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Prezidento Roosevelto šalinin
kas ir toliaus vadovaus de
mokratų daugumai senate.

pat karšta.
po piet tempe-

suki-
Hit-

r

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

TELEFONAS CANAL 8500

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

kad 
kai- 
pa-

policisto ir atsi
keliu ėmė maldau- 
daugiau nebešau-

Mussųlini sutinkąs duoti 
lėliams 10 divizijų, jei 
leris duos 5, bet Hitleris svy
ruojąs.

Senatorius Bkrkley yra ki
lęs iš neturtingų Kentucky ūki
ninkų, pats savo pastangomis

La 
kad 
ra- 
jei

Chinijos 29-ta 
daugumą savo ka- 

nuo Wanpinghsien, 
į vakarus nuo Pei- 
ir įvyko smarkiai.4-

) V':

MADRIDAS, liepos 21. 
Karo ministerija paskelbė, 
užmokėdami labai didelę 
ną gyvastimis, sukilėliai
ėmė vieųą kalvą Brunete apie- 
linkėj, bet visur kitur Sukilė
lių atakos liko atmuštos.

DUBLfNAS, liepos 21.—Ai
rijos naujasis seimas 82 \ bal
sais prieš 52, išnaujo išrinko 
Eamon De Valera Airijos pre
zidentu trečiam terminui.

HOLYHEAD, Anglijoj, lie 
pos 21. 
laivas Havso paskendo užva
žiavęs ant uolų, bet jo, žmo-

PĄRYŽIUS, liepos 21. — Su- 
idjėįįų bombonešiai bombarda
vo Tarragona, į pietus nuo 
BarceJonos,, užmušdami 45 
žmpneą. Jr 100 sųžeisdami.

rr

liepos
Atsisakydami pripažin-

Chiniečiai mano, kad japo
nai dabar bandys patys pasi
grobti demilitarizuotą zoną ir mušė 9 žmones.
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Chinijos karinome' 
ne atsitraukė

e1 1 i . 1 ...... ..

Bet japonai nepildo savo prižado ir neati 
traukia savo kariuomenės. Japonijos lėk 

tuvai vėl puolė Chinijos traukinį.
- TIENTSIN, liepos 21.—šiau
rinės Chinijos 29-ta armija 
atitraukė 
riuomenės 
10 mylių 
ping, kur 
si susirėmimai.

Chiniečiai pradėjo trauktis 
einant nauju susitarimu, ku
riuo turi atsitraukti ir Japo
nijos kariuomenė.

Bet Japonijos ' kariuomenė 
nepildo sutarties ir ne tik ne
sitraukia iš ginčijamos apie- 
linkės, bet dar labiau joje stip
rinasi ir fortifikuoja savo po-

Ginkluojami ameri
kiečiai šiaurinėje 

Chinijoje
TIENTSIN, ŪŽpoŠ 21.—Jungt. 

Valstijų 15-tas infantei1! jos 
pulkas, kuris stovi Tientsin, 
gavo įsakymą pilnai pasiruoš
ti karui, kad apginti Amerikos 
piliečius ir jų interesus, taip
jau palaikyti atdarą geležinke
lį į rytinį portą Chinwangtao.

Jungt. Valstijų konsulatas 
atsišaukė į visus galinčius ne
šioti ginklą amerikiečius suda
ryti savanorių kuopą sustip
rinti armijos garnizoną, laiko
mą apsaugojimui Amerikos in
teresų.

Biznieriai, kurių normalį gy
venimą pakrikde Jkrizis, tuo- 
jaus pradėjo karo pratimus ir 
suorganizavo kuopas įrengimui 
fortifikacijų.

Tokių pat žingsnių apsaugo
ti savo piliečius stvėrėsi An
glijos, Francijos ir Italijos vy
riausybės gavus žinių, kad Ja
ponijos sargyba prie Japonijos 
ambasados Peiping apstumdė 
ir suspardė dvi amerikietes 
moteris. *♦

Sukilėliai brangia 
kaina laimėjo 

kalvą

ypač užimti Hankow-Peiping 
geležinkelį.

Japonai statosi fortifikacijas 
ne tik prie Wanpinghsien, bet 
ir prie Peiping, prie kurio at
sigabeno ir sunkiąją artileri- 
ją.

Puolė Chinijos traukinį.
' iš Shuntenfu gautomis žinio
mis, Japonijos lėktuvas ten 
perskrido virš miesto < sekma
dieny ir numetė bombą ant 
šiaurinio priemiesčio. Vienas 
žmogus liko užmuštas.

Lėktuvas taipjau puolė ir 
reguliarį pasažierinį traukinį 
t*rp Peiping ir Hankow ir šau
dydamas , iš kulkosvaidžio už-

Į

Brooklyno policija 
nušovė lietuvį 

jaunuolį
NEW YORK, OiĄjos 21. — 

Besirenkantys žmonės į Eb- 
bets lauką pažiūrėti! Pittsburgh 
ir Brooklyn komandų besbolo 
lOšio, pamatė šiurpų įvykį, kUr 
policistas Henry Kamping nu
šovė lietuvį jaunuolį Vincą 
Rimkuną, 16 metų, iš Brook
lyn. 
vai, 
lių 
lėti

Jo draugas, Marion Ste- 
taipjau 16 m., net ant ke- 
maldavo policisto pasigai- 
ir nežudyti.

Pasak policijos, kaimynai 
pranešė, kad du jaunuoliai ban
do įsilaužti į gretimus namus, 
128 Sullivan PI., kurių šeimi
ninkė yra išėjusi. Atvykus po
licijai jaunuoliai bandė nuo na
mo pabėgti, bet policistas 
Kamping šovė ir vietoj nušo
vė Rimkuną. Tada Steval pri
puolė prie 
klaupęs ant 
ti policistą 
dyti.

np PI rste

Chicagai ir apielinkęi fede- 
ralio oro biuras 
našauja:

Giedra, tiek
Vakar 2 vai.

ratura Chicag6je buvo 82°. , 
teka * 5:33, leidžiasi. Saulė

Priešinasi padalini 
mui Palestinos

i
S.'

NAZIAI AMERIKOJE — Netoli Ąndover, New Jersey valstijoje, vokiečių riazių 
organizacija Amerikoje “German Ambrisan Bund” atidarė stovyklą, “Nordland” (Tai 
dvidešimts pirma stovykla šioje šalyj 4). Paveikslas parodo dalį “ordnung dienst”— 
militarės policijos ir kelis žiūrovus, saliutuojančius naziųs fašistišku saliutu. Vokie
čiai New Yorke reikalauja kongresinid tyrinėjimo ištirti organizacijos veikimą.
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BARKLEY Anglija atšaukė deŠEN
IŠRINKTAS DEMO

KRATŲ VADU

WASHINGTON, liepos 21. 
— Senato demokratų^ susirin
kime slaptu balsavom u; 38 baL 
sais prieš 37 senato demokra
tų daugumos vAdu tapo išrink
tas senatorius Alben William 
Barkley iš Kentucky valstijos, 
prezidento Roosevelto šalinin
kas. Jis Užims vietą mirusio
jo ęenatoriaus Joseph Taylor 
Robinson iš Arkansas.

Prieš jį kandidatavo senato-' 
rius Pat Harrison iš Mississi- 
ppi, daug atgaleiviškesnis se
natorius, kuris ypač priešina
si prezidento Roosevelto pasiū
lymui reformuoti federalinius 
teismus.

LONDONAS, liepos 21. — 
Užsienio reikalų, ministeris 
Eden /pranešė atstovų butui, 
kad dėlei iškilusio krizio šiau
rinėj Chinijoj, projektuoja
mos Anglijus ir Japonijos- de
rybos <dėl abiejų šalių susiar
tinimo 'liko' atšauktos ir nebe- 
įvyks, nes’ dabar esąs nepato
gus laikas Hbkias derybas ve
sti.

Sabalių žudikas nu
teistas mirti

Nuostolinga per
kūnija

Šėtos apylinkėse

Ūkininkai nušovė 
grobiką, kitą 

sužeidė

MUSSOLINI SIŪLO 
SUKILĖLIAMS

DIVIZIJŲ

ROKIŠKIS. Panevėžio Apyg. 
teismas išvažiuojamo j sešij’oj 
Rokišky birželio 23 d. nagri
nėjo žmogžudžio Žiūko—Žiu- 
kevičiaus bylą, kurioje jis bu
vo kaltinamas už Uršulės Sa
balytės, Uršulės Sabalienės ir- 
jos dukters Eugenijos Sabaly
tės nužudymą.

Tokį nusikaltimą, Žiūkas — 
Žitkevičius padarė š. m. ba
landžio 6 d. Rokiškio apskr., 
Svėdasų valsč., Visetiškių km.

Žiūkas—žiukevicius buvo Sa- 
balių tarnas. Pas Sabalius bu
vo ištarnavęs tik 3 mėnesius. 
Jis kilęs iš gretimos Sabalių 
kaimui apylinkės, gimęs 1918 
m. tėvų kumečių šeimoje. Tu
ri vyresnius du brolius ir dvi 
seseris. Tėvai gyvi.

Apklausus 10 liudininkų, 
ekspertą, teismas po ilgokos 
pertraukos paskelbė rezoliuci
ją, kuria Žiūkas—Žiukevicius 
nubaudžiamas mirties baus
me.

Apskritai, byla buvo didelis 
susidomėjimas visoj Aukštaiti
joj.

ŠĖTA, 
bemaž visas menuo kaip ne
buvo buvę lietaus, todėl pa
sėliams ir daržams žmones jo 
labai laukė. Birželio 25 d. po 
pietų plačiu ruožu perėjo de
besys su smarkiu lietumi ir 
dar smarkesne perkūnija. Ilgi 
žaibai ir siautulinga perkūni
ja ūžė dar ir naktį km. 
nuo miestelio, Pakščių kaime 
perkūnas trenkė Į mažažemio 
ūkininko batsiuvio Pakštaičio 
gyvenamąjį namą ir jį užde
gė. Namas visai sudegė.

Temstant, kituose kraštuo
se, tolumoje matėsi pašvais
čių.

Trečias Scottsboro 
negras nuteistas 

kalėj iman 
f

LONDONAS, liepoš 21. — 
Anglijos valdžios pasiūlymas 
padalinti Palestiną j tris da
lis susilaukė pačioj Anglijoj 
daug didesnio pasipriešinimo, 
negu buvo tikėtąsi.

Konservatoriai gali negalėti 
darbiečių ir liberalų pasiprie
šinimą atstovų bute, bet pas
kui jiems teks stoti Genevoje, 
kur Anglijos pozicija bus la
bai susilpnėjimusi dėlei opozi
cijos namie. ‘ f

O tuo tarpu karas tarp ara
bų ir žydų Palestinoje gali at
sinaujinti bilę dieną.

BOSWELL, Okla, liępos 21. 
— Liepos 8 d. iš Huntsville, 
Tex., kalėjimo pabėgo du ka
liniai ir tuojau^ prądėjo plėši
mus. Kada juos pradėjo gaudy
ti apie 500 ginkluotų policis- 
tų ir ūkininkų, tai jie atvy
ko į Denton ūkį ties Ashter, 
Okla., ir grūmodami jo šeimy
nai pagrobė jį ir jo automo
bilį. Pavažiavę kelioliką mylių 
jie užsuko pas kitą ūkininką, 
Trimmer ir pagrobė jį patį ir 
jo> automobilių, palikdami Den
ton automobilių.

Bet tas grobimas plėšikams 
baigėsi nelaimingai, nes\ išva
žinėj ę visą dieną, kada plėši
kai pavargo ir pradėjo snau
sti, ūkininkai pritykojo ir pa
grobė jų ginklus, vieną plėši
kų, Tindol, vietoj nušaudami, 
o kitą, Traxler, sunkiai sužeis- 
dami.

De Valera vėl Airi
jos prezidentas

tus advokatavęs Paducah, Ky., 
kur jis bu‘vo kauntės advoka
tu ir kauntės teisėju. 1913 m. 
tapo išrinktas atstovų butan, 
o 1927 m. pateko šenatan. 
Abiejose paskutinėse demo
kratą konvencijose, kuriose 
tapo nominuotas prezidentas 
Rooseveltas, jis yra pasakęs 
pagrindines kalbas, išdėstan- 
čias partijos nusistatymą.

Jis visą laiką buvo libera
lais, ' palankus organizuotiems 
darbininkams ir artimas pre
zidento Roosevelto draugas, vi
są laiką stojęs ‘už prezidento 
pasiūlytas sociales ir ekonomi
nes reformas.
f Seii. Barkley yra 59 m. dm-

Paskelbė lokautą 
darbininkams

SPRINGFIELD, III 
21 - . 
ti naujai suorganizuotą darbi
ninkų uniją, medžio ir Litų 
statybos medžiagų pramoninin
kai paskelbė dąrbininkams lo
kautą ir uždarė savo sande- 
liirs. Dėlei to turėjo apsistoti 
ir namų statybos, nes negau
nama statybos medžiagė.

PARYŽIUS, liepos 21. — 
Frąncijoš laikraščiai rašo, kad 
Italijos -^diktatorius1 • Mussolini 
pasisiūlęs duoti Ispanijos suki
lėlių vadui gen. Franco dešim
tį Italijos kariuomenęs .divizi
jų, jei Hitleris duosiąs sukilė
liams penkias divizijas.

/
Mussolini pranešęs Hitleriui, 

kad gen.' Franco reikia ma
žiausią 15 divizijų kariuome
nės laimėjimui karo Ispanijo
je ir jis sutinkąs duoti dešim
tį divizijų, jei Hitleris parū
pins likusias 5 divizijas. /

Mussolini taipjau pasiūlė, 
kad Vokietija už tą pagelbą 
sukilėliams pasiimtų sukilėlių 
įgytas šiaurinėj Ispanijoj švi
no ir geležies rudos kasykląs, 
kuomet Italija pasiims Ispani
jos gyvsidabrio kasyklas Al- 
madne, pietinėj Ispanijoj ir 
tuo įgys gyvsidabrio monopo
lį Europoj. .
' Kaip numanoma, Hitleris at
sakęs, kad jis nenoryš atvirai 
įsimaišyti į Ispanijos karą pirm 
pamatys pasekmes vėliausio 
Anglijos neutraliteto plano.

Londone liko sušauktas. An
glijos kabineto susirinkimas^ 
pasitarti apie užsikirtusias de-' 
rybas tarp Anglijos ir Itali
jos dėl Ispanijos neutraliteto. 
Dėl to užsikirtimo gali pakrik
ti visa Ispanijos .neutraliteto 
sutartis.

Premieras Neville Chamber- 
ląin yra labai susirūpinęs dėl 
dabartinės padėties Europoj ir 
dėl gręsiančio karo Chinijoj ir 
“paprašė” Anglijos ministerius 
pasilikti namie ir niekur \ne- 
važjuoti į užsienį, kad, reika
lui esant, greičiau. galima bu- 
tų juos prisišaukti. Tie mini- 
sterių, kurie manė atostogoms 
važiuoti į užsienį, dabar savo 
keliones atidėję.

\ — ■ • ■

SIOUX FALLS, S. D.
2į) žmonių liko su

žeista susidūrus ir;: užsidegus 
dviems busams. Viepo buso 
šoferis liko suimtas' už vaira
vimą buso neblaiviame, stoyy-

Kamantinės policis- 
tus dėl nulinčiavimo 

negrų
>TAJXAHASSEE, ■ 

pos 2L — Valstijos prokuro-, 
ras įsakė ištirti visų policis- 
tų ginklus ir nustatyti, ar jie 
nėra dalyvavę nulinčiavime 
dviejų negrų.

Keturi maskuoti linčiuotojai 
atėjo į policijos stotį ir pri
vertė policijos seržantą nuves
ti juos į kauntės kalėjimą ir 
atrakinti kamerą, kurioj buvo 
uždaryti negrai. Bet tik poli- 
cistai ir šerifo padėjėjai teži
nojo, kad kalėjimo raktai yra 
ir policijos stotyje.

Pagrobę du negrus, kurie 
buvo kaltinami subadę šerifo 
padėjėją, puolikai juos išsive
žė už miesto ir ten sušaudė. I •

DECATUR, Ala., liepos 21. 
— Negras jaunuolis Andy 
Wright, kuris buvo kaltina
mas kartu su kitais negrais 
jaunuoliais išgėdinęs traukiny 
prie Scottsboro baltą mergai
tę, liko nuteistas 99 metams 
kalėjiman. Jury paskyrė ilges
nį kalėjimą, negu dagi reikala
vo prokuroras, kuris mirties 
bausmės šį kartą nereikalavo 
n* reikalavo tik kalėjimo nuo 
50 iki 75 metų.

Du kiti Scottsboro negrai 
jaunuoliai jau yra pasmerkti 
mirčiai, bet paduota apeliaci
ja. Dar šeši laukia teismo.

Visi devyni jau kelis kartus 
buvo pasmerkti mirčiai, bet 
augščiausias teismas vis at- 

nuosprendžius.

ST.
21. — Chicagietis Milton Ber- 
skin, 18 m., 955 E. 54 PI., gri- 
gėrė besimaudydamas Michigan 
ežere. Berrien kauntėj šią va
sarą prigėrė 12 žmonių.

! *

Sukilėliai šaudo 
gyventojus

BERLYNAS, liepos 21. — 
Naciai pradėjo naują vajų 
nors kiek sumažinti didelį tru
kumą riebalų Vokietijoje, ku
riai gręsia ir didelis grudų 
trukumas, dėlei mediko der
liaus.GIBRALTARAS, liepos'

— Atvykęs iš Ispanijos pasie
nio miestų Algerciras ir 
Linda 'žmonės pasakoja, 
sukilėliai pradėjo šaudyti 
mius civilius1 gyventojus,
tik juos nužiūrima pritariant 
lojalistų valdžiai.

Algerciras liko sušaudyta 30 
žmonių, o La Linea sušaudy
mai buvo atlikti prie pat Gi
braltaro sienos, taip kad ir Gi
braltaro gyventojai turėjo 
slėptis nuo sukilėlių kulkų.

MASKVA, liepos 21. — Šiau
riniame ašygalyje yra šilta. 
Kaip praneša sovietų ekspedi
cija, ten temperatūra dabar 
siekia 33.8 laipsnius augščiau 
zero, Fahrenheit.

Lėktuvas užmušė
'• ' M J.-.

3 žmones

LIEPOS IR .
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

C0PENHAGEN, liepos 21. 
— Vokieti j ce karo lėktuvas 
laikę manevrų nukrito lieps
nosi ant būrio kareivių ir ci
vilių žmonių. Trys žmonės, jų 
tarpe vienas kareivis, liko už
mušti. 14 kareivių liko sunkiai 
sužeisti, o 9 sužeisti lengvai. ’
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Piknikai. — Rengiasi šjjoftihiitkus pasitikti. ~ Nesu
randa didelio daržo. — Rengiasi kelionėn. ,— Ne
dėkingumas. — Surinko apie dvidešimt tūkstančių 
dolerių pabaudomis. — Ir vėl šiurpi žmogžudystė. 
— Pabūgo organizatoriaus. —Lankėsi Jonas Tum- 
sis. — Ristikas Komaras Turkijoje.

IUŽKIMIMAS S1L* 
PNINA ENERGIJA, 

TEMDO DŽIAUG
SMUS

Ne- už

SLA 14 kuopos parengi m as
Liepos 11 d. Martinkų for

moje SLA 14 kuopa turėjo sa
vo išvažiavimą. Nors oras pa
sitaikė gana gražus, tačiau, 
publikos nedaug tesusirinko. 
Atvyko tik kuopos veikėjai ir 
jų draugai. Toks negausingas 
išvažiavimas darė visai nekokį 
įspūdį, juo labiau, kad kuopa' 
turi apie du šimtus narių. At
rodo, kad patys nariai kuopos 
padengimais nesidomi ir kitur 
laiką praleidžia. Be to, pas 
mus yra- įsigyvenęs toks papro
tys, kad susitarusios kelios šei
mos .rengia savo privatiškus 
“piknikus”. Būtent, jos važiuo
ja į miškus ir ten gana sma
giai 'laiką praleidžia. Kad vis
kas butų taip, kaip ir tikrame 
piknike, tai dar ir alučio atsi
veža.

Piknikas komunistų 
spaudos naudai

Liepos 11 d. buvo surengtas 
piknikas komunistų spaudos 
(“Laisvės” ir “Vilnies”) nau
dai. Vieta piknikui buvo pa
rinkta gana gera — prie ežero 
ir netoli Martinkų farmos. 
Publikos privažiavo vidutiniš
kai. Atvyko svečių ir iš kitų 
kolonijų. Dalyvavo ir p. Abe- 
kas, “Vilnies” štabo narys. Jis 
pasakė neblogą kalbą apie pa
žangiosios spaudos skaitymo 
naudą. Tuo pačiu metu jis pu
sėtinai užvažiavo fašistams*4r 
jų leidžiamiems laikraščiam^^

Parengime teko su p. AbS 
susitikti ir pasikalbėti. Jis pa
brėžė tą faktą, kad musų vie
tos Amerikos Lietuvių Kongre
so skyrius gana apmiręs ir to
li gražu nėra toks darbštuš, 
kaip kitų kolonijų skyriai. Vie
nok aš esu tos nuomones, kad 

. esančiomis sąlygomis musų 
skyrius nėra jau taip apmiręs.' 
Reikia neužmiršti to, kad kitos 
kolonijos turi pažangią spaudą, 
ypač stambiosios kolonijos. O 
su musų kolonija' yra kaip tik 
priešingai: mes turime tokią 
spaudą, kuri pataikauja Smeto
nos diktatūrai ir ardo darbi
ninkų veikimą.

Kiek teko patirti iš rengimo 
komiteto, piknikas visais at
žvilgiais buvęs sėkmingas.

L. K. Darželio Sąjungos
• susirinkimas

Liepos 12 d. L. K. Darželio 
Sąjunga laikė specialų susirin
kimą Lietuvos sportininkų ir 
jų globėjų priėmimo reikalu. 
Komisija tam reikalui jau se
niai buvo išrinkta. Tad ir į su
sirinkimu toji komisija atnešė 
jau gatavai iškeptą “blyną“, 
atseit, planą.

Kiek anksčiau buvo nutarta^

kad reikia šaukti viešas 
rinkimas, kuris galėtų pasisa
kyti dėl programos sudarymo. 
Tači^U; žmonių, kurie butų pa- 
sirdpinę tokį susirinkimą su
kviesti, kažkodėl neatsirado. 
Komisijos pirmininkas pareiš
kė, kad “Dirva” pamiršusi tą 
sUsiHnkimą pagarsinti. O ar 
bažnyčiose buvo apie susirin
kimą prisiminta, tai to aš neį 
žinau. '

Tokia tai “nelaimė” ištiko 
kvietimą. Nieko tad stebėtino, 
kad į susirinkimą atvyko tik 
23 asabbs, o tuo tarpu musų 
lietuvių kolonija priskaito be
ne dvidešimt tūkstančių dusių! 
Atvyko tik tie, .kurie aplinki
niais keliais patyrė apie susi
rinkimą.

Pirmiau buvo kalbama, kad 
važinėjimo išlaidas patys spor
tininkai pasidengia, tačiau su
sirinkime paaiškėjo, jog kvie
tėjams reikia tomis išlaidomis 
pasirūpinti.

Tai tiek iš to susirinkimo. 
Plačiau parašysiu vėliau, kai 
sportininkus pasitiksime ir juos 
palydėsime.

Daržai pasidarė “maži’’
Vietos juokdariai kalba, kad 

Dirva šią vasarą pikniko ne
rengsianti, nes visi farmų dar 
žai nėra tiek dideli, kad galė
tų tos g-azietos pasekėjus su- 
talpinti.
t-įPernai Dirva surengg “mil.1 plifen"

Neleiskite paprastam vidurių 
kietėjimui atimti nuo savęs visas gy
venimo štukas.. Tos, sąlygos nai
kina jūsų gyvumą ir entuziazmą. 
Tai gali būti ir galvos gėlimo, 
mehkd apetito ir riemiėgo priežasti
mi., Jus jaučiatės blogai.

Kodėl kęfeii pUsihu Sergančio die
nas, kai jūs galfe pataisyti eshhtį 

stokos ifthistė, vidu
riu Užkietėjimą, valgydami gardų 
javihį.

Milijonai vaitoja Kellogg’š 
ALL-bRAN sti patenKinųačiomis pa- 
sekįftfemiš; LabaratObijos bahdyihdi 
įrodė jiį saugumą If įtaką,

Kūilfc ALL-BĖAN šugėria dvigu
bai savo sVoHo vandbtiy it švfelniai 
išvalo vidūfius. Tad, ar šis hiais- 
tas he gėriau, nėgū imti šiiphiheih- 
čias piliulės ir Vaistus.

Valgykite 0® dtL kupinu Šaukštu 
kž'šdi'ė¥i. SUh'kešhiuo^fe ątvejuosfe 
^triskąH diėhoje. Valgykite kaip 
javinius SU pitehu arba sUietOna, ab 
pa^al ft'bėbtą. Parsiduoda pas Vi
sus krauvūviiiihkūs. Kellogg in 
Battle CYeūk padaryta ir gahahtuota.

susi-rdel stokOs “rupumo’’ ttihistė, Vidu

v.-,...- • A,. t ... ,t ,

čius drauge su sąvo šeima pTa- 
kidoi kėlias idibtias.

Čėrauka fefijžtaši fcėliWėi
lvėko kad Sthfeys do

muką, musų kolonijos stambus 
Susivienijime včikfejas» nėtru- 
kus aplankys visą,eilę, lietuvių 
kolonijų. Važinėfe jis po koloni
jas organizacijos reikalais.

Įdbitii kfcliohė

Prieš kiek ląiko grįžo i$ ii-, 
gos kelionės p4 J. -Są-
kosi, kad turėjos gorų progą: 
aplankyti įvairias valstijas ir 
įvaikius miestus. Kas be . ko, 
heapreųkęs ir šoštiiieį \Vashiiig- 
tond. \ v 11. ;

MuKykhį Jšiaikytoo -išlaidos

tfibkyklų išlaikytoji busią’ iš-- 
leista $16,787,623. . .

Tai pusėtinai ' stambi suma 
Švietimo reikalams.

(Tasa ant 3-čio pusi.)

“Paryžiaus Komuna”I
Rusiški Dialogai ’

Angliškos Antraštes f. ' j 
ZaVingag spektaklis tų dienų, 

kai Paryžius ‘ pasi'priešiho 
dviem imperijom. ’ \ 

S,-O N O TON E....... .
&) E. Vah Bureh

Nuo vidurdienio iki vidurhalkčio

j /♦ 1 Ai?

žinišką” pikniką^ į kurį ditvy- 
ko het... dvfd^šifht devyni Mu- 
tohlobiliai. O iš to jųš patys 
galite pasidaryti tinkaimį iš
vadų apie hepaprastą mtišų ga- 
zietos įtaką.

Mazanskas atostogauja
Jau sukako dvidešimt metų, 

kaip p, Mažanskas dirba White 
otor kompanijos dirbtuvėje.
toji kOnipanija visiems sa

vo darbininkams, kurie tiek 
yra išdirbę, nutarė duoti 

T , savaites mokamų atostogų, 
aunesni darbininkai turi pasi- 
enkinti vįena savaite mokamu 

atostogų. • i

T-as Mažanskas yra pąžan- 
gus žmogus ir rimtas veikėjas.

Gr.žo iš Pehnsylvamjos
šiomis dienomis 

Pennsylvanijos 
Į Praškevičius.

” J valstijoje
* C "—" ',JrT T

gražų autortiobiiių, - tad ir ke
lionė jam buvo Vienas tik įna- 
Ibnlimas. ;.’f

. ' ■ • • v ‘ '

Kiada jiHsiniėnaim® Jietuviai 
biznieriai

Kai tenka koks., parengimas 
surengti, tai musų moterėlės 
neduoda ramybės lietuviams 
biznieriams: tie tik bruka 
jiems tikietus, bęt ir aukų pra
šo. Girdi) jus turite fniišlj “so- 
saidę” remti.

Viskaš butų tvarkoje, jei tos’ 
poniutes prisimintų, lietusius

:u

biznierius, kai joms reikią kas 
pirkti. Bet kur tau! Perka jos 
reikmenes iš žydelių> o lietu
vius biznierius prisimena tik

grįžo iš
Antanas 

lių ir.

Ketvirtadienis, Įiep. 2^ 
t ~~

—----  i- IRB Ofiso Tel. Virginia 0036

Ofli°"aS
'ri i MiJi.r. i i

Parkraustom fomičius, pianus ir 
višoldus rakandus bei Štorus 

arti ar ttolh •' 
3406 SOUTH I 6921 SOUTH 
HAtSTED ST. VVESTERNAVE.

Yards 3408 I Hemlock 5040

GRANE . -
COAL COMPANY J 
5332 So. Long AVe.

Tel. Republic 8402 
pocahontas liiiib Run $7.40 

(Screėned) ......... tonas.
smulkesnes $7.15

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

Mrs. Ancliu K. Jarnsz
Physical Therapy 

v, S     -i„, and Midwffe 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor

„ Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo-
ĮĮhj^į’yOMf' se ar ligoninės^, 

d u ° d u massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 

blankets ir tt.
Moterims ir mer-■HBHBHHBI ginoms patari- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

J Ofiso Valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. valędro 

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

8939

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

roselAnd—chicago, iLl. 
tel. PULLMAN 1193-8277

„ „Ž,.-. Mįlt, At. ..............."■■■ ,fc- -i.a. n.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brtmsvridk 0597

4i'.iatirin iMaiilmiiiiriTĮjAįtt............. ....................-----------------------------

DIDžiAUŠIAB SANDELIS 1 
VARTOTO;STATYBOS MATE- 

RIOL0 CHICAGOJ , 
2,000.000 pėdų naujo ir ^artdto 
statybos ihateiriOlo. Atšiląnkykit 
ap&utėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lėntoš grindims’—$10 
M. Stdgataš bhdėngimai; ėlektri-; 
kūlės ir plumbin^O reikmehės.

Harvey AVi’eckiiig 
Company

1701 WEŠT CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

• 1 ii, .1 I. < ■ .1. ■... Į ,i , I ■. !,■„■■, ■ „ Į — -.  
"ii n į

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos Vakarais nuo 6 iki .8:30 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais it* Sekmadieniais— 

( pagal sutartį.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir huo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boūlevard 1401

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS '

tada, kada reikia aukų parink- OJEJtj}, Naujienų i įkaityto- 
joa ir skaitytojai prašomi 

Tokioms ponipnją butų pra- pirkinių reikalais eiti Į to 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ti. jos ir skaitytojai prašomi

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

vartų pasakyti: “Su kuo biz-j 
nį darote, iš tų i£; aukų pra
šykite”.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 LoWe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. A* Jo Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
. OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

LAlbOtUVlŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
/ .P. i {K •; ? i ’ j . ' \ ..•*■' ■ . . •’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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.

Kaip 
žuvis 

be 
vangus, ' 

taip 
geras 

lietuvis 
be 

“Nai’i’0”’.!” 

F <

8* .oH

įfeBšveN 1C Jį gią '

i c *SUtSCH'-W‘®

L «a^*^**j®**Rl . *'* #
naS*'®'® ^tttb„rroos

S| Jį w» >«•>’

11 < ■ rasi I Į

ST.

Tom Taylor
2 Metų 

. senuiho 
STrA1ght 

KENTUcky 
BOUkBoN 

DEGTIN <t

"‘vsSSse1“™ g

Mutual liquqr
4707 SOUTH h

■t r •

p.
Toje ang-j 

p. Praškevi-* 
z'

LINE
NOhTH
GERMAN 
LLOVD

i

CCMPANY

■J .P. 1,0 ' iZ-S/A.i.-. . ‘

SENIAUSIAI IR .' DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

- ’DIENA IR NAKTĮ
Visi WfOWDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 Sottth Fairfield Avenue

Tėk LAF AYETTE 0727
<' .............................. j--.........................—-— 

Kiti Lietuviai Daktarai

'f.

V H. "

n i ii mB

I Ji J-C-į, 4 koplyčios visoseL_J> '„Chicagos dalyse
■ ■ I 11*1

A ' i rT -J

Klausykite mūsų Lietuvių radijo programų Pirmadienio vakarais, 
16:00 vai.. Vakarį iŠ W. H. M; C* štaties (14^20 K.)>—Pranešėjas 

P. šajltimieras.

Vv • ' . . . . -

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, L
Cicero J 

Lietuviu ii 
Laidotuvių ■ 
Direktorių ii 
Asociacijos

Ambulancc 
Patarnavi- 

k imas Dienų 
■ ir Naktį

L-.-. TURIME ,.<■
KOPLYČIAS 

VISOSE MIĖSTO 
/ DALYSE.

J‘ s. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1138 ,---------------------------------TTV-, . . dj. J'Įn.yi/■!■■■■■■ - ------------- . 1

J. LIULEVICIUS ' : ";J "■
4348 So. California Avenue Photne Lafayelfe, 3372

3319 Lituanica,Ąvenue 
•---- ——-----

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Pitone Boulevard 4J39

----------------------------—-r—----------- - ---------..į <
1 A. PETKUS

1410 South 49th Court Cicero Phone* Cicero 2109

P. J. RIDIKAS (
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
------------------ -------------------------- r----- —-------------------...... ----------------------- --------- -

I. J.ZOLP Ji® 5208
1646 West 46th Streef Phone Boulevard 5566

“ '... '.........    l„ljri:?i,Įlliį,,l,Ui;i,-.. į-......,„„,ltįW.'i :..i..|^„iti>. t-..........■Įfr.Įiy įi;i

’ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street į ‘ Phone Monroe 3377
’ — •    "      .......... . ............... 1 .1 I I ..1,1     I ,1 .... . ,

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.
.....   ' ■ ■ ■- — [f- --j-. ————--T** ,, .

LA€HAWICZ IR SUNtJS
s jPhone Canal 2515

Tel. Pullman 1270
—..................       1..................■■■■■/■'.■v ■ f

Tol. Pullman 5703

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Plioiie Virginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
• . LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optamėtrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, .skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė 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 kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
"LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
z ; Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75'6 West 35th St. 

kampas Halsted S t. 
Valandos : -flud lO 4, nuo 6 iki 

Nedėlioniis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
-Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
• Ofiso Tel. • B.oulevard 5913 •

DR. BERTASH
756 West 35th St.

bor. o f 35th and Halsted Sts, 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

’įį*‘4 Tel. Keny^ood 5107
---- i —__—

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez.\6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 '

Phone Hemlock *2061
JOSEPH KELLA

o -r 'DliNTISTAS
So. Western Avė.

8 vakaro
sUtattį* . .

Doctor Manikas
: BHYSlėlAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tel. -Viginta 1116 

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

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus huo 10 iki 1Ž r.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CH1CAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ; Ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-los lubos

. CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
-A-.,-..  —...—    

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN
,K4 TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 80 metų 
Reumatizmais ir Šlrdfeb Ligos .
/ jo Specialybė

Valandos: 11-12 A* M., 2-4, 7-8 P. M 
Rezidencija 11538 So. fcOth Avė.

Tėi. Cicero 8656
Ofisas 4930 West 13th Street 

Cicero, III.



Ketvirtadienis,

CLEVELAND Ii
—-- ---------- -------- r^V-rry-ro-^7 —v {

r OHIO ŽINIOS

(Tąsa iš 2-ro^pusl.)

Areštavo 379 saliunininkus
Clevelando priemiestyje, East 

Cleveland, teisėjas Addams pa
skelbė, kad pereitais metais 
buvę* surinkta pabaudomis 
$19,901.50. Tas baudas vyriau
siai sumokėjo sahunininkai, 
kurie nusikalto valstijos svai
galų įstatymams. Iš viso bu
vę areštuota 379 saliunininkai, 
iš kurių 323 liko nubausti, nes 
jie buvo kalti.

Tie skaičiai aiškiai rodo, jog 
daugelis saliunininkų laužo val
stijos įstatymus. Vadinasi, 
“rizikuoja” ir todėl dažnai 
kliūva.

Ir vėl šiurpi drama
Vienas Cuyahoga upės

to sargas pastebėjo žmogaus 
koją, kuri plaukė vandens pa
viršium. Jis, žinoma, tuoj pa^- 
šaukė policiją, kuri išgriebė 

'nupjautą koją. Paaiškėjo, kad 
ta koja priklauso dešimtam 
žmogui, kuris liko nežinomo 
piktadario nužudytas.

Taip, per paskutinius trejus 
metus jau liko dešimt žmonių 
nužudyta. Ir vis randami api- 
piaustyti^ kūnai, — dažniausiai 
be galvų, kojų ir rankų. Kiek
vienas 
krečia 
kuris 
kieno
kad siurprizų 
tol, kol tas baisus žmogžudys 
nebus išaiškintas.

Policija spėja, kad tai ma
niako darbas. Gal jr taip, bet 
tai tikrai gudrus maniakas, 
kuris visada sugeba nusikalti
mo pėdsakus paslėpti.

Uždarė dirbtuvę
SALEM, Ohio. — National 

Sanitary kompanija uždarę, sa
vo dirbtuvės duris, kai atva- 
žia^ C.I.O. organizatorius iš 
Toledo ir pradėjo darbininkus 
organizuoti.

Kalbamoje dirbtuvėje iš vi
so dirba apie penki šimtai dar
bininkų.

jie 
pa-

til-

toks radinys šiurpiu nu- 
Clevelando gyventoją, 

stato sau klausimą: o 
dabar eilė? Aišku juk;

galima tikėtis

lietuviai ūkininkai pusėtinai 
progresui ja ir skaito pažan
giuosius laikraščius. Esą, dsug 
ką s prenumeruoja “Keleivį” 
“Naujienas”. <

Juozas lamdo turgus
’

šiomis dinomis gavau iš 
Juozo Komaro laiškutį. Rašo jis 
iš senojo Konstantinopolio, ku; 
ris per daugelį metų buvo Tur* 
kijos sostinė.

Kaip žinia, Komaras yra įžy
mus lietuvių imtyriinkas, ku
ris, matytį, yra pasirengęs vi
są pasaulį apvažiuoti. ’

Apiplėšė lietuvių klubą
Nakties metu* piktadarjai 

įsigavo į Lietuvių čiliečių Klu
bą, kurio patalpos yra Lietu
vių Svetainėje, ir padarė 'pusė-? 
tinai nuostolių. Jie išnešė ge
roką kiekį cigarų, degtinės ir 
kitokių dalykų.

Mirė čepųkienė
šiomis dienomis mirė Elz

bieta čepųkienė .(3604 E..' 53 
St.). Velionė buvo 58 metų 
amžiaus. Paliko Clevelande sū
nų Boleslovą, o Lietuvoje dvi 
seseris.

V. Brazauską aplankė 
svečias

Pas p. V. Bražauską buvo- 
sustojęs kun, Ęžerskis iš Wil- 
kes-Barre, Pa. Svečias atvyko 
į didžiųjų ežerų parodą ir ta 
pačia proga aplankė Lietuvių 
Kultūros Darželį.

KORESPONDENCIJA
Bdltimore, Md. į

NAUJIENOS, Chicago, Iii,
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tiko teisėjus. Tai reiškia, kad 
musiį ąales biznis turės kil- 

ti-didintis. .
Tai tiek iš musų, kolonijos.

• Z. G./

ir

p.
. L i

Ponai Banioniai, kelias die
nas paviešėję Detroite, vėl grį- 
7.0 namo. x ;

Iš New Haven, Gonn., buvo 
atvykęs p. Silvestras Makaus
kas su šeima. Jis buvo susto^ 
jęs pas pp; Samulius. Mat/p-ia‘ 
Samolienė yra Makausko s.ę? 
ŠUO. ■ ■ -■ 7; "

—- Jonas Jarus
■ .»*■■■ ... , r 4 ,L.. . - ■

P'jrbąi, Salės bendrovės dį- 
ręktoTijj , susirittklmAą. — 
Teisėjau Ląųkkįtįs.

\ ....■' '■.l-V • ’? : į
. . j, X.- / ■ . P- • / * . . - „..y J, • -
Švenčiant Suvienytų . VąĮsti- 

j ų nepriklausomybės atgavimb 
dieną, lįępos 4-tą, daug įurėjq- 
nje iš įvairių ' svečĮ^ 
Iš , Ohic^gpSi drg. 1^. LįutKus 
viešėjo / keletą dienų bei V. 
Monkevičius buvo atvykęs savo 
brolio aplankyti’ Monkevičius 
nepažinojau, tąi neturėjau n;ė 
progos z susitikti. Bet su Liut
kum ,tai. labai malonu buvo pa
simatyti bei \ pasidalinti minti
mis. ■ ■ . ’ - ; ;

’ * ‘ V . ‘ ’ Į■ i* • • • . r ' .1 < f į i

; Vasara musų apylinkėje, 
Įima šakyti, gerai lietaus 
iki šiol • užtektinai, ' todėl ir 
augmenys getai auga- Karščių 
irgi nebuvo didelių. Darpai ei
na neblogai; kai* kurie siuvė
jai , dįrba gerai, bet ne visi; 
yra ir tokių dirbtuvių, kuricjs 
per kai kutį laiką puvo užda
rytos. Dabar, kad ir pradeda 
dirbti, tai labai povaliai, ' po 
pusę laiko ^irba. ; ■

Sales Bendrbvė gerai • •, ■ J ;

f;gy^oja;; \A
Liepos <15 d; Bendrovės di

rektoriai laikė pusmetinį šusi- 
rinkimąJ kuriatne buvo renka
mas gaspadorius. Kadangi kan? 
didatų dauginus-bebuvo/ kaip 
tik dabartinis ; gaspadorius K; 
Matoliafįskaš, tai jis vienbal
siai ir liko išrinktas gaspado- 
riūm; ; Matbliauskas’ yra pasi
šventęs darbuotoj qs dėl višuo- 
menes labo, per pereitų pusme
tį liko padarytas didelis biznis, 
— pajamų .buvo per 17 tūks
tančių' dolerių, bet.ir "išlaidų 
buvo daug, tai u/darbio nedau- 
giausįai likp.?. Reikią : daugiau 
Šėrinįnkamą y sutąttiiįąi / dirbti 
d^Lš^^ištąigpš; fe

Salės. Bęndro.yčs pirminirtkas, 
trafikoteisiėjas; Yį tšųkaitiš; 
liko pįkęltąs; j/yyriąuzįuą/t^

Ji -u».z K*. J. f . ui,į..i*.iih» !;

* i •. •.tsf * * • '»• ’ y*. .<■

JUOKAI
Viskas atminimui

Plikis buvo pasižymėjęs sko
linimosi menu. Jam visada gra
žiai pasisekdavo, bet šį kartų 

ne. Jis užčjq pas Gaurių ir 
prašo;’5O lity? Šis jam tąrią: I 

’ ~ Kol nešioji auksinį laik
rodį, tu neturėtum skolintis... 
parduok jį ir pinigų bus!,

—' To aš negaliu padaryti, 
— taria Plikis, — tai brangus 
mano dėdės atminimas!

-H- Aš paskolinti pinigų ir
gi negaliu, — tai ir brangus 
mano tetos atminimas! — pri
duria Gaurius.,

Silpni nervai.
Vienas keleivis sujaudintas 

greit bėga . per važiuojančio 
traukinio vagonus: “Gal turi 
kas čia viskės su savim ?” . rik
telėjo jis į vieną skyrių. “Pa
skutiniame vagone apalpo vie
na mptefis!” Iš visų pusių jam 
bu*vo paduoti buteliai. Patį di
dįjį jis atkimšo ir truktelėjo 
iki; pusėą. Tada giliai atsidu
sęs ir pralinksipėjęs tarė: “Ot 
pagerėjo! Man visada taip 
blogai pasidaro, kai aš pama
tau apalpusią moterį!” f

■ , >Ligoniui nereikia prieštarauti.
. Pąlątoje gulėjo labai ner- 
yuotas ligonis. Gydytojas slaiu 
gytojai įsakė ligoniui ramybės 
dėlei nė per nago juodymą ne
prieštarauti, o . viskam, ką šis 
sakytų, pritarti. Skausmų var
ginamas ir iš> ka^frybės išėjęs 
ligonis aimanuoja.

— Ak,/Dieve, kad bent grei
čiau* numirčiau...geriausia bu-

— Tikrai,' pone, —- pritaria 
nuolankiai slaugyto ją, -— tei
sybė./Geriausia butų,' ir aš taip 
pat manau.,. .;

Brangi klaida
Clover pieninės darbininkas 

sumaišė etiketes: pirmadienio 
etiketes priklijavo prie ketvir
tadienio pieno butelių.

Ta klaida jam pusėtinai 
brangiai atsiėjo, nes turėjo pa- 
simokėti šimtų dolerių ba» 
dos.

Lankėsi “oldtaimeris’r
Prieš kiek laiko musų mie

stą. aplankė p. Jonas Tumsis 
iš Branch, Mich., didžiulės lie
tuvių ūkininkų kolonijos (esą, 
to miesto apylinkėje gyveną 
apie aštuoni šimtai lietuvių 
ūkininkų).

P-as Tumsis, taip sakant, 
yra “oldtaimeris”, atseit, se
niau Cleyelande gyvenęs. Jis 
ir dabar čia turi giminių, ku
riuos šia proga ir aplankė. •

Teko su p. Tumsiu ilgokai 
kalbėtis. Jis sako, kad Branch

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS 7

No.

No.

No.

68— DEKLAMATORI U S.
Puikus rinkinys eilių Ir 
monologų, 164 7K0
puslapių knyga .... ■ w /
69— EILĖS IR PROZA.
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 
lapių knyga ...........

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eiles. Kam 
patinka tikrai graž:os e:- 
Ižs ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat- 
sigerės šia 105 CfiČ 
pusi, knyga . ...

Užsisakydami prisiųskite 
money orderj

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Cicero Taksų Mokėtojų 
Dėmesiui!

■ ' ; . .f .

Jerry J. Viterną, Cicero taksų kolektorius, praneša, 
kad taksus už nuosavybes — esančias Cicero Mieste— 
galima bus užmokėti Miesto Salėje, prie 25 gatvės ir 59 
avenue, Cicero,

Tiktai Iki Šeštadienio, Liepos 24,1937
JERRY J. VITERNA, KOLEKTORIUS. '

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

PROSPECT FEDERAL S A VINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
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Jūsų Sutaupos Dabar Yra Apdraustos
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IR PAGRAŽINA, NES "PILNAI ATNAUJINA FINIŠĮ 
JŪSŲ NUDĖVĖTOSE GRINDYSE 

REIKALAUKITE

PILSEN

suKainavo $4,00, dabar 
persiuntimų
TIKTAI
$3.00

‘ u.
NAUJIENOS

U
1739 SO. HALSTED ST.

“DRIES WITH A VARNISH GLOSS”

Del informacijų 
ATVAŽIUOKITE BfiLE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeity metų indėlius A
MUSŲ NARIAI GAVO  ................. H

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

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

AAMTAVAISTUS, kuriuos I 11
PARŪPINO 1 ■"

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

INVESTUOK SAUGIAI šio j asociacijoj, kurituri rekordą mokėjimo dividendų 
ne mažiau, kaip 4% metams, per pereitus 28 metus.

\ V , M,. •

JEIGU JUM REIKALINGA P1NIGĮJ perfinansuoti arba permodeliuoti jūsų na- 
; mus, mes turim f ondus rankose investmentui į tiesioginį mažinimą pir

mų morgičių paskolų, nuo liki 20 metų.
, • <■ *. . * •, • 4

' ' . .. ' • t ■ ■,/.« T*'■ ' ‘x »r- > ■ • • y

, ■ * r • ' į * * *•* ' / *, . * * * ,

ATSILANKYKIT ir leiskit mum supažindinti tamstas su musų įvairiomis 
Sutaupą Investmentų formomis.

/■■■■. ■ ;.U.: ■

PROSPECT FEDERAL SAVINGS LOAN
ASSOCIATION of CHICAGO

> ’ ' LAD. VACEK, SEKRETORIUS
CARTEBIUOTA IR PIUŽILIUMA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 W. 47th STREET »>
OFISO VALANDOS: S

• ■ ' ' . ’ ' .Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Antrad., Treč. ir Seštad. iki 9 vak.

Telefonai: YARDS 3895
3896
3897

■n

Nida Herb arbata
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių" 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,s
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street
' Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
■
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NAUJIENOS
The LithuaaUn Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithnanian News Pub. C«s Ine.

1739 South Habrted Street

SutacripttoB Rateht
$8.00 per year irt Caiuda'
35.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per copy.

——.— -------------- ... .. ,,
Entered as Seeotid Clasa Mattet 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. uiider the ięi of 
March- 8rd 1879.

Chicago je—paltu:
Metams .................
Pusei matu
Trims minesiama .......__
Dviem mftieidams-------
Vienam mėnesiui .......__

CMcagoJe per i&nelkJtojusj 
Viena kopija-- -

Savaite! —h—

i m iii i

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500,

|8.00 
4.00 

, 2.00
lJ>0

. .75

- 8c 
18* 

. 75cMinėsiu!
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

f paltu:
Metams 
Pusei metų 
Trims mSnetiamsf 
Dviems rrtžneslama 
Vienam mžnesfuf

BEt Ar Jlfc TESTAMEN-t-4 
Mate?

$5.00
2.75 
1> 
1.00

_____  T________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metaitis $8.00
$usei metii 4.00
Trims tažitesfoniff 2.50
Pinigas reikia žigsu palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
kį. ai.-jiL.-r '■■i.-i   a

(Atpiginta)

Dar viena aviacijos nelaimė
Amelia Earhart ir jos navigatorius kap. Fred Noo- 

nan, matyt, bus žuvę. Liepos 2 d. jų lėktuvas, paklydęs 
kelionėje iš Naujęsios Guinejos į Howland salą, buvo 
priverstas nusileisti Didžiamjam Vahdenyiie ir dingo. 
Jungtinių Valstijų kart) laivai ir lėktiivai ilgai jų ieško
jo, bet negalėjo surasti.

Lėktuvas, kuriuo skrido Amelia Earhart, buvo 
brangus ir aprūpintas puikiausiomis įtaisomis. Laikraš
čiai vadino jį “skraidančia laboratorija”. Kodėl jisai ne
galėjo perskristi pustrečio tūkstančio mylių palyginti 
neblogame ore, sunku suprasti. Amelia Earhart buvo 
patyrusi lakūnė. Ji, be abejonės, buvo apskaičiavusi, 
kiek kuro ir alyvos reikia pasiimti, norint tiek tolio nu
skristi. Bet, pirma negu ji pasiekė tikslą, ji turėjo šauk
tis pagelbos, pranešdama per radio, kad gasolntas bai
giasi, o žemės nematyt.

Aviacijos ekspertai spėja, kad, jai skrendant, buvo 
padaryta klaida navigacijoje, t. y. kad lėktuvas nukly
do nuo savo kelio. Bet kap. Noonan'buvo labai gabus 
ir savo darbą žinąs navigatorius. Greičiau galima ma
nyti, kad klaidą padarė jo instrumentai, negu jisai. z ’

Deja, tos firmos, kurios gamina lėktuvus ir aviaci
jos instrumentus, neretai atlieka savo darbą nerūpes
tingai. Joms pirmiausia rupi pelnas, O su Žmogaus gy
vasties saugumu tai — kaip dedama. Pfiėš šitą aviaci
jos pramonės apsileidimą sunku yra kovoti ypač dėl to, 
kad lėktuvo katastrofoje paprastai išnyksta visi įrody
mai, kuriais pasiremiant butų galima surasti kaltinin
kus. ‘ • į ..A '• ' .

ar ne, Visgi teikia pripažinti, 
kad tiė, kurie jWs statė, nepa
darė jokionusidėjimo.

Nėra nieko haturališkesnio 
pasaulyje, kaip užtarti savo 
idėjos draugą. Taip daro visų 
'jsitikihiinų žmonės, Amerikos 
katalikai užtaria katalikus Vd- 
kietijoje; komunistai kelia pro
testus dėl komunistų persekio
jimo Vokietijoje ir Lietuvoje; 
sodalištai reikalauja laisvės sa
vo draugams Italijoje, Vokieti
joje ir sovietų Rusijoje.. Tai ko
dėl gi negali “trockistai” rei
kalauti, kad butų grąžinta lais
tė jų vienminčiams Ispanijoje? 
► Be jokių įrodymų tasai ko
munistų redaktorius^ pavertė 
tuos žmones ^‘fašistų šnipų” už
tarėjais ir smerkia Socialistų

i “su
tvėrimus” laikanti,, t. y. kad 
ir ji netiesioginiu budu pade- 

,,

Bostono “D-ke” pasakojahia, 
kad Stalino motina, kuri nešė- 
niai mirė, buvusi palaidota ne 
tMiU kaiį> parašyta jos testd- 
mente. Būtent:

“Neseniai mirusioji Statinio 
motina' testamente buvo pa
reiškusi savo valią — būti 
palaidota šsJia savo v^to. 
Ant abiejų kapo turejė būti 
pastatytas kryžius. Ji taip 
pat pareiškė norą, kad arit 
jos kapo ftebutų komunistiš
kų ženklų. Nepaisant' to tes
tamento, sunaus pageidavi
mu, motinos lavonas būVo 
sudegintas.. Negana to — bu
vo iškastas ir tėvo karstas 
ir atrastos liekanos taip pat

i sudegintos. Abi urnos atga- 
! Rentos j Maskvą.”/

šitą istoriją tasai laikraštis, jdąnti “fašistų šnipams1 . « . . ,4, • -g » j ' < '

. partiją; — kad ji tokius

tur būt, ne pats sugalvojo, bet 
iš kur nors pasiėmė (iš kūr, 
nepasako). Bet ar “D-kas” ga
lėjo tikėti, kad ji tikra? f

Juk aišku, kad jos autorius 
yra Stalino priešas — tai kaip 
galėjo toks žmogus patirti, ką 
Stalino motina pareiškė s^vo 
testamente? Jeigu Stalinas ne
norėjo 
tai jisai jo, žinoma’, nerodė 
vienam pašaliniam žmogui.

to testamento vykinti, 
nė

NEPAMATUOTI PRIE 
KAISTAI

Nacių stovyklos Amerikoje
New Jersey valstijoje vokiečiai kurie simpatizuoja 

Hitleriui, įsteigi ir pereitą sekmadienį atidarė stovyk
lą. Nacių priešai sako, kad ji įsteigta atsiųstais iš Ber
lyno pinigais.

Sako, kad tokių vokiškų stovyklų esą daug įvairio
se vietose Amerikoje. Viena esanti ir Chicagos apiėliri- 
kėse. Jose datą karo muštrą nacitį uniformomis apsi
vilkę vyrai. Tokių Hitlerio kareivių Amerikoje esą 
200,000, vadinasi, tikra armija.

Jeigu tai tiesa, tai Amerikos -valdžia turėtų šitą 
dalyką ištirti ir /tokį Tiįtlerhifnkų veikimą šioje šalyje 
sustabdyti. Privatinių armijų organizavimas demokfsk 
tinėje valstybėje tai pirmas žinksnis demokratinei san
tvarkai sugriauti.

Sušaudyti dar 24 tariamieji “trockistai ir Japonijos 
teroristiniai šnipai ir kenkėjai” Chabarovske.

Kada ta skerdynė pasibaigs? Darosi šlykštu, diena 
iš dienos girdint apie valdžios priešų žudymą Sovietų 
Sąjungoje. Net karo metu suimti belaisviai nėra taip 
galabijami, kaip Stalinas galabija savo politinius opo
nentus.

Nei Trockio, nei trockistų miims negaila. Kai jie 
turėjo galią, jie kitus žudė. Bet tas nuolatinis skerdi
mas žmonių, kurie jau suimti ir nebegali gintis, supur
to kiekvieną asmenį, kuris turi žmogaus jausmus ir są
žinę.

Argi niekas negali to kraujo liejimo sustabdyti?

. Birželio

IŠ LIETUVOS
—________ \

VĖL KRUVINOS MUŠTYNĖS 
PER ATLAIDUS.

VILKAVIŠKIS
29 d. Barthiinkti’ose buvo Šv. 
Petro ir Povilo atlaidai. Esant 
gražiam orui į juos iš plačių 
apylinkių suplaukė daugybė 
žmonių. Nemaža nusigėrė, o 
vėliau prasidėjo “tikras karas”. 
Keliose vietose įvyko kruvinos 
muštynės, kurių pasėkoje: P. 
Abromavičius, 25 m. amž. Vy
ras, Liepalotų km., pražiškių

valsč., gyventojas, vogų ir rūri- 
gų staugiate buvo taip sudau
žytas (galvoje 5 žaizdos), jog 
atvežtas į Vilkaviškio apškr. 
ligoninę naktį į liepos 1 d., ne
atgavęs sąmonės, mirė, o P. 
Mačiulškas, 26 m. afnž. vyras, 
Karpėjų km., taip pat Gražiš
kių Valsč. gyventojas, įlenktu 
galvos kiaušu4, irgi be sąmonės 
guli toje pačioje ligoninėje.* 
“Didelis” mušeika Bartininkų 
valse., Ožkabalių kaimo ūkinin
kas Bilda suimtas ir padėtas 
į kalėjimą. Vedamas stropus 
tardymas.

i Mes nesame Thomaso orga- 
nizacijos gynėjai, bet, anot to 
posakio^ “kas per daug, tai šė
la ūk!” Ką mano komunistai pa
siekti, šitaip drapstydomiesi į 

!Visas puses? Ar tai tokiu ke
liu einama prie darbininkų vie
nybės?

Vieno komunistų laikraščio 
redaktorius rašo, kad “tarp 
trockistų ir fašistų nebėra jo
kio skirtumo”.

K

Taip pat jisai rašo, kad So
cialistų - partija tuos “sutvėri
mus”, kurie '.gęsįskį^ia nuo,, fa
šistų^ IaikantiWsiw eilėse”.

Kuo jisai tokiūs priekaištus 
remia? Jisai sako:

“Amerikos Socialistų Par
tijoj e’są trockistai pikiėtUo- 
ja (ar da ir dabar? — “N.” 
Red.) respublikos konsula
tus, reikalaudami, kad Neg- 
rino vyfiadsyhė išlaisvintų 
suimtus fašistų šnipus ir sa- 
botažninkus Išpdhijbj!

“Jei ne kas kitas, tai jatt 
šis vienas faktas aiškiausiai 
parodo, kad tarp trockistų ir 
fašistų nebėra jokio skirtu
mo.

“Bet kaip Socialistų Parti
ja gali tuos sutvėrimus lai
kyti savo eilėse?!’*

’ Kokių įrodymų turi tasai ko
munistų redaktorius, kad 
“trockistai”, kurie pikietavo 
Ispanijos konsulatus, reikalavo, 
kad butų paleisti iš katėjimo 
fašistų šnipai? Jeigu jisai turi, 
tai jisai jų nepaduoda.

Tuo tarpu kiekvienas beša
liškas žmogus gah numanyti, 
kad jėigh “trockistaf” statė 
reikalavimus Ispanijos konsu
lams) apie kalinių paleidimą, tai 
jiems rūpėjo išlaisvinti savo 
vienminčius (P. O. U, M. na
rius), o ne ką kitą. Ar mums 
šitokie jų reikalavimai patinka,

PRAEITIES ATMINIMAI

“Tėvynė” priminė komunistų 
laikraštininkams, kokią “demo
kratiją” jie seniaus vykino Su
sivienijime,, ir užtikrina juos, 
kad SLA. nariai to “neužmir
šo”. Dabar vienas tų laikrašti
ninkų , atsikerta ir primena 
“Tėvynės” yedakcij ai “V i taičio, 
Gegužio ir Ko.” darbus. Esą,—

“Juk tai jie suskaldė SLA. 
ir nupuldė organizaciją nuo 
24,000 iH 13,000 (? —

-i:' Red.)./ ' t'fie • -
“Juk tai jie sušėrė Devė- 

'hiui ir kitiems tokiems šim- 
f♦ e ’ )

tus tūkstančių dolerių iš 
SLA. iždo.

“Juk dėl jų netikusio 
viešpatavimo da ir dabar 
SLA. turi už $350,000 bOnų 
beverčių (? —
O kiek beverčių morgičių?”
Žodžiu, kaip sakoma vtename 

Gogolio veikale, “postą pisat 
gubernija”!,

Vieni prisimena vienų ijraefr 
ties “griekus”, kiti kitų, šitie 
praeities atminimai kaitini vie
nų ir antrų aistras, dilgina 
vienoje ir antroje pusėje norą 
toliau s savo oponentams dar 
smarkiau uždrožti. Bet ar jie 
padeda išspręsti šių dienų SLA. 
problemas? Vargiai.

Butų geriau, kad praeities 
i dalykuose knisinėtis butų pa-r 
vesta' senutei Istorijai, kuri 
šiaip neturi ką datlgiau veikti, 
o savo dėmesį tie, kuriems ru
pi SLA. gerovė, sukoncentruo
tų ties dabarties klausimais. - < »■,. • -

Sttšivieiiijimas yra didžiaūsia 
Amerikos lietuvių organizacija 
Ir Visiems, kurie turi gerus no
rus, jame yra plati dirva veik
ti. Bet jeigu, vietoje veikimo, 
eis barniai; tai kam bus iš to 
nauda?

Nauji karo veiksniai
'.i . : . , .. '

■

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
\ ... ............... h M I ' II ižl

agūos, ar jie neišsigąs, kad vo
kiečiai tarsis su SSSR, ar jie 
nepradės nuoširdžiau su jais 
kalbėtis. Aišku, kad vokiečiai 
taip pat norėjo patirti, kaip j 
šitokias derybas pažiūrėtų 
iSSSR. .
s' Irt vokiečiai, išklausę visos 
didžiosios spaudos nuomonę, 

i kategormgfti pareiškė, kad tai 
esą gryniausias prasimanymas.

Savotiškos “antys”
Taip, dabar niekam jau nėra 

paslaptis, kad tą žinią patys vo
kiečiai paleido, ir paleido ją vi
sai svetimoje spaudoje, tokioje, 
kur niekas negalėjo įtarti, kad 
tai vokiečių fabrikacijos žinia.

Tai tikrai gudrus buvo ma
nevras, kurio iš pradžių niekas 
begalėjo suprasti.. Dar gudres
nių, dar labiau maskiruotų ži- 
,nių karo metu bus daugybės 
paleistų, ir jas visi grumuliuos, 
dėl jų sielosis, rašys, kalbės, o 
kas nors iš viso to gardžiai 
k vaitos ir sau tinkamas išvadas 
darys.

Reildįa manyti ,kad vokiečių 
propagandos biuras, paleidęs tą 
žinutę svetur, buk vokiečiai ve
sią derybas šu SSSR, taip pat 
nemažai sau šypsojosi ir turėjo 
gerą progą patirti, kaip kitur 
į šiokius galimumus reaguoja
ma ir ar tikima, kad tai galėtų 
iįvykti.

Lenkija, norėdama paveikti 
Lietuvą, jau nuo senesnių lai
kų šiokius spaudoje manevrus 
vartoja, tik tasai jų darbas to
kiais storais siūlais siuvamas ir 
siuvamas pas save ir savo ran
komis, . kad greitai visų tai pa- 
stebiama ir jau lenkų spauda 
pasaulio akyse įgijusi tokį var
dą, kad ja nelabai tenka pasiti- 

>kėti.
Vokiečių spauda, paskutiniais 

metais taip pat yra praradusi 
reikiamą pasitikėjimą, todėl ir 
ji kad ir neseniai būtame atsi
tikime panaudojo kitos valsty
bės spaudą.

Tikrai dabar dienraščio re
daktorius ttifi būti labai akylus 
Vyras, geras politikas, gerai 
nusimanąs tarptautiniuose val
stybių santykiuose ir nepras
tas mokovas, kuris galėtų grei
tai susiorientuoti ir sugebėti 
pelus nuo įgrūdu atskirti.

Todėl ir visai nenuostabu, 
kad valstybė spaudą vis labiau 
pradeda pažaboti ir jos neribo
tą laisvę varžyti.

Štai kad ir Prancūzijoje teko 
■griebtis bent tokių priemonių, 
kad reikalui esant butų galima 
patirti kieno šaltiniais spauda 
gyvuoja.

Reikia žinoti, kad prancūzų 
spauda labai lengvai buvo pa
perkama ir joje paskutiniais 
metais pradėjo įsigalėti vokiška 
įtaka, todėl susirūpinta, ar čia 
nesama vokiečių propagandos 
biuro darbas, ar toji spauda to 
biuro nefinansuojama.

; Tikrai busiamuose karUose 
mes susidursime su visai kitos 
rųšies karo pabūklais, 
mėgins visokiais budais 
gyventojų nuomonę.

—Para 
(GALAS)

PASKENDO — Paveikslas parodo paskendusį laiyąb 
“Frohtier,” kuris nuėjo .dugnan prie Saųlt Sainte Mai'ie, \\ 
Michigane. Du žmonės žuvo, 12 išsigelbėjo. Acme Photct.

(Tęsinys) i.
šit^s Ispanijos civilis karas [ 

daugelio dabar valstybių gene-' 
ratinių štabų yra atydžiai seka
mas ir iš jo pavyzdžių moko
masi. Iki didžiojo karo niekur 
ir riiekuomet nebuvo tokių Šveh [ 
čfų fuošiattta, kaip, sakysime, 
gyventojų susiartinimas su ka
riuomenė. Dabar šitokios šven-1 
tės yr£ triadoje ir labai pra
šmatniai jos atliekamos. Ka- 
riuomėnė tų švenčių meta pla
čioms gyventojų masėms rodo 
SavO pratimus, vedžioja juos po 
savo kazermes ii- supažindina 
šu savo gyvenimo apįęstovomis. 
Šituo ir norima pasiekti, kad 
karai ištikus- tarp gyventojų 
nekariaujančių ir tarp karių ne
būtų jokių skirtumų, kad vieni 
kitus getai suprastų ir vieni ki
ltus visame atjaustų ir padėtų.

Ypatingos šventės
Ispanijos civilis karas, kaip 

Įtik šitokių švenčių rengimą dar 
: labiau paakstino ir dar labiau 
įrodė tokių švenčių būtinumą. 
Ir tokios šventės dabar plačiai, 
tame j skaičiuje ir Lietuvoje, 
rengiamos. Į tas šventes tūks
tančiai tūkstančių žmonių sus
ieina, nes tos šventės reklama 
taip pat gerai pastatyta, kad 

i visus traukte traukia savo ka
riuomenę pamatyti. Dabar jau 

’daug kur kariuomenės susirū
pinta busiama karo metu pro
paganda: sava propaganda it 

; propaganda, kaip priešo varomą 
.agitaciją atremti. .

TOdėl kariuomenėje kaip kur 
riet sudaroma tam tikra propa
gandos dalis, čia studijuojama, 
mokomasi ir mokoma, kaip ka- 

!rtii ištikus reikėsią Vesti plačią 
: agitaciją, ir kaip prieš kitų va
romą agitaciją teks atsispirti. 
TaU nau j aš > ’ busimų karų gink-' 
Tas, kuris štai Ispanijos civili- 
n i ame kare plačiai naudojamas 
ir jau vytUtisybifiinkams pra
deda duoti visai realiai 'apčiuo
piamų vaisių.

Be viso šito, dar reikia gre
timai vesti ir kitos platesnio 
maštabo rųšies propagandą. Tai 
yra viso pasaulio opiniją pa
kreipti vienon ar kiton pusėn. 
Čia jau feikia mokėti ir gebėti 
didžiąją pasaulio spaudą pa
kreipti savo naudai, arba bent 
pasistengti, kad ji liautųsi ne
geistinas žinias pas save dėju
si. šiandien jau visų pripažin- 
sta, kad poitiniame, visuomeni
niame gyvenime spauda, pe
riodinė spauda, turi begalinės 
reikšmės ir įtakos. Jei ji dar 
nėra viskas, tai bent ji tiek ga
linga', kad gali veikti visą gy- 
^ėrtitao faidą ir ilgai jį laikyti 
savo įtakoje.

Didžioji spauda
' Todėl didžiosios spaudos pa

lankumas yra būtinas. Reikia 
mokėti šufasti tokiiis kelius,' 
tokius budus, kad visai nekal
toje formoje pasirodytų pagei
dautinos vienai ar kitai ka- 

; riaūfaričiai šaliai žinutės. Štai 
jau ir dabar tokie mėginimai 
daromi. ; ;

Tur būt it jus busite skaitę 
dienraščiuose žinią, kad vokie
čiai linkę su SSSR pradėti ves
ti pirmos eilės politines dery
bas, net ecą bus siekiamą mi- 
atarinio susitarimo. Plačiai pa- 
šaulyje ši žinia nuskambėjo. Į 
Ją visa spauda’ vienu ar kitu 
būdu reagavo, tik vokiečiai dėl 
šitos žinios porą dienų susilai
kė savo žodį tarę.

O dėlko jie tai pdarė?
Vokiečių propagandos biuras 

pats tą žinią buvo sufabrika
vęs ir ją permetęs viebos neit- 
ralios valstybės spaudai. Vpkie-. 
čiams buvo didelis-noras,, o 
toksai noras jų irt' dabar yra 
kaip’nors tarp SSSR ir pjįaiįcū- 
zų įvaryti kylį ir, be to, pažiū
rėti, kaip į visą tai anglai re-

kurie 
veikti

Beflum

Miesto Labdarybės 
Skyriaus Tarnau
tojai Prie C.I.O.

206 balsais prieš 29, Chica
gos miesto ir apskričio valdy
bų labdarybės skyrių tarnau
tojai ir tarnautojos nutarė pri
sidėti prie C.I.O. Ikišiol jie 
priklausė prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

Prisidėdami prie C.I.O., šie 
riiįestė-, tarnautojai .tlavė ’ptad- 
žiųį'įpdUsInpei- valdininku 
gahizacijai, %^iąj kituęše mie
štuose C.I.O. jau įsteigė arba 
t beorganizuoja.

KORESPONDENCIJA
Rockford, UI.

--------, j
Nepaprasta pramoga

Maloni vasara, galima saky
ti, jau jfaisėjo. Kiekvienas 
miesto gyventojas per vasarą 
Stengiasi pasinaudoti gamtos 
grožybėmis ir kiek galima dau
giau laiko praleisti atvirame 
ore. Kai tik tari progos, tai 
Važiuoja į piknikus ir kitokius 
parengimūs, kurie yra laikomi 
miškuose ir gražiuose gojuose. 
Tokiuose išvažiavimuose yra 
progos atsikvėpti, atsipalaidoti 
nūo kasdienio savo įtempto 
darbo ir, pagaliau, pamiršti 
savo rūpesčius ir vargus.

Tai tikrai geras dalykas, nes 
pramoga yra reikalinga kiek
vienam žmogui.

Kitą šeštadienio vakarą, lie
pos 24 d., mes turėsime vieną 
tokių parengimų, kokių retai 
kada pasitaiko. Tai bus tikrai 
nepaprasta naujenybe. Dalykas 
toks, kad The NexV Paramount 
Ballroom patalpose (kampas N. 
2nd ir Harlem Rd.) yra ren
giama didžiausia pramoga; Rei
kia pasakyti, jog toje salėje 
visai laisvai gali tilpti apie du 
tūkstančiai žmonių. Išėmus 
Chicago, vargu kuris kitas Illi
nois valstijos miestas turi to
kią šaunią salę.

Šia proga bus įdomu patirti, 
kad tos salės savininkai yra' 
lietuviai A. Petronis ir P. Ši
maitis. šeštadienio vakarui jie 
pasirūpino gauti išgarsej usį 
Hollywood orkestrą ir 18 ta
lentingų artistų, kurie surengs 
“floor show”.

Orkestrui vadovaus pagarsė
jęs Jackie Coogan, kuris pasi
žymėjo kaipo kino artistas. Jis 
drauge su Charlie Chaplin vai
dino “The Kid” veikale bei ki
tuose vaidinimuose. Dalyvaus 
ir Lila' Lee, kino sostinės^juod- 
bruvė favoritė. Bus progos pa
matyti taip pat princesę Lua- 
ną, kuri yra gimusi ir augusi 
Hawajų salose ir ten laimėju
si gražuolės titulą. Princesė 
yra tikra “hutą” šokio eksper
tė.

Tai tikrai patraukli progra
ma. Nėra mažiausios abejonės, 
kad šimtai rockfordiečių susi
rinks ne tik šaunioje salėje pa
sišokti, bet ir pamatyti “dzi- 
vų” nematytų, būtent, išgarsė
jusių kino artistų. Laukiama 
taip pat daug svečių ir iš ap
linkinių miestų bei miestelių.

žvalgas.

Rengiasi Traukti 
Ligoninę 
Atsakomybėn
Atsisakiusi duoti pirmą pagal

bą pašautam žmogui

Prokuratūra ruošiasi iškelti 
bylą Chicagos Lake View ligo
ninei, kuri kaltinama atsisaky
mu suteikti ifirmą pagalbą pen
kiomis. kulkomis pašautam žmo
gui.

Pašautasis yra Lige Debow- 
ski, 42, kuris buvo sužeistas 
laike susirėmimo su dviejais 
piktadariais Hobius Liųuor 
krautuvėje, ties 1097 Leland 
avenue. Po susišaudymo, De- 
bowski buvo nugabentas j Lake 
View ligoninę, bet ten gydy
tojai atsisakė priimti ligonį, Ui, 
kol negaus užtikrinimo, kad jis 
galės užsimokėti už priežiūrą. 
Debowski neturėjo pinigų ir 
ligoninėje negalėjo pasilikai. 
Jis buvo perkaltas; į ą^isk^u 
ligoninę, kur ir dabar tvbegu-

Pirkite sttvo apicbnkės
kraut ttvėse
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spaudą ašVartydama musų 
dažnai ironiškai nusišypsau. 
Kartu liūdnai, apgailestingai.
— Amerika kultūringa šalis, 
mokslo durys kiekvienam at
daros. Kiek čia visokių progų! 
Tik bandyk, siek, stengkis, o 
tikrai dabartinėj būklėj nemir
si. Kai kas ir stengiasi, kopia 
į žmonijos paviršių, tampa 
mums brangiu ir tokiuo asme
niu didžiuojamės. Nemaža to
kių. Kiekvienas jų turi savo 
gerbėjus , pamėgdžiotojus jų 
siekių. Dairausi aš šiandieną:
— Kur mūšų žymiosios mote
rys? Koki jų idealai? Kuo jos 
žavisi? Vienos, kitos matau 
kuklų veidelį, tačiau tolimą 
mums, mažai grupei pažįsta
mą. Kyla mintys — kodėl mo
terų gyvenimas visgi toks ap
snūdęs? Kokios priežastys kliu
do visoms pasirodyti veikimu 
visuomenės dirvoj? O ir pats 
gyvenimas žmogui tik tada 
mielas ir įdomus, kuomet juo 
gyvenama pilna žodžio pras
me.

daugiau nesiįdomauja?

susi-

Ar galima pavadinti gyveni
mu tos moters gyvenimą, ku
ri be parėdų ir kosmetikos nie
kuo
Toks gyvenimas pilkas, per
daug vienodas ne vieną iš mu
sų silpnesnę sielą pasuka iš tie
saus kelio. Tuomet smerkimas, 
liežuviais plakimas ją permu- 
ša visai ir ji vietoj teikusi žmo
nijai naudos, neša žalos. Jei 
kuri ir laikomi lygsvaroj, jei ji 
ir prisirašo prie šiokios ar ki
tokios jos šviesesnių sesių 
įkurtos draugijos, bet ... Bet 
ar jos įstengia suprasti ben
drą gyvenimą? Gaila ...

Į draugijos šaukiamą
rinkimą daugelis jų ruošiasi 
kaipo į moteriškų drabužių pa
rodą arba, į kokį grožio kon- 
testą. Turiu faktų, kad kitos 
jų net porą dienų„ praleidžia 
bederindamas drabužių spal
vas, bebėginėdamos po krautu
ves. Gaišta laiką prieš, gaišta 
po — mat, dauguma imasi iš 
krautuvių, kurios duoda privi
legiją nepatikus gražinti. Aiš
ku todėl, kad jei draugijų su
sirinkimus lanko dažniau, kiek
vienu sykio nori ką naujo pa
rodyti, pirkti krautuvėj dra
bužiai niekada “nepatinka” ir 
bandomi sugražinti. Gražinami, 
imami nauji, vėl gražinami. 
Tai atrodo kai kurioms musų 
labai svarbus klausimas. Ir 
liūdniausia, kad tokio tipo mo
terys nešioja, kai kurios jų 
“veikėjų” vardą. Kodėl taip

11 u viii vii nidgdiico m vn.y t &
muzikos, dainų, dailės ar ki
tokio meno, nes tai esą visai 
nepelningi darbai arba ir vi
sai be materialės naudos, —- 
tuomet aš negalėjau kitaip ma
nyti, o tik taip, kad tų žod
žių rašytoja butų daug geriau 
padariusi nepalietus plunks
nos.

— Redakcija talpina, mote
rys skaito. Daugelis jų spaus
dintą žodį dievina. Ir jei šian
dien kur prastutėliai tėvai sa
vo sūnų ar dukrelę lavino ko
kio nors meno Šakoj, jie susi
mąstė. Panašiai ir kitais klau
simais. Ir tik dėl to aš čia su 
didžiausiu nuolankumu krei
piuos į musų seses, apsipažiūu- 
sias gyvenimo klapsimais pra
šydama, nešykštėti mums sa
vo minčių. Tarkit ’į mus žo
dį! Tarkit nuoširdų žodį.

O tuo tarpu glauskimės prie 
lietuvaičių anoj pusėj vande
nyno gyvenančių. Sklaidykime 
jų mintis. Jos susispietusios į 
būrį nesislepia savo siekiais. 
Jos viešai gvildena moters gy
venimą liečiančius klausimus. 
Jų veikimas atspindi jų spau
doje. Atskiroje moterų spau
doje. Aš sužavėta Lietuvos 
Moterų Tarybos žurnalu “MO
TERIS IR PASAULIS”, šį žur
nalą vartydama, aš matau ne 
tik Lietuvos moters gyvenimą, 
bet taipogi ir viso pasaulio. 
Opus mums klausimai gvilde
nami. žurnale daug medžiagos 
ir kitų vadovavimui yra. Kaip 
musų vadovės, taip kiekviena 
nors truputį susipratusi mote
ris turėtų minėtą žurnalą įsi
gyti. Metams tik du doleriai. 
Nesakykime brangu, — vieną 
syk nenuėjusios į grožio salo
ną, jį galime įsigyti.\ Atydžiai 
jį skaitydamos pažinsime ge
riau save, išmoksime puošti ir 
savo sietą, mažiau priduosimę 
reikšmės blizgučiams ir supra
sime, kad galime gyventi ir 
linksmai būti ne tik būry triuk
šmingų draugų, prie svaiginan
čio stikliuko, bet ir su viena 
tylia, kuklia, bet viso gyveni
mo nuotikius mums pasako
jančia drauge. — O tai KNY
GA, kuri musų pamiršta, žur
nalo adresas: KAUNAS, MIC
KEVIČIAUS GATVĖ, 
LITHUANIA.

Našlaičio Širdele, kaip gėlės gatbe, 
Vis laukia žmonelių maldų būrime.

Kad jį suramintų jausriių giesmele, 
Sužadintų širdį su meiles gaida,,

Kai kyla šventyklų durnai tykume. 
Jie kyla per amžius dangun visada

Taip širdis našlaičio vis laukia 
Ir laukia.., tos meilės...

Agota Alilašiiis-firasaiiskaitė

Lietuvių Profesionalės 
Moterys Amerikoje

Rašo ONA KUBILIENĖ

Kol kas mes lietuvės motė“ 
rys negalime pasigirti, kad tu
rime daug profesionalių mote
rų Amerikoj. Ypač mažai yra 
tokių profesionalių, kurios vei
kia tarpe savo tautiečių lietu
vių.

Dabartiniais laikais mes ra
sime daug profesionalių, ku
rios veikia amerikiečių tarpe, 
nors tikrenybėje, jos pragyve
nimą daro iš jsavųjų lietuvių. 
Tokių profesionalių, mes nega
lime visiškai ir nupeikti, nes 
musų liaudis yra labai keista; 
ji • yra papratusi garbinti kas 
jiems yra svetįm'a.

Musų žmones (dažnai' (žino
ma, ne visi) įvertina tuos pro
fesionalus, bei profesionales, 
kurie dirba kitataučiams, o ne 
.tuos, katrie su pasišventimu, 
per metų metus, jiems tarnau
ja. Taigi, jei musij nekurtos 

i profesionalės ir dirba kitatau
čių eilėse, tai jos tą daro, kad 
sau daugiau garbes įsigijus, 
nes musų liaudis, kaip sakiau, 
pirmiau gerbia tik tuos, kat
ruos ji nesupranta, ir katrie 

i dirba kitataučiams.
: Dabtai girdžiu žmohw ša- 
jkaht: “tur bot ta poni yra la
bai gabi, tik, žiūrėk, kaip ji 

dirba amerikiečių
tarpe”. Brangus skaitytojai, 

' Lapienė. nors amerikiečių tarpe yra ga-

■ ,,,................-......- v ■

lia daug profesionalių, bet tatrp 
jų dirbti yra Visai nedidelė 
naujiena, o ypač jai dirbi vel
tui.

-

le’š su baltais priedais; paskui 
Uiėgsta mėlyną spalvą, kuri jai 
labai tinka, nes jos akys mė
lynos. Ji dažniausiai dėvi va
karines suknias šviesios arba 
tamsesnės mėlynos medžiagos

MAISTAS
Veda Dora^V/Tkiene

Morkų Konservai

20 b, sėkmingai

GRAŽIAI IŠSIUVINĖTA STALflĖSE IR SERVETĖLES

Teatsakysiu 
žodžiais — 
mo”. Taip, 
proga butų 
stengiamasi . 
vis dažniau 
pamokinančio įspūdžio. Reikia, 
kad moterų susirinkimai vir
stų pamokinančio pabudžio. Su- 

. manius prelegentes (paskaitų 
tiekėjos} čia daug gali pade 
ti. Daug gali padėti ir musų 
laikraščiuose įvesty moterims 
kampeliai. Tik ir vėl bet... 
Kas šiandien rašo į musų sky
rius? Visos, kas tik ntoka ra
šyti? Ar tos rašo, kuries nori 
savo išmintimi pasirodyti aukš
čiau kitų? O gal los, kurias 
skyrių vedėjos pakviečia tai- 
fe:
Į Aš , nedrįstu tvirtinančiai 
šiaip ar kitaip į! šį " klausimą

kitos moters 
Trūksta išsilavini- 

draugijose gera 
lavintis, jei butų 
jų susirinkimuose 
ir dažniau įnešti

Aš Bostone priklausau prie; 
Amerikiečių Moterių Profesio- : 
nalių Draugijos, kuri turi dau
giau kaip tūkstantį profesio
nalių narių; kaip tai rašytojų,, 
daktarių, advokačių, meninin
kių, teisėj ių,' ir taip toliau. Jei 
aš joms veltui dainuočiau, tai1 
tiek bučiau užimta, kad netu
rėčiau laiko nė kada savo vy
rui “Boston! r beans” pakaitin- ' 
ti. ■ n 5hi< į

Taigi, germi juos, profesio
nalus, kurie dirba svetirhtau- 
ciams, nėra prasmes, nes jie 
iš rdusiį .dttdtią vMgb, o kitiems 
dirba ku'ttur^į darbų, žinoma, 
tokios p^of^sįdii|alė^, ‘kurios 
užsidirba dt?6nų iš amerikie
čių, o darfc^j aši tser^ė ameri
kiečių ir iiėtuviių, niums turė
tų būti brkngiuš, bet?, de
ja, tokių šiab'dien^ daug., hetti- 
rim. . <

Aš asmeniniai galiu tik toms 
moterims galvą* lenkti, kurios 
dirba taype savųjų, iš visų sa
vo jėgų. Nors nedaug, bet mes 
jų šiek tiek turima Tomis mo
terimis yra:1 Maria Jurgel’io- 
nienė, Dr. J. Baltrušaitienė, N. 
Gugienė, Dr. 41iupaitė, Norman- 
taitė, Petrikienė> Vaivadaitė, 
Kirienė, Katkevičiene, adv. 
Shalnienė, Michelsordeitė, V. 

' Minkienė,' Zimontienė ir kitos. 
'Još visos galėjo- ir gali nueiti 
pas amerikiečius visuomet, bet 
jų kilni lietuviška širdis to pa
daryti neleidžia. G(al būt, jos 
daug' daugiau nukenčia dirbda
mos tarpe savųjų. Nekartą yra 
gal ir pajuoktos, bet jos viską 
perneša ir, kaip tas kareivis, 

.krutinę atstačiusios eina pir
myn sii gražiu darbu. 

• ■ , v* ‘ ’ • : , . ' ’s / v
BraVo jums lietuvaites.......

jdomti, kąd ; garsioji madų 
prarfašatitoja ir siuvėja turtin
giausioms moterims Europoj 
— ponia Sehiapparelii, viešai 
paskelbė Paryžiuje, kad, jos 
nuomone', ponia Wallis Sfrnpu 
sonienė, buvusio Anglijos ka
raliaus Edwardo žmbna, yra 
elegantiškiausia moteriškė pa
sauly jė. Ponia Schiapparelli 
toliau sako, kad ponia. Simp
son visuomet atrodo elegan
tiška, ne todėl, kad ji daug 
pinigų išleidžia už savo kos
tiumus, bet todėl, kad ji ar 
natūraliai, ar iš patyrimo, mo
ka tokios spalvos suknias ne
šioti, kurios jai tinka; Ji aty
džiai prisilaiko prie paprastai 
pasiutų . kostiumų (simple 
lines) ir prie trijų ar keturių 
spalvų, kurių ji niekad nemai
no — nors kaip kada panau
doja įvairias rųšis tos pačios 
spalvos.

Ponia Simpson daugiausiai 
nešioja juodos spalvos sukne-

dais. Retkarčiais “beige” < 
ruda spalva pasirodo jos 
tiumų tarpe.

Ponia Schiapparelli toliau 
sako, kad ponios Simpson pa
šilai kymas prie kelių tinkan
čių spalvų ir paprastų neiš
mainytų linijų yra gera, pa
moka toms moterims, kurios 
nori atrodyti gražiai apsiren
gusios už mažą sumą -pinigų.

Visuomet turėk vieną gerą 
juodą suknią, paskui 'prisi- 
rengk vieną ar dvi kitas tin
kančios spalvos 
jas nešiok, nors 
bos, bet kitiems 
lat elegantiška.

5 svarai morkų
6 puodukai cukraus
Sunkos iš 6 citrinų
Nuplaukit, nulupkit ir su- 

tarkuokik morkas. Pridėkit 
cukrų • ir citrinų sunką, Vir
kit ant mažos ugnies iki su- 
tirštės,

Supilkit į sterilizuotus stik
lus ir tampriai Užsukit virše
lius.

r a žios

ir Visuomet 
jos tau nusi- 
atrodysi nuo-

Pagarsėję 
žodžiai

“Būti ar nebūti”. Taip kal
bėjo Hamlet’as. Ir tie žodžiai 
yra Shakespeare’o daugiausiai

(Tąsa ant 6-to pusi.)

M A D O S

No. 4417 — Jaunom mergaitėm ir moterim vasarinis ru

imti ės. . Tik: kuomet perskaičiau 
yi&ihme laikrašty vienos mo
ters mintis, kad nereikia, jos

CUTWORK AND EMBROIDER.Y PATTERN 1013
• " ■ * i ' f

No. 1013 — Naujovišku budu išsiuvinėtos ir iškirptos stal
tiesės ir servetėles. Galit išsisiuvinėti baltais Urba iii argais siū
lais. Lininis materiolais gražiam atrodys ir ilgiau laikys.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, flL

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
'V : i-

Vardas ir pavardė - '• ■ ■ ■‘•••-y • • ■, Aį; -i A
. — — — e • • • L ^ ■•*■■* * V a k i . * e w • • • • • • • W 4. M 9 » n- < ■ v fe

Adresas

Miestas ir valstija .

Pineapple ir Aprikosų 
Konservai

Nuplaukit 10 svarų apriko
sų (apricots), supiaustykit ir 
sumaišykit su 7^2 svarų cuk
raus ir 3 kenų raikytais ana
nasais (pineapple). Virkit ar
ba kepkit pečiuje iki sutirš- 
tės. Kepimas sutaupys laiko, 
nes neręikės nuolat maišyti. 
Supilkit į sterilizuotus stiklus 
ir tampriai užsukit viršelius.

Rhubarb Konservai
Smulkiai supiaustykit 6 sva

rus rhubarb. Pridėkit 5 svarus 
cukraus, gerai sumaišykit ir 
duokit pastovėti per naktį. Iš 
ryto pridėkit smulkiai šUpiau- 
stytus arba sumaltus: 1 citri
ną, 1 orandžių ir 1 svarą fi
gų. Virkit ant mažos ugnies 
g valandas. Nuolat maišykit, 
kad neprisviltų. Supilkit į ste
rilizuotus stiklus ir tampriai 
užsukit viršelius.

Stravvberry Konservai
1 kvorta Strawberries 

(žemuogių) '
4 puodukai cukraus
1/2 puoduko* nekoštos citrinų 

sunkos.
Nuplaukit ir nuvalykit Uo

gas. Sudekit katilan — vieną 
eilę uogų, kitą eilę cukraus. 
Tegul pastovi kokias 4 valan
das. Pradčkit virti; tegul pir
miau užverda, o kai užvirs, 
virkit tiktai 8 minutes. Supil
kit citrinų sunką, ir vėl duo
kit užvirti. Kai užvirs, virkit 
neilgiau kai 2 minutes. Supil
kit į sterilizuotus stiklus, o kai 
atšals, užpilkįt tarpytu karštu 
parafinu; Užsukit viršelius ir 
padėkit kur nors į sausą vie
tą. Prisiuntė Bobutė.

Iš Mano
Senutės Užrašų

bas. Patogu jį dėvėti namiĮe arba lauke. Galima pasiūti iš bile 
, kokio matėriolo. Sukirptos iriieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 

34, 36, 38 if 40 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau-, Kojas

Ankšti čeverykai pdgrmdo giau virš Nurodytų pavyzdžių 
kornits ir kitus kojų nenorni'a- prUŠdmė iškirpti paduotą b'Ian- 
liškunrtus, todėl nTekuomėt rie-1 kiitę arba priduoti' pavyzdžio 
devėkit ankštusv ir pigius če-1 •• pažymėti mietą ir aiš-
verykus. Geriau devėkit pilkiai parašyti sdvo vardą pa- 
gesnę .ttknelę, skrybėlę, bet vardę >r a(h-ęSą K,ekvieno pa- 
nesigailekit pinigu gebierns če-, v.vzl -lf’ tp na l.> centų. Gali- 
Verykamš. Geri čėveęykąi'MĮ- pasiųsti pinigus arba paš- 
gfeu.^ dėyčšiš ir mažiausios to"žehkleliais kartu su užsaky- 

..J į aiiiėš kbjoins. Gėri čeverykai mu. Laiškus reikia a
• ' U. Y 1.-t TVTn 11 i 1 n T'Yz

te pasiųsti pinigus arba paš-

dresuoti: 
gražiau išrodys ir negadins ko- Naujienos Pattern Dept., 1739 
jų. $o, Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia jdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No............ .

Mieros ...................... pef krutina

(Vardas ir pavafdš)

(A d rasas)

(Miestas ir valstija)

Nuo seniai jau žinoma, kad 
jokie kosmetikai tarp nepalai- 
ko odos švelnumą kaip minkš
tas vanduo, todėl musų senutės 
prausdavosi arba vartodavo 
maudynėms ar plaukų plovimui 
pervirintą vandenį. Minkštas 
vanduo būna tik upėse, ir tai 
ne visose. x

Pirmiau moterys tikėjo, kad 
tinkamiausias ir minksčiausias 
vanduo veidai yra lietaus van
duo, ir rūpestingai jį rinkdavo 
ir laikydavo. O graždotėš spe
cialiai rinkdavo sniegą, kuris 
nukrisdavo kovo mėnesyj, ir 
laikydavo jį buteliuose, Į mau
dynės vandenį įdėdavo kve
piančių žolių arba beržų ato-

1 gražų.
Plovimui plaukų vieton ptui- 

!o vartodavo kiaušinių trynius. 
Kiaušinių ,tryniai suminkštin
davo plaukus^ Kurios norėjo, 
kad jų plaukai būti auksiniai 
geltonos spalvos, plakikų plovi
mui vartodavo ramunėlių ar
batą. —0. V.

■ -...........-____________ L_
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Diena Iš Dienos
metu 
jauta 
vams.

išreikšta širdinga užuo- 
liudesio apimtiems lė- 
—Rep. B. P.

Mrs. Stefanija Ridikas 
atostogauja 
Rhinelander, Wis.

BRIDGEPORT. — Pereitą 
liepos 9 d. p-ia Stefanija' Ridi
kas, žmona laidotuvių direkto
riaus p. Paul Ridikas, 3354 S. 
Halsted st., išvyko atostogauti 
gražioje Wisconsin r valstijoje. 
Apsistojo pas pp. Alexandravi- 
čius.

Kartu su p-ia Ridikas išvyko 
ir p. Jokūbo Maskoliūno duktė 
Margaret Maskoliūnas.

P. Maskoliūnas užlaiko ta
verną antrašu 3503V2 South 
Halsted st. Įdomu ar jos mo
kūs pagauti šviežios žuvies ir 
parsivežti namo, Wisconsin val
stijoje yra daug ežerų, kuriuo
se žuvis pačios kimba' be 
kio slieko. —VBA.

jo-

Šio-

Pranas ir Josephine 
Gudai New York 
valstijoje

BRIGHTON PARK. —
mis dienomis Pr. ir Josephine 
Gudai, gyv. 4601 S. Rockwell 
st., automobiliu išvyko ilgon 
kelionėn į New Jersey ir New 
York valstijas pas brolį Simo
ną Gudą. Pas ji pp. Gudai ma
no išbūti arti 2 savaičių. Išsi
vežė kartu ir jaunų dukrytę, 
Josephine.

Pp. Gudai yra simpatiški 
žmonės ir turi daug draugų. 
Velijame jiems gerų laikų ir 
laimingos keliones. —S. K.

Lietuvos sportininkai 
pas Kuraičius

Vakar pas ponus Kuraičius 
(p. D. Kuraitis yra Milda Au
to Sales savininkas) susirinko 
visas būrys Lietuvos sportinin
kų ir jų palydovų pietums. Bu
vo taip pat Lietuvos konsulas 
Daugžvardis su žmona' ir keli 
kiti chicagiečiai.

Svečiai iš Lietuvos pirmiau
sia apžiurėjo p. Kuraičio ištai
gą (visus gražius automobilius, 
kurie yra išstatyti pardavimui), 
o paskui apie 1 valandą susi
rinko į rezidenciją pietums.

Pietų metu kalbėjo konsulas 
Daugžvardis, pp. Augustaus- 
kas, Alau tas-Ja'kševičius (Lie
tuvos Aido redaktorius), Gilvy- 
dis, Kviklys ir kiti. Kalbos 
daugiausia sukosi apie Ameri
kos lietuvių svetingumą ir nuo
širdumą. Paskui, pietums pa
sibaigus, Lietuvos sportininkai 
sudainavo kelias dainas.

Pas svetingus ponus Kurai
čius laikas prabėgo tikrai jau
kioje nuotaikoje.
• šiandien rytą Lietuvos spor
tininkai išvažiuoja į Detroitą.

KUKURUZAI ILLINOJUJ 
Netoli Kewanee, III. viena
me ūkyje kukurūzai šįmet 
išaugo į milžinus. Stiebai šie 
kia suvirs 9 pėdų aukščio.

—Acme Pnoto

Išėjusi Ieškoti 
Sūnaus, Motina Ra 
do Jį Lavoninėje

I

MOTERŲ SKYRIUS gyvuliai, augalai taipgi

gyventi

(Tąsa iš 5-to pusi.) 
pagarsėję žodžiai, • dėlto, kad 
Hamlet’as kalbėjo ne vien tik 
už save, bet už kiekvienų ma
stantį vyrų ir moterį.

Būti ax nebūti
ar negyventi; gyventi turtin
gai ir pilnai ar gyventi sun
kiai ir vargingai? Kartą vie
nas filozofas norėjo žinoti ar 
jis gyvas ar ne. šis yra geras 
klausimas kiekvienam pasiklau
sti' savęs. Jis atsakė jį įsaky
damas — “aš protauju, 
esu gyvas”.

Bacon’as pasakė, kad 
gus miršta taip tankiai, 
jis netenka draugo. Bet 
gus įgyja naujų gyvybę, per 
naujus kontaktus. Kur musų 
mintys yra, ten bus ir musų 
gyvenimas. Jeigu musų min-

Rašo

todėl

žmo- 
kaip 
žmo-

tys yra aprubežįuotos tiktai 
savo reikalais, tiktai savo tae- 
degiškai gerovei, tiktai siau
ram ratelyje kuriame gyvena
me — tad ir gyvenam siaurą, 
aprybuotą gyvenimą. •

Bet/ jeigu atkreipiam domę 
kas dedasi Kinijoj, tad gyve
nam Kinijoj; jeigu esame su
dominti, charakteriais geros no
velės, £ad ir gyvenam su tais 
įdomiais žmonėms; jeigu aty- 
džiai klausomės geros muzi
kos, tad ištrūkstame iš arti
miausių apystovų ir gyvena
me pasaulyje grožio ir fanta
zijos.

But‘i ar nebūti
įdomiai ir turtingai, ‘ ar 
tiktai egzistuoti — tas 
klauso nuo musų pačių.

taip pat suserga vėžiu kaip ir 
tie, kurie valgo mėsą. Paukš
čiai 
suserga vėžiu, bet jei žmogus
tokių mėsų ar augalų suvalgys 
— vėžiu neužsikrės. Nėra da- 
rodymų, kad rūpestis arba pro
tiška liga gali būti ligos prie
žastis. Liga nepaiso kada pa
sirodys —- vasaros ar žiemos 
laiku. Nei rasės nėra apsau
gotos — visi lygiai serga. Ma
tosi vėžio tarp barbarų, kaip 
ir pas civilizuotus žmones, di
deliuose miestuose.

Prisiruošimas, — tai yra pir
mutinis ginklas prieš vėžį, taip 
kaip kare. 221 ligoninio ligo
ninėje sergančio 
paklausta, kodėl 
kreipėsi pagelbos. 
atsakymų. Daug
kad serga kita liga, o 
žiu. Pas kitus buvo apsileidi
mas, baimė, nesupratimas — 
svarbiausios priežastys pasivė
lavimo gydytis. Kiti buvo prie
šingi gydytojams.

(Bus daugiau)

vėžiu, buvo
taip

Buvo
kas

Dr. Aldona Šliupai te

gyventi 
vien 
pri-

vėlai 
įvairių 
manė, 

ne vė-

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

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

Wm. Kareivienė 
Michigan valstijoj

T0WN OF LAKE. — šiomis 
dienomis Elena' Kareivienė su 
šeimyna, gyv. 4644 S. Paulina 
st., išvyko 3 mėnesiams ato
stogų į Michigan valstiją, kur 
turi išnuomavusi gražų vasar
namį sale Tabor Farmos. Rei
kta pasakyti, jog netolitnoj 
praeity p. Kareivienė buvo su
sižeidusi pirštų, kuris vėliau

Tik 
pirštas 

dėlto 
•atsi-

Varduvių
Sveikinimai

Varduvių proga', noriu širdin
gai pasveikinti ir palinkėti daug 
laimės šioms Marijonoms ir 
Magdalenoms:

P-iai. Marijonai Vaitkienei, 
Įeit. Felikso Vaitkaus motinai, 
2508 West 8th Street, Mil- 
waukee, Wis.

Magdalenai Užkurai tien ei, 
228A N. Palmer Street, Mil- 
waukee, Wis.

Marijonai Šatkauskienei, 4927 
Pine Street, Hammond, Ind.

Magdalenai Yakštienei, Gro- 
vertown, Indiana;

Marijonai Bagdonienei, 4314 
S. Maplewood avenue, Chicago,.

Marijonai Graham, 7134 So. 
Maplėvvood avenue, Chicago.

\ \ Draugė.

Gulėjo negyvas I. J. Zolpio iš
taigoje, Tiown of Lake

tikrasias 
galėtumėme

min'e-

kuris 
apimtas gangrenos, 
geram daktarui, 
išgydytas. Bet vis 

ligos, prikamavimas 
į jos sveikatą.

z P-as Kareiva, kaipo 
ningas ir rūpestingas vyras, pa
sistengė, kad jo žmona turėtų 
ilgesnį poilsį ramioj ir jaukioj 
vietoj. Sako, ji ten dabar jau
čiasi labai gerai. —Rep. B. P.

buvo 
dėka 
liko 
toks 
liepė

sąmo-

Antanas ir Agota 
Czesnai minėjo gedulo 
dieną

T0WN OF LAKE. — Liepos 
7 dieną biznieriai Antanas ir 
Agota Czesnai, 4501 S. Paulina' 
st., minėjo savo mirusio sū
naus Theodoro metines mirties 
sukaktuves. Tą dieną pp. Czes- 
nų giminės ir draugai susirin
kę šv. Kryžiaus bažnyčion iš
klausė pamaldas, kurias atlaikė 
klebonas A. Skripka.

Po bažnytinių apeigų visi da
lyviai ir vietiniai dvasiškiai su
sirinko į Czesnų namus, kur 
turėta' gedulingi pietus, kurių

Pasimatys po 
32 mėty

BRIGHTON PARK. — Susi
laukę atostogų, pp. A. Shimai, 
nuo 1420 N. Fairfield avenue, 
išvyko į Boston, Massachusetts, 
kur praleis porą savaičių pas 
savo švogerį ir pusseserę, ku
rių nematė per paskutinius 32 
metus. Po tokio ilgo laiko bus 
malonu pasimatyti su giminė
mis. —Draugas.

------- 7— 
Serga Elzbieta 
Bružienė

ENGLEWOOD. — Sunkiai 
serga Elžbieta Bružienė, nuo 
522 West 59th Street. Ligonė 
dabartiniu laiku guli apskričio 
ligoninėje, 4-t‘am warde.

Senas Petras.

T0WN OF LAKE. — Nesu
laukdama sūnaus grįžtant namo 
iš maudynes, Mrs. Stėphanie 
Bridges, 4535 S. Marshfield 
avenue,. vakar išėjo jo ieškoti.

Nugirdusi nuo kaimynų, kad 
koks tai berniukas buvo ‘atga
bentas į I. J. Zolpio koplyčios 
lavoninę, moteriškę ten užėjo. 
Ji paprašė patarnautojo ar ga
li kūną pamatyti.

Taip, galima', atsakė patar
nautojas ir nuvedė moteriškę 
prie sulamdyto lavonėlio; fTai 
buvo jOS SUnUS. >. , *

Išėjęs maudytis, 8 metų Troy 
Bridges ėjo namo pėkščias. 
Prie 47th ir Ashland avenue 
jis pakliuvo po automobiliu ir 
buvo užmuštas. Automobili-tro- 
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ką valdė George Genino, 23 
metų, iiuo 5126 Evans avenue.

(Tęsinys)
Kad žinotumėme 

priežastis vėžio, 
geriau* kontroliuoti ligos eigų.
Tik tiek mes žinome, kad aug
ti narveliams, kurie randasi vė
žyje, — reikia nuolatinio, chro
ninio erzinimo. Jeigu apgama 
ant.- odos bus nuolat trinama 
drabužių, vėžys galutinai gali 
atsirast. Vėžys ant lupų daž
niausia atsirandamas tuos, ku
rie ruko pypkes, kas labai 
įkaitina, lupų. Toks nuolatinis 
erzinimas iššaukia vėžib navi
ką. Darbininkai, kurie dirba 
prie tam tikrų (|darbų, kūr ap
sitaško su karštu* degutu ar
ba degutas įsitrma. į oęlą, ar- karnas valgis; Bet vegetarionai

ba drabužiai 
raliniu aliejumi 
žio susilauks. Seniaus, Angli
joje, kaminakrečiai daugiausia 
sirgdavo vėžiu. Turėdavo pli
kai lyst į - kaminus valyti, o 
sodžiai nuo kaminų įsitrindavo 
į odų -— kas ’po nuolatinio er
zinimo odos, iššaukdavo vėžį.

Prašalinus tą priežastį ir ap
saugojus kaminakrečių darbo 
vietas — skaitlius susirgimų 
vėžio žymiai nukrito.

Vėžys nėra kraujo liga — 
ji nėra limpanti, nei paveldė
ta. Neteisybė, kad tam tikros 
šeimos turi palinkimą prie vė
žio. Kitados manydavo, kad 
ligos priežastis gali būti netin-

primirksta 
su laiku vė-

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengčjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

PETERIPEN

GoLaJTrY

OUR 
‘CtOAL

t

Nusižudė Oak 
Forest Prieglaudoje

Skustuvu persipjaudamas 
gerklę, vakar rytą nusižudė 70- 
metų senelis/Oak Forest prie
glaudoje, Victor Malczewski.

MALVAZ DARO
MONARCH BEER ALUDARIAI

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į ta* 
krautuve*/ kurio* skelbiasi 
Naujienose.
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LIETUVON
i Siunčiame Pinigui Paš

tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.
Parduodame Laivakortei 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai, šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE < • 
šis skyrius yra vedamas tikslu pa- 

! gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
1 kur galima nusipirkti įvairių pap

rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieŠ- 

'• kot; pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL

-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- X
čia Yra Labai Svarbi žinia Visoms

MOTINOMS f
Sveika motina apdovanoja savo kudlkhiR tvirta sveikata, kuri ifilaiko juos saugiai per 

pirmuosius kūdikystės mėnesius ir atveda prie sveiko, sėkmingo vėlesnio gyvenimo. 
Daugelis jaunų motinų surado, kad jų daktarai pataria vartoti gaivinanti, inaltingų 
malstų-gėiimų, kaip kad MALVAZ prieit gimdymo ir žindymo laikotarpiais.
Tūkstantiai giria MAI.VAZ. Tūkstančiai džiaugias stiprinančiu maistu-gėrlmu išvirtu 
iš pti'klausių sveikų grudų. Turtingi pilno-kiekio maistingumu tie sveiki gru
dai yra verdami moksliškai tiksliu junginiu, ktięs stimuliuoja apetitų, didina svori, 
padeda nuramint šiurpius nervus ir ugdyt pasiirto miegų.
I’atlrkit patys ant savęs MAI.VAZ efektus. Padarykit tai MUSU rizika. Užsisakykit 
kartonų šiandien. Išgerkite keletu bonkų, jeigu nebūsit patenkinti vertybe MAUVAZO... 
maitinančių... stimuliuojančių... suraminančių... nuovargi pašalinančių ypatybių... pa- 
telefonuokit mum. Mes sugrųžinslm pinigus, kuriuos Jus sumokėjot, ir pasiimsim 
siuntini. ■* »

i Telefonas: CANal 0500
$2.75 KARTONUI Iš 24 (50c. grąžos už tuščius)
$1.40 KARTONUI IŠ 12 (25c. grąžos už tuščius)

KAINOS ANGLIŲ KYLA! . 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kaino\perkant 4 tonus ar daugiau:
PocahonhttuAHne Run, Virginia

$6.95

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ............
Illinois Nut ............
Rex Egg .................
Black Band Lump .. 

į Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

1 ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
"SUNSET PARK” DARŽE 

Sekmad.. Rugniučio-August 8. 1937iučio-Augusi 8, 1937
Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A

BUS DAUG SURPRIZŲ — TfiMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

MOV XX WOQ.O?
KACĄ. ZXQ.TlŠ“T, 
l \A/e MZXO

X raEXXOlKJC GUAS

IDE^/ 
VJAIT" M&C3S 
TIUL TMB 
CITV *S.K2iK4 

AX|KJ“TECž.‘S

7 J j •.Icib if J jfi

• LIGONINES— 
H0SPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI g
PALAGUI *’PAGELBA..........  $C fl

LIGONINĖJE ................. .
PALAGO PAGELBA $9f|

NAMIE už .........................
EKZAMINAVIMAS

OFISE ............... .....
DOUGLAS PARfc

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 3hrt Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavem
Mano užeigoje visados tandasi ge
ros ryŠies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš -lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas, ;PETE YOUNG



Ketvirtadienis, Kep. ^$7
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SKUNDAI PRIEŠ 1936 MOKESfIUS BUS 
SVARSTOMI RUGSĖJO S

A&

Apskričio iždininkas paskelbė, kad 
nesumokėtų užsilikusių mokesčių 
yra $273 milionai

dar

yra $273
Mokesčių apeliacinė taryba,. 

Board of Tax Appeals paskel
bė, kad rugsėjo 8 d., pradės 
nagfihėti skundus prieš 1936 
metų mokesčių sąskaitas. Ap
skričio asesorius John S* Clark 
bando teismo keliu, uždrausti 
tarybai skundus priimti, bet 
taryba tol juos nagrinės, kol 
teisntas neuždraus. Asesoriaus 
Clark argtitfnentas yra tas, kad 
tapyba teturi teisę priimti 
skUhdUs tik po naujų asesmen- 
tų, o tie ‘ kiekvienais metais. 
. ApskHčio iždininkas Horace 
G. Lindheimer paskelbė, kad 
Chicagos gyventojai ir gelžke-

liai yra apskričiui skolingi su- 
virš $273 milionus dolerių už 
1931-1935 mokesčius. Kaip 
tuos pinigus apskritis s gaus, 
niekas nežino. Savininkams 
grąsinta> kad namai bus par
duoti iš licitacijbs, bet to grą- 
sinimo apskritis pakol kas ne
bando įvykinti. Per 1931-1935 
metus apskritis mokesčių su
rinko $770 milionus.

Iždininkas ' taipgi paskelbė, 
kad piliečiai jau4 sumokėjo $1,- 
528,138 1936 mokesčiais. Iš tų 
pinigų, $1,360,000 iždinė 
lino įvairiems Chicagos 
žios departamentams.

pada- 
vald-

Chicagos Donžuanas 
Turi Tris Žmonas 
Ir Šimtą Merginų

nešk jai bukietą gėlių, 
saldainių, ir kaip matai 
ją vestis prie altoriaus”.

_____—

dėžę 
gali

— Ir Visos yta brunetes

Steponas Homanski, 31 me
tų, nuo 1225 North Western 
avenue vakar pakliuvo į poli
cijos rankas už labai prozaiš- 
ką $6 vagystę, bot kokios ro
mantiškos paslaptys iškilo aik
štėn, kai suimtąjį subėgo gel
bėti Visas būrys moteriškių!

Pasirodė, kad Steponas turi 
tris žmonas, o meilužių ir su
žieduotinių — kur tau, nei he- 
suskaitysi, bent šimtą! Ir vi
sos brunetės.

Stebėtinos scenos dėjosi teis
me, kai merginos ir moteriš
kės subėgo, ir patyrė kokio di
delio Donžuano Stepono butą. 
Ir Visą laiką jos manė ir ti
kėjo, kad jis buvo ištikimiau
sias iš vyrų ir sužieduotinių!

Stepono žmonos yra šios chi- 
cagietės:

Marian Swinehart, 
amžiaus;

Marian Nokus, nuo 
darė avenue;

Agnės Doro, nuo 
Huron Street. <

Nepasitenkindamas
žmonomis, Donžuanas susižie
davo su Frances Clark, 35, nuo 
2312 W. 21st Street ir kaip va
kar turėjo su4 ja susituokti. 
Beje, beromansuodarnas su mo
teriške, išviliojo iš jos $500.

Misa Clark pasirėdė išeigi
niais tūbais ir laukė savo my
limojo kelionei pas teisėją. Bet 
mylimasis- nepasirodė. Nesu
laukdama nuo jo žinių, ji nu
vyko į Stepono darbo vietą, 
ties 3742 Fulterton avenue. 
Ten patyrė, kad jos mylimasis 
apsivogė ir dingo.

Bet nuo moteriškės nepasi
slėpei. Nepraėjo nei kelios, va
landos, o jau. Donžuanas buvo 
teisme.

Aiškindamas savo pasiseki
mą tafrp moterų, Steponas pa
reiškė:

“Pasakyk moteriškei, kad ji są ‘ kelionę” jis mergaitės nei 
graži ir moka bučiuotis; at- nepalytėjo, nfei prąkalbiho.

20 metų

1238 Kil-

1721 W.

trijomis

24 Žmonės Sužeisti 
Riverview Parko 
Nelaimėje
Busidurė du “rpRercoasteriai”

Policija vakar pradėjo ka- 
mahtinėtį Riverview Parko vir
šininkus ir 24 sužeistus asme
nis, apie* nelaimę, kuri įvyko 
parke užvakar vakare.

•24 asmenys panešė sunkes
nes arba lengvesnes žaizdas, 
kai susikūlė du “rolletcoaste1- 
rio” traukiniai.

Visi sužeistieji buvo jaunuo
liai. Tik du iš jų turėjo pa
silikti ligoninėje. Visi kiti grį
žo namo, ligoninėje gavę pir
mąją pagalbą.

Parko prezidentas George 
H. 'Schmidt aiškina^ kad nelai
mė įvyko kai nuo^ vienb vago
no nukrito ratas ir, nebegalė
damas užvažiuoti anb “roller- 
coasterio” kalno, traukinys 
ėmė slysti atgal ir susidūrė 
su traukiniu, važiavusiu užpa
kalyje.

Važinėjo su Pagrob
ta 11 Metų Mergaite 
Per šešias Valandas

Pirma Naktinė Gegu 
žinė Lietuvių Laido- 
iuvių Direktorių

BBIDGĘPORT. —T paskuti
nę dieną šio menesio, liepos 
31 d. įvyks Pirma Naktinė 
Gegužinė Lietuvių Laidotuvią 
Direktorių, Royal Oaks Daržė, 
prie 37fh ir Keah Avenue. Pik
nikas prasidės apie 8 valandą 
vakare.

Jeigu bus lietingas oras, ta
da piknikas bus atkeltas iki 
sekančio šeštadieriio.
z Chicagos ir apielinkių lietu

viai yra širdingai kviečiami at
silankyti į šį pikniką, nes bus 
graži muzika įšokiams, kurią 
parūpins garsusis “Buck Jonės” 
orkestras. Bus skanių užkan
džių iri gėrimų. šio pikniko 
rengimo komitetas sufeideda iš 
sekamų narių Laidotuvių Di
rektorių Sąjungos: A. Petkus, 
A. Phillips, B. Lachawicz, ly 
Zolp ir P. J. Ridikas, šie po
nai mano, kad jie visiems, ku
rie atsilankys, parodys labai 
smagų laiką. Katrie atsilankys, 
patys pamatys.

Koresp. P. J t Ridikas.

11 metų mergaitė Mary Janė 
Durkin nuo 6746 South Greėn 
štrėet vakai’ skundėsi policijai, 
kad nežinomas suaugęs žmo
gus pagrobė ją nuo gatvės, 
£rie namų, kur ji žaidė, įsi
tempė ją 
Vėžinėj osi 
da$.

Apsuko 
pakraščius 
Vienuoliktą
Chicago LavVn stoties, y. Mhr- 
ąuette Parke. >

Mergaitėxpasakojo, kad vy
tas “atrodė labai baisus”, aki
mis žvairavo į visas puses ir 
tlitejo kampuotą nosį; Per vi-

savo automobiliu ir 
per šešias val.an-

jis miesto centrą, 
ir paleido ją, apie 
valandą naktį, prie

atn jiiiii iiįitiii i į a a ;■ Nihi.iu.-

Kepėjas Balnis '
kas nepaž-jsta j. Balhj, Cice- 

ro Rye Bread kepėją, kuris už
laiko kepyklą 934 W. 29th st. 
J. Balriis yra višuoinėninife 
žmogus ir ghusiai rfehtua višufe 
VisUOhieninius prirengimtis.

Jis pristato savo duoną į 
namus pagal pareikalavimą, 
telefonas yra Virginia 1952. • i

‘‘Wholesaleris”
Jonas Batškietis, Keistučio 

Klitibo ir daugelio kitų organi
zacijų narys, yra urmo mėsos 
biznyje. Jis užlaiko savo įstai
gą it gyvena adresu 2939 W. 
Pershing Road. —Sjteponas.

CLASSIF1ED ADS

Jo

Dėkoja
Mary Stukas,. savininke Mil

da Tavern, 3238 S. fialsted st., 
yrą labai dėkingą visiems lietu
viams, v kurie taip skąitlihgal 
atsilankė į jbs tavOrno “grand 
openihj^e” liepos 17-tą ir 18 d. 
Dėkinga yra iriimUzikos moky
tojui Al. Krone ir jo Royal No- 
mads Hawaiian gitarų trio, ku
rte be paliovos skambino žavė- 
jančias melodijas.

Kazimieras Radvilas 
Pagavo Automobilių 
Vagį . '

ĖNGLBWOOD. — Liepos 20 
d., apie 4-tą valandą ryto, Ka
zimieras Badvilas^ nuo 6108 S. 
State Street, pagavo automobi
lių vagį, kuris jau buvo išlau
žęs jo naujo Chrysler duris ir 
buvo bepradedąs važiuoti be 
rakto pagalbos.

Viršuj maisto krautuvės^ 
ties aukščiau paduotu adresu, 
gyvena Aniia Dovgin. Ją paža
dino juodveidė, pamačiusi vagį, 
o p. Dovgim pažadino K. Rad
vilą, kuris gyvena užpakalyje 
krautuves.

,,, ,t , ■i>-rm.iiL—-i‘— - 1 r-- j.-i.—-•ar*- "■ i1"'^ ■’ ‘

Pasiejnęs Z revęlverį,' iis išbė
go laukan ir neprašytą svečią 
išprašė laukan iŠ . savo automo
bilio. Gerai smogęs vagiliui re
volverio galu, Radvilas jį per
meta ant žehiės, bet Vėliau pa
leido, nešaukus policijcš;

Senas Beirus.

CLASSIFIED ADS. j
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For Rent

Miscellaneous

Tek Viėtory 4965 
STOGDENGYSTfi

Męs dengiame ir pataisome visokios 
tųšies stogus, taipgi dirbamę blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jėi pagei- 
daujama.

BRiDGEPORT ROOFING CO.
. 3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms
RENDON 3 kambariai ženotai po

rai. Visi patogumai. Atsigaukit 
NAUJIENOS, 1739 Halsted St., 

Box 665
r»< 1

PAIEŠKAU DARBO kaipo porte
ris i' tavern. Galiu dirbti ir už baro. 
Negeriu. Atšakohiiiigas žmogus.

MYKOLAS YOKIM 
1137 W. Madisori St; 

Haymarket 5235

For Rent

užlaikė

Wm. Buishas 
agentau ja

Wm. Buishas, kuris 
taverną 6818 S. Ashland avė.,
dabar dirba pas “lietuvišką žy
duką” už keliaujantį pardavė- Į 
ją. Jis priima orderius viso
kiems gėrimriftis, kokius tik 
Mutual Liųuor Vvholsale ga
lima gauti. Kas norite paremti 
Wm. Buishą naujame bizny, 
malonėkite pašaukti Yards 
0801

MAR0UETTE PĄRKE rendon mo
derniška krautuvė dėl Beauty Shop, 
ries Čia bUVo 6 inetus beauty shop.

6653 S. Artesian Avė.
Tel. Grovėhill 1595

■ -i-ib mK.(VOf.irii-i iTj|į#a>^rpuTrT,-ijįį ..... ,

" CUAL ■

Teisybės Mylėtojų 
Draugystės narių 
dėmesiui

šiuomi pranešu, kad aš re
zignavau iš Teisybės Mylėtoją 
Draugystės korespondento Vie
tos. Nuo dabai* apie dr-stės rei
kalus jums parašys naujas ko
respondentas A. D. Kaulakis.

Draugiškai,
St. Narkis.

AUGUSTINAS’ BALčAUTIS
Persiskyrė sįų šiuo pasauliu 

liepos 19 dieną, 1:30 Valandą 
po pietų.'1937An., sulaukęs pu
sės amžiaus, ^įmęš Šiaulių pa
rapijoj ir apskrit., Gudelių kai
me; Paliko dideliame nuliudi- 

lt me. m.otęęį Juzefą, po tėvaig 
. Paulaąskaįt^ /tftH^ ^hą, 

dukteris Marion Jooehler. žen
tą Hugb, Therėfą Achen žen
tą ėharlę^, to^rbliu — Pėtrą 
ir AManią Ęa!l|^įčįUS ir jų šėir , 
mynas, 2 se’seris Barborą Mi- 
kalatienę ir Elzbietą Stadelnb- 
kiėnę ir jiį šunynas, ir daug 
kitu giminių.

Priklausė Cįicagos Lietuvių 
Draugijoj. Kūnas asarvbtas ran
dasi 3216 S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 2Š, 8'Vai. rytd iš ha>- ’ 
hių j šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje ątšibus gedulingas 
įąhlhldos Už Velionio šiėlą, o 
jš tėn bus hUlydėtas į §v. Ka- 
zimiero kaines.

Vifei a. a. Augustijtio Bal
kaičio giminės, draugai ir pa- 
įyštami ėšat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
šUtėikti jam paškutjnį patarna
vimą ir ątįišyėikinimą.

Nuliudė liČkamė,
Moteris; Stt'UUs, Dukterys, 

žentai, Btcdiąi, Bėgfetyš 
ir (Šittiinės.

Laidotuvėsė patarnauja dir, 
S. P; Mažeika.

2 FLATAI rendon
6 kambarių ir maudyne. Visi 

togumai, moderniškai įrengtas, 
brangiai, 828 W. 31st Street.

Antras — 6 kambarių, karštu 
deiUu šildomas, moderniškas. 
Vincėnųes Avė.

Sav. JOHN NAKVOSAS 
Tfel. Viricennes 1143 

Galit matyti biie kada,
■ . .............................................. ......... Iii '■ ■ .........Ii. Į ■

Situation Wanted
Darbo Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

pa-
Ne-

van-
8216

BARBERYS, pilnai patyręs savo 
ąmatą, ieško darbo vakarais ir su- 
batomis. “Naujienos,” .

1739 S. Halsted St., Box 664

'PAIEšKAU DARBO už džianitorių 
arba prie namų. Moku karpenterys- 
tę ir visą abęlną namų darbą. Pavie
nis, hegirtuoklis. Atsišaukite

6811 S. Campbell AVe. 
pirmos lubos

Help Wanted—Female

PATYRUSI MERGINA ar moteris; 
padėti prie vaikų ir namų darbo; 
samdoma pora; $5.

Ardmore 1371.

PATYRUSIOS seNVing machine 
perators; moteriški diržai.

GIBRICH,
224 South Market.

O-

REIKALINGA patyrusi moteris 
skudurams sortuoti. Ateikit prisiruo- 
šusi dirbti.

RUSHAKOFF
’1 256 No, Talinan Avė. 

Arti Ląke St.

RARSlbUbDA ROSELANDfc ta
verna šu šokių sale ir 16 kambarių 
namas. Arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Atsi&iukit

JOHN SHERMAN
1658 S. St. Louis ’

- .;................;> .

PARDAVIMUI TAVERN Cirieroj. 
Biznis išdirbtas per 6 metus. Pilnai 
įrerigtas. Atsišaukite
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St. 

Box 666

Real Estate For Sale
Namai-žemė Par davimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
nariių pardavimui arba mainymui Už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: «

4631 SO. ASHLAND AVE.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grišh

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,5d0. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų. . _

Z. S. M1CKEVICE and CO. 
6816 So. Wešterh Avenue 

Hemlock 0800.

KAINOS KYLAt PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS ANGLIS

WILMINGT()N COAL 
nuo

PIRKIT DABAR’! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESI 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

MERGINA; 20-40; namų darbas; 
gera virėja; savas kambarys: maudy
nė; ideali aplinkuma; arit rizėto; nė
ra skalbimo; rekomendacijos; .pra
džiai $9.00; Lohgbriach 7441.

5 KAMBARIŲ muro bungalow — 
$3500; $500 įmokėti, balansas $35.00 
per mėnesį. Tile vohinės, moderniš
kos. Tuoj paimsit. Atdaras apžiurė- 
jimiii. Ofisas:

4314 So. St. Louis Avė., 
Virgihia 2024.

PAT.YkUSI VIRĖJA; savas kam- 
baris">4r maudynė; lįfti darbininkai 
samdomi; $10; Supenor ,5840.

PATYRUSI MERGINA; 20-40; na
mų darbas; savas kaipbarys, geras 
namas; $7; Buckingham 6576.

MERŲINA; namų darbas; geras 
paprastas virimas; maudynė; malo
nus namas; $8-10; Hollyėourt 0400.

/ ■

RArDAVIMŲI BIZNIAVAS namas 
— krautupė ir *6 kambariai. Krautu
vė išrenduota. 25'01 W. 39 St.

LIKVIDUOJAMA turtas — 2 ka- 
tędžįai, 4 kambarių kiekvienas; ake- 
ris daiįids žemės; medžiai; taipgi 8 
kambarių modemiškas, švarus na
mas; Fox Lake prie Inglėside, 111. 
R. HANDLER, 2923 Diversey Avė.

Humboldt 4975.

Building Mutėrial

Urba Flovvef ShbppeE
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— I

Bankrotams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue I
Thoriė LAFAYETTE 5800

PUSIAUAMŽĖ MOTERIS;, padėti 
3 vaikam; pasilikti; $4;

Graceland 5643.

1 Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Dagrribams

3316 So. Halsted Street
Tei. BOULEVARD 7314

i' j'       .■ia II .Iii.     nhi

MERGINA; abelnas namų darbas; 
nėra virimo; 4 užaugę; pasilikti ar
ba išeiti; Keystohe 0121.-

Help Wanted—Male-Female
Darbininką Reikia

YRA DARBŲ; Vyram. ir mote
rim; hoteliurise, restoranUose, Ihsli- 
tuėijose; cooks, jJaritry, hoųseman, 
cleaners ir kiti. Modem Hotel Bū- 
reriu, 879 North State St.
'p-ĄL. . - . *. . . »

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

♦ k -v r*. ‘r .♦% ‘ t A JįJ' * ir »• ' ■ • > *

VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VISI 

MeTeRIOLAI YRA PIRMOS 
■w.( .RŲŠIES IR KOKYBĖS 
SCREEN IR COMBINATION DU
RYS — ROCKWOOL — BATTS — 
FRENCH IR GARAGE DURYS — 
SIDING — MOULDINGS — SASH— 
KRAMES
KIEKVIENAS DAIKTAS REIKIA 
IŠKRAUSTYT—TIK KARTĄ GYVE
NIME JUS GALIT GAUTI TOKIUS 

BARGENUS, KAIP šIE.
Naujos 1” lentos ,1,000 pėd. $21.00 
2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12,M pėd. 27.b0 
Naujas plyvvood, visų mietą arkušai, 

kvadr. pėda .............. 3^ c
IrisUlatlrig board, kvd. pėda l%c 
Ęauja plaster-board, kvd. pėda 2c 
Nauja wallboard, visų mierų arkrišai, 

kvadr. pėda ...   l%c
Nauji cedar posts, 7 pėd. ilgio 
. - vienas ............    10c
Geriausios naujos durys, viena $2.25 
Geniausių naujų 2,000 rolių roofing 

rolėse po 35-75-90 sv. išdir- 
bystės Barrett, Carey, Bird’s 
ik kitų pagarsėjusių firmų. 

90 sv. roll padengia 108 kvad.
pėd., pirmosios .................. $1.69

75 sv. roll padengia J.08 kvad. pėd.
Ritnipsios ......................... «... $1.50

35 sV. roll padengia 108 kvad. pėd., 
pirmosios .   80c

1,000 rolių Bartett’s roofing felt.
14 ir 15 sv. smaluotas. felt, 
roliUi ................................. $1.65

800 galionų vidaus it išorio maliavą,
$2.50 inal. gal.; Visą spalvų $1.Ž5 

Geriausias naujas wlte fencihg,
liti, pėda ............................. 2^c

Vonios, geriausiani stovy, viena $5.00 
Ptriusinės, visokių mietų, Virina $1.00 
Nauji plieno sash, $6 vettės

vienas ................................. $1.75
-Lath, tyŠulys ............................. 12c
Lurtmetis, tteiletiaf, trekai it trak
toriai. Sa\V tablris it saV/ Uiiils, 
kohkrytui ttuxets.

2% nuolaidos, jeigu atsivėŠit Šį 
skelbimą į kieiną.

SObTHEAST COftNER 
22nd aiid Ashland-av.

ŪORCH COLUMNS.

. PATYRĘ sheep casing se- 
LECTORS. Kreipkitės prie 1385, W. 
47th Street.

PRAMCtšKUŠ RUPŠLAUKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 17 d., 4:10 vak., 1937, 
Fsreąriott, Ariz., sulaukęs 52 m. 
ąirtžiąbs, gimęs Tauragės apsk. 
Šilalės vals., Pajūrių patap., 
Lilriikenų kaime.

Kaliko dideliame nuliudime 2 
^ęšriti^: Orią Auškalnis ir Pau
liną ŠVąttihas; švogerį Petrą 
btbiį Nikodemą Rupslaukį, bro- 
liėrię Domicėlę it ją Šeimynas; 
pusseserę Juzefą Veidrnont it 
giriiihes. O Lietuvoj 2 seseris' 
Tt giriiines.

Kurtas bus pašarvotas Ž462 
W. 4b Klace, pėthyčioj, liepos 
ša a.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pas 24 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų Į švi Agnės parapijos 
bažnyčią, Jturioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
Sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Rupš- 
laukio giminės, draugai ir pa- 
žystatni esat nuoširdžiai kvię- 
čiami dalyvauti iaidphiVėsė it 
suteikti jam paskutinį\ patar- 
nayiiną ir atsisveikiiiimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesėtys, JPUšsrisetys, švogeriai 

ir giminės. į
Laidotuvt^e ^b^tnauja dit.
/ lei. Yards 1138

PATYRĘS BROSYTOJAS; turi bū
ti gerės kriaušius; pastovus darbas; 
5Ž9 Siilrf Št, arti BroadWay.
į...'.II...4II' I'I.I- • r i į.. .i -T-, r,rr7J»

AUtOhiobiles
1934 KORI) COACH; nupigintas 

riuo $205 iki $225; NeVvberry’s, 1025 
North Clark.JURGIS JUDIKAUSKAS

Persiskylre su šiuo pasauliu 
liepos 21 dieną, 2 Vai. rytb, i 
1937 m., sulaukęs 42 ihątų arti- < 
žiaus, gimęs Gtašvos kaime, ■ 
Josvainio parap., Kėdainių ap- ‘ 
skrity. Amerikoj išgyveno 31 
rtiętą.

Paliko didteliame huliųdimę , 
moterį Orią, dukterį Oną ir ŠU- . 
nų Joną, pusbrolį Bartkų ir 
šeimyną, pusseserę Oną Dilan- 
$kienę ir leirtlynąį dSdę Johą 
Judikauską ir šėlrtiyną, Lietu
voje seseris Juzefą, Orią ii? 
Marę, ir brolį Jririą..

‘ Kurias pašarvotas Ridiko ko
plyčioj, 335^ S. Hasted St.. Lai
dotuves įvyks Šsštad, ilepos Ž4 
dieną, 8 vai. ryto iš narirtj į 
šv. DoVidO parap. bažnyčią, kut 
atsibus gedulingos pamaldos u*ž 
velionio sielą, o iš v ten bus 
nulydėtas į šv. Kazirtiiero ka
pines.

Visi a. a. Jurgio Judikausko 
gimihčs, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jarti paskutinį patararivihią ir 
atsisy^ikiąihią.

Nubudę liekame, ' J
Moteris, Duktė, Sūnūs, Pusš'e- 
sė»e, Pusbrolis, Dedi? ir giminės

Laidotuvėse patarnauja dir.
/ P. J. Ridikas.

Tel.; Boulevard 4089

Musteal Instruments
, , Muzikos instrumentai

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ
išpardavimas

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviriją eilių AKDRDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
$35.00.

75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDfeNStEIN’S MUŠIU SHOR 

914 VVfešt Max\vėll Street
3 blbkai į vakarus nuo Halsted 

,~y l ; t , , ni g,..i.in—

O&A C1UUIENĖ 
Cpo tėvais Jrtfiėvičitttė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu : 
liepos 2'0 diAną, 8:45 Valandų 
Iryto, 1937 rri:,, suraiik'ūš pUšėš 
ariižiaus, gųnUs Panevėžio aps
krity, Spirakių rą>afrip.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko didėliame \ nuliudime 

vyrą Antaną, 2 dukteris:. Pet
ronėlę if Orią, r2 siintiš:’ Prah- 
riiŠkų ir Algirdą, 2 brolius: Jo
hą ir Stanislovą, brolienę Ale- 
$ 3 Mįsri^rrisr
Jeofilę Teriterienę, Marijoną 
kanąvcrskieh'ę, Marijoną Kaž- ■ 
lauskięnę ir jų šėirtiyiiąs, 5 
pusbrolius: Antaną Vaitkėvi- 
Čių, Antaną ir Aleksandrą Ju- f 
reVicius, Juožap^ -ir Kažithięrą j 
Kazlauskus, dėdę Juozapą ju- 

I revičių ir š'eiiriyhą ir daug ki
tą giminią. LirituVoj irgi giriu- 
nių. Kunės pašarvotas 840 W. 
34 Ui. Tel. Boulevard 8660. Lai
dotuvės įvyks Šeštad., liepos 24 
dieh'ą, 9 vrit ryto iš riahią į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioje . 
bris gedulingos pamaldos už 
vėlidnęs steik, b iš teh bris nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Ohbs GHlienėš gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotriyeše ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

, _ Vyras, Duktferys, Sunai; jB^o- 
į liai, Brolienė, Pusseserės, Ptfsfe 

broliai, Dėdė ir giminės, .
t Laidotuvėse patarnauja dir. 

z - Š. B. Mažeika
Tel. Yards 1138

i . i 
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SUSIRINKIMAI
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Žagariečių Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks šį' ke»tvirta- 
dfenj Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 gatve, lygiai; 8 vai. 
Vakaro. Malonėkite Visi atsilahkyti ir išgirsti pikniko ir 
knygą raportus. Nauji nariai prašomi atvykti.

Sofie Ambrozaite, sekr.
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ŠURUM - BURUM NAKTINIS
MOON jaGH^ PIKNIKAS 

PRIIMTI VIEŠNIĄ iš CALIFORNIJOS 
SKERSAI PRIEŠ TAUTIŠKŲ KAPŲ VARTUS

Įvyks pas PETE YOUNG (Svilainio Darže)
ŠEŠTADIENIO VAKARE, Liepos 24, 1937

Pradžia apie O valanda vakaro ,
Muzika, užkandžiai ir gėrimai. ĮŽANGOS NEBUS

Kviečia Rengėjai: Pete Young, John’Shepalis, Mike Peter, K. Zakeris

M

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

PIKNIKAS i :■ 
SEKMADIENY,

RUGPJŪČIO 8 — 1937

Ftirtiitiire & Fistures

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, Visokio didžio su Coli 
Bagsais ir sinkom. Taipgi Štokto 
fikičerius dėl bilę kurio bižnio įskai
tant svarstyklės, regfsterlus ir ice 
paksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
tfe kitžiir*
' S. E. SOSThEIM & SONS 

1915 SO. STATĘ STREET 
CALUmet 5269.

-riiurt ... , ,ru,,.,;,

Business Chances
’ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosarrtė ir deli- 
catessčn, kampinė. Bižnls išdirbtas. 
Turime išeiti' į taverno biznį.

• 3465 Irituanica

jĮlflIi I it it, I • lt "l

Financial
Firtansai-PiiskolOT 

iNVESTUOKtT bABAR 
į Saugmenes Vadovaujančią Korpo- 

tąclją bąrgeno kainomis ir 
dalyvaųkit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progTesVviatlMOsĮe grupėse. , 
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Teiefonuokit ar rašykit apointmeUtūi 

A. c. štErung 
Managemriht df Irtvestment and 

Trading Securitles Accorints. / 
268 Su. Ua Saite St. 

Suite 7$8J Chicago, BĮ.
Tel. Randolph 6646 *

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

■•i
1 ' ■> ■ '

135th ir Archer Avė
MEAT MARKET and' .Gtocery. 

Priveržti parduoti tuojau. Žėma ren- 
da. Moderniška, įrengta su ^elektra.

4016 Archer A've.
Lafayette 6300

MAX KOHN—TUrim rūsišką, tur
kišką tabaką. Pypkės. cigarietUs, ci
garus. Kviečiame I musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., T^l. Canal 9345



PROKURATŪRA RUOŠIA BYLĄ PRIEŠ 
64 PLIENO STREIKIER1US

Juos teis už “užpuolimą” Chicagos Polici
jos prie South Chicago ) 

U

Koronerio džiurei užvakar 
išteisinus Chicagos policistus, 
dalyvavusius South Chicagos 
skerdynėse, prokuratūra pra
dėjo ruošti bylas prieš 64 
streikierius. Juos trauks krimi- 
nalėn atsakomybėn už “užpuo
limą policijos”, kuri besiginda
ma nušovė 10 streikierių ir 
apie šimtą sužeidė.

Keli policistai įvykyje pane
šė lengvas žaizdas, kurios ne
reikalavo ligoninės priežiūros.

Plieno streikieriai, dalyvavę 
South Chicago parade, kurį po
licija apšaudė, buvo suimti ir 
patraukti atsakomybėn netru-j 
kus po riaušių, bet jų bylos

tebėra miesto felonv teisme, v
Prokuratūra varosi prie to, 

kad felony teismas perkeltų 
bylas į grand' džiury, iš kur 
jos ateis į kriminalį teismą.

C.I.O. advokatai, kurie daly
vavo koronerio tyrinėjime, sek
dami jo eigą, atsisakė statyti 
savo liudininkus. Jie pareiškė, 
kad “tokiame tyrinėjime-, kurio 
aiškus tikslas yra nubaltinti 
policiją, nėra prasmės statyti 
liudininkus. “Thurston Lewis, 
vyriausiais C.I.O. advokatas 
pareiškė, kad “sąskaitos bus 
išlygintos su prokuratūra ir 
policija atviram teisme, kur 
C.I.O. ir nušautų streikierių!

?*w ; ■'<-'> : / t ■•■• f ■ / \ . . ■ <' •■ .■ '! ■
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šeimynos, turi užvedusios by
las prieš miestą ir policiją.

Prokuratūrą koronerio tyri
nėjime atstovavo asistentas 
Mal Coughlan. Jis dabar tvar
ko kriminalių bylų ruošimą.

Kur pirkti statybai 
materiolą

. ' -

Dabartiniu laiku “Naujieno
se”, vadinamų classified skelbi
mų skyriuje, eina garsinimas 
kiemo, kuris užlaiko statybai’ 
medžiagą, šis kiemas randasi 
prie 22 gatvės ir Ashland -a’va.

Kalbama medžiaga dabar iš
parduodama, tikrai bargeno Rai
nomis, nes, kompanija turi ją 
iškraustyti visą. Taigi, verta 
tureli omenėj šią vietą tiems 
žmonėms, kurie reikalingi sta
tybos medžiagos.

Inland Bendrovė 
Norėjo Pasirašyti 
Sutartį Su C. L 0.

X-. .... ......
“Bet paskutinėje minutėje uni

ja, nustojo pasitikėjimo“

Wilfred Sykes, Inland Steel 
Company prezidento asisten
tas, vakar liudijo federales 
darbo tarybos egzamineriui, 
kaid “Inland bendrovė norėjo 
pasirašyti sutartį su CIO.” r

Bet ji to nepadarė, nes pas
kutinėje minutėje prieš strei
ką unija nusįdjo' bendrovės 
vingininkų pasitikėjimo. Sykes 
aiškino, kad Inland bendrovė 
butų sutartį dariusi, jeigu CIO 
nebūtų paskelbęs streiko.”

Kilus streikui, ir po kraujo 
praliejimo prie Rcpublic plie
no bendrovės, South Chicągoj, 
“Inland pamatė, kad CIO tė
ra gauja pasitikėjimo nevertų

žmonių ir. nutarė jokios sutar
ties nedaryti/’ '

Taip liudijo Sykes egzami
neriui Wood, kuris atvyko į 
Chicagą ištirti CIO kaltinimus 
prieš Inland bendrovę. CIO pa
reiškė, kad Inland prasižengė 
Wagnerio Darbo Santykių Įs
tatymui, atsisakydama derėtis 
su unija ir pas.rašyti sutartį.•

Cicero Taksų Mokė
tojų Dėmesiui

CICERO. — Cicero taksų ko
lektorius p. Jerry J. Viternl 
praneša miesto taksų mokėto
jams, kad paskutinis laikas 
taksams sumokėti nuėsto salė
je tap6 prailgintas iki šeštadie
nio, liepos 24 dienos.

Cicero miesto salė randasi 
prie 25 gatvės ir 50th avenue. 
Atminkit — ateinantis šešta
dienis yra paskutinė diena tak
sams sumokėti miesto salėje!.

Areštuos už Maudy
mąsi Willow Springs 
Akmeninėse
Maudytis ten pavojinga; labai 

daug prigeria.

Willow Springs policija šią 
savaitę pradėjo areštuoti žmo

SVEIKI! SVEIKI!! PO ALUTĮ
Vaišes ir naujos pažintys bus

Naujiena PIKNIKE
RUGPJŪČIO 8 D., 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė

nes, kurie bando maudytis van
deniu užpildytose akmeninėse, 
prie Willow Springs ir Le
ment.

Policija pareiškė, kad akme
nines' nai/doti maudymosi tiks
lams yra begalo pavojinga, nes 
labai didelis skaičius žmonių 
prigeria. 4 Kadangi niekas ne
klauso draudimų, tai nėra ki
tos išeities kaip tik besimau
dančius areštuoti.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

t

V

I

j

■I

KONVENCIJA CHICAGOJE — Chicagon suvažiavo 
“Lions” organizacijos nariai 21-mai metinei konvenci
jai. Konvencija buvo atidaryta šimto automobilių para
du, kuris pervažiavo per miesto centrą. Suvažiavo 8,000 
delegatai iš organizacijos 2,770 kuopų Amerikoje ir ki
tose šalyse. Paveikslas parodo Floridos gražuolių dele
gaciją. ‘ ACME PHOTO.

KIRMĖLAITĖS ILLINOJUJ — Paveikslas parodo, 
kaip kirmėlaitės, užpuolusios Illinois valstijos ukius, nai
kina avižas, ir kitus javus ir pašarines žoles. Kirmėlai
tės pasirodė ir kitose valstijose. Tai jų antras vizitas 
ūkininkams šį sezoną. ACME PHOTO.

AMERIKOS NAZIŲ “FUEHRERIS” — Fritz Kulnį, 
prezidentas “Gerinau - American Volksbund” kalba An- 
doveryje, N. J., laike 21-mos nazių stovyklos, Amerikoje, 
atidarymo. Iškilmėse dalyvavo 6,000 žmonių. Acme Photo

i

UŽ ALIMONIJOS NEMOKĖJIMĄ — 31 kilmys Cook apskričio kalėjime, užrakinti 
už grotu už nesumokėjimą alimonijos są>o žmonoms. Jie turės sėdėti per visą va- 
s4i’ą. , 4 A

BARIKADOS PALESTINOJE — Ang
lai Palestinos miestuose pastatė spygliuo
tų vielų barikadas, kad neprileisti arabų 
prie žydų apgyventų kvartalų. Anglija da
bar palnuoja padalinti Palestiną' į arabų 
ir žyidų sekcijas. Acme Photo

NAUJAS JAPONŲ IŠRADIMAS — Japonų oplomct- 
ristai išvystė naujos rųšies akinius, kurių stiklai yra ap
rūpinti mažutėmis lemputėmis. Operuojamos baterijos, 
tos lemputės dega ir apšviečia daiktą, į kurį žmogus žiu
ri. Su tokių akinių pagalba galima skaityti visai tamsia
me kambaryje. . ACME PHOTO.

NE PROSTITUCIJOS NAMUS, BET GROŽIO SALIO- 
NĄ — Helen Thompson (kairėj) ir Dorothy Hemman, 
dvi chicagietės, kurias policija suėmė' už operavirrią pa- * 
leistuvystės ftamų ties 32 North Statę Street. Teismas 
merginąs paleido, nes nebuvo įrodymį. Jos aiškinę, kaid 
operuoją ne prostitucijos namus, bet* grožio salioną mo
terims ir vyrams. , , .

“DILINGERIS” — Oklaho- 
m a ir kitų gretimų valstijų 
detektyvai ieško Pete Trax- 
ler, garsaus pietvakarinių 
valstijų piktadario, kuris 
apšaudė policiją prie Du- 
rand, Oklanoma. Jis skaito
mas mažu “Dilingeriu.”

“UŽMIRŠTASIS” — Viršuje 
pulk. Charles A. Lindber- 
ghas, garsusis Amerikos la
kūnas, kuris dabar gyvena 
Anglijoje. Pirmiau jis be
veik kasdien figūruodavo 
laikraščiuose. Dabar apie 
jį tyli. Atėmė Photo.

SKIRIASI — Visam pasaulyje pagar
sėjusi plaukikė Eleanor Holin Jarrett su 
vyru, šokių orkestro dirigentu, Art Jar
rett, nuo kurio ji skiriasi. Ji nuvyko į 
Clevelandą užvesti perskyrų bylą. Jarrett 
orkestrą dabar diriguoja 
parodoje.

Dalias, Texas,
Aczne Photo
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