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Smarkus Mūšiai Siaučia siaurinėje Chinijoje
Chiniečiai Reikalauja 
Japonų Išsinešdinimo
Chiniečiai skelbia svarbius laimėjimus 
prie Peiping ir padavė Japonijai savo ul
timatumą. Peiping yra visai izoliuotas.
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JAPONAI BOMBARDUOJA PEIPING APIELINKĘ.
SHANGHAI, liepos 29. — Dvi Japonijos lėktuvų eskadros 

bombardavo Peiping priemieščius, sako oficialis pranešimas iš 
Peiping. Bombardavimas pridarė didelių nuostolių.

Po oro atakos sekė visuotinas ofensyvas prieš chiniečių po
zicijas prie Papaoshan, Hsiaotangshan ir Puanho, į pietus nuo 

. Nanyuan. Bombų eksplozijos supurtė visų Peiping.
TIENTSIN, diepos 28. — Ja- tina, kad jų moderniška karo 

ponijos lėktuvai perskrido virš mašina nugali chiniečius.
i

AMERIKIEČIAI KINIJOJE. — Saugodama savo turtą ir J. V. piliečius, Jungtinių Valsti
jų atstovybė Peipinge, Kinijoje, apginklavo kareivių garnizoną karo pabūklais. Paveiks
las parodo kareivius atstovybės žemėse' išsi rikiavusius žygiuoti tarnybon. (Acme Photo)

Bombomis ir šaudy
mu pasitiko karalių 

šiaurinėj Airijoj

Prie Madrido dabar 
siaučia tik artileri

jos dvikova
BELĘAST, šiaurinėj Airijoj, 

liepos 28. — Su karūnacijos 
vizitu į Ulsterio (šiaurinės Ai
rijos) sostinę Belfast atvyko 
Anglijos karalius Jurgis VI su 
savo žmona Elizabeth.

Karališkai jachtai atvykus 
ją pasveikino kanuolių garbės 
salva, o karalių ir karalienę 
pasitiko Ulsterio vyriausybės 
nariai.

Važiuojant į miesto salę' pil
nomis žmonių gatvėmis, nuo
šalesnėj gatvėj per visą pusę 
mylios ištiko gaso pervadų 
eksplozija, kuri sudrebino vi
są miestą. Eksploziją girdėjo 
ir karalius, bet iškilmių pro
gramas nebuvo pakeistas. Iš 
miesto salės karalius nuvyko 
pietauti į gubernatoriaus rū
mus.

Iš priežasties karaliaus at
vykimo Ulstery prasidėjo te
roras. Sudegintos pietinės ir 
šiaurinės Airijos pasieny esan
čios muitinės, išsprogdintas 
geležinkelio tiltas, Jungiąs pie
tinę Airiją su Ulsteriu, visur 
girdėjosi šaudymas. Manoma, 
kad tas teroras -buvo vykina
mas pietinės Airijos respublP 
konų. Jis, kaip spėjama, nebu
vo atkreiptas prieš karalių, 
bet buvo daromas tikslu įbau
ginti pietinės Airijos gyvento
jus ir sulaikyti juos nuo vy
kimo į Belfastą pamatyti ka
ralių.

(Airija yra griežtai pasida
linusi tarp savęs. Katalikiška 
pietinė Airija yra iškovojusi 
pilną autonomiją ir siekjasi 
nepriklausomybės, tuo tarpu 
gi protestoniška šiaurinė Ai
rija — Ulsteris — griežtai lai
kosi Anglijos ir jokiu budu 
nesutinka dėtis prie autono
minės Airijos).

Tečiaus iš abiejų pusių eina di
delis prisiruošimas prie “mū
šio dėl Madrido”.

MADRIDAS, liepos 28. — 
Pavargusios nuo septynių die
nų labai atkaklios kovos .į va
karus nuo Madrido, sukilėlių 
ir lojalistų armijos mušius su
lakė ir dabar eina tik artile
rijos dvikova.

Bet ir mušiui kiek aptylus, 
visiško poilsio nėra, nes abi 
pusės skubiai stiprina savo po
zicijas, grupuoja savo armijas 
ir ruošiasi dideliam, gal spren
džiamam “mušiui dėl Madri
do”, kuris turės nulemti pa
ties Madrido likimą, nes jei 
sukilėliai mūšį pralaimės, jų 
viltis kada-nors paimti Madri
dą bus galutinai išnykusi.

Mušiui apsistojus abi pusės 
laidoja žuvusius karo lauke.

Po 19 dienų mūšių, laike 
kurių lojalistai atėmė iš suki
lėlių 100 ketv. mylių plotą, o 
sukilėliai labai smarkiomis ir 
daug jiems kainuojančiomis 
kontr-atakomis įstengė atsiim
ti tik 25 ketv. mylias atimto 
iš jų ploto, lojalistai dabar yra 
daug geresnėj padėty. Nors su
kilėliai šiems mūšiams sukon
centravo visas savo jėgas, la
bai susilpnindami visus kitus 
savo frontus, lojalistai turi du 
syk didesnį rezervą ir jaučiasi 
galį nugalėti sukilėlius, jei jie, 
drys pradėti naują didelį Ma
drido puolimą.

(Paryžiuje Baskų respubli
kos prezidentas Jose Antonio 
De Aguirre sako, kad lojalis
tai planuoja pradėti smarkų 
generalinį ofensyvą visuose 
frontuose — Madrido, Santan- 
der ir Aragon. Pasak jo, ir 
Baskų sostinė Bilbao nebūtų 
patekusi į sukilėlių rankas, jei 
dabartinis Madrido ofensyvas 
butų buvęs pradėtas ankščiau, 
kol Bilbao nebuvo užimtas).

Bet visos žinios pripažysta, 
kad Peiping apielinkėje eina 
didelė skerdynė, su dideliais 
abiems pusėms nuostoliais.

Japonai skelbia, kad “veik 
visiškai išnaikinę” 38-tą chi
niečių diviziją prie Matstm, 
visai arti Peiping. Japonai sto
ję mušin ir daugely kitų vie
tų, o japonų lėktuvai be pasi
gailėjimo bombardavo chinie
čius ir jų miestus. Tada japo
nų pėstininkai puolę chinie
čius, o lėktuvai nuskridę bom
barduoti chiniečius tose vieto
se, kur dar nėra mūšių.

Gryštantys į Tientsin japo
nų lėktuvai pakliuvo į smarT 
kią audrą su perkūnija, kuri 
išvartė telegrafų stulpus ir pa
gadino geležinkelius, taipjau 
sugriovė ir namų.

Greitai po to japonai pa
skelbė apie savo pergales. Jie 
nik paėmę Hanying, į pietus 
nuo Peiping, taipgi po smar
kaus mūšio, su dideliais abiems 
pusėms nuostoliais užėmę Hsi- 
<ung. Be to japonai šturmu 
užėmę Nanyan barakus ir pri
vertę 37-tą diviziją trauktis į 
šiaurę linkui Peiping.

Po to ir chiniečiai paskelbė 
eilę savo laimėjimų. Chiniečiai 
užėmę- Tungchow airportą, ku
riame suėmė 7 lėktuvus ir pri
vertė japonus pasitraukti. Da^- 
bar smarkus mušis šiaučia už 
miesto.

Prie Fengtai, japbnų bazės 
Peiping apielinkėje, chiniečiai 
suėmė tris japonų šarvuotus 
traukinius. Prie Fengtai 200 
japonų liko užmušta, o prie 
Langfang krito 500 japonų.

Chiniečiai atsiėmę Lofa ir 
Anchin miestus, palei Peiping- 
Tientsin geležinkelį.

Chiniečiai taipjau sumušę 
japonus prie Tuanho, netoli 
Nanyuan barakų .ir perėję per 
Yungting upę dabar eina į 
naują mūšį su japonais.

Atvyko Chinijos lėktuvai.
Į karo lauką atvyko ir Chi

nijos lėktuvai, kurie jau nu
šovė vieną japonų bombonešį 
ir sunaikinę vieną^ Peiping- 
Tientsin geležinkelio tiltą, su- 
trukdydami prigabenimą japo
nų kareivių, taipjau atkirsda- 
mi japonų pasitraukimą. ’

Paitys japonai prisipažysta, 
kad trys bombonešiai nukrito 
laike audros, o vienas liko su
naikintas, sprogus bombai lėk
tuvui krintant žemėn.

. Chiniečių žiniomis, Peiping 
5:39, leidžiasi alpielinkėje matyta devynis 

chiniečių lėktuvus, kurie nusi- rą.

Paskutinė išlikusi 
tarp Peiping 

nutraukta 
ryto. Dabar 
tegali susi

tik per ma-

Hai 
ju- 
ka- 
lai-

Peiping, išmėtydami lapelius, 
raginančius chiniečius evakuo
ti visą Peiping apielinkę.

PEIPING IZOLIUOTAS.
PEIPING, liepos 28 (suvė

luota) .
telegrafo linija 
ir Tientsin liko 
šiandie 6:45 vai. 
Peiping (Pekinas) 
siekti su pasauliu 
žą radio stotį.
ATMUŠĖ JAPON'ų' tAIVUS.

TIENTSIN, liepos 28.—Chi- 
nijos mortarų ugnis pervertė 
keturis Japonijos amunicijos 
laivus, kurie plaukė į Tang- 
ku portą, susigryšti nuo 
Ho upės ir plaukti atgal į 
rą. Tik atvykę Japonijos 
ro laivai galėjo amunicijos
vus įlydėti į Tangku uostą.

Dabar japonai bando išstum
ti chiniečius iš Taku, skersai 
upės nuo Tangku uosto. Abi 
vietos yra u*ž 25 mylias į ry
tus nuo Tientsin.

Tuo tarpu 
ypač Peiping 
čia smarkus 
riuos ateina 
žinių. '
• CHINIEČIAI SKELBIA 

PERGALES.
PEIPING, liepos 28. — Ka

ras tarp Chinijos ir Japoni
jos išsivystė visu smarkumu 
Peiping apielinkėje. Svetim
šaliai gi yra užsidarę savo šar 
lių legacijos, kurios yra ap
tvertos barikadomis ir saugo
mos tų legacijų kareivių.

Smarkus mušis siaučia 
čiame plote į pietus nuo 
ping.

Chinijos kantrybė išsiėmė ir 
stvėrėsi ginklo išstumti iš 
šiaurinės Chinijos įsiveržusius 
į ten japonus. Chinijoj kari
nis ūpas yra labai pakilęs, ypač 
gavus pranešimų apie svarbias 
pergales Peiping apielinkėse. 
Iš kitos pusės japonai irgi 
skelbia. savo pergales ir tvir-

toliau į vakarus, 
apielinkėje, siau- 
mušiai, apie ku- 

prieštaraujančių

pla-
Pei-

O R H SVite
Chicagai ir apielinkei fede1- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra, biskį vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 84°.
Saulė teka I

8:13.

Nevyksta laužyti 
Buffalo trokų drai- 

verių streiką
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Anglija bijosi ginti 
f Chiniją (

BUFFALO, N: Y., liepos 28. 
— Urmo grosernės/ kurių tro
kų draiyeriai streikuoja jau 
kurį laiką, neįstengdamos strei
ką sulaužyti paskelbė" atidary
siančios savo sandelius toms 
grosernėms, kurios gali pačios 
parsivežti sau prekes. Tečiaus 
ir tai nieko nepadėjo, nes 
streikieriai taip apstatė pikie- 
tuotojais sandelius, kad nė vie
no groserninko vežimas ne
įstengė įsigauti.

Streikieriai reikalauja pake-5- 
limo algų, sutrumpinimo darbo 
valandų ir pripažinimo Unijos.

BERLYNAS, liepos 28. — 
Naciai įsakė industrijoms pa
rūpinti darbus senesniems 
žmonėms, nes dabar jie nie
kur neranda darbo.

LONDONAS, liepos 28. — 
Atstovų bute užsienio’ reikalų 
ministeHs Eden paklaustas ar 
Anglijai šauks tautų sąjungos 
susirinkįriią Japonijai pradėjus 
pulti Jsiaurįnę Chiniją, atsake, 
kad nors- padėtis yra labM ru
sti, bet jis nesąs prisiruošęs 
ką nors veikti tame dalyke.

Gręsia didelis audi
ny čių darbininkų 

streikas

Anglijos slaptos de
rybos su Italija

Chamberlairi pasi- 
slaptą konferenciją 
ambasadorių Dino

leido airporte į pietus nuo 
miesto.

Peiping mieste paskelbtas 
griežtas karo stovis.

Ohinijos ultimatumas 
Japonijai.

Iš chiniečių šaltinių patirta, 
kad ikišiol tik viena Japonija 
davinėjo visokiausius ultima
tumus Chinijai, kurių'visi jau 
yra išsibaigę. Dabar ir Chini- 
ja padavė Japonijai ultimatu
mą, kuris reikalauja, kad ja
ponai bėgyje ateinančių 48 va
landų išsinešdintų iš visos šiaur 
rainės Chinijos. /
japonai — “chiniečių draugai”, f

Japonų lėktuvai skraidė virš 
Tientsin ir mėtė lapelius, ku
riuose gruipojama sunaikinti 
Chinijos kariuomenę, jei ji ne
pasiduos Japoriijos reikalavi
mams, nes Japonijos armijos 
niekas negali nugalėti. O pas
kui sako:

“Japonijos reikalavimai nėra 
agresingi ir daugiausia liečia 
pačių Chinijos žmonių gerovę, 
nės chiniečiai yra musų mie
liausi draugai”.

Japonai užtikrino užsienio 
ambasadas, kad jie nemaną 
veikti pačiame Peipinge ir sta
tyti ambasadas pavojun, f jei 
bent chiniečiai pradėtų ten kaę

LONDONAS, liepos 28
Fremieras 
šaukė ' į 
Italijos
Grandį ir užtikrino jį, kad An
glija fieturi jokių agresingų 
siekių linkui > Italijos, ir kad 
Anglija tik nori \ .išlaikyti tai
ką tarp visų valstybių. 

......

JUODOJO LEGIONO VIRŠI
NINKAS SLAPSTOSI. — 
Virgil F. (Bert) Effinger,- 
vyriausias Detroito “Juodojo 
Legiono” vadas, kuris dabar 
slapstosi nuo pol.cijos ryti
nėse valstijose. Jis yra apkal
tintas krimipąlišku sindika- 
lizmu. (Acme Photo)

“NAUJIENŲ’’

SEKMADIENY, 
RUGPH^IO 8 - 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė

NEW YORK, liepos 28} — 
Šilko ir rayon audinyčios pa
darė iššaukimą audinyčių dar
bininkų organizavimo komite
tui, ktiTis prigrūmojo paskelb
ti bėgyje dešimties dienų vi
suotiną audinyčių darbininkų 
streiką.
1 Tekstiles darbininkų organi
zavimo komiteto pirmininkas 
Sidney Hillman įspėjo samdy
tojus dėl gręsiančio streiko, 
kuris palies apie 50,000 dar
bininkų, jei jie nesutiks tar
tis su organizuotais darbinin
kais.

Charles Marx iš Enbee Šilk 
Co., varde fabrikantų, atsakė 
darbininkams:

“Streikas yra reikalingas 
blogumas. Mes turime išban
dyti CIO. jėgas ir pamatyti, 
ar jis kontroliuoja darbinin
kus”.

15 žmonių žuvo Ho 
landijos lėktuyo 

avarijoj

Naciai atims iš ūki
ninkų visus kviečius 

ir rugius

AMSTERDAM, liepos 28. — 
Holandijos transporto Douglas 
lėktuvas užsidegė ir sprogo 
ore virš Hal, Belgijos.

Nelaimėj žuvo 15 žmonių, 
jų tarpe keturi įgulos nariai. 
Tarp žuvusių esą ir trys ame
rikiečiai. Lėktuvas skrido iš 
Amsterdam į Paryžių.

Užsibaigė ilgas ko
telių darbininkų 

streikas
$AN FRANCISCO, liepos 28 

— 19 didžiųjų San Francisco 
fotelių ruošiasi atsidaryti, sam
dytojams, pagalios, susitaikius 
su ir pasirašius kontraktą su 
unija. Streikas tęsėsi • net 88 
dienas ir lieteliams kainavo 
$6,500,000.

BERLYNAS, liepos 28. — 
Vokietijos naciai stvėrėsi de
speratiškų žingsnių nors ma
žam sumažinimui didelio tru
kumo kviečių ir įsakė ūkinin
kams visus iškultus kviečius 
ir rugius pristatytiz valdžiai, 
sau pasilaikant tik duonai ir 
kitų metų sėjai. Naudojimas 
grudų pašarui yra griežtai už
draustas. 7’

Bet kartu ūkininkai turės 
pristatyti valdžiai ir jiems 
skirtas pašaro kvotas.

BUFFALO, N. Y., liepos 28. 
— Buell G. Talman nuėjo ap
lankyti savo 10 metų dukterį 
ir susiginčijo su žmona Už glo
bojimą dukterimi. Ginčas bai
gėsi tuo, kad jis peršovė savo 
žmoną, nušovė jos vyrėją ir 
tada pats nusišovė.

WARE, Mass., liepos 28. — 
Trys mergaitės ir jaunuolis, 
visi keturi nariai Ware bažny
tinio choro, liko užmušti ir du 
sunkiai sužeisti, automobiliui 
išėjus iš kontrolės, nušokus 
nuo kelio, atsimušus į tvorą 
ir apvirtus. Visi jie gryžo iš 
šokių.

LONDONAS, liepos 28. — 
Atstovų butui liko įteikta pe
ticija su 1,000,000 . parašų, 
prašanti mokėti pensijas su
laukusioms 55 m. amžiaus sen
mergėms.

*BERLYNAS, liepos 28. — 
Naciai įspėjo jaunavedžius- ne
gimdyti vaikų, jei mano nu
galėsią pagimdyti sveikus vai
kus. O sveiki jaunavedžiai 
įspėjami nevengti motinystės.
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Tel. Pullman 5703
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either

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

r toli.. 
6921 SOUTH 
VVESTERN AVĖ 
Hemlock 5040

Kiti Lietuviai Daktarai

Japanese Love Suleidęs.
Love suicides are the most 

popular of all kinds of self-de- 
struction' in Japan, a country 
where to take your own life 
is often considered a superior

■Tel. Central 4411-2
3323 So. Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

in pther nątįong with a re- 
publicap fpi’jp pf government. 
Epr ip country Mule r the 
siįn does the hįghest triburiai 
possess the power exercised 
by pęp fęderal suppemę court 
tr- the power to declare nailon
ai Įąws ųpęouątitutional.

“Let There Be Light“ 
Japanese Love Suicides 
Modernizing the Supreme

Court '

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

< JUOZAPAS I
4704 So. Western Avė

owu sę^ she gavę this aejyice: 
*‘Womęn! Dpn’t be horn ,ug|y. 
Uglipess is the papsę pf ųp- 
happtpęss.” Thąt
oitfght to niake excellerit ad- 
.verfising copy for beauty cų)t- 
urists. ,'

GAUDO JAPONIŠKUS VA
BALUS. — VVjsc'oniSip uki- 
nipkųs jau nuo sepiari kąp- 
kipa Hirnąęl^ites, žiogai ir 
kitokio D^bąr Pasi
rodė ir japopiški vabalai. Kp- 
vąi su gyvūnais federalis ag
rikultūros departamentas pa- 
rųpino 2,400 slastus, kurie 
turi malonu kvapų, viliojantį 
vabalus. (Acme Photo)

Movėti by a distorted sense 
of loyalty to Chicago, Mayor 
Kelly and Williąm V. Daly, 
assistant Corporation counsel, 
condemn the repprt of the se
nate committee ąnd rush to 
the defepse of the police. Likę- 
wise, though insisting that the 
riot f i Ims are favorable to the 
police, the city censor refuses 
to allow those films to be 
shovvn in Qhicago, although the 
ręst of the country has seen 
thein.

In a separate note, she 
asked the police not to trouble

Visi Telefonai
460,5-07 So: ? Rermitage - Avė. 
4447 "'iSpųth Fairfield Avenue

f » Tfl. T.AP AYĘTTĘ 0727

J, LIULEVICIUS
4348 So. Cąlifornia Avenue 1 Phone Ląfayette 3572

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

2201 West 22nd Street 
Valandos; nuo 1—8 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

We who make up Chicago, 
who pay the salaries of our 
public servants, the police, 
mayor, and Corporation coun
sel, insist that we be shown 
those riot films, so that we 
may judge for ourselves where 
the blame lies. To withhold 
those riot pietures on the 
flimsy pretext that they may 
excite the people is the first 
step in Hitlerizing Chicago.

So “let there be light.“

A. MASALSKIS
3307 Lituanica, Avenue Phone Boulevard 4139

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

KL JURGELIONIS
A D V Or K A T A S 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

STRAIGHT
KENTUCRY 

BOURBON 
DEGTINE

į 90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Miesto
Kapih*
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadįeniais- 

pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016

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

“We conclude that the 
conseąuences of the Memori- 
al Day encounter were cleąr- 
ly avoidable by the police. 
The action of responsible 
authorities in setting the 
seal of their approval upon 
the eonduet of the police 
not only fails to place re- 
sponsibility where responsL 
bility properly belongs, būt 
will invite repefition of ’ fci- 
milar ' incidęnts . in. į fjje 
future.”

DR. J. SHINGLMAN 
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš —-
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir Širdies Ligos 

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

Rezidencija 1638 So. 50th Avė.
Te|. Cicero 8656 

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratęrija:
1034 W. 18tl| St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar , Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mapo 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavijną-s. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi , galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ipp, skąudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
.i mokyklos vaikus. Kreiyos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 ijtį 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely ątsitįkimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Ąv. 
Pilone Boulevard 7589

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

— core oi the 
is the Japąnesę terpi

SONOTONE Air ęopditioned 
66 Ę. Van Buren Y^diepis iki 

vidunakčio
25c iki 2 P.M. 

Ątąidąrn Rytpj Vįdųdįepy
A n n a 

įsakinantis atidengimas šnipų 
Sovietų Rusijoj. Ekstra priedas 
dFpnyąrdĖ’ Včliaų^ips Ispanuos 

Žinios”

sacpfięę. Fpr, accardiiig tp ąp 
anti-ąiupidę socięty, “to seftlę 
troivblp by tfeąth is ą trąditipn- 
his side as he lay asleep. To 

lover she wrote:

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
ĘŲDĄMI MUSV SPULKOS NARIAIS 

X . !

Už praeity metu indėlius M Crf,
MUSŲ NARIAI GAVO v. .... .. .

Del informacijų . • '
ATVAžIUpKITE BILE DI^NA 

ąrba pašaukite

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION
(MEMĘER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Doctor Manikas
PHYSICLAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
. Tel. Viginia 1116 

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

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

If the report of the segate 
conimittee is wrong, and if 
those riot films depiet the pol- 
ice in a good light, why not 
show those films? Why mušt 
we citizens of Chicago be >de- 
prived of seeing those pietures? 
They are the camera’s un* 
biassed record of what act- 
ually took place in the Mp- 
morial Day riot. We have ą 
right to know the facts; we 

upon being given z the 
In the words of Profes- 
V. Smith of the Unįvers- 

and Illinois

■ -■ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street , ' Phone Monroe 3377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.-^-Hyde Park 3395

“Pet there be light” on the 
Memorial Day riet jų Sopth 
Chicągn is thę demand of 
thinking people in this city. 
That light • wįll be shed by 
showing the Paramount news 
reelą of the distųrbance in 
which Chicago police killed ten 
strikers.

Of įsas
756 West 35th St. , 

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

goal company
5332 Loiųr Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHGNTAS Mine Rųn $7.40
(Screened)   .............  toliau
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ..................   ■,

insist 
facts. 
sor T. 
ity of Chicago, 
statė senator from this city, 
“We want light, not lies; we 
want facts, not fietions.”

“I thank you for the 
Į have received from 
for long. I have become a 
woman on your account. It 
hąs been a very happy ppe 
month for me, indeed. Please 
be happy.’’

• Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
i arti 47th Street
Valandos nuo 9 įki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Mrs. Anelra K. Jarusz
- - Physical Therapv

and Midwife
4 6630 So. Western

\ jjLį&įVl Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252

" Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

?W!lli eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 

blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
ginoms patąri- 

‘ mai dovanai.

DR. G. SERNĘR 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Į Pritaiko Akinius 
1 Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 JSo. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

“Shirijri 
heart — 
foy double love sųicide, most 
popnląr form of solf-deątrųctiQn 
in a land estimated tp have 
about 20,000 suicides yearly— 
a somewhat lo^ver r^te tĮjan 
Nazį Gerinaiiy, When a ppųpie 
is hnpplessjy sipittpn by (5u- 
pid’s dąrt, they freąųently 
jujnp into thę erater of the 
active volcano, Mou’nt Mihara. 
Such finding of peace. together 
in the arms of death has an- 
cient traditional sanetion, ac- 
cording to the president of one 
of Japan’s anti-suicide organ- 
izations. So popular are Jap- 
anęse suicides, ęspeęįąlly those 
for love, that Nippon’s jiews- 
pąpęrs play up such pccurenp- 
ęs much as oųr sfreets heąd- 
line murders and sex tangles.

A soldier, for instance, com-r 
mited a double suicide with 
his sweetheart on a shrine 
festival day because he could 
not marry her; a chauffeur 
loved a 16-yeared giri and at- 
tempted double suicide with 
her by ju’mping into a canal,

Street 
from 

in the

THE WORLD AT
AGLANCE

į. a i j. j. *

ai moral viewpoint.” In pagan 
Greecę and Rome, too,’ suicide 
was not looked down upon; in- 
dęed, jn pertam ęopditions to 
tal$ę yoųr oxyn Mfe was the 
only right and honorare thing 
to do. With English-speaking 
peoples, on ,the ęontrary, to 
commit suicide is to confess 
defeat, to proclaim to the 
world that you lack the for- 
titude to face your troubles.

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRlBUTORIUS

būt she was saved. 
musicians are barred 
singing “shinju” stories 
Yoshiwara — vice section —
pf Tokyo bęcąuse those songs 
call forth a big crop of sui
cides, . •

An ūgly Tokyo niaid becąrhe 
mistress to a chauffeur, būt
took poison because he refused her lover, and to dispose of 
to marry her; and she died at her as his wife. Theri to her

Klausykite musų Lietuvių rądič| .programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 yal. vąkąro iš W- H. p. Č»‘ stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

.■ > 'P, ŠĄLTJMIERAS.
IIĮIĮ II III ii IIIĮIWWI|IfflIlimilllIlMHMMMM^^II■imiįii ii

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

“Justifiable homicide” is 
verdiet of a Cook county 
roner’s jury on the police kill- 
ings. Būt the report of the 
LaFollette Civil Liberties com
mittee of the United States 
Senate flatly eontradiets the 
findings pf the coroner’s jury.

Accusing the Chicago 
of starting the riot, the 
ors say, “ENcessive 
used “mi.’st be ascribed 
to gross inefficiency in the 
performance of police duty or 
a deliberate effort to intimi- 
date the strikers.“ The senate 
committee then hits the ver
diet of the coroner’s jury 
thus:

Vįctor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraugtom fomičius, pianus įr 
visokius rakandus bei Storus 

arti
3406 SOUTH
HALSTED ST

Yarjis 8408
""" 'ii' miiDIlFM

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn 
1481-1434 
ofisas

LAIDpTUVIŲ DIREKTORIUS

udeikis
SENIAlJSI^R ijlDžIAŲSĮA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' ^ <jDIĘNA IR NAKTĮ
YARDS 17414742

Modernizing the Supreme 
Cpurt.

If the substitute court bill 
drafted by tĮie senate j udiciai^ 
committee is accepted, the 
fedcral sųpręmę ęouft wįll rė
mam nntpųchęd. Ęven spt 
Amerrcą’s prpgressįye mpyę- 
ment will have been helped by 
Roosevelt’s plan to refprm our 
highest tribūnai. For the plap 
with thę diseussįon it cąlled 
forth, hąs robbed that PDPrt 
of thę hply, UĮltoupliable sąnet- 
įty whlch hąd bęęp growing 

arpund the supreme bępch 
for nearly two generations. 
Thęn, tuo, without thę feąr 
that threateped refhĮrn threw 
into thę oldmęn, they 
would ipęst Ūkely hąyę de- 
claręęĮ unęonstilutįonąl Severai 
New Pęąl kws whjęh were 
uphęld, partiPUlarly thę Wag- 
per Labor Ręlątipps Ąęf. ' ' Ui ; . '•

Wbilę the points stated jn 
the substitute cpurt WU 
desirable, they shoųĮd HQt be 
considereį cdpų^h. If this 
country is to mąįię necęssęry 
phanges witho.ųt ręvolution, 
the people thrpugh pongress 
and the president - mušt be 
finai determiner of whęt shall 
be the law of the land. This 
demoeratie ideą is .-carried out

10734 Š. Michigan Avė
!■>!I |W■■■■»^1F■l>**1'* . .......

Lachawicz ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tęb PnUmAirlMG

Įf nine old men, appointed 
fpr life and out of touch with 
conditions under which ęom- 
mon folk live, are permited 
to ovprride the will of 130,000,* 
QQQ Ąipericans, ąs thąt wiĮl is 
ęxpreįęed by their congress 
ąpd thęir president, then purs 
is no longer 
of the people, by the people, 
and for the people.“ Our go- 
vernment is theh BPt a re
public; it is pot a democracy.

Our government then be- 
ępmeą an phgarchy pf nine old 
men rųling in thę ihtęreęt of 
the rich and the privįledged.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Reaidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T» DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofisp valandas: 

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĘ.
Valandos—9—10 ‘ A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

I)R.j. E.MAKARAS
10758 S. Michigan Avę. 

HOSELAND—CHICAGO, ĮLL 
Tel. PULLMAN 1198-827?

A. PETKUS
1410 South 49th Court CĮicęro Phone Cicero 2109 

....... .ii'1 '.'r '/ —j11 !   
’ P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street ■ Boulevard 4089

GYDYTOJAI IR DENTISTAI. 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drąų gi j os "'“N ariai.
Ofįso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4^10 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Iii
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Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Setedoj pagal sutartį.



JUOKAI ] CH1CAGO MA1L ORDER BARGAIN PUTLUTĮ

CLEVELANDO ŽINIOS
$1 VASARAI SANDALĖS

Suėmė butlegeri

Nenori unijos

Kokybės

PASILIEKAMA TEISE APRIBOTI KIEKI

Corner HARRISON ST.611 South PAULINA ST

Džiunko Pedlioriai

>Vs>VYe'

apdraudos

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

ARBATĄ

nuo

G ARSINKITES “NAUJIENOSE

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysimi jūsų darbų

NOT
INC.

senas Cle- 
Seniau jis

Per kelis 
. Darželio

“NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

KITI BARGENAI 
MUSŲ DIDŽIAM 
į LIEPOS MENESIO 

IŠPARDAVIME

Mieros 14 iki 20 
bet atsilankykit anksti

NORTH
GkšRMAN
LLOYD

juo labiau 
politikoje

Areštavo keturis vyrus
• ■ ’ ■ ■' ■ ■ ■ \ < " .. '

Prie IndustriaU Rayon kom 
pabijos dirbtuvės policija areš 
tavo keturis vyrus, kurių au 
tcfrnobiliuje buvo surasti gin

Lietuviai stengiasi daugiau politikos srityje veikti 
Registruotas apdraudos agentas 
pelnus?
bininkų iš WPA darbų
Demokratų klubas rengiasi rinkimArtis 
viziją

ypatybes turinčių 
■ gėlių.

ŠVIEŽUS.

štai viename piknike teko pa
stebėti p. Joną Deraitį,.r kuris 
yra valstijos legislaturos narys, 
žmogus jis labai malonus, drau
giškas. Su visais ‘stengiasi gra
žiuoju sugyventi. Aš neklysiu 
pasakęs, kad tas piknikas jam 
buvo tikras kryžius. Reikėjo 
jam būti nepaprastai budriam: 
su visais susitikti, su visais pa
sisveikinti, visiems nusišypsoti. 
Jei kas nebuvo pastebėtas, tai, 
žiūrėk, jau tas pasijuto įžeiš-

Už kokius nuo 
Paleido daug dar 

Savotiškas kontestas. — 
Darė re

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU.

griežtai 
bet kuria unija 

i šiaušiasi ir 
unijos pripažinti.

— Jo-nąs Jarus.

Keista, kad yra statoma1 to
kie reikalavimai. Visai neboja-, 
ma to, kad politikoje dirban
čiam žmogui tenka daug kur 
dalyvauti, su daugeliu žmonių 
susitikti. Ir dalyvauti tenka ne 
tik lietuvių, bet ir kitų tautų 
parengimuose. Todėl jokiu bu- 
du negalima iš politikoje pasi
žymėjusių lietuvių reikalauti, 
kad jie visuose lietuvių paren
gimuose dalyvautų.

<

Prigėrė pittšburghietis
- Cuyhoga upėje buvo suras

tas žmogaus lavonas. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai butą pittsbur- 
ghiečio James Cahill.

Velionis Cahill buvo apie 48 
metų amžiaus.

Areštavo būtlegerį
STEUBENVILLE, O. — čia 

liko areštuotas Harry Dangler, 
kuris plačiai pagarsėjo butle- 
geriško alkoholio pardavinėji
mu. Areštavo jį federalės val
džios agentai.

Nusikaltėlis liko išvežtas į 
Glevelandą.

Paleido daug darbininkų
Neseniai rašiau, kad paleido 

daug darbininkų iš WPA dar
bų. Dabar tų darbų adminis
tratoriui ir vėl paskelbė, kad 
paleidžiama trys tūkstančiai 
darbininkų.

Seniau prie WPA dirbdavo 
apie 30,000 žmonių, o dabar 
beliko tik 20,000. Iš paleistųjų 
vieni gavo darbą kitur, o kiti 
turi skursti ir šiaip taip gyven
ti iš gaunamų pašalpų.

Dalykas toks, kad toje dirb
tuvėje 'eina streikas.\ Policiją 
tad budriai žiuri, kad niekas 
neturėtų ginklų.

Ypatingas kontestas
CLEVELAND NEfaS laik- 

raštis skelbia kontestą, kuTią- 
me galės dalyvauti įvairių tau
tų šeimos. Dovanos yra ski
riamos didžiausioms šeimoms.

Žinomas daiktas, kad daly
vauti konteste yra kviečiami 
ir lietuviai, tarp kurių pasitai
ko gana didokų šeimynų.

Siūlo $50 radybų
P-ia Carmel . Rėdelli pranešė 

policijai, kad ji pametusi ridi-, 
kiulį (paketbuką) su $50 pi
nigais ir keliais brangiais žie
dais. Radėjui ji siūlo penkias 
dešimtis; dolerjų pasilaikyti, o 
grąžinti tik žiedus, ir kitus 
daiktus.

Grąžinti radinį galima bet 
kuriai policijos stočiai.

Pasižymi ir lietuviai
šiomis dienomis pateko į 

belangę Vienas lietuvis, kuris, 
neišsiskyręs su pirmąja žmona, 
bandė apsivesti su4 kita. Vadi
nasi, norėjo papildyti dvipaty-

G. KARTANAS q • •x’m-t ■ . SavmmkasVU ėst 69th Street
Telelonąs HEMI^OCK

Chicago, Illinois

200 Tiktai. Bc- 
velnos ir ryon 
mo n Otone kau
tam medžiaga, 
turtingai egg- 
shell balta, be pa 
mušalo, vėsiems 
vasaros vakarams
2 Pc. Checked 
Jucdi ir Balti

SIUTAI
Trumpų žaketų 

styliaus, dailiai 
pasiūti, mieros— 
14 iki 20, verti 
$6.98 bet kur. 
Mail Order stako 
perviršiui ištuš
tinti, siutas,

${.49

Rengiasi rinkimams
. Lietuvių Demokratų Klubas 
jau pradėjo rengtis sunkiam 
darbui. Dalykas toks, kad ne
trukus bus renkamas miesto 
majoras ir kiti viršininkai.

Aiškus daiktas, kad klubas 
yra nusitaręs dėti visas pa
stangas, kad rinkimus laimėtų 
demokratai. Demokratų kandi
datas į majorus yra McWill- 
lams, kuris dabartiniu laiku 
eina apskrities inžinieriaus pa
reigas. -

McWilliams yra \ rimtas ir 
gabus žmogus. Kiek galima 
spręsti, - tarp ęlevelandiečių jįs 
turi nemažai prįtąrįmo.

Nešnaudžia, žinoma,. ir rę- 
publikonai. Lietuviai republiko- 
nąi įrgi pradedą bruzdėti, jie 
yra pasiryžę remti dabartinį 
majorą Bųrtoną.

Ąpįe rinkimų ‘ pasėkas vargu 
dabar kas; galimą tikrai pasa
kyti. Tačiau šiaip atrodo, kad 
demokratai turi daugiau šansų 
Rinkimus laimėti, negu repuH- 
likonai.. ■ j'

"“Si“'“1"
Valstijos revizija

’ • • • I > • «, * I ’

Teko patirti, kad į Lietuvių 
Piliečių Klubą buvo atsilankę 
valstijos revizoriai. Jie viską 
peržiurėjo ir surado, kad klio
kiąs yra vedamas pavyzdingai. 
Esą, kitų tautų panašiuose klu
buose tenką visokių netikslu
mų užtikti. \

Klubas dabartiniu laiku vi
sai gerai verčiasi. Rengia jis 
visokius pasilinksminimo vaka
rus ir sutraukia gana daug pu
blikos. Penktadieniais griežia 
šokių orkestras ir galima gau
ti žuvies. Be to, yra 'skiriamos 
ir dovanos.

ATSARGA NEBLOGAS 
DAIKTAS

Jonienės Pranukas iš karto 
sulaukė dviejų broliukų—dvy
nukų. Motina jam išeinančiam 
į mokyklą sako:

- Praauk, pasakyk, kad ry
toj neateisi — bus tavo dvie
jų broliukų krikštynos.

■ Ne, mama, aš tesakysiu, 
kad vieno.

— Kodėl? j
Antrąjį paliksiu atsargai, 

jei kada norėsiu neiti mokyk- 1 i

Maryte; o mano brolis 
glų liga serga!
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SUNSET DARŽE 
135th ir Archer Avė

Streikas
NILES, Ohio. — Niles Fire 

Brick kompanijos dirbtuvėje 
kilo streikas. Sustreikavo apie 
du šimtai darbininkų 
r. Iki šiol kompanij 
atsisako 
tartis. Vadinasi 
nenori

Vis ne iš prastųjų
Magdė giriasi draugėms: 

Mano hiotina Prancūzijoje bu
vus. > ‘

Janina: Mano tėvas vokiškai

Anklets, 10c vertės 2 por. 9c. 
Polo marškiniai, vyr Aki 29c 
Šilk Slips, didelės vertės 79c 
Miisi'n, 30 col. nebaltintas

10 yardų -.........    - 99c
Maudytis siutai, visi vilnon'a', 

panelėms ................. $1.49
Cukrus su kiekv. pirkiniu $2 

ar daugiau, 10 svarų . . 39c
KAVA, 3 svarai už 49c, ir vie 

mis ekstra svaras tik už 9c

“ŠEŠIS METUS 
■KANKINAUS SU ?

UZKIETeJIMI!”
“Per šešis metus aš kankinaus su 

Vidurių užkietėjimu, paskui ųuspren- 
jdžiau pamėginti ALL-BRAN. Aš 
valgau vieną sykį dienoje jau per 
keturius fhetuš ir, iš tikrųjų, tai 
pądątė savo darbą” — Mrs. Herman 
Eutrell,;905 W. Oak Avė,, Jonesboro,

Mokykloje
Mokiniai vėl iškrėtė kvailą 

šposą.
Mokytojas; “Užrašykite Jo

naitį, jis pasiliks po pamokų 
už naują kvailystę. t

Mediniai: “Jo visai nėra, jis 
serga!”

Mokytojas: “Tai nieko ne
reiškia. Jei jis butų buvęs, tai 
tikrai butų tai padaręs”.

Bijosi, kad vėl 
“nepasisektų” f

DIRVĄ, matyti, nusitarė šią 
vasarą pikniko įiebėturėti. Tur 
būt, atsirūgsta pereitos vasa
ros piknikąs, į kurį atvažia
vo tiek žmonių, k&d juos bu
vo galima į tfcis automobilius 
sutalpiųtL..

Po tokio didėlio “pasiseki
mo” Kaziukas, matyti, nebe
drįsta pikniko repgti.

Skaisčių spalvų ir baltos 
MIEROS iki 4 TIKTAI 

Tik HUtnokėklt regullarę kainų 
$1 už bile kurias Simlales fi’ol 
grupėj—VISOS YRA NAUJOS 
— ir mes parduosim jum ant
rų porų tos paėios grupės tik 
nž 9c. 1’nprastas dalykas, ar 
ne?

a Bandymai parodo kad Kellogg’s 
ALL-BRAN yra saugus ir įtakingas 
oaprastam vidurių užkietėjimui pa
taisyti.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny, ir švel
niai mankšto ir išvalo vidurius. Be- 
to, jis duoda B vitaminus žarnoms 
sustiprinti ir geležies kraujui.

Išvalgykite tik po du kupinu 
šaukštu kasdien su javiniais pieąe 
arba Smetonoje, arba pagal kokį 
nors receptą. Rimtesniam atsitiki
me tris kartus dienoje. Jus pa
arsite kad šis maistas yrą geriau 
ųegu vartoti pripratimą gaminančius 
Vaistus ar piliules. ALL-BRAN 
parsiduoda pas visus krautuvninkus, 
Kellogg in Battle Creek padarytas.1

H NORTH Glu*,11, UNE ®

lietu- 
pasi- 

prieš kiek

Sėkmingas piknikas
Liepos 18 d. teko užsukti į 

Šv. Jurgio parapijos pikniką. 
Diena pasitaikė labai graži, tad 
ir publikos privažiavo gana 
daug. Tai buvo vienas sėkmin
giausių piknikų. Suvažiavo įvai
rių pakraipų žmonės. Suvažia
vo jie ne tiek tam, kad butų 
norėję parapiją paremti, — 
juos pirmiausia sutraukė tikrai 
šaunus oras, o taip pat noras 
su savo pažįstamais pasimatyti.

Tačiau, kaip ten bebūtų, o 
vis dėlto reikia pripažinti tą 
faktą, jog šv. Jurgio parapija 
turi pusėtinai parapijonų i? pu
sėtinai pasekėjų.

Lietuviai pradeda smarkiau 
veikti politikoje

Juo tolyn, 
viai pradeda 
reikšti.. Kaip žinia 
laiko lietuviui Jonui' DeRighter 
(Deraičiui) pasisekė įsigauti 
Į valstijos legislaturą. Legisla- 
turos nariu jis jau liko išrink
tas antrą kartą. Per kai kurį 
laiką kitas lietuvis, adv. P. 
Chesnulis, ėjo prokuroro padė
jėjo pareigas. O štai dabar adv. 
Frank O’Bell-Obelienis yra1 pa
sirengęs kandidatuoti i miesto 
tarybą.

Adv. Obelienis yra dar visai 
jaunas vyras, bet jau spėjo sa
vo gabumais pa'sižymėti. Nėra 
mažiausios abejonės, kact jis ga
lėtų tarybininko pareigas tjek 
jau gerai eiti, kaip ir bet ku
ris kitatautis. Rinkimų metu 
vietos lietuviams reikėtų adv. 
Obelienį visais budais remti.

Petras Muliolis
Prieš kelias dienas turėjau 

progos susitikti su p. Petru Mu- 
lioliu, kuris iš lietuvių yra vie
natinis registruotas 
agentas.

P-as Muliolis yra 
velando gyventojas, 
dirbo viename banke, kur buvo 
skyriaus vedėjas. Biznio srity
je jis turi ilgų metų patyrimą. 
Kada valstija priėmė įstatymą, 
kad visi apdraudos agentai turi 
būti registruoti, tai Petras bu
vo vienas tarp pirmųjų, kuris 
gavo leidimą visoms apdraudos 
kompanijoms atstovauti.

Be to, p. Muliolis verčiasi ir 
namų bei nejudinamo turto par
davinėjimu. Pas jį galima rasti 
gerų bargenų. Apdraudžia jis 
namus nuo gaisro ir kitokių ne
laimių bei padaro legališkus do
kumentus. Savo tautiečiams jis 
tikrai tinkamai patarnauja.

P-as Muliolis per daugelį me
tų dalyvauja lietuvių judėjime. 
Kiekvieną kilnesnį darbą, kuris 
neša naudą lietuvių tautai, jis 
stengiasi paremti, 
metus jis ėjo L, K 
Sąjungos iždininko pareigas.

Dėl visuomeninio veikimo 
Petrui teko nemažai ir nuken
tėti bei visokių nesmagumu pa
kelti. Silpnesnės valios žmogus 
butų seniai į viską ranka nu
mojęs, bet p. Muliol s nė a iš 
tokių f jis gerai žino, kad tik to 
nepeikia, kuris nieko neveikia.

P-as MtHiolis turi užauginęs 
pavyzdingą šeimą. Reikalui 
esant, lietuviai neturėtų užmir
šti p. Muliolio. Juo labiau, kad 
jis visada sąžiningai ir tinka
mai patarnauja.
Inžin’erius sumanė kuii’gu 

tapti
1 jVienas jaunas vyrukas, ku

ria neseniai baigė inžinieriaus 
mokslą ir savo profesijoje tu-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
affentas užeis pas j"us su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

rėjo visai neblogą pasisekamą, 
sumanė kunigu tapti. Metęs sa
vo darbą, jis įstojo j seminari
ją. Nežinia, kas ja*m galvą ap
suko, kunigų lengvas ir beru- 
pestingas gyvenimas ar tikras 
pašaukimas ?

Bet kam čia svetima liga 
sirgti, — kas kaip išmano, taip 
save ir gano.

Naujas kavalierius
Laikraščiuose teko pastebėti, 

kad svečiai iš Lietuvos atvežė 
ordiną ir p. St. Gegužiui, buvu
siam SLA prezidentui.

Kodėl liko nutarta p. Gegu
žį “kavalieriaus” titulu apdo
vanoti, aš nieku gyvu negaliu 
suprasti. Atrodo, kad p. Gegu
žis prisiminta dėl to, kad jis 
Cle velando seime išsigando 
smarkių bobų ir išsižadėjo sa
vo demokratiškų principų.

Jei už tokius “nuopelnus” or
dinai dalinami, tai tenka pasa
kyti, jog tautiški medaliai ir 
ordinai visai atpigo.

Labai daug reikalaujama
Norėdamas visam svietui įtik

ti, nuo visų atliksi. Taip sako 
priežodis. Tačiau pas žmones 
vis dėlto yra ta silpnybė, kad 
jie iš įžymesnių žmonių reika
lauja ’ “įtikimo”. Ypač iš tų 
žmonių,’ kurie veikia politiko-

atnaujinkit savo linoleum
WITH
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NAUDOKITE jį ---------------
VAISTUS, kuriuos R A MT A 

bąrįjpino Milini I H 
_Jei Neveikia JUSM įjjį^

Nida Herb
Jiyr“ SUd^ygydymo

*apų. žolių, šaknų, sfeklų 
TURI GERĄ SKONI-KVAPĄ IR Vra 

kaina 50 CENTŲ Pakelis 
Klauskite pas šęvo vtiist&im stminką rtrba

Mes ieškom gerų, pastovių Džiunko Pedliorių, kurie nori susitarti su 
gaivia įstaiga, siūlančia geriausias kainas už visas popieros stako 
ryšis ir norinčia padaryt metam kontraktus, paremtus marketu, ir 

' imti popierą VISĄ LAIKĄ, nežiūrint aplinkybių.
KAINOS PEDLIORIAM:

Miašyta popiera ..................$ 6.00 tonui ir aukščiau
Laikraščiai ...................... . $ 7.00 tonui
Corrugated ......................... $10.00 tonui ”
Maišytos knygos ..................$13.00 tonui ”

Viršuj paduotos kainos ima veikti tuojau. Mes taipgi padedam sufi- 
nansuoti bizni kiekvienam norinčiam atidaryti junk shop ir picker 
shop. Mes apsaugosim pikerių šapas, norinčias tvarkyti pedliorius.

ĮRENGIMAI GREITAM. IŠKROVIMUI.

Thomas Papei4 Stock Co.
841 West 22nd Street

Tel. Seeley 7565

-____________

DURO-RAY-FLEEGE JIGGER
KAUTAI

Aktualės 
Vertės 
$2.89

TIKTAI

Mail Order Co
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John L. Lewis eina į politiką.
*. V

$ą.ęo
4.00

1.50

“Geięžipp JHqvq ranka at- 
steige bolševikišką tvarką pą- 

• čioje slaptojoje policijoje’S 
sako Mą§kvq§ “Pravda”. t- 
Ųaikrąš^is prįddrįą,. Hąd KP“ 

munistų .partija ir žyąįgyba 
bendromis jėgomis sĮipajkiįp 
“prįęšus”.

Lietuvos Naujienos

Per Indprtrtnės Organizacijos Konįitętą (C. Į. Q,) 
John Lf, Į^ewis paėmė sąvo kontrolėn Darbininkų JSĮę- 
partįnę Sąjungą (Labor’s Non-Pąrtįsąn Ųieągųe).

Ši Nepartinė Sąjungą yrą sudaryta iš įvairių (į^r- 
bįnįpkų upijų, kaip tai — apgliakąsjų unijos, Amaląą- 
mated CJoth. Workers, Internat. Ladjes Garment Wqr- 
kęrs ir k. Pereituose pręzįdepto sį sąjunga
rėnjė Ęoosęveltp kąpdidrtW i* jos pastan
gomis Ęppgevęrtąs Įąįnjėjo pet tpkįąjp rtiprtAIR republį- 
konų šteite, kaip PenpsylYanią.

Nepartinės Sąjungos skyrius New Yorlto valstijoje 
susidėjo su Darbo partija, kurią pernai metais įsteigė 
socialistai, atsimetusieji nuo Thomas’o partijos. Mano
ma, kąd New Yorko męyą rinkimuose Darbą pąrtįją ir 
Non-Pąrtiąąn Leągųe. re.nm La GĮuąfdįaT

Js WasbingtQJlo praųęšamą, ką4
partines Sąjungos pagelba atskelti pažangųjį elementą 
nuo demokratų ir republikonų partijų. Jeigu šitos jq 
pastangos bus sėkmingos, tąi sųsįdąryą pąųja stipri jė? 
ga politikoje.

i

Moteris Indijos kabinete
Galingoji Kongreso partiją Indijoje, po ilgų svyrą- 

vimų ir derybų su Britanįjųs vįce-kąrąlium, nutarė da
lyvauti Indijos vyriausybėje. Indijos Jungtinėse ;Provįų- 
cijose Kongreso pąrtiją turį daugumų atętoVų, tąigi jąi 
tenka sudaryti kabinetą.

Į pirmąjį ųjįnisterįų Habiųętą jį nominavo viepą 
moterį — p-ią Vidžįąį Ląkšm Pąpdit, ir gubernatorius 
ją patvirtinu.

Pirmas Indijos ministeris moteris yra Kongresą 
vada,BžawąWtel Kaip ir jos
brolis, ji yra advokatas. Ji seka ■-šventojo žmogaus^’ 
Gapdbi pedoųji^ todėl jį ątMža^jęi savo turto-

Tąigi matome, kad įr tolimoje Indijoje laimi demo
kratinė moterų lygybės idėja. Indijoje tai reiškia tikrą 
perversmą visuomenės gyvenime, nes moteris tenai nup 
sepų įąįkų byvu yyru vergė- Pąr tenai nėra pa
protys, kad vyrui mirus jo giminės sudegina ant laų|ę 
kartu su numirėlio kunu ir jo našlę.

......»>'. ..  »i'» ■»wrawwwwMwi|i ani>"j'ti»Ųmujj'uuuubji"'*"*

Apžvalga
MIRĖ CARL MINKLEY

Mįlwaukee’s apskričio ligoni
nėje pąirė, sulaukęs 70 ipetų 
amžiaus, Cayl Mįnkley. Jisąi 
būvy Wisconsinp < valstijos ir 
Milwaukee’s apskričio Socialįs- 
tų partijos sekretorius.

Mįnkley bųyo N. Thomąs’o 
sekėjąs. partijos konvekcijoje, 
kuri buvę susirinkusi Chicago- 
je per Velykas, jisai kai kurio
se sesijose pirmininkavo.

PRASIMANYMAS APIE DAR- 
BIECIŲ IR LIBERALŲ

Anglijos parlamento atsto
vas A. Ę. pąfąšė 
dono “Sųpday‘ Ųpąphįę”, Wd 
parbo pp^lijoą vądąs 
įauntes taryboj eT Herbert Mor- 
yison, ketinąs organizuoti ‘de-. 
mokratinę kpąlięįjųs partiją” 
kartų su Archįbald Sinclair’u

“Tai man naujiena”, pa
reiškė Herbert Morrįson. 
“Tur būt, Mr. Baxter buvo 
romantiškai pasitaikęs, kai 
jisai rase tą straipsnį.”

pryyrrjg*
NAUJAS SOVIETŲ

• “DIDVYRIS”

W?iTOifU) PO Stąlino žio
gus Sonetų Sąjuugąje šiandie 
yra Nikąląi Ježov, 41 metų am
žiaus vidaus reikalų komisaras. 
. Kaip vidaus reikalų minista- 
fis, jisai yra žvalgybos galvą'. 
Pipną šitą vietą turėjo Jagędą, 
kuris dąįar sėdi kalėjimo ir 
yra apšauktas sovietų spaudoje, 
“žųlįkų’\ “vagim”, “apgaviku”, 
“niekšu” ir t. t., ir t. t.

Ježovas vykina kruviną ko- 
munirtų partįjoą įp vaWw h- 
tai£ų» valymą nuo “trockistų”, 
“šnipų”, “kenkėjų” ir “fašizmo 
neirtu”- 4o pa^tau^oinią buvo 
Slrtaudyfl aštųonį Raudonosios 
^wjj03 gėralai ir daugelis 
aukštų komisarų įvairiose SSRS 
dalyse ir šimtai tūkstančių sų- 
a rėš t nota.

Ųž šituos “nuopelnus” visi 
sovietų laikraščiai liepos 18 d. 
kėlė Ježovą į padanges. Jisąi 
buvo apdovanotas Lenino Ordį- 
nu ii’ miestas Sulimov jo gar
bei buvo pąvądintas Ježov-Čėr- 
keąsk.

Jis turi mirti..
■ ' • • • 1 . . ‘ • C - I •. .. v V • • ’ .

(Musų specialaus bendračįąrbio Lietuvoje)

(Tęsinys)
Ji vis dėlto savo pasiryži

muose yra tvirta ir kieta, ir 
kąipo tekia turi žūti; ji turi 
mirti, nes kliudo palaidunuį gy-

Tame romane pripuolamąi 
yra išvesti ir kiti jaunosios kar
tos atstovai, bet jie savo paąi- 
iryžimuose, savo užsimojimuose, 
savo pąžiųrojni^ nėra aiškus, 

k w-
rumoję PetUYOje tąkiąįs da
bą? dąųgumoję yrą. Jįę nėra 
tokię ryžtingį, nes netyri tvir
tų, gerai ceįneątųotų į gyveni
mą pažiūrų. Ir juos monopolis
tinės idėjos yra paveikę ir jįe 
kaž kokie gyvenime, kaip ir ta
me rqmane yrą ;neąį$ki|s.

Taip, šis Jobo Marcinkevi
čiaus romanas atidengia tikro
jo Lietuvos gyyęnįmo skraistę 
ir parodo, koksai jis išrodo. Tięl 
sa, iš to romano ne visas Lie
tuvos gyvenimas trykšte trykš
ta, tai tik jo mažutėlis kampe
lis parodytas, bet tąsai kampe
lis rtųrpų nukrečia j? noromis 
nenoromis turi sušukti — kur 
gį Lietuva giną?

v . . . —Jis turt mirti!
kaip Hitlerio ir tą^, Kuris, rodos, turėtų 
parsidavėlis-šni-tej^ gauna tik šešis metus 

SUUkį^ cįąrbų kąlęjimo.
sovietų rašyto- Miršta ryžtinga nuskriausta v | _ i - i\/r* .U-    •

TM’ĘAČĘVSHIO Bb 
OGRAFIJĄ — TUPĖS 

FAKUTĄVOTI

“Ląį^ye” są pąsjtenkinįmu 
paduoda žinią iš Maskvos, kąd 
iš §QYietU IMfcrąšžių redakcijų 
šluojami virt “trockistai”. Kub 
jie dings,. netekę vietiį redąkci-. 
jose, brooklyniškis komunistų 
orgąnas nęsirupipą," nes jisąi, 
tur būt, mano, .kad jie gaus 
maistą ir butą iš valdžios —Į 
kalėjime.

Vienas įkliuvęs sovietų spau
dos šąląs tai JąunupĮių Lei-J 
dyklos <JirektortMs’ Apie jį 
“Laisvė” praneša:

“Sovįętįnė; spąąda srnerkįą 
Lęšinęrį, direl^toyįų Jaunuo
liu Leidykloj, kąd ją globoj 
bųyo leidžiama1 šĮąmštai’ Pa
sirodę, jog Lęšinęrį^ ištl^Uš 
metus dąrbąvpsi, rąsyda^ąą 
biografiją tyockist0 koman- 
dieriaus M. Tuchąčeyskįų 
(sovietų maršaĮų Mykolo Tu-1 
chąčevskjq. — “N.” Red.)y? 
kuris bįfžęlia iflėnęsį buvo 
sušaudytas, t 
Japonijos 
PM”
Tikra bėda

jams. Sumano kuris j ų parašy- Į mergelė. Miršta senis daktarąs, 
ti garsaus Soyįrtų Sąjungoje didis įdeąlįsfas tėvas! Taąaį 
žmogaus biografiją; nori pasir daktaras, kuris ne tik svajojo 
tarnąųtį ‘^roletąriąte tęvynęį’\ LįętųYą nęprįkląųspiųą i^vysi^s, 
iškeldamas aikštėn jp didelius Įbęt ir drt jos, kuveip, kevpjo 
žygius *• socializmo bddąypjime” pM. jauną kartą įš-

mukę, ją ant kojų pastatė įr 
davė jai nepriklausomą Lietu-

: '■ • ' :V- : '

Netenką profę-
spriaus’ kai^druS kitą^ didįs 
įdeąlįstąs profesorius, kųrįs sa
vo pasiryžimuose buvo taurus, 
bet sąvp jsitikiųimuo,se atkak
lus, bęt jau jąnnosįps kF^8 
stipriai palauktas,' nes tą jau
noji k^rt^ vieton dėkipgumo 
jam tik kartumus ^ejo.

Ųąktarą Į kapus lydį ątleis- 
tąs iš paFrtįgy profespę}^ ir 
dar keletą's; žmonių.

Tąi kuklios pakasynų^ į
I Ęet ne kuklus bųyp jo sų- 
naus teismas. TeisįąniPlip Pa_ 
rtųrėV susirinko d^jįg rtn^M- 
jĮPjj publiifis, nes įųvp tęisią- 
ma’s ’žyjpM? šių ė|i^ų ftsmup, 
kurįąm ateitis bnyp ųfiŲkpntą, 
kpris turėjo ta atęjtįmį įp kitų 
lįkirpu vąįruoti.

Paslydo. Tai Jis
pąslydp. Butų išsisukęs, nes 
teįsmę ne dau$ kf$ drjjkl prieš 
jį rodyti.

Jo žmona, KwWi MHvM buvp 
prisipažjųęs mer’
gėlę nužudęs, čia teisme kaž-

ką rtuujft -e- sakė ir kitas tei- 
siamojo vienlrtkis, <tps jauno
sios kartos atstovas, kažkaip 
teįgpe sąvptįškąį ląįkesį įr tie
sioginiai nesmerkė teisiamojo. 
Tik vieųą moterėlė, tikrą Prą’s- 
čiokėlė, ką žinojo, atvirai sa

ike. '
Pąt ąvarbįąųrtas liudytą jas 

šioj© byloje buvo tasai dakt 
ra's, teisiamojo tęvas. Jis pfis^- 
kė daugiau, negu tėvas gą’ėjp 
SĮ^yti, nes jįs UU¥P 4‘despis

^pmųės” — puyę dvarininkai, 
kapitalistai, kulokai, kunįgai, 
ęąro vąldlįos tarnautojai ir k- 
P be Unijos korteles negaĮmą 
gaųtį dąrbo valstybės. įmonėse.

Dabar tiems žmonėms gyve- 
nimąs Sovietų Sąjungoje pą- 
Įėngvęjo.

Profesinės sąjungos (unijos) 
soyįrtu Šalyje, žįnopią, nėra 
laisyps darbininkų pr^ąpizącį- 
M Jąsz galimą lygiritį su’ Arpe- 
rikos “kompąnįjų unijomis”, 
tik prof-sojuzai turi mažiau 
teisių. Amerikoje “kompanio
nas unijas” kontroliuoja1 tiktąi 
darbdaviai, o Rusijoje jas kon
troliuoją da ir valdžia. 

? , • v . >j, 4 < • ' "• * "kJ
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savo visuomeninėse pareigose 
už tėyo pareigas!

Ir senas tėvas, senas dakta
ras visuomenininkas šitos drą- 
mbs netesėjo. Įš trtsmo jį jo 
draugas, jau ątleistąs iš parei
gų profesorius parsivežė namą, 
bet jau negyvą, jis .toje pasku
tinėje kelionėje mirė. Mirė, bet 
tęsę jo. Ir šioje paskutinėje sa
vo gyvenimo valandoje jis pasi
liko visuomenei ištikimas, ėjo 
jos pareigas kaip tikras karys 
iki paskutinės savo gyvenimo 
valandos.

Bet jie miršta, o jaunosios 
kartus ątrtUVąį ęįną į kalėj i- 

Vieni j kalėjimą, o kiti

AUGA LIETUVIŠKO
JI KNYGA

Tik dvi leidyklos išleido 
¥50,000 tp-my kn^gų.

tėvas! Taąa

ąrbą kovoje, su pasaulio impė-’l 
rialistais. Bet nespėja jisai pa- 
haįgtį sayp raštą; kai žvalgyba 
paskelbia, kad tas jo garbina
mas ąsmųu ^‘pąrši(įavęlįs.’? įr 
“fašistų šnipas”!

Na- -tik’ rašytoją®
negauna ųz ^s^^ šunkų dĮarb^, 
bet dą užtraukia ąnt sąyęs įta- 
rimą? kad jisai ir pats eįąs.

' 1 -

LUPS metus laiko, kąį Leši- 
ųępįa pradėjo rašyti, inąr^aio 
Tųchaęevskio biogrąfiją, šio 
Raudonosios armijos generolo 
žyaįgždė skaisčiai žibėjo $9Yie- 
t| padangėje. Kąrąšylpjas ga
lėję. žinoti, kad maršalas pą'r 
v|F| “pasiutusiu šuninį?

“^DAVIKAI” APNIKO SOVIE
TŲ BANKUS ĮR FINANSŲ 

įstaigas

British United Pppss prapprj 
ša, kad sovietų pęilįęįją padą* 
re kratas pą$ įvairius bankų ir 
fipąųsįpįų įstaigų viyšipjnkus 
ir penki M ŪPO viešai apkal- 
tinti (veikiausia, ir suimti):

-^A- ?.•
Tauppmojo Banko galvą1,' ląį- 
kęs trockįstųs įr draugavęs 
su ‘supuvusiais elementais’./

“S. L. Gpldberg, Maskvos 
Valstybės Ęanko Provincijos

palą^s 
ryšįps ąp kąpįtąlis^ais 
jnįpėmįss ufeiTO’MPSfr

“Magdeeb, Totorių Respub
likos finansų komisaras, iš
eikvojęs yąlštybės pįųigus.
• “Nudga, Finansų Departą* 
mento viršininkas Qrdžoni- 
kid?e dirtrtktp» <žiwIh 
šąs--.

yjacį|jo. Kazokų Respub’i-
k°s YicHP.ro
‘žmonių prię,šą§’. ”

ĘET BUVUSIEMS DVARININ
KAMS, KAPITALISTAM^ IR 
KULOKAMS PALENGVĖJO

Anglijos “pxphąngę” prąnę- 
ša, kad soyietą Profesinių Są-. 
jungų cęntpa^ paskelbė, jcge: 
visi piliečiai, nežiūrint kokia 
jų buvo praeitis, gali dabar sto
ti į profesines sąjungas (uni
jas).

Iki šiol unijų nariais negale? 
jo būti įvairių rųšių “buvusieji

mą.
įsigyja dvarų centrus ir sų nu
teistųjų žmonomis kuria sau 
naują šeimpą židinį... ,

Jono Marcinkevičiaus roma
nas, tai prokuroro kalba Lietu
vos visuomenei. : • •

JIS TURI MIRTI!
Jonas Marcinkevičius ir tu

pėję, mirti, brt jis nemirė įr 
štai Lietuvą! rąšo gražių^ vei
kalus, kejįa aikštėn jos purvi
ną gyvenimą.

Ųąį Jr jįe nemirštą, bet Lie
tuvos visųpmepė turf tuos niek
šus sųdrą'ųsti, kąd jie nedrums
tų Lįetųvos gyvenimą, kad jįe 
pepiimzįptų jp£ istoriją, kad 
jie valstybės lėšomis nebūtų re
miami ir palaikomi. Lai jie.bū
na izoliuojami iš visuomenės 
gyvenimo. Lai jie būna izoliuo
jami kalėjimuose, jei jie tampa 
perdaug drastiški ir kiltiems 
rąmiai neduoda gyventi. Kulę- 
lesmejį į| jų Jai pajunta, kad 
vįsųpmw jaus smerkia įr 
^męrks ik j tpj, iki jie nepasuks 
savo gyvenimą kįtų kelių.

Ne tik fiziniai stipriems leis
ta gyvenimo gėrybėmis naudo
tis, ne tik pinigingiems privalu 
gyvenimu naudotis. Vieni ir ki
ti turi *Bb'ti talį sudrausti, kad 
kitų sąskaitoų neturėtų teisės 
sau gyvenime pasmaguriauti.

NQ1 Tie daktarai, tie profe
soriai idealistai, tikri gyveni
mo, gražaus gyvenimo kūrėjai 
neturį mirti!

Kas Jono Marcinkevičiaus ro
maną skaitys, tas tikrai nepą- 
sigailės ir daug naujo iš Lietu
vos gyvenimo patirs, ir arčiau 
šios dienos Lietuvą pažins.

JJQMO yTUĄNIENS.
(Galas) \

Per 19 neprikląųspmos Lie
tuvos metų musų knyga išau
go ir sustiprėjo. Tiesa, , buvo 
laikai ir netolimi, kada musų 
literatūros metinis tilpdavo tįk 
ką įsisteigusių kelių leidyklįų 
nedidelėse spintose. Tie laikąi 
jau praėjo, šiandien musų li
teratūros gyvenimo sąlygos 
pasikeitė. Pastaraisiais metais 
knygų derlius skaičiuojamas 
jau tūkstančiais tomų, štai dvi 
didžiausios knygų leidyklos — 
“Spaudos Fondas” ir “Sakalas” 
išleido 2,750,000 tomų knygų, 
neskaitant kelių leidyklų, kaįp 
^Dirvos”, <‘šv. Kazimero” ir 
kt.. išleistų kelių šimtų tūk
stančių tomų knygų, kuTios 
musų kultūriniame gyvenime 
suyaidino nemažą vaidmenį. 
Be abejo, didžiausias knygos 
kultūros srityje vaidmuo ten
ka tom dviem knygų leidyk
lom.

“Spaudos Fondas” per ,16 
metų išleido 1,750,000 tomų 
knygų, kurių vertė siekia per 
3 mil. litų. Vien 1936 m. išlei
do per 90 atskirų leidinių, ku
rių tiražas siekia 358,100 egz., 
o vertė apie Š00,000 litų, šie
met jau išleido apie 20 knygų, 
kurių tiražas sudaro apie 65,- 
000 tomų.

Kalbant apie “Spaudos Fon
do” knygų derlių, tenka pami
nėti musą kultūros paminklo— 
“Lietuviškosios Enciklopedi
jos” leidimą. Į tą didelį kul
tūros darbą “Spaudos Fondas” 
yra įdėjęs apie 1 mil. litų. Ma
tuojant enciklopediją beletris
tiniais tomais, išleisti enciklo
pedijos tomai sudaro per 150 
atskirų kpygų pavadinimą. 
Lig šiol jau išleisti 5 tomai 
“Lietuviškosios enciklopedijos”, 
tai yra trečia dalis visos en
ciklopedijos. Tuo budu vienas 
enciklopedijos tomas lęidėjui 
kainavo 193,400 litų, o vienas 
enciklopedijos sąsiu vinys 16,-

Visą “Lietuviškąją 
sudarys 15 to

temų tikimą- 
metų. Turiųt 
enciklopedijos 
•^Lietuviškąją

Išvyko Į “Amalga- 
meitų” Suvažiavimą

Samuel Levin, vecĮėjas Cbį- 
eago Joint Board, Amalgamat- 
ed Clothing Workers of Ame
rica, vakar išvyko New Yorkan 
į unijos čentralinip ekzekuty- 
vio komiteto posėdį. Levin at
stovaus 30,000 Chięagds orga
nizuotų siuvėjų. kasmet.

Knygai praskinti kelią pe
rnaša padėjo valstybinės ir at
skirų leidyklų literatūros pre
mijų skirimas. Tos premijoj 
ne tik garsina lietuviškosiof 
knygos vardą, kelia ja susido 
ipejimą, bet ir skatiną muši 
rąšytojų kūrybines jėgas.

Tų premijų teigiamą reikš 
mę rodo paskutinių metų iš 
leistos knygos, kurios tiek tu 
rinio, tiek išleidimo techniko! 
atžvilgiais yra gerokai pato 
bulėjusios. Knygai išsiplatint 
daug padeda ir viešųjų bibljo 
tekų steigimas. Tiesa, šio di 
delip kultūros darbo dar tikta 
pradžia, taigi didesnių vaisi, 
galima laukti ateityje.

Tsb.

PIRMA PAVOGĖ IR NUŽUP1 
BEKONĄ, Q PASKUI NUžL 
DĖ IR BEKONO SAVININK.

ŠIAULIAI. — Kretingos ai 
skr. Kurmaičių km. gyventoj 
Barbora Papeivięnė vieną nal 
tį pro miegus išgirdo kiaule 
žviegimą. Ji pažadino sav 
ipamį Kazį Steponaitį ir pr: 
šė eit pažiųrėt kiaulės. Step< 
naitis sugrįžęs pasakė, kad P; 
peivienės kiaulė mieganti, o 
gretimo tvartuko dingęs jo b 
koniukas. Steponaitis greit a 
sirengė ir išbėgo bekoniųl 
ieškoti. Sakėsi pranešiąs ap 
vagystę policijai, nes įtariu 
kas jo bekoniuką pavogė.

Steponaitis negrįžo, o po k 
lių valandų seniūnas prane 
Papeivienei, kad jos įnan 
Steponaitis rastas ant Akm 
nes kranto nužudytas. Net 
liese rasta paskerstas ir pali 
tas bekoniukas.
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Buvo įtartas to kaimo g 
ventojas Feliksas Mašickis, 
met. amžiaus. Mašickis- buv 
žiaurus žmogus, vagiliaudavę 
savo arklį ganydavęs po s\ 
timas pievas, kerštingas.

Tiesioginių įrodymų nebu*) 
bet Šiaulių apyg. teismas, rei 
damasis įvairiomis netiesioj 
nėmis aplinkybėmis, Mašic 
pripažino kaltų ir nubaudė 1 
są amžių kalėti.

Į20 lity, 
enciklopediją 
mų. Likusius 10 
si išleisti per 1Q 
kitų tautą ilgus 
leidimo metus,
Enciklopediją” turėsime, paly
gimus, per trumpą laiką.

Per pastaruosius 6■ metus 
“Spaudos Fondas” pardavė ųž 
3,720,000 litų knygų.

“Sakalas” per 12 savo veik
los mėty išleido Į mil. tomų 
knygų 1934 m. paskelbęs kny
gų platinimo vajų, išplatino 
apie 100,000 tomų knygų. Ar
ti to kiekio knygų išplatinta Įžanga veltui.

Korespondentas A. J. Ęutki

Naktinis
Piknikas

ĮJepps 81 d., Lietuvių Ja 
Uimo Kultūros ratelis renį 
ųaktinį pikniką puikiam SPi 
čip 1 darže, “Shady Tree Irų 
kuris ramiasi į vakarus n 
Wdlow Sprįpgs, priešais “( 
Henry” partą. .

Atvažiuokite į šį, iš po k 
ro Amerikon atvažiavusio ja 
nimo rengiami pikniką ir 
girskite jų dainas, šokius, e 
Gros geri Cicero griežik

įsO
■SS®

PEIPINGAS. — Įdomus vaizdas Pe’ipingo uoste, už kurį (taipgi .už gclžkeho centr: 
eiąą mušia'i tarp‘kinų ir japonų. Paskutinės žinios sako, kad kinams pasisekė pu< Iii 
spėkas sausumoje ir juroje atremti nuo mieste. Peipingas yra istorinė Kinijos sostine 
“rąktas” šiaurinės Kinijos kontrolei. (Acme Photo)

YicHP.ro
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Vėl Pasižymėjo
I

Rašo Dr. Airiją Sliupąitė

Rąšo Mądame X.

Motery Eigiu’a

jei moteris norį 
negali susivėlę-

Laukimas ir netį- 
baigiasi prą- 

Laikas yra svąr-

Švarą
Ęąšo

Ona B. Kubilienė.

Vasara metu Kai Karias 
tervs aKMiUiaai, Kad joms 
sunkų ir- nesmagu dėvėti Kor
setą, ir- tocįpį numeta įį i

yra gražiai su- 
nu- 
mo- 
ge- 

bųti

a

Daug yru kalbama ir rašo
ma apie moters grož|, apie jps 
pląųku^, veidą, bet, maną su? 
pratimu, yją žymiai permažąi 
rašoma įr kalbamą apie mo
ters abelną švarą. Grožio įątąL 
gos mUs mokina kaip plaukus 
švąriąi užlaikyti, kaip veidą 
nupųdruptj, ir taip toliau. Žj- 
nąmą, |ie dalykai yra mptereį 
reikalingi, nes, 
būti įdomi, ji 
si vaikščioti.

Jei plaukai
šukuoti, veidas švarus ir 
pudruotas neperdaug, tai 
teris paviršutiniai atrodo 
rai. Bet moterys neturi 
patenkiųtąs tįk vįen pąviršų-
tine švara, švąrį moteris prau
sia ir sąyo Kūną labai dažnai. 
Dąbąrtipiais ląikąis beveik 
kiekvienas butas turi vonią, 
taigi mieste kiekviena moteris 
turi prągą ne tik nusiprausti, 
bet ir voąią paimt) nors porą 
kartų j savaitę. Ypač vąsaros 
metu, moterys turėtų savo kū
ną švariai užlaikyti, nes vasa
rą yra dąug daugiau dulkių įr 
prakaito. Tekiu bud u vonia va? 
sąrąs mętų lošia svąrbįą rolę 
moters grožiui.

Dapg Kartų ąš, matau mote
ris, pasipuošusias švariomis ir 
gražiomis suknelėmis, o jų apa
tines drapanos, iflindusius iš 
po gražios suknelės, tai taip 

rpurvinos, kad net baisu-pažiū
rėti. Vąųos tokios moterys yra 
neėmusios per kelias savaites. 
Toks pasielgimas yra labai peik
tinas. Ir kaip tas atrodytų, jei 
sayo kambario grindis vidurį 
išplautųmei, “išpališuntųmei”, 
O pakraščius, ir kampus palik
tume! pilnus sąšlavų ir purvo. 
Ne koks reginys, ar ne?

Tad, prauskitės, bet, neuž
mirškite ir kūno. Dabartiniu 
laikų mums geros grožio įstai
gos pataria, jei norime būti 
grasios, švąrįos, ir viliojančios, 
vartoti kuo daugiausiai van
dens ir gęyo muilo savo kunui, 
o mažiausiai įvairių tepalu. 
Šios dienos gražuolės, ne tik 
ima vonią kasdieną, bet jos 
vartoja ir tam tikrą šepetį su 
kuriuo jos n u mazgoja savo vei
dą, ir kūną. Dabar moterų 
obalsis yra:. “Per švarą į gra? 

vžųoljų pasaulį”.
Taigi, moterėles, jei norite 

bųtį gražios, neskupėkitę šil
to vandens įr muilą savą kū
nui. Jei save švariai užlaiky
site, tai busite daug, daug gra
žesnės ir įdomesnės.

Mano Triskatikis 
Apie Tėvų Dieną

Pejskaičiau ir aš Tėvų Die
nos puslapį “N-se”, ir tai net 
du kart iŠ eilės, (ti’rbut už tąt, 
kad tik vienas puslapis buvo) 
o komikus tai nei nežinau kiek, 
kartų skaičiau ir juokiaus, koj 
beveik mano dusia kūno neap
leido.... Iš viso mato^ kad ko
mikai man geriausiai patiko,... 
Tik vieno dalyko, kol kas dar 
pesųpratau, būtent: kodčl vy
rai neisstengė savo puslapį pa? 
ruošt be moterų pagelbos? Jei? 
i kas nors tą paslaptį žino?

■ bukite mąlonųs man pra-

A Jono Agnieška,

Ma^ihuotį dąįg£^v j- uiįąus\ 
tięiau suges stikliiiej, kurioj 

kada nors buvo taukai.

MOTERĮ J ^kyriDS v>x>Mis\ssi(rios ;
| Maistas
s ' K

, Veda Dora Vilkie^
^.iiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiilitiiMliliiiii.'

Bukim

Jei Km nepapj'Mtfl pmw<1o 
veiflfy tai M tncj pastebi 

ir- Kreipiasi pas gytlyteją- Ne- 
tiKalps Hapfajimas K-Ęay spįn- 
dūlių arba kaitinimasis sąulėj, 
gali kūną taip nudeginti, kąd 
pu laikų išsivystys vėžis.

Spalvotos apgamos arba kąr* 
pos, kuriui Jemią vėžį, yra juų? 
Jos, mėlynos arba rudos — 
daug tamsesnės spalvos, negu 
sveiką oda. Bųtina, kad tokie 
ąpsireįškimąi Kūne butų gydy
tojo apžiūrėti. Gimimo ženk? 
|ai paprastai nėra pavojingi.

(Bus daugiau)

(Tęsinys) 
*■

Vėžys dažnai pasibaigia nę- 
laime dėl netikusių kaiminių 
patarimų.
kęs gydymas - 
gaištingai.
biąusias elementas vėžio gydy
me.

Šiais laikais niekas neprivą- 
lo mirti nuo odos vėžio, nes, 
laimei, odos vėžis iš anksto 
duoda apie ' save žinią ir ligą 
galima greitai pastebėti. Odos 
vėžis daugiausiai pasirodo tu
sę dalyse kūno, kurios nėra 
uždengtos rūbais, kaip galva, 
veidas, kaklas. Galimas daik
tas, kad jos yra jautresnės 
vėžiui dėl to, kad jos nųolati? 
mai susiduria sų erzinimu iš 
oro. Oda nusidėvi dieną iš die
nos. Tokios atidengtos kūno 
dalys yra dažnai sužeidžiamus, 
nudeginamos, nuplikinamos ar
ba dėl išorinio erzinimo daž
nai sutinsta, kas duoda dideįj 
palankumą vėžiui Vystytis.

Odos vėžys gali pasirodyti 
kaip žvynų šiukštųmąs arba 
kaip šašas, kuris nesugija, bet 
nukrinta ir vėl pasirodo. Odps 
vėžys gali atrodyti kaip dėme 
arba iškilimas arba ir tamsiai 
geltonos, rudos, mėlynos arba 
tamsiai raudonus spalvos ap? 
gama. Gali būti pavidale kąy-? 
pos., pūslikės arba naviko. Lj- 
gai pasirodžius, neatidėliojant 
reįkią kreiptis pas gydytoją. 

• ■ 1 1 < ■

Blogiau'sia vieta vėžiui pasi
rodyti yra akies vokas. Jei vil
kinama gydymus, tai vėžys tep 
greitai vystosi ir sunku pagel
bėt. Paprastai ligonis kreipįą? 
si pas gydytoją pervėlai.

Reikia saugotis nuo įvairiu 
odos erzinimų. Nešiojant aki? 
•irius reikią žiųyėti, kad rėmai 
neerzintų nosies ir kad akinįąi 
nebūtų permąži. Negalima 
skusti apgamas ant veido.

Nei viena gražuolė nemiršta 
nuo odos vėžio, todėl, kad to- tik gink Dieve ne vyrams, 
kios moterys laiko odą švariai* 
prižiūri, kad nebūtų per sausą^

Atsakymas 
P-niai “L Z.”

Jau dau*g savaičių prabėgo 
nųp (o, kajp p-ųįa “J. per 
Moterų Skyrių, teiravosi kaįp 
MPr. Jono” žmona išmokino 
savo vyrą indus plauti. Pir
miausiai, lęįskįt man pasigir
ti, kad neesu užvydi ir su kiek
vienu naujų patyrimu ar išra
dimu, noriai pasidalinu su ki
tomis. Tokį ilgą tylėjimų, leis
kite pateisinti, neturėjimu lai
ko,

pabar gavau atostogų* taigi 
atidėjau dieną ir sakau* para
šysiu. ‘ ;

Kaip jau mes vigos esame 
patyru ir žinome, vyrai 
kę visuomet tvirtinti, jo$ mo
terys ir tik m°tory^ oaą labąi 
užsispyrusjps. ■'fųįgi. ,ąš į ;ir nu
tariau išmėginti vyrų užsispy
rimą. Ir ką .jus maPOt aš Pa
tyriau? Gi kad vyrųj nū kiek 
nėra mažiau užsispyrę kaip 
moterys. Ko labįaųs juos ųuP 
ko nors drausk — tuo labinus 
jie užsispyrę darytį. Tąįp, bų*- 
vo ir su indais. Jeigu jus np- 
rite1, kad indai butų suplauti, 
tik pabandykit užginti, o pa
matysit kaip vyras kovos ųž 
indų pipyįmą.,.. Galite apie tai 
papasakoti ir kitoms moterims.

Sų pągąrbą, 
flr. Jono Agniešką.

GRAŽIOS. MARGOS PETELIŠKES

BUTTERFLY APPL.ICJUE pĄ-ĮTĘRN 1374
No. 1374 šias peteliškes galit iš,siūti ąnt ųšvą|kąlų\ stąlliesjų, 

paduš’kaRių ir t.t. ĮCur tik tinka. Vąrtp.kįt, PVgrgUS Š^kųs. 
minkit apie Lietuvos peteliškes ■— kokios jos margos ir grą- 
žios... Taip ir išsiųkit šias peteliškes

NAUJIENOS NEEDpECĘĄFT
1739 So. Halsted St., Chicago, UI .« • * Y

Čia idedu 1Q čen|u į| ^sįąsti rpan t^ivyzdi, No

Vardas ir pavąrdė,

A. A.Adresas ....4..... .... 135th ir Archer Avė

. -SEKMADIENY.
, UUGPJSUCĮO 8 1 $37

Dr. J. Baltrušaitienei, ląike 
Lietuvos Skautų sutiktuvių va
karienės, Pittsburghe, Pą.v lie
pos 18. dieną'119Š7, bųyo įteik
tas medalius nuo Lietuvos 
skautų už jos pasidarbavimą, 
o Pittshųrgho Įietųviąi įteikė 
jąi gėlių bukietą u? jos darba
vimosi PittsbU’rgho Įietuyiams.

Pr. J. Baltrušaitienė nęvien 
darb.ųojasi Pjttsb.ųrgho lietu
viams ■— ji dirbo ir dirbą dėl 
visų Amerikos lietuvių. Jos 
nuopelnai yra nesuskaitomi.... 

’jį yra nuolatinė šio puslapio 
bendradarbė, ir mes negalime 
susilaikyti nOpasakę, kad jeigu 
mes. turėtumėm progą rinkti 
Lietuvos prezidentą, tai ji bu
tų mu.su kandidate.

Baltinių 
Prižiūrėjimas

1 -rVj: -

, 1, Sulopyk,n kušink kas ,reikar 
liūgą. ‘;iK-

2, išimk, p’jėtmns, nup kavos, 
vaisių.

3. įtrink - mnbu tas vietas, 
kurios išrodortamsesnės ir dau
giau suterštos, i J .
• 4. Jm^rk baltus šmotus į 
drungną vandenį sų muilų ir 
laidyk pusę valandos. Muiluotą 
vandenį padąryji iš vieno, puo
duko sutrupinto muilo (soąp 
fląkes) įr 4/2 kvortos verdąn- 
čįq Vąndens; kaip muilas ištirps 
įpilk šį mišįnį į pusę kibiro 
drungno vandens. Margus daly-, 
kųs nereikia mirkyti.

5. Trink ant lentos ir plauk 
vandeny, ; kuriame sumerkei 
skalbinius... ;;i..

6. Virk baltus šmotus, margų 
nedėk katilan.

7. Išplauk viename, antrame 
šaltame vandeny ir ant galo į- 
dėk lazurkų (liąuid blue) ir iš- 
gręžk.

8. Reikalingus šmotus iškrak
molyk. ; ’> 1

9. Baltus•- šmotus pakabink
saulėtoj pusėj, o margus pavė
sy.4. . . ?(

10. Sukrapyk ir išskirstyk 
abrusėlius, šervetkas, marškas 
jr taip prašiai. Suvypiok tam
priai ir padėk į šalį pusei va
landos. Pąskui išprosyk. Patar? 
tmą.dąbotį, Kad Yšim butu 
gražiai ir lygiai sudėta, susor-l • 
tuota' ir pade a ant vietos.

Lengvus bątįstinius dalykus, 
šiifer LiMKas -teiįva 

įž‘ b^įsųsįos pusės. ‘
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Ar ir iųs persiskyreto sų 
savo, kpreetų? Jeigu taip, tai 
pastebėki KMp greit keletas 
svarų užauga kaip tik to.se vie
tose, kur jie bus mažiausia pa
geidaujami. Netingėkit, bet 
atydžiai tą šekit. Už savaitės- 
antros rezultatai bus aiškiai 
pastebiami ir jus supykus net 
ir negražų žodį ištarsite.... ir 
gailėsitės, kjad taip nekantri 
buvoti. Kai kurioms ir strėnos t 
pradės skaudėti ir nugara bus 
pavargus...  Ir abelnas nuovar
gis apims... įr darbą sunku bus 
užbaigti. Vienu žodžiu*, viskas 

I

I
GRAŽI Iš»IUI Silt Ni-.l.l-:

No. 4333 šją grąžią suknelę gęjit pasijut iš margą ?»b.ą įrodo chiffpn. Tft- 
kios sukneles JąVąr lybąi madoj. įkirptos mieros 14, 16, 1$, 2{), taipgi 
3.2, 88, 40, ir 42 ęę>Uu pęV krųtipę. ■ '

x\;orint gąutį vieną ar daų- 
Sįau virš nurodytu pavytfdšįų 
j>ri^<>tMp iškirpti paduotą MaĮt- 
Kplę splm |>ndw.l! pavyįįdž.io 
numerį ptižyniįti mierą įr aiš- 
kiai parašyti savą vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaiua 15, centų, pali- 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So, Halsted St., Chicago, III.

bus pę taip, kaip, kad pirmiau 
buvo......

Pat ką daryti, paklausite 
jų§? Kaip, reikia elgtis, kad tas 
pęąt§itiktu. Nugi, gerbiamio- 
sįps5 nusipirkit lengvą garsėtą, 
korsetą x padarytu iš lengvo, 
permatomo materielo au nia- 
žjjty ^kauly”.

Tiktos korsetus galit gauti 
Jpse bus 

jūsų figir- 
jusų nuo-

YiWP s krautuvėse, 
smagų ir nešilta ir 
ra pasiliks graži ir 
taika bus gera.

Niekuomet nereikia sidabri
nius daiktus plauti muiluotame 
vandenyj, nes panaikinsit • jų 
pirmutinį blizgėjimą. Paimkit 
minkšto zamšo, padažykit 
kreidos milteliuose ir nutrin-. 
kit. Jei turit pinigų, nusipir
kt tam tikrą mostį sidabrui 

’ šveisti.

>1 .'J u i 11 .?
>|ĄŲ.|ĮLMP8 pąttfgn Bępt.
1739 S. Hfiljjtęd ęhįęujęo, Uį

Čią $eUu 15\ cęĮitą ir grąšąH 

ąmųsti ųiąn No ........

..... ............. per krūtinį

(Vardąs ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Tflrtams—Keksams 
Pripildymai

štai keletas pripildymų tor
tams—keksams, kuriuos gali
te pavartoti, kai kepsite kek
sus. Tie pripildymai yra ska
nus ir nebrangus. Vienos pu
šies pripildymas nusibosta, to
dėl išsikirpkit ir pasilaikykit 
čia paduotus receptus kur pors 
parankioj vietoj, k^4 butų po 
ranka, reikalui priėjus.

ORANDžtŲ’ PRIPILDYMAS 

pąprąstąm “spąngę” kėRsųi,

5 šaukštai keksams miltų
1 puodukas cukraus
V2 puoduko orandžių sunkos 
Nutarkuokit 1 orandžio žie

vę
3 šaukštai citrinų sunkos 
Vi puoduko vandens
1 gerai išplaktas kiaušinis
2 šaukštai sviesto.
Viską sųmalšykįt, sųpilkit i 

dvigubą puodą ir virkit 10 mi
nučių. Nuolat maišyki!. Tegul 
atšala pirm negu vartosit.

'" •

CITRINŲ PRIPILDYMAS 

auksiniam arba baltam 
KūKsgb

1/3 puoduko miltų
% puoduko cukraus
1 puodukas karšto vandens

• Sunkos nuo 1 citrinos ir nu- 
tatkuokit žievę.

1 kiaušinis.
Šumaišykit miltus su cuk

rum, pripilkit vandens. Virkit 
dvigubame puode iki sutiršįės. 
Pridėkit citrinos sųplią, nųtar- 
kų’ota žievę, ir iąpląktą kiau
šinį. Gerai išmaišyki!, tęgųl 
ątšalą pirjn negu vartpsit.

AVIEČIŲ PĘIPĮLDYMAS 
baltam keksui.

1 puodukas šviežių aviečių
1 kiaušinio bąltimąs
1 puodukas labai smulkaus 

cukraus.
SųJėkįt avietes, nęįšpląktue 

kiaušinio baltymus ir ęnkrų į 
bliųdą ir plakit pakol mišinys 
pasidąyys ląbai tirštas. Varto
ki! elęktrikinį prietaisą, jeigu 
tokį turite.

STRAWBERRY ■ PRIPILDY
MAS baltam arba “Angel 

Fąę<d’? kėgsui.
1 puodukas tirštos saldžioj 

grietinės dėl išplakime
1 kiaušinio baltimas
L/B puoduko cųkrąus

’/2 puoduko sutrintų strąw- 
b'-ry

1 a: b?tinį šaukštuką vanili- 
. ’os ekstrakto.

Išpląkit grietinę. Pridėkit 
išplaktą kiaušinio bąltimą. 
Paskui pridėkit. strawber.ry ir 
cukrų. Necįękit viąkft kartu, 
bęt RQ trUIJUtb P įpil
kit vanipjos ekstraktą.

į ■„ ,‘4 j./' «

Savaitę
? j ; ’ • 1 r‘

Taupius • šeimininkės nusi
pirkę visakįa ve^ieuą^ kaip tai 
puų petuku, breąst veal ir rib 
eiklią. TaiP<i nebrangiai gali
ma bųa m-ripirkti visokios Mi
šias <ipirv įąu rengtą’vaj- 
gyipui mėsą. Dabar, kaip žipo- 
te; piknikų laikas, 
jau prirengtą mėsą ir- tiekos 

'sutaupys bereikalingų ¥>|wai 
laiką.Miestas ir valstija ...............................................................................  uiti......... u

»

mu.su
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Ketvirtadienis, liep. 29, ’37

Diena Iš Dienos
+ • . '■ _ . I

Ciceriete Michigane
CICERO. — Ciceriete Mrs. 

A. Tumavich atostogauja Three 
Oaks, Mich., p. Grinevichienės 
ūkyje, nuo liepos 17 d. Praei
tą savaitę ten buvo nuvykusi 
mamytę aplankyti duktė Ele
na ir U žentas, vaistininkas J. 
Chesta.

Parvažiavę aiškino, kad ma
mytė yra patenkinta ir nėra 
nusistačiusi kaip ilgai atosto
gaus. Šią savaitę ten rengiasi 
nuvykti sūnūs advokatas ir Ci- ' 
cero mokyklų tarybos narys, 
Norbertas Tumavich. Namiškiai 
velija savo mamytei ir šeimi
ninkei atostogauti taip ilgai, 
kaip jai patinka. —Artimas.

& * Tfc

Klaidos 
Atitaisymas

Liepos 21 d. “Naujienose” 
(Nr. 170) įvyko neiYialoni klai- / 
da. Buvo rašyta, kad Walter 
Yanulevičius-YanuI, 5758 West 
65th Street, atostogauja Wis- 
consine, o grįžęs namo paleis 
atostogoms savo žmoną, p. Ma
rijoną Yanulevičienę.

Tikrenybėje turėjo būti pasa
kyta, kad jis paleis atostogoms 
ne žmoną, bet motiną, Marijoną 
Yanulevičienę. —Senas Petras.

* * &

NE APGAVIKAS, BET ŠUNŲ MĖGĖJAS. — Chicagos 
kriminaliame teisme eina įdėmi byla iškelta “ambulansų 
vaikytoja'ms”. Tarp teisiamųjų yra adv. Murphy O. Tate 
(dešinėj), kuris kaltinamas užvedimu kelių bylų prieš ap- 

, draudos bendroves, reikalaudamas pinigų už fiktyvius su
žeidimus. Tate vakar liudijo teisme, kad jis bylų neužve- 
dė. Jis nėra “a'mbulansų vaikytojas”, bet didelis šunų mė
gėjas. Tuo laiku, kai bylos buvo užvestos, jis dalyvavo šu
nų parodoje, kur turėjo išstatęs ir savo buldogą.

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms
(Chicagoje)

Clarence Gauger, 24,
gareli Zigadlo, 23

Jiames Polis, 26,
Sauiidets, 26.

Užvedė Perskirų 
Bylas

su

su

Mar

Bess

paskui uždavė po porciją deg
tines ir medaus. Paukščiukai 

;kaip matant atgijo ir šiandien 
linksmai šokinėja žvėryno nar
veliuose, kartu su kitais paukš
čiais.

May Kucaba prieš Joseph Ku- 
caba

Mįchalina Mikulanis prieš Ka- 
zimer Mikulanis.

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.

Leonas Roofing’ Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

Iš Rytų Grįžo 
šeštokai ir Danisevičiai

ROSELAND. — Liepos 19 
d. iš rytinių valstijų sugrįžo 
pp. F. ir K. šeštokai, 127 W. 
lllth street, alinės savininkai, 
ir bridgeportiečiai pp. L. A. 
Danisevičiai (p. Danisevičia — 
siuvėjas). Jie praleido apie po
rą savaičių atostogaudami ir 
važinėdami po rytines valsti
jas ir lankydami draugus ir 
pažįstamus. Jie viešėjo • JN.evv 
Yorke, Brooklyne, Baltimore, 
Md., Pittsburghe, Pa., ir Por- 
tage, Pa., Seno Petro tėviškė
je.

Chicagiečiai visur turėjo 
“good time”. Pasimatė su gi
minėmis ir draugais, kurių ne
buvo matę per daug metų. Ry
tiečiai nesigailėjo vaišių pp. 
Šeštokams ir Danisevičiams, 
kurie yra už viską labai nuo
širdžiai dėkingi. —Senas Petras 

* * *
Onų Varduvių 
“Vinčiavonės,x

Seno Petro pažinties Onos, 
rodos visos, turėjo gerus laikus 
savo varduvių dieną, nes Onos 
nėra užmirštos tarp šventųjų.

Atsimenu, kad Suvalkijoje, 
Alvyte, per šventos Onos atlai
dus suvažiuodavo visi mozūrai, 
dzūkai, zanavykai, laukininkai, 
kapsai ir sakutnaganai.

Suvažiuodavo 'turtingi dvar
poniai, ūkininkai, jų tarnai ir 
tarnaitės, elgetos, ir apielinkes 
miestelių ir bažnytkiemių viso-

Kiek Senam Petrui teko pa
tinti, tai šios jo pažinties Onos 
susilaukė varduvių “vinčiavo- 
nių”.

Onia* Petrauskienė, 1750 So. 
Union avenue. Keturi bukietai 
gėlių stovi už baro tarp bute
lių “Grand Dad” ir “Seven 
-Stars”, paliudydami, kad Onų 
diena jai buvo laiminga ir ma
loni diena;

Ona Pečkaitienė, 733 W. 18 
street, tik neseniai atidarė ta
verną, bet draugai ją tuoj su
rado ir Onų proga' suvažiavo 
varduves šauniai atšvęsti.

Visą buri svečių, lietuvių ir 
svetimtaučių susilaukė jauna 
panelė Onutė Kiaudas, kurios 
tėveliai užlaiko biznį ties 6101 
S. State street;

Ona Dambrauskienė, 817 W. 
34th street, negavo miegoti iki 
ankstyvo ryto, kai giminės ir 
draugai suvažiavo į jos taver
ną švęsti Onų dieną.

Ona Radvilienė, 6108 South 
State, neturi taverno, o mais
to krautuvę, bet tas nesulaikė 
svečių nuo surengimo savinin
kei varduvių vaišių.

Daug jaunimo Onų dieną su
sirinko pp. Slotkų alinėje, 901 
W. 35th street, “pavinčiaVoti” 
jų dukrelę Onutę Slotkus. Tai 
buvo didelės vaišės, nes ryto
jaus dieną p. Uršulė Slotkieuė 
turėjo sumokėti didelę sąskaitą 
už alų “dealeriui” p. Norkui.

Daug jaunimo varduvių die-

simenū arba nežinau apie vai
šes, todėl apie jas nerašau.

kie karabelninkai pardavinė'i 
visokius mažmožius ir suveni- 
rus. Alvytas per šventos Onos 
atlaidus atrodydavo kaip Chica- 
gos Maxwell gatvė šventadie
niais.

ną susilaukė ir k:’<ta jauna pa
nelė Onutė Pečiuliunas, 8646.. 
Vincennes avenue. Jos mamytė 
buvo labai bizi savo taverne 
pildama stikluosna baVarską ir 
“7Uo”, '

Kai kurių Onų adresų neat-

Iš visko atrodo, kad Ona yra 
labai geras vardas, kuris, kaip 
liudija vaišių vaišės, kartą į 
metus duoda Onoms progos su- 
rokuoti kiek gerų draugų jos 
turi. —Senas Petras.

* * *
Vardadienio
Puota

■ • • , . j’- i U 06'^ /'■ •.
Liepos 25 d. pas p-ią Ohą- 

Venckienę, 5101 S. Union avė., 
įvyko šauni vardadienio puota 
— buvo net šešios Onos. Puo
toj dalyvavo duktė panelė Ona 
Venckaitė, gyv. 2555 W. 47 g., 
grožio salono savininkė, pp. 
Rakauskai, gyv. 4133 S. Sacra- 
mento g., ir sūnus pp. J. Venc- 
kai, 651 W. 51 g., pp. Lecknie- 
riai, 9358 Vernon avė., rose- 
lalidiškiai pp. žukauskiai, pp. 
Bartkai 4625 S. Marshfield av., 
pp., Lukošįai iš Marąuette Par
ko, pp. Dečai iš Brighton Par
ko, p-ia O. Yuknienė, gyv. 7608 
Mai’ųuette avė., ir daug kitų, 
kurių pavardžių nepavyko pa
tirti.

P-ios Venckienės mamytė tu
ri ūkį Rhinelander, Wis., už tai 
ir gardžių sūrių buvę apsčiai, 
o be to, šokių ir dainų.

Ten buvusi.
, 

Išvažiavo atostogų pp. 
Meškauskiai į Michigan

Sekmadienį išvažiavo į Law- 
rence, Mich., pp. Meškauskiai, 
gyv. 2812 W. 63 g. Su jais kar
tu išvyko ir p. C. PetersOn, 
gyv. 8431 S. Seeley avė. Ten 
jie tikisi atostogas ramiai pra
leisti. Linkiu geriausių pasek
mių. —A. Yuknienė.

Moteriški balti kau
tai tik už $1.09 

f ■■ - _ - - - • -1 ■ - •

Ir vėl Chicago Mąil Order 
Bargain Outlet, 511 South' 
Paulina street, kampas Harri-! 
son, pralenkia Visus bargenų 
centrus Chicago j, išdėstyda
mas pardavimiri perviršį stako, 
susidarančio iš moteriškų bai
tų sportiškų kautų, stebėtino- 
mis kainomis po $1.09 kiek
vienam.

šie kautai ankstyvoj sezono 
daly, kai darbas ir materiolas 
buvo daug pigesni, pardavinė
ta' kaip žymus bargenai po 
$2.0Q. Ir turėkit omenėj .fak
tą, kad ši $2.00 kaina buvo 
tikra jų vertė. Dabar tačiau, 
kai jų kaina tapo padaryta po 
$1.09, tai Chicągo Mail Order 
jaučiasi turįs pilną teisę va
dinti šį išpardavimą DIDŽIAU- 
BIŪ KAUTŲ IŠPARDAVIMU 
CIIICAGOJ.

Nors Chicago Mail Order 
turi nemažą šių kautų staką, 
bet yra patartina bargenų ieš
kotojoms atsilankyti anksti ir 
rasti juo, pilnesnį pasirinkimą. 
Krautuvės durys, kaip papra
stai, atsidarys lygiai 9:30 Va
landą ryto, rjfhbfe

.............. ■ W " 'ilUF.".' l'"»' "•

Degtinė “Ffikėle 
Iš Numirusių”

■ ■ a - «
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Brookfield žvėrynas gavo iš 
Pietų Amerikos šiuntinį paukš
čių. Tarp jų buvo trys mažy
čiai kalibriai (huinming birds). 
Iš visko atrodė,! kąd jie yra ne
gyvi. Gulėjo ant narvelių grin
dų, ištiesę kojas į viršų ir vi
sai nejudėjo.

Paukščių ekspertas žvėryne,į 
Dr. Edward Bean juos atgai
vino, — su degtine. Pirmiau- 
siąi numaudęs paukščiukus 
drungname vandenyje, dakta
ras kvėpavo į jų snapus, o

Kurios Yra

Pavargusios 
—Nusilpusios 
— Nerviškos

Jeigu jaučiatės prastai daugumą 
laiko. Jeigu esat nerviškos... pa
vargusios... neturit apetito... ne
miegat... neramios... leiskit mum 
duot šį patarimą—pabandykit kar
toną MALVAZ musų rizikon. Už- 
sisakykit tuzino ar dviejų tuziifų 
kartoną šiandien... gerkit jį regu
liariai per keletą dienų... tada, 
jei neįsitikinsit, kad MALVAZ da
ro jum daug gero, mes siuntinį 
pasiimsim ir jūsų pinigus sugrą- 
žinsim. Jus turit būt pilnai paten
kintos, ir mes tikim, kad busit, 
štai kodėl mes drąsiai duodam šį 
pasiūlymą.
MALVAZ yra stimuliuojąs, — su
stiprinąs — gaivinąs maistas-gė- 
rimas išvirtas iš parinktiniausių 
sveikų grudų. Jis verdama tiks
liausiose temperatūros sąlygose ir 
todėl išlaiko visas sveikų grudų 
vertybes. Jis stimuliuoja apetitą 
didindamas svorį daugumoj atve
jų. Moterys menkomis krūtinėmis 
ras MALVAZ didele pagalba. Dak
tarai dažnai rekimenduoja maiti
nantį maistą-gėrimą, 
MALVAZ, - - ‘

koks yra 
laukiančiom ir jaunom 

motinom tikslu pa
gelbėt sudaryt tur
tingą, gausų šaltin 
Motinos pieno.

Pastebėkite pačios 
MALVAZ verte. 
Paimkit kartoną 
šiandien.

k Tel. Canal 6500 1

24 Būt. Kart. $2.75 
(50 c, už tuščius)

12 Būt. Kart. $1.40 
(25c. Už tuščius)

Malvaz Daro
Monarch Beer 

Aludariai

/ineudha Ga.
St. .PUchc 6500

PELNINGA
• 1 ■ •

PROGA—
Mes turim vietą musų Sales 

Departamente aukštos kokybes 
vyrui su gabumais, kurs turi pla- Į
čią pažintį savo susiedijoj ir yra 
gerai vertinamas, pardavinėt sta- 
kus ir bondsus. Alga ir komisas 
tinkamam žmogui. Prašom kreip
tis asmeniškai arbą laišku.

Suite 1722, Bankers Building, 
105 West Adams St., Chicago.

WEBBėR-SIMPSON
& C0MPANY

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

No.

No.

68— DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 7KČ 
puslapių knyga .... ■ **
69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
lapių knyga ..........

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo
kanti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 l%n<£ 
pusi, knyga ....... UU

/

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyj f galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiloŠit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- OCČ 
rai ir 5 moterys ....“**

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

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

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

Užsisakydami prisiųskite mo
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

MOTERYS...
Jau galite gauti naują., padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
(. • , ■ Ij • . « ■

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted StCHICAGO, ILL.

■ I !■■■!■■ ■ I ■ ...irW I—. ................ „ , ..................... ..... ■ ■■■■.
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APDRAODA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICIŲ 
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 (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šiu apdraudas.

‘ 4-

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — C0AL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakyki t anglis dabar! 

i >
Pristatom bile kur Chicagoje.

> !> j; ' '• ’ ‘ , e •
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

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

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

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES , 
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

$12
$50
$20

$1

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

120 W. «3rd ST ‘ 
fo| ENG. 5883-5840

• RĘSTA UR ANT Al

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavėrn
Mano užeigoje visados randasi ge- • 
ros rųšies degtinės, Gąrden City 
alus, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
B2nd and JCeaa Avenue
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Iš KOLONIJŲ REN
GIASI ATVYKTI 
DAUG SVĘCIŲ Į 

“NAUJIENŲ”
PIKNIKĄ

Jau iš kelių kolonijų gautą 
pranešimai, kad . į “Naujienų” 
pikniką rengiasi atvykti bū
riai lietuvių.

štai iš Kenosha rašo seni 
naujieniečiai, kad jie šį kartą 
turčs dar didesnę atstovybę 
“Naujienų” piknike, negu ka
da nors. Jie patys rengiasi at
važiuoti, o taip pat atsiyežti 
savo draugus ir pažįstamus.

Kitos kolonijos, kurios yra 
arčiau Chicagos, be abejo, ne
apsileis. Daugeliui, manau, bus 
smagu susitikti žinomus Gary 
vepcčjus, kaip antai pp. Gra- 
key, Steponaitį ir kitus.

Waukegan, Indiana Haębor 
ir kitos kolonijos be atstovy
bes, žinoma, neapsieis.

Todėl šiame piknike, reikia 
manyti, bus progos ne tik re
tai matomus chicagiečius pa
matyti, bet ir susitikti su* vei
kėjais iš kolonijų.

Kaip jau žinote, šiame pik-? 
nike bus išdalinta labai daug 
dovanų. Tad bus progos ne tik’ 
laikas labai linksmai praleisti, 
bet kai kuriems ir labai pasi
džiaugt;, kai jie dovanas gaus.

!• - N.

Įdomus “Sėdėjimo 
Streikas” Kankakee 
Barzdaskutyklose

Kankakee, Illinois organizuo
ti barzdaskučiai vakar sugalvo
jo ir pradėjo vykinti savotišką 
“sėdėjimo” streiką suorganiza
vimui neorganizuotų barzdasky- 
tyklų.

Apsimetę klientais, jie vakar 
suėjo j neorganizuotas skutyk- 
las, atsisėdo į kėdes ir atsisa
kė jas apleįsti.

Organizuoti barzdaskučiai la
biausiai protestuoja prieš ne
organizuotų įstaigų praktikuo
jamą kainų kapojimą. Organi
zuotose skutyklose plauku nu- 
kirpimas kainuoja 50 centų, nu- 
skutimas — 25, bet ncoiagni- 
zuotosios įstaigos klientų p!au- 
.kus ir barzdas sntvn'i’ko 
daug mažesnę kainą.

Kaip streikas pasibaigs neži
nia, bet ųnijistaį savo kpmpeti- 
įtorių kėdėse tebesėdi. Maistu 
juos aprūpina šeimynos.

Bridgeportietis 
Vos Nenumirė 
Bedirbdamas Garaže
Ąpsvąigo ntp karščių ir flųjy

Tik po didelio vargo Evapge- 
lieąl ligonines daktarams pasi
sekė atgaivįpti sąmonės nete
kusį Bridgeportp lietuvį, Anta
ną Mielinį, nuo 3|04 S. Ųnįop 
avenue.

Mielinis yra 49 metų apižiąųs 
ir tarnauja viename vijprąiįps- 
čio dangoraižyje už eleyęitęrhj 
operatorių. z

Gr žęs namo iš dąrboT jis nu
ėjo Ųąiąžan taisyti savo auto
mobilį. Bedirbdamas prikvėpa- 
vo nuodingų dujų. Prie to pri
sidėjęs karštis taip paveikė 
Mielinį, kad jis apsyąigo. Jis 
išgulėjo gažare beveik valandą 
laiko pirm negu giminės jį ten 
užtiko.

• ■. • J . ;

Apdegė Penki 
Ugniagesiai

Penki Dės Plaines priemieš- 
čio ugniagesiai buvo sužeisti, 
du sunkiai, kaip sprogo gązo- 
Jinąs, naudojamas ištirpinimui 
asfalto gatvių išliejimui.

Sunkiai apdegė ugniagesių 
viršininkas Walter Ęaųgerhai^ 
šen, ir Henry Wolf, eilinis ug
niagesys.

BE ŽMOGAUS PAGALBOS. — Pavyzdys ūkio mašinos, naudojamos Amerikos ūkiuose. 
Mašina atlieka, be žmogaus pagalbos, visą derliaus rinkimo darbą, nuo javų nupiovimo 
iki sųpylimp grudų į maišus. Viskam užtenka vienus operacijos. . '

Iškilmingai Palaido- Apiplėšė
Marąuette Parko 
Grožio Salioną

1 ...... !■■!. ........\.......... ............................

Išvyksta Į Pacifiko 
Vandenyno 
Pakraščius

.. ■’ ...C v

iš Uždarė savininkę spintoje
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Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYŠTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame bieties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRlDGEPOąT ROOFING CO.
8216 So. Halsted Street

Help Wanted—Female

PATYRUSI MERGINA; jaunesnė 
caip 40; mvliųti yąikusj nąmų dar
bas; paprastas virimas; nėra skalbi
mo; savas kambarys; $10.00.

Dorchegter 9520.

Real Estate For Sale
2 ffftPĘĮ’fey* Pardavimui

Furnished Rooms

REIKALINGA MERGINA dirbti 
tąve;ną prie lupčįaus. Dėl mokes

nes sutiksime. Atsišaukite greitai. 
......... 2458 S. Kedzie Avė.’

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
ną apįe 3 metai. Pilna kaina $8,500. 
^ėngvąis iSmokėjimals. Taipgi kitų 
jargenų.

WięKBVICE and CO.
$816 §0. Węgtern Avęnųe 

Hemlock 0800.

For Reni
RENDON TAVERN, pilnai įreng

tas, pigiai, 9348 Cottage Grove Avė. 
Namas ans pardavimo, 2 krautu
vės, du flatai, kampinis muro namas. 
Kreipkjtės telefonų Regent 5036, arbą 
1036 E. 93rd St

RENDON 3 kambariai, naujai de
koruoti. Renda $13.00. Savininkas 
ant antrų lubų. 3121 S. Morgan St.

Help Wanted—Female
Darbininkių f eiki a

MERGINA arba moteris; švari; a 
beinąs namų darbas ir virimas; išeit 
$8; Sheldyake 0041.
—'— ---t ---- t----- r*

PATYRUSĮ mergina; abelpąs na
mų darbas; 2 vaikai; nėra skalbimo; 
$8-ĮQ; savas kambarys;

Ęelmont 1514

MERQINA; 20-45; abelnas nąmų 
darbas; savas kambarys ir maudynė; 
88; Ljųpoln pfi88.

MERGINA; natyrusi; 5 kambariai; 
pasilikti; vaikąs; $12; ĘDGEWĄTER 
BĘACH APĄĘTMENTS; Lo'ųgbeach 
8500, apartment 917.

Help Wanted—Male-Female

YRA DARBŲ; vyram1 ir mote
rim ; koteliuose, restoranųosp, z insti
tucijose; cooks, pantry, houseman, 
cleaųers ir kiti. Modem Hotel Bu- 
reaų, 379 North State St

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

Tel, ROULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus įr auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus, krei- 
pkites •

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

Help Wąpted—Malę
Darbininkų Reikia

tas Burnsid iet is 
Boles. Saplis

“Tikinčiųjų” įspūdžiai 
laidotuvių

BURNSIDE. — Pereitą sa
vaitę (liepos 21) Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse buvo palaido
tas Boleslovas Sa'plįs. Kūną nu
leidžiant į kapą ir prieš laido
tuves koplyčioje drg. V. B. 
Ambrose pasakė po laba; gražią 
kalbą. Važiuojant iš kapinių 
ir karščiau si katalikai sakė, kad' 
jis daug teisybės pasakė.

Velionis Boleslovas Saplis pasakoja,

Du jauni plėšikai, vienas 
maskuotas* ubu ginkluoti, už
vakar vėjai vakare . apipĮėšė 
Marąuętfę Beauty Shop, kuri 
randasi aptram aukšte, ties 
2555 Węsf 69tb §treet. Jstąįga 
yra yirė Ąntapo G. Kartano 
vaistinės.

SaHono savininke M. -Laskp 
kad užpuoliką! pir- 

priklausė prie SLA 63 kuopoj Į miausiai išėmė visus pinigus įš 
r>-----k.._- —--'jos kišenių, bet ją;s nepasiten

kindami, pradėjo grumpti re
volveriais ir reikalauti daugiau. 
Iš spintų, etc., susirinkę dau
giau pinigų, jie uždarė •moteriu
kę spintoje ir pabėgo, Apipu
simo metu jį buvo vįenui vie- 
pa. . ' . '

■ ' ° , .*»W. ’.Ų ■’ • ; t ’

A. G. Kartanas mate kelis 
jąunuolius įsėdant į sulužusį 
Fordą ir nuvažiuojapt Rock- 
wejl gatve, bet nėra žinios ar 
tai buvo plėšikai ar ne.

Šiandien traukiniu į Pacifi
ko vandenyno ‘pakraščius išva
žiuoja chicagie&ąi p. Ona' Ęi- 
rantienė ir sūnūs Edgar.

Jįe žada prikisti vakaruose 
apie tris savąiįęs ląlkp. Edgar 
Frantas, gabus daįlinĮpkas, yra 
ypatingą; spinteręsųotąs tų 
kraštų gamta ir ręgįpįąis. ža
dą aplankyti Sęatitję, Tacoma, 
Washington ya'Įstijpj; Pęrtland, 
Oregon ir Iptas vietas. ĘancĮys 
susipažinti ir su tų kolppijų 4ię-, 
tuvių gyvenimu.;

Personai

REIKALINGAS JAUNAS LIETU
VIS, Iš iki 30 metų, gerai atrodąs, 
inteligentiškas į retail krautuvę.

Baigęs aukštesniąja mokyklą- 
Gera proga prasisiekti pirmyn.

CAPITOL EMPLOYMENT SERVICE 
159 No. State Street, 

Room 1509 
‘ TTel. Central 642^.

BARGENAS MARQUETTE 
PĄRKE

Nptoli 72 ir Fairfield avė. Murįnis 
Bungalow — 5 ir 2 kambąriai ant 
viršaus. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius. Kaina $4800. Ver
tas daugiau. Mažas įippkėjimas. 
Turime daug kitokių hargenų namų 
ir farmų. .

C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69 St. GroVehill 0306

Burnside, kuri prisiuntė gražų 
vainiką gėlių.

Laidotuvės buvo įdomios tuo, 
kaj velionis Saplis buvo bene 
pirmąs tos kuopos paryš, palai
dotas be bažnytinių apeigų ir 
Tautiškose Kapinėse.
HJis buvo iš* Vilnijos,į Tvere- 

Čiąus parąpijos, o Burnsidėje ir 
Koselande yra daug tverepiškių. 
Beveik visi yra dievobaimingi 
žmonės. Beveik' vįepį tveriš
kiai sudaro SLA 63 kuopą.'

Atsilankiusį į koplyčią, nu
girdau-šitokius pasikalbėjimus: 
Vieni sakė, kad “važiuosiu į ka
pines pažiprėti kaip bedięvj lai
doja”, kiti — “važiuosiu pama
tyti Tautiškas kapines”.

. Nuyykę į kapines, jie susį- 
laukė netikėtų įspūdžių ir grįž
dami nebekalbėjo neprielankiai. 
Kapinės esančios labai gražios, 
pavyzdingai tvarkomos. O jau 
kalbėtojas V. B. Aipbrpsę, tai 
tikpai geras kalb'ętpja^, kupis 
moka gražiai teisybę pasakyti.

Iš to pasirodo, kad, jei tikin
tieji daugiau išeitų į viešą gy
venimą, ta; jįe pamatytų, kad 
įje yra neteUipgaį informuoja
mi ap;ę ląisyijpsįus žmones.

Laidotuvės bpyo pąvyzdįn- 
gos. Apie 35 mašinos palydėjo 
yeliopį Boleslovą Sąplj į amžino 
poilsio yiętą. Tautiškų Kapinių 
gražiame kąlnelyje. —-B. K.

Darbo Taryba 
Traukia Kimball 
Firmę Atsakomybėn

Fędęrąlė dąrbp taryba vakar 
patraukė aisakųmyb^D e. w. 
Kirpbali piano Cpmp^y Pž pra
sižengimus darbo santykių ak
tui. ‘ \

Taryba pareiškė, kad bendro
vė atleto devynipiiką darbiniu’ 
kų ųž priklausymą uniją;; va
sario 6 d. paskelbė - Ipkąutą 
grąsinimąis draudė daginin
kams organizuotu, skundus ta
rybai įteikė Mechanics Bpųęą- 
tionaj Society uąija, kuri ban
dė dirbtuvę suorganizuoti.

Bendrovė 'turės atsakyt; Į 
kabinimus nevėliau rilg|5iuč;ū 
4, ĮJudinipkų tardymas prasi
dės rugplučio 9 d., Ohicagps fę- 
deralio teismo rūmuose, kaUĮr 
baryje No. 777.

Pirkite savo aplenkės
krautuvėse

REIKALINGAS patyręs shearman 
ir gel'pžies sortuotojas džiunko kie
me.
WEST END PAPER STOCK CO.

7336 Fullerton Avė. '
--------- ----------------- ----  ..... . . .y—--

REIKALINGAS patyręs shearman 
dėl Np. 8 shears, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and Co., 
1920 So. State St.

----------?-------------------------—
REĮKĄLINGAS apysenis vyras 

kaip porteris į taverną.
817 W. 34th St.

PILNA KAINA $3,700
Morgičiaus savininkui reikalinga 

cash. Jis paaukos už pusę originalio 
morgiČįaus. Kampas, 2 krautuvės, 
mūras, arti 59 ir VVestern.

MANOR REALTY 
2532 W. 63rd Street 

Hemlock 8300

Mašina Užmušė
Darbininką

Nuo trako nusiritusi mašina 
Slieryin Williams maliavos 
dirbtuvėje, 115th ir Cottage 
Grove, užmušė 50 JJjętų am
žiaus George Jensen, nuo 4815 
W- Superior ąvenue. ■ Mašina 
nusirito nuo troŲp? iš kurių 
ji buvo Įtęlįąma laukan. Už
muštasis tarnavo Pennoyer 
Merchants Transfer Gompany, 
742 Polk Street.

VALERIJA J&yENTĘCKIEN»
Pęrsiskyrę' su šiuo pasauliu 

liepos diena, i 4:55 valandą 
ryto, 1937 m‘.j stiląųkus 48 me- 

• tų ąmžiąus, ^imųš - Kauno red., 
Tp|ą;ą miestely ir, apskrity.

Apierikpj įšg.vyeim 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Bronislovą, seserį Agbtą 
Kryževičienę ir brolį Kazimierą 
Norkų, švogęrį Stanislovą 
Šventeckį ir jų šeimynas ir gi
mines. ’'

Kūnas pašarvotas 2317 South 
Kroli St. Laidotuves įvyks šeš
tadienį, liepos 31, 1:30 popiet 
iš namų i Tautiškas kapines

Visi a. a. Valerijos šventec- 
kienės giminės, draugai -ir pa
žystami' esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvąųtį laidotuvėse ir 
suteikti jąi paskutiųį patąrna- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Sesuo, Brolis, švogeris 

ir giąiiųęs.
Ląįdętųvėse patarnauja dir.

- PĄIEŠKAU DUKRELĖS JĘNNIE 
IR MOTERS ROŽĖS TENANIENĖS 
po tėvais Baulaniutės. Birma 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, pusįaų tamsių 
plaukų. Gražiai atrodo. Dukrelė 5 
metų įr 4 mėn. Mėlynų akių, plau
kučiai pusiau tamsus, gražiai atrodo.

6 metai kai atvažiavo iš Lietuvos. 
Paeina iš Alytaus apskr., Liskev.oą 
valsčiaus, Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rože, nepriverčiu gyventi su ma
nim, alp ąšt negaliu užmiršti mergai
tės.' Brangi manų 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.

Situation WantefJ
Darbo Ieško

PAIEšKĄU I.ĘNGVO DARBO prie 
namų. Dirhsįų ųž mažą atlyginimą, 
tik kad butų geri ųamai. Ątsišaųkit 
NAUJIENOS, 1789 S. Halsted St-, 
Box 667.

/Ąutomobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

pųo $295 iki $225; Newberry’s, 1025 
North Clarjc.

NEPAPRASTA PROGA: parsiduo
da tavernas, įrengtas su visais pa 
togumąis. Namas garu apšildomas, 2 
karų garažas, renda tik $30, ant 
strytkarių linijos, 200 pėdų nuo di- 
dęlip trąnsprtacijos kampo, priešais 
teatrą. Geriausioj ir pelnipgiaųsioj 
vietoj apielinkėje. Nupirksite už tei
singą pasiūlymą. Dėl persitikrinimo 
matykite tuojaus. Bargenas.

2436 W. 47 St. Nuo 2 iki 5 vak.

3 AUKŠTŲ mūras geroj padėty. 
Kaina nebrangi. Atsišaukit šeštadie
nį. 1712 So. Jefferson.

AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš- 
dįrbipių* Garantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Berwyn, 2 blokai į rytus nuo Harlem. 
Lietuvis sėląmanas.

Musicąl Instruments
Muzikos |nstrųmentąi

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

Į,Q00 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKORDĮONAS, 
basai, rankų darbo, 1 italioniškas

$35.00.
75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 West Mąxwęll Strept
3 blokai į vakarus nuo Halsted

8

Furniture & Ffatures
Rakandai-Itaisaj

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937,. visokio didžio su Coil 
Bakgąis ir šipkpm. Taipgi įRorų 
fikčerius dpi bilCK kurip biznįp įskai
tant svarstykles, registerius ii* ice 
Bakšius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur. «

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SQ. STĄTĘ STREET 

CĄLumet 5269.

Building Moteriai

PORCH COLUMNS.

ONA KAVALSKIENĖ -
(po tėvais—Urbonas)

Persiskyrė su "šiuo pasauliu 
liepos 28 dieną, 1:48 vai. po
piety, 1937 m., sulaukus 71 me
tų amžiaus, gimus Raseinių ap
skrity, Nemakščių pąrap., Smel- 
tynų kaime. Amerikoj išgyveno - 
30 metų. Paliko dideliame nu
liūdime dukterį Marijoną ir 
žentą Mptiejų Waitkus ir jų 
šeimyną, sūnų Tamošių ir mar
čią Hozaliją Kavalskius ir jų 
šeimyną, sesers dukterį Oną ir 
Aleksandrą Kajėnus, Rozaliją ir 
Petrą Bagdonus, Emiliją ir. Vy
tautą TereŠkevičius ir kitas gi
mines.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos, Tretininkių ir Gyvojo Ro
žančiaus draugijoms.

Kūnas pašarvotas randasi 
6158 So. Cailfornia Avė. Tel. 
Hemlock 8ft58.

Laidotuvės įvyks šeštų liepos 
81 d., 8:80 vsl. ryto iš namų j 
šv- Jurgio pąrąp- bažpyčią, ku
rioje atsibus gedHlingps pamal
dos ųž velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėtą į sv. Kazimiero 
kapines.

VIŠI ą. a. Opos Kayalskienės 
giminės, draugą; ir pažystami 
esat nuoširdžiąi .kviepiami da
lyvauti laidotųyęse ip suteikti 
jai paskutini patarnavimą.

Nuliųde liekame,
Duktė, Sūnus ir Mtoe simin?sL 

Laidptųvėsp patarnauja, dir.
A. jyfąsąĮsJdą.

fel. Ęoulęvąra

ANTANAS ^ĄNKĄŲ^KAS

Ųą^iskyrė su šiuo pasauliu 
liepęs Z6 dieną, 40/ vai. rytą, 
19$7 m., ąųlaųkę^ pųsčs am
žiaus. Gimęs Kauno 
nty ąpsk;’., šidląvos pmpDpJ, 
Narvydžip kaime.

Amerikoj įgyveno 27 matus: 
. Įiriiko drieliajn nųliudlw 
brolį Bo;ęM0Vą ;r jo šeimyną 
Bąyonpe, N- L, pusseserę Opą 
Barkauskiene ir jps šeimyna ir 
gimines, 0, Lietuvoj bmli Pp- 
mądą ir seserį >wlę.

Kimąę pašąryotąs Lachavį- 
čjays knplyčitib 44 B. J08 St.,

H kppiyčlos f Visų Šventų jįą- 
rap. bažnyčią, kuratsibuS ge
dulingos pamaldos už velionio 
sįelą,, o iį tep bus nulydėtas į 
Šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Sankausko 
giminės, draugai |r pažystąmi 
esat nuoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. ,
Broliai, Sesuo, Pusseserė 

giminės.
Laidotuvėse. patarpąuja

Ląėhawiež ir Supys.
Tel. Canal 2515
Arba Pųllmąn 1270.,

ir

dirZ'

COAL
An

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ......... ...... $6,00
Mine Ruj;.............. $.75/

6,00

Ęųsineęs Chancęs
-

BEAUTY SHOP; įsteigta 12 metų; 
gera vieta; North West Sįdčjpj 4 o- 
peruoĮpjos; Atlaikys nuodugnų tyri
nėjimą- Rimta priežastis pardavimui- 

Nąųjienos, 1789 S; Halstęd St.
Box 670.

VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VISI 

METERIOLAI YRA PIRMOS 
- < RŲS1ES IR KOKYBĖS

SCREEN IR COMBINATION DU
RYS — ROCKWOOL — BATTS — 
FRENCH IR GARAGE DURYS — 
SID1NG — MOULD1NGS — SASH— 
FRAMES
KIEKVIENAS DAIKTAS REIKIA 
IŠKRAUSTYT—TIK KARTĄ GYVE
NIME JUS GALIT GAUTI TOKIUS 

BARGENpS, KAIP ŠIE.
Naujos 1” lentos ,1,000 pėd. $21.00 
2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12,M pėd. 27.00 
Naujas plyyvood, visų mierų arkušai, 

kvadr. pėda’ ...  L 3%c
Jnsuląting board, kvd. pėda l^zc 
Nauja pląster-įoard, kvd. pėda 2c 
Nauja walJboard, visų mierų arkušąi, 

kvadr. pėda ...   T%c
Nauji cedąr posts, 7 pėd. ilgio 

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

rolėse po 35-75-90 sv. išdir
by stės Barrett,^Carey, Bird’s 
ik kitų pagarsėjusių firmų. \ 

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

sv. roll padengia 108 kvad. pėd.
pirmosios ........  1.............. $1.50

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

14 ir 15 sv. smaluotas .felt,

90

75

Nllt .........
Screenings
PIRKIT

KAINOS
IMBARE VEŽIMAIS 

BUS DAW AUKŠTUS- 
ritą mėnesi 

atymas mieste įr 
RIEMIESčĮUOSE

Tel. ARDMORE 6975
PRISTu 

P

• -'-..■A.

Urba Flawer Shpppę
Gėles ĮŲylintįems—Vestuvėms- 

Bankiptams—Laidotuvėms^— 
x Papuošimams.

4180 Archer Aveppe
Phonp LĄFAYETTE 5800

-------- ! ... 1
I AlfflFIlf RA / Smųčiąm GėlesLOVEIKIS teis

KyĮĘTHJNINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

i

PARDUOSIU GRpSERNĘ: arba 
priimsiu dirbti iš pusės. Geistiną, kad 
pųsinipkas bųtų nevedęs.

4443 $o. Wood Street.

PADAVIMUI ąoZĄNN tavernas.

35 sv. rnll padengia 108 kvad. pėd., 
pirmosios ................   80c

1,000 rolių Barrett’s roofing felt.
14 ir 15 sv. smaluotas , felt, 
rolių! ..................   $1.05

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

Geriausias^ nąujas wire fencing,
lįų. pėda ...............    2%c

Vonios, gerįausiam stovy, viena $5.00 
Prąusinės, visokių mierų, viena $LQ0 
Nąuji plieno sasn, $0 vertes

• vįenas .................. ;.... ......... $1.75
Ląth, ryšulys .............   Į 2c
Lumberis, treileriai, trakai ir trąk- 
tpriąi. Saw ^ąbles įr sąw iųįjls, 
konkrytui misers.

2% ųųpląidps, jeigu ątsįyešit Šį 
skelbimą i Memą-

0221 s. ASHLAND AV.
Traperių
arba parenduosių

FARDAyiMUI čeyerykams taisyti 
mašinos ir fikčerįai. Reikia parduot; 
tuojau. Taipgi čeyerykam valyti sten
das su 3 kėdėmis — praktiškai nau
jas. 3110 S. Halsted.

ŲAUPAVIMDl TAyĘRNA geroje 
vietoje dirbtuvių apylinkėje- Pąrdavi- 
vimo priežastis yrą tą, kad turiu Ju 
biznius- Atsišaukite 2424 S. We$tern 
Avė- Telefonas^ SĮSĘley 9581.

DELICATESSEN pardavimui- Ge
rai išdirbtas biznis- Gera vietą.

Šaukit, Prospect 5861
........."

Real PstfttP For Sąle
Nąmai-žemS Pardavimui

7 KAMPARU MEDINIS NAMAS 
—-prie Chicago Ridge, 111. Gasas, e- 
lektra, vanduo, taipgi vištininkas; lo
tas 125x125; reikia paaukoti, kad pa
likimą išlyginti. Pasimatymui šaukit 

Pfospeęt 1654

Financial 
Flnąųąąl-Pąąkoloa 

lZ**l>Z%***>*^*,*>*,***<^l**l**^i<***^A*^*l*«*,*^*>*W,*-^^W>rfRb^^w-^*^Mr«<^r

ĮNyĘSTUOKĮT DAĘAR 
į Ėaugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų barbeno kainomis ir 
dąlyvaukit nepaliaujamu!

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKIUNKIT SAVO SĄPGMENES 
bukit tikri. *od esat atstoyaująmi 

progresyviąųątasc grupėse.
Lplskh Mum Faįėtl Jum griltl |u*u 

/ jųvestmenfa problemas
Te|efqflųoklt ar relMdt apaititmefltui

Msnagement pf Invęstment «n4 
' amoupu.

nAAši?-
--------- j, 1 įjį............i,, .,1.

Tabako Krovime

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypktes. cigąrptus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
|728 So. HalftlM SL, TuL GąftaĮ Q34|



Filipowskiai

mėsos

Iš Roosevelt Furniture Co
savo

auto

sos kontrole

ANTROJI

gausite dovanų nusisypsos

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

BANK,

■

LEMPA 
$14.00 

VERTĖS21 Metų Mergaitė 
Išeikvojo $3,200 
Pašto Pinigų

Suėmė Tėvą Už 
Nedorą Elgesį Su 
8 Metų Dukrele

agentai 
ties 4849 
21 metų

Paklydęs Aklas 
Šuo Uosle Surado 
Namus

Šuny 
“Mėgiamas

Naujienų Piknike šios lem
pos bus atiduotos dovanai 

tiems, kuriems laimikis

Įsake Operuoti 
Autobusus Pulaski 
Gatve

“90,000 SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
JAU PRIKLAUSO PRIE C. L 0.”

Šiandien Uždarinės 
Alines Neturinčias 
Leidinių

Sudiev Blondinėms! 
Už 50 Metų Nebus 
Nei Vienos

šiaurėj 
pietuose.

Barbara Moynihan; Chicagos 
universiteto mokslininkė ir is
torikė, išskaičiavo, kad. už pen
kiasdešimts metų Amerikoje 
nebus nei vienos blondinės. Pa
liks tik taip vadinamos “dish- 
water” blondinės ir brunetės.

Policijos viršininkas Allman 
paskelbė, kad šiandie policija 
pradės uždarinėti visas alines, 
kurios dar neturi antro 1937 
pusmečio leidimo iš7 miesto. 
Tokių alinių yra dar apie 500.

Federalės valdžios 
suėmė viešbutyje, 
Irving Park avenue, 
merginą, Dorothy Earley. Ji 
pabėgo iš Marenisco, Michigan, 
kur tarnavo pašte, kai paaiš
kėjo, kad išeikvojo $3,200 pa
što pinigų. Ji gaudavo $38 į 
mėnesį.

Federalis valstijos departa 
mentas praneša, 
mieste, Kinijoj 
šiai tarp kinų 
30 chicagiečių.

Peipinge ir 
miestuose yra 
čiai lietuviai,

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudinjrns

Keleiviai autobuse norėjo 
sumušti.

kusių skerdyklų darbininkų 
suorganizavimui C.I.O. paskyrė 
Arthur Kampfert, organizavi
mo vajaus vadu. Kampfert

30 Chicagiečių 
Peipinge, Kinijoje

suimtas 
su duktere va- 
iš Wisconsino

Kelias dienas atgal perskiras 
apskričio teisme gavo Elena ir 
Jonas Filipoyvskiai-Phillips, nuo 
3932 South California avenue. 
Bylą užvedė žmona, 
povvskienė. Ją teisme atstova
vo adv. J. J. Grish.

Paskyrė Chicago organizacinio vajaus 
vedėju Arthur Kampfert

Dės Plaines 
anksti rytą 
chicagietį Robert Pollock 
7400 Bennett avenue, už 
dorų elgesį 
dukrele.

viena geriausių 
rinkoj. Jūsų drapa
nos išsiskalbs grei
čiau, bus baltesnės 
ir naujos mados 
agitatorius jūsų 
drapanų nesudras
kys. Naujienų pik
nike šia mašinaIllinois Commerce Commis- 

sion įsakė Chicagos gatviaka- 
rių bendrovei paleisti apyvar
ton autobusus Pulaski gatve, 
nuo 31-tos iki Archer avenue. 
Autobusus įvedus, bu*s galima 
Pulaski gatve nuvažiuoti nuo 
Bryn Mawr avenue 
63rd gatvės

šunes, matyt, labai “mėgsta” 
7 metų berniuką Dennis Long,, 
nuo 5608 South Halsted Street. 
Pirmadienį -Jį sukandžiojo šuo, 
priklausantis kaimynei Cecilfa 
Elwood, 5626 S. Halsted st. 
Vakar jį sukandžiojo kitas 
šuo, priklausantis kaimynui 
Thomas Fee, 5612 So. Halsted 
Street. /

BAIGIA TAISYTI PAEŽERĮ ŠIAURĖJ. — Paveikslas parodo Lakė Shore Drive ir 
ežero krantą šiaurinėje miesto dalyje, kur dabar yra pilamas naujas kelias ir dedami 
kanalizacijos vamzdžiai. Užpakalyje matosi miesto dangoraižiai.

, kad Pedpingo 
ku‘r eina mu- 

ir japonų,' yra

Pollock buvo 
buse, kuriuo jis 
Žiavo Chicagon 
Prie vyro arešto daugiausiai 
prisidėjo bendrakeleiviai auto
buse, kurie pastebėjo Pollock’o 
nepadorų i/Žsilaikymą.

Bendrakeleivių pasipiktini
mas tėvu buvo toks didelis, 
kad jie rengėsi jį sumušti, bet 
prie to nedaleido policija, ku
rią pašaukė autobuso šoferis 
sustojęs prie Dės Plaines po
licijos stoties.

GAUSIT DOVANU
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

policija vakar 
suėmė 42 metų 

, nuo 
nepa- 
metų

kituose Kinijos 
keli amerikie- 
tarnaują arba 

Amerikos armijoje arba stam
bių biznio firmų skyriuose, bet 
jų pavardės nėra žinomos.

Apie savaitę laiko atgal din
go Chicagos krantų sargybos 
mėgiamas šuo “Buster”. Jis 
buvo aklas, nes septynis metu's 
atgal kalkės išdegino jo akis. 
Vienok, nors be akių, Buster 
per /visą savaitę bėgiodamas 
miesto gatvėmis, uoslės pagal
ba surado savo namus ir va
kar ten grįžo.

IGerb. “Naujienos”:
Ar tamstos negalėtumėte pa

siteirauti ir pranešti mums 
skaitytojams kas reikia daryti 
su taksais. Jie šįmet yra tokie 
dideli. Mes norėtume žinoti kur 
galima paduoti protestą, ir, ar 
reikia pirmą dalį užmokėti 
prieš paduodant protestą ar ne.

Parašykite apie tai į musų 
dienraštį ‘ “Naujienas”. Mes ži
nosime kas daryti ir busime 
tamstoms dėkingi.

Paul Endzelis, 
5312 Drumond PI., Chicago, III.

Red. Atsakymas: — Skundus 
prieš taksus reikia paduoti Mo
kesčių • Apeliacinei Tarybai 
(Board of' Tax Appeals), ku
rios raštinė randasi apskričio 
rūmuose, prie .Washington( ir 
Clark gatvių. Iš tarybos reikia 
gauti specialę protesto blanką 
ir ją išpildyti.

Protestuojant prieš mokes
čius nebūtina užmokėti pirmą 
mokesčių dalį.• Apskričio iždas, 
užklaustas tuo reikalu, atsakė, 
kad užmokėdamas laiku pirmą 
mokesčių dalį, namo savinin
kas, kuris įteikia protestą, ne
turės mokėti pabaudos už su
vėlavimą, bet gali protestuoti 
pirmos dalies nemokėdamas. 
Jeigu mokesčių taryba protes
tą priims ir mokesčius numa
žins, tai numažinimą nutrauks 
nuo antros dalies. Laikas pro
testų įteikimui dar nėra nusta
tytas, bet taryba pradės juos 
svarstyti apie rugsėjo 15 d. i

Pilietinių organizacijų kovai 
prieš šių metų taksus dar nė
ra. Eina’ kalbos, kad tam tiks
lui organizuojasi kokia tai Chi
cago Civic League, bet kas sto
vi tos organizacijos priešakyje 
ir kur randasi jos raštinė — 
nežinia. LygJ buk padaVusi pra
šymą valstijos dėphrtamėntui, 
prašydama charterio, bet jo dar 
negavo.

Praeityje kelis kartus pasi
taikė, kad organizacijas kovai 
prieš taksus buvo sudarę rake- 
tieriai, kurie savininkams nie
ko gero nedavė, tik iš jų pasi
naudojo.

bininkas," tarnaująs Chicagos 
skerdyklose per 23 metus. Per 
paskutinius kelis metus jis ak
tyviai dirbo unijų naudai.

Chicagos skerdyklose suor
ganizuotų darbininkų yra tarp 
15,000-20,000, 6 kituose 
centruose apie 70,000.

TRAUKINIŲ INŽINIERIAI 
MINKŠTAŠIRDŽIAI. — Chi
cago and Eastern Illinois 
gelžkelio inžinierius Louis 
O. Garry (kairėj), kiekvieną 
dieną vaižuodamas pro na
mus, ties 7022 Wallace st.. 
pastebėjo verandoje gulinčią 
invalidę, 11 metų mergaitę 
Mabel Dickson. Inžinieriui 
mergaitės pagailo ir, kartą 
važiuodamas pro šalį, numeti 
mergaitei bukietą gėlių. Pa
veikslas dešinėj parodo mer
gaitę nosine mosuojančią in- 
ž’n’eriui “ačiū”. Mergaitė 
sirgo skarlatina.

Nedelioj, Rugpiučio 8 d., 1937
SUNSET PARK Prie 135th ir Archer Avenue

Van A. Bittner, plieno dar
bininkų organizavimo komite
to viršininkas vakarinėse val
stijose, vakar paskelbė, kad 
apie 90,000 skerdyklų darbi-j yra paprastas skerdyklų dar 
ninku prisirašė prie C.I.O., ir 
kad streiko skerdyklose nebus.

Jis paaiškino, kad skerdyklų 
firmos nesipriešins savo dar
bininkams ir taikiai išriš su 
jais kolektyvių derybų ir su
tarčių klausimus.

Jis taipgi paskelbė, kad Ii-

Real Estate Taksų 
Protestavimb 
Reikalu ’

< PRISIPAŽINO PRIE 
ŽMOGŽUDYSTĖS. — Stan
io y A. Martin Jr., 29 metų 
amžiaus newyorkietis, kuris 
prisipažino nužudęs gražią 
įvirs. Florence Jackson, 37 
m. amžiau,š, turtingo bro
kerio žmonądr dviejų vaikų 
'motiną. Martin yra vedęs ir 
turi kūdikį, žmona jį paliko 
dėl jo santykių sU Mrs 
Martin. (Acme Photo)
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