per year in Oanada
15.00 per year outside oi Chicago
|8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

[atidengtas “trockinis šnipų-ken^, 
88.00 hėjų teroristų centras, -t kuriam, 

' anot Maskvos “Pravdos” >*4>ri- 
klausąv B. Mdivani, M. Tarešėf 
lidze, M. Okudžava, S. KaVra- 
tadze, N. Kiknadze ir kiti.

; | Sakoma, kad tuos senus Gru-

v

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Ppst Office 
of Chicago, III. under the act of 
fcftręh 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekpnądienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
IR. Telefonas , Canal 8500.

Šen, Robinsono Mirtis.

WMkjną kubai
Chicago Je—paltu:

Sfotams ............
Pusei metu ----------- ----
Trims mlnesiama
Pvieip mšnęsiami
Vienam mėnesiui. ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Vįena kopija___ _____
Savaitei
Mšneslui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paltui

Metams ________
Pusei metų ______
Trims mėnesiams .
Dviems menesiams

Partijos centro ko-
(Atpiginta) miteto Polit-Biure. Ordžoniki-

tąip susijąudino, kad jisai
Trims mėnesiams*" .7. 2.50 posėdyje apalpo ir tupjaus mi-

Money VČ. Jei Ordžonikidze butų gy- Orderiu kartu su užsakymu, ,, f?, ., vas, jisąi, ^ąb bųtų išgelbėjęs 
nuo mirties bausmės Mdivani įr 
jo, draugus.

4.00
2.00 
130 
46

•

. 18c ,
zijos bolševikus bandė užtarti

‘ velionis Ordžonikidze, kuris per 
ilgus metus buvo /ištikimiau- 

L50 sias Stalino draugas. Dėl to ki- 
1-M lo aštrus susirėmimas sovietų .75 ,_ . . i

i .y ■■ . .................................. i i... ■■ . ............... . ' n i » i ■ .............................. ■■ '»» ■■ .........  11 H.................

Kaunas Vasaros Metu
■■ ■■.. ■y.-.R.,.!... -> .... • ■; .....r. v .

Katinas ištuštėjo. — Pasauliečiai katalikai trau
kiasi iš K- V. C.—Ndsusitąrimas dėl civilėp inę?r 
trikacijos. — Lietuvos politikos atbalsiai Š, 
Amerikoje. — Klerikalai karjeristai pas tąutir 
ninkus. — Sovietų armijos generolų sumoks? 
las prieš Staliną. — Joninės Rambyno kalne.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
' • “ I . ' • Į

ta kitatąų^iąį, kųyių dų I _ __ __ _
dąi, vienas estas, yienąs latvis bustinus lietuvių^
ir du i lietuviai. > Lietuvoje spė- jr ųąbar ųemąža kitatąučių 
liojąma, kad SSSR\įvykiąi dar lątvykstą pąžiurėti, kaip šiame 
tik vystosi, Uąd galima ląųlęti kaine atliekamos * Joninių apei- 
nęt didesnių sukrėtiųių. MąųO- gos, kurios ąurištęs stf tuo me-

dąųgįaųsiąi tai iš Klaipėdos 
krašto.

Apįe Rambypp kalną esama 
daugybė visokių padavimų ir 
pųsaku, jas kūrė ir kurią iš
tisi amžiai ir dabar tie 
viniai tiek gyvi ir taip 
narioiai pasakojami, kad 
dingas žmogus visiškai 
duoda jų įtaigai.

Tad nenuostabu, kad 
pynp tas mažutis Nemuno kpan- 
to kąl^elįą liko tikra tąutos 

i švęntovė, kurios net kitatau
čiai bijosi paliesti, kad nęuž-

itelvirlaS., frepoš ISS'I

Iš LIETUVOS

lįprieš

įvykiai

pada- 
įtiki- 
įspu- 
pasi-

Ram*-

Ir Jąbar pemąža kitataučių

1936-37 m. sezono 
Valstybės teatro 
; veikla

Paęiame kovos įkarštyje, dėl Vyriausiojo teismo per
organizavimo, staigiai mirė senatorius Joseph T. Robin- 
son, demokratų partijos vadas senate. Jo mirtis tai skau
džiausias smūgis Roosevelto administrųęijai. Netekę jo, 
prezidento šalininkai vargiai begali turėti viltį pravesti 
kongrese Roosevejto teismo planų.

Sakomu, kad šen. Robinson pats nebuvo karštas 
Roosevelto sumanymo pritarėjas, bet jisai visomis , jėgo
mis kovojo prieš opozicijų, stengdamasis paremti prezi
dentų. Šita kova, matyt, pagreitino jo mirtį. > ’ (

DEMOKRATIJOS šalininkai 
IR KOMUNISTAI.

l
Sovietų Lakūnų Rekordas

Jau antras sovietų lėktuvas atskrido per šiaurinį po-

Šį kartų sovietų lakūnai — Mięhąil Gromov, Andrei 
p. Jumošev ir Sergei Danilįn — ne tik atliko tų nepa
prastų kelionę oru, t>et ir sumušė tolimo skridimo rekor
dų. Jie lėkė be sustojimo 6,625 mylias. Iki šiol toliausia 
buvo suskridę du francuzai, Codos ir Ęossi, kuriuodu 
,1933 m. pakilo Nęw Yprke ir nusileido Syrijoje, už 5,657 
mylių nuo New Yorko. :

šis oito žygis įtikins visus, kad Sovietų Sųjungoje 
aviacija ir technikos, ir jos lakūnų išsilavinimo atžvilgiu 
yra pastatyta labai aukštai.

Aviacija padarys Rusi jų artimu Jungtinių Valstijų 
. kaimynu.

Netikėta Reveiiacija
, 'u ' ' i į r, f f V

Vakar Francuzijos žmonės šventė 148-as Didžiosios 
Revoliucijos sukaktuves. Liepos 14-a francuzams yra to- 
įtia pat svarbi tautos šventė, kaip liepos 4-a Amerikos 
žmonėms? Tų dienų prieš 148 metus sukilę Paryžiaus gy- 
Ventojai paėmė tvirtovę Bastille ir paliuosavo politinius 
kalinius, kuriuos tenai laikė despotiška karaliaus Liud
viko XVI valdžia.

Francuzams beminint savo Didžiųjų Revoliucijų, 
spaudoje pasirodė labai sensacinga žinia. Buvęs fašistiš
kos “Ugnies Kryžiaus” narys, grafas Pozzo di Borgo, pa
skelbė nuostabų dalykų — kad dešinieji, turėdami valdžių 
savo rankose, šelpė valstybės iždo pinigais tų fašistų or
ganizacijų: Andre Tardieu duodavęs “Ugniniam Kry- 
žiuį” po 20,000 frankų kas mėnesis iš slapto valdžios fon
do, o kitas premjeras Pierre Lavai duodavęs tai organi
zacijai 10,000 frankų per mėnesį!

Jeigu tai tiesa, tai Francuzijos dešiniųjų vyriausy
bės šelpė valstybės pinigais fašistus, kurie organizavo 
•'privatinę armijų” ir ginklavo jų lazdomis bei revolve
riais pijiętįniųm karui. 7 \

Tai ve kaip atsirado organizuotas fašistų judėjimas 
, Francuzijoje. Jeigu dešinieji butų ilgiau turėję valdžių 

savo rankose, tai fašistai butų, gal, pasidarę taip pat 
stiprus, kaip Italijoje, ir butų sunaikinę respublikų.

Liaudies Fronto valdžia tųs grafo Di Borgo reye- 
liacijas, be abejonės, ištirs ir duos tinkamų pamokų 
tiems politikieriams, kurie kėsinosi išduoti, valstybę de
mokratijos priešams.

y—BĘ—j—IfI y."".1 ■*' * ffi1 *8 r «. .Uj'■■f'ĮĮ

Apžvalga
yi ............

VpL 8 MIRTIES SPRENDIMAI
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Užsienių korespond e n t a i 
Maskvoje patyrė įš viepo sovie
tų laikraščio, ęinąpčio Tiflise, 
kad neseniai buvo pasmerkta 
mirčiąi 8 “išdavikai” Gruzijoje. 
Jų ta^pe minima ir “B. Mdiva
ni.” Ar tai tas pąts Bydy MJi- 
vany, ąpie kurio suėmimu buvo 
spaudoje praneštą prieš keletą 
savaičių, ar kuris kitas asmuo 
tuo pačiu vardu, iš tos Tifliso 
laikraščio žinios patirti negali
ma.

Tariamo tautinio nusistaty
mo laikraščiai mėgsta prikai
šioti socialistams, kad jie susi
dėjo su komunistais kovoti dėl 
demokratijos atsteigimo Lietu
voje, tuo tarpu kai sovietų Ru
sijoje-komunistai jokios demo
kratijos nepripažįsta. štai vie
name tų laikraščių skaitome:

“Boęialistai nuolatos pųpla 
komunistus, kaip žmogaus 

I gyvybes, laisvės ir. demokra
tijos žudikus. Socialistai^ ir
komunistai nuolatos niaujasi, 
kaip katė su šunimi... maiše. 
Jie negalį susitąrti Sovietų 

\ Sąjungos atžvilgiu. Bet Lie
tuvos atžvilgiu socialistai su 
komunistais pamirštą skirtu
mus.”
Ne, nepamiršta1 — tik nesta

to jų pirmon vieton. Lietuvos 
atžvilgiu socialistai ir komunis
tai stengiasi , pabrėžti tai, dėl 
ko jie gali susitarti, būtent, dėl 
laisves ir demokratijos atstei- 
gimo.

Tiesa, kad komunistai tos 
laisvės ir demokratijos nori 
tiktai Lietuvoje (ir kitose šaly
se, kur jų partija neturi ga
lios)^ bet nė Rusijoje. Tai yra 
labai nenUosaki pozicija, šimtą 
kartų butų geriau, jeigu komu
nistai reikalautų demokratijos 
visur — tuomet ir priešfašisti- 
nių jėgų kova butų daug vai
singesnė.
\ Bet yra neteisinga dėl to ko
munistų nenųosakumo kaltinti 
socialistus. Socialistai juk ne
priima komunistų pozicijos ir 
nęužtyli to fakto, kad komunis
tai vienur reikalauja demokra
tijos, o kitur pritaria jos slo
pinimui. Taigi socialistai visuo
menės neklaidina.

Kas be nuodėmės?

Kai kurie socialistų priešai 
tačiau eina toliau ir sako, kad 
jeigu komunistai pritaria' Stą- 
Įino diktatūrai, tai jie “veid- 
mainiai,” o ne demokratijos gy
nėjai ; o su i veidmainiais, girdi, 
susidėti negalima. Susidėdami 
pu veidmainiais komunisatis, 
socialistai irgi pasirodo esą 
“yeidmainiai.”

Čia klausimas eina apie mo
ralybę, o tokį klausimą svars
tant yra' pravartu prisiminti 
Kristaus žodžius: “Kas iš jūsų 
bę nuodėmės, pirmi meskite ak
menį!”

Kuris iš itų komunistų nie
kinto jų yra be nuodėmės?*

Imkime tuos Amerikos tauta* 
ninku šulus, ‘ kurie gyvena de- 
mokratinėje Amerikoje, ‘ veikią 
demokratų partijoje (kai kurie 
yya dagi gavę iš tos partijos 
vieteles tąi, kad agitavo už 
RposeveHą įr Naująją Dalybą), 
p» tuo pačiu gina Smetonos re
žimą Lietuvoje! Ar jie yra 
veidmainiai, ar ne?

Arba' imkime laisvamanius iŠ 
Čąndariečių tarpo. Jų dvasinis 
vadas šliupas. O betgi jie daž
nai daro “bendrus frontus” su 

J klerikalais .ir pądeda įiemš stip-; 
rinti ,savo tvirtoves.^ Ar Čia- 
veidmainybė, ar ne ? x

Pagąlios,, imkime musų klęti- 
kąlus. Jip puolatos bažijasi tar-

KAUNAS. — 1936-37 m, s 
zone Valstybės teatrąą pasta 
te 29 operas, įvyko 127 spel 
tąkhų, į kuriuos atsjlahkė 68 
198 asmenys. Iš kurių gau! 
pajarųų 193,764,70 lt. Daugiai 
šią buvo statyta Eug. Oni 
gipas —r 13 spektaklįų; aplą 
kė 7,483 asmenys, surinkta 2( 
281 lt. ir Radvila Perkun; 
pastatytas 10 kartų, aplan! 
5,085 asmenų; kitos operos t 
Tėjo - mažiau spektąklįų.

Praėjusį sezoną ypač bu1 
stengiamasi duoti kuo daugia 
šiai spektaklių organizacijon 
Jeigu palyginti su ankstyva 
niais sezonais, tai tokių spe 
taklių skaičius dvigubai pa< 
dėjo, o lankymas — trigub 
Gimnazijoms, moksleiviams 
organizacijoms Kaune ir pi 
vincijoje buvo suvaidinta 
spektakliai, kuriuos apląp 
16,670 žiūrovų. Darbininkai 
buvo suvąidinta 15 operps 
dramos spektaklių, kuriuos i 
lankė 11,042 darbininkai. 1 
eityje teatras rųpinsis du 
daugiau tokių spektaklių.

Be to, teatras rūpinasi, h 
kuo daugiau butų ruošiau 
operos gastrolės į provipci 
nes ligi šiol tolimesnės p: 

tvincijos vietos negalėjo pan 
tyti operos, šį sezoną opi 
atsilankė Panevėžyje, Klai 
doje ir Vilkaviškyje, bet 
yra per maža. 1936-37 m. 
zone provincijoje suvaidii 
10 operos spektaklių, kurii 
aplankė 4,644 žmonių, surii 
ta 13,713 lt., o išleista 17,1 
lt., vadinasi prie operos g 
trolių pridėta tik apie 3,' 

“• cšį sezoną pastatyti 23 d 
mos veikalai iš jų 7 preųijer 
suvaidinta 151 spektaklis, 1 
riuos žiurėjo 79,559 asmei 
ir surinkta 94,877,55 lt. D 
mos spektaklių lankytojų sĮ 
čius,' lyginant su praeitais 
zonais, padidėjo ligi 50%. D 
mos darbą atliko 3 režisier 
22 etatiniai tarnautojai, 14 
tistų kandidatų ir 
statistai.

• Dramos gastrolės 
.ciją taip pat buvo
plėstos. Provincijoje su*vaid 
tą 27 dramos spektakliai, 1 
riuos aplankė 10,200 žiurov

Bąletų buvo pastatyta 
spektaklių suvaidinta 39, ] 
riuos aplankė 17,979 asmen 
Balete dirbo 38 asmenys, 
to, kai kuriuose spektakliu* 
dąlyvayo ir baleto studijos r 
kiniai nemokamai. Baleto s 
diją lanko 37 mokiniai.

Jau antras sezonas Vąls 
bes 1 teatras sistemingai ren 
koncertus. Be vietinių jėj 
kviečiama ir užsieniečių. I 
sienių menininkų pasirodė 
vietinių — 8. Be to, teati 
surengė 2 religinės muzil 
koncertus. Iš4 viso šį seze 
teatrąs surengė 22 koncert 
jų tarpe 9 didžiuosius, sim 
niškus. Iš viso 1936-37 m. 
zone buvo suvaidinta 339 spi 
takliai, kuriuos aplankę 14 
437 asmenys, surinkta 347,9 
30 lt. Pažymėtina, kada išl 
dos teatrui išlaikyti buyo d 
gubai didesnės, tai teatro k 
kytojų skaičius buvo dvigul 
mažesnis.

(Tęsinys)
Generolų sąmokslas 

Staliną.

SSSR paskutinieji
labai skaudžiai Lietuvoje pei'- 
gyvenąmt žinoma, niekas čia ma, kad tarp SSSR aukštųjų Įfį 'įvykstančiomis gamtos pęr- 
netiki, kad tie aukšti karino- kariškių bus dar Jaugiau įvel- 
menės vadai butų svetimus tų į Tuęhąčevskio bylą. Lapf- 
vąlstybes interesams tarnavę, kiama dar naujų areštų, arba

atokių sensacijų.
Perkūno tikėjimą šventė 

Rambyne.

Jau iš senų, laikų Klaipėdos Į nąųjų daugiau tų žiedų nepa- 
eraštę Rambyno kalne aht sirodo. Lakštingalos ir kiti 
Nęmuno kranto ties Tilže la- gięsnpnįpkai pątfkščiąi po Jo
bai iįkilmipgai švenčiama Jo- ninių nustoja giedoję, arba žy- 
ninės. šios šventęs jau buvo mjaį ręčiąu giedą. ' 
prieš kąrą kęįiąmos. Į jas tuk-! 
stąpčiai įiętuyių suvažiuodavo 
iš visų kraštų ir čia tas iškil
mės apvaikščiodavo. Dainos, 
vaidinimai, gyvi paveikslai ir 
kitos įvairios4 promogos tų šven
čių metu būdavo ruošiamos."

Joninės Rambyne virto lyg 
taip tikru kultu 
noyęs Lietuvos 
jimo apeigomis, 
kuomet nedrįso 
uždrausti ir jų didžiosios spau
dos bendradarbiai atvažiuoda
vo tas iškilmes aprąšyti. Ne
tenka kalbėti, kad Klaipėdos 
kraštui prie bendros Lietuvos 
valstybės prisijungus šios Ram- 
bynp Joninės dar iškilmingiau, 
dar gražiau ir sumaniau4 bą- 
dąvo atliekamos. . Čia lįetu- 
viąi, kaip ir anuomet, suva
žiuodavo iš abiejų Nemuno pu
sių,/be to ir iš kitų Lietuvos 
krastų, o yjač iš Kauno, gar
laiviais jaunimas plaukdavo į 
Rambyno kąlną.

Kai Vokietijos ir Lietuvos 
santykiai anuomet pašlijo, tai 
Hitlerio vyriausybė buvo už- 
drąųdgsi Prtfsų Lietuvos lie
tuviams šias fškilmes lanky
ti; .!.,■/■

Tiesa, anos pusės lietuviai 
Joninių dieną bent ant Nemu
no kranto būriais susirinkda
vo pažiūrėti* kaip kitoje Ęe- 
mpno pusėje Joninės apvaikš- 
čiojąmos.

Šiais metais jau vokiečių vy- 
riąušybė į šį reikalą nesikišo 
ir kas nogėjo galėjo vykti į 
Rambyno kalpą.

Taigi, po ilgos kelių metų 
pertraukos šiemet jau keletas 
įliptų lietuvių iš Tilžės kraš
to atvyko įr drauge su kitais 
liętųViąis dįnk^minpsi Ramby
no kalne ir net pora jų pasa
kė labai patriotiškas kalbas pa- 
bręždaini, kad ir vokiečių val
domoje Lietuvoje skambėjo ir 
amžiais skambės lietuvių ■ kal
ba, kad šį žmonių turtą jokia 
galybę pepąjėgsiąnti išrauti, 
kąd jįe esą Įietuvių tąųtaį vi- 
sąi patikimi. Esą, nops vien 
tik dėlto, kad jie lietuviškai 
kąlbą, sąvo laiku yąįęią^ių bu
vo mušami ir apkulti, o kiti 
Jei tų nesusipratiąių net į ka
lėjimą pakliuvo, bet vią dėlto 
dar ir šiandien anoje NemUno 
pusėj lietuvių kalba skamba.

Netektų minėta' kąd šios 
.kąj|)ps šų^ląjkė triukšmingų 
ir gyvų oviacijų ir Susirinku
sių džįąųgsmingo pritarimo.

Jei šitie vyrai drįso taip vie
šai kalbėti, tai’ reikia spėlioti,’ 
kąd Tilžės' krašte Įeitų tautų 
heapykantos svaigulys jau din
gsta ir žmonės, kad ir kitų 
tautų gali drąsiau ir smagiau 
įįąUStis.;'įr/. , ; ’ į \ J 
/•į Kaip yjsąomet • taipJjrb/šie-’ 
met -į -Rambybo kąlnį J’jmilįijų. 
proga) / susirinką f- į tūkštančihi ■ 
žmonių,,,kurie čia atvyko iš Vi
sų Lietuvos kraštų, o už vis
Hl*’ 1 -.y‘J .<• - y M 4 • * • -S ‘

svetimus tų į TuehąčevsHio bylą. Lapf-

o šiame atsitikime vokiečiams, 
čia visų tvirtai tikima, kąd 
buvo kariuomenės atsakomin- 
gų vadų ruošiama Stalino dik
tatūros nuvertintas. Spėjama, 
kad tik dėlto K. Radekas ir 
nebuVo sušaudytas, kąd jam 
turbut šitas sąmokslas nebu
vo svetimas ir jis bus Tucha- 
čevskį, Putną ir kitus išdavęs. 
Juk K. Radekas į savo parody
muose netiesioginiai buvo Tu- 
chačevskio vardą suminėjęs.

žinoma, visų labiausia gai
limasi, kad liko sušaudyti du 
lietuviai, tąi Putną ir Ubąrą- 
vičius, kuriuodu čia Lietuvoje 
turėjo daug pažįstamų ir mok
slo suolo draugų.

Juo labiau niekas negali ti
kėti, kad šiuodu vyrai butų 
buvę vokiečiams parsidavę. 
Tiesa, abudu juodų nė kartą 
yra į užsienius vąžiųęję ir tę- 
nais gyvenę, o Ųbarevičius net 
yra baigęs1 vokiečių karo ąką- 
demiją.

Jisai ją ‘baigė dar tąis me
tais, kada! nąciohalsocialistąi 
nebuvę 'teriais įsigalėję. Tąi 
visai butų nenuostabu, kad 
tiek Putnd; tiek Ųbarevičius' 
galėjo užsieniuose turėti daug 
Ikariškų j ų ■' 'ši iiogsnįų, tarpę pa
žįstamų ir/ žinoma, jiems teis
me’'tai galėjo prikišti ir neva 
įkriminuotP turėjus su sveti
mais ryšiuš. "' <

Kiek SSSR yra įsigalėjęs 
špionažas ir yisųks įtarinėji
mas, kad ^tąi dabar paąiškėjo, 
kad Ųbarevičius savo broliams 
ir kitiems j artimiemsiejns ląišr 
kus rašydavo tik rusų kalbų, 
betgi savo ^rtimųjų prašyda
vo rašyti lietuviškai. Tąi jau 
ųe pirmas yra tpksąi a|ąįtiki- 
mas. Daug kas gauną laiškus 
iš SSSR irt vis rusų kalba ra
šytus, esą, nepatogu lietuviš- 
kąi rašyti. Be to, nuvykę iš 
Lietuvos pąs sąvo pažįstamu^ 
sius ląbąi stebisi, kąj SSgR 
viešose vietose jie vengia lie- 
tuviškąi kųlbeįi, o vis Įvirtiną- 
mą, vis sakoma, kad SSSR yr<ą 
pilnai įgyvendintą tautų lygy? 
be.

Paskutinieji visi sušaudy
mui ir rodo, kad slaugiausiai 
šaudomi kitataučiai.. štai šioje 
paskutinųjų sušaudytųjų tarpe 
randame tilt, du rusu, Visi ki-

mąinomis ir persiląužymąis.
Mąt, tųp metu diena tampą! 

įlgiąusią ir po Joninių jau ji 
eiįią trumpyp.

Lygįąi tup pačių ląiku pie
vų žoles ir gėles išskleidžia są- 
vp pąsįųtįnįus žiedus ir jau

A ’ V W

surištu su* se- 
Perkuno tike- 
Vokiečiąį nie- 

šių iškilmių

Prisiminkite tas gražias 
sakas apie paparčio žiedą, 
ris tik Jpninių naktį žydi ir 
kurio dėką tiek daug galima 
gyvęnime visokių gėrybių įsi
gyti ir kąs svarbiausia, visų 
žmoųių mintis skaityti.

Joninių paktį visokios dei
vės ir dievaitės taip pat 
mybėje nesėdi, pikčiurnos
ganos savo puotas kelia ir štai 
turėsite tos šventės pilną 
boliką ir jos poeziją.

H.
(GALAS)

pa- 
kur

ra
ra-
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|korespondencijos|
Pasisekė bendras 
socialistų piknikas 
Norwood, Mass.

sekmadienį su- 
Orkestrai, kuri 
iš So. Bostopo, 
16 dolerių, nors

5 artis

po proy 
labiau

Mdivany buvo Gruzijos sovie
tų respublikos pirmininkas.

Maskvos laikraščiai jau vi- 
vįsąi nepaduoda’ žinių net apie 
stambiausiųjų bolševikų suėmi
mus ir sušaudymus, kurie 
įvyksta provincijoje ąrba auto
nominėse sovietų respublikose. 
Is( to galima numanyti, kad te-; 
roras Sovietų Sąjungoje prary
ją daug daugiau aukų, negu kad 
apie tai patiria visuomenė.

Rusijos socialdemokratų lai- 
krą’štis vSocialiStačeskij Vest- pąują ną tik’DieVui, bd^ ir iėVy- 
nik” rašo, kad Gruzijoje buvo peį. Bet ar jie protestąyo prieš

popiežių, kuris pavedė Vilniaus 
katalikus Lenkijos bažnyčios 
yąldžiai? p

Klerikąlai vadina save irgi 
“dęmokratais,” o ar jie reįką- 
ląųją demokratijos Vatikane ir 
katalikų bažnyčioje? Ąr kuni
gai leidžia pavapi jonams savo 
parapijų reikalus ir turtą tvar
kytį? : ’’ •; ' |

Komunistai ęĮgiąąi/visai pa
našiai, kaip klėrikalai. Jie irgi 
tuv sayo “neklaidingą popiežių” 
(Stąliną), turi‘ sayo Vatikaną 
(sovietų valdžią) ir savo bažny
čią bei parapijas (Kominterną 
ir komunistų pą^tijąs). Šįtų^ą 
^ę^ųįsti^ę^“vieW, 
se / jie j demokratijob1 ■heprip||jš- 
jtą įi taip p4t, kaiįi-jęis n^|tai 
pažįsta tikinčiųjų katalikų'■ va
dai savo religijoje ir savo ‘baž
nyčioje. x

Tai kuo^ gi, komunizma's • yra 
blogesnis ųž. klerikalizmą ? £

įį^&čv,

Rengė bendrai su Lietuvių 
Darbįnįnkų Draugiją

N0RW00D, MASS. — Birže
lio 27 J. bendrai rengtas pikni
kas Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 133 kuopos ir ĮJętuvių Dąr- 
bininkų Draugijos 27 kuopos, 
Grape Arbor pavilione, prie 
New Pond, galima sakyt, pui
kią! pavyko. Per radio pranešė, 
kacį lietaus nebus, bet visą die
ną išbuvo apsiniaukę. AutopuH 
biliams vieta statyt nedidelė, 
tad pritruko galiau ir vietos, 
ftiątyt, ant pikniko vietos savi
ninko — suomio socialisto, Wal- 
pplę, M'a'ss. policija neturi geros 
akies, per tat 
stabdė šokius, 
buvo samdyta 
reikėjo mokėt
šokiai ir neįvyko. O didžiuma 
jaunimo grjžo atgal. Tas irgi 
daąg-nutraukė uždarbio.

Advokatas F .J. Bagočius an
ksti pribuvo, vienok prakalbos 
nesakę, nes turėjo greit išva
žiuot su įvairiais savo reikalais, 
žmonių buyo 'atvykę iš Montel- 
lo, Mass., Cambrldge, Mass., So. 
Boston, Mass. Nuotaika pas vi
sus buvo labai puiki. Buvo lei
džiama išlaimėjimui 10 dolerių. 
Pirmą dovąną 10 dol. laimėjo ši
tų -žodžių rašytojas, antrą — 5 
dot, Frąpas Mučinskas. Abu iš- 
laimėtojai aukščiau minėtus pi
nigus paaukojo kuopoms pėr 
pus pasidalinti.

Nbrwoodiečiai nuo seniai tu
ri patyrimą, kad susidėjus 
dviems kuopoms išvieno, visada 
geriau išeina parengimai, ypač 
mažose kolonijose.

Išmokėjus visus pikniko ren
gimo iškaščius kuopoms gryno 
pelno liko $50.34. i

’t. k Grybaivpęiįsiskyrė
Virtęs J; -J/ ?^yfes, JietuviyO sutaikę,' 

frakcijoj }ęomįinisti|: Partijos 1 j-fvėrė. įKė^te^i Jtojiiujjizttioi) 
dįstnkto-" seljreįot'įus; '■ po i

ną Trečioką, taipgi komunis 
Duktė 14 metų pasiliko pas n 
tiną. žmonai paliko dviejų e 
kštų namą ir 5 dol. mergait 
užlaikymui moka kas savaiti

T
bieųė savo vyrą buVo Sparešį 
vus. Subėgę ; komunistai ;bm

poruku; 
barnių su savo žmona, palikęs' 
viskų išėjo “ant burdo” pas Jo-

linirikai daugiau smerkia pięd
rę, o vyrą užtaria. * ' $

—P. Kruč:
iJ
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SKAUTAI IR KĄ 
JIE VEIKIA Atbudę Jausmai

(B

(Tęsinys)
ir visuomet

Jaunystes Atsiminimų)

Bukim
Gražios

Rašo Ji Manė

šį kartų 
gražiai ir 
dėkingas

darbštumu ir 
tikslas

Kaip 
buvo sugiedota labai 
vargonininkas buvo 
visiems choristams, už jų uo
lų lankymąsi repeticijosna. Po 
bažnytinių' apeigų, panelė Mal- 
va pranešė man, kad tų vaka
rų, ji turi sukvietusi visų ar- 
timiausį jaunimu pas save1 ir 
kad tame skaičiuje taipgi ir 
aš įeinu. Padėkojau ir priža
dėjau būti. Atvykau pas juos 
kiek pavėluotai. Visi jau bu
vo susirinkę ir linksmai šoko. 
Svečių tarpe, bi/vo ir Majus....

Rašo Dr. Jųhanna Baltrušaitienė
Skautų yra brolija ir sese

rija.
Skautybė yra mokykla, ku

rtyje jaunimas mokomas indi
vidualiai plėtoti savo “būdą, 
sveikatą, nagingumą, ir pilie
tinę sąmonę,” naudoj ąnt tą vi
są artimui patarnauti.

Skautybės auklėjime yra trys 
laipsniai:

Vilkiukai,
Skautai,

Skautininkai arba vadai 
broliukai.

Skautybės mokslas daugiau
siai įgijamas stovyklaujant ir 
gamtoje savo
akylumu. To mokslo 
yra—išmokyti t skautą ir gy
venti, o ne tik pragyvenimą- 
užsidirbti.

Skautams įdiegta supratimas 
kad šiandien pasaulyje nėra 
vienybės; yra savinaudžių ne- 
sišykštėjimas vesti kovą už 
pirmenybes; yra nusigyvenu
sios klikos, politinės partijos, 
religinės sektos ir visuomenės 
luomai, nepaisą šalies ir visuo
menes gerovės.

Todėl skautybės tikslu yra 
pakeisti savinaudiškumą tarna
vimu artimui, išauklėti vaikus 
dvasiškai ir kūniškai pajiegius, 
kad tą pajiegumą galėtų pa
naudoti visuomenei patarnau
ti.

“Musų sąjūdyje nėra j jokių 
i. karinių tiksiu” (II. R).(

Skautininkai padeda labiaų- 
, šia negabiemsiems nariams iš

siauklėti.
Skautybei įdiegti yra parų 

pinti žaidimų ir pratimų sis
temą mėgiama jaunuolių.

Jie susispiečia į broliškus 
burius0. Jie turi uniformą ir 
mantą jiems reikalingą. Toks 
susispietimas žadina vaizduotę 
ir romantiką—duoda progą
veikliai grynam ore gyventi, *
ugdo sveikatą, žadina energi
ją, sumanumą ir nagingumą, 
diegiu drausmę, auklėja- kar- 
akterį ir drąsą, kuriais butų 
galima skintis kelią gyvenime.

Auklėjimas yra laipsniškas: 
Vilkiukai, nuo 8 iki 11 metų, 
mokomi protiškai ir kūniškai 

, vystytis.
11 iki 17 metų auklėja kų- 

rakterį ir sąmonę tarnavimo vi
suomenės gerovei;

Nuo 17 
bes idealą.

Tautinis 
jaunuolius

Į tikėjimą skaistybė nesikiša.
Lėšų skautai turi užsidirb

ti, ne elgiatavimu gauti.
1908 metais susitvėrė skau

tų stovyklėlė Anglijoje, šiandien 
judėjimas išsiplėtęs pę visą pa
saulį su milijonais narių.

Visi dirkfh dėl to paties idea
lo, vykdo tą patį žodį ir įsta
tus, laiko viepi kitus broliais 
ir plačiai susirašinėdami ir ap
silankydami vieni pas kitus 
auklėja tarptautinį šalių susi
pratimą.

" Visa medžiaga šio aprašymo 
paimta iš “Skautybę Berniu
kams”, Ų-ordo Baden Powell.

°Jie stovyklauja, žaidžia, ir
#tufA

suH

P-lė Malva, gabi pijanistė, 
tuo laiku skambinusi — užbai
gė ir pagriebusi mane už ran
kų nusitempė prie piano, kad 
dainuočiau; girdi, už pabaudą, 
kad pasivėlavau/ Taip aš net 
skrybėlaitės nuo galvos nenu- 
siėmusi turėjau dainuot, o ji 
akompopavo. Pabaigusi dai- 
nu'ot, ten pat stovinčioje kėdė
je atsisėdau; vieną alkūnę at
rėmiau ant piano ir atsisuku
si į dešinę, atsakinėjau 
vieno, tai į kito kalbą.

Stąigiai pajutau, kad
danktis, kieno tai judinamas, 
liečia mano ranką. Atsisukusi, 
aš įbedžiau akis į nedrąsų, ži
bančiom akimi, iš kitos piano 
pusės sėdinčio Majaus veidą.

J. '• * t į ; .

“Atleisk " mari tamsta !/•' —- 
baiminga, šypsena, pusiau gir
dimai ištarė Majus. Paškiąus 
kelio kart lyg sukosėjęs jis vėl

tai į

piano

— “Tamsta panele tiesiog 
žavėtinai dainuoji.... /

“Ačiū — atsakiau. Vėl jam 
lyg balso truko. Aš stengiau
si atkreipti dėmesį į ką kitą 
ir apibėgusi akimis apie kam
barį, pastebėjau, kad visų akys 
atkreiptos į mane ir Majų.

Piano danktis vėl pradėjo 
dėti. Pažvelgiau į Majų.

“Kaip gražiai ši skrybėlai
tė tamstai tinka!... Tamsta pa^ 
nele turbūt nesenąi į šį mies
tą atvykusi?” ' z

“Aš esu vietinė, čia gimusi 
ir augusi” — atsakiau.

“Stebėtina, stebėtina ir kaip 
aš tamstos galėjau! nematyti... 
— jau kas kart drąsiau kal
bėjo Majus. Tuo tarpu prie jo 
priėjo vienas vaikinas ir kaž 
ką į ausį pąkųžtejo. Po va-, 
landėlės, Majus atsikėlė ir iš
ėjo į kitą kambarį; jį nusekė 
keli vaikinai. Grįždamas? Ma
jus pasižiurėjo^ į mane tokio 
nusikaltėlio akimis, I kad aš 
tuoj aus supratau, .jog pasita- 
rimas lietė mane1. Jis atsisėdo 
ir ramiai išsėdėjo per visą li
kusį laiką. Kai atėjo skirsty
mosi laikas, tai Majus nutarė 
suvaidinti šeimininko rolę ir 
atsistojęs prie durų, kiekvie
nam padavė ranką ir padėko
jo už atsilankymą. Kuomet pri
ėjo mano eile atsisveikinimui, 
“Sudie ponia” Majus tarė ir 
su pagarba mano ranką pa
bučiavo. Paskui mane einan
čiam vyrui, jis paspaudė ran
ką ir tarę: ’— Tartis ta esi vy-■ ,ii >'i ‘ii UJ ' f .. ' "H <' J L 1 ‘ ras ir mane suprasi... > Laukę, 
visas jaunimas juokėsi ir kle
gėjo dėl, pasisekusio šposo.z Bet 
aš nemačiau tame nieko juo- 
kirigo ir kai mano busimasis 
vyras, mane lydėdamas kaž ką 
kalbėjo
pasaulis neteisingas, 
suteikia viską ko tik jie trok
šta —' 
pasigaili

(Galas)

J u

Rašo Mariame X

liariu prakaito prašalki toj u, 
pamatysi, kad nors diena il
giausia ir karščiausia, bet bu
si netik vešesnė, bet ir ele
gantiškesnė visais atžvilgiais.

su krekėsais ir

vištienos, sūrio 
tušinta vištiena

MAISTAS
Veda Dora Vilkienė

metų aukli piliety-

tikslas užauginti 
gerais piliečiais.

kty, ku- 
ais gąm-

y
(Dabartinių ; ląikų / )Vashing- 

i ^vykstą pasaulinis skautų 
važiavipiąs, kuriame daly

vauja ir Lietuvos skautą!.)

— aš galvojau4: koks 
vieniems

kitiems Jgi, net proto

ir
negu

MAUDYNĖ 
. . Į; . .....'

Švarumas yra svarbesnis 
svęįkatai naudingesnis 
grožio siekimas.

Kiekvienas pmogus, vyras, 
moteris arba , kūdikis turi kas
dien maudytis. Jeigu kas ne
gali sau pąvėlyti šį komfortą, 
tai tegul nors nusimaudo Hu 
arba tris sykius į savaitę, bet 
nemažiau.

Vasarą 
svarbesnė 
maldžius 
lengvesni, 
girdėti: ‘ 
dabar ja.ūčiųos 
rodos kas vežimą nuvertęs nuo 
kupros.;..”

Taip ir yra, miesto dulkes, 
purvai, suodžiai, prąkąitas už
kemša odos skylutes ir dėl už
sikimšusių odos skylučių od& 
palieka ne^ri ir apmirus. Tas 
kenkia sveikatai daugiau negu 
jus. norėtumėte patikėti. ,

Maudykitės taip tankiai kaip 
galite, vasarą...nors ir 2-3 sy
kius į diępąnizRp rpąųdyneą is- 
sitrinkit ąjkciliolium. Alkoholis 
kainuoja ,.ąptiekoj tiktai ko
kius 1Q cęptų. Reikąlaukit 
“rubbing alcohol”. Kam patin
ka, gali išsipudruoti.

*

maudynė yra beveik 
negu maistas. Išsi- 

jausitės smagesni ir
Gal nekartų teko 

‘vot, išsimaudžiau ir
> taip lengvas,

Valgius Reikia 
Planuoti

PIETUS—LUNCH
Suaugusiems

1. Vaisių salotos, mėsos ke
palas, virti žirniai, ridikai, 
agurkėliai, salotos, šalta
košė, keksų, sūdytų mig
dolų ir kava.

2. Oisterių cobktail, krekė
sai, buljonas su‘ klecke- 
liais, kepta jautiena su 
dažalu iš grybų, bulvės, 
asparagai su sviestu, sa
lotos su prancūzišku da
žalu, šaldytas pudingas, 
kava.

3. Kornų sriuba, kotletėliąi 
iš avienos su mėtos žele 
(jello), tomatai su salo
tom, šviežus kopūstai su 
pienu dažalu, bulvių ritu-

liai, šaltakošė, grušių sa- = 
lotos su prancūzišku daža 
lu, suris 
kava.

4. Sriuba iš 
/ krekėsai,

su makaronais ir grybais, 
asparagai, pyragaičiai, šal
takošė, riešutai ir kava.

5. Tamsių vynuogių sunka,- 
žuvies kotletėliąi su svie
sto ir Smetonos dažalu, 
bulvės košė, rūgštus agur
kai, vaisių salotos, krekė
sai, obuolių pyragas, ka
va.
Tomatų sriuba su krekė- 
sais, kiaušinių kotlętėliai 
arba kepta vištiena, aspa
ragai, naujos bulvės, agur
kų arba tomatų salotos, 
uogos su grietine, atšal
dyta arbata su citrina.
Atšaldytų melonų mišinis, 
grybų sriuba su krekė- 
sais, kepti balandžiai su 
virta džiovintų slyvų ko
šė, bulvių koše, virtos mai
šytos daržovės, arba bu
rokai, citrinos jello, ir ka
va.

» w.; ■

Dabar slyvų sezonas, 
todėl pasinaudokit juo

... .............. . .......-

6.

GRAŽUS SIENAI PANELIS

PATTERN 1538;WALL HANGING

No. 1538 — Gražus kaip svajone panelis Sienai. Jeigu ge
rai pritaikysit siulus, tai bus gražus papuošimas sienai.

I

NAUJIENOS NEĘDLECRAFT DERT.,
1739 So. Hąlsteč Chięągo, I1L / . <

čią įdedu 10 įgiltų ir prafiaų atsiųsti man No

Vardas it pavarde ...................................................... .................

Adresas
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Paryžietė sako kad —
Šią vasarą krautuvėse yra 

didelis pasirinkimas bovelninių 
(cotton) suknįų, kurijos pasių- 
tos nepaprastai gražiai. Nusi
pirkus keliąs tokias. z suknias, 
gali dažnai jas pamainyti ir, 
tbkiu būdu, visuomet atrody
si švariai ir vėsiąi, nežiūrint 
šilumos. Šios “cotton” suknios 
nebrangios ir jas galima daž
nai plauti be pavojaus.

Jęigu nęripri gatąvai pasiu
tas suknias pirkti ir moki kaip 
pąti sau pąsisiųti, taį aišku, 
kad išeis dar pigiau — nes to
kių budu galėsi geresnių med
žiagą nusipirkti ir pagal savo 
figūrą geriari . sųsikirpti.

šie metai tai tikrai bovel
ninės medžiagos metai, todęį, 
kad visur matosi vis daugiau 
cotton suknių, -
kų s tylių ir maudyhiosi kos
tiumų iki vakarinių suknių.

Kaip užsilaikyti švariai ir 
vėsiai , vasaros metų, nėra to
kia didelę problema, kaip kad 
seiliau bųdavo. ~ šiais laikais 
kosmetikų išdirbėjai vis geres
nių - prakaitu naikintojų paga
mina, taip, kad visgi lengva 
turėti tą kūno švarą, kuri ga
li arba pagadinti, ar pagerin
ti visą mpteres išžiūrą.

Vieųas iš papjausiu reikme? 
nų kiekvienai mptereį, ypač 
vasaros metų yrą nepaprastai 
vėsus 
logpe), kuris netik? skabiai kve
pia, bet turi fą svarbią ypa
tybę, kad užmuša kūno pra-- 
kaitąvimd kvapą.

Naudodama šį kolįonišką
vą|Į^ępį kartu su savo regu-

-..Mi J.-;. -■

’ '.fe;:./

■<

g

Keptos Slyvos
1 % tuzino slyvų
1 puodukas cukraus. '
Gražiai sudekit slyvas*! bliud^ ar

ba kokį kitų indą. Apipilkit cukrum, 
įdėkit į pečių ir kepkit pakol bus 
minkštos. Valgykit šiltas arba atšal
dytas su saldžia grietine.

Slyvų pajus
3 puodukai nuvalytų slyvų
1 puodukas arba daugiau cukraus
2 šaukštai tapioka
14 šaukštuko druskos
1 šaukštas iŠtarpinto sviesto 
Paprastos tešlos dėl pajų.
Sumaišykit slyvas, cukrų, tapioką, 

sviestą ir druską. Tegul pastovi iki 
prirengsit tešlą ir blėtis dėl pajaus. 
Išklokit gilią (9 colių blėtį) tešla; 
aptekpkit tešlą kiaušinio baltiniu, su
dekit slyvų mišinį ir viršų apklokit 
tešla. Tešloj padarykit skylutes su 
šakute. Pirmiau kepkit gan karštam 
(450 degrees) pečiuje 15 minučių, o 
paskui sumažinkit iki 350 ir dar 
kepkit pusę valandos.

Kenuotos Slyvos
Parinkit tokių slyvų, kurios nebus 

pilnai išsirpusios ir dar truputį kie
tos. Nuplaukit ir su adata bei šaku
tę subadykite, kad jos nesutruktų. 
Tampriai sudekit į stiklus, bet nesu- 
spauskit. Užpilkit karšto siropo. Si- 
ropą išvirkit (dėl rūgščių slyyų) iš 
dviejų dalių cukraus ir vienos dalies 
vandens (2 puodukai cukraus, 1 puo
dukas vandens). Dėl saldesnių sly
vų vartokit siropą tokioj proporci
joj: 2 puoduku cukraus ir 2 puodu
ku vandens. Ttruputį užsukit virše- 

karštame vandenyje 20 
'minučių. Išimkit, tampriai užsukit 
viršelius ir padėkit į šalį, kad atšal
tų, o paskui padėkit į šalį kur nors 
sausoj vietoj.

Slyvų Konfitųros
3 puodukai sugrustų slyvų
4 puodukai cukraus
1 pakelis pectin.
Perskelkit slyvas pusiau, išimkit 

šerdis. Slyvų nulupti nereikia. Sumai- 
gykit su mediniu šaukštu. Pridėkit 
trečdalį puoduko vandens. Tegul už
verda ant karštesnės ugnies. Paskui 
sumažinkit ugnį ir tegul paverda ant 
mažos ugnies 10 minučių. Kas nori, 
gali perkošti. Bet skaniau bus be 
perkoŠimo. Sudekit pectin ir gerai 
išmaišykit. Supilkit ęukrų, tegul pa
verda keletą minučių. Nuolat maišy- 
kit, Supilkit į stiklus. Kai truputį at

lauš, apipilkit parafin ir padėkit į 
šalį.

Skanios Dešros
Kai darysit dešras, pridėkit jau

tienos ir avienos. Dešros bus daug 
skanesnės ir sveikesnės. Galite dėti 
no lygią dalį kiaulienos, jautienos ir 
avienos. Jeigu norit, kad dešros bu
tu dar skanesnės, tai dėkit trupu
tį daugiau avienos. Jeigu dėsit vien 
jautieną ir kiaulieną, paimkit kiaulie
nos nuo petuko. Iš kaulukų galėsit 
išvirti sriubą su miežinėmis kruopo
mis. Kai darysit t”’p ?d:namą “ham- 
burgęr, 
vienos, 
nesnis.

’ tai pridėkit irgi truputį a- 
“hamburger” bus daug ska

4235
Prisiuntė M. Milleriene.

So. Rockwell St.

Šią Savaitę...

PASISIUKIT SAU ŠĮ GRAŽŲ MODELĮ
No. 4411 Prie leikos dėvėti patogus ir gražus kostiumas. 

Galit jį pasiūti iš bile kokio materiolo—šilkinio, lininio arba 
paprastu bovelninio. Sukirptos mįeros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 iP 42 colių per krutinę.

Šeimininkės pigiai gali nusi
pirkti veršienos nuo petuko ir/ 
avienos.1 j

Iš šių mėsų galima padaryti 
tušintą, taip vadinamų “stew” 
arba,prikimštą ir keptų veršie
nų. f

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 

: ktąįĮ; paradyti :^yo v|rd? pa- 
vąrdę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kurtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Hąlsted St.? ęhįcago, ĮĮ1.

M< .aJ| ,-t « . i' ?.V/<

11        m!.............................   —»

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 SĮ. jlalsted St., Chicago, 111

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros .......... ;...... ; per krutinę

Jei v?ž:m>sit ŠIANDIEN an
ksti ryte api^ 9:30 į išparda
vimą CHICAGD MAIL ORDER 
CO., 511 So. Paulina Street, 
sipirksit už 5, 10 arba 15 cen
tų antrą dresę. Pirmų dresių 
kainos yra labai pupigintęs. Ne
praleiskit šios progos. Už mažus 
pinigus galit aprengto visą savo 
Šeimą.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) .K.

(Miestas ir valstija)
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Diena Iš Dienos

Susirgo žagarietė 
p. Kraptavičienė

Susirgo ir išvežta ligoninėn 
žagarietė p-ia Ona Kraptavičie
nė, Kyv. 2128 Fulton st. Ji iš
vežta į proto ligų ligoninę.

—Rep. x-y.

P-Iės Mockaitės' 
sužiedotuvių puota

Liepos 7 d. p-lė Nellie Moc- 
kaitė, gyv. 604 E. 90 PI. susi- 1 
laukė labai šaunios Sužiedotu-[ 
vių puotos. Tų taip šaunių puo
tų jai iškėlė bridgeportietė p-ia 
P. Liepienė. O motinėlė p-ia 
Mockienė* 'kartu su giminėmis 
nupirko dovanoms labai gražų 
pečių.

Svečiais dalyvavo: p-ia P. 
Shwitt, gyv. 4057 S. Artesian 
avė., jos duktė Bernice, p-nia 
Povilionienė, jos marti p-ia A- 
lice Povilionienė, p-ia Simona- 
vičienė, p-ia Statkienė, p-ia Pe
trošienė, p-ia Stankienė, brigh- 
tonparkiškės, paskui p-ios Kri
kščiūnienė,' Žakienė, Milerienė, 
Varonienė, Liepienė, Simonelie- 
nė ir duktė iš Bumsidės ir Kiš- 
čiunienė, o jų antrašų taip ir 
neteko patirti.

Sekmadienį vestuvės
Ateinantį sekmadienį Visų 

šventų par. bažnyčioje įvyks ir 
p-lės N. Mockaitės vestuvės. Ji 
susituoks su p. Ahthony C. 
Kriščiunu. Apeigos prasidės 4 
valandų popiet, o po apeigų ves
tuvės Ali Timers Hali, prie 93 
ir Cotta'ge Grove. —B. š.

P-lės G. Mažeikaitės 
gimtadienio puota

Praeito šeštadienio vakarų 
Juozas ir Ona Mažeikai, gyv. 
3243 N. Naragansett avė. iška
lė savo dukrelei Genovaitei iš
kilmingų gimtadienio puotų. 
Mat, p-lė Genovaitė Mažeikaitė 
kai tik susilaukė 16 metų — 
sweet sixteėn amžiaus. Į puotų 
buvo pakviesta įtik jaunimas—• 
viso šešiolika porų.

Visi gražiai pasilinksmino ir 
palinkėjo p-lei Genovaitei ge
riausių laimių. P-lė Genovaitė 
dabar yra aukštesniosios mo
kyklos. studentė. Gi pp. Mažei
kai, reikia pasakyti, yra labai 
draugiški ir vaišingi žmonės. 
Gražiai ir pavyzdingai išauklė
jo savo vienturtę dukrelę.

—Rep. B. P.

Grįžo iš atostogų 
pp. Martinaičiai

Grįžo iš atostogų pp. Marti
naičiai, gyv. 2118 Evergreen st. 
Jie savaitę viešėjo Grand Ra- 
pids, Michigan pas brolį p. A. 
Martin. Atostogos buvusios la
bai puikios ir smagiai laikų pra
leidę. Džiaugiasi pp. Martinai
čiai ir Grand Rapids švariu 
miesteliu.

Eawn Manor Cur- 
rency Exchange

MARQUETTE MANOR. — 
Dažnai pasitaiko to ar kitos a- 
pielinkės gyventojams nesma
gumų, kai tenka išmainyti di
desnių denominacijų pinigus i 
mažesnes denominacijas, arba 
kai reikai išmainyti čekius.

Marųuette parkiečiams šito
kiuose atsitikimuose verta 
kreipti^ į Lawn Manor Curren-, 
cy Exchange adresu 3145 West 
63rd Street, kuriai vadovauja Į 
F. H. Halvorsen Company. šioj 
įstaigoj, be to, išmainoma ban
kų money orderiai, čia* galima 
suumokėiti gazo, šviesos ir tele-[ 
fonų bilos. Įstaiga atdara nuo 
9 vai. ryto iki 8:30 valandos t 
vakaro. Tai yra sena įstaiga, e- 
santi toj pačioj vietoj 19 metų. ’

Mirė
Joseph Kominskis

Antradienį apskričio ligoni
nėj pasimirė Joseph Kominskis, 
62 motų amžiaus, gyv, 829 W. 
33 g. Liepos 9 d., dirbant far- 
npoje, užpuolė jį bulius, sužei
dė ir tas sužeidimas buvo jo 
mirties priežastimi.

KAS YRA
ANTIDOTAI

RAŠO 
ANTANAS G. KARTANAS 

NIDA Vaistų ir Kosmetikų 
LABORATORIJOS 

Savininkas

rago taures gėri- 
jie turėjo kokių įsitiki- 
iš rago sveikiau gerti, 
jie ragines taures var- 
todėl, kad jas buvo gan

Šis žodis paeina iš graikiškos 
kalbos, anti -- prieš ir dotos, duo
tas. Duoti prieš nuodus arba prieš
nuodis.

Nuo nežinomų laikų žmogus pa
žino nuodus, bet apsisaugojimui nuo 
jų jis per amžius klaidžiojo, besi
vaduodamas prietarais, maldomis, 
užkalbėjimais bei užbūrimais. Tik 
kai prasidėjo indukcinė filozofija, 
kai mokslininkai atsisakė betikėti 
spėliojimams, o pradėjo reikalauti 
tikrų, apčiuopiamų faktų, tyrinėji
mais laboratorijose patikrintų, tik 
tuomet tebuvo surasti tikrieji an
tidotai arba priešnuodžiai.

Nėra žinių kodėl senovės lietu
viai vartodavo 
mams. Ar 
nimų, kad 
ar mažum 
todavo tik
lengva pasigaminti. Senovės Lietu
voj raguočių gyvulių, matyt, ne
truko. Butų įdomu sužinoti iš fi
lologų ar žodis ragauti nepaeina 
nuo' žodžio ragas.

Kai senovės Lietuoj rago' tau
rės buvo plačiai vartojamos, kituo
se Europos kraštuose buvo pagar
sėjusi ir buvo labai branginama 
raginė taurė iš vienaragio gyvulio 
arba žuvies, kuris vadinasi unicor- 
nus. Tai gyvūnas panašus į bang- 
žuvę, tik daug mažesnis ir turi vie
ną ragą. Kadangi šis gyvūnas te
randamas šiaurės jurose, tai šių 
dienų mokslininkai yra linkę ma
nyti, kad tokio vienaragio gyvūno 
taurės galėjo būti padirbamos iš 
kokių kitų gyvulių ragų ir priga- 
yingai parduodamos už tikrąjį daįk- 
tą. Kad tos taurės buvo labai bran
ginamos žinome iš to, jog 1553 me
tuose Francijos/ karalius gavęs 
vienaragio taurę dovanų, kurios ver
tė šios dienos pinigais butų apie 
100,000 dolerių. Buvo manoma, kad 
"nuodai įpilti j tą taurę, ir pastovė
ję Keletą valandų, prarasdavo nuo
dingumo ypatybes ir žmogus išsi
gelbėdavo nuo mirties. Mokslinin
kai ištyrė tokias taures, kurių ran
dama muziejuose ir surado, kad jos 
teturi kaulo ypatybes ir jomis nie
kas negalėjo apsisaugoti nuo nuo
dų.

šešioliktame šimtmetyje Francijos 
karalius Karolis IX turėjo ir labai 
vertino bezoaro akmenėlį, šis akme
nėlis taipgi buvo visų nuodų anti
dotas. Norėdamas patikrinti bezoa
ro galingumą karalius užnuodijo gy
vojo sidabro bichloridu kalinį, kuris 
buvo nuteistas pakorimui. Kai kali
nys išgėrė nuodus, jam' buvo duotas 
bezoaro akmenėlis nuryti. Už kele- 

ttos valandų smarkiausių kančių ka
linys pagaliau mirę, o karalius siuto 
iš piktumo.

Bezoar, sakoma, buvęs tulžies ak
menėlis arba gyvulių ypatingai ož
kų žarnose susiformavęs akmenėlis. 
Šių dienų, mokslo šviesoje jis neturi 
jokios vertės ir nieko negalėtų ap
saugoti nuo nuodų. Apie kitus 
dotus pakalbėsime kitą kartą.

Sekantis straipsnis apie 
“Digitalį.” 

VARTOKITE “NIDA'’
LABORATORIJŲ VAISTUS 

GROŽIO PREPARATUS 
(žiūrėkit Skelbimą)

anti-
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' NAUJIENOS; Chicago, III.
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MOTERŲ SKYRIUS

Rašo Dr. Aldona Šliupai te

(Tęsinys)
duosim vėžiui progų vys
tai nebus vilties išsigy-

Jei 
tytis, 
dyti. Kad pasekmingai gydytis, 
yra būtinai reikalinga pažinti | 
šią ligą kuęanksčiausiai, — kai 
tik prasideda. Sunku pažinti 
vėžį ligai vos prasidėjus. Toji 
liga neduoda ligoniui suprast, 
kad jis tikrai serga' ir todėl jis 
ir nesikreipia pas ' gydytojų. 
Pradžioje, paprastai, ligonis ne
jaučia skausmų, bet yra išim
čių. Pavyzdžiui, vėžys kauluo
se arba' liežuvyje iš kart pasi
žymi skausmais. Paprastai, li
gonis nemano, kad jo kūne vė
žys auga, nebent .butų mato
mas, kaipo navikas, ir butų ga
lima apčiuopti. Visa nelaimė ta
me, kad vėžys tyliai, pasaliai, 
netikėtai pra'sideda, kas ir pa
vėluoja laiką tinkamai gydyti.

Kur įtik rastųsi piktybinis 
navikas, nuo jo galima išsigy
dyti, jei bus kuoanksči'ausiaf 
pastebėta ir atatinkamai gydy
ta. Pastebėti vėžį iš pat anksto 
ne visuomet vyksta'. Vėžys ski
riasi nzuo kitų navikų, tuo, kad 
pradžioje, t. y. kuoanksčiausi'ai, 
skausmo suvis nėra. Navikui 
dar nepavirtus į vėžį, skausmo 
taip pat nėra. Kada1' prasideda 
skausmai —- tada per vėlu ką ir 
bedaryti. Užtai žinojimas apie 
šią ligą yra' svarbus, nes žino
jimas — tai yra kova prieš vė
žį. Tiktai tokiu budu galima pa
sekmingai kovoti su šia liga. 
*• ' * . ' .. ■ r ’ » L

Vėžys nėra užkrečiama liga. 
Vienas prasikaltimas vėžio yra 
tas, kad duodama proga gerokai 
vystytis iki pasidaro: vėlu pą- 
gelbai. Tikrai pats žmogus yra 
kaltas, kuris leidžia navikui 
vystytis, kol pasidaro pavojin
gas./

Odos vėžys daug skiriasi nuo 
skilvio vėžio ir kaulo vėžys ne
turi panašumo į vėžį krūties. 
Taigi tųšys vėžio skiriasi, bet 
yra vienas bendrumas, tai yra 
pradžia vėižo —- čia visur jo 
rųšys panašios. Vėžys susideda 
iš narvelių, taip kaip ir audinys 
sveikame kūne. Bet narveliai iš. 
piktybinio naviko turi ypatybę 
begaliniai daugintis. Papras
tai narveliai sveikame kūne au
ga! tvarkingai, bet vėžio narve
liai auga visur ir visaip. Svei
ki narevliai laikosi tam tikro 
rubežiaus ir tvarkingai, vystosi, 
bet vėžio naviko narvelių nega
lima' sulaikyti nuo vystymosi, 
nebent išpjovus iš kūno lauk.

Nepiktybiniai narveliai pasi
lieka vienoj vietoj, bet kur kū
ne. Nuo jų ligonis beveik nie
kuomet nemiršta, bet jei tokie 
narveliai prispaus tam tikus or
ganus, kaip, inkstus, kepenis, 
tas gali iššaukti skausmus., ši- 
tokis nepiktybinius navikuš ga
lima prašalinti operacijos keliu 
ir daugiau nebeaiigs arba ne
bepasikartos. .

Bet ne tai su vėžiu — nėra 
rubežiaus vystymuisi, augimui. 
Vėžys išleidžia šaknis, įsigriau- 
žia į audinius ir didelei naiki- 

i na, ten kur prasidėjo. Anksčiau 
ar vėliau, mažos dalelės vėžio 
yra išnešiojamos per kraujo ir 
lymphajtinius takelius ( į kitas 
kūno dalis, kur narveliai nuši- 
sėda ir vėl pradedi augti iŠ 
naujo. Tas išne'Šioj imas ligosi valdžios nusistatymų — yra
po visą kūną padaro didelį mir
tingumą. Pavyzdžiui, kai žandi
kaulio vėžys įsigriauna į audi
nius ‘ (jei nebus imta priemo
nės prašalinti) tai net oda 
trūksta, o gabalėliai to naviko 
vėžio nešami pdr kraują ir lym- 
phatinius kelius į plaučius, kur 
nusisėda ir išnaujo pradeda 
augti. Tai parodo kaip svarbu 
yra kuogreičiausiai gydytis, 
kad nedaleisti vėžiui vystytis ir 
išsinešioti' po visą kūną. *■ ' •' ‘ ' ' ' ■. ’ ’*•

Vėžys galis pasiriodylti bet 
kur, pradedant nuo kaukuolčs 
ir baigiant kojų pėdoms. Nežiū
rint to, kad nėr tos vietos, kur 
negalėtų rastis vėžys, yra tam 
tikros vietos, kur liga dažniau 
pasirodo, negu kitur — kaip 
skilvis, krūtis. Yra •rųŠių, ku
rios vystosi greičiau su pasikar
to! j mu ligos kitose dalyse kū
no, pavyzdžiui — krūties vė
žys. Odos vėžys, palyginamai, 
auga lėčiau ir netaip greit pa-

DIDŽIAUSIAS..SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CJIICĄGOJ 
2,000,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materioįo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25 c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kines ir plumbirigo; reikmenes, ;

Harvey Wrecking
, Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

J 
v. 
'-i 
‘i

APDRAUDA j
■ (INSVRANGE>

NAUJIENOSE
■ PER ■

.. A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobilįaus. Nuo 
sudaužymo sayo automo- 
biliaus. GaliteA gauti bon- 
dsą (kaucijų) ikį $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šiiį apdraudas.

u s. ; ,

j

sirodo pasikartojimai ligos ki
tose *kuno dalyse.

Kodėl kaikųrie narveliai au
ga iki pavirsta į vėžį, mes dar 
kol kas nežinome. Vėžys nie
kuomet neprasideda kaipo vė
žys. Kodėl apgama arba nepik
tybinis navikas staigiai pavirs
ta į .veži — dar neišaiškinta.

(Bus daugiau).

Ką Moterys

Rašo V. Byianskienė

Vienas iš svambiausių Japonų^ 

steigimas viešų mokyklų, ku
riose jaunos moterys išsilavi
na būti geromis šeimininkė
mis/

Seniau, jaunos mergaitės sa
vo tėvų namuose buvo priren
giamos prie šeimyninio gyve
nimo, bet dabar, kada japonai 
siufnčia savo vyrus piliečius ko
lonizuoti neseniai pagrobtų 
Manchukuo, tad valdžia pirmų 
kartų davė leidimų steigti to
kias,, viešas mokyklas, kur vi
sos jaunos kursantės, be jo
kių iliuzijų,, išmoksta priimti 
savė likimų visų gyvenimų pra
leisti 'dirbant sunkų ūkininkės 
darbų kartu su savo vyru.

Apart reguliarių namų prie
žiūros kursų, kuriuose kursan
tės išmoksta siųti, virti, pri
žiūrėti vaikins, siausti 'savo vy
rui barzdų ir galva, kursantės

CRANE
COAL COMPANY

.5332 So. Long Avė.
Tel. Republiė 8402

POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .........  i tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJOKOS
1739Z So. Halsted St.

CHIGAGO, ILL,

turi išmokti ir dirbti kartu su 
savo vyru visą ūkės darbą; gy
vulius prižiūrėti, arti laukus, 
sodinti ir piauti ryžius, su še
pečiu plauti kiaules (Japonijoj 
kiątflės, pagal senovės tradici
jas, turi būti švarios). Ji taip 
pat turi išmokti kaip artistiš
kai gėles sutaisyti, nes Japo
nijoj nei vienų namų, kur 
nebūtų gražiai sutaisytų gė
lių.

Gėlės japonams yra svarbios, 
nes jos atvaizduoja sezonus, 
Sukaktuves, svečių charakte- 
riškumus ir t.t.

Japonų vestuvės skiriasi nuo 
musų,' todėl kad, ir šiais mo
derniškais laikais, tėvai vis dar 
išrenka savo dukterei vyrą, 
nors karts nuo karto jaūnai 
moterei ar vyrifi, virš 25 me
tų amžiaus, yra leista išsirink
ti sau žmoną ar vyrą.

Antras skirtumas yra 
kad vestuvės visuomet 
rengiamos vyro tėvų namuose 
ir žmona turi visą savo gy
venimą gyventi su vyro tėvais 
ir giminėmis. Fundementali 
japonų gyvenimo filozofija 
yra, “Šeima tai viskas, o in- 
dividumas niekas”.

tas, 
yra

for ECONOMY and
SATISFACTION ūse

Doubk Tėsted!DoubkAdion!

B AKI N G 
1LV POWDER.

Šame Price Todayas  45 YedrsAęo
' 25 ounces for 25*

Full Pack ••• No Slack FiHinį
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT .

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Vestuvių, Bankietų ir šeimynų Grupes tai 
Musų Specialumas. - \

. ?. , . «•>! / M'tf '-

Telefonas YARDS 5858

THE PAUL STUDIO
, ATSIŽYMĖJUSIŲ FOTOGRAFŲ 

NAMAS

3213 S. Morgan St. Chicago, III.

vvzęuCM
uZkO'KS Zxb-JC5 

GErv4TL-&N^esj,/ 
O.iCjC-V'T TUlS 

TO SEE 
S4KOIS

zxcraoe»xxT”ic:

Ketvirtad., liepos 15, 1937
’'r’PL;1- S: ;■1 %. į:

.... .............................................. III !■ i...................... .H............... lllllll

NAUJAI ATIDARYTAS 
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 West 33rd Street

Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai, 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

BALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — 60AL•
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
• Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESS1NG
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0865.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI’
UŽ ...........................................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .....

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ......................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727,

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• RESTAURANTAI 

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtines, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

sonfetlii^ 
n®
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Keturi žmonės sun-I i J- . •i'i ii i i kiai sužeisti nelai
mėj šU troku

* ' ♦ •* y> fe- fe: a4 'fe,

• . .. . t .....

Keturi žmonės buvo sunkiai 
suužeišti, kai važliibčįami kelei
viniu automobiliu, prie Čermak 
ir Dearborti gatvių įvažiavo j 
troką.

SUhkiaUšiai sužeistas buvo 
Mibhael McIneYhėy, 40 rtletųį 
nud 3856 S. Union avė. Jis, kar
ti! sb Arthnr Rošs, 3244 West 
62nd i*lūce ii* Josęph Jeske nūo 
4616 S. Albany aVe?, būvb pa
guldyti Mercy ligoninėj. *

KėtvirtŪs siižfeišitas Andfėiv 
Hrtiby, 4939 Š. Mitlėri avfentiė, 
btivd p&guktytelš Pėbples ligdhi- 
nej. . ’ .

Troko šoferis; Irwin Kellogg, 
44, gyv. 1934 W. Jackson bou- 
leVard, išliko sveikas.

Viši kėturi sužeistieji buvo 
Link Beit dirbtuvės darbinin
kai.'Jie važiavo iš unijos mi
tingo.

0 AFL bandys 
pasinaudoti v
^Orgdniztioja” plieno darbiiiiii- 

kiis Chlėdgbs apielirikėjė
CIO pasėjo sėklas, o Ameri

kos Barbb Fedei-aclja bandys 
pasinaudoti vaisiais.

Vakar Fedearcija paskelbė, 
kad organizuos plieno darbinin
kus Chicagos apielinkėje. Tam 
tikslui paskyrė William Schoen- 
berg, asmenišką prezidento 
Grėbti draUgą, generaliu orgąpi- 
žatBHiiiii ir išsiuhtė jį į Calii- 
iriet dištHktą. *

ĖederAciją skelbia, kdŪ netrū
kus tUrės daugiau narių, negu 
crO. h būk Mb išdKvta viehą 
kohftirakt'ą Carn^gie - illihbis U-

kuH.. tiiHhti'; ..kelk.Jdks? 
fUhčiŪšį. UUHų.

Ėėderūčija bandys Apihiti Vj" 
£.iis “nepriklūtišbhidš” koihpahi- 
įį'ęš Uilijas, kūribs kbvdjb prl'eš 
61b streiką.

blk’HiUVe sUhdikiiito; teirbihiH- 
kb gyvybė iklvbjiijfe t w

ChemikAlanis eksįpliodavūš, 
antitedibnį sudegė golfo kamuo
lėlių dirbtuvė. Vi'en&8 drirblhiti- 
l<as AVillirim Piercb, 65 HietiĄ 
apdegė ir jo gyvybe baVojhjė.

Hen^y. Hągen, Temetu am- 
žiaiiė, Mid Weštbdif t&, 
esančios f>He 8'640 S. Whiches- 
tėr &ve. savininkas ,!Fgi siiž'eiš- 
tAs, bet lengviau, jis iš iiįfhįėš 
ištraukė ir savb daHbiiiihkį W’. 
jPiercė.

i

SUSIRINKIMAI
_______________________________________

į ' 1 ’ ’
šį įiehktHciifeilį bai-Bihinkl) sVėiaiiigjį, ib4iš Bchigiih Avenue, 

įVykš Kliubų ir braligijb ŠUšiViėhijimd bdšbibiihiš susirin- 
klmūs. Visų hūHį būrfei^Ū. alšiiūnkTt, bi?MiįŽą ŠŪšiHnkimo 7 
fcai. Vuicarb. ttliašbtiskas, rašt.

HUblboldi Park biblūvi^ ^dlitifes kiiiibd sūsirihklihaš įvyks lie
jos 15 dibilą 8 Wl. VakąPo Ailhiira Šlbibhš š^ėtūih^je, 1640 
No. faąnbdick Si. —A. LtiHį'evicz, rašt.

PARENGIMAI
r 7 • .* <-Ų-; ....t.:! ■>.

I ’ ’

Liet. Liuosybės Nūrtlo Bendrovė rengia ihėtiiįį pikniką sekma- 
dieili, liepos 18 d.4, Dūmbratisko fartnoj, VVilloiv Springs, III. 
febs išdubta liį cAsft dovąbų. Bus visi nuvelti dykai j pik
niką. Važiuojanti turi būti prie Liuosybės Svetainės tarpe 
11 ir 1 vai. pp pietą; Gėra orkestrą gHeš lietuvių ir ameri

kiečių šokius. Kviečia Rengimo ’Kbmitetas.

Šaunus žagariečių 
piknikas

Diena nors karšta, ąžuolyne, 
bttvd fhiikti

praeitą se&niadiėhį įvyko 
p-ioš į’uKis darže šaunus žkga- 
riėčikliiibo pikiiikas. Švečiij 
suvažiavo, (jaugi o .ypač žagarie
čių, joniškiečių ir gruzdiečių. 
Nemažai buvo ir kitų parapijiį 
žmoniųi

Diėha buvo karšta, bet ąžuo
lyne, kur saulutės karšti Spin
duliai . negalėjo pasiekti pikni- 
kaulojų, biivb tikrai puiku, čia 
ir vėjelis, itariumį užjausdamas; 
švelnįai gaivino nuo karščiiį 
prieglaudos ieškančių jausmus. 
Prie, tų, prisidėjo ir darbštusis 
komitetas. ,P. Arlauskas, K; 
Balčiūnas, ,Ę. Ęudauskienė su 
buriu pagelbininkų, būtent: Už- 
kiiraite, JlipHkdiš, jti t’bVllai- 
čl'aiš, K'eiiitkltiaiš, , Adomaičiu 
visus gaivino Šu šaįtakbše ir 
Alumi Bei Kitokiais šaltais gėri
mais.
Vaišijo sii liidllivos labiliais

Svečių tarpe buvo senų ir 
jaunų. Cle^tiečiai Juozas Bala- 
kąs gribžė niUžiltį. Viepi šoko, 

Mllj SftljdHnbši ir lo- 
saldaijiiAiš;. lil&lmė j usiej i 

_____ _ O SbiVydU Visus pa
vaišino su iš EiėtbvUš iihpor- 
tiibtais gkrdžUiš lašiniais, ge
rieji biznibHAl: Chepulai, tj&s- 
paraičiai, SimonaVičiaj; Kar- 
čAdškai, teubėlis, Ribi'džiąi iF ki
ti žagariečių prieteliai fundino 
prie bufeto.

Bet štai lietus, 'feai buVo jau 
apie šeštą valandą. Bet, po lie
taus dar geriaus. Girioje pasi- 
dUre iibpdįVAstąi gi-ažų ir ma- 
V<JHU ŽĄgAriėčiai, lyg iiž tai ait- 
siiVgittdAihi, Uėt it Uždainavo. 
Ir taip, tad, jpasišihagihę, pilni 
gfeto tipo, smagiai sugrįžo na- 
ihb hAkvyhės. ‘ —R. š.

kiti prie s' 
še 
vaišinosi.

ditįiiktis UŽ liėąpsau- 
gOjittią nusikaltėlio

AHtraciiėn| šiišpėlidaVo du po- 
iicįiiinkbs U,ž tai, Itad jie įleido 
i aabdklį itėlity įiiiftdreiser ir 
prileido jį prie htisi^aįiėlio JoMn 
Ardblėah. Jie įTA AliIfeb Braba- 
gbbk kiiriš biįyb ^apkirtas nu- 
šikaltėiį dabbli; kad nenusižu- 
dHlį ii* Užraktu šdlrgdė William 
Ši&th.

Henry Hundreiser, 37 metų 
amžiaus, gyv. 2.842 Glenlake aV. 
yra nukentėjusios, 9 metų mer- 
gailės tėvas. Jis buvo nepaste- 
biamai įėjęs į Šummerdale po
licijos nuovados daboklę, kur 
buvo, jo dukters užpuolikas John 
Ardfelėah. ii? j jį ihięgantį palei- 
tfo fefeliiris jufįte, bėt . nei vie- 
h‘d nebatąiki. jįs paleistas po

IcUticija. f’diį'cijąi , pareiš- 
jog jiš gailisi, kad nepatai-

Chicagos vokiečiai 
nenori svastikos 
savo iškilmėse

Ęugpiučio 29 d., Chicagos 
Šbliiier ĮTield . įvyks VokieČiiį

Įą susidaręs .komitetas, Gerinai! 
bay Ajssoįiatioh. Daugelis vie^ 
io£ ybkiečių organizacijų komi
tetui priešinami ir atsisako pri
sidėti tblį kai nebus užtikrini
mo, kad iškilmėsę nebus naudo
jama Hitlerio emblema —- svas
tika.

fcb^ai įjribš šVdštifeą, Y Ado vau- 
jū beutsbh - airiŪrĮKdhišchęi* 
Verein, priė ftubibš prlkiaiišo 35 
organizacijos su 7,500 nariais. 
Organizacijos sekretorius Dr. 
Eric Von ęčhroett’ęr pašiūniė 
laišką majorui Kelly, kuriame 
sako, kūd ilitteris nėdtštbvKtija 
didžiumos Vokietijos gyvento
jų ir svastika yra įė Vbkieip 
jos, bet fašistų emblema ir to
dėl ji nepryaio būti naudojama 
iškilmėse.

Išdavė pirmus du 
leidimiis vedyboms

• • ' - * t' ».

< ( >1 . 4 4 . . į

Antradienį po pietų Chicagb- 
jė išduota pirmieji dU lėidifrrai 
vėdybcūhs, haujath Vedybų js- 
tūt^hiui įėjus galėn. Tas įštū- 
tyihaš be gydytojaus paliudymo 
apie sveikatos stovį reikalauja 
d*ar ir išaiiksto, į)Hėš tris die- 
Ūaš užsiregistruoti.

Pirihąjį leidimą gavo Jošepli 
Bąbiak, 30 mėtų aihžiauš; gyV. 
965 W. 18th į>l. ir Anna Zarb- 
Vy, 20, gyV. 1942 S. Carpenteri 
g. Babiak pasakė, kad dėl to 
leidimo tūrėjęs sugaišti vieną 
dlėiią htio Mb ir, todėl, jfcta- 
tymu nesąs patehkintas.

Antrąjį leidimą gavo John 
fi’ėrhiūhdvicž, 25 hiėt^; ^yv. 
8621 Š. llehhitagfe avė. ir Bose 
Batute 2d, gyv. ite5 W. 87th 
bt Hėi-mail'nvicž abiė hąiijąją 
tvanki IŠŠiftUM• nes 
tai’” dubdą ki'ekvlehūm žnibgui’ 
lūikb dūf kaHą at>sisV^Tstįrti.? •

bfebūtąvŪši ilk pehkUs itllnte- 
tęš; kbibhi&iihid, tbišhio cįžiųrė 
i^hbšė įiUbšįjtfeiidį išt'ėįšihteąhią 
53 Ūhiž. jbšbjph 
vttž Už Štįbątiš nužudymą, bet 
•thb pačiu, laiku ūuspreiįde, kad 
jis beprotis iir priklauso beprot
namiui.

. Bražįovitz nušovė. savo sūnų 
Joščph vasario 12 d., Cąlumet 
City, susiginčijęs su juo dėl gė-

. .- . . 4 . «į’« • . ... i ■ • • • *

rimo. BrasJ^viitz buvo girtas. 
Jis bus (uždarytas Meiiard bė^ 
protnamy per visą amžių arba 
tbi, kbl ūtiūiiš Įpiltą.

BĖlbBfe^DKtAš. — No Vie
nam yra bhšH&ikig ttiiisų šfena-' 
j aibė hrįdgebdrtę bčįti iŠ Vie
linė kHiitUVėš į kita sii te'ąšy- 
rįu iŠjtiaihyti dešinikę ar pen
kinę. N'ė Vibnahi jr He kartą yra 
kilįš kiAUšibiAs> kikr išiiiaibyti 
čeki.

Tbd'gi Varpu jpHe pat iiaišted 
gatves, blitėnt ačĮresu. 819 West 
35111 Stffieį, randasi t and N.

fe'ėhahŽb; ihč. čia' 
i^biaihbhia pinigai, 'čbįkiai, čia 
išįęidžiaiiia hidhby , bEdbHai, jko?" 
ibkt'tt&jąbi'i įažbf ’aieHtba it Van 
de'ns bilbs. Taigi reikalui esant 

yra atdūra nuo 9 VėlAndŪs ryto 
iki 6 VAlubdos’ vakaro.

.. .--T- m . •' /i . V - ..-T . ■

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 1937

TARP.Mrsv

■, ■" j--- -< ' 5:

iMtikinęis* kad ' 
“NaŪjltebš” gfetiaiitias 
laikraštis 

-- -
BPjGtrt’ON i’ARk. — Frank 

Šąbįliaūskas, kurs turi gerai 
įrengęs čęverykų taisytuvę prie 
2957 W. Pershing rd., jau daug 
metų kai jęįtikinęs, kad “Nau
jienos” . iš* Ijeituviškųr laikraščių 
geriausios. Pasak jo: “Naujie
nos” duoda žmonėms skaityto- 
jąmš g-aiisitei šviešbš, tiesos ir 
abėlnai daugiau višokraiišiū ži- i .i. , Ų. -b** mų - žinelių.

ftjėš 10 ūįelų jis įkaityda
vęs kitos krypties laikraščius, 
bet dabar jhu netoli 15 metų 
kai yra nuolatiniu “Naujienų” 
». «, v •» • » * < < . * • 1. < ■’ *1 • . ė r

styąitytoju ir gėru rėmėju.
—Rep. A. B. Ci

Pakėlė Algas Lakė 
Apskričio 
Brhriiitbjitms

tdke .Apskričio Supervisor 
tarybd Waū’kęgahe pakėlė al- 
gdš keturiais nuošimčiais šim
tui dešimts apskričio tarriau- 
tojų.

; w.

L
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 

f ' — 35c iki 6:30

PASKUTINĘ: DIENĄ 
YANNINĄ JElMO.v 

Soviętų . filmo j 
“Song of Happiness”

Ateinanti, i Penkiadieni ■. .

‘Paris Cominiine”
Vėliausioji Sovietų Pilnia

S. O N O T. O n. .E, ’ Van Buren arti WabasK '

12 -i)Š ‘v, 

Kųmpikų kai-

.'jy.u, ________________________ ____

■ .J<. ■ ••■vtYTA’r ■

.. ■ ii Yk^LA^ .kirkus
-peršiškyVe-^li šiuo, bas'aūlių 

liėpb^ ii- 1 

amžiaus; gimt 
me, Salantų;1.

AHiėrlkbj jŠ|yVeH6 8Ū Hietų.
ipąįikb, ,diūėlfame Htiliūliiteė 

moterį MągHĮteite?,. po, itevai,?
i KbhtriMilC7‘duktėH < feiekįi

12 mėtte-feW' yateus . $ 
^teĮUją, Ądblfiną

v vjpr.ą 
vaikus 
Jqsėį)hiną įr 
vųję šesėi*|

o
ir Kazimierą .It gimines, -k

ves įvyks pirmadienį, liepos 
19 d, 8:0(> ..vata ryto įš riam^ į 
Šv. Petre*. it. Tęyilfi p'arap. baž
nyčią,;. kurioje atsibus gedulin
gas, nūmkldb^ bz vęĮibhid slę-' 
lą, o iš ten. bus nulydėtas į Šv. 
Kaziteletb kapinės.

lyyąilU laidotuvėte . ir suteikti 
jąm ųąskuįįnį batai-iidvimi ir 

/atšisveikihįnią' '
JJUiįudę įiekA; motetiš, Uiik- 
le, Hirblib vaikai ir gimines.

JUOZAS KAMINSKAS
Fetsiškyre' su šiuo pasauliu 

lifeįbs. 12 dieri'4, '; 4 :^0 ydl. po 
pielį 19.Š7 ih./'sUlaūkęA 61, ihę- 
tiį amžiaus,^gimęs Vilkąyiškio 
apšĮčhj Pajevoniu pairap, it 
katelę,. . į ; .

Aimėrikbj išgyveno 34 metiis.
Paliko dideliame nuliūdime 

1, ,'dūktęris ; Oną, Mąrgarętą', 
. Edtth įr kairiną; 3 sunūs, Ah-? 

taną, Judlą ir Edįvardą ir gi-, 
rnihe^. , < i

‘ ’ .’į' ? 1 'L I -

. Kųnąs teišUtyėtąs randasi 
Masalskio KOlĮlyčipj, 33,67 Lit- 
ųanica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadiertį, liepos ^7 d., 1:30. 
Vak.fe tes.
nulydėtas ) Jautiškas kapines.,

A-Ar.
giminės Mtaąu ir pąjųstami 
esat ,' hifošiMžteį kviečiam!
laly vaūti laidotuvėse ir šutei - j 

k t i jam paskutinį patarnavi
mą ir Msisvėikinimą. >

Nuliūdę liękūmer . •
Dukteris, Sunki įr» Giminės.

Patūrii’ūūja ’lkid.dir.. A. Masits.-;, 
kis,: -Tel. ,Kouteyard 41397 . c’ ’

Naujas “Naujienų”
•v■ vi i •

Roselande
Pranas Bacevičiils, kuris iki 

šiol išnešiodavo "Naujienas,” 
iitio pirmos liepos savo daYbį 
pervedė GėiiįhiiHui blliui, huo 
10752 Prairiė aveiiUe.

Perimdamas į savo rankas 
“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Roselandiečių at
leisti jei dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskas tvarkoj, . ir stengsimos 
jpatarnauti kUo geriausiai. Jei- 
gii kas noirėttį "Naujienas” gūu. 
ti į kantus, meldžiami pranešti 
žemiau paduotu adresu, o rei
kalavimas mielai bus atliktas.

—S. Dilis;
10^52 Prairie Avė.

Sueitie Čekių 
Padirbėją

Policija suėmę'36 metų Ed- 
wa'rd F. Karr, kuris bandė iš
keisti suklastuotą čekį Ranch 
kabarete, prie 123 E. Oak st.

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

Įvairus

Tęl. • Yįctbęy 4965 
ČTdGDENGYStjfe

Mes dengiame ir patašome visokio^ 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėtieš 
darbūs. Lerigvoš išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPOkT ąOOFtNG CO. 
3216 So. Halsted Slrefet

III.

IEŠKAU DARBO Esu ' patyręs 
painteris ir. popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 50th Avę., Cicero, i 

Tel. Cicero 2633.

1 For Rent
ANT RENDOS 4 kambarių fla- 

tas. Naujai dekoruotas, šviesus, ne
brangi renda, su maudynėm.

827 West 84th Place.

'■/J<jtr8TlCE (TAįik .GARDENŠ ■ 
,.vr Arolier oaHĄ Kean: Avehues, <

; SUAYRy Jp^a .Turi. Riknikam Baržą parenduoįp per 
3 sekmddiėhiūs Ąųgūjsto iiiėnėsy; 
taipgi Pėr Ląbor t>ay įr. daūgelį šeš- 
tedlėnitį arba naktų dėl Mobrilight 
blknikŪ. , , i i , ,

Mr. Jos. Lieppa.

PASlkfeNbUpjA moderniškas 
būngąlow, dviejų karų garažas, “Side 
tįrivę”, 55Ž9 .South Sącrąmėnto Avė., 
Cįiicagb. Tątegi batdūošte ręfrige- 
rhtoriū, skalbiamą niąšiną. prosini- rteį įfetea, & (iAūg kįiiį daiktb. 
. Atsišaukite, .pas gavinliiką Ą. J. 
Jųpikaitis, “Oak Rose Tavern”, 
6739 W; Roosevelt Road, Berwyn, 
III.) Phone Berwyn 3166.

J.kAMŠAjli.V. TtATA$, štymu 
ąbsiidomaš, karštas vahd'uo, pigi 
renda.

23ši West 22nd Place.

itl i i n ■ i ii 11     t
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PIRIUT DABAR!! VEŽIMAIS 
kAiNOŠ 6US DĄŪG AUKŠTES

NĖS JOTĄ MĖNESĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR x 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

:9?‘

k Seeley 9329 
Dr. it. Nurkaitis

' yra su
Dr. JV. Pas 

1747 W« ‘Chicągo Avė., . 8519 Čom- 
męt'cial Avė.- So Chicagb, 111. Pri- 

įiaikb naujus akihiUs ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

. ■ .......................... —rr

I CLASS1FIED ADS. j
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Sitūątidki LWaftted
Darbo Ieško

PAIE$KAU daųbo prie nahių tik 
ateiti dięndmįs — skalbti. įr išvalyti 
riamuš. Turiu gerą patyrimą. Atsi
šaukite?: .
Naujienos, 1739 Šo. Ualsted St. 

Box 658.

Help Wanted—Female
■į ,  parbiriihkiĄ Reikia

c ,.
MERGINA; lengvas namų darbas; 

prižiūrėti .2. vaidus, /pasilikti; kreip
kitės į ofisą, 449 West 37fh Street.

kASIERKOS, $15; viešbučių tar
naites $50; South Side Consolidated 
Ągehcyj 1105 Eėšt 63rd.

PATYRUSI SpiRT FINISHEĖ 
and Shirt Marker.

GREENWAY LAŲNDRY CO. 
3210 Armitage.

MERgINA; abeinas narinį darbas! 
nėra virimo; geras namas; 1 vaikas} 
savas kambarys; $5; Avenue 3880.

MERGINA; pasilikti; hotelio 
apartmentas; padėti kūdikį prižiū
rėti) virimas; Lakeview 9869. Apart
mentas 702.

■" * ' *•,.■**' ' , ■.'■'? ,!»*'•• T ’ . ' ?
-•UI - ~  ------- » »    ■!,! I I—ijii'mi»'wi— -I"■■iii M* ■ ■■■■■    .  - - r . . - ... n

^tdTERIŠ,^ tilrinti patyrimo virti; 
reikalinga dirbti virtuvėje.

671 West- 14th Street.

Auklė; jaūria; patyrusi; malo
ni; puikus namas; $6; kiti darbinin
kai samdomi; 6752 Oglesby Avppue, 
2nd apartmeiit; Fairfax 6155.

PATYRUSI MERGINĄ į DRY 
Godi)S kraiitdvę; Tūri kalbėti lie
tuviškai. Kreipkitės į

Cicero ,Dept. Store, 
14b0 So. 49th Čoūrt, • Cicero.

REIKALINGA BĘAUTY operator. 
Geros valandos, gera alga.
6051 Ridge Avė. Tel. Hollycourt 8500

MERGINA; jauna; namū darbas; 
padėti 4 metų vaikui; bėra virimo; 
nėra skalbimo; 2 užaugę; 4 kamba
rių apartmentas; pasilikti; $6; Sun- 
nyside 2614.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; virimas; savas kambarys; 
mylinti vaikus; rekomendacijos; $10; 
Cedarcrest 0884.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
pagelbėti kūdikiui; mažas apartmėn- 
tas; gėtūš namas; pasilikti; Lakę-. 
view 0189.

llelpiVanted—Malė-rinldiei
Ukrbirinkų Reikia

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; hbteliuose, ręstoranubsęf • insti
tucijose; cooks, hąiĮiry; housenįah; 
cleaners ir;kili. • iųodėni .Hotel Bu- 
reau, 879 Nbrtli Statė St.

___ Partnerystes keikia ____ .
PAIE

$2000.00' Gėrlaūšią v^etą. Esu našlyš, 
noriu Hą<ųcĮįht bįžm. Vįteš ,ar tes
teris turi būt nevedę. Placiaū haaiŠ- 
kinsiu ant vietos. 1458 West 15th St. 
Telefonas Canal 9719.

- *.... u;.;. .uj'i;i'?'

AutOmobiles
1934. tbRli bOACH; nupigintas 

nuo $295 iki $225} Newberry’s', 1Ū25 
North Clhrk.

Cadillac; AtO į* mha W Ha 
jES- PWtSii WnAS, ..

4828 W., iŠth. J3t.,_ Cįcero, Ui.
Phonė Cicero 95.

ife i^iktūrbs 
Rakandal-įtaisai .

V

IŠPAfebUObAiiis . 
RIUS 1937, visokiu 
Baksaiš įr sinkbftp 
fikčeriuš dpi, bite kili 
tant svarš 
baksius. Cash arba ant išriiokėlirho. 
Pamatykite rites įjikte negū kirksi
te

S. E. . S.Osi'toM &. .s.ons 
1915 SO. STATE STREET 

CALūmet 5269.

Business Čhances
„ Pardavimui Bizniai .

PARDAVIMUI Pirmos Klasės Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su baaūkavi- 
mu. Pasitiraukhi iš bi^įo.

Lafayeite 6284. 
Klauskit Walterib.

TAVĘRNAS SU FIKCERIAIS par- 
davimuį už pirmą teisingą pasiūly
mą, neš tUriū du bizhiUs.

1701 So. Canal St.

LABAI RETA PROGA įsigyti 
bučernę ir grosernę tiktai už 300 
dolerių. Vieta išdirbta, renda pigi. 
Pamatykite savininką. 4438 South 
Hermitage Avenųe.

PARDAVIMUI PIGIAI LUNČRUI- 
MIS. Galiūia ir gavėkite Uždėti. Prie
žastis pardavimo — važiuoju ant 
farmų.

, UNION LUNCHROOM 
3856 So. Union Avenue.

?.w
n

UJ!ĮĮĮkmU.^!S*T'JJJ'll I |į ■TĮi| ii. iigig

Pardavimui Bizniai

TAVĖĖNA;, gaivus kampaę; geras 
iižnis; pardąvįmųi tuojau; turiu .ki
tą biznį; matykit po 7 vAl. vbkdro.

3901 Archer Ąvėiiue.

RĘIKAI^NGA TAVERNA mai- 
iariiš aht rbbming house su 11 kam- 
jarių; geri rakandai ir vieta.

Telefonas Monęoe 1026.

PERAI iRENbTĄ grbsę^io krau
tuvė, gerai mbkarttis kampas, biznis 
piįnąs stą)to# randasi West ĮSngle- 
w'oQde, kartu ir namas, ( 2 aukštų 
mūras, krhūiūvč ir 3 apąrtrhentei, 
Štymas. 2 ąųkštii trobesiu, 2 apart- 
mentai, krautuve. Dailus kampas 
125x125. Brokeriai visai rieį>akeidaū- 
jami. Paduokit savo adresą atsaky
mui.. ; , ., . t j.

Musų vardas: A. MARJEN, 
6365 So. Damėn Avenue^

* Chicagp, Illinois.
Prospecl 8225.

pARbAVtMUI tAVERNĄ 'su prri- 
p.ertę, įr ekstra lotas šalia. Šokių 
svetaine, valgomas kambarys ir vir- . 
tūvė dėl veselijųy ir kitokių paden
gimų. Kamą, įabai prieinamą. Yra 
fšdįrųįas biznis/ per 20 metų. Par
duosiu dėl senatvės. Atsišaukite lai-

1739 Šo. Halsted Št., box 656.

PARSDUODA bllčernė ir grosel- 
nė greitai ir pigiai iŠ priežasties li
gos. .
1739 So. Halsted St., ’ Box 657.

PARDAVĮMįji moderniški Meat 
Market ir Grocery fikčėriai kahipi- 
nėjė krautuvėje su 6 kambarių fla
tų, Viskas kaip nauja, o renda visai 
nebrangi. Matykit mašiną, Ford tre
ką, du mėsos kauritėriųg. Parsiduo
da iš priežasties savininko mirties 
už mažiau, kaip trečdalį tikrosios 
kainos. t ■> .

5501 West 25th, Cicerp.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis per ilgus metus, 8 kambariai 
gyvenimui. Svarbi priežastis, par
duosiu pigiai.

6818 So. Ashland Avė.

; Real Estate Fęir .Sąle 
Namai-žemė Pardavimui

PAUE M. SMITE and COMPANįČ 
Real Estate, Loans and Insurance 

, Tel. BOULEVARD 2800 ’ * * * • • *
mus, 
riname namus, rakandus ir autd-

Perkam, parduodam ir mainom nt 
us, lotus, biznius ir farmas; inšii- 

riname namus, rakandus ir aute - 
mobilius. Taipgi turime daug gerti 
namu pardavimui arba mainymui, už 
gerus baęgenus.; greitas Įr, teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krel-

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su j. j. GrisH

ūkas laįko tayer- 
įlna kaina 53,600. 
nais. TdipgI kilų

1CE and CO. 
teth Avėriūė

Lengvais išmokėjih 
Sargelių. .... . . .1 S. Midoty 

to Sp,..wUi 
Hėmlock

sff loto! w.r
Taisome, senus,. . dedame . .naujus 

fundamentus, stogus ir siUihgus vi
sokių nįšių. J. LĮLĘIKA, 

4743 So, Mąplewpod Avė.
i Viigima 2911.

TAURIU PARDUOTI 4543 So.
Union., Avenue,. arti 46tEi Gęras 2 
flatų medinis. 5 ih 6 kambarių Jlą- 
tai. Arched doorways, vohięš, etc. 
Garaž^7H^I,ii^faWs’

Hdne TAROS 0647.

bAhsit>UdbĄ teūVo iVateąs. Ūyik- 
jįį ąukŠlų., 2 nalJjjb ŽTū^tarjus 

šalyįę ekstrd Tolūs. Cementųoląs 
baštebėnlAš*. yohtns^ k gasąsį, Įęlęktriką. 
Namas gerateė stovyje. Lietuvių ln- 
fonijoįe tindgepUitė, , Kaina $3,6OO. K'feį fys'jįtra;

m! žėhięs—trobos, gyvulląl fr į)ap- 
kščial. iPąršidųodą labai tekyli.. 
mainys ant namų, lotų arba indrgi- 
čiiu '
. Turim visokiu kitokių bargępų, 
haihų ir farmų įiardavimui krba 
mainymui., , ; , j

... C. P. SURQMSKIS and CO-. 
2502 W. 69th , St. Grdvehill 02t>6.

, PRIVĄTĮS Š^vįhĮnkąs pąaukaus 
ilriai įrengtų mpdėrhi vasąrHaįių.

Sb

2

t ra; išmokėjimai. RaŠy 
Halsted Suį CĮdcagoĮ

bu Pd 
4328 sdūth n 

aukštų teurę., Irob 
naujai isdekorūoth 
2 kanį gūraŽąį; / 
gėrio kaiha $6,956.

.&afcy . ..
179 West Washinjtioh St. 

Randolph 7055.
......... » ■ i»> !■ Vi.....ii»iii|!^iĮW»teifi^-

Tabakb KrauhiVės
. . Tohaęco Stores L.  x

max tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretųa, ci
garus. Kviečiame į musu krautiivV- 
1728 So. Halsted St, ThL Canal 9345

*
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Koroneris Vakar Pradėjo “Teisti” 
Dešimts Nužudytų Streikierių

................
... ■■ ■’> *'■ ■

mas.”
klausant susidarė įspūdis/ kad

kas is Europos

........................» ....

Veda neva South Chicago skerdynių tyri 
nėjimą; svarbiausia liudininkė — 

19 metų mergaitė

dešimts plieno 
simpatizatorių, 

žeme, policijos 
kruvino įvykio

Vakar Cook apskričio korone
ris Dr. Walsh pradėjo “tyrinė
jimą” South Chicago plieno sker 
dynių, bet jis nebando nei slėp
ti to fakto, kad viso tyrinėjimo 
•tikslas yra “nubaltinti” Chica- 
gos policiją.

Tai buvo netiek tyrinėjimas, 
kiek teisimas 
streikierių ir 
kurie guli po 
nušauti laike 
prie Republic plieno dirbtuvės.

Ir koroneris ir prokuratūros 
atstovas Coghlan varėsi prie 
vieno tikslo, žūt būt norėjo įro
dyti, kad nušautieji ir visi dar
bininkai, dalyvavę parade, kurį 
policija apšaudė ir išvaikė — 
buvo komunistai.

Žodis “komunistas” figūravo 
beverk kiekviename tyrinėjime 
paklaustam klausime.

Pavyzdžiui, liudininkų kėdė
je Mrs, Louise Francisco, nuo 
10012 Commercial avė. Policija 
nušovė jos 17 metų šunų, Leo,-r - — »/ — - — t — — Q r

kuris grįždamas iš kino teatro, —No, jis buvo dievobaimin-
sustojo prie skerdynių lauko gas...
pažiūrėti, kas darosi. Panašiai ėjo visas “tyrinėji-

Motinos piktai klausia proku
roras: -

—Ar jis buvo komunistas?
—JKomunistas? — ne, ne, ne! 

Jis buvo ką tik baigęs mokyk
lą.

—Ar jis nepriklausė prie ko
kių komunistiškų organizacijų 
arba darbininkų unijų?

Tas pats prokuroras klausia' 
kito liudininko, Vincent Faglie- 
ri, nuo 7143 St. Lawrence avė. 
(kurio sūnūs buvo nušautas 
skerdynėse):

—Ar tu komunistas?
—Ne, aš Amerikos pilietis.
Tas pats prokuroras ir koro

neris Walsh klausia trečio 
liudininko, Jovo Kovac, nuo 
1719 Altgeld Street, kurio gimi
naitis Sam Popovich žuvo nuo 
policijas kulkų:

—Ar tu komunistas?
—No.
—Ar Sam Popovich buvo ko

munistas?

e

’ Tokio “tyrinėjimo” besi- AcihlYIPTIQ
t‘ah<t susidarė įspūdis/ kad Ui r£v 1/1 • rlblllllvllo 

prokuratūros ir Koroneri) ma
nymu, jeigu žmogus yra komu- 
nistas, tai gali jį be jokios bai- .
mes drąsiai nušauti, kaip šunį... Europoje lankėsi, studijų rei

kalu; tikėjosi aplankyti visas 
I žymesnes ligonines; grįžo, ka- 

- r o galimybių pabūgęs.
■ 'j- ■ -

Grįžo Diyri Petras Ashmens- 
kas.„ Jis lankėsi Europos did
žiosiose ligbilinėse studijų rei
kalu. Marie lėnai prabūti ma
žiausiai apie du mėnesiu ii- 
giau, bet dejtč, kąd tenai gali 
kilti karas bilė kada, jis grįžo, 
neapvažiavęs^tiekį. kiek tikėjo-' 
si. ' y ' ■ y”

Dabar jis išvyko dar į Ro- 
chestęr, Minri^ Tenai, aplankys 
Mayd Bros, ligoninę ,o jau iš 
tenai grįš į. Čikagą iy užsiims 
kartu su seserimi Dr. Natalie 
Ashmęnskas ;||ydytojo prakti
ka. Ji yra ligoriinės vedėja, 
kuri randasi prie Wilson 
Sheridan Road

Svarbiausia prokuratūros liu
dininkė buvo 19 metų mergina, 
Jean Garey, nuo- 2100 Lincoln 
g. ji turtingų tėvų duktė ir 
lanko privatišką mokyklą. Ji 
matė skerdynes nuvykusi ten 
su ekskursija, kuriai vadovavo 
vienas mokytojas.

Jf. simpatizavo CIO, liudijo 
mergaitė, bet dabar ta organi
zacija jai nėbepatinka, nes ji 
komunistiška. Net jos mokyto
jas yra komunistas, tas kuris 
surengė ekskursiją.

—Kodėl? —- paklausė jos C. 
I. O. advokatas David Bentall,

—Kai tik pasibaigė mokslas 
ir atėjo atostogos, tai jis tuo
jau išvažiavo į Rusiją.

—Senatorius James Hamilton 
Lewis taipgi lankėsi Rusijoje. 
Ar ir jis komunistas?— klau
sia advokatas.

—Jis yra CIO viršininkas,— 
atsakė mergaitė.

Tarp liudininkų prokuratūrai 
buvo ir John Pųslis, (atrodo 
lietuvis), Associated Press fo
tografo pagelbihinkas. Jis aiš
kino, kad streikįeriai buvo apsi
ginklavę pagaliais, ir kad sumi
šimui kilus, policija streikierius 
apmetė dujų bombomis. —R.

NAUJIENOS, Chicago, III.
...I..,., ,1 ........... .. ............. ■

ir
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šjvakar. Budriko 
Programas

5

ket-šįvakar, ka^ iri kitais 
virtadieniaiš, iš stoties W. H. 
F.. C. (1420 kc.) bus transliuo
jamas Jpsepll F. Ęudriko kor
poracijos radio programas.

Jis susidės iš ' geros, gražios 
muzikos, dairių, pamargihiinų 
ir žinių; , .

Programas tęsis nuo 7 iki 
8 vai. vakaro.

M'

f

Sklandytojai 
Pyragius ir Ožkinis 
Chicagoje

Vakar rytą Chicagon atvy
ko Jonas Pyragius ir Bronius 
Ožkinis, Lietuvos sklandyto
jai, kurie dalyvavo Soarmg 
Society of America konkurse, 
Elmira, N. Y. Jie yra Sporti
ninkų ekskursijos nariai, bet 
dėl konkurso negalėjo kartu 
su tais sportininkais įvykti 
pereitą penktadienį.

Vakar sklandytojai, ir keli 
ekskursijos nariai aplankė 
Chicagos skerdyklas.

Ši sekmadienį 
“Pirmyn” choro 
piknikas

*

Jefferson miškuose, 
sidėje, kur “Pirmyn”

North- 
chorą 

šįmet kartą jau sulijo, šį sek
madienį įvyks antras pikni
kas. Rengėjai tikisi, kad šį 
kartą dangus bus mielaširdin- 
gcsnis. 

Piknikas bus labai linksmas 
ir įdomus, nes bus ' muzikos, 
du baseball lošimai ir įvairus 
konkursai. Rengėjai kviečia 
visus savo draugus^ ypatingai 
Northsiidiečius, piknike atsi
lankyti. . —Kor.
.. ■ ————  ,.111111'i i' i ii  ...................
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Gyvatė sinkoje 
nugąsdino moteri

Motina beismento sinkoje 
plovė varinį, o sūnūs valgė 
ir jau tuoj rengėsi išeiti į dar
bą. Viskas tylu, kaip ir pride
ra ramiuos namuos būti. Bet, 
štai, kur bus buvusi, it kokia 
nenaudėlė, žalioji gyvatė ir 
sudrumzdžia visą p-nios M. 
Varek ramų gyvenimą. 

» * v

“Gyvatė sinkoje!” ėmė ji 
rėkti. ’ * • ■ ■

Kaip ta žaliukė pateko į sin- virig Park avenue. 
ką, niekas negali atspėti. Ne
buvo ji ir iš didžiųjų — tik 
apie pėdos ilgio. Bet nuogąstį 
padarė tokį didelį, kad p-nia 
Varek, tur būt, dar ilgai minės 
ir vargu ar eis kada prie si li
kos gerai neapsižiurėjusi. ,

Walteris, jos sūnūs,

i Polischuk sako, kad Kus
tin melagingais kaltinimais 
ir liudymais uždarė jį beprot
namyje penkioms dienoms.

i Kustin tą padarė po šeimyni
nio ginčo, kuriame jaunuolis 
figūravo. Daktaras traukia-

jnato- mas teisman, už tai, kad neva 
mai, gyvatės nebijojo. Paėmė'pasirašęs paliudymą, kad 
jis pieno butelį ir tą neprašy- jaunuolis beprotis, visai jo no
tą viešnią įv^ęs, padėjo kur egzaminavęs.

TIESIAI NAUJIENŲ
PIKNIKAN!

O

RUGPJŪČIO 8 D, 1937
SUNSET DARŽE

135-TH IR ARCHER AVENUE

Ketvirtai, liepos 15, 1937
----------- 1------------- ' ■----------------------  

jai geriausiai dera būti, Tai 
atsitiko antradienį, prie 5118 
So. Talman avenue.

Uždarytas beprotna 
myje užvedė bylą 
prieš švogerį

21 metų jaunuolis William 
Polischuk, 6328 Irving Park 
avenue, užvedė bylą prieš sa- 

i vo švogerį, Carl Kustin, ir Dr. 
E. PerryVaughan, 6005 Ir-

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
________________ . . - - -   1 /‘V,.  - ' *     ' _ - ■ ■■■■       

M

Kur Eina Muštai tarp Kinų ir Japonų
.. - . ‘y ‘   —■■   , . .

z

PEIPING’AS — Prie Peipingo, senosios Kinijos* sos
tinės, dabar eina smarkus mūšiai tarp japonų ir kinie
čiu. Priešai kaujasi už sienos kuria yra apsuptas visas 
miesto plotas. Miesto vidų galima pasiekti tiktai per 
tvirtovėms panašius vartus, kuriuos dabar saugo būriai 
kareivių. Paveikslas viršuj parodo didžiausius vartus 
į Peipingą. r.

„\ Naujasis, miestas Peipingo, viduryje, kur yra sUsi- 
spietusios svetimų šalių atstovybės ir biznio .įstaigos. ...

KOKS NUOSPRENDIS? 
-—Bylos svarstymui einant 
prie pabaigos, Dr. Frank 
Furch atydžiai žiuri į tei
sėją, bandydamas atspėti 
koks bus nuosprendis. Dr. 
Furch yra teisiamas Chi
cagoje už savo antros žino* 
nos nužudymą.

< LIEJYKLA ATSIDARO — Užvakar East Chicagoje, 
Ind., atsidarė Youngstown plieno liejykla. Nežiūrint to, 
kad streikas buvo likviduotas paliaubomis, bendrovė 
pirmą grupę (darbininkų įvežė dirbtuvėn traukiniu. Pa- 

. veikslas parodo darbininkus lipančius iš vagonų ir ci- 
jiančius prie liejyklos vartų užsiregistravimui.

“DANGAUS ALTORIUS” Peipinge, skaitomas gra
žiausiu žmogaus padaru pasaulyje. Maldykla yra trijų 
aukštų, pastatyta išimtinai iš marmuro, šimtmečius, at
gal maldykla buvo skaitoma tokia šventenybe, kad tik 
imperatoriai teturėdavo teisę prie jos prisiartinti.

Peipingo gelžkelio stotis, kuri yra centras Peiping- 
Hankow ir Peiping-Mukden traukinių linijų. Stotis ir 
gelžkelis yrą labai svarbi Japonijai, kuri nori paimti 
kontrolėn šiaurinę Kiniją. Dabartinis konfliktas, kaip 
sako žinios, ir eina dėl to krašto kontrolės.

Marco Polo tiltas Peipinge, kuriame prasidėjo pir
mas susirėmimas tarp japonų ir Kinijos armijos 29-to 
pulko. -

Tipai kareivių, tarp kurių dabar eina mušis. Kairėj, 
šiaurinės Kinijos armijos kareivis, priklausantis prie 
“didžiųjų kalavijų” pulko, o kairėj, Japonijos armijos 
pėstininkas, ant veido užsidėjus maską. Ai;me ' Photos

PLANUOJA KELIONĘ 
-^-Žymi anglų lakūnę Be- 
ryl Markham, kuri planuo
ja ilgos distancijos kelio
nę. Kur skris nesako. Ji 
dabar randasi Los Ange
les, kur ieško lėktuvo 

-skridimui. < -
’ . . I •

. • - . ... i y. ■ . . • ■

BENDROVĖ GINASI — Nors Indiana gubernato
rius Townsend ir C. I. O. viršininkai paskelbė, kad 
streikas buvo likviduotas paliaubomis tarp bendrovės 
ir C. I. O., Youngstown viršininkai nenori prie to pri
sipažinti ir prie dirbtuvės turi išstatę pareiškimus, ku
riuose sako, kad jokios sutarties nedarė nei su jokiu 
oficialiu asmeniu, nei su organizacija. Gubernatoriaus 
Townsęndo žodžiais, Youngstown padarė panašias pa
liaubas su C. L O., kaip ir Inland bendrovė. Kairėj, į 
parašą rodo kapitonas L. A. Muzzel, bendrovės polici
jos viršihinkas.
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