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Labai smarkus mūšiai 
prie Madrido

-Nepaprastai smarkus mūšiai eina dėl Bru
nete, kuris eina iš rankų į rankas. Sukilė

liai bombardavo Barceloną.

No. 174

Vokiečiai ruošiasi pulti 
Cechoslovakiją

Paliuosavo keturis 
Scottsboro negrus 

jaunuolius
Po virš 6 metų kovos teismuo

se panaikinta prieš juos by
la ’dėl išgėdinimo dviejų bal
tų rhergaičių. Bet 5 negrai 
yra neteisti.
DECATUR, Ala.? liepos 25. 

— Po daugiam šešių metų ne
pasiliaujančios kovos teismuo
se, prokuroras panaikino, bylas 
prieš keturis iš devynių Scotts
boro negrų jaunuolių, kurie 
buvo kaltinami išgėdinę trau
kiny dvi baltas mergaites.

Bylos panaikintos prieš du 
jaunuolius, kadangi tuo laiku 
jie buvo dar. vaikai, prieš vie
ną sergantį ir prieš vieną 
“praktiškai aklą” kaltinamąjį. 
Visi jie buvo teisti ir pirmiau 
ir kai kurie jų buvo pasmerk
ti mirčiai.

Penki kiti kaltinamųjų ne
grų yra nuteisti vienas mir
čiai, vienas 99 metams, du 75 
metams ir vienas 20 metų ka
lėj iman.

šios bylos susilaukė susido
mėjimo visame pasaulyje, nes 
devyni jaunuoliai. liko masinėj 
byloj pasmerkti mirčiai už iš- 
gėdinimą dviejų baltų mergai
čių.

Dvi pakastos mergaitės va
žiavo prekių traukiniu iš pa
bustų stovyklos; kurioj jos pra
leidę visą naktį; Suimtos ties 
Scottsboro miesteliu jos norė
damos išsisukti nuo bausmės, 
ėmė. tvirtinti,., kad j ašy traukį- 
ny išgėdino 9 tokie pat pabas- 
tos negrai jaunuoliai. Visi he- 
grai liko suimii. Ir nors me
dikais ekspertyza nustatė, kad 
negrai jų nebuvo išgėdinę, bet 
Kad jos visą naktį tyirkavo pa- 
bastų stovykloj, vistiek negrai 
liko atiduoti teismuij Mergai
čių žodis prieš negrus visuo
met yra svarbesnis pietinėse 
valstijose, negu medikalės ek- 
spertyzps ir septyni suimtųjų 
buvo pasmerkti mirčiai.

Masinis nuteisimas mirčiai 
sujudino visą šalį. Nuteistie
siems atėjo pagelbon pašaliniai 
žmonės ir jų byla atsidūrė net 
šalies augščiausiame teisme, 
kuris pasmerkimą panaikino 
jr bylą grąžino valstijos teis
mui. Jaunuoliai vėl atsidūrė 
teisme, bet dabar buvo teisia
mi kiekvienas atskirai. Vėl 
vienas jų buvo pasmerktas mir
čiai. Vėl byla atsidūrė augš- 
čiaUsiame teisme. Ir vėl ji ta
po panaikinta. Kiti jų buvo 
teisiami po keturius kartus..

Vėlesnėse bylose liudijo jau 
tik viena mergina, nes kita 
teisme prisipažino, kad jos vi
sai nebuvo negrų užpultos ir 
kad pasakę apie negrų užpuo
limą jos pačios sugalvojusios. 
Bet tai nė kiek nepaveikė į 
teismą. v

Advokatas Samuel S. Leibo- 
witz iš New Yorko paskelbė, 
kad jis nepasitenkins panaiki
nimu bylos prieš keturis jau
nuolius, bet išnaujo kreipsis į 
augščiausįjį teismą Washing- 
tonė ir dėl išteisinimo likusių 
keturių jaunuolių. (Penktas 
jaunuolis liko nuteistas 20 pie
tų ne dėl užpuolimo -ant mer
gaičių, bet dėl subadymb ly
dėjusių jį į kalėjimą sargų).

Kauiitei tos bylos tiek daug 
kainavo, kad kauntė kitas by
las ■■ panaikino tikslu išvengti 
fohiheshių išlaidų.

Tie negrų, prieš kuriuos by
la liko panaikinta, tuoj aust ta
po riš kalėjimo paliuosuoti. Ka
lėjime jie visi išbuvo pussep- 
tintų metų.
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Vokietija koncentruoja kariuomenę prie 
Čechoslovakijos sienos smarkiam puoli

mui, kuris galys įvykti greitu laiku.
LONDONAS, liepos 25.—Di- 

plomatiniuose rateliuose reiš
kiama didelė baimė dėl gali
mybės Vokietijos susikirtimo 
su čechoslovakija. Tokio karo 
galimybė jau senai buvo numa
toma i^r jau senai buvo* spėja
ma, kad Vokietija, pasinaudo
dama amžinu talkininkų svy
ravimu, gali pulti čechoslova- 
•kiją ir pasigrobti vakarinę jos 
dalį ir iki talkininkai nusispręs 
ką daryti, pastatyti prieš juos 
jau įvykusį faktą.

Ta baimė karo padidėjo da
bar gavus žinių, kad Hitleris 
jau koncentruoja kariuomenę 
čechoslovakijos sienos, ruošda
masis “žaibo greitumu” pulti tą 
šalį.

Vokietijos motorizuota armi
ja yra sukoncentruota Leipzi- 
ge, už 60 mylių nu‘o Čechoslo- 
vakijos. Dideli motorizuoti pul
kai yra taipjau sukoncentruo
ti Dresden ir Nuremberg. Prie 
pat sienos irgi yra padidėjęs 
karinis vokiečių pasiruošimas.

Pačioj Vokietijoj jau prasi
dėjo propagandą prieš čecho- 
slovakiją, dėl tariamo jos per

sekiojimo vakarinėj čechoslo- 
vakijoj gyvenančių vokiečių. 
Taf yra pačių vokiečių paruo
šimas karui.

Pasigrobimas vakarinės da
lies čechoslovakijos neatneštų 
didelės naudos Vokietijai, nes 
tas. kraštas labai kenčia nuo 
depresijos. Bet jis. suteiktų di
delį pasitenkinimą Vokietijos 
militaristams ir kartu paruoš
tų dirvą naujiems Vokietijos 
grobimams, nes padarius” vie
ną grobimą butų lengva pada
ryti ir kitus — ypač Pabal
tijo kraštuose, kur yra tiek 
daug taip Vokietijai reikalin
go maisto.

Vokietija betgi kartu yra gi
liai įklimpusi į Ispanijos avan
tiūrą, o dabar Hitleris bandąs 
kišti savo nagus ir j pačią 
Franciją. Nacių vadas Hess 
jau turėjęs slaptų pasitarimų 
su Franci jos fašistų vadu 
Jacųues Doriot. Taipjau yra 
žinių, kad Hitleris buk išsita
ręs savo draugams, kad jis bu
siąs priverstas veikti, jei Fran
ci jo j įsikurtų tikra komunisti
nė valdžia, nes tokio kaimyno 
jię nepakęsiąs.

Amerikos naciai 
grūmoja

Lo-fgale, nes šiandie lojalistai 
paskelbė, kad smarkioj kontr-atakoj miestą 

smarkios atsiėmė ir dabar bando jame 
įsitvirtinti, taip, kad sukilėliai 
daugiau prie jo negalėtų nė 
prieiti.

Mūšyje dalyvavo apie 75,000 
kareivių, 160 lėktuvų, 60 tan
kų ir daug kanuolių. Dalyvavo 
ir abu amerikiečių savanorių 
batalionai. Sakoma, kad tai 
buvęs kruviniausias mušis nuo 
pasaulinio karo laikų ir jis 
baigėsi lojalistų laimėjimų)

Vėliausios žinios sako, ykad 
sukilėliai skubiai pertvarko sa
vo linijas naujai atakai.
Sukilėlių lėktuvai t bombardavo 

Barceloną. C
BARCELONA, liepos 25. — 

Mažiausia 65 žmonės liko už
mušti ir 150 sužeista astuo
niems sukilėlių lėktuvams auš
tant smarkiai bombardavus 
Barceloną.

Per visą valandą lėktuvai 
mėtė bombas ir iš kulkosvaid- 
žiu samdė bėgančius iš namų 
gyventojus.

Ataka ■" prasidėjo y,3:3() vai. 
ryto. Pirmiausia atskrido trys 
lėktuvai ir numetė stiprias ug
nis, kurios apšvietė veik visą 
miestą ir palengvino vėliau at- 
skridusiems lėktuvams rasti 
savo bomboms taikinius.

kruviniau^ 
šiame civi-

buvo pa- 
prieš porą 

smarkų ofen- 
nuo Madrido 
kylį j suki- 

kuris pastatė

• MADRIDAS, liepos 25 
jalistai vakar x 
sukilėliai po labai 
atakos įsibriovė į Brunete, 15
mylių į vakarus nuo Madrido. 
Dėl to miestelio siaučia nepa
prastai ^markus mušis, kuria
me dalyvauja gal apie 200,000 
kareivių iš abiejų pusių, taip
jau daugybė lėktuvų, tankų ir 
kanuolių. Tai esąs 
sias mušis visame 
liame kare.

Brunete lojalistų 
imtas lojalistams 
savaičių pradėjus 
šyvą į vakarus 
ir įvairius didelį 
lėlių pozicijas,
pavojųn sukilėlių komunikaci
jos linijas.

Atsidūrę pavojingoj padėty 
sukilėliai paliovė veržimąsi prie 
Santander, bet visas savo jė
gas sutraukė prie Madrido, tik
slu atsiimti prarastus didelius 
plotus žemių, į vakarus nuo 
Madrido. Ir jau daugiau kaip 
savaitę sukilėliai visų smarku
mu atakuoja lojali stus, nežiū
rint to, kad'-tokios- atakos > s in
kilėliams labai brangiai kainuo
ja ir jie j trumpą laiką pra
rado desetkus tūkstančių karei
vių.

Sukilėliai užėmę Brunete bet
gi neilgai džiaugėsi savo per-

Siūlo susiaurinti 
augščiausiojo 
teismo galią

Japonai vejasi rusus 
— ruošiasi skristi 

į New Yorką

NUŽUDĖ PIKTADARĮ — Frank B. Trimmer (kai
rėj) su žmona ir šerifo pagelbininku G. C. Rose. Trim- 
meę ir kitas ūkininkas J. E. Denton, prie liūgo, Okia- 
homa, pužudė piktadarį Fred Tindol ir sunkiai sužeidė 
Roy Trexler. Piktadarių ieškojo kelių valstijų policija.

V ACME PHOTO.

Japonija vėl grūmo
ja Chinijai: padavė 

ultimatumą
PEIPING, liepos 25. — Tai- 

ka šiaurinėj Chinijoj kabo 
kaip ant siūlo, Japonijai pada
vus ultimatumą ir prigrūmojus 
pradėti naują puolimą, jei iš 
Peiping apygardos nepasitrauks 
visi Chinijps kareiviai.

Japonai ’gi tuo- tarpu visą 
laiką didinau savo kariuomenę 
ir ruošiasi karui?

6 žuvo eksplozijoj
BUENOS-AIRES, liepos 25. 

■— šeši žmones liko užmušti ir 
Yienas sužeistas eksplodavus 
parako sandeliui valdžios alie
jaus kompanijos Gelinite sto
ty, Malargtie, Mendoza provin
cijoj.

Virš 1,000 amerikie
čių kariauja Ispa

nijoje
WASHINGTON, liepos 25.' 

Valstybės departamentas ap
skaito, įcad, Ispanijos civiliame 
kariauja nuo 1,000 iki 2,000 
amerikiečių, nežiūrint valsty
bės departamento pastangų ne
įleisti',amerikiečių į Ispaniją ir 
pažyrtiėjimų jų pasutose, kad 
jie. “netinka įvažiavimui į Is
paniją”. ' ■ z

4 žmonės sudegė

Nepadoriais teatrais
kovoja unijų

FREDONIA, N. Y.į liepos 25 
.— Motina ir trys jos dukterys 
žuvo gaisre jų namuose. Vy
ras ir 3 vaikai išsigelbėjo iš
šokdami per antro augšto lan-

WASHINGTON, liepos 
— Kongresui' skubinanties 
siskirstyti atostogoms prasi
dėjo naujas judėjimas už nors 
labai mažai susiaurinimą augš
čiausiojo teismo galių.

Judėjimas prasideda už pri
ėmimą konstitucinės pataisos, 
kuri leistų kongresui išnaujo 
pervaryti trimis ketvirtdaliais 
balsų tokius įstatymus, kuriuos 
teismas yra atmetęs ir pripa
žinęs nekonstituciniais.

Siūlomą konstitucinę patai
są turėtų patvirtinti mažiausia 
36 valstijos. Bet ir tada aukš
čiausiai teismas pasiliktų daug 
galingesnis už "prezidentą ir 
patį kongresą, nes kuomet nu
galėjimui prezidento - veto už
tenka tik dviejų trečdalių bal
sų, tai nugalėjimui nerinktų, 
daugumoj buvusių korporacijų 
advokatų, penkių teisėjų (pa
prastos teismo daugumos), 
nuosprendžio reikėtų trijų ket- 
virtdalių kongreso balsų.

18-
Japonijos lakūnai baidysią su

mušti Rusijos tolimo skridi
mo rekordą, nuskrendant iš 
jTokio į New Yorką. j

MAD1SON, Wis., liepos 25. 
— Harold Best, 15 m., prisi
pažino nušęvęs savo seserį 
Mildred, 11 m., btfk tai dėlto, 
kad ji tyčiojosi iš jo, tai buk 
dėlto, kad jis bandęs turėti su 
ja lytinius santykius ir bijo
jęs, kad ji nepasakytų tetu
lei, pas kurią jie gyveno. Tai 
kartais jis nuginčija visus pri
sipažinimus. Jo prisipažinimui 
nenorima tikėti ir spėjama, 
kad jis bando nuslėpti tikrąjį 
užmušėją.

NEW YORK, liepos 23. ši
čia suimti keturi vyrai, ku
rie lošdami gigolo roles, susi
pažindavo su turtingomis mo
terimis, nusivyliodavo jas į 
hotelį ir ten jas sumušę, at
imdavo iš jų brangmenis.

LIETUVOS ŽINIOS

Sovietai Lietuvoje 
užpirkę didelį 

kiekį odos

CINCINNATI, O., liepos 25. 
.— Angliakasių unija padavė 
skundą nacionalei darbo san
tykių tarybai, kad kada tik ten 
būna unijos susirinkimas, , tai 
Clover Ford Coal Co., Kitts, 
kruvinoj Harlan katfntėj, Ken- 
•tucky valst., suruošia nemoka
mus nepadorius nuogų moterų 
teatrus tikslu angliakasius ati
traukti nuo susirinkimų ir su
trukdyti jų organizavimąsi.

■ Kompanija teisinasi, kad 
Wagnerio darbo santykių įsta
tymai neuždraudžia ri/ošti te
atrus ir kad todėl kompanijos 
veikimas nė kiek neprieštarau
jąs tiems įstatymams.

- / _________ -

Rusai pasmerkė mir
čiai moteri

NEW YORK, liepos 25. — 
Kadangi gręsia visa eilė pri
vatinių ir oficialių tyrinėjimų 
nacių stovyklos Nordland, prie 
Andover, N. J., nacių vadas 
Au’gust Klapprott pareiškė, 
kad jis sutiksiąs pasiduoti tik 
federalinės valdžios tyrinėji
mams ir nepakęsiąs jokių na
ciams priešingų privatinių gru
pių sekimo nacių veikimo Ame
rikoj. ; .

^Užgirdęs, kad Amerikos Le
gionas ruošiasi pulti stovyklą 
ir nacius išblaškyti, Klapprott 
atsakė, kad puolikai tokiame 
atsitikime neišeisią gyvi.

Kapoja galvas

skridimo rekordą, 
Maskvos per šiau- 
atskrido į pietinę 
padarydami 6,262

lakunai tą rekor

SUPERIOR, Wis., liepos 23. 
— Wisconsino šelpimo admi
nistracija nusprendė, kad gau
nantys bedarbių pašelpą turi 
per vasarą dirbti laukuose, ki
taip neteks pašelpos.

QUINCY, III., liepos 25. 
Du žmonės liko užmušti ir 
sužeisti automobiliui nušokus 
nuo kelio ir apvirtus.
c ,-r,7.-,-U
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Chicagai ir apielinkei. fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pnv 
našauja:

Giedra; tiek pat vėsu.
Saulė teka 5:86, leidžiasi 

8:16.

TOKIO, liepos 25. — Nors 
Japonijos lakūnai ikišiol nie
kuo nepasižymėjo ir nedalyvau
davo tolimuose ir vaizdinguo
se skridimuose, bet Rusijos 
laimėjimai aviacijoje paaksti- 
no ir japonus bandyti ieškoti 
pasižymėjimų jr dagi bandyti 
sumušti Rusijos lakūnų pada
rytą tolimo 
kada jie iš 
rinį ašigalį 
Californiją, 
mylias.

Japonijos
dą bandysią sumušti, atskren
dant iš Tokio į New Yorką ir 
padarant 7,000 mylių ištysinio 
skridimo.

Tuo tikslu japonai jau turį 
pasistatę specialį lėktuvą, ku
ris galys pasiimti kuro 10,000 
mylių ar dar tolimešniam skri
dimui.

Križis šiaurinėj Chinijoj grę
šis sutrukdyti skridimą, bet 
padėčiai gerėjant vėl ruošia- 
mąsi prie skridimo.

(Rusai irgi ruošiasi prie tre
čio skridimo į Ameriką, bet 
šis skridimas busiąs daromas 
šuoliais, tyrinėjimui galimybės 
įsteigimo reguliarės oro pa$to

sijos ir Amerikos per šiaurinį 
ašigalį). - /

HONGi KONG, liepos 25. — 
Piratai bandė pagrobti anglų 
laivą Tinsang, plaukiojantį 
Chinijos pakraščiais. Ištikusia
me susirėmime 2 piratai liko 
užmušti ir 4 suimti.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Maskvoje šiauliškiai Fren
kelis ir Nurokų administraci
ja pasirašę sutartį, pagal ku
ria Sovietai šiemet iš Frenke
lio^. ir Nurokų administracijos 
perka už 1 mil. 200 tukst. kie
tos odos gaminių.

NORĖDAMAS GAUTI ALAUS, 
PIRMA TURI IŠGERTI 

DEGTINĖS.

BUDAPEŠTAS, Vengrijoj^ 
liepos 25. — čia dideliame skur
de mirė Gabor Szakacs, 44 m., 
padaręs ąpiė 40 išradimų, ku
riuos laikę karo naikiojo Aus
trija ir Vokietija. Tarp kitko 
jis išrado liepsnų mėty to ją, 
perveriąnčią plieną kuiką, pa
gerino kulkosvaidį ir t.t.

JERSEY CITY, N. .J., liepos 
25. -2 Margaret Kelsey, 16 m., 
užmigo rūkydami cigaretą. Ki
lusiame gaisre ji sudegė, -o ki
ti7 žmones apdegė. \

'd?( y.'.'./. .

KAUNAS. — Alui atpigus, 
jo vartojimas visur labai paki
lo ir provincijoj daug kur trū
ksta. Ypač trūksta alaus tur
gaus dienomis ir šventadieniais. 
Šiaulių apskr., Joniškyje ir kt., 
smuklininkai įvedę tokią tvar
ką:’ pilietis, norėdamas gauti 
alaus, pirma turi bent ,vieną 
klebonišką degtinės išgerti, o 
be degtinės alaus negausi. Taip 
smuklininkai darą dar ir to
dėl, kad degtinės pardavinėji
mas esąs pelningesnis negu
alaus.

ii Imk riE. i
.v '..L w.’U.feS<i

MASKVA, lįepos 25. — Mo
teris knygvedė Maskvos pože
minių kelių, L. R. Shataligt, 
liko pasmerkta mirčiai už iš
eikvojimą $32,600, kurie buvo 
skirti pagerinimui tų kelių dar
bininkų būklės. Vyriškis, kuris 
bandė padėti užslėpti vagystę, 
liko nuteistas penkiems me
tams kalėj iman.

BERLYNAS, liepos 25.—Na
ciai nukirto galvas Jbseph Me- 
chnia, 28 m. ir Paul 
27 m., kurie buk 
Vokietijos karines 
svetimai valstybei.

Matischek, 
išdavinėjo 
paslaptis

Jungt. Valstijos ne-
t, įsileido dviejų 

ispanų '

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

VALENCIA, liepos 25.—Dvi 
Ispanijos mergaitės, kurias bu
vo pakvietęs atvykti į Jungt. 
Valstijas šiaifrinės Amerikos 
komitetas padėti Ispanijos de
mokratijai, rinkti aukas šelpi
mui Baslių vaikų, dabar su- 
gryžo atgal į Ispaniją, nes jų 
Jungt. ‘Valstijų valdžia joms 
neleido įvažiuoti į Jungt. Val
stijas, Jungt.. Valstijų konsu
lui Paryžiuje atsisakius vizuo
ti jų pasus.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 81 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ _
ADMINISTRACIJA.
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THE WORLD AT
AGLANCE
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by Dr. E. G. P^ters
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Americanism is the lawf.ųl go- 
vernment of the people, for 
tlie people, ar d by the people.

Dancing Through College 
True Americanism 
Stimulating Cupid

Dancing Through College.
Dancing through college is 

the exploit of Harriet She
pard. Būt she danced not in 
the way that do the loitage 
lizards of fraternities and the 
feverish flappers of sororities. 
While they often dance their 
way to “flunks” through pro- 
sperous papa’s big bankroll, 
Harriet Shepard danced in a 
casino to earn the money for 
books and tuition.

Nor could Harriet, honor 
student at the University of 
Miami, sleep until noon and 
have her midday breakfast in 
bed. After dancing in the ca
sino until 4:30 in the rnom- 
ing, šhe had to hurry home, 
snatch a little sleep, concen- 
trate upon her books, then 
hustle to the campus for an 
8:30 class. Atthree that after- 
noon, Harriet went for rehears- 
als, did part of her home work 
between supper time and the 
opening of the casino. Able to 
do with būt little sleep, she 
covered four years’ of higher 
mathematics in one, becaine a 
crack rifleshot, and an expert 
swimfner and tennis player. 
Though able to earn a good 
iiving , before the footlights, 
Harriet refuses to spend her 
life amusing goers to theaters 
and night clu’bs. .Her field is 
to be in radio and electronics.

When Erasmus said, “If I 
had some money Fd buy some 
(ireek books,” and when Lin
coln walked miles after a day’s 
work to borrovv a much-desired 
volurne, they were doing es- 
sentially the šame for their 
day that Harriet Shepard did 
for hers by dancing her way 
through college. When many 
young .• people today complain 
that “a college education just 
isn’t worth bothering about”, 
Harriet’s effort and determin- 
ation to secure such an edu
cation is certainly refreshing.

True Americanism.
Defending Americanism is 

the reasųn given by the ku 
klux -klan when it plaus to 
ride “to stamp out cbmmun- 
ism”, according to Dr. Hiram 
W. Evans, imperial wizard. 
During the recent strikes cer- 
tain oirt-moded industrialists 
and reactionary mayors formed 
vigilante groups to drive out 
and destroy labor unionists. 
Ali thik disregard for law is 
in the name of Americanism.

Millions of orderly, la\v-abid- 
ing people in this country pro- 
test again&t such an insult to 
the name of American. True 
Americans themselves, these 
people insist that a small group

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
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SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė.

Kasdien skaitydami Į 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingų 
žinių ir gerų panto*

UŽ $10,000 -— Ralph Gul'dąhl, garsus Chicagos gol
fo lošėjas, kuris dalyvavo Chicago “Opcn” (ir mėgėjų, ir 
profesionalų) turnyre. Prizas laimėtojui buvo $10,000, 
o turnyro pelnas paskirta Chicago “caddies” — (lazdų 
nešėjų) naudai. Paveikslas žemiaus —Acme Photo

parodo kokiu dideliu aisidėjimu lurnyro publika sekė 
lošimų. Lošėjų pamatyli>-vsusirinko tūkstančiai žmonių.į; 
Turnyras įvyko Mėdinah CountrjUClūb laųkūog^^SM . ’

of economic tories, reaction- men and women in this count- 
aries, and ruffians shall not ry, whether labor unionists or 
be permitted to degrade one capitalists, whether stand-pat 

in the Republicans or communists. .
True* Americanism is not 

found- Riob-rule by vigilantes and 
clearly | k°°ded ‘ night-riders. Būt true 
of thei 

i 

outstanding political j 
documents: the Declaration of i
In^įėpendence and the Consti- 
tution of the United States'. 
The centrai idea of the Decla
ration is that “all men are. 
created equal, with certain in- 
alienable rights. Among these' 
are the right to life, liberty,; 
and the pifrsuit of happiness.” ■ 
Basic in the federal constitu-! 
tion is that clause without1 
which democracy is impossįjble: i 
the right of free speech, free 
press, and free assemblage. ,

True Americanism says that 
the big fellow shall obey the 
law as well as the little fel- 
!qw. True Americanism insists 
that the constitutional right' 
of free speech, free press, and 
free assembly applies to all

of the noblest words 
language.

True Americanism is 
ed upon ideas stated 
and foreefully in 
world’s

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. G8^-DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... " **

No. 69-^EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 
lapių knygą . .........

No. 70—GLUDI-LlUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 
pusi, knyga .. ....

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

ChlCAGO, ILL.

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10 -

N AVJIENOS
1739 So. Halsted St.

v • * X ’ ■ * *6 \ ’ ’f ' .X ’ r ’ ■

CHICAQO, ILL.

Stimulating Cupid.
Stimulating Cupid ' so as to 

get more babies for cannon- 
fodder and bullet-stoppers — 
that is one of the recreational

■ •••♦ ***• -•• • • ■ - A - - • v

pastimes of Europe’s; dietators. 
First Mussolini beėomes Eu- 
rope’s chief wet-nurse; then 
Hitler goes ip for the towels 
and hot-wat.er of the mid-wifė; 
and now Metaxąs, . head man 
of Greece, s.ets Jiimself up as 
chief oŲstetncian for thd 
Hellenes. ■

• i S •

So little intėrestiįd are the 
young men oU įn ^e" 
getting babies f^r the army 
of Dic.tator Metikas that the 
government is eraeking the 
whip over the heads, even 
around the bodies ^of these 
Hellene shirkers ęf ciyic duty. 
In Greece, a s iiį Italy, bach- 
elors are to find their taxes 
doubled for living in what 
Shakespeare called the ‘‘statė 
of single blessedness.” Unwed 
office holders are to be dis- 
missed in favor nf ?nen voyag- 
ing on the waters of wędlock; 
whjle middle-aged Greeks now 
looking forward to a govern
ment pensipn in a few years, 
will find that stipend halved, 
unless they march to the altsr 
and say, “I do!”

dueing off-spring? When want- 
ing to stimudate Cupid, why 
shonldn’t a statė .pay all me- 
dical fees for čhįld-birth, take 
care of a goM part of the cost 
of rearing the children, 
particuląrly asšure the parents 
that their off-spring will not 
grow up to be killed in a n im-

perialistic war or to įrag out 
their life in grinding poverty?

If statės would do those 
things, most men would be 
glad to marry and to father 
children.

Ofiso Tel. Virginla 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

Children are necessary, if 
nations and races are to con- 
tmue,. Būt why hot reward 
parents suhstantially for pro-

Užsisakydami prisiųskite ino 
ne y order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

■No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA 
PUSI, 3 veiksmų kome 
dija. Lošia 3 vy- p E 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošią 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys .... ....j

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NJEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 1 mo- 
terys ........ ............

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 p E 
vyrai ir 3 moterys“**

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTISTAI

■ 's" . ‘ .■ \

Kai vasarą prasilavin- 
sii^rudenyjp galėsite 

. lošti. Štai keletas įdo
mią veikalų. Jei gerai 
susilo^it—publiką pret- 
juokinsit — pravirk- 

i dinsit.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• a i , x' • * ‘ ! I , • .

seniausi^ ir Aidžiausia laidojimo įstaiga

. AMBULAN<3'E.:
DIENAIRNAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. , 
4447',P,Soųth Fairfield Avenue

Tel. ĮAFA-ST.TTE 0727

t—v jj • koplyčios visose' 1C c-X 1' Chicagos dalyse
- '1 i J . .....——5------------
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakarų iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, s ..
Cicero J

Lietuvių I
Laidotuvių V
Direktorių ’
Asociacijos

Ambuiance 
k Patarnavi- 
k mas Dieną 
B ir Naktį

V TURIME
T KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO

/ DALYSE.

i . S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

«• P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
_____________________ ,..•■>• ____________________________ •

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

- S. M. SRUDAS
718 West 18th Street , Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mithigan Avė. Tel. Puilman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
S KAIRIUS: 42-44 East 108th Street Tek pullmarf 1270
milelį .ini.iii II iii I lįj IH HIH       II HII . III iiw.rii.iii i Įi. i n<i ■ ■« ■ iw i n    • -

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
»■ ' ^rxr, ■ a ___ <•_ AOOO

Jį-RA IR PABKUTlh.fi SAVAITE 

“Paryžiaus Komuna” 
Rusiški Dialogai, Angliškos Antraštės 
žavingas spektaklis tų dienų, kai 
Paryžius pasipriešino dviem imperijom

• SONOTONE 
6($ E Vau Buren

Nuo vidurdienio iki viaurnakčio
20c. iki 2 P. M.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. ttLong Avė.

Tek Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .................. tonas ■<
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ............... -.............

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH3406 SOUTH

HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.
Yards 3408 Hemlock 5040

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėiioj pagal sutartį.

DR. 1. E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

HOSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PUU.MAN 1193-8277

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tek Seeley 7330
Namų telefonas brunsvvidk 0597

Mrs. Aneli a K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė-. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir.tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

st.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
vak, Neaėliomis nuo 10 iki

334^ South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

iki 9
12

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vak nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Treciauieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tek Lafayette 8016

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

Ofiso vak* Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

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

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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.

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE ( Birž., 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKiATAS

3407 Lowe Avė. Tek Yards

~7a.a.slakis
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofisb Tek CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

2510

St
1824
3395

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tek Yards 1829 .

I Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

, Amerikos Lietuvių Daktarų 
______ Draugijos Nariai._____

8

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tek Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22ird Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTLSTAS
6558 So. Western Avė.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHVsiėiAN-SURGEON '

• 4070 Archer Avenue
. .Tek Viginia 11 PC 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir’ Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Cerai 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 vak vakaro

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
— 1 " ■■■' ■    ' HR”         ■-■■■■  .m i ■

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po piet ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880 
............... ......... ...j... .... ................._

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 ikį 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rėz. Telephone PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN 
KĄ TIK SUGRĮŽO 

— iš — 
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

, Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1638 So. 5Qth Avė.
Tek Cicero 3656

PABKUTlh.fi
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Skautų Sutiktuvių 
Vakarienė 
Gerai Pavyko
Svečiai jteikė ordeną 
Dr. J. Baltrušaitienei
PITTSBURGH, Pa. —• Lie

pos 18 d., greitomis susidaręs 
Komitetas priėmimui Lietuvos 
skautų atstovų, Pittsburghe, 
buvo surengęs LMD. svetainė
je muzikalį programų su pra- 
kalbėlėmis, dienos metu, o va
kare — vakarienę.

Reikia pasakyti, kad tiek 
muzikalia programas, tiek va
karienė labai gerai pavyko, ne
žiūrint j nė vasaros karščių, ne 
piknikų, kurie buvo rengiami 
tų dienų, ir nežiūrint atviro 
boikoto.

Laike programo, skautų at
stovas p. K. Laucius įteikė Dr. 
J. T. Baltrušaitienei skautų 
ordeną už jos pasidarbavimų 
skautų naudai.

Muzikalis programas, pamar
gintas kalbomis, buvo tikrai 
geras. Programų pildė vietinės 
meniųės spėkos.

Laike vakarienės buvo netik 
svečiai iš Lietuvos, bet ir iš 
New Yorko atvyko SLA. Cen
tro Sekretorius Dr. M. J. Vi- 
nikas.

Prie svečių stalo matėsi daug, 
amerikiečių žymių svečių, kon- 
gresmanas Henry Ellenbogen; 
teisėjai: Gray ir Marshall; val
stijos senatorius Dr. Henney 
su žmona; Register of Wills, 
John M. Huston su žmona ir 
Amerikos skautų atstovas.. S. 
B. Alysvvorth su žmo£a.

Laike vakarienės buvo ir 
prakalbėlių. Ypatingai ameri
kiečiai svečiai nesigailėjo lie
tuviams komplimentų.

Bendra vakarienės nuotaika 
buvo labai draugiška ir visi 
buvo patenkinti.

Dr. Baltrušaitienei buvo 
įteiktas gyvų gėlių bukietas, 
pagarboj už jos darbavimasi 
per daugel metų tarpe Pitts- 
burgho lietuvių.

— Korės.

Hitlerio Rėžimas 
Esąs Ant Revoliuci- 
jos Slenkščio
Tušti pilvai kelia didžiausį ne

pasitenkinimų prieš “Tautos 
Vadų”.

PITTSBURGH, Pa. —Iš Ber
no, Šveicarijos, Pitts- 

burgan atėjo žinia, 
kad tenai, iš patikimų šaltinių 
sužinota, jog Vokietijos Hitle
rio rėžimas randasi prie pat 
bedugnės kranto ir kad šalyje 
siaučia didžiausias nepasiten
kinimas.

Prie kėlimo nepasitenkinimo 
tarp Vokietijos žmonių, žymių 
rolę lošia pati gamta, ypatin
gai dabartiniai vasaros karš
čiai, kurie labai skaudžiai pa
lietė Vokietijos laukų derlių, j

Praeitais metais derlius bu-1 
vo 25 procentus mažesnis, ne
gu valdžios^buvo apskaitliuota, 
o kaip numatoma, tai šiais me-

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000.000 pėdu naujo ir vartoto 
statyto* materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Sto<?am< na'’env'm- !. » ’ektri- 
kinčs ir nlurnj>»n<r<> reik menė#.

Harvey Wrecking 
Comnany

1701 WEST CERMAK KOAD
TeL SEELEY 6761

tais busiu dar blogiau su duo
nute.

žmonės pradedą dasiprotėti, 
kad Hitlerio tvarka prie nieko 
gero neveda ir kad yra dide
lis duonos trukumas, nors į 
miltus yra maišoma 6 nuošim
čiai bulvių ir toks nuošimtis 
kitokių priemaišų. Trūksta ir 
kitokių maisto reikmenų. .

Kliutią Importui.
Dėl karščių sumažėjo netik 

grudų derlius, bet ir pašaras 
gyvuliams. Dėlei trukumo pa
šaro, prisieina daug raguočių 
išnaikinti.

Užsienyje reikia pirkti netik 
duonų, bet ir mėsų, bei rieba
lus ir pieno produktus. Dėlei 
stokos aukso, importas iš už
sienio sudaro didžiausias kliū
tis , ypatingai • importuojant 
maisto iš Anglijos kolionijų, 
kurios turi kviečių eksportui. 
Su nepalankiu užsienio preky
bos balansu, visiškai begalima 
nieko nė iš Brazilijos pirkti.

Kiek yra pavojingas Vokie
tijos žemės ūkio puolimas, tai 
dar didesnis t yra smukimas in
dustrijoj. Jaučiama didžiausias 
trukumas žaliavų, dėlko indus
trijos produkcija labai krin
ta. /

Verpyklos tedirba tik po 24 
—28 valandas per savaitę. Dė
lei to labai sumažėjo darbinin
kų uždarbiai. Ta pati padėtis 
esanti ir kitose industrijos ša
kose.

Dabartiniu laiku Vokietijos 
darbininkams daug geriau yra 
gauti valdiškų bedarbio pašal
pų, negu eiti į dirbtuvę dirb
ti. Kitas labai skatinantis fak
tas Vokietijos darbininkams 
ieškoti valdiškos bedarbio pa- 
šelpos, negu eiti į dirbtuvę 
dirbti, tai apkrovimas dirban
čių darbininkų visokiais val
diškais mokeščiais.

Spėjama, kad industrijos pa
krikimas Vokietijoj yra neiš
vengiamas.

Substitutai Mažos Vertės.
Negalint iš užsienių gauti 

reikalingų medžiagų pramonei, 
bandoma vartoti visokie sub
stitutai, ir tas puldo Vokieti
jos produktų vertę.

Vokietijos automobiliaus am
žius nupuolė tik iki 18 mėne
sių. Kanublės, orlaiviai, tankai 
ir kiti karo pabūklai nustojo 
savo senoviškos vertės, dėl tos 
pačios priežasties, kad negali 
gauti reikalingų medžiagų iš 
užsienio. Vokietijos karo pabū
klų vertė buVo ^išbandyta Is
panijos civiliam kare.

Nujaučiama, kad revoliucija 
prieš Hitlerio rėžimų gali kil
ti rezultate sunkėjančios na
minės padėties. Dideliam laip
snyje moterys lošia 'žymių ro
lę kovoj prieš Hitlerio rėži
mų. Reiškia, prieš Hitlerį nu
sistatė tos pačios moterys, ku
rių balsais daugiausiai jis lai
mėjo galių Vokietijoj.

žemi uždarbiai, didėjanti be
darbė, trukumas maisto ir di
deli mokeščiai veda moteris iš 
kantrybės.

— S. Bakanas.

Full -f lavored

* Kraft American has a mellow, 
fulLflavored richneas that makes 
it perfect for sandwiches. And for' 
cooked diahes you can depend on 
this American Checse to mėlt 
perfecdy.

MILŽINIŠKOS PIKTŽOLĖS*— Du Page apskričio 
pelkėse, prie Roosevelt Road, į rytus nuo Wheaton, au-,
ga milžiniškos, 6 pėdų aukštumo piktžoles, kuriose yra 
“rojus” uodams. Apskritis bando tas piktžoles išnaikinti.

REPORTERIO 
PASTABOS

‘ -

PATRIARCHAS LIKO 
UŽNUODYTAS DĖL 
KONKORDATO.

Jugoslavijos, 
liepos 23 d. 
Graikų . Kata- 

x patriarchas

Iš Belgrado 
pranešama, kad 
liko nunuodytas 
likų bažnyčios
Varnave. Nuodijimo priežastis 
esanti patriarcho priešingu
mas Ronkordatui tarp Jugo
slavijos ir Vatikano.

Vienos profesorius .Eppinger 
buvo pakviestas gydyti senų 
patriarchų ir valdžia dedanti 
didžiausias pastangas, kad ap
saugoti bažnyčios galvos gy
vybę nuo konkordato Šalinin
kų.

Jugoslavijos valdžia esanti 
labaiT susirupinitšf* patriarcho 
gyvybe, nes jei jis mirtų nuo 
minimo užnuodijimo, tai tada 
tikrai prasidėtų “šventasis’f re
liginis karas tarpe Graikų ir 
Romos katalikų.

Ir tai vis*- bus kovojama v?ž 
to paties Dievo garbę.’ (šeštą- 
dienį žinios pranešė, kad 
riarchas mirė).

XXX 
NE VIEN LIETUVOJE 
KUNIGAI VARTOJA 
TOKIAS METODAS.

laik-

darbininkas, tai jie nepaiso jo
kių kunigų skundų.

XXX
PER DAUG GLOBOS.

Teko skaityti viename
raštyje, kad Lietuvos sporti
ninkai yra per daug Komite
to ’ globojami, ir kad jie yra 
tikri “nevalninkai”, būdami to 
Kpmiteto globoje.
. Kas teisybė, tai ne melas.

Kad sportininkams priimti Ko
mitetas ir kiti dideli tautiški 
patriotai buvo susirūpinę spor
tininkais, tai tas buvo paste
bėta ir pas mus, Pittsburghe.

Komiteto kasierius p. JušRa 
važiavo į New Yorkų sporti
ninkus pasitikti ir lydėti juos 
iki Chicagps. Bet. to neužteko.’ 
P-s Karpius Jš Clevelando va
žiavo . į Washingtonų paimti 
svečius po savo globa ir ap
saugoti juos nuo nepageidau
jamos įtakos ' Pittsburghe.

Tautininkai buvo susirūpinę 
sportininkų dvasios saugumu, 
kad kokie ten tautiški “neda- 
verkcs” jų nesuklaidytų. Ištik- 
rųjų, per 
bą tikrai 
gaiš.

didelę tautiškų glo- 
padarė svečius ver-

TIEMS ŽMONĖMS,VARGAS
KURIE VISKO BIJO.

Ta tautiška globa, turbut, 
prisivedė prie to, kad tautinin
kai, taip kaip ir davatkos, ^vis
ko bijo. Bijo, kad kas neišdrį
stų tautos vadų pakritikuoti 
arba papeikti.

Turbut dėl tos priežasties 
Lietuvos laikraščiai yra cenzū
ruojami, susirinkimai policijos 
dabojami, politinės partijos už
draustos ir visas krašto gyve
nimas apkrautas kitokiais su
varžymais.

Tikras vargas tiems žmo
nėms, kurie visko bijo.

— Reporteris.

Reikalaukite DEGTINES

pat

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

gi, r ■ .A‘t-/ . -5' :

Tom Taylor
fe 2 Metų
I senumo 
ritO ' . m

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINU.

90° !
JO
1 \ ■

GALIMA&AUTI VISOSE 
TAVERNOSE

■'t

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

■ 1 ’ Į.'

NAUJIENŲ

RUGPJŪČIO 8, 1937 
SU-NSET i 
DARŽE 
135th ir 

.ARCHER - 
AVENUE

Dr. J. šliupas rašė “Lietu- 
Vos žiniose1”, kad Lietuvos ku
nigai daro spaudimą į fabri
kantus ir valdžių, kad pašali
nus laisvamanius iš darbo.

Tokių metodų laikosi ir mu
sų pittsburgho nekurie lietu
viai kunigai. Šioje laisvoje ša
lyje negalėdami nieko kito lais
vamaniams padaryti, tai ban
do bent sktmdais šį tą atsiek
ti.

Amerikos lietuvių laisvama
niai, turbut, yra. laimingi ta
me, kad šioje šalyje dirbtuvių 
bosai nežiūri, ar tu poterius 
kalbi ar ne.. Jeigu esi geras

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

VILNIAUS
ALBUMAS

s/ -

i

su

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTĖD ST. 

CHICAGO, ILL.

• J < ‘ '

MUTUAL LIQUUR COMPANY
T 4707 SOUTH H^ALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUDOKITE dfr-|| flį
VAISTUS, kuriuos KB I ffla

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,^ 
'ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 W£st 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318 

Chicago, Illinois

. ■ ■ ,r'

z *

PIKNIKAS
• z

ATNAUJINKIT SAVO LINOLEUM
WITH

PILSEN
WHltELlNOLEUM VARNISH

SUGRAŽINA SPALVĄ JŪSŲ NUBLUKUSIAM, NUDĖVĖTAM 
LINOLEUM. PADARO LENGVĄ NUVALYTI 

„  REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND -

ŪSE Night and Morning
INE Promote a Clean, Healthy Condition

Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių,- vartokite keletu lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins. Suramins,Patmagin*

- ■ k** Sale for Infant or Adui t. At all Druggists.

Write for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Vienatine Tokia
KNYGA

. I < /

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainųanglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

L

Puikiausia knyga visam musų 
. jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
7- / .....

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai 
nupigintos!
® Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS

H MM IIE MOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas- užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.



■■f- 'J • y ’ Y jt’ - (

z NAUJOKOS, Chicago, Į1I. / Pirmadienis, liepos 26,

HAUIIENO*
*h« Lithnanian Daily Newji 

enblished Daily Eigept Sųnday by 
( be Litbuanian Ntnrs Puk Co^ Ibc.

1739 Soatb Halsted Street
.......................................   —....—i■

Subscriptian Rateat
$8.09 per year in Canada
35.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per yeąr in Chicago 
3c per eopjr.

Eątered as Second Class IjtąUęr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. uncjer the ąct of 
March 8rd 1879. ”

CMcągoje—paftju:
Š4efams
Pusei metų ....---- X—  1
Trims mšneidams______
Dviem mėnesiams -- -----
Vienam mįnęsiui .............

Chicagoje per lšnę|iętojųs *
Viena kopija
Sayaitęi
Mėnesiui „,..r___ ________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
vai. v t

$5.00
2.75
1.50
1.00

.75

%oo 
1,50 

.75 
į£

4

Naujienos pina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę & Halsted St.. Chicago, 
1$. Telefonas CąnąĮ 8500.

“T

Metams ----------- - -----
Pusei metų ___ ______ ...
Trims 'mėnesiams
Dyietnj
Vienųjų mepąslyt M—■

Lietuvoje ir Kitur užsieniuose

Metams ........... $8.00
Pusei tpetų ....... . 4,00
Trinus jnfSnęsiąpią ..į;............ < 2,50
Pinigus reikia siųsti paštų Money 

9merių wi užsaĮ^mu.
‘ ' ......

r

..... sr-r

Jęj taįp, t'aį labai prasta. Ko
dėl gi komitetas nežiūrėjo?

Tačiau tas laikraštis vąrfdja 
ųepątįkriiitas skaitlines. ‘‘Nau
jienų” ręportepų pranešimais, 
toje aviacijos dienoje, apie ku* 
rią jisai rašo, buvo ne 18,000 
publikos, bet viso tarp 2 ir 3 
tūkstančių. Jeigu įžanga iško- 
lektuota ‘^iš poros tūkstančių”, 
tai matyt, -kad apie tiek žmo* 
nių ir tebuvo. Pasaka- apių 
“18,1)00” greičiausia buvo tuš
čias pasigyrimas.

Bet jeigu jau viešai keliama 
tokįs nepasitikėjimas, tai komi
tetas turėtų paskelbti aiškias 
atskaitas. '

7 ■' :■

Karvute Lietuvą Kulturina Lietuvos Padangėje

Lietuvos kulture jiirias SKYSTAS GINČAS

gs ūkio duomenys. — Sausra ir audros. — Pieno
centro šventė. — Gausingas guvąžigyijojgę. gM 
karyuJė M^jiy.os gukininkus kultiną. — '■■■I 
krMo?į kitilai

Kaip
- Valstiečiai

l. . r. : .r-r

Laisvamanių švente Vis dar nepasiliauja 
Palangoje

• /m 1'

r

“Naujienų” korespondentai Lietuvoje nuolatos pa
duoda labai įdomių žinių apie Lietuvą — apie jos vi
daus gyvenimą, apie jos santykius su kitoms šalims, įr 
kartais gražiai painformuoja musų skaitytojus taip 
pat ir įvairiais visos Europos politikos klausimais. Visi 
kiti musų laikrąąčįai, sudėti į daiktą, nesuteikia tiek 
medžiagos Lietuvai pažinti, kiek “Naujienos”.

Nepaprastai vaizdžiai dabar nupiešė Lietuvos pa
žangą musų specialus korespondentas savo pranešipie 
po antrašte “Karvutė Lįetuvą Kulturina”.

Iš šito jo pąsąkojįųio mes patiriame, kad per pa
skutinį ‘dešimtmetį su viršum laiko įvyko pagrindiųių 
atmainų Lietuvos ūkyje: javų ūkį pakeitė gyvulininkys
tės ūkis. Tai padarė milžiniškos įtakos į visą Lietuvos 
gyvenimą. Ūkininkai išmoko daug racionališkiau savo 
ukius vesti. Jie naudojasi ekspertų patarimais; jie. su
siorganizavo į kooperatyvus; jie daro suvažiavimus pa
sitarti apie gyvųjių auginimų, apie mėsos, pieno, kiau-, 
širiių ir kitų ūkio produktų gamybą.

Lietuvos ūkininko produktai pasiekė viso. pasaulio 
rinkas. Pey tuos prekybos ryšius Lietuva sueįna į poli
tinius ir diplomatipiųs santykius su įvairiomis šalimis. 
Musų korespondento žodžiais tariant, —

“Karvutė plačiu Lietuvos vieškeliu eina į vįsą 
pasaujį... Ji dirba kurtais geriau ir už labai gabius 
diplomatus.,?

, i
Dėl to, kad Lietuvos pienas ir sviestas, kiaušiniai 

ir mėsa yra parduodami svetimose šalyse, tai j Kauną 
atvažiavo Švedijos? užsienių reikalų ministeris Sandleris 
ir Anglijos užsienių reikalų vice-ministeris PJymouth,

Dėl to, kad sėkmingai tokį ūkį vesti reikia parųo? 
kintų žmonių, tai Įgeįųvos sodžiuje atsirado naujas in?’ 
teligentijos klodas. Ekonominės ūkininkų organizacijos 
savo pelnais ne tik palaiko yajstybę, bet įr remia bęp-‘ 
druosius krašto kultūros ir švietimo reikalus. . i

žodžiu, visa Lietuva kulturinasi ir jos svoris darosi 
vis žymesnis pasaulio gyvenijne. Nėra abejonės, kad to
limus jai teks vaidinti vis svarbesnį vaidmenį ir tarp
tautinėje bei dvasinėje žmonijos kūryboje.

Keičiasi ekonoipįnįąi Į/iętpvps pagrindai, keičiąsi ir 
visa Lietuvą.

Apžvalga
—...Jiu. y ........  '

GEN. FRANCO RITERIAI gynėjų rankose dar tebėra kuo
ne visas teritorijos plotas,, ku
rį jie per įtą ofensyyą užkąrįa.- 
yp. Ęet Marijonų -*‘Draugas” 
jąų "tyis,ųą plęi.ųs ‘atkovojo”!

Tur būt, ne Ispanijos fašis
tų generolas Franco neturi to
kių narsių kariautojų, kaip 
Chicagos • broliukai Marijonai. 
Jau pereitų metų gruodžio mė- 

. ,nesį jie buvo pranešę, gaVo 
“Drauge”, kad Madridas “paim
tas”.

SAKO, KAD NEBUVQ 
TVARKOS

Dąhąr jie vėl skelbią <jlįdelesjl 
karo pergales. Esą, “Madrido' 
vakariniam fronte radikalai* 
taip supliekti, kad jų vadai ap
gaili .to savo viso puolimo žy
gius”. Girdi, — !

“Nacionalistų kariuomenė 
per keturias paras atkovojo 
visus plotus, kuriuos užimti 
radikalams ėmė kelįoliką pu
ru.”
Tuo tarpų, kai Mąrijęnąi §o-i 

ginėjo iš džiaugsmo dėl šitų 
gen. Franco “laimėjimų”, tai 
pati Ispanijos sukilėlįų yądovy? 
be sayo oficialiuose praneši
muose sakė, kad jie dar nėra 
paėmę nė miesto Ęrunete, k-U- 
įris guli daug-maž už 15 mylių 
j vakarus nuo tos vietos, iš 
kurios vyriausybininką! prieš 
dvejetą savaičių laiko pradėjo 
savo ofensyyą.

Iš to aišku, kad n

Suvalkų ūkininkų 
bylos

KAUNAS.’ 
kariuomenės teisias Kaun 
sprendė Suvalkų kramto gyven 
tojo Adęjfę M^čiulaičio byla 
maitinamo už ūkininkų kursty 
mą. Kariubm,enė§ teismas Ma 
Siūlaitį pripažino kaltu ir nu 
baudė septyneriais rųetai 
sunk, darbų kalėjimo.

PALANGĄ. — Pastaraisiais 
mętąis laisvamanių judėjimas 
ypač suaktyvėję, Visuose Lįe- 
;;uyos kampupse k^P^buose 
stęįgįami skyriai, šaukiami su
sirinkimai, kuriamos kapinės, 
eįdžįapips knygos ir t. t.
. Ir Palangoje 1937 m. liepos 

4 d. |4 yal. įvyko laisvamanių 
kapinių atidarymas. Į šią šven
tę suvažiavo apylinkiniai sky
riai: Klaipėdos, Gargždų, Sa
lantų ir k., be to, atvyko ir 
vasarotojai. Tokiu budu dr. 
J. šliupo kieme 13,30 vai. su-, 
sirinko nemažas būrelis orga
nizuotos visuomenes. Dr. J, 
ŠĮiupąs visus pasitiko, sveiki
no ir kalbino, primindamas 
veikimo sąlygas ir aplinkybes, 
pjriminęlanias tikslą, kad ką pey 
500 metų kunigai Lietuvai pa
kenkė — nutautindami, ąti- 
duodami ponų baudžiavai ir 
tamsindami, mes turime ati
taisyti per 50 metų. Jau esą 
trečdalis lietuvių (o gal net 
daugiau) nebetikį kunigų bur
tams ir prietarams, jau tiky
ba šiandien atgyvenęs dalykas, 
mokslas ją pasmerkęs mirti-; 
tikyba ir pas mus merdinti.

Netrukus iš dr. šliupo namų 
didelė tvarkinga eiseha, kurios 
pryšaky dr. J. šliupas, dr. Vai
neikis, dr. Kairiūkštis ir k. žy- 
mų3 musų yej.kėjai, orkestrui 
grpjąnt, žygiavo per Palangą 
Vytauto prospektu į kapines. 
Eisena be tvarkdarių, vadų ir 
komandų visą laiką buvo tvar
kinga ir drausminga, 
pavyzdingą. Daugybė 
jų , lydėjo iki kapinių, 
lyvayo iškilmėse.
» Ęisepa sustojo prie 
vartų, čia Palangos Etinės kul- 
tųrps d-jos skyrių šia proga 
sveikino (Centro) Kauno atsto-. 
vas dr. Kairiūkštis. Po to dr. 
J. šliupas perkirpo vartų kas
pinų it atįdayė kapines. Vi
siems suėjus į kapines, dr. J. 
šliupas, musų patriarchas ir 
atgimimo ir laisvosios minties 
piopierius, pasakė ilgą kalbą, 
plačiai ųušviegdamąs Etinės 
kulturOs dr-jos tikslus ir sie
kimus, jos santykius su. val
stybe ir bažnyčia. EKp. sie
kianti mokslu pagrįsti žmonių 
solidarųpao, ekonominio gėrio, 
minties ir sąžinės laisvės — 
Žmoniško dorumų. Musų šūkis, 
sako dr. Šliupas yra — Daryk 
tai, ko ųori,' kad tau kiti da
rytų, ir nedaryk kitam to, ko 
nenori, kad tau (kitas darytų.

- Dr, šlįupąs savo kalboj pri
elipe nųožpių kunigų veikimą, 
kad jie kitąip inaųajičius (įegi- 
nę, skandįnę ir žmones atida
vę yergijon arba siųptę vienus 
prieš kitus karais (nuožmiau
si religiniai kąraį), bet dabar 
viskas iš jų rauku išslydę.

šiam, ĘKD., judėjimui pri
tariu yisi šviesesnieji musų irt 
viso pąsąųjio žmpnės. Į tamses- 
niupsiųs at§ilikėjįus, kurie dar 
nori tikėti raganomis, velniais,' 
stebųlūaįs, burtąis ir kurie no
ri tuo kitus ąpgąu.dinėti, šian
dien nieks jau į tokiuos ne
kreipia dėmesio. At.eitią musų, 
nes njes siekiame žmoniškumo 
ir • remiamės mokslu — baigė

Šliupas mvo kalbą.
Pabaigoj b,ųyo perskaįtyti 

syeįįęjĄųęai, įr po to prkęstr^s 
pagrojo gedulo maršą ir gau
tos himną.

Po i^kįlpiių susirinkusieji 
apžįiuriųėjo kapįnęs, kurios 
yra ppįę R. K. kąpmių gražio
je vietoj, aptvertos ir šįaip ap
tvarkytos.

- Liepos 7 jdįen;

ką§ yrą, kė4 B ^le7 
išgalėjimo jąjkąk Jam 

W yigai ne-
pakęliąi’ ąįyąįų neabe-

gyyenimo 
yąirąęfeįįį įf tąį gąrąi jauste 
įąąčįą, jlĘdėl iy ąpįę tą ūkinin
ką sukasi. Jam už gerai veda
mus uklųs, ąž gerų pasidarba- 
yimą, kad ir pienę ųkįę srity-, 
j e skirią doyąųąs, ąr tai ord|- 
py ir medalių pavidale, o kar
tais ir grynais pinigais.

štai įr šios dešimties Pieno
centro metų sukaktuvių progą 
visa eįlė ųkinįnkų. buvo apdo-, 
vanoti ordinais ir medaliais. 
Jų tarpe- ordiną gavo ūkininkas; 
buvęs ruęų ’ durnoje atstovu, 
buvęs socialdemokratas Poyy- 
lius, kuris iy dabar Lietuvos 
ūkininkų tarpe yra labai 
puliąrųs ir ganą radikaliai nu
siteikęs. ' . -

Ūkininkas Povylius yra vie
nas iš žymiausių kooperącijos 
bendrovių bendradarbių, pieno 
pęrdirbimo bendrovių veikėjų 
įr Pienocentro valdomų organų 
narys. Jis ir dąbar rankas su
dėjęs nesėdi ir kur, gali ir kaip 
moką darbuojasi. Tenka su to- 

: kiais asmenimis ir šių dienų 
gyvenimo vairuotojams skaity
tis ir kartais yų5 balso klaUsy- 

i ti, nes kitaip visi saitai su kai
mu nutruktų. Gerai pasidairius 
tų suvažiavusių atstovų tarpe 
įr daugiau radikaliai arba bent 
kadaise buvusių radikaliai ųų- 
siteikusių žmonių buvo galima 
užtikti. Jie dirba tai; ką gali 
dąbąr yeikti,

Tąi yrą yieni iš stipriausių 
klerikalizmo įąįgąjęjįmę prie
šai. Tad matote koksai margus 
tasai Lietuvos gyvenimas jir 
kokiais vingiuotais keliais jisai 
eina'. Jisai, tasai kaimo gyve
nimas, nėra įtoksai pilkas, kaip 
paviršutiniai galėtų atrodyti ir 
rausia gilią vagą ateities ge
resnėms dienoms ir skaistes
nėms viltims.

Taigi, Įąetųyęs įkarvutė syk:; 
stojusi žepgti platęsmų vieške
lių vargų kada nors įš ję pa
norės pasukti šunkeliais. Jei ji 
šiandien turi didesnės įtąkęs 
tik ūkiškame gyvenime, tai g-al 
netolimą .4ą ateitis, kada ji 
drąsiai y prąd^ą Reikštis ir vi- 
sųomeniai; pęlitįniame gyveni
me įr neš/ ąkįne kelius į dides
nę laisvę -ir■ tįaisvęsnį gyveni
mą.” . ’ 'rd'- ‘ ■ ■.f ■ '

Tą'saį Lįętuyos ūkininkas nė
ra toksąi liurbis ir yįsų pa- 
s.tųmdęlis. -Jisai labai atsargiai, 
bet ištvermingai žengią pir
myn. Ir vįsą Įtai vyksba' Įjk to
dėl, kad Lietuvos gyvenime 
koppėrątįnįą gyy.ęmmąs giliai ( 
yra įleidęs šaknis, tegu jisai'■ 
šiuo laiku neina pilnu reikiamu 
temįiu, ' tegu jisai turi dąUg 
spragų, bet- gera, kad jo pą- 
grindai yra visai svejki, kųrįe 
ateičiai ir gal, netolimai atėj
ėtai daiig gero žada. Pienocyit- 
ro atvykę, ūkininkai, tiesą, 
skundėsi, kad sausros naikįna 
pasėlius, b?t, vi§ dėlto neiįusitę- 
ja vilties, kad ir iš gamtos nę- 
ląimė skaudžiai' nepalietusi žę- 
mės 'ūkio reikajųs prąslinks įr 
dangus pagaliaus prakiurs jr 
lietus ištręškUsią žemę gąysiąi 
suvilgins, tad tos geros vilties 
vedami savo susibunmė Lietu- 
vos ūkininkai tikrai nuoširdžiąi 
ir šauhiai linksmnosi. O kas 
žino? ką jiems rytojįisjĮemia ir 
kas gaįį^atspįjfe jKą ^asa^ \ųkL 
ninkas ryt dienai žada.'.L 4 į

Jūsų Keistas.
(Galas)

■M • m
mOsrareii cento nemetę, linkęs, .daugeliu 

atvejų, padejuoti, savo sunkiu 
Įkimų pas^toti ir mąžąį jįp-! 
Sęą pąsjyaišjptK

M
tįmų mes.
ceptrp dešimties

‘tuvių progą jis visai tinkamai' 
ir kultųpįngai pasjpųdė. Tai tik 
įpodo, kąd ’ Lietuvos kaimus’ 
žengia' kultūros keliais. Tais' 
kultūros keliais jis žengtų dar 
platesniu vieškeliu, jei jo gyve
nimui buity palankesnės visuo
meninės ir politinės sąlygos.

Tų vaišių metu tasai kaimo 
žmogus nosį pakabinęs nesėdė- 
jp, bet alučio paragavęs’ links
mai nusiteikė ir' karininkų ra
movės rūmuose skambėjo kai- v . i » 1 - • t *• ’• t -1 «, 1
mo senoviškos . ir naujovijskos 
dainos. Jos skambėjo drąsiai 
ir sumaniai visai nesivaržant tų 
vaišių aukštų svečių dalyvių. - ,

O kaip gi? Į tas vaišes atė
ję keletas miųist,ęrjpv su savo 
pirmininku p>ie.§aj<yje. Buvo ir, 
'kariškių, kurie nesivaržydami 
kalbėjosi su savo tėvais ‘sermė
giais. Sermėgiais ? , čia to
kių visai nesimatė. Visi tinką-* 
mai apsirėdę, apsiskuĮę ir bal
domis apykaklėmis pasipuošę.

Daugelis tų ukinipkų* savo iš
vaizda visai’ nesįskyrė iš mW": 
telėnų. Žirioma, Čja' įš kaimo 
atvyko daugiau ąp^iįryųę ūki
ninkai, labihu pasiturį ir dau
giau nusimaną. \ ..

R,e,t jau ir tpkjų jLĮępuvos 
i kaimas turi, kųrįe žįnęjjo ką: 
dąrę i,r safe ' kajytįo žmw<W; 
tjkrąi gėdos pędąyė-

Pienocentro vądęyybėje tau
tininkai niekuomet ųebuyo įsi
galėję ir šiuo kart rinkimuęse 
į valdomus;- jr* kontroles orga
nus jįę jąji' ir nemėgino verž
tis. čia dalyvauja .daugiau pa
žangesni ūkininkai,- bęt, žino
ma, toli grąžu ne radikalįškąi 
nusiteikę, nes tai. daugiau pa- 
Siturįa luomas.

Mažažemis dar nesugębęjo 
čia prasimušti ir pozicijas ųą- 
kariauti. Bet aišku, kad pięno 
pęrdįrbimo b.ejidrpy.ęse mažiau
sią dalyvauja ęsąmps tvarkos* 
yisai patikima As1m.nn1y, tai 
daugiau praktikos žmonės, žiįjr 
r j reikalo, žiūrį savo reikalo, 
kad jo ūkiškieji reikalai per
daug nenukentėtų ir daugiau 
linkę^ kęsti tai, kas yrą. bau
giau einą prisitaikymo linkmę, 
bet tai, ką turi, nenori .ir ki
tiems užleisti. Ateis kiti laikai, 
susidarys kitos politinio gyve
nimo sąlygos ir tasai pats ukL 
pįnkąs radikalesniu tąps, bet 
tik viena aišku, kad jisai jau 
savo parapijos klebono vądO’ 
vaująmąs nepasiduos.

Štai dėJko jissti dabar, kad

Pernai apželdyta 
4,100 ha miško

KAUNAS. — Pernai buv 
apželdyta <4,100 ha miško. T< 
kio ploto pey visą nepriįdai 
somo gyvenimo laikotarpį dž 
nė vienais metais nebuvo a 
želdyta.

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
teko padaryti pastabą, kad “Tjė- 
yynė” visai be reikalo kabinė
jasi prie įų SLA. narių ip kuo
pų, kurie veikia' dvasioje revo
liucijos, prijmtos pereitame 
ŠLA. seime. Nuo to ląiko Susir 
vienijimo organo redaktorius 
nesiliauja karščiavęsįs ir sakęs 
pamokslus įvairiomis temomis.

Anot tos frąncuzų patarlės, 
“apetitas ateina bevalgant”.. 
Taip ir su . p. “Tėvynės” redak
torium: juo daugiau jisai viso
kių klausimų paliečia savo karš-: 
tuose pamoksluose, juo labiau 
didėja jo karštis ir juo dau
giau naujų temų jam ateina į 
galvą, dėl kurių jisai nori pa
siginčyti. Jo dabartinį karščio 
laipsnį gali parodyti tokie žode< 
liai ir sakiniai pereitos sąyąįtęs, 

-kąJba nesąmo- 
didžkiusia

iŠ diegelio raščo išėjo į kraštą”, 
r t. t.

Kai žmogus šitąip įkaista, tai 
jam nebetarnaują logika. To
dėl ir “Tėvynėj” redaktorius 
jąu yiąaį ne^esumęzgą minčių 
sayo radinyje. Jisai skundžiasi 
dęl tariamu “,asmeuiškumų” 
“Naujienų’-’ apžvalgoje, o tuo 
tarpų j(o paties str^ipgnyje pil-

. M. H
ir kęĮionių! r .

Kitas jo “logikos” pavyzdys.
Jisai įrašo':

“Kuomet SLĄ. Seimuose ir 
kųępęse pasiprįešipą bęn.t ko
kiam išlaukinės politikos 
klausimui dalis narių, tai kad 
ir* didžiuma balsų tokis klau
simas pervaromas, yistiekį 
y ra,.nusidėjimu prieš SLA. 
konstituciją, nęs tokič nuta- 
riiųas smūekirųi kans.tįtųei- 
jos garąntuofą narjapis tiky
biniu įr pųlįtįnįų laisyju prin
cipą.” /
Bet tame pačiame straipsny

je “Tėyynės” redaktorius vadi- 
,na “didžiausia nesąmone” pasa
kymą, kad, jeigu *SLA. seimas 
užigirtų anti-demokratinę yąl- 
^džįios santvarką Lietuvoje, tąj 
butų ‘.nusidėjimas prieš SLA. 
konstituciją.

Jisai pats sako, kad nutari
mas “išląųkmės politĮkęs klau
simu”, nors ir pervarytas dau
guma balsų, hUitų onusid.ėjįma? 
prieš SLA. konstituciją”, bet 
jisai rėkia, kad “Naujienų” ap
žvalgos rašytojas pasakė “di
džiausią ųesąmopę”, “iš (Įideljo 
rašto išėję į kramtą” ir t', t. — 
dėl to, kad pastarasis pąyadipo 
“nusidėjimu” fašistiškos val
džios užgyrimą!

Kaip tai reikia suprasti? Ar 
jai reiškia, kad p., Vitajtis ma
to nūsidėjimą tiktai tuomet, 
kai ųWriąmą sa.n-z
tvarka, bęt jpMo įsidėjimo 
nerandą, kuomet užginamą fa- 
šizi^iąs? ' į ■ '■ . _ '•'

Jeigu ne, tai tepką manyti^ 
kpd “Tėvynes” rędąįjtorįus dėl 
didelio įsikarščiavimo pradėjo 
pats su-savim nesusikalbėti. 1

Butų galimą čia p.urpdyti’, 
kad, jęigu ^Tėvynės” 
rįus laito nusidęjįpįm pn0] 
SįA. konstituciją ’ ^įšląuk^f' 
politikos” nešima j < 
mą, tąį jisai visą laiką 
da, nes apįę “išlaukinę politiką^ 
jisai nuolatos kajba. Ątąi 'kąjj 
ir paskutiniame ^Tpyy^čšr’’’ pų- 
meryje yra keletas grynai polp 
tiško turinio žinių ir straipsnių,

‘Tėvynėje”: 
nes”, “ 
(C.

Ghįęagęs tautininkų leidįjųys, 
kųyįs kąstai rpkįąmavo 
gal savo išgalę) parengimus 
Lietuvos sportininkams ir poli
tikieriams, Jabar skundžiasi, 
kad tuose parengimuose nebm 
yę tinkamos finansinės kontro
lės. Jisąį sakosį patyręs iš. pa-' 
ties sportininkų komiteto, kad 
dėl tos netvarkos pasidarę di
delių pinigiškų nuostolių. S^jko:

“Didžiulėj -aviacijos die
noj, pereitam .(užfie^tąm) 
sekmadieny, žmonių atšilau-, 
kė apie 18,000. Tačiau įžan- 
gęs .mokėsiąs jškolektuotąs 
tik iš poros tūkstančių. Li
kusieji suėjo uždyką dėl to, 
kad aplinkui nebuvo atsakan
čios kontrolės. Nuostolių pa
daryta ąpie $4,000”
Be to, esą, pasidarę “virš 5Q0 

dęĮerįų” trukumų (nuostolių?) 
ir basket-ball žaidimo parengi
me.

/'i'

su kairių topu ir kryptim tpli- 
gražų ne visi SLA. nariai su
tinka \(jisai pats tai labai gerai 
žino)., Įr vargiai išeina bent 
vienas “Tėvynės” numeris, ku
riame to bebūtų.

čia! butų galima paklausti: ar 
pz Vitaitis ipano, kad jisai uži- 
rpa į$kią lai “viiš žmogišką” 
^yįb(t| Susivięmjime,; jeigu jisai 
galf d$?y(ti fai} ko’negali nei 
^LĄ. , ^ų^pąi, nei, kuopos, nei

į flįėį : “Tėvynės” re-

• -‘č- į •'

'f. . . • - »į ’> ' •’f k t ■' t L Y' J / / . /■i1* /yv*-
. _A. '.'a..:,, i

iiąjįi jąu n,eb.esufrvarko nei savo 
kąlb?§, ptej savo minčių, ta^ 
ri^tu|' • jkjąbsimūs jam statyti 
butįų Jjepgždžia. Palauksime — 
gal atvės..v®...

V ' . "

si >A

po

.1

Tikrai 
žmonių 

ktfr da-

kapinių

Liepos 8 jd. 
s jąįtef

plauk t i- jį . , .
lai •; 5
nų druskos, daug geležies ir 
.cemento.

Įvairenybės---------- .—-
Ųs.uotos moterys

Neseniai į Tokio sugrįžo 
viena tyrinėjimo ekspedici 
paskelbė sąvo kelionės duom 
nis. Ekspedicija buvo nuvyk 
si į pirmines Japonijos sal 
pačioje šiaurėje. Pasirodo, k 
tenai ne tik vyrai esą ąpąu 
didelėmis barzdomis ir ųsą 
bet ir moterys. Su aštriž 
peiliais ir stiklo skeveldron 
mergaitėms esti išraižomos v 
šutinės lupos, o žaizdos ūži 
pamos alyvos ir riešutų mi 
niu. Tuo budu jų ūsai esti m 
latos įraižomi. Ta procedu 
turi būti pakartota kelis ki 
tus, kol ji gerai laikosi. 1 
yra labai skausmingas būdąs 
mergaitės po tokių opęrąc; 
visiškai negali keliąs dieų 
valgyti.

Kais yra turtingiausj; 
žmogus pasauly?

Daugelis laikė, kad tųrt 
giausįu žmogumi pasauly 1 
vęs nesę.nai ■ miręs LJžonas R< 
feleris (Rockefeller). Be t 
tiesų Rokfeleris nebuvo pą 
turtingiausiu pasaulio žij 
gum: jį sayo tuntais kur 1 
pralenkia yienos Indijos p 
vincijos, Haidarąbado, mal 
radža Ni^amąs. Nizamo t 
tas, neskaitant brangenyt 
yra vertas daugiau, kaip f 
milijardų litų, o brangenyl 
(įvairus perlai, rubinai, d 
mantai ir kt.) yra tiesiog ] 
įkainuojamos .vertės.

Antruoju turtingiausiu ; 
šaulio žmogum buvo mirusy 
Džonas Rokfeleris ąr Hei 
Fordas: vieni laikė turting 
ųių Vieną, kiti — kitą. ftet\ 
toji vietą atitenka arį?a In 
jos provincijos, Parodos, r 
haradžai Gąekyvar’ui, ai 
Amerikos mįlijardieris Mei 
nui.

ISTyl^štukai dėl
Mapdžįųkp valstybėje j 

kalnuose viepiąs kaimas, ku 
yisį gyyentojąi — tikri n: 
štukai. Nėrą nė vieno aukšt 
nio per metrą. Tas kaimas 
gyveną yįsaį atskirsi — ne] 
Jaikp jokių santykių su ąpl 
kinių kąimų- normąlaus u; 
jyveųtojąis. Ilgai manyta, h 
čia esąma kurios išmirštanč 
nykštuku gįhrinės palikuon 
Neseniai tačiau įsitikinta, h 
dėl to kąįiųo vandens tie žn 
nes tokįę neųžąugo. Ištyi 
kaime esąntį šaltinį, iš ku 
geria ir ima maistui virti v: 
denį tas visas kaimąs, ra: 
šaltinio, vandenyje nepaprąs 
daug geležingų druskų. Va 
žia dąbąr uždraudė kalino j t 
ventojams naudoti tp 5 šaljii 
vandenį ir aprūpina juos |?į 
'nu *vąhdeniu iš kitur.| Tįfi 
tuo budu. pąsiektų kaifz dąty 
tinęs to lįąįmą gyventojų $ 
tos vaikai užaugsią jau pi 
mąlų?.

Iii v,,/;.;. ,';iįWT, l;.w. 1
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Namai Mažų Įplaukų 
Darbo žmonėms

50 PARLOR SETU PADARYTU 
ANT UŽSAKYMO PO. . . . . ....

Statyba
Illinois Valstijoj
Didėja

.acijvp
ULE DIENĄ

;S!- į-*'

..............r x«.ir »

Sako, kad už metų-kitų 
mos pasidvigubins.

Priešingai, pagelbsti jas 
aukščiau iškelti.

LIETUVOJE IŠLEID 
ŽIAMI 148 LAIK

RAŠČIAI

Spulkos, Architektai, Kcntrak 
toriai Tariasi.

KITCHEN'
IClgyyiO^'

Per pusmetį sviesto 
eksportuota 101,000 

Ratinių

Chicagos Lietuviai 
Pirkę — Pardavę 
Nuosavybes

Kiaušinių šiemet per pirmą
jį pusmetį eksportuotą 5,0,249,- 
160. Pernai per tą pat| laiką 
buvo eksportuota 48,424,680 
kiaušinių taip pat daugiausia 
eksportuota į Angliją, toliau

$įs namas7 yra žymiai 
.sjkįrĮipgąs, kąįp say.o pją- 

nų* taip
tįnką ąpt didesnio loto 
tiktai, su labai dideliais 
ląpgąįs, nors kąpiŲąriąį

♦ ;
iiėrą ,dį,delį, bet tąm §ų- 
tvarkyli, kad atrtod(Q ta" 
J?$ erdvus. Turį lygų 
slogį, ant kurio įrepgtą 
veyaųdlą, nors ątr(o(į.Q ta" 
W bei ji 
ma OT^^avpfi ii? apj.e

Nuomuotojų Streikai 
Nuomų Už Butus 
Neatpigina . SEKMADIENY, 
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. SUNSET DARŽE

135th ir Archer Aye.

Po vadovyste Federal Home 
Loąų Ęank yaįdybos, prądėta 
plačiai organizuoti artimesni 
sąryšiai tarpe skolinimo įstai
gų, — daugiausiai spulkų, ar
chitektų ir statybos kontrak- 
torių, k^d jungtiniai išdirbti 
planus ir priemones pastaty
mui pigių ir praktiškų mažų 
namų, kuriuos galėtų įpirkti' 
vidutinio uždarbio darbo žmo
nės ąųf mažais įmokėjimais ir 
labai neapsisupkindami mėne
siniais mokesčiais. Tuo pat sy
kiu norima išdirbti tinkančias 
normas konstrukcijoje ir var
tojamose medžiagose. Medžia
gos turi būti, nors nebrangios, 
bet gana ištvermingos, moder
niškos ir pastovios. Namai tu
ri būti planuojamu gana kon
servatyvaus pobūdžio, kad po 
keletas metų jie nenustotų sa
vo vertės bei nepasiliktų seno- 
viąkais.

Numatant trumpoje ateityje 
didelę stoką gyvenamų butų, 
jieskoma visokiausių priemo
nių atgaivinti statybai, kad ap
saugoti pirkėjus,1 taip jau* kaip 
ir skolintojus.

Philip Stein, statistikos eks
pertas prie Chicagos Sveikatos 
komisijos, štai kokius daro 
pranašavimus: “už metų ar 
dviejų, Chicagoje bus dar dir 
desne stoka gyvenamųjų butų, 
negu kad turėjome nuo1 1919 
iki 1923 metų ir tame laiko
tarpyje nuomos pasidvigųbins, 
įr tai bus ne vien Chicagoje, 
bet visoje šalyje. Tas įvyks ne 
per kokią tai konspiraciją tar
pe namų savininkų bei agen
tų, bet natūraliai, pasiremiant 
pareikalavimu ir aprūpinimo 
(supply ąųd dejnand) principu. 
Tas trukumas neateis urnai įr 
netikėtai, bet dėl susidėjusių 
ekonominių sąlygų, kurių nie
kas negalėjo išvengti. .

Reikia atsiminti, kad vien 
. Chicagoje, bėgyje 5 metų, li

ko nugriauta virš 11,000 na
mų ; kita tiek tame laikotar
pyje nuseno ir tapo netinka
mais vartojimui; o tuo tarpu, 
tam laike pastatyta tik apie 
1,800 naujų namų, ir apie 3,000 
yrą statoma federalės valdžios 
projektuose. Reikėjo, kad bu
tų parūpintą apie 100,000 bu
tų, nes ant tiek priaugo gy
ventojų skaičius.

čia matome daugiau negu 
aiškų paveikslą, ko galime 

Miaukti1 trurApoje ateityje.1

Praėj usią savaitę rekorduų- 
ąe pasirodė sekančios pavar
dės lietuvių, pirkusių bei par
davusių nuosavybes: 1

A. Gargal, pirko ant Soutįj 
ftoman Aye., prie 22nd St.

R. Zamis, pirko ant South 
Pulaski R&, kampas 28th St.

S. Radlis pirko ant N. Tąl- 
man Avei,' prie W. George St.

N. Shirmulis pardavė ant W.
22nd PI., prie So. Oakley Avė.

P. ' Galvanauskas pardavė 
ąnt So. Ęmerald Avė., prie W.

Ąjpįę 15 pugpiučįo bus pra
dėtas statyti fęderalis garažas 
Chicagos pašto vežimams lai
kyti ir taisyti stotys ant loto, 
kuris originaliai buvo pirktas 
statymui pašto triobėsio ir val
džiai prekiavo virš milijoną 
dolerių; tai yra tarpe Canal, 
Harrison, Clinton ir Taylor 
gatvių. Triobėsis bus 360 ilgio 
per 310 pėdų pločio, ir trijų 
aukštų. Prekiuos virš pusant
ro milijono dolerių. Tai bus 
didžiausias garažas Chicagoje.

Iki štai šįmet gyvenamųjų 
namų Chįcągoje parduodųmęi 
68 nuošimčius daugiau negu 
praėjusių mętų pirmą pusmetį, 
ir tikimasi, kad šų pradžia ru
dens, pirkimas žymiai pašoks. 
Pasidarius trukumui gyvenamų 
butų, ir kai prieis kraustymo
si sezonas, nuomos vėl bus pa- 
kdįąmos. Į)aųgįęįįs, nębęųžsi- 
kęs ir griebsis pirkti nuosavus 
namus. Suprantama, tas ir na
mų kainas pakels.

Vidaus reikalų ministerijos 
spaudos referenturos pakeikto
mis žiniomis, šiuo metu Lietu
voje, 'be Kląįp.ėdos krąštp, yra 
išleidžiama: 13 dienraščių, 35 
savaitraščiai, 26 dyį^ąy^jjtįpiai, 
43 mėnesiniai ir 31 įvairiais 
laiko tarpais, vįso 148 perio
diniai leidiniai. Kaune išleid- ,. . , * I • . , I . . i * • i > «» . ■ t
žiami 126, Biržuose—3, Paųe- 
vęžyje—1, Šiauliuose ir Mari
jampolėje—4, Zarasuose, Tel- 
šiuose ir Kretingoje po 2, Kė
dainiuose, Ukmergėje ir Skirs
nemunėje (Raseinių apskr.) 
po 1 laikraščių išleidžiama: 122 
lietuvių kalba, 14 žydų (įš jų 
vienas hebrajų), 1 vokiečių, po 
5 rusų ir lenkų,* 1 esperanto 
kalba. Laikraščių leidėjai yra: 
123 lietuviai, 15 žydų, 1 vo
kietis, 5 lenkai ir 4 rusai. Iš 
visų laikraščių: 78 informaci
nio, visuomeninio ir kultūrinio 
pobūdžio, 4§—mokslo, meno ir 
literatūros, 20 religinio, 4 spor
tinio ir 5 vaikams ąkįriąmt

PAGĖGIAI. — Trakininkų 
kaiipe .sųdpgė ūkininko Kasau- 
skio gyy. namas, kurį buvo 
pirkęs ukin. teisingas iš Pa
gėgių. Trobesys buvo jau se
nas įr šiaudiniu stogu, tad ir 
sudegė iki pamatų. Gaisro prie
žastis neaiški. Apdraustas bu
vo 5,000 litų' ąumai.

Liepos 2 d. apie 10 vai. va
karo sudegė Dumaičio dvaro 
dvi didelės daržinės, su šiau
dais ir šienu, gyvulių tvartas 
su šienu ir vežimų pašiurę. Ęu- 
vę trobesiuose vežimai, ūkio 
mašinos ir visas smulkus in- 

visai sunaikinti.

k.ąs tiesioginiai 
prie numažinimo 
ar didesnio pa-

K AUNAS. — Pienocentras 
jau suvedė viso šių metų pir
mojo pusmečio sviesto ir kiau-1 
šinių eksporto duomenį. Viso 
šięųąet per pirmąjį pusmetį* 
sviesto eksportuotą ipit071: 
ąjtątinė. Pernai per tą patį lai
ką buvo e^sporiupta 9^,844' 
stąt. Į Angliją šįemęt ekspor
tuota 63,5% viso eksportuoto
jų ktaki9 .(PeRta 77,7%, į Ar
timuosius Rytųįs 13,4% (pernai 
10,5), į Vokietiją 13,8% (eks
portas pernaį. pradėtas Įtik ąn- 
Įtpąme pusmetyje), į šveicąriją 
3% (pernai 2,6), į Afrikos pa
kraščius 2,8%, (pernai 1,8%) 
ir t. t.

/ Padaryta 606 morgičiai, su-
$3,283,821: . <

rao z -
Naujiems namams leitiimų 

išduota 38, už $650,250.

Bėgyje praėjusios savaites 
ricągoje ir apielinkėje par- 
tatą> 966 namų, vertės $2,-

toma apie's15Q,000 litų. 'Trobe
siai ir mašinos buvo epjhau- 
sti apie 80,000 įitų sųipaL Ug
nis kilusi vienoje daržinėje po 
to, kai yyraimešė šiaudus. Bus 
greičiausia rūkymo kaltą.

Birželio Pągčgių apskri
tyje buvo 12 gaiąrų. Bet pa
skutinysis buvo visų didžiau-

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI M.USŲ KULKOS NACIAIS

Už praeitų
MUSŲ NARVAI GAVO

Dėl įnfor

‘ ąrjųi gaukite

■ ,C.4NAL 8500
UTHUANIAN B^ILĘINgMAN

/ - SAVINAS AS^IO^ /' 4
, ' (MEMBE£ FED^iAL HOME L0VN SYSTEM)

170 -So,. HalSjted

turį sumokėti; reikta ~
ti prieš kpkst.uį jiųo- Hąryą^d Aye
šimčius (už pąąkPta^ 
galįaųs streį^uptį ųrįęš feesąį- 
ki medžiagų pąmų
sta(tybąį.x Tas šimteriopai dąų- 
giąų pagelbėtų..

Q stręįkąyimai prieš nuomas 
kaip tik įr sulaiko naujų na
mų .statybą, 
prisideda ne 
nuomų, bet 
brangimo.

Dar visai neseniai bųyo ga
na daug spaudoje rąšoma apie 
nuomuotojų streikus (renters 
strikes) ir kai kur panašus 
streikai bųyo beprądędą sukel
ti nemažai susirūpinimo Chi
cagoje. Vestą gana daug agi
tacijos, laikyta mįtįngų ir or- 
ganizuotasi streikuoti prieš 
aukštas nuomas. 

• I ► . i ..r *. •.• , • :

Ar rendų streikai išris auk
štų nuomų klausimą? Anaip
tol ne. Kilimas nuomų turi ga- 
ųa aiškią priežastį — tai sto
ką butų. Streikavįmms tos spra
gos nepanaikinsi.. Vietęje ,ą,uk- 
štų nuomų, butų praktiškiau 
streikuoti prieš aukštus nuo
savybių * taksus, kuriuos, kąd 
ir netiesioginiai, nuomininkai tOByd S.t

firmą šių metV P1 
valstijoj statybą pakilo. 45% 
palyginant su tųomi pat pe
riodų pya.ęįtąįs metąis. Gyve
namųjų namų konstrukcija pa 
kita bok DO nuošimčių. Bet, ži-;.vęųtorius 
noma, da(ugiąusi,ai namų statų- Drauge sudegė ir garinė kulia 
ma už CJiicągos mįesto ribų. ,m^ m.ašihą. Nuostolių priskai

- 9 -x 12 KARPETAI PO

~ S9.95
-----------------------------------------------------------------------------------!---------------------------------------------- .■

RADIOS, REFRIGERATORIAI, $KAL- 
ąjĄMOs g pąosmiMP MĄŠINOS 

parduodiimos pu 
sulaųpypiu.

—11 '          liteliui?"'}      ................ū

.T'į'JH , m ..................... iįjĮijį.Iji ij .. ....... ..........................................................

M. Bąčkus pįrfcp ant South 
s.', prįę 12?nd S t.

. ; . .y ... • • • -? ■-

’ Ą. Sik^k.ąųskąs pardavė 
ant S.o. Justine St, prie W. 
■121st St. ' , ,

J. paltas tarko aut So. Troy 
St., prie' W. ^tb St.

s. Ą, Markųs >4?irjk9 Ptaero, III., 
Roses subdivizijoj. > '

C. (Kazukaųskas pardavė ant 
S.O.. Princetiųi Aye., prie 
60th St., , “mąsters deed”.

A. Zigmunto,wicz pirko ant 
prie W. 51st

3417.21 So, HaĮsted Street ..
, 'Čp■ ■',Sb ; • 4 * > / ’

IirUMMKI) PPIirj? AMAI* Nedoromis iš stotie8i^ČFL — ,970 Kil., nuo^Y-ąb vąi?v'aic‘’DlJI/IllllV 1 liUlJ0l/klu/Ii. Panedėliais ir Pė.tnyčioinis iš stoties WAAF — Kil., nuo 5 vai. vak
F F r Ketveįgais iš Štoties WHF.C — 1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakarė.

NAUJA, GRAŽI, DIDEL£
BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVE 
pasiūlo rakandus Liepos mėnesį lūži negirdėtai žemas kainas

iįiįįjiį, .Į r

A' ■ ‘ .i’įi
fili IĮI11O1



Protestuoja prieš “rekordų” 
naudojimą “pasipelnijimui”

M ■ne*

iena Iš Dienos

Rep. B. P.

Per

Rep. B. P.

ANGLYS — COAL
cnt atidi*

yra gero charakte- 
ir geras žinovas sa-

dėliai, kur reikia

praėjusį pusmetį pelnė 
$326.52

ėjusį 
mas 
kurs 
2555
myna išvykęs į Sand Dunes, 
Indiana, kur gerai išsimaudė 
ir saulėj išsikaitino.

Kaimynas.

M i LLIOHS OF POU N PS HAV E B E E N 
USED BYOUR GOVERNMENT ,

žagariečių pirminin-
Arlauskas perskaitė 

kuriamę “Naujienos” 
narius į savo rudeni- 

gražiam Sunset

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted* St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau

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

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

Preferred by millions 
to mayonnaise

• Choice ingrcdi- 
ents vvhipped to 
amazing creami- 
nesa in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

Važinėja
Nauju Buicku

BRIDGEPORT. — Jau kuris 
laikas, kai maliorius ir deko
ratorius, Frank Simon-Simo- 
naitis, 2959 So.. Emerald avė*, 
yra įsigijęs naują automobilių 
—■ Buick’ą, su kuriuo dabar, 
patogumo 
važinėja.

Frankis 
rio vyras 
vo amato.

Kass-Kazakausko 
Žmona Grįžta 
Iš Ligoninės

BKIGHTON PARK. — Pla- 
čiai žinomo, didelės auksinių 
ir muzikalinių daiktų krautu
vės savininko, John A. Kass- 
Kazakausko, 4216 Archer av., 
žmonai, Emilijai, praėjusį šeš
tadienį, staiga ' susirgusiai, ji 
buvo išvežta į šv. Kryžiaus li
goninę. Ten daktaras Manikas 
ant trukusio apendiko padarė 
sėkmingų operaciją.

Dabar ligonė jaučiasi gerai 
ir bile dieną žada apleisti ligo
ninę.

Tpny Lukošius 
Buvo Išvykęs 
Į ©and Dunes

BRIGHTON PARK. — Pra- 
sekmadienį plačiai žino
siu vėjas Tony Lukošius, 
turi tailor shop adresu, 

W. 43rd St., buvo su šei-

Onų Pasveikinimai
Vardo dienos proga sveikinu 

šias Onas:
P-ias Petkienę ir Mikliovie- 

nę, gyv. 2507 W. 45th Place, 
Keserauskienę, gyv. 3150 South 
Emerald avė., Yuknienę, gyv. 
7608 Marųuette st.; Žemaitie
nę, 2523 W. 45th PI.; žemec- 
kienę, 7127 S. Francisco avė.; 
Vikšrienę iš Marųuette Parko, 
šniukienę, gyv. 4136 S. Rock- 
well st. ir p-lę Venckaitę, gyv. 
2555 W. 47th st.

Z. Kairienė.

Svečias iš Lietuvos 
Juozas Vosylius

Vakar “Naujienų” redakcijp- 
je lankėsi p. Juozas Vosylius, 
Lietuvos skautų Biržų distrikto 
direktorius ir Biržų gimnazijos 
direktorius. Jis atvyko Ameri
kon kartu su keliais kitais 
Lietuvos skautų viršininkais, 
kurie dalyvavo Washingtono 
tarptautiniame suvažiavime.

Atvykęs Chicagon . šeštadienį 
naktį, p. Vosylius per . vieną 
dieną apsuko pėkščias ■ beveik 
visas įdomesnes Chicagos viep
tas ir ateivių kvartalus. Jis at
vyko iš Miami, Florida, kur 
laPkėsi po vizito pas Pittsbur
gho lietuvius.

P-as Vosylius apleidžia Chi-

NAUJIENOS,k Chicago, III. Pirmadienis, liepos 26, lOS'T
cago šįryt ir vyksta į Detroitą 
ir Niagara Falls, N. Y. Rug
piučio 4 d. laivu “Nprmandie” 
išplauks iš New Yorko atgal j 
Lietuvą.

P-as Vosylius Biržų gimnazi
joje eina ir lotynų kalbos mo
kytojo pareigas. Jis yra para
šęs kelis lotynų kalbos vadovė
lius mokykloms.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

John Zagar, 31, su Jennella
De Bruin, 37 y

Charles Ro?ack, 34, sux Jose-
phine Brogas, 27

Rięhard Fencl, 23, su ’Jose'-
phine Jakovec, 19

Robert Limpus, 30, su Ka-
therine Sawyer, 22

Leo Gorecki, 28, su Esther
Kjauwa, 20 •

Henry Roepke, 27, su Jose- 
phine Alexa, 23.

Auga Ir Bujoja 
Turtas — $1,120.57

Praeitą ketvirtadienį, žaga
riečių kliubo susirinkime, iš 
knygų sąskaitos pasirodė, kad 
per šį pusmetį žagariečiai pra
turtėjo $326.52. šiandien gry
nas turtas siekia $1,120.57, ne
skaitant praėjusio pikniko pel
no. Taip pat nėra to susirin
kimo, kad neprisirašytų nau
jų narių.

Dabar įstojo Anna Milerie
nė, brightonparkietė, ir Juc-zas 
Norkus, 
kas P. 
laišką, 
kviečia
nį pikniką, 
parke, rugpiučio 8 d.

Kuklioji p-lė Ambrozaįtė 
tuojau visiems išdalino įžan
gos bilietus, kuriuos rengėjai 
buvo prišiuntę.

P-lė Ambrozaitė praeitą žie
mos sezono “Naujienų” sureng
tame gražuolių konteste laimė
jo pirmą prizą. Ji yra veikli 
žagarįečių narė ir eina rašti
ninkės pareigas. Gražiai lietu
viškai rašo ir kalba. Apie ją 
sukasi visas žagariečių jauni
mo ratelis, taipgi ir senieji 
džiaugias jos draugiškumu ir 
darbštumu. Jos mamytė yra 
žagariečių kliubo iždininkė 
daug veikia ir dar jat/na.

Rudeninis Išvažiavimas.

ir

Muzikai Radio
Stotyse Grąsina
Streiku

Chicag'os Federation of Mu- 
sic ir unijos skyriai kitose 
miestuose grąsina rugpiučio 
14 paskelbti streiką visose ra- 
dio stotyse, kur tarnauja uni
jiniai muzikantai.

Streikas skelbiamas protes
tui prieš radio stočių prasižen
gimu^ sutarties.

Vienas Užmuštas, 
16 Sužeistų Troko 
Gatvekario Selaimej

19 metų mergaite žuvo, o 
apie 16 kitų keleivių panešė 
žaizdas, kai gatviakaris susidū
rė su įtroku prie 1046 West 
North avenue. Užmuštoji yra 
Hermina Juszczyk, nuo 1564 
N. Hoyne avenue.

Reikalauja Daugiau 
WPA Darbų ir 
Geresnio Atlyginimo

šeštadieni po pietų keli tūks
tančiai WPA darbininkų paro
davo miesto centre ir mitingavo 
Union Parke, reikalaudami dau
giau WPA darbų bedarbiams ir 
30% atlyginimo pakėlimo.

Paradą, ir mitingą suorgani
zavo Illinois Workers Alliance, 
bedarbių organizacija. Mitingo 
dalyviai taipgi griežtai protes
tavo prieš atleidinėjimą sve
timšalių bedarbių iš WPA.

T A I S O M 
IR DENGIAM

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLĖKORIŲ 

DARBUS

LESNIAK
1802-06 W. 18-ta Gat

TELEFONAS CANAL 0569'
Apskaičiavimai dykai-^-kainos že 

mos. Darbas garantuotas.

No. 4374 Naujovišku sejonu tamsi suknele. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. Galima pasisiudint iš tam
saus šilko arba chiffon.

Norint gauti yięiią ar . dau
giau virš nurod’ytiį pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo Vardą pa
vardę ir adresą. ^Kiekvieno pa
vyzdžio kaipa 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba ]4aš- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 

v. ■ •

Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

.U...... ................
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

GARSINKITE) “NAUJIENOSE”

/orECONOMY and
SATISFACTION ūse

Doub/e lėsted!.Doub/eAdion!

IO0* BAKING 
ffKV POVVDER

Šame Price Today as 45 tearsAqo
25 ounces for 25* 

FųII Pack ••• NoSlack FiTlinį

Buy gloves with whot 
it savęs

M«ra reikalo *Oe ar
danrlan. kad rauti rerr daati 
kolele Ll.tarta. Tooth Puto, 
didelis tubae parsiduoda ui 
05o. Ji valo ir apšauto daa- 
Ua. Be to raUte tutaupiatl 
53, ui kuriuoe kalite ■uniplrk- 
ti pirlttaaltea ar k» kita. 
Lambe**t Pbanaaoal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

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- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rū
šių apdraudas.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

1

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS— ALFABETO 

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

Stop 
Itching 
Skin j

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemą, Pa
prastą Išbėrimą, Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c. $1. ■ LJun

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

65% cars ................. $7.65
Illinois Nut ...........,... $5.60
Rex Egg ......................
Black Band Lump ..
Millers Crėek Lump
Chestnut Hard Coal .. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit:* Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

PETERI PE N

žemo

kLL. ... ' ‘ .'Aki; ii;.,i... -v.-. , j*:

Rudeninis žagariečių išvažia
vimas įvyks rugsėjo 5 d., Spai- 
čio darže, čia žada suvažiuoti 
visos Chicagos žagariečiai ir jų 
kaimynai. '

Girdėjau, kad atvyks, iš kal
nais apsupto Pittsburgho geri 
žagariečiai.

Drg. M. Mieravičienė dar vis 
nepasveiksta. Mes visi laukiam 
ir velinam ligą “nuspirti”.

. Koresp.
.--------------------- - ----------- a.----------——--------------------------- -----------------------------------------

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

NAUJIENŲ PIKNIKAS
‘SUNSET PARK” DARŽE

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

BUS DAUG SURPRIZŲ — TEMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMIN AVIMAS-
OFISE ............. .......
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
550
520 

$1
HOSPITAL

Avenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

120 W. 63rd MT
TpI ENG. 5883-5840

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GENESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės. Garden City 
alūs, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prie! lietuviu tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas, PETE YOUNG



Pirmadienis, liejos 26, 1'93?.

Jonas Be Armijos
Kaip jis suorganizavo armiją; kaip jis ga 

vo medalių ir kaip atliko daugybę kitų 
/ ‘ nepaprastų dalykų

galvojo, kad tas bus visai vie
toj, neš Argi jis nebuvo tre
čias gimdytojas to didelio Lai
svės Varpo, kuris buvo nupirk
tas visuomenės pinigais' ir nu
siustas Lietuvon? .

Jonas be armijos nuvežė tą 
auksui į skambutį ir įteikė jį 
poniai Smetonienei, žinoma,

(Prisiųsta)
Praeitais metais Jonas be 

armijos pasirengė važiuoti į 
Lietuvą, tėvynę musų, “Tą di
dvyrių žemę.” Prieš Joną sto
vėjo labai svarbi problema. 
Jis norėjo gauti Gedimino me
dalių, bet generolui be armi
jos toks didelis garbės medalis 
gauti yra labai sunku. Vienok j tą skambutį jis parodė tik sa

vo generalio štabo nariams. 
Bet Jonas be armijos nepasi
tenkino vien skambučiu. Jis 
nuvežė Lietuvon dai'tfe kitokių 
dovanų ir dovanojo vyriausy
bei. Jonas be armijos laimėjo 
ordeną arba medalių, bet Jo
nui jis daug kainavo. Ir jeigu 
nj>ta garsioji knyga ir Chica
gos biznierių parašai, tai Jo
nas be armijos medaliaus ne
būtų gavęs.

Jonas be armijos yra eks- 
tautietis. Jis, bendrai, yra my
lėtojas gėlių ir numirėlių, nes 
beveik visi jo draugai yra mi- 
r?» 0 gyvieji “draugai” yra jo 
didžiausi priešai. Jonas be ar
mijos, nuvažiavęs į Lietuvą, 
labai sunkiai dirbo. Rodė kny
gą su parašais, kad visos A- 
merikos draugijos įgaliojo jį 
uždėti vainiką ant Lietuvos mi
rusių didvyrių kapų. Bet be tos

Jono turėta didelė galva, ir su
manęs važiuoti Lietuvon, 'jis 
sudarė planą suorganizuoti^sau 
laikina armiją. Jis tą armiją 
pavadino “Išleistuvių Bankie- 
tu.”

“Bankietas” jvyko Glen 
Eagles golfo laukų Klubo rū
muose. Jono generalis štabas 
sukvietė gerokai inteligentiškų 
žmonių. Žinoma, Chicagos biz
nieriai, veikėjai ir profesiona
lai nežinojo Jono be armijos 
“skymo.” O tas “skymas” buvo 
štai koks. Jonas be armijos at
ėjo į išleistuves su didele, auk
sinėmis raidėmis išrašyta kny
ga ir pradėjo rinkti svečių pa
rašus. Aiškino, kad ta knyga 
bus priduota Lietuvos prezi
dentui Antanui Smetonai. Kie
kvienas norėjo, 'kad jo vardas 
butų toje knygoje. Jonas be 
armijos nerinko parašų, pakol 
žmonės nepasidarė linksmesni 
nuo alučio. Jis paskelbė, kad 
kas nori pddėti parašą į tą 
knygą, turi duoti $5, jo, Jono 
be armijos kelionei. Žinoma, 
įžanga j išleistuves irgi buvo 
imama, rodos, po $2.50.

Armija "ant popierio"

Taip, Jonas be armijos bai
siai norėjo gauti auksinį meda
lių iš Lietuvos vyriausybės. 
Štai, nuneš jis Lietuvos gal
voms didelę^ knygą su ^daugy
be parašų, surinktų nuo profe
sionalų, biznierių, veikėjų, ku
nigų, ir laikraštininkų ir me
dalis jo! Pirmus du knygos 
puslapius jis paliko “blank.” 
Ką Jonas be armijos ten įra
šė, vien Jonas be armijos žino. 
O ką jis padarė su pinigais? 
Ogi, nuliejo auksinį skamba
liuką ir ant to skambaliuko 
uždėjo parašą “Laisvės Var
pas.” Mat, Jonas be armijos

galėjo eiti.
Jonas gavo 

džios auksinį 
dar neužteko, 
būti Lietuvoje, žinoma, pasi
žiūrėjęs į parašų knygą, kad 
reikia kviesti Amerikon Lietu
vos sportininkus.
Jonas susiduria su klintimis

iš Lietuvos val- 
medalių, bet to 
Jis pradėjo kal- 

žinoma,

Lietuvos administracija ne
žinojo, kad Jonas neturėjo ar
mijos. « 
apropriaciją ir prisiuntė Jonui 
sportininkus. Bet Jonas be ar
mijos susitiko su lietuvių vi
suomenės opozicija, žinoma, 
ne dėl to, kad visuomenė butų 
priešinga Lietuvos sportinin
kams, bet dėl to, kad Jonas be 
armijos n esi tarė su įvairiomis 
organizacijomis ir jų veikėjais, 
o labiausiai, kad visuomenė 
Chicagoje nežinojo kaip Jonas 
be armijos galėjo gauti Lietu-

vos valdžios pasitikėjimą. Fak
sas parodė, kad ta knyga su 
parašais* pertikrino Lietuvos 
galvas, kad Jonas yra “vadas.” 

Sportininkai ir Lietuvos val
džios atstovai atvažiavę Chica- 
gon susitiko su grymf faktu. 
Į ją brangius parengimus žmo
nes nesilankė. Kur tikėjosi 20,- 
000 žmonių, ten dalyvavo 300 
arba 4Q0. Taj buvo ididelis į- 
^eidimas Lietuvos sportinin
kams ir smūgis valdžios atsto
vams. t .

Jonas b ė armijos net nepasi
tikėjo savo štabu. Pavyzdžiui, 
kai jis spausdino popierį spor
tininkų komiteto laiškams, tai 
uždėjo tik penkias pavąrdes, 
nors išviso turėjo 15 direkto
rių. Siuntinėjo laiškus ir kvie
tė lietuvius veikėjus visokiais 
budais, bet žmonėms bijojo pa
rodyti kokie yra jo direktoriai, 
kadangi jis skelbė tiktai pen
kis asmeins.

Prieš pat sportininkų atva
žiavimą Jonas be armijos pa
matė, ka/d jo paties rinkti di
rektoriai jo jau neremia. Jo
nui vienas iš jų pakuž.dėjp į 
ausį, daryk naują “stationery” 
ir uždėk visų direktorių pa
vardes. Jonas reikalą suprato, 
ir liepos 1 d., jau atspausdino 
naują “statioųery” ir uždėjo 
visas pavardes kokios jam pir
miausiai atėjo į mintį, žinoma, 
jis tą padarė pervelai.

Jisai siuntinėjo laiškus val
džios atstovams tiktai su pen
kių žųionių vardais. O atsto
vai stebėjosi, kad tik penki 
žmonės kontroliuoja visus Clri- 
cagos lietuvius. Bet kai jie pa
matė jų parengįmus, fąi .dar 
labiau stebėjosi. Jonas be ar
mijos tada bandė klaidą ati
taisyti, jiet jau buvo pervėlu. 
Lietuvos sportininkai ir atsto
vai jautėsi įžeisti ir suvilti.

į o no svajones
Jonas manė, kad gavęs nuo 

Lietuvos medalį, parsitrauks 
sportininkus ir maršuos Chica
gos gatvėmis, užsidėjęs meda-

NAUJIENOS, Ohicagd, 111.
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Situation VVanted
Darbo Ieško ' 1
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

J uo; įsitikėjo, padare ii g, o tukstančiat~žnionių ’šekš
paskui jį. O tada, Lietuvos val
džia paskirs jį Lietuvos minis- 
teriu Amerikai. Bet kaip da
bar atrodo, tai Lietuvos valdžia 
gali-pareikalauti, kad Jonas 
be armijos jai ir medalių su
grąžintų. Joną be’ armijos ir 
spauda atsisako remti, dėl to, 
kad Jonas be armijos, nuva
žiavęs į Lietuvą, Amerikos lie
tuvių spaudą ir veikėjus išnie
kino.

GRAŽUS SIENAI PANELIS Jono talkininkas
Užpakalyje Jono stovėjo la

bai didelis Lietuvos idealistas 
vanagas. Vanago galva labai 
mažutė, bet pečiai ir sparnai 
labai ilgi. Lėkdamas iš vięnos 
radio stoties-j kitą, jis rašo 
daug, dainų, užtat jo titulas y- 
rą kompozitorius. Jonas be ar
mijos yra labai geras jo drau
gas. Jiedu dirbo įsijuosę, kad ir 
vanagas gautų Lietuvos meda
lį. Jonas kompozitoriui tą net 
garantavo.

Vėliausios to kompozitoriaus 
kompozicijos yra, pavyzdžiui, 
tokios: “didelis : išpardavimas 
moteriškų dresių, buvo $15, da
bar $3.75; vyriški siutai buvo 
po $22, dabar tik už $6.50; mo
teriški purkočiai buvo $70, da
bar tik už $12.” Daugelis kas 
skundžiasi kompozitoriaus dai
nomis, ir turi net padavę skun
dą federaliam radio komisio- 
nierįui. Bet Lietuvos valdžia 
nepažįsta amerikietiškų xvana
gų, užtat gali ir jam įteikti me
dalių, kaip padare su Jonu be 
armijos.

\THE OLD VVINDMILL PATJELRN JL52SL

Nėr. 1525 — Išsisiukit margais šilkais šį panelį. Pakabin
ki! jį ant sienos ir jūsų namai išrodys kaip paločius. Panelio 
didumas 15x20 inčų. ' • ,

—Sportas.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1789 So. Halsted St, Chiętego, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 1937

SUNSET DARŽE
’ r "S S

Miestas ir valstija

NAUJAS IMIGRACIJOS KO- 
MISIONIERIUS — Chicagie- 
tis James L- Houghteling, 
kurį prezidentas Rooseveltas 
paskyrė imigracijos komi- 
sionierium’. DanieĮ W. Mar- 
Cormirk, pirmesnis komi- 
sionicrius, mi)įė septynis mė
nesius laiko atgal.

/ v-' Acme Photo.

Pavogė $5,000
Nuo Aklos
Moteriškės

Chicagos Vedybinių 
Leidimų Biuras 
Atgija

Liepos pirmą idieną galion į- 
ėjus naujam vedybiniam įsta

tymui, kuris reikalauja vene
rinių ligų egzaminacijos, leidi
mų biuras apmirė. Per kelias 
pirmas dienas neišdavė nei vie
no leidimo. 

>

Dabar judėjime biuras at
gyja, šeštadienį leidimus išsi
ėmė 59 poros. Prieš liepos pir
mą noraiplis skaičius aplikan- 

, tų šeštadieniais siekdavo kelis 
šimtus.

i Didelis nuošimtis Chicagos 
porų važiuoja leidimus išsiim
ti Indianoje.

———■> ■ 

Tebekonfiskuoja 
“Slot” Mašinas*

Valstijos polięijžk padarę ei- 
lę kratų Chicagos priemiesčių 
alinėse ir konfiskavo deyynias 
pinigų lošimo “slot” masinas 
Melrosex Parke ir Glenview.

56 metų aklą moteriškė Jo- 
liamia Hermanu 3003 W. 19th 
Street, vakar ^skundėsi polici
jai,' kąd' vagis atėmė nuo jos 
ridikįulį, kuriame1 ji ' turėjo 
$5,000: Ji nešė pinigus į ban
ką. . Apiplėšimas įvyko prie 
19thS ir Mąrsfeįjeld gatvių.

Apiplėšė Krautuvės 
Vedėją

r » r vf __

. « *... t . . J * z. ’

Nežinomas banditas atėmė 
$Ž^. nuo Laura Kašte, vedėjos 
National Tea Company krautu
vės, ties 4452 : So. Kedzie avė; 
Moteriškė gyį&ma ties 5621 S. 
RicĮimond strėet.

, KA2IMJEJRĄr DĄLĘUKĮ^NĖ 
(po tevąip Klibaitė)

Persiskyrė su šiuP. pasauliu 
liepos 23 dieiiąj ’7 valandą va
karo, 1937 ni’,1 sulaukus pu^Ss 
amžiaus, gimūs Lietuvoj, Kė
dainių apskr/, u-Krakių parap., 
Bulaičių kaięie. „

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 4 

dukteris: Eleną, Oną, Joapą 
Ford ir Marijaną; sūnų Anta
ną, žentą Joną Ford, , anukuš 
Loraine ir Janjes Carney; pus
seserę Aleksandrą Šadauskienę, 
jos šeimyną ir kitas gimines 
Amerikoj; Lietuvoj 2 seseris A- 
nelę Jankauskienę ir švogerį 
Leonardą, Aleksandrą Kunevi
čienę ir švogerį Juozapą, ir ki-' 
tas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3009 S. ^Emerald Avė., Victory 
5467. Laidotuves įvyks antrad., 
liepos 27, 1:30 popiet. Iš namų 
bus nulydėta į Tautiškas kapi
nes. ,

Visi a. ą. Kązimįeros Dalbu- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę liekame, >
. Dukterys, Sūnūs, Anūkai, 
Žentas Pussesere ir giminės 
Laidotuvėse patarnauja dir.

A. Masalskis. Tol. Blvd. 4139.

STANLEY ROGERS
n • » i / ‘ i

(Radžiūnas)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 23 dieną, 4:40 valandą 
popiet, 1937 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Antalkių kaime, Vilkijos valse., 
Kauno apskr. s

Amerikoje išgyveno 29 m'e- 
tus. <

Paliko dideliame nujiudime 
brolį Gust Rogers ir pusbrolį 
Mikė Klatt, Pittston, Pa., o 
Lietuvoje motiną Anelę ir bro
lį Juozą.

Kūnas pašarvotas randasi P. 
J. Ridiko koplyčioje;- 3354 So. 
Halsted St. V , .

Laidotuvės įvyks antradienį, 
liepos 27 dieną', 1 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines. 1

Visi a. a. Rogers giminės,< 
draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
įaidotųvč^e ir suteikti jam pas^ 
kutinŲ patarnavimą ir ą.tsisyei$r 
kinimą.

Nuliūdę liekame,
į Brolis, Pusbrolis, Giminės, >4 

Draugai įr Pažystami.
Laidotuvėse patarnauja dir.

P. J. Ridikas.
Tel. Bouleyard 4089.
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PAIEŠKA U LENGVO DARBO prie 
namų. Dirbsiu už mažą atlyginimą, 
tik kad butų geri namai. Atsišąukit 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., 
Box 667. , ,

PARSIDUODA ČEVERYKŲ taisy
mo įstaiga. Visos reikalingos maši
nos. Greitam pardavimui nebrangiai.

1503 S. 49 Avė., Cicero.

PAIEŠKAU DARBO už šeiminin
kę1 į inteligentiškus namus. Esu ge
ra moteris. Rašykite į Naujienas, 
1739 S; Halsted St., Box 668.

Help Wanted—Female
Dar b i n i n kią Rei kia ?

PATYRUSI MERGINA; 25 iki 35; 
gera virėja; abelnas namų darbas; 
geras namas; $8 iki $10.

Wellington 6286.

Help Wanted—Male-FemaJe
Darbininkų Reikia

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; koteliuose, restoranuose, insti
tucijose; cooks, pantry, houseman, 
cleaners ir kiti. Modern Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios* 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties, 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
-D ujama, 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms
2 ŠVIESUS fornišiuoti kambariai 

rendon. Miegamas ir virtuve. $10 i 
mėnesį. Maudynės nėra. 827 V7. 34 PI. 
Pirmos lubos užpakaly.

Personai
Asmenų Ieško

COAL
Anglys

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
nuo

$4.75 ik1’6 tonui
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—-Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phune LAFAYETTE 5800

I A U r i II i A Siunčiam Gėles 
I niffll(lx Telegramų į 
LUVLiMU Visas Pasaulio

' ' Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabąms

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

...........  1,1.... .. I' "HU .........  |iiliniinw.i..ii.i.i.mi..».n..iiilii

KAZIMIERAS PETRONIS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, 4:10 valandą 
ryto, 1937 m., suląukęs pusės 
amžiaus, gimęs Utenos apskri
ty, Videniškių parapijoj, Vile- 
jočių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, po tėvais Du
dutis, dvi dukteris: Suzaną ir 
žentą Pranciškų Niedbalec ir 
Eleną ir žentą Tęodorą Kla- 
czynski, anūkę Audręy Kla- 
czynski, dd pusbrolius; Antaną 
ir Adomą Jakučius, švogerką 
Marijoną ir švogerį Liudviką 
Lebąn, giminaitę Agnės Keinį 
ir kitas gimines.

Priklausė - Palaimintos Lietų- 
. vos ir Simano Daukanto drau

gijoms.
Kūnas pašarvotas randasi 

5018 S. Keeler Avenue.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 

liepos 28 dieną; 8 valandą ry- . 
to, iš namų j Nekalto Prasidė
jimo Pąn. švenčiausios parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a, Kazimiero Petro
nio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiąi kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse jr su
teikti jąm paskutinį patąrnavi- 
ųįą ir atsisveikinimą.

Nuliudęę liekame,
Moteris, Dukterys. Žentai ir 

giminės. ■
Laidotuvėse patarnauja dir.' 

A. Masalskis.
Tel. Bouleyard 4139

i GROC&RY, Ice Creąm krautuvė 
pardavimui ant bulvaro. Geras biz
nis. Parduoda, kadangi turi kitą biz
nį. 208 W. Garfield Blvd. t

PARSIDUODA GERAI išdirbtas 
ledo ir anglių biznis. Aš pats dirbau 
per 29 metus. Jaunesnis žmogus da
rys gerą gyvenimą, aš jau persenas. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės 

NAUJIENOS Eox 669.

PAIEšKAU DUKRELĖS JENNIE 
IR MOTERS ROŽĖS TENANIENĖS 
po tėvais Baulaniutės. Lima gyveno 
Danbury Conn. 1936 m. liepos 7 d. 
paėmė dukrelę ir nežinau kur ir dėlko 
prasišalino. Ji yra 25 metų amžiaus, 
5 pėdų, sveria 155 svarus, mėlynų 
akių, apvalaus veido, pusiau tamsių 
plaukų. Gražiai atrodo. Dukrelė 5 
metų ir 4 mėn. Mėlynų akių, plau
kučiai pusiau tamsus, gražiai’^at/odo.

6 metai kai atvažiavo iš Lietuvos. 
Paeina iš Alytaus apskr., Liskevos 
valsčiaus, Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rože, nepriverčiu gyventi su ma
nim, ale aš negaliu užmiršti mergai
tės. ' Brangi mano dukrelė, neužmir
šiu Tavęs pakol gyvas busiu. Nau
jienų skaitytojai, jeigu kas žinote, 
kur jos gyvena, prašau pranešti. Už 
teisingą pranešimą duosiu $25.00 at
lyginimo.

MIKE TENANIS,
P. O. Box 1006, Danbury, Conn.

________Autoriiobiles'______
1934 FORD COAČH; nupigintas 

nuo $295 iki $225; Nevvberry’s, 1025 
North Clark.

AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš
dirbinių. Garantuoti. $2.5 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Bervvyn, 2 blokai i rytus nuo Harlem. 
Lietuvis selsmanas.

Musical Instruments

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 

8 basai, ranku darbo, italioniškas 
$35.0(1.

'75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP k 

914,Weat Maxwell Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted

Furfciture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

^IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkdm. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriąe ir ice 
baksiųs. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm* negu pirksi- 
te kitur.kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STRĘĘT 

n. CALumet 5269.

' Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA ROSELANDE ta
verna su šokių sale ir 16 kambarių 
namas. Arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Atsigaukit

JOHN SHERMAN
1658 S. St. lAiuis

ANT .PARDAVIMO bučernė ir gro- 
sęrnė su visais įtaisymais. Biznis iš
dirbtas 25 metus. Priežastis—nesvei- 
ta savininko. T2022 S Halsted St.

Real Estate For Sale
Nainai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, štoras ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats 
na apie 3 
Lengvais 
bargenų.

Z. S.
■ 6816

rendauninkas laiko taver- 
metai. Pilna kaina $3,500. 
išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE and CO.
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

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 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pki tės •

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

PARSIDUODA 2 FLAT1S—6 kam
barių ir štoras su 4 kambariais pa
gyvenimui. Arba mainysiu ant ma
žesnio namo ar loto. 2 karų gara
žas. 3139 W. 38 St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 105 akerių farma su 
gyvuliais, laukai apsėti. Mainysiu 
ant Chicagos prapertės arba pigiai 
parduosiu. Priežastis 
tis.

vyro mir- 
MRS. C. FITZPATRiCK 
5103 So. Carpenter St.

Building Moteriai
VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VfSI 

METĘRIOLAI YRA PIRMOS 
RŲŠIES TR KOKYBĖS

SCREEN IR COMBINATION DU
RYS — R0CKW00L — BATTS — 
FRENCH IR GARAGE DURYS — 
SIDING — MOULDINGS — SASH— 
FRAMES — PORCH COLUMNS.
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. 27.00 
Naujas plywood, visų mierų arkušai, 

kvadr. pėda .... ,.........
Insulating board, kvd. pėda
Nauja plaster-board, kvd. pėda 
Nauja vvallboard, visų mierų arkušai, 

kvadr. pėda ... ............... .1 %c
Nauji cedar posts, 7 pėd. iljrio

vienas .........      10c
Geriausios naujos durys, viena $2.25 
Geriausių naujų 2,000 rolių roofing

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

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

sv. roll padengia 108 kvad. pėa.
pirmosios .................. s.......... $1.50

sv. roll padengia 108 kvad. pėd., 
pirmosios ....    80c

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

800 galionų vidaus ir išofio maliavų, 
$2.50 mal. gal., visų spalvų $1.25 

Geriausias naujas wire fencing.
lin. pėda ............................  2^c

Vonios, geriausiam stovy, viena $5.00 
Prausinės, visokių mierų, viena $1.00 
Nauji plieno sash, $6 vertės

vienas  .........................   $1.75
Lath, ryšulys .................   12c
Lumbcris, treileriai, trokai ir trak
toriai. Saw tables ir saw mills, 
konkrytui mixers.

2% nuolaidos, jeigu atsivešit šį 
skelbimų. į kiemą.

2221 S. ASHLAND AV,

3y2c
1

2c

90
9

75

35

Financial
Finansai-Paskolos

JNVESTUOKIT DABAR
Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Pfcdeti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investmeųt and 

Trading Securities Accounts.
' 208 So. La Šalie St.
Suite 788, Chicago, III.

Tel. Randolph 6646

į

Tabako Krautuves .
\Tobącco Stores

PARDAVIMUI ROZANN tavernas, 
Lietuvių apgyventa, gražiausia vie
ta, didelis baras ir cocRtąi kąmbarys. 
Transferių kampas. Parduosiu pigiai 
arba parenduosiu. 807-809 W.' 31 St. t'

MAX KONN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką\ Pypkes, cigaretus, ci- 
garus. Kviečiai 
1728 So. Kaisti

i musu krautuvą. 
St. TU. Canal 98tt»

įĮjA-JSbI tfto.



KVIEČIA VISUS MIESTO GYVENTOJUS 
PASIDUOTI SIFILIO EGZAMINACIJAI

Federalė valdžia išsiuntinėjo milioną laiš
kų Chicagos gyventojams klausdama 

sutikimo

Šiandien Svarbus 
"Junk jardų” Darbi
ninkų Mitingas
Unija pasirašė sutartis su ke
liomis stambiomis firmomis^

I -. ;: i .. -.i z

Jus Laukia Šios Dovanos
«

JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

Federalės valdžios sveikatos 
departamentas, su miesto ir 
valstijos Sveikatos skyrių pa
galba, pradėjo vajų kovai su 
.sifiliu Chicagoje.

Departamentas šeštadienį pra
dėjo siuntinėjimą miliono laiš
kų Chicagos gyventojams, ra
gindamas juos pasiduoti medi- 
kalei egzaminacijai ir klausda
mas sutikimo tą padaryti.

Laiškuose sveikatos departa
mentas pareiškia, kad viskas 
bus daroma slaptai ir kad nei 
vienas žmogus neprivalo leisti i 
gėdai ar baimei' sulaikyti ji 
m < atsakymo į laišką.

1 Kiekvienam laiške yra ankie- 
tos forma su klausymais 1. ar 
žmogus sutinka pasiduoti slap
tai egzaminacijai pas savo šei
mynos daktarą, ir 2. kiek yra 
žmopių šeimynoj, kurie sutin
ka su egzaminac’ja.

Egzaminacijos • procedūra, 
anot laiškų, bus sekama: gydy
tojas, pas kuri žmogus nueis, 
paims jo kraujo pavyzdį. Už 
patarnavimą mokėti nereikės. 
Tą kraujo pavyzdi gydytojas 
nusiųs į valdžios laboratorijas, 
prie pavyzdžio pridėdamas ne 
žmogaus pavardę, bet numeri. 
Analizo rezultatai paliks svei
katos departamento žinioje.

Gavo iš Federalės 
Valdžios Milioną 
Senelių Pensijoms

~ - ■ 1 ■"—— t

Illinois valstija pereitos .sa
vaitės pabaigoje gavo milioną 
dolerių iš, federalės valdžios at- 
mokėjimui senelių pensijų už 
liepos mėnesį.

Senelių imančių pensijas yra 
apie 110,000 ir jais rūpinasi ir 
valstija ir federalū valdžia', su
dedamos į pensijų fondą po ly
gią sumą pinigų.

Washingtonas pirmiau buvo 
atsisakęs mokėti pinigus Illi
nois valstijai, pareikšdamas, 
kad pensijų skyriuje yra dide
lė betvarkė, favoritizmas ir po
litikavimas. Bet vėliau pinigus 
prisiuntė, kai valstija' sutiko 
skyrių perorganizuoti ir ne- 
kompetentiškus ir neišiikimus 
tarnautojus prašalinti.

Užsimušė Nukritęs 
Nuo Ledo Troko

John Gablecki, 47 metų am
žiaus, mirtinai susižeidė, prie 
Damen ir 49th gatvių kampo 
nukritęs nuo troko. Troko sa
vininkas, Walter Wellis, 4605 
South Paulina Street, kuriam 
Gablecki tarnavo už pageibi- 
ninką, pasakojo, kad netekęs 
lygsvaros,- velionis nusirito nuo 
“running board”.

Scrap Iron and Junk Hand- 
lers Union, lokalas 20467, pra
šo paskelbti, kad šiandięh, 
liepos 26 d., įvyks svarbas vi
sos Chicagos' “junk” sandėlių 
darbininkų masinis mitingas.. 
Mitingo vieta yra Pulaski salė, 
ties 1709 South Ashland avė.

Unijos viršininkai padarys 
pranešimus apie organizacinio 
vajaus progresą ir apie sutar
tis, kurios buvo pasirašytos su 
keliomis stambiomis firmomis 
Chicagoje*. Nariams bus išaiš
kintos tų sutarčių sąlygos.

Mitingas prasidės 8 valan
dą vakare. /

Lietuvių “junk” sandeliuose 
dirba apie 1,500. Juos suorga
nizuoti yra paskirtas lietuvis' 
organizatoriui Antanas Wait- 
kus.

Važiuoja Ispanijon
Rūpintis Vaikų
Būkle

Mirė Teisėjas
J. J. Kelly

Mercy ligoninėje vakar rytą 
mirė apskričio teisėjas James 
Joseph Kelly. Jis buvo teismo 
teisių skyriaus viršininku ir 
gyveno ties 6859 Jeffery avė. 
Teisėju buvo išrinktas J930 
metais. Sirgo apie metus lai
ko. , '

Dvi Chicagos socialės dar
buotojos rugpiučio 5 d. išva
žiuos Ispanijon rūpintis būkle 
vaikų, kurie dėl pilietinio karo 
neteko pastogių ir globėjų. Tos 
dvi moteriškės yra Constance 
Kyle, nuo 1124 Ėast 54th st. 
ir Virg'n'a Malbin, 919 E. 50th 
Street. Pirmoji yra Chicagos 
universiteto medicinos mokyk
los narė, antroji — žydų vai
kų biuro tarnautoja.

Ispanijon jas siučia Sočiai 
Workers Committee to Aid 
Spanish Democracy. Chicagie- 
tės pirmiausiai sustos Barcelo- 
noje, kur benąpjįų vaikų yra 
300,000, o iš ten vyks į laikiną 
lojalistų sostinę, Va'lenciją.
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Iš Jos. F. Budriko Krautuvės
, BULOVĄ RANKINIS LAIKRO- <*OC Aft

I DELIS VERTES $ J 3. U U
■■■iSIMO!NOTABLE COMBINATIDN OFFERMODEL 1Ū5
WITH CLEANING T t) O L S

REGULARLY ★ Previous mod- 
? eis reoonetructed 
at the Hootsi 
factory

ZENITU RADIO g
1938 I

VERTES

$69.95
M KITU DOVANU ŠEKIT MUSU APGARSINIMUS

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
Lenktynės. - Laimėtojai. - Dovanos

į

ŽUVO PO TRAUKINIU — 
Frances Goodrich, 12 me
tų mergaitė, kurią trauki
nys užmušė prie Glencoe 
Illinois.

vilių lenktynės, karininkas šoka per 
Gusarų pulko sunkiųjų kulkosvaidžių bu-

BETVARKĖS KALTI
NINKĖS.—Anglijos sos
tinės, Crescent daly, tro
fikas ir kitas judėjimas 
pakriko, kai gatvėse pa 
si rodė • debesys bičių, 
viso, apie 15,000. Išvai
kiusios žmones į pa
kampius, bites susimetė 
į spiečių prie gatvės ži
burio “kliošo.” Bet ne 
visi vabzdžių nusigan
do. Netolimam pašte 
tarnaująs viršin. R. 
Ainslie plika ranka bi
tes sudėjo į maišą ir 
nusinešė jas į savo bi
tyną. Acme Photo.

vč * * Už z

s.
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FlAITELIŲ LENKTYNIŲ 1937 m. liepos 4 d. Klab.onišky (netoli Kauno) vaizdai. Viršuje, iš kaire; dešinėn 
kilutį, Valstybes prezidento Antano Smetonos do/ana laimėtojams 
rioi išvažiavimas į poziciją. Apačioje^: prezidentas Smetona laimėtojams įteikia dovanas




