
M

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
)

NMMIEM©S
Thk Lithuanian Daily Ntw»

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500
<......... . -. ................ *

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių bienraštis Amerikoje

NALUIENO
The hithvianiari Daily News

' ‘ I ' ' ' ■ ’

Entered as second-class m&tter Mairch 7, 1914 at the Post Office at Chi«ago, III.,
\ iiiider the Aęt of March 3, 1879 . ,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
........... .. . . * .... ...... ....-..... . ..-... ....... ... .. .

Thk Lithuanian Daily new»
PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUb. CO., INC. 

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Phone CANal 8500 ' ?

VOL XXIV Kaina 3c

Nauji Japonijos lakūnų 
puolimai chiniečių

- ■ —    1   1 ' ■ I II .

Japonijos lakūnai bombardavo keturis 
Chinijos kareivių traukinius. Bet dides
nių musių galima laukti tik apie vidurį 

mėnesio.
NANKING BIJOSI JAPONŲ BOMBARDAVIMO.

NANKING, r^igp. 4. — Chinijos sostinė gyvena baimėje 
būti bombarducta Japonijos lėktuvų. Net nuėsto balti bųsai 
yra kamuflažuojami ir dažomi pilka spalva, kuri yra sunkiau 
pastebima iš pro.

Užsienių rateliai, kaip diplomatiniai, taip ir privatiniai, bu
vo paprašyti panaikinti ryškesnius pažymėjimus savo nuosa
vybių.

IŠ priežasties sąjūdžio, atigšti Chinijos vyriausybės nariai 
įspėjo valdžios darbininkus iškelti savo šeimynas į saugesnę 
vietą — šalies gilumą. Visuotina bėgš|a jau prasidėjo-. Trau
kiniai yra pilni tremtinių, kurie bėgą į šąlies gilumą, toliau nuo 
besiplečiančio karo frohto.
CHINIEČIAI 'NUŠOVĖ* JAPO

NŲ LĖKTUVĄ.
SHANGHAI, rugp. 3.—Cen- 

tralinė Chinijos žinių agentū
ra praneša iš Nanking, 
chiniečiai nušovė Japonijos 
tuvą j šiaurę nuo Liuiho, 
mušdami du lakūnus. ~

Taipjau pranešama apie

kad 
lėk-, 
už-

Pa
ėmimą Japonijos tankos ir ne- 
skelbimo skaičiaus Japonijos 
nelaisvių, kada Chinijos infaų- 
terija atmušė japonų pastan
gas užimti Lianghalang*i piet
vakarius nU‘o Peiping.
bombardavo' čffii'dEeiŲ 

TRAUKINIUS.

TIENTSIN, rugp. 3. — Ja- 
ponijos lėktuvai šiandie bom
bardavo Chinijos kariuomenės 
koncentracijas į. pietus ; nuo 
Tientsin ir į Šiaurvakarius nuo 
Peiping, Kalgan apielinkėj. •

Japonijos karo valdybė pa
skelbė, kad Japonijos lėktuvai 
bombardavo du centralihės 
Chinijos < valdžios kareivių 
traukinius ir vieną .šarvuotą 
įtraukinį ties Yulin (į pietus 
»nuo Kalgan), Hsiahuayuėn ir 
Fentaokovv. Taipjau išlipantys 
Chinijos kareiviai prie HSin- 
ipaoan buvę bombarduoti Su 
“patenkinančiomis pasėkomis”,

Chiniečių pranešimas sako, 
kad Paoting, 80 mylių į piet
vakarius nuo Peiping, prie Han- 
kow geležinkelio linijos,. jau 
antrą sykį buvo bombarduotas 
Japonijos lėktuvų. Bombos an
trankė telegrafinį susisiekimą, 
bet . Chinijos kareiviai greitai 
pataisė liniją/

Japonijos motorizuota kolum- 
na eina palei Hankow geležih- 
kelį iš Lianghsiang, 12 mylių 
į pietvakarius nuo Peiping. 
Kiekviename kaime paliekamos 
stiprios sargybos apsisaugoji
mui nuo netikėtų klajojančių 
Chinijos kareivių puolimų.

Japonijos lėktuvai •bombar
davo ir iš kulkosvaidžių ap
šaudė Chinijos barakus Teh-
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Lojalistų lėktuvai 
bombardavo Al- 

geciras

Lietuvos sportinin
kai šiandie apleid

žia Ameriką

NUSTOJO $4,500 — Keli banditai užpuolė Chicagos automobilių agentūrą, Mc- 
Fadden Motor Sales Company, 3210 Jacksori Boulevard. Kairėj, yra tos įstaigos tele
fonistė Helen Walsh, šalę jos stenografe, Claire Schillig. Dešinėj, kasierius Arthur 
Robson, kurį piktadariai privertė atidaryti saugią kasą. Jie pasiėmė $4,500/ '

GIBRALTARAS, rugp. 3. — 
Du lojalistų 
jombardavo 
fortifikacijas 
skersai nuo 
Tkacijas
jos pastatė pavojun patį Gib
raltarą, dėlei ko buvo šusiru- 
pinusi ir Anglija.

lėktuvai smarkiai 
naujas sukilėlių 
prie Algeciras, 

Gibraltaro. Forti-
įrengė- vokiečiai ir

Vėl bombardavo 
Madridą; žuvo 

40 žmonių
MADRIDAS, rugp. 3. — 

kilėlių artilerija šiandie 
smarkiai,., .bombardavo Madri
dą, užmušdama apie 40 žmo
nių.

Lojalistų gi artilerija smar
kiai bombardavo sukilėlių po
zicijas universiteto apielinkė-

Su- 
vel

NEW YORK, rugp. 3.—Gru
pė Lietuvos sportininkų, kuri 
viešėjo Amerikoje ir lankėsi 
įvairiose didesnėse Lietuvos 
kolonijose, trečiadieny, rugp. 4 
d., laivu “Normandie” išplau
kia atgal į Lietuvą.

. Bet kartu su jais atvykę 
Lietuvos “seimo” atstovai — 
“seimo” vice-pirm. Gilvydis ir 
sekretorius M. Kvyklis, taipjau 
oficiozo “Lietuvos Aidas” re
daktorius Alanta dar pasilieka 
Amerikoje ..stiprinti fašistinių 
tautininkų judėjimą. Jie ir da
bar tebesisvečiųoja Chicagoje, 
kur nuolatos konferuoja, ieško
dami prez. Smetonos valdžiai 
naujų šalininkų. X

DU ŽIAURUS ŽEMAITIJOS
PLĖŠIKAI NUBAUSTI VISĄ

AMŽIŲ KALĖTI -

chow, 135 mylias į pietus nuo 
Tientsin.

Japonai praneša, kad didelė 
Chinijos kariuomenė atvyko į 
Kalgan, iš kur ji grąsina japo
nams visai nauja kryptimi. 
Padėtis pasidarė tokia pavo
jinga, kad Japonijos konsulas 
išsikėlė iš Kalgan į Dolonor.

Nelieka jokios abejonės, apie 
didelių Chinijos armijų sinon
imą iš pietų. Chinijos vyriau
sybės nariai pripažysta, kad 
katas tikrai bus, bet didelių 
mūšių negalima A /tikėtis.' bent 
iki Vidurio šio mėnesio,A nes 
chiniečiai tiems mūšiams tėb|- 
ra nepasiruošę. Karas Chiniją 
ištiko dar nepasiruošusią ‘ir 
kohcėntravimaą kariuomenės

.    ..................................M ■■ ■ 11   n.   n—■

Italija tikisi gerai 
pelnytis iš prisigeri- 

nimo Anglijai
Galbūt Anglija sutiks pripa^ 

žinti Italijos užkariavimą 
Ethiopijos ir pripažins suki
lėlius kariaujančia šalimi.

iohcėntravimaą 
nebėra nebaigtas

v'iū "- ■ ( j-.r ■■■ > >, , f > Į' 4 , ■.» 1 ' ■ ■ ■ ’•

Chiniečiai maną padaryti* il
gą frontą, nes Chinija turi, di
delę kariuomehę ir japonams 
jus .sunkiau ( 
nėmis, nors ir gėriau ginkluo
tomis jėgomis, ; išškląįdytomis 
nėdideliais būreliais dideliame 
plote. ' ■

Japonijos militaris- 
tai pasiekė savo: pa

sigrobė valdžią
TOKIO, rugp. 3. 

jos tnilitaristai 
svarbių laimėjimų, jei ne Chi- 
nijoje, tai namie.-
- Pastaruoju* laiku • ^Japonijos 
valdžia buvo pradėjusi slysti 
iš militaristų nagų, bet dabar 
jie vėl pasigrobė .valdžią į sa- 
vd nagus, pasinaudodami kri
zių šiaurinėje Chinijoje. ••

Po priedanga gręsiančio ka
ro, kurį išprovokavo patys mį- 
lituristai priešais norų Japoni
jos valdžios, jie dabar diktuo
ja visus veiksnius' ir skubina- . ' ■ ' • • ■ i v ' : ■■ ' 
ši dlgam .laikui Sustiprinti sa
vo, poziciją, skubiai didindami 
arini ją ir apdraudami gyven
toj u s n e panešama i s mokesniais 
apsiginklavimo ir karo vedimo 
tikslams.

Jąponi- 
jau aplaikė

LONDONAS, rugp. 3. — Pa
staruoju laiku Italija ėmė la
bai gerintis Anglijai ir rodyti 
jai draugiškumų. Pats Mųsso-t; 
tini parašė laišką Anglijos pre
mjerui Chamberlain, 'užtikri- 
hantį $avo draugiškumą, b 
Chamberlain irgi labai • apsi
džiaugęs rodomu draugiškumų 
nei šventės dieną atvažiavo 
priimti tą laišką iš Italijos am
basadoriais.

v./;-. ■" . J
Bet ne veltui Mussolini ge

rinusi; Italijai. Jis iš to pasi- 
gerinimo tikisi gerokai pasi
pelnyti. Angliją gi tą pasige- 
rininią priima už gryną pini
gą ir konservatorių valdžia 
kaip :įmanydamU nuolankauja 
fašistams. /

Jau ėiiia gandai, kad Angli
ja ruošiasi oficialiai pripažin
ti Italijos užkariavimą Ethio- 
pijos, o taipjau ruošiasi pripa
žinti Ispanijos sukilėlius ka
riaujančia 1 šalimi, kas jiems 
butų didelė pagelba, nes tada 
Italija ir Vokietija galės atvi
rai ginkluoti sukilėlius ir sių
sti į Ispaniją savo kareivius. 
Angliją nuolankauti' sukilė
liams verčia ir tai, kad jai la
bai rupi turtingos geležies ru
dos kasyklos Baskų t krašte, ku
rios pateko į sukilėlių rankas,, 
sukilėliams paėmus Bilbao.

Anglija taipjau pradėjo la
biau gerintis ir Vokietijos na
ciams ir galbūt leis savo am
basadoriui oficialiai dalyvauti 
nacių partijos kongrese Nurem- 
berge.

Rusai kaltina Japo
nijąprovokuojant

■ karą
.......

MASKVA, rugp. 3. — Val
džios organas Izvestija aštriai 
pasmerkdamas sudaužymą Ru
sijos konsulato Tientsin kalti
na, kad Japonija visomis prie
monėmis ątengiasi išprovokuo
ti karą su . sovietų Rusija.

Visos Rusijos spauda su pa
sipiktinimu, ^albą. apie Japoni
jos atmetimu još • protestu 
dėl išplėšimoARlisijos konsula
to^ Rusai atvirai ■ kaltina japo
nus sukurščius tą puolimą.

- Taipjau j RUsijos spauda ro
do atvirąja simpatiją Cliinijai, 
jos' konflikteli su Japonija, ku
ri siekiasi pasigrobti turtingas 
šiaurinės Chinijos- . Hopei ir 
Chahar provincijas. J

Suvažinėjo sale ke- 
/ lio miegojusius 

3 žmonės

Panamoje prapuolė 
Pan-American lėk
tuvas su 14 žmonių
Lėktuvas 

juroje, 
žmonių

užmatytas paskendęs 
bet juo skridusių 

likimas nežinomas.

je. ................. ......
Sukilėliai skelbia naujų lai

mėjimų Cuenca apielinkėje, 
kur jie paėmę kelias kalvas.

Rusai pašalino svei 
katos komisarą 

Kaminski

2 žuvo susidūrus 
lėktuvams

24 žuvo eksplozijoj
SMYRNA, Turkijoj, rugp. 3 v I ‘f .•

16 liko sunkiai sužeisti 
plodavus gasolino stočiai 
Brfirakli ir Burnova. ’

ROCHELLE, III., rugp. 3.— 
Trys bedarbiai atėjo iš toli ieš
koti darbo vietos 1 kenavimo 
įmonėse. Kadangi buvo naktis, 
tai jie prigulė po medžiu ša
lę kelio pramigti pirm eisiant 
ieškoti darbo. /

Bet vėliau vienas pabudo 
nuo didelių skausmų ir paju
to, kad jis negali pasijudinti. 
Jo .dejavimas prišaukė pagel- 
bą. Atvykę žmonps rado du 
miegančius jau negyvus, o tre
tįjį; Henry Beckėr, 49 m., iš 
Pana, III., sunkiai sužeistą.

Iš , pasilikusių žemėj žymių 
nustatyta, kad visus tris1 su
važinėjo nuvažiavęs net 15 - pė
dų nuo kelio trokag, kurjs net 
ir medį užkliudė. Trokas bet
gi pabėgo.

Du užmuštieji tebėra neiden
tifikuoti, nes sužeistąsis jų ne
pažysta. i

WASHINGTON, rugp. 3. — 
Didelis Pan-American linijos 
pasažierinis lėktuvas G?ace, 
.skricįęs Santiago, Čili, pra
puolė Panamos ; kanalo zonoje. 
Piškutihis jo pranešimas bu
vo, kAd jis yra virš” Jttps ;fletj>‘ 
Ii Cristabol, į kur skrenda, bet 
pateko į audrą ir dabar leid
žiasi žemyn ieškoti Cristabol 
airporto.

Nesulaukus lėktuvo airpor- 
te, tuoj aus išskrido jo ieško
ti 65 armijos ir laivyno lėk
tuvai, taipjau išplaukė, keli 
laivai. 1

Po kelių valandų ieškojimo 
laivyno lėktuvai užtiko dalį 
lėktuvo laužų juroj, bet juo
sė; nerado .nė vieno žmogaus.

• Vėliau armijos lakūnai užti
ko ir patį lėktuvą už 30 my
lių į šiaurryčius nuo Crista
bol. Lėktuvas buvo paskendęs 
juroje’. Bet išsigelbėjusių pa- 
šažierių niekur nesimatė. Da
bar plaukia laivai išgriebti pa
skendusį lėktuvą.

Spėjama, kad visi lėktuvu 
skridę žmonės*yra žuvę, nors 
kartais juos galėjo išgriebti 
kokis laivas, kuris dar nespė
jo pranešti apiė jų išgelbėji
mą.

Lėktuvą vairavę Stephen S. 
Dunn, skraidęs tuo lėktuvu per 
šėŠiS\ metus. Jo padėjėjas bu
vo Lawrence Arnold Bickford.

Lėktuvu skrido 11 pasažie- 
rių ir 3 įgulos nariai. Tarp pa- 
sažierių buvo keli prekybos de
partamento nariai 
Amerikos korporacijų

. kai, kurie gryžo atgal į Jungt. 
Valstijas, atlikę savo reikalus 
Pietų Amerikoje.

ir kelių
viršinin-

- 24 darbininkai sudegė ir 
eks- 
tarp

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

Galbūt lietus *’ su perkūnija;
vėsiau j vakarą.

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 89°.

Saulė teka 5:46, leidžiasi
8:06.

LOS ANGELES, Cal., rugp; 
3. — Du žmonės liko užmuš
ti ir du sunkiai sužeisti susi
dūrus ore dviems lėktuvams.

DULUTH, Minn., rugp. 3.— 
Vienas žmogus liko užmuštas 
ir kitas sunkiai sužeistas gaso
lino ir malevos tarpytojo ekš- 
ploZijoj.

4 žuvo gaisre
REDFIELD, S. D., rugp.

— Mrs. Frank Campbell 
trys jos mažos dukteris žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų ūkio 
namą ties Doland. Ketvirta 
duktė apdegė.

3. 
ir

50 žuvo potvyny
Burmoj

—'■ "■l ....
RANGOON, Bunna, rugp. 3. 

— Per 50 žmonių žuvo ir iki 
4,000 *žmonių liko be pastogės 
dideliuose potvyniuose.

9 ....... . ................. /

NEW YORK, rugp. 3-Tur- 
tuolė Marjotie'' Oelrichs, kuri 
ištekėjo už orkestro, vedėjo 
Eddy Duchin,, šjąndi^' <mirė li
goninėj nuo po gimdymo’ susi
dariusių koipplikącijų. Nauja
gimis sūnūs yra sveikas.

Chiniečiai perka
Amerikos laivus

MASKVA, rugp. 3. — Dar 
vienas komisaras išlėkė iš val
džios. Paskiausia , komunistų 
“čistkos” auka krito sveikatos 
komisaras Gregorii Karpinski. 
/ 6Apie jo p.ąšalinimą sužinota 

ryba paskyrė naują Sveikatos 
komisarą M. F. Foldyreff.

Kuo Kaminskis nusikalto 
bolševikams neskelbiama. Te- 
čiaus nesenai Leningrado Kra- 
snaja Gazeta kąltino, kad troc- 
kininkų ardytojai veikią ir 
sveikatos įstaigose.

SHANGHAI, rugp. 3.—Chi- 
nija pastaromis dienomis nu
pirko kelioliką Jungt. Valstijų 
prekių laivų, kurie pirmiau 
gabendavo prekes Japonijai.

STOURPORT, Anglijoj, rugp. 
3. — Buvęs Anglijos premie* 
ras Stanley <Baldwin sunkiai 
susirgo reumatizmu ir vos ga
li pavaigščioti.

ŠIAULIAI. — Prieš kurį lai
ką plėšikai Kretingos aps., Sa
lantų vals., Selenių km. ūki
ninko Ad. Šimkaus grįčioj su? 
rišo virvėmis visus šeimos na
rius ir reikalavo pinigų, šim-. 
kuš 250 lt. plėšikams davė, 
bet jie tuo nesitenkino ir pra
dėjo Šimkus kankinti: karšta 
geležimi deginti ‘įvairias kūno 
dalis, piaustyti peiliais ir t.t.

šį žiaurų apiplėšimą aiškin
dama krimin. policija priėjo iš
vadą, kad tai yra darbėniškių 

/Stepo Mikštos ir Petro Gadei- 
kio darfeas^Ml^^- juodu suėmė.tik vakar, kada komisarų ta-.“J0 »»«««

: Slinkus užpuolė trys plėšikai

Ugniakalnio išsiver
žime žuvo 427 

žmonės
CANBERRA, Australijoj, 

rugp. 3. — Surašius išlikusius 
gyventojus nustatyta, kad ug- 
niakalnio išsiveržime Australi
jos saloj Rabaul, kuris tęsėsi 
nuo gegužės 30 d. iki birželio 
7 d., žuvo viso 427 žmonės. 
Ikišiol surasta tik 50 lavonų.

Pagrobė iš motinos 
rankų kūdikį

CHICAGoT^- Trys žmogva- 
giai — du vyrai ir moteris — 
pagrobė iš Mrs. Martha Horace, 
30 m., rankų jps pustrečių me
tų sūnų ir pabėgo automobL 
liu. Grobimas ištiko jos namų 
kieme 6201 N. McClellan Avė., 
Edgebropk. / ,

■ „Už penkių minučių po gro
bimo grobikai telefonavoz mo* 
tinai reikalaudami $5,000 išpir
kimo už kūdikio sugrąžinimą.

Pagrobtasis vaikas ir sūnūs 
Otto Horace, turtingo hotelio 
savininko ir dainų leidėjo.

6 žmonės sudegė
RAND, Colo., rugp. 8. — 

Gaisro užklupti 4 kambarių 
namelyje žuvo Briggs, jo žmo^ 
na, trys jų kūdikiai ir jų įna
mis. I

suimtas 
jis iro-; 
jį byla;

teismas

bet trečiojo- nepavyko išaiškin
ti. Buvo įtartas ir 
Aleksas Kyburis, bet 
dė savo alibi ir prieš 
buvo nutraukta.-

Šiaulių apygardos
abu plėšikus nubaudė kalėti vi-, 
są amžių, bet juodu nepaten
kinti apyg. teismo sprendimu 
dabar padavė apeliacijos skun- • 
dus Rūmams.

DĄR NIEKAD NEBUVO TIEK 
NORINČIŲ SKLANDYTI 
KLAIPĖDA. — “šie metai 

Lietuvos sklandyme yra tikrai 
nepaprasti. Sklandymo mokyk
la yra kimšte prikimšta žmo
nių. Ir dar daugiau yra norin
čių į ją patekti. Apskritai, lig- 
šiol dar niekad nebuvo tiek no
rinčių mokytis sklandyti, kaip 
dabar. .

3.TOLEDO, O., rugp.
Harry Beaviers, 61 m., beieš
kodamas jį palikusios 
žmonos, užklydo į greitumus
namus ir ten peršovė Mrs. Ju- 
Ira Siwa, 36 m. Tada ir pats 
nusišovė.

savo

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA.

Pradedant $u LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 dieną Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

-------------- —.........

MANILA, Filipinuose, rugp. 
3. — Jau . antrą savaitę eina 
nepasiliaujančios tropiškos liū
tys Luzon provincijoj. Dėlei 
liūčių kilusiuose potvyniuose 
žuvo jau 17 žmonių.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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Siaubingų ugnikalnių ir 

tojiškos gamtos salos
Į pietus nuo Azijos žemyno ro, kaučuko ir daugybė kito- 

yra milžiniškas didžiulių salų kių naudingų medžių. 
Malajų salynas. Jis apima Fi
lipinų salų grupę, Molukų ša- pasaidis.
las, mažąsias Zundo ir didžią- raganosiai, tigrai, tapyrai, bež- 
^ias Zundo salas Javą, Celebės, 'neo sutinkama stambiųjų bėž- 
Borneo, Sumatrą* Be šitų di-ldžionės — štai paprasti sal
desnių grupių ir didžiųjų salų^o Žvėreliai. Sumatroje ir Bor- 

džionių orangutangų, o Sumat
roje ir Javoje gibonų. Ypač pa
žymėtinas" salyno žvėris yra 
laukinė kiaulė habitus su di
džiausiomis atgal atlenktomis 
iltimis. Salyno paukščiai pasi
žymi be galo gražiomis ir ryš
kiomis plunksnomis. Ir niekur 
kitur nėra tiek daug, tokių di
delių ir tokių nepaprastai gra
žių vabzdžių kaip čia. / t

Didžiausią salyno vietinių 
gyventojų grupę sudaro mala- 
JieČiai. Jų yra. apie 45 irtil. 

.žmonių. Tai yra ypatinga mon-^ 
golų rasės šaka. Prie jos dar 
priklauso MalakoS, Madagaska
ro ir Polinezijos gyventojai. 
Tarpe atskirą padermių yrą di
delių rasinių skirtumų, o dar 
didesnių skirti/mų yra atskirų 
malajiečių padermių bude ir 
gyvėsenoj. Vieni iš jų tikri lau
kiniai, kurių tarpe yra ir žmog
ėdrų, o kiti jau seniai yra sės
liai gyventojai, verčiasi žem
dirbyste ir prekyba.

Labiausiai kultūringi yra Ja
vos malajieciai. Šita rami tau
ta iki XV amž. buvo pasida
vus indusų įtakai, paskui ara
bų ir pagaliau olandų.

Malajiečių kaimai yra labai 
gražus. Nedideli lenktiniai af^ 
ba bambukiniai namukai sta
tomi ant aukštų stulpų, 
budi? lengviau apsisaugoti 
Žvėrių ir negerų žmonių.

Javoje ir kitose vietose, 
yra mažiau pavojų, namai 
tomi ant žemės. 

’ Baldų namuose nėra; 
grindų yra patiestos pynės, ant 
kurių gyventojai ir Sėdi ir 
miega.

Mal. salynas apima begales ma
žų salelių ir tokiu budu tas 
salynas yra didžiausias visame 
pasauly. Visų salų plotas yra 
daugiau kaip keturis kartus 
didesnis už dabartinės Vokie
tijos plotą/ Kai kurios salos 
yra net labai dideles, pav., Su
matra turi 1500 klm. ilgumo 
ir 500 klm. platumo. Dar di
desnė yra Borneo sala.

Visos Malajų salyno salos 
yra labai ■ kalnuotos. Sumatros 
kalnų viržtžnės siekia iki 4 
klm. aukščio. Toje pat saloje1 
yra 59 ugnikalniai, iš kurių 5 
veikia. Javoje yra 45 ugnikal
niai, 0 visose Zundo sąsiaurio 
salose yra 121 ugnikalnis.

Ugnikalniai nuolatos prime
na save baisiais išsiveržimais 
ir žemės drebėjimais. 1772 
metais išsiveržęs Javoje Pa- 
pandajangos ugnikalnis su že
mės drebėjimu pavertė didžiau
sius plotus dykuma. Dar bai
sesnis išdvisimas buvo Sum- 
bavos salos Tanboro ugnikal
nio išsiveržimas 1815 metais. 
Nuo išneštų į padanges pele
nų debesų aptemo saulė. Javos 
saloje tų pelenų nugulė tiek, 
kad po jų sluoksniu griuvo na
mai, o žydintieji sodai ir lau
kai ilgam laikui pavirto pilka 
negyva dykuma.

šitos nelaimės metu Sumba- 
vos saloje iš 12 tūkstančių gy
ventojų gyvų liko tik 26 žmo
nės. Gretimoje Lomboko salo
je žuvo 44 tukst. žmonių; da
lis jų žuvo užpilti pelenais, o 
kiti nuo bado ir ligųį * -

Toks pat pražūtingas biiVo 
ugnikalnio KrakataU tarp Su
matros ir Javos išsiveržimas 
1883 metais. Didžioji salos da
lis su didžiausiu sprogimu iš
lėkė į padanges. Salos pelenų 
ir dulkių stulpas siekė iki 30 
klm. į aukštį. Per kelis aky-Į 
mirksnius Javos ir Sumatros1 
pakraščiais nugulė iki pusės 
metro storumo pelenų sluoks
nis.

Dėl sprogimo baisiai susiū
bavo jura ir bangos iki 30 me
trų aukštumo išgriuvo į Su
matros ir Javos krantus, Be
matant buvo nuplauta daugy
be kaimų ir keli miestai, žu
vo 40 tukst. žmonių. Didinga 
tropikų augmenija juros užlie-• 
tais pakraščiais buvo kaip 
šluote nušluota. Krakatau iŠši-' 
veržimas atsiliepė visame že- ■ 
mes kamuolyje. Pakilusios ju-1 
rų bangos apėjo visą žemės ka
muolį, pasiekė Europą ir dau
gely vietų padarė didelių nuo-' 
stolių. Vulkaniški pelenai paki- j 
lę kelias dešimtis kilometrų į, 
orą, buvo išnešioti po visą že-* 
mę.

Per Malajų salyną eina pu
siaujas, vidutinė metinė tem
peratūra laikosi apie -J-25 
-j-27 C., drėgmės visada yra 
pakankamai, todėl apie augine* 
nijos įvairumą, puošnumą, di- 
dingumą sunku kas nors trum
pais žodžiais pasakyti.

Sumatros, Borneo/ Molukų 
ir iš dalies Celebes salos ap
augusios tikrais nepraeina
mais, vijokliniais rotangais, li- 
janomis sirpintais miškais. Bež
džionės čia lengvai gali keliau
ti per visą salą visai nepasiek
damos žemės, o tik šokinėda
mos medžių šakomis. Niekur 
nėra tiek įvairių palmių, kaip 
čia. Vienas sago palmės medis; 
duoda tiek vaisių, kad jais j 
žmogus gali maitintis ištisus 
metus, o tiems vaisiams sudo
roti vos 10 dienų tereikia.

Visuose miškuose be jokios 
priežiūros auga ir daugybė ki
tokių vaisinių medžių, kampa-

Nemažiau įvairus ir gyvulių 
Laukiniai drambliai,

NAUJIENOS, Chięago, III,_____________ '_____________ .
Javos gyventojų dąuguma metų mlnchascai buvo tikri 

Verčiasi žemdirbyste^ kilti yra 
paniekus aiikSU .kulturoš laips
nio. Dirbanti laukai, plantaci
jos įdirbti kalnų Šlaituose te
rasomis, gražiai išlyginti, ap-' 
kasti pylimais, išraižyti kana
lais. Reikalui esant laukai gau
siai paliejami, o kai reikia, nu
sausinami.

Dar aukštesnių kuituros laip
snio yra pasiekę Celebes salos 
ijytą gyventojai minehašcal* Ją 
kaimus jungia puikąs plentai, 
apsodinti tožią krūmą Žalia- 
tvorfimiš. Aplink namus, pasta
tytus ant smėlynai nudažytą 
aukštų polių, Žydi puikąs gė
lynai. Kaimuose yra mokyklą, 
kur vaikai mokomi gimtąja 
mala j Iečių kalba, Prieš šimtą

.......... ,Į iii).- I ,i;,i-|Į ,;r.

latfkiniai, d dabar jie yra jau 
kultuHngi krikščionys,

JUOKAI
..........Abejotina, tiesa _
Vaikas: “Mamyt, ar tai tei

sybė, kad kasdien suvalgomas 
obuolys atitolina gydytoją vie
nai dienai nuo narną?0

Motina; “Tikra tiesa”*
Vaikas! “šiandien aš pamė

ginau gydytoją atitolinti de
šimčiai dieną, bet abejoju ar 
tik vakare jis neturės čia at
eiti*'.

QU A 1.1 T Y 
miili.work

Pilnas Šlakas

Trečiadienis, rugp. 4, 1937
Pulki rekomendacija

Vienas paauglis 'berniukas 
ateita prašytis į įstaigą pa
siuntinukų tarnautu Viršinin
kas jį klausią; “Turi kokią re- 
konlendačiją?” <

“Turiu**, atsako’ berniukas 
ir įteikia raštą. Viršininkas 
skaito; “Šitas jaunuolis yra 
doras ir tiktas teisingumo pa
vyzdys. Mokykloje buvo vis 
pirmasis. Mokymasis jam se
kėsi. Trumpai ir aiškiai, aš esti 
toks berniukas, koks tamstai 
reikalingas’’.

Phone CANAL 612Ž

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos! nuo i—S Ir 7—8 
SėredohHs ir fiedOl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So- California Averiue

Telefonas Republic 7868
.*i -...Į-—... , ■■■■* . ■*. ..................

Ofiso Tet Bouletafd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cur. of 35th and Halsted SU. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-9:80 

Nedaliomis pagal sutartį
Re* 4916 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwodd 6107

PASKUTINES DIENAS

Pasaka apie šnipus Sovietų Ru
sijoj.

Pradedant penktadieniu 
ipUSKi.NO

«DUBROWSKYH
S O N O T O N E

66 E. Van Buren

OfisO Tel. Virginia 0036 
ResMeftc? Tel, GeVERLY 8214 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

huo 2—-4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

Tuo 
nUo

kur 
sta-

ant

.KARO VADAI r-r-Maršalas 
Feng Yu-ilsiang, vadinamas 
“krikščionišku generolu”, 
kuris vadovauja Kinijos 
spėkoms < mūšiuose prie 
Tientsin, Kinijos. Apačioj, 
generolas Shozo Kawaba, . 
japonų karo vadas Kinijoje.

A^me Photo

Visi kaimai . aptverti tvora 
ir skęsta sodų žalumynuose; 
Visur yra švaru ir tvarkinga. 
Tautinis malajieeių rūbas 7— 
gabalas audeklo (sarongas) 
persiristi, per klubus* Galvas 
moterys gaubiasi margomis 
skarelėmis, o- plaukus puošia 
gėlėmis ir metalinėmis, smeigė
mis. Skustą galvą, malajiečiąi 
vyrai užsideda čalmįa^ąrbą'smai
lia kepure be brylių*.Daugely 
•vietų rtialajiečiai dėvi europis- 
kai pasiutus baltus fubus.

^SKUBĖK!
Nors kainos pakilo, tačiau jus dar 
galite pirkti už ........................4 
Reiner’s Pocahontas Pea Coal

REINER’S PEA COAL ŠVARI, PERSIJOTA, VIENODA DIDUME 
BE DULKIŲ, MAŽAI PELENŲ, DAUG KARŠČIO. 

Kartą pabandę, jus Visuomet imsite.
Pocahontas Mine Run —70% Rupi $7.^5 
Pocahontas Range $8.75

Pirkit Dabar — Užsisakykit Šiandien

Šaukit "GROVEHILL 1000"

^ĘINER (OĄL (OMPANY

Kiemas ir Ofisas: 59th and Wood Streets
25 METŲ PATIKIMAS PATARNAVIMAS

Reikalaukite DEGTINES
I Tom Taylor■ 2 Metu
lUl senumo

^^^^k/STRA IGHT
KENTUCKY 

bourbon.
DEGTINU

1 900
GALIMA GAUTI VISOSE K

J TA V ERNOSE -

MUTUAL LIQUOR CUMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 ' ■ -
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS -

Millworko, Wall Boards, Asbestos 
Gontų, Roofing

VISKAS statybai ir pataisom 
Joks orderis nėra permažas. Patarnavimas yra musų 

tiždudtiš; Mūsų statybos matėriolo kiemas nusitęsia 
" : rhuo 64th St. iki 65th St.

0. M. ZeisLumber Co.
; William Ory, Mgr.

6401 South Bell Avenue
. Telephonc, Republic 7900

---------  ,,y- .j I 1 . 1.  ...........................................Į N tf.M. .T tu II ii ™ 
-------------  r ■, - ■ ; ....................................................................................... ''lk- ’—. -i———.

LAlbOTUVIlf DIREKTORIUS 
■ ■ ' HM Ml -a Mg nJohn F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMIbulance
i .DilŽNA-IR NARTrt

Visi Teiefonai YARDS 1711-1742 
4605-07 So. Uennitage Avė. 
4447* South Eairfield Avenue

•r’>Tcl. I.AFAYETTE 0727
Uiirifatf n 11 Ii■ -Iii i. h,

—\ i • koplyčios Visose
PC cft 1 Chicagos dalyse

, ................................................ ........... . I" ................. '....■ii—1—. 4 1 , ' 1 u.— .. 1

Klausykite musų Lietuvių radio ptograftių pirmadienio vakarais, 
10:00 vąl. vakaro iŠ H* F. C* stoties (1420 K.) L* Pranešėjas 

. P. šALTlMlERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI.

Chicagos, ’ J
Cicero J

Lietuvių■ 
Laidotuvių ■ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
. Patarnavi- |l mas Dieną 
■ ir Naktį

S. P. MAŽEIKA
8319 Lihiaiiica Avenue

W TURIME
F KOPLYČIAS 

z VISOSE miesto 
dalyse.

Yards 1139
Pilone Varda 1138

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Pilone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
3307 Lituanlca Avėnue Phone Boulevard 4130

A. PETKUS \
1410 South 49th Čourt Cicero Phone Cicero 2109 ....... ' ........................i.*. ...................... .............. ... . i»..........

P, J. RIDIKAS
3354 Sd. Halsted Street ■ ' Boulevard 4089-     ,——— ' , ....z..;,.

I.J.ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street 'Phone Boulevard 5566
.   ■    I ■ ■ Hll|     ■■ *»...■ ■ *H.I»< .U lt »,.H* ,*!■> .» M < >!«*■<- . <>

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 33?7

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703
!*»■ m ■ iii«i*.i* f niHl«iii'i»»^iw «*>*■■ . -■ .................. ...................... n -į ■ , , r ii . L į. i, ' „ „ į į.

LACIIAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42,44 E»st 108th Street Tel. Pullman 1270

r.. jnįpftt' fr tĮĮ.J-'.*,l~ — -rt. i ,rii-wtiiin '..r"t .‘■••'t*—‘-trr

' JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. AVestėrn? Avė. Phone Virginia 0883

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
jrtODY BRACES, E L A S T I C 
ŠT0CK1NG3 gatavai padaryti, ar
ba padlfrbšim tamprias panČiakas 
jūsų mierai. Mes esain specialistai 
planavimė ir padirbime dirbtihų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
pHėtaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo- 
kšliniuOSė prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC 00.
183 W. Lake St.

> Arti prie Wells Street.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

KOSELAND-^CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277

**

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Ruri $7,40 
(Sereaned) ..................  tonas
smulkesnės $7*15

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

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

2400 WEST MAD1S0N STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswidk 0597

................................... .................. , ....„I...................................    M 1 ii 1,ii aBinu .... .

Dr. A. J. Sliimkus
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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraiistom forničius* pianus ir 
visokius rakandus bei {torus

j. X arti ar toli.
3406 SOUTH

r’Yardš 3408 T' | Herrttock 5640
|I*I|^|* > .... .. m H............  lUfni*. 1 II.M

__________ J I 6921 SOUTH 
HALSTED ST, wėstern A V E.

ADVOKATAI

Miesto 
&amb.
NamU

advokatas
ofisas—127 N. Dearborh St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Ofisas—3323 So* Halsted St.

Valahdofi vakarais ndo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
. LIETUVIS ADVOKATAS

Telęphone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728 /

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
RoOni 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Patk

st.
1824
3395

AKIU SPECIALISTAI
G. SERNER

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktaru

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį. ,

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tel.t Prospect 1930

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

į » <■ 'DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

. arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti LietuvUi Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN.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. 
t r ■ - ■ -. . r . ------------į, ..... —1... mr i*.* 11 ——

Tėl. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 U.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
■ * * m   a*■■■■ ■      ■■u   ■■■■į    

kifATAUCLl

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supėrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS •

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, |LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto,, nuo 2 iki 4 
Vai. po piet ir nUo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. ( N ėdė ii o mis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

. Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

Ofiso valandos: •
NUO 10 iW 12 dieną, ž: iki K tX) pietų 
7 1ki 8 vai. NėdM. HUd 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Gar ginkitės Naujienose

ipUSKi.NO
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DARBO ŽINIOS
iĮhii ......... . iį»»'■* 1

Nauja “Darbininkų 
Federacija”

Hershey, Pennsylvanijoje, 
šią savaitę gimė organizacija, 
kuri persistatė esanti “darbi
ninkų federacija” ir pasikrikš- 

•tino vardu Independent Labor 
Federation of America.”

Organizacija sudarė šimts 
delegatų, kurie atstovauja 
taip vadinamas “nepriklauso
mas” unijas, kurios yra kom- 
paninės unijos pavadintos ki
tu vardu.

Organizacija paskelbė ban
dysianti suorganizuoti, iki me
tų pabaigos, apie milioną ne
organizuotų darbininkų ir 
konkuruoti su Amerikos Dar
bo Federacija ir Kojpjtefu In
dustriniam Organizavimui (C. 
I. Q.) Organizacijos užpakaly 
stovi stambios pramonės, kaip 
kitos firmos, kurios yra nusi
mačiusios tikrųjų darbininkų 
unijų, kaip C. I. O. ir Federa- 
racijos nepripažinti.

Visas naujos “darbininkų 
federacijos” steigimo darbas 
ir organizaciniai mitingai ėjo 
už uždarytų durų. Organizato
riai neįsileido jokių spaudos 
atstovų.

O “Federacijos” viršinin
kais pasiskelbė sekami asme
nys: Charles E. Hallman, iš 
Hershey, Pennsylvania; vice
prezidentu Reginald Boote, II- 
ion, New Yorke, Remington- 
Rand Employees Association 
atstovas, o Mrs. Maude Paint- 
er iš Lebanon, Penna., sekre
torium.

Geležinkeliečiai 
Nutarė Streikuoti

“Non-operatin^” gelžkelių 
darbininkų unijų sąryšis-pas
kelbė Washmg(oų<p/.kąd 88% 
unijų narių nutarė streikuotu 
jeigu nebuš galima susitarti su 
gelžkeliais algų pakėlimo 
klausimu. Unijos, priklausan
čios prie sąryšio turi apie 
800,000.

Kiek laiko atgal sąryšis įtei
kė gelžkeliams pareiškimą, 
reikalaudamas 20% algų pa
kėlimo. Darbdaviai reikalavi
mą atmetė. Darbininkams da
bar nubalsavus streikuoti, į 
ginčą įsimišė National Media- 
tion Board ir ji bandys abi pu
ses sutaikinti, kad prie strei
ko neprileisti.

Arbitracijai vadovauja Otto 
S. Beyer, tarybos narys.

Streiko klausimu balsavo ir 
300,000 “operuojančių” !g)elž- 
kelių darbininkų. Balsavimų 
rezultatai dar nebuvo paskelb
ti, bet spėjama, kad ir jie, 
kaip ir “neoperuojantieji”, 
taipgi nutarė streikuoti. Ir 
“operuojantieji” /reikalauja 
20% algų pakėlimo.

Illinois Angliakasiai 
Grįžta Darban

1,500 Illinois valstijos anglia
kasių vakar grįžo darban, kai 
10 kasyklų Springfieldo distrik 
te pasirašė kontraktus su 
Progressive Miners of Amer
ica’(PMA). Ta unija paskelbė 
streiką visose kasyklose* kur 
turi didžiumą darbininkų, rei
kalaudama naujos sutarties ir 
geresnių dr<rbo sąlygų.

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

Naujienų PIKNIKE
RUGPJŪČIO 8 D., 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė

10 kasyklų, kurios nusilen
kė unijai, sutiko mokėti po 
$6 į dieną kasėjams, o $7.70 
į dieną mašinų operatoriams.

International 
Harvester 
Už C.I.O.

—---- ——. . v ■
C. L O. susilaukė didelio 

laimėjimo geležies rudies ka
syklų distrikte prie miesto 
Hibbing, Minnesota, kuris yra 
didžiausias pasaulio rudies 
šaltinis. Keturių International 
Harvester Company kasyklų 
darbininkai balsavo rinkda
miesi atstovus kolektyvėms 
deryboms. Jie pasirinko C. L 
O.

AFL Laimėjo 
Mėsos Firmoj

AFL laimėjo darbininkų 
balsavimus Hunter Pacjdng 
Company mėsos firmoje, East 
Saint Louis mieste, pietinia
me Illinois valstijos gale. A. F. 
L. gavo 290 balsus, o C. I. O. 
243. '

C.I.O.
Politikoje

C. I. O. unijos New Yorke 
ir Detroite pradėjo atvirai 
darbuotis miesto rinkimuose. 
New Yorke, Aipalgamated 
Clothing Workers of America 
viešai pasisakė už Fiorello H. 
La Guardia kandidatūrą į 
Nexv Yorko majorus, o United 
Automobile Workers Detroite 
išėjo už Patrick JH. O’Brien, 
kuris kandidatuoja į Detroito 
majoro vietą.

' ... 1 ........... ...... .

IŠ LIETUVOS
GABENA MIŠKĄ

- ZARASAI. — Jau visi me
tai, kai pro Zarasus gabena
mas į Suomiją miškas. Gražu
tėje, apie 12 klm. nuo Zarasų, 
esanti ištisa miško kirtimo — 
paruošimo eksportui įmonė. 
Miškas nuo ankstybo ryto iki 
vėlyvo vakaro pro Smėlynę, 
lietuvių-latvių sieną, sunkveži
miais vežamas į Daugpilį, įuir 
esąs verčiamas Dauguvon ir 
plukdomas toliau1.

PASKOLAS
• •

Namam ir Statybai
Greitai ir lengvai suteikia 

ant pirmo morgiciaiis

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000) 

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertės 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo 
5 iki 15 metu

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

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKVVELL 6100 

Jąn A. Sierocinski , 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

> NAUJIENOS; ,!ąiicagd/ III.
'!>—"■.......... ...... .................. ............. ................ ... ' ' ........ .... .......... ....... r

NERAMUMAI NEW YOR
KE — Prie Robins Dry Dock 
and Repair laivų statymo fir
mos, Brooklyne, N. Y. per ke
lias paskutines dienas vyko 
neramumai tarp C. I. O. strei- 
kierių ir streiklaužių. Pereitos 
savaitės pabaigoje policija iš
vaikė 2,000 streikiėrių demon-

JUOKAI
' . . ""'r —----------------------------------------- .

CHEMINIS VALYMAS '
Gydytojas, .apžiūrėjęs apsir- 

gusį vaiką ir neradęs rimtos 
ligos, pastebėjo motinai, kad 
vaikas, vis dėlto, butų švariau 
prausiamas.

“Pone daktare, aš jį visada 
stengiuos švariai nuprausti ir 
nuprausiu!” taria motina,

Gydytojas, įpilęs į saują ben
zino, patrina vaiko sprandą, 
kur pasidaro baltas ruožas.

“Taip, bet čia nepraivsimas, 
b cheminis valymas!” sušunka 
motina. 1 !

, PASLAPTIS i
• 1 . : '* i t .........

■ ? .• , Š., ■' ■ .• *** ’ V •

Bet, Maryte, juk tu4 ži
nai, kad visame7 pasaulyje- tik 
viena moteris man tėra!'

—- l’aip, tai visada tu sakai, 
bet niekada nepasakai, kas to-

straciją. Acme Photo ji moteris

BUDKRIO PROGRAMA:
WCFL

• ~ WHFC

WCFL — 970. Kil., nuo 7:30 vai, vak. Nedėliomis.
WAAF 920 Kil’., Pahedėliais ir • Pėtnyčiomis nilo 5 vai. vak.

— l$20 Kil., Ketvėrgais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

BUDRIKO
RAKANDU

KRAUTUVE 

pasiūlo jiuns šias 
moderniškas skal-1 byklas po 

54950
ir aukščiau, mo

kant po $1.00 į 
savaitę.

Gausite gražią dovaną pirkdami dabar
_ v., ■ BRJos.F.Budrik,!™.

3417—21 SO. HALSTED ST- į 
3409—11 SO. HALSTED ST.

> 4? > Tel. Boulevard 7010 .

Galite būti tikri, kad gausite 
geriausios rųšies anglis ir tei

singą svorį, jeigu 
PIRKSITE NUO

PULASKI
COAL CO.

26th STREET & WHIPPLE AVENUE 
TELEFONAS ROCKVVELL 8200

■ \ ....

ŪSE Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition

Iraagll Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
jAfei arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu- 

cine. Jis Atgaivins) Suraminš.PasmaginHFYrS Y ------- —b L, ■ jor jnfant or Adult. At all Druggists.
for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Chicagos ; Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
t , - -T-- -
“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Fraųcisco Avė., Chicago, III.; J. 
BAL'AKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jėnušauskas —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jėseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St.( 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F» Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jpse- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinin.kas— 
EdWard Blumas; Kasieriuš—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
/St., Chicago, III., tel. Prospect 

4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Maiuzen Antanienė 
—kasos globėja, .2430 West 46th 
Place, ChicągOj III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So.

i : Rockwell St., Chicago, III.; Antą- 
• nas Czesna—kasieriūs, 450Ų So;

Paulina St., Chicago, < III.; Petras 
Tugkievicz — maršalka,' 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 111.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinskeri 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
ivalandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 450) So. Paulina* St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago, III.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČ1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—f in..1• rašt. pagelb., 

421.8 " S’dp; In&eųdenęe , Bįvd); 
Frances Ambrozas—kasin., 11781 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Pųtris 

—maršalka^; 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesiš ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje. 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 75^
puslapių knyga .... ■

No. 69—EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 
lapių knyga ... ....... ****

No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori prasimo- 

s kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 
pusi, knyga ...... .

Užsisakydami ' prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS '
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Kaip
žuvis

be
varaus, I

taip
geras 

lietuvis 
be 

“Na”d’'finn”
; “'-v

* ‘ *

K .• ..-k. —

Garsinkites “N-nose”
■ t . f 

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KL1UBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Beįmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Bųneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

MORNING STAR KLIUBO VAI
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Kogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasieriūs 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

DRAUGYSTES SUSI VIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 Su. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičins, 628 

x W. 18th St. Metinis knygų perž.
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted Št.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas —• fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
sieriųs, 3200 So. ? Lowe Avė.; J. 
Malinadskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.;Nut. 
raštininkas—-Paul J. Petraitis, 

. 4223 So. Wclls St., Triangle 7673;
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 

.1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasieriūs—J. YuŠ- 
ka, 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka^—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. JurČius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka- 
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 
£auskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšįs; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas —Z. 
Klibienis. Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt.. 
3842 So. Union Ave„ Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, 'S. Narkis — 
korespondentas. Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras. 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Vietory 3687. Drau- 

1 gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1906 So. 
Union Avenue: Joseph Kuzmickl 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas-secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz- 
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, ‘ Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas. - K

LIETUVIU KEISTUČIO ' PĄŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John KondroSka, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas: Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininka^: Mrs. 
Bernice Keller, 5832 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafąyette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Wamis, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4408 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2584 W. 46th St. — 

, Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou». 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesiai^ 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
8140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaįtis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo H vai. iš ryto.

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKĘ VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 Sp. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienckus, 2718 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.: trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St.; šudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We^t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAšALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasieriūs—M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 

! Daktaras-kvoteįas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai 'laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 8929 
W. Madison' street.

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Šu- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Westem Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasieriūs, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton Katkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
TamkeviČe ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viČe, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 8400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasieriūs, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 8180 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirma trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwell 
St.; P. Killis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Ba
šinskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

——•'    1 r————

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS; Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunąs, 8229 S. Litua
nica Avė., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininkas — Stasys BaguŽas, 
8204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 83rd PI., Chicago, 
III,; Nutarimų rašt-rBronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi- 

• cago. III.; Iždininkas — Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted SL, 
Chicago, III.: Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pi Aną sekmadieni po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 8142 S. 
Halsted St., 8 vah po pietų. Chi
cago, III.
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Pagerbė mokslininką

i

Apie Edisoną.dažnai bhvo kalbama kaip apie elekt
ros burtininką. Toks jau mokslo “burtininkas” yra 
George Washington Carver, gal įžymiausias negrų 
mokslininkas.

To mokslininko biografija yra labai įdomi. Gimė 
jis dar tais laikais, kada daugelyje Amerikos vietų neg
rai tebebuvo laikomi vergais. Carver taip pat buvo ver
gas, Kartą jaunystėje jis buvo piktadarių pagrobtas, ir 
už jo išlaisvinimą savininkas turėjo atiduoti trijų šim
tų dolerių vertės arklį.

Carver jau buvo beveik suaugęs vyras, kada pradė
jo mokytis. Iki to laiko jis nemokėjo nei skaityti nei 
rašyti. Jo pasiryžimas buvo toks didelis, kad jis su pa
sižymėjimu baigė aukštuosius mokslus ir įsigijo filoso
fijos daktaro laipsnį. Po to jis 1896 m. nuvyko į Tus- 
kegee institutą, kuris yra Alabamos valstijoje. Tai neg
rų aukštojo mokslo įstaiga.

Tuskegee institute Dr, Carver tebėra dar ir dabar. 
Jis ten eina profesoriaus pareigas, o taip pat daro įvai
riausius tyrimus. Vos tik prieš kelias dienas laikraščiai 
paskelbė, kad Dr. Carver savo laboratorijoje pagamino 
specialų žemės riešutų aliejų, kuris gydąs vaikų para
finų.

Apie savo išradimą Dr. Carver sako, jog kolkas dar 
anksti ką nors tikro pasakyti. Esą, gal teks dar kelis 
metus padirbėti, kol bus galima išrastą preparatą para- 
ližiaus gydymui prį&ikyti. v

Bet Dr, Carverio nuopelnai čia nesibaigia. Jis per 
40 metų su viršum dirbo savo laboratorijoje, tyrinėda
mas žemės riešutus, kuriuos mes paprastai vadiname 
“pinacais” (peanuts). Mat, Dr. Carver yra chemikas, 
kuris tiesiog stebuklus daro su žemės riešutais. Iš tų 
riešutų jis jau yra pagaminęs apie 240 įvairiausių daly
kų. Būtent, rašalą, įvairiausius kremus, savotišką pieną 
ir daugybę kitų preparatų, žodžiu, lyg koks burtinin
kas, jis iš paprastų žemės riešutų padaro šimtus įvairių 
dalykų. Jo išradimų dėka pietinėse valstijose įsisteigė 
įvairios pramonės, kurios iš žemes riešutų gamina viso
kius dalykus. Labai galimas daiktas, kad tų išradimų 
pinigiška vertė gal siekia milijonus dolerių.

Šiaip Dr. Carver yra labai kuklus žmogus. Jis ke
liais atvejais buvo kviečiamas įžymiausių universitetų, 
kad ten eitų profesoriaus pareigas. Tačiau pasiūlymais 
didelio atlyginimo jis nesusigundė ir pasiliko dirbti 
tarp savo žmonių.

TuskegeO institutas savo didįjį mokslininką nutarė 
tinkamai pagerbti, šiomis dienomis institute įvyko di
delės iškilmės sąryšyje su Dr. Carverio biusto atidary
mu. Pastebėjo jį ir užsienis. Pavyzdžiui, Britų Karališ
ka Draugija išrinko jį savo nariu. Tai draugijai pri
klauso tik įžymus mokslininkai.

Ir vis dėlto kai kurie (ypačiai vokiečių naciai) ma
no, kad negrų, tarpe negali būti geniališkų žmonių! Dr. 
Carver yra geriausias pavyzdys to, kad nacių su di
džiausiu uolumu platinama “rasių teorija“ yra didžiau
sia nesąmonė. ;

ne “Tautos Vadą” Smetoną. Nuo “ciesoriaus” Vytauto 
gautus medalius it ordiiius jie šiandien gal segtų sau 
prie krutinės dar su didesniu pasididžiavimu nei dabai*.

Istorijos įvykiai neleido karaliams įsigalėti Lietu-Į 
voje. Tad gal nors Lenkija tup atžvilgių bus laiminges
nė. Pranešama, kad Varšuvos “Wieezor Warszawski” 
atvirai pasisakęs už karalių, Mat, dalykas toks, kad tie*! 
trukus į Lenki ją atvyksta mirusiojo Anglijos karaliaus 
jauniausias sūnūs su žmona. Sustos jie pas išgarsėjusį 
jtafą Alfred Pųtockį, kuris labai mėgstąs pokerį lošti. 
Tąja proga pas Potockį žadą suvažiuoti Visi Lenkijoj 
didžiūnai: visokie grafai ir kunigaikščiai. Laikraštis 
tad ir prisiminęs, kad gal butų nę pro šalį tiems didžiu* 
nams pasvarstyti karaliaus Veikatingumo klausimą. Juo 
abiau, kad į svečius atvyksta Žmogus, kurio gyslosa 

teka tikrai karališkas kraujas. >
Žodžiu, laikraštis pasisakė už tai, kad Lenkijai yra 

reikalingas karalius. Valdžia, sako, tą laikraščio nume
rį konfiskavusi. Bet jau tas faktas, kad spaudoje yra 
keliamas klausimas apie karaliaus reikalingumą, rodo, 
jog ten dar esti elementų, kurie norėtų Lenkijoje mas
tyti “Dievo pateptąjį”.

uriwi 11~T,ir.. . .... ...........
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Nori karaliaus
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Lietuviai “karališka liga” jau prieš kelioliką metą 
persirgo. Mat, susidėjo tokios aplinkybės, kad lietuviš
kai poteriauti išmokęs Urachas staiga pajuto “žemės 
drebėjimą” (atseit, revoliuciją). “Didieji Lietuvos pat
riotai”, kurie anais istoriškais laikais Urachą lietuvišką 
poterią mokė ir jam sostą siūlė, taip pat pamatė, kad 
karalių mada praeina. Su vokišku kunigaikščiu jie nu- 

* traukė derybas (gal tinkamai ir lietuviškai poterius 
kalbėti neišmokę) ir pasuko ienas į demokratijos pusę. 
Mat, tie patriotai, lyg tos moterys, labai sekė mada& 
Kai užėjo diktatorių gadynė, tai jie tuoj suorganizavo 
pučą ir nakties metu nuvertė demokratišką valdžią.

Taigi, kaip matote, tik “madų” pasikeitimas išgel
bėjo Lietuvą nuo “karališkos ligos“. Jei ne Rusijos ir 
Vokietijos revoliucijos, tai tikrieji tautininkai šiandien 
gal butų begarbiną, tarsime, kokį “ciesorių” Vytautą, o

• • • l ■ I * • •••»<•

Taryba įgaliojo mane pra. rinkimai. Kai kurie jau prade
da pranašauti, jog tais metais 
WhCelerio politiška karjerą 
baigsis. Vadinasi, jis nebebus 
į senatą išrinktas, nes jį dar
bininkai neberems.

Tilo pačiu metu Montanos pa
dangėje pradeda kilti kita* 
žvaigždė. Būtent, koHgresma- 
nas Jerry O’Connel, kuris yra 
visai jaunas žmogus ir didelis 
prezidento Roosevelto Šalinin
kas. Daugelis tad prana'šauja, 
kad iš Wheelerio senatoyiaus 
vietą kaip tik ir paverš O’Con- 
rfel, kuris jiio tolyn, juo dau
giau pasekėjų įgyja tarp Mon
tanos organizuotų darbininkų.
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nešti Tamstai apie jos nusi
statymą tuo reikalu.”
Po laišku pasirašo tarybos 

sekretorius Thomas Kennedy.
Vi® dėlto Senatorius Wheeler 

nusprendė nesiskaityti su dar
bininkų pageidavimais. Faktiš
kai jis ne tik su tais pageida
vimais nesiskaitė, bet stojo į 
griežtą opozicijų. Tokiu jo nų- 
sistatymu darbininkai labai pa
sipiktino. Montanos politiško 
gyvenimo stebėtojai sako, jog 
darbininkų tarpe Whoeler dau
žti rėmėjų neimi

1940 m. vėl įvyks senatoriaus

Lietuvos jaunimas
fajlil'lĮ- II Į .... ................. T ,| ||į,'| ......  UI. ...................f

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

. ' (Tęsinys)
Jaunalietuviai 
jau dešimts metų

i l |l l| ii|ĮI u»ll l«ll

Apžvalgą
filaretui'>i iiiii'’ mom ''''• . . a „ i , Iganizacija Kaune aisvenre savo KINIJOS PASIftINKIMAS gv.Japonija yra “alkana’ ve tų dešittlties m8tų sukaktuves. Gal

vartoja 
tuš/

Tolimuose rytuose Vėl karas. 
Tiesa, oficialiajai karas dar 
nepaskelbtas, bet tai nekliudo 
japonams deginti Kinijos mies
tus, iš kanuolių griauti kaimus 
ir žudyti gyventojus.

Kuo kiniečiai nusikalto? Ko
dėl japonai veržiasi į svetimą 
žemę ir ten yra pašimoję Šei
mininkauti, kaip namie?

Kalbėti Šiuo atvejų apie ko
kius ten nusikaltimus ir teisė-’ 
turną. netenka. Japonai skver
biasi į Kiniją dėl to, kad jie 
nori ten pasinaudoti gamtos iš
tekliais. To fakto jie visai ne
slepia. Štai Vienas labai aukš
tas Japonijos valdininkas Amė-

kaipŠtai
Lietuvoje veikia jaunalietuvių 
organizacija, šiėmėt birželio 
mėnesio gale jaunalietuvių or- 

| ga'riizačija Katme atšventė savo

f. ** ir koks penkiolika tūkstančių jau-
vilkišktis argumen- nuolių buvo sutraukta, visais 

keliais suvežta į Kauną. Veik 
ATCmtllS WHEELEft m HSi uftifol'mu,,ti> vigl gražiai 

apsirėdę, drausmingai jie žy- MONTAKOS OANBININKAI g&v0 Kąuno gatvgmis ir g. 
v Amerikos žmontois sanato- aikštėse rodė, M gali iŠ I 

rius Burton & Wlieeler yra parodyti. Juos sveikino vyriau- 
ggiia plačiai Žinomas, YpačiaiWt>8, jiem& buvo paruoštos ne
lis pasidatg žinotnas nuo to mokamos nakvynės ir suruošta 
laiko, kai drauge su senuoju buvo iškilminga eisena. 
LaFolletteįibttVO atsistojęs pro- Tasai jaunimas buvo skait- 
gtesyvio judėjimo priešakyje, lingas net savo orkestrais, savo 
Tada LaFoilette buvo progre- dainų chorais ir šokių trupėmis, 
sistij kandidatas j prezidentus,! Buvo matyti, kad organizuo* 
o! Wheeletį vice-preziden-IfufnP pradai jau čia prigyja ir 
ttts. , .* drausmingumas visame pašireiš

Senatedaugelį metų kė.
Wheeler ? pHklausč progresy-j Į šį sąskrydį buvo pakviesti

išteklių

rto
TtO

riko* žurnalistui Kiurti Rvds 1t uuvuf * viam blokui. Jis visada remda-j panašių organizacijų atstovai iš 
vo kiekvieną pažangesnį suma-Į kitui', būtent, Latvijos, Estijos, 
nymą/< Betų staiga įvyko tai, ko Į Suomijos, Čekoslovaki jos ir net 
liberalai tikrai nesitikėjo. Kailio Italijos.’'Joikų ideologine pra- 
prezldentas Rposeveltas pasin-lsme čia paskaitų ar pranešimų 
lė reoragnizuoti Aukščiausiąją visai nebūta, bet tik pasirodyta 
teismą, (tąį Whęeler be niekur Į savo kūno mankšta ir savo išo- 
nieko pasuku į dešinę. Jis ne nės drausmė.
tik pasisekė;> prieš tą sumąny- Ir sis jaunimas Lietuvoj kaip 
mą, bet h faktiškai pasidarė Į ifr daug kur kitur savo organi- 
Aukščiausiojo teismo reorgani- įzacijoje yra paneigęs demokra- 
zavimo opozicijos vadu. Net tijos pradą ir tvarkosi įsakymo 
pikčiausi ■ reakcionieriai ttepub- budu.z
1Č prezidento dėl jo pasiulymol Šiaip jau savo kūno sudėtimi, 
taip smarkiai, kaip Wheeler. [sakysime, kūno išmiklinimu, ga- 

Ryšium su visu tuo bus neina vykusiai pasirodė ir/ žinoma, 
pro šalį pažiūrėti, ką manot visa tai proto išsilavinimo sąs- 
Montanos žmones apie senato- kaiton padaryta.
riaus WheeJ^r nusistatymą. Į Su juo arčau susipažinus, jsi- 

Pirmiausia reikia pasakyti,* I kalbėjus jauti jų silpną visuos 
kad įtik Montanoš darbo žmO- Į rPednį iŠsiMvinimą, negilų ap- 
nių dėka Wheeler pasidarė po-Į švietimą, bet jau spėjusį visose 
litišką karje'rą. 1910 m. jis bu-ĮsaVo Ūkiškose apyvokose pakan- 
vo išrinkta j valstijos lėgisla- [karnai susiorientuoti.
turą. Pateko jis i legislaturąl Y i
tik dėl to, kad darbo žmonės jį ĮJaunimas nėra savarankus 
rėmė. Nud. 1922 m. jis nuolat Palinkęs jisai daugiau j prak- 
buvo išrenkamas į JungtiniųĮtiškąjį gyvenimą, bet į tokį 
Valstijų senatą, nors visi atža* 
garelviai paprastai sudarydavo 
opoziciją. Mat, darbininkų bal
sai visada nulemdavo rinkimus, 

Taip btiVo praeityje, kada 
darbininkai \ Wheelerio atžvil
giu veikė vieningai. Dabar tos 
vienybės nebėra, Organizuoti 
kasyklų darbininkai yra pasi
piktinę Wh,eelerio nusistatymu. 
Kai prezidentas pasiūlė Aukš
čiausiąją jęismą reorganizuoti, 
tąi Montanos darbininkų tary
ba' paraše senatoriui Wheeler 
laišką, ragindama, kad jis tą 
sumanymą remtų. Laiške, tarp 
kita' ko, sakoma:

“Atrodo, kad tarybos nuo
monė yra ta, kad dabartinį 
Aukščiausiąją teismą sudaro 
daugiadsia buvusieji korpo
racijų advokata'i.Kaipo to-’ 

.. kie; suprantamas daiktas, 
jie nesimpatizuoja tokiems: 
įstatymams, kurie galėtų at-

2 pešti ’ naudos papras tiems
žmonėms. Be to, Kongresas 

'■ yra beveik’ bejėgiu priimti 
naudingiis žiponepuį įstaty- 

i ■.mW: W dabartM^ "Ąukjš-

padarė tokį pareiškimą:
■i “Japonijos ekspansija yra

tiek jaurneesuilaikoma, kaip ir 
toji jėga#, kuri pastūmėjo 
Amerikos žmones ndo tryli
kos pirmųjų valstijų iki Ra
miojo vandenyno. Vienok 
amerikiečiai nieko daugiau 
nesutiko, kaip tik-indėnus it 
bizonus. Kinija ttto tarpti 
taip pat pasižymi gyventojų 
perviršiu, kaip ir Japonija, i ■

“Mes negalime'emigruoti į 
Kiniją, ir mes nesame tiek 
kvaili, kad norėtumėme Val
dyti 400,000,000 žmonių.

i Mums nėra reikalinga jų že
mė ir mes nenorime diktuo
ti, kaip jie turi valdytis. Mes 
siūlome ekonomišką kodpe-

i ravimą, kas reiškia, kad mes 
i norime šiaurinės Kinijos ne

išvystytus išteklius eksploa
tuoti.

“Mes. norime atidaryti ge
ležies kasyklas ir pastatyti 

i ant moksliško pagrindo med
vilnės auginimą« Mes galime 
parūpinti mašinas ir techni
kus. Mums būtinai yra* reika
linga žaliava, kurią Kinija 
gali sutelkti, jei tik kapitalui 
bus užtikrintas saugumas.

“Kadangi mes esame susi
domėję ekohomiška’is daly
kais, tai pageidautumėme Vi
sus klausimus spręsti be ka
ro. Bet jeigu kiniečiai atsi
sakys kooperuoti ir priešin
sis Japonijos ekonomiškai 
ekspansijai, tai mes negalė
sime karo išvengti. Kiniją tu
ri pasirinkimą tarp koopeya- 
vimo ir pasipriešinimo; tai 
vienintelis pasirinkimas, ku
rį ji turi.“
Pasakyta visai atvirai ir ga

na ciniškai. Čia nebandoma, 
kaip sakoma, į teisėtumo ir mo
rališkumo medvilnę vynioti tik* 
rieji tikslai, šiuo atveju Japo
nija elgiasi jaip, kaip anas pa
sakėčios vilkas, kurią besitei
sinančiam ėriukui tiesiog pa
reiškė: “Tu kaltas jau tuo, kad 
ąš alkanas“. Taip daro ir Japo
nija, kuri s'a'kę, jog Kinija ^-a , ,...r„ . ,
kalta tuo, kad savo; žerhė j e j i į" čiatĮsiąs / teismas5:1 be
turi gamtos išteklių. O kadan- pakeistas.

praktiškąjį gyvenimą, iš kario 
gaHtha be didelių vargų ir rū
pesčių sau nalidą iščiulpti. Tai 
nė^a savarariktis jaunimas, bet 
jau orgaiiižuotas, organizuofas 
ta prasme, kad įstojo į tokią 
organizaciją, kuri jam suteikė 
yisokių lengvatų ir progų pa
viešėti ir kitiems pasirodyti.

Vis dėlto tasai jaunimas jau 
nėra visai palaidas, jau turi šio
kį tokį rūpestį, šiokį tokį darbą 
ir progą, kad ir kaime gyvenant 
savo raumenis ritmingai pami
klinti ir įgyti supratimą iš 
Spčrto srities. v

Tai organizacija, kuri reikalui 
esant g^li sudaryti šaunią de
koraciją, gerą iškilą ir saVp Va
dams sukelti geras ovacijas. Bet 
jei šitokiam jaunimui tektų 
savarankiškai pasirodyti, tai 
vargu jisai tęsėtų savo uždavi
nius atlikti ir nors prieš visai 
nėskaitliffgą, bet ideologiniai 
tvirtą kitą organizaciją atsi- 

fSpirtų. Jis Veikiausiai sugniuž
tų jokio didesnio atsparumo ne_ 
parodęs. , L' J 
;. Neturi

Jis dabar tarpsta tik todėl,

ei jos. Tiesa, veikia dar pavasa
rininkai. Bet pavasarininkai 
daugiausia apima moteris, nes 
vyriškiai tikybai yra labiau šal- 
tesni ir, be to, savarankesni, 
kad klebono norėtų būti veda
mi, Pavasarininkai taip pat va
do pradu organizuoti. Jų pa
skirų organizacijos vadai priva
lomai yra kunigai ir tai ne pa
čių kviečiami kunigai, bet ka- 
tąlikų bažnyčios vyresniųjų 
dvasiškių skiriami. Kaip kur 
katalikų bažnyčių kunigai Lie
tuvoje net viešai drįsta' jauna
lietuvius smerkti ir, sakysime, 
jų vėliavas į bažnyčias bet kurių 
iškilmių metu nenori visai įsi
leisti, arba net jų, tai yra tų 
vėliavų šventinti, jei jaunalie
tuviai kaip kur užsigeidžia sa
vo vėliavas pašventinti. Mat, 
j aunalietu viai (tikybinių apeigų 
nevengia ir stengiasi jas atlik
ti. štai ir šio sąskrydžio metu 
Kaupe jaunalietuviams vienoje 
aikštėje buvo atliktos Visiems 
bendros pamaldos.

Reikalas tik tas; kad jauna
lietuviai tikybą visur stato ant
roje eilėje, o pavasarininkai pir
moje Vietoje. ' T

Pavasarininkai
Tai tarp šių dviejų organi

zacijų esama kantais didesnių 
nesusipratimų. Tuos nesusipra
timus gilina aktingi kunigai 
krikščionių demokratų ideologi
jos šalininkai. Tokiose vietose, 
kur šiokių kunigų pasitaiko, fe
nais tarp jaunalietuvių ir pava
sarininkų esama ir daugiau Vi
sokių nesusiprtimų. Betgi fak
tas faktu lieka, kad krikščionių 
demokratą avangardas - pava-> 
satininkai gali lluosai Lietuvo
je veikti ir veikia. Tiesa, pava
sarininkai dabar yra pusėtinai 
susmukę, jaunalietuviai juos Vi
sur nukonkuruoja.

Pavasarininkams daugiau pri
klauso Visai pasyvioji jaunimo 
dalis, kuri toliau bažnyčios rei
kalų nėra linkusi ką nors kito 
gyvenime matyti. Betgi mokslei
vijos tarpe, ypač aukštuosius 
mokslus einančios moksleivijos 
tarpo,- krikščionių demokratų 
jaunimas ateitininkai tautiškojo 
jaunimo avargardą neolituanus, 
jei ir ne visur nukonkuruoja, 
tai vis dėlto sudaro labai rim
tą pajėgą.

Tai tokiais keliais dabar eina 
Lietuvos jaunimas. Betgi tie 
keliai nėra tikri ir, jei tik ga
lėtų kitų ideologijų jaunimas 
pasirodyti, tai visai netenka a- 
bejoti, kad tasai dabar tautiš
kai nusiteikęs jaunimas pasuk
tų kita vaga ir jo judėjimas 
ideologine prasme įgytų 
atspalvį. ų

.. Metmens sumesti
Tai yta sveika ir gera 

džiaga. Ji šiandien tokia tik to
dėl, kad auga tokiose apystovo- 
Se^ kokias dabar Lietuvoje tu* 
rime. Ir vis dėlto neabejotinai 
teikia pasakyti gerai, kad ta
sai jaunimas šiaip kaip galf bti-' 

o ne įįe jokių ■ visai; orga- 
nižaėijų 
mesti, o kas bus tikras įĮyvex\i- 
mo audėjas, tai ateitis parodys.

tuvos jaunimas, kad laiku nesu
siprastų ir ateity nepradėtų ki
tais pagrindais organizuotis. 
Praeis šis kvaitulys ir atsiras 
kitos organizacijos, kurių gyve
nime pėdsakus niekas neiŠdil- 
dys.

O dabar turime tai, ką turi
me, ir geriau visuomet turėti 
ką nors, negu visai nieko.

šio jaunimo sąskrydžio pro
ga jaunalietuviai Lietuvos ka
riuomenei įteikė dovaną pavida
le kėlių sunkvežimių automobi
lių. ‘

TUO pačiu metu Ūkiškoji or
ganizacija' Lietūkis taip pat Lie
tuvos kariuomenei įteikė sunkių 
kulkosvaidžių su arkliais ir pa
kinktais.

Šiokios dovanos siekia kelių 
dešimčių tūkstančių litų vertės!

Kaip kas spėlioja, kad Šitas 
jaunalietuvių sąskrydis kaštavę 
per pora tūkstančių šimtų litų

Kaunas, suprantama, taip pal 
iš Šio Sąskrydžio turėjo nema
ža pajamų.

—Ketkas
(Galas) ,

LIETUVOS ŽINIOS
Visoje Lietuvoje jai 
yra per 2,000 grieti 

nes nugriebimo 
punktų

du

P

kitą

me-

šiemet leista įsteigti dar 
60 punktų

KAUNAS. — Kiekvienais m< 
tais grietinės nugriebimo punl 
tų skaičius pas mus didėj. 
šiuo metu jų turime daugis 
kaip 2,000, t. y. dešimteriop 
daugiau, negu turime veikiai 
čių kooperatyvinių pieninių.

Naujų grietinės nugriebin 
ptmktų steigimu rūpinasi p 
čios pieno perdirbimo bendr 
ves.

■' Naujų nugriebimo punki 
bylas svarsto, ir leidimus jien 
steigti duoda' prie žemės uk 
rūmų veikianti paruošiame 
komisija. Kai paruošiamoji k 
misija naujo punkto bylą i 
sprendžia teigiamai, t. y. k 
duoda leidimą naujam pun 
tui veikti ir kai tos komisij 
sprendimą patvirtina žem 
ūkio ministeris, tai nauja 
punktui steigti (mašinoms į; 
gyti ir pi/nkto vedėjui 
mokėti) žemes ūkio rūmai 
da pašalpas.

• Nuo šių melų pradžios 
ruošiamoji komisija jau
leidusi steigti 60 naujų griei 
nės nugriebimo punktų. Pask 
finuose dviejuose paruošiam 
sios komisijos posėdžiuose lt 
sta steigti Šie nauji punkte 
prie Šaltinių pieninės (Tral 
apskr.) žilinų, Petrausk 
GrUožnykų ir Čižitmų; prie Ki 
mėlių pieninės (Trakų apskr
— Grieženriškių ir Kruoni 
prie žemes ūkio akademij 
dvaro pieninės — Močenų; pi 
Grinkiškio pieninės — Vala 
konių ir Pakiršinio; prie Mu 
ninku pieninės (Ukmergės a 
skr.) — Pamūšio punktas; pr 
Usėnų pieninės (Klaipėdos kr
— Veržininkų; prie Kaltinei 
pienines (Tauragės apskrJ ■ 
Kaušų; prie Jurbarko pienin 
(Raseinių apskr.) — žindaič 
ir Montvilių; prie Bebirvos pi 
nines (Raseinių apskr.) — R 
džiųj^prie Radviliškio pienin 
(Šiaulių apskr,) — Sadtfn 
prie Malėtų pieninės (Uten 
apskr.) — Mackonių ir Taiti 
kių; prie Lazdijų pieninės (St 
nų- apskr.) — Kybartų; pr 
Gižų ‘Rudos pieninės (Vilk 
viškio apskr.) — Naudžių; pr 
Marijampolės pieninės — Dar 
brankos ir Vartų ir prie Ku 
senų pieninės (Šiaulių apskr
— leista steigti Medsėdų gri 
tinęs nugriebimu punktas.

iDe , tb, Šių metų pradžio

* - I v

kad neturi sau jokios konkurėn- Nėra' jau visai taip aklas Lie-

t ’ ■ . • * »į • ' ' •

toje motorinių pieninių lėk 
įsirengti garines pienines.

I



,-|„i i' —
NAUJIKO?, CM^ m.

. ■ - V

-------—______ ■ i------- —. ..............................  ■ ■ ■ , ■, ■
■' < . .■ -r '*»v »*»**•’ , t

•' m 'ifi iii i11> į ,* gffr'r-iTaiSgT i* n i,, jraaaaag

C =tt±

•j fl' ’*«. #• . . .' r<'

A . J <. ■. ■ .■>.

' ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN
- ■■■■'......... ...........................

Del M. Petrausko mirties 
paminėjimo

TORONTO, ONT. — Demok
ratijai atsteigti Lietuvoje ko
mitetas pasiėmė sau už parei
gą paminėti a. a* M. Petraus
ko mirtį tarpe Toronto lietu
vių. Teko nugirsti, kad komi
tetas imasi rimtų žygių suor
ganizuoti nors vienkartinį cho-4 
rą tam paminėjimui ir išpildys 
ti prieinamesnes gerb. a. a* 
kompozitoriaus kurinius, tokiu 
budu neatsiliekant nuo kitų, jaii 
•anksčiau pagarbą tam dainiui 
atidavusių lietuvių. Tai labai 
gražus ir girtinas sumanymas 
ir reikia tikėtis, kad Torontu 
lietuviai, dainos mylėto j ai \ ne
atsižvelgdami nuomonių skirtu
mo/ prisidės prie to paminėji- 
tiip.

Dėl Toronto socialistų
Nors aš nesu socialistė, bet 

apie socialistus tūriu gana ge
rą nuoinonę*. Neabejoju, kad tą 
nuomonę ne lik manyje, bet ir 
daugelyje kitų žmonių sukurė 
žymesnių socialistų darbuotė 
žmonijos gerovei, darbuotė, kti-4 
ri pasižymėjo aukščiausiu žmo
niškumo laipsniu, žodis — žmo
niškumas — suburia savy dau
gel kitų žmogaus poelgių, k. t*
pagarba, taktika, atjautimas, džiaugiasi.

t < . irt a. Alt t

Kirkiand Lake, Ontario Kasyklos 
Gyvenimas ir Lietuviai

f solidarumas ir t.t. žodžiu, so
cialistus aš vaizduojuos žmonė
mis, kurie ne tik sau gėdos ne
daro, bet savo getais it pavyz
dingais elgesiais ir darbu duo
da pavyzdį kilioms. Visai kas 
kita matosi Toronto socialistų 
kuopoje. Jau kelintas kartas ki
virčai pasireiškia spaudoje, ku
rie nei naudos nei Šlovės neduo
da' niekam. Iš Šalies žiūrint, at
rodo, kad tas viskas buvo gra
žiai Sugalvota iŠ anksto, kad to
je kuopoje kelti suirutę...

Svočiai iš Elizabeth, N. J.
Svečiavimasis tarp kanadie

čių ir amerikiečių kasmet di
dėja. Kur tik eini, vis išgirsi: 
pas tą ar kitą yra svečių iš J. 
Valstijų, arba tas ar kitas iš
vyko svečiuoti j Ameriką* Ma
tyt, kad pasiilgimas giminių &r 
pažįstamų tarpe išaugo iki 
aukščiausio laipsnio, šį kartą 
noriu paminėti tris Elizabeth 
jaunuolius: p-lę Teresę JuOZti.-' 
pavičiutę, Kaverą Juozapavičių 
ir p-lę Peggy Tuohy, kurie rit-j 
vyko savo savaitės atostogas 
praleisti pas pusbrolį Adomą 
Kuniutį ir brolienę O. Kuniutie® 
nę. Malonus svečiai, malotiųš 
šeimininkai. Iš šalies gražu pa
sižiūrėti, kaip vieni kitais 

—Francus.

gų it draiigių, ktirię galėtų 
užpildyti1 skyrių, kaip žiniomis, 
satyromis; eilėmis, ir t*t* neat- 
šidėdami: vien ant Tori>titiėČių* 
.Juk yra ir daugiau getai ap
gyventų kolonijų. Taigi, gerbia
mieji, sukruskit ir užimkit m tu 
sų sėnių . vietas, kad sulaukus 
kitų sukaktuvių, musų skyrius 
atrodyt^ geriau. < /

AŠ esu' labai ^dėkingas ir 
tiems draugams, kurie aprūpi
no marie “Naujienomis” (žino
ma^ tai torontiėčiai). čia ritei- 
ria “Laisvė/’ bet “Naujienos” ir 
“Keleivis,” tai mano bičiuliai, 
su kuriais‘ nenorėčiau niekados 
persiskirti/ 9 —Taurinskas.

j ■ - » ‘ :
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naujai atidaro-

gyvena kelo 
kiekvienas turi

/ Padėka.
Tariu pagarbos Žodį tiems 

draugams, kdrie pasirūpino už- 
vesti pastovų “Kanados žinių” 
skyrių “Natijiėtiose*” Taipgi e- 
su dėkiitgas gerbiamoms, “N.”’ 
tiž suteikimą Viotbs musų šiati- 
fčs lietuviams, išreikšti savo 
mintis per spaudą ji? prisidėti 
nors maža dalele prie ktiitu- 
rirtgo darbo. Nors jau prabėgo 
metai, kai turim savo Vietą 
laikraštyje, bet mes, Kanados 
lietuviai/ nedirbam sutartinai. 
Musų skyrius galėtų būti dvi
gubai didesnis, ties žinau, kad 
musų naujoji karta yra gero
kai pamokyta ir yra daug drau-,

... . . ■

Amerikiečiai Peterienė Su Šeima 
Ir Mačiai Kanadoje
Siurprizai A* Freiizeliuį ir LTrbnzelienei; 

daugiau amerikiečių lankosi Kanadoj
TOKONT0, fcrfež

keletą metų, kUOftiet kaltisūlie- 
čiai mažiau buvo žinomi ameri
kiečiams, Viri tai į Kanadą nebu
vo tokie gausus. Dabar, kiek
vienais metais vis daugiau ir 
daugiau amerikiečių aplanko gi* 
minės bei pažįstamus, šią va
sarą, kaip girdėti/ bene bus 
daugiausiai amerikiečių apsi
lankę.

šiemet tarp apsilankiusių bu
vo daug tokių, kurie per dauge
li mętų buvo nesimatę su gimi
nėmis ir mažai vilties iteturėjo 
kada nors matytis. Tokius nėti* 
kėtus susitikimus teik pavadin
ai

Nesimatė 35 motus.
r 1 '• • ‘ l; ■' • K“'; - * v

Tokio tąi siurprizo susilaukė 
Torontiečiams žipomas A. Fren- 
žėlis; kutu) iv ieną ? vakarą, išgir
dęs durų skambutį, įsileido Sa
vo se'Stitę Peteriėnę šu' šeima/ 
kurios jis visai neatmena, ties 
Jai apleidžiant tėviškę Jį paliko 
vos trijų metų. It dabar, po 35 
metų, nieko jam nerašiusi — 
aplankė. Sunku aprašyti džiaugi 
smą, k’tirj jiė petgyVėriO Susiti
kę. Paviešėjusi keletą dienų, ji i 
išvyko namo į PbiladelphiU/ kur 
ji gyvena per daugelį metų SU 
gražiai išauklėta šeima. Visiems 
vaikams davusi tam tikrą spe^

i-u. '■fa'1'

Apie Petravičių ir jo netaktiškumą

Iš aukso kasyklą ir mišką krašto
į, . ai m* Ml

KIRKLAND LAKĘ, ONT.— 
Sis miestas turi , apie aštuonio- 
liką tūkstančių gyventojų. Vie
ta labai prasta, kalnuota su di
deliais skardžiais. Kitokių pra- 
monių, kaip aukso kasyklų nė
ra. Pačiame mieste randasi ke
lių skirtingų bendrovių kasyk
los, o prie vieškelio “11 High- 
way,” kasyklos tęsiasi per ke
lis šimtus mylių* Vienos jau iš
baigtos, kitos 
mos*
Kirkiand Lake 
tas rietuvių ir
įsigijęs nuosavus namus,- o kai 
kurie užsiima ir žeme ir aukso 
ieškojimu. tiŽettię plotą žemės 
su mišku, jie užmoka valdžiai 
už išmatavimą ir popierius, o 
po to, kris turi pinigų, tas sam
do darbininkus ir kerta mišką,- 
o kiti kerta patys. Tie žmonės, 
kurie ieško aukso, turi turėti 
tam tikrus leidimus, 

z Apielinkė
Visos vietos apielinkės už

vardintos ežerų vardais, kaip 
Kirkiand Lake, Ledai* Lake it 
taip toliau. Visa šiaurinė Onta- 
rio yra apaugusi miškais. Me
džiai yra maišyti. Daugiausia 
yra apašų (drebulių), beržų it 
eglių. Yra ir alksnių, bet mažai. 
Prie medžių turėtų būti gera 
žemė, bet kadangi ji yra akme
nuota; o žiemos yra šaltos it 
ilgos, tai ūkiai, kad kūr jų ir

atrodo visai silpni. O iš ki- 
pusės, visokie gyviai, 
vabalai neleidžia nei 

nei gyvuliui laisvai

UQ- 
žmo- 
(jirb-

zmo-

. Nau jas melas.
Įdomu bus sužinoti, kuris tą 

naują melą sufabrikavo, Petra
vičius ar jo pasiurfttays Kar
pavičius? Petravičius riušifikun- 
džia buk jisai per vėlai gttvęs < 
mano laišką, ir tik dėl to jis 
negalėjęs laiku atvykti. Kar
pavičiui atėjus, aš kaip tik bu
vau prie špltnos, išdėstęs .tas 
visas Petravičiaus paaukotąsias 
brošiūrėles. Karpavičiui jos bu
vo prirodytos* Aš jam pareiš
kiau savo nuomonę sekamai: 
Jeigu PetrriVičiiiS butų atsisa
kęs pasiimti tas savo brošiūrė
les, tai jos butų buvę tinkamai 
peržiūrėtos, ir ktirioS yrri visai 
be Viršiuktf ir rintga!vių,*trii to
kios britų buvę sunaikintos. Bet 
KarpriviČius ar pats Petravičius 
iš to mario pareiškimo sufabri- 
kavo,- buk aš pareiškęs; kad tos 
knygos yra Jriti sudegintos, ir 
buk, jei susirinkimas sutiks, tai 
padarysime rinkliavą. Tai yra* 
begėdiškas melas.

Kas link Petravičiaus tų bro
šiūrėlių, tai jos jam bus gra
žintos, ktiomet jis pristatys 
knygynui paimtą brošiūrėlę.

Apie “mirusius“ draugijas
Jis kalba apie dviejų organi

zacijų palaidojimą ir buk “S. 
D.” kuopą stovinti ant mirties 
patalo. Tos organizacijos tai 
buvus kada tai “Jaunimo 
Sąjunga”,- iš kurios 
virto “KulturOs” draugija, o iš 
pastaros—“Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje.” Argi tai re
gresas? Vieton bereikšmės “J. 
S.” turime geriausią apdraudos 
ir pašalpos organizaciją; kurio
je ir kultūrinis darbas eina 
daug paSekmingiau.- 0 kai dėl 
“S. D.” kp. mirties patalo, tai 
Petravičius tik su tuo tikslu 
turbut ir įstojo, kad ją sude- 
mdralizuoti ir pakrikdyti,- bet

Kas per pasakymas/ kad ko
miteto nariai “Atsistojo ant gai
vos” ? --- tai turbut tik vienas 
PeirAviČittš žino* Man savo gy
venime neteko matyt tokių su- 
tvėrimų, kurie ant galvų stovi. 
18 šito Petravičiaus pasakomo 
reikėtų suprasti, kad komiteto 
nariams buvęs labai didelis 
“Striukas” dėl tų jo gązdihimų. 
Sėt kitoj vietoj jis pats aima
nuoja, kad negalėjęs asakymo 
sulaukti j savo laišką* laiškia, 
komiteto nariai visai Šaltai el
gėsi it tiėptiišč Petravičiaus 
grąsinimų.

gias kelias pastabas rašau ne 
iŠ kokios baimės, bet tik dėl to, 
kad buvo stačiai šlykštu skai
tyti tuos niekuo nepamatuotus 
apkaltinimus komitetui ir, ben
drai, visai kuopai.’ Matyt, pas 
PetraVičų yra toks noras, kad 
Socialistai, apsišarvavę laido
mis, išeitų į gatvę ir kiekvie
nam storapilviui laužytų šon
kaulius?... Tada taį tikrai, Pet
ravičiaus supratimu, kuopa bu
tų veikli... Kuopos darbuotės 
šiuo momentu nenoriu skait- 
Skaitliuoti, bet pasakysiu', kad 
dirba tiek, kiek aplinkybės lei
džia, ir Petravičiaus vėjiškas 
nuomones negaudo.

Tam žmogui buvo duota pro
ga savo socialistinius patyri
mus bei gabumus parodyti ir 
jis juos “parodė,” tik ne so
cialistų naudai* Dabar jis nėra 
soc-dem. kuopos narys ir, as 

bus paten- 
nosiės ten, 
Anarch’šti- 
lietuviuosė

Kądanki Toronto Socialdemo
kratų kuopos komitetas buvo 
pareiškęs, jbgei su J. PetraVi- 
Čitirn ncmafto polemizuoti, tai, 
suprantama, savo nusistatymo 
ii* laikysi s. Ęėt.tafe pareiškimas 
anaiptol nedraudžia atskiriems 
komiteto nariams savo mintis 
šitio reikalu pareikšti. Toron- 
tiėČiai j Ši pėikalą labai mažai 
domės kMpia ir nebūtų nei 
mažiausio iiOro ką nors dar pra
dėti. Bet paskutinis FėtraVi- 
Čiaus rašinys taip jau piktai ir 
pasityčiojančiai patašytas, kad , 
notoms « bendroms prisieina šį , 
tų pasakyti.

Ginčo pradžia.
Trumpais bruožais aš patiek

siu “N.” skaitytojams vaiždą, 
iš ko jiė galės Spręsti, kas čia 
kaltas. \

štai# | socialdemokratų kuo
pos susirinkimą ateina žmogtis,- 
kuris pareiškia, kad jeigu kuo
pos nariai dirbs, tai ir jisai su-' 
tinka įstoti i kuopą. Nariai pa
ploja, Žmogus įsirašo ir tuojaus 
gavęs balsą pradeda šaukti, kad 
ittisijoj darbininkų kraujas ti
peliais liejasi it mes turime ko
voti# kad -tbki dalykai pranyktų.

Dalis narių pabrėžia, kad jų 
norai yra tokie pat, kad reikia* 
kovoti prieš nekaltą žmogaus 
MtątijZ praliejimą netik Rusi
joj, bet ir visur kitdr. Tam 
žmogui buvo pavestos dvi svar
bios vietos kuopoje.

V • -f

“Demoknaltijos įvedimas’'
Viename mitinge, kur 

jis buvo apsiėmęs nuo socialde
mokratų kalbėti, tas žmogtis, 
nei iš šio, nei iš to pradėjo lai
kraščių iškarpas su paveiksliu-' 
kaisj įtraukti" iš savo švarko ki- 
šėnių^^^Todytr žmOnėrhs. Ant 
viėno paveikSliuko^buvo Rusijos 
“starošta” Ktiliriihas, o prie jo 
'į. darbininkai SU kepurėmis ant 
galvų. Tą iškarpą rodydamas, 
Petravičia šaukė: “štai kur de- 
mokratija f — Prieš tok^ dide
lį asmenį žmonės su kepurėmis 
Stovi’l” Na,« ir ktir dabar Čitii lo
gika to žmogaus?

< Vieną dieną jis Sako, kad ten 
darbininkų krauju aplaistyta 
JžemČ, o jati kitą kad teit di
džiausia’ demokrati j a...

Mėnesiniame susirinkime pir
mininkas F. Frenzelis, išduoda
mas raportą^ pažymėjo, kad riar 
riai turėtų taikytis vienodos li
nijos bei pastoVtipiO. Prisimi
nęs tą komediją su iškarpomis, 
pridūrė, kad stoVeti prieš žmo
gų įstaigoj Sti keptirė,- tai nėra 
joks demokratiškumas,’ bet 
vien įik žmogaus tamsumas.

Pirmininko raportas btiVo iš
duotas šaitai ir mandagioj for
moj, bet petravičitis ir to nega
lėjo pakęsti* Pagriebęs kepurę 
išbėgo pro duris* Dabar, apsb 
žiūrėjęs ir supratęs tokį savo 
.netaktiškų pasielgimą, rašo per 
"Naujienas/’ kad jis gali turė
ti skirtingą nuomonę ir tam 
.panašiai. Sėt čia ir kyla kiau- 
simas, kas gi Petravičiui neda
vė skirtingą nttomotię turėti, ir 
kodėl jis nestojo tą savo nuo
monę apginti? Kodėl jis kaįp 
koks bailys išsigando tos savo 
“skirtingos nuomonės”?... Argi 
Petravičitis manė, kad it visi 
kuopos nariai bėgs paskui to
kių “ntiomonį” ?^-.>

Provokacija.
Nariai pasilikę tęsia pradėtą

jį darbą, o Petravičius rašinėja 
grašinaįčitis laiškus, reikalau
damas paaukuotų knygų ir 1.1. 
Nors tos knygos buvo jau ktio- 
pOS kriygyrio nuosavybė, bet na- 

uitiko1 jas gražinti atgal.
Petravičius rašo, k-ad jo jga-

bar tinkamai savo motinų (ver
tina. ; i.,■

Ypatingai man patiko vyrės- 
nioji duktė; kuri vistiS ir atve*. 
žė pas dėdę įsu savo ristiju gM- 
žiu automobiliu, padarydama 
virš 1,206 mylių kelio Čia ir Ut-' 
gal, niekieno nepadedama.

Svečiai i§ Nof^UOd, Mtiss*
Vos tik FrenzeliO ąesuo Su 

šeima išvyko, kaip Vėl panašus 
siurprizas ištiko Lizą Frenze- 
lienę. Atvyko jos jatiriysteS die^ 
nų draugė-įiminaite sti vyru, 
būtent E. irti). Mačiai iŠ Nor- 
wood, Mass. Su-Mačiene ji ne
simatė Virš 20 metų. Šie. sve
čiai buvo malonus ir man, nes 
p. Mačienė “yra pusseserę gerb. 
Domo Kalpoko, FrenzOlienės 
tikro dėdės;i^kurio šeima buvo 
mums geriaukrprieteliąi Lietu
voje;"'” ■ '■ ■/> >•
v Maloniai ^pralėidus laikų ir 
pasidalinuss brangiais atsimini
mais apie bendrus gimines-prie- 
telius,- gerbPMačiai išsiskubino 
namo, kad ištepėti dukters 01- 
gtitėS gimthdidtiitii. Gerb. Ma- 
čiams! ' patiko' Kanada ir lietu
viai, o mums'irgi Tamstos labai 
patikote, kaipo malonus ir mus1 
minčių ■ draugai. Dain'arvome 
smagiai pas Imtis Kanadoje, bet 
dar smagiau padainuosime pas 
JUS Amerikoje. Todėl iki paši-

soc-dem. kuopos 
manau, visi nariai 
kinti, jei jis nekis 
kur ne jo reikalas/ 
nes mintys' Toronto 
pasekėjų neras!

—j. JtikubynaS/
S. t). K. komiteto narys*

* - • —— — — —- ...

_ _ j jam’ nepavyko/'nes nei Vie-

prie kitos. Visi ieško laimės, 
darbo, bet ne visi jų randa. Kai 
kada jų tiek užplųsta, kadMr 
nakvynę suhku gauti* , Tokių . 
svečių nė kiekvienas nori priim® 
ti. Jie piiiigų nei kiek neturi.- 
Kartais labai gaila į juos pažhij , 
rėti. .. • .

Prie statybos, jeigti neturi 
perstatymo, tai tiėgali gauti riėi 
mažiausio darbelio. Viskas Čia 
eina grupėmis ir' tautomis. Jei
gu “bosas” yra Prancūzas, tai 
kitokios tautos žmogus darbo 
ntio jo negausi. Panašiai su 0- 
landais ir ukrainiečiais. Jie tu
ri savo “genges.” Naujokui yra 
Sunkti kur prisitaikyti, jeigu 
neturi už ką “fundyti*”

Didelių namų čia niekas ne
stato. Žmonės bando pasistaty
ti sau tik mažą triobelę, kad 
nereikėtų mokėti didelių ntio- 
mų. Už trijų kambarių butą 
tenka mokėti po $30 į mėnesį, 
o prie centro — tai tiek ima 
tik už vieną kambarį.

čia madoj kad ir mažiau
sioms darbeliams daryti kont
raktus. Kontraktoriai vienas už 
kitą puola tuos darbelius gau
ti it labai numuša kainas. Kar
tais dirba už pusdykį* Statybos 
darbininkų unijos nėra* Prabė
go jau mėnuo, o aš dar nega
vau kur pilnai išdirbti nei Sa
vaitės laiko.

Darbininkų Veikimas.
Auksinių kasyklų darbininkai 

yra organizuoti į industrinę u- 
niją, kuri stovi neblogai* 
gj
80%. Kas antradienį iŠ rtidio lybės popierių. Net komtifilstų 
stoties kalba' CCF OfganiZfttO® užuojauta naudojaisi, o* dabar, 
rįus. Darbo sąlygos kasyklose ' 
kai kuriais atžvilgiais jau yra 
pagerintos.

Ukrainiečiai ir holandai tiiri 
nuosavas svetaines, ktir laikė: 
susirinkimus ir visokias pramo-- 
gas. Olandai turi kooperatyviš®

Cialybę. Vaikai, kaip matyt, da- matymo Norwoode!
. ...............  I ............... ... '

“Tylėk Ir Dievą Mylėk” -
, M

»

Dar Apie Ta Petravi 
čiaus - T.L Š.K.
Ginčą

Žmonių Gerus Brus
’ ’ -S ■ -..n'.;,'? ..........

Apie kurių kiti, neliečia.
1 rj.y.-i < t -y

Negražus tižkaMnėjitnas žmonių 
TORONTO, ONT. — Tūlas 

žmogus, pasivadinęs save “Kel
mu”, 22 d* liepbs mėn* š. m* 
“Draugo” laidoje, ieško prieka
bių priė žmonių,? nieko bendro 
su juo neturinčių. Kad daug 
netižimti laikrašty vietos, trum
pai noriu prisiminti gėrb. “Kel
mui,-” kad petgreit pamiršai tų 
žmonių gerus norus Tamstai, ir 
visai be reikalo bandai juos 
juodinti. t Dar taip neseniai, 
kuomet ištikdavo* bedarbė, ma- 
WiUš bftdavd ii kupiškėnų na? 
mai ir to “socialisto”, kurį ban- 

anizuotų darbininkų yra apfe dai pajuokti už. negavimą pilie-

yra, 
tos 
dai, 
gui, 
ti.

Kaip nugirdau, kai kurie 
nes čia užsiima žvėrių gaudy
mu* Gauna leidimus, tam tikrą 
sklypą žemės it tėti per žiemą 
braido po siengą* Kai kurie nu
sako, kad tiek prisninga, jog su 
šliužais eina virš miškų, 
fef a Darbiai

14 į ..v -.n r,..., 
A Vieninteliai■•'•darbai sipję apie/ 
knkeje yra kasyklos (ir prie na- 
ifm? statybos. ĘrieįSįykįę Jyi-< 
į^ib^iĮ^sioyi' ^iųitai / d^Ėi^in- 
kų. Kėliai 'pilni žmonių, kurie 
keliauja nuo vienos kasyklos Įbęnti.

nori diskredituoti tokius, kurių 
nuopelnais mes gyvename, iš 
kurių galim© pavyzdžiais pasi
naudoti, kurie deda brangias pa 
stang^S/ kad Kupišky butų lais
vi kapab ktif rastų sau amžiną 
ramybę mirę žmonės; kurių da- 
vatktiS ftęttitėtų teisės kojomis 
mindžioti /ar paminklų daužytis

N ei * dr" (įraičittftas iiel kiti 
žymus kupiškėnai veikėjai ne
nurodo “Kelmams,” kur jie tu
rėtų iaidetiš ir ką garbinti. Jie 
dirba' tiems žmonėms, kurie 
nori turėti laisvus kapus ir to
kius kapus jie jau įsteigė* Be- 
rejkalo džiaugiesi, kad jų nėra.

Patarčiau -atsiimti ir ftids 
“piemenišktis” žodžius/ ktiriųOS 
taikai “Pingvtm©č^tii/, Tikiu, 
kad “PitigViniečiui” nemažau ę- 
Si žihomas,- kaip kitiems, ir ne-' 
manyk* kad jis dingo* JO rim
tų ir gerų raštų dažnai gali pa
siskaityti “Naųj ieriOse/’ Jei .no
ri ramiai gyvemti, taj tylėk ir 
Dievą mylėk/ nes Ęr. Grąičiu-.įriai s 
rfąš^ “PingVitiietiš* ir kiti ktp J 
piŠkėnaį 'Sugeba praeiti; pyo liotin'is"jam pasakęs, jogei ktiy- 

, -Kainos bemat, “KelffiUS” -ių nepalietę, Todėl/įlgos y?a siidegintos, bet tai, ma-
.........  i- ipaliesti tik vietiniu? žmofies. nelieįfc nęi< jų.

kuomet jų visų svetingi namai 
tieberėikallngi, tai bandai jtiOS 
pėr “Draugą” koneveikti* 

■-■ ■’ '■• ''f

“Ęehttas” ir Kupiškėnai*
i ■ ■ f l ■’ ■ * * ■ y ;

Neisvaibti man, kam tįki ir
!ktio ėsi, tik kaipo kupiškėntif^- 

kas krauttiyėš ir getai>pasifaiko. patariu nesirėklamuoti žęmti
• Muistąs čia/ yrą datig Man- žmogumi. Dar btttų: buvę gąli- 

g^nis^ nėgti Toronte ar mptylėti ajpiė -. 'Viską, jei.
Maistas čia yra dfttig bran-

S’ore., ___  . _ „___
1 . ■ y * ■ ■ ** i’-..:nes viską reikia iŠ tolo atga paliesti tik Vietinius žmones. 

Bet negalima nutylėti, kuomet

*A

ŠĮ kartą Frenzelis atsako 
Petravičiui.

TORONTO, ONT. — “Nau
jienose” iš liėpos .28 d* ’Š. m., J. 
Petravičius mėgina įtikinti 
gerb. “Naujienų” skaitytojus; 
biik jisai rašąs teisybę, o T. L. 
Socialdemokratų ktiopos komi
tetas meluoja, Bot Petravičius, 
aky Vaizdo j gėrb. “N.” skaityto
jų Save tiUmaskaVo*

PeftaviėitiS sako, btik S. D. 
komitetas melavęs atsakydamas 
} jo užmetimą dėl kuopus na
rių susirinkimų,- pet pats pa
tvirtino' tą, ką ir komitetas sa
vo atsakyme pažymėjo, kad vie
ną mėnesį stiSirinkimas neįvy
ko', tie dėl komiteto kaltės, bet 
dėl riarių neatsilankymo. O tas 
kaip (tik ir buvo atvelykio sek- 
madiettjzTai savaime supranta
ma, kad kitame susirinkime na
riai turėjo užsimokėti duokles 
jau už dti mėti. Tai kur gi čia 
komiteto prasilenkta su teisy
be?

Petravičius sako, btik komi
tetas savo atsakyme apšaukęs 
jį niekšu. Tuo tarpu gerb. “N.” 
skaitytojai gali patikrinti ko
miteto atsakymą ir įsitikins 
kieno tiesą. O kas liečia jo pa
reiškimą, buk. mano laiškas, kti- 
rį aš jam rašiati, pranešdamas 
ktiopos narių susirinkimo nuta
rimus ir laiką, kada jis turėjo' 
atsiimti tas knygas, yra Šlykš
tus, tą palieku spręsti patiems 

skaitytojams. O kas
link Užmetimo komitetui, kad 
jis nettiri teisės spręsti kas 
Petravičiui reikalinga, o kas ne, 
tai turiu pastebėti, kad tą tei
sę pareiškė ne komitetas, bet 
narių sus‘rinkimas, ką £ alinta 
aiškiai suprasti iš mano laiško,

nas narys Petravičiaus nerėmė. 
1 ’

Kai dėl komiteto kompeten- 
itiškumo žinoti, ką Petravičius 
date laike tų, 18 metų, tai galiu 
priminti Petravičiui, kad Visai 
nesvarbu, kiek metų komiteto 
nariai Toronte gyvena, bet 
svarbu, kad jie gerai žino Pet
ravičiaus darbus. Netolimoje 
praeityje Petravičius viešai de
monstruodavo savo praeities 
darbus. Petravičius gavo vietos 
“Naujienose,” bet tik dėka tų, 
kuriuos Petravičius norėtų 
daugiausiai apdergti; šiandien 
Naujienos Kanadoje, o dau
giausiai Toronte yra mėgiamos 
ir skaitomos.

Kad gerb* dr. P. Grigaitis y- 
ra‘ Toronto lietuvių tarpe lau
kiamas ir geistinas, tai tik
riausia tiesa. Bet Pėttavičius tą 
pareiškė veidmainystės sumeti
mais.

Keli žodžiai gėrb. “N.” skai
tytojams. Begalo nemalonu, kad 
dėl tokių tuščių dalykų, kaip 
dėl šio ginčo SU J. Petravičium 
tenka eikvoti brangią laikrašty
je vietą, o kartu ir laiką, kurio 
ir taip mažai mes ttirimė. Bet 
kuomet yra daromas netėisin- 
gas užmetimas asmeniui ar or
ganizacijai, tai aš skaitau sau 
už pareigą tą visą reikalą tin
kamai apibudinti.- Ateityje aš 
visai nekreipsiu domės į jokius 
Petravičiaus priekaištus.

—A. Frenzėlis.
(Tąsa arit ^-to pusk)

ą. —.... . -..... .............. . .................. »■....
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tyt, tik savotiška' provokacija kurio tekstas tilpo Petravičiaus 
—O. L-ir niekas daugiau. , korespondencijoje.
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DIRECTORYLIETUVON

BUDRIKO PROGRAMAS

yra

ST.1739

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)
Rėmėjas

(Miestas ir valstija)

Važiuokit Su Mumis

PETERĮPEN
HOSPITAL

RESTAURANTAI

Tarp užmuštųjų buvo 'kuni
gas John J. Neff, 40 metų iš

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

\A/mpr 
pcot^

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Adv. C. P. Kai
Grįžo Chicagon

Avenue
5727.

Kunigas Ir Kiti 
Du Žmonės Žuvo 
Nelaimėj

Binkio ir Tarultb 188 pus 
lapių didelio formato

Skelbimai iNaujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

VILNIAUS
ALBUMAS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Kad išvengus tolimesnių ne
susipratimų
šaukti narių sųsirihkimą ir pa
kviesti dr. Petravičių, kad lik 
viduoti šį ginčį.

r NJO.'
MUS-TbJ'-r
EEv'EEA'J LOOkL

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

Prie Ghicago Heights vakar 
du automobiliai susidūrė taip 
smarkiai, kad trys iš keleivių 
buvo užmušti vietoje, o du bu
vo kritiškai sužeisti.

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau
jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

3 Savaičių Perkrausty- 
mo Išpardavimas 

MUSŲ KAINOS NUKAPOTOS 
2x4’s >/2c linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D & M kuone 
bet kokia kaina, atsižvelgiant j or
derio didumą.

Duokit mums orderius dabar iš
pardavimo kainomis.
Harvey Wrecking Co. 

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

STOP AKJO

STOP
DCįl K.— i

gerai ežero vandeny 
pasi- 
good

ko radio orkestrą, ku’ri išpil
dė daug gražių muzikalių ku
rinių. Buvo ir naudingų prane
šimų apie šios savaitės barge- 
nus Budriko didžiojoj krautu
vėj, 3417 So. Halsted St‘, taip
gi naujojoj: Budriko Furniture 
Mart, rakandų krautuvėje 3409 
So. Halsted S t.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

Kiekvienų ' sekmadienį 
tikrai malonu pasiklausyti 
driko Radio programo iš 
ties WCFL, nuo 7:30 iki 8 
vakaro. Tad ir pereitą sekma-

ALFABETO 
TVARKOJE

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

Kai vasarą prasilavin
site—rudenyfįz , galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
s asilo Šit—publiką pra- 
jnokinsit 
dinsit.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RASAS

DAILY
BUSINESS

NAUJIENOS Pattern Dept. .
1739 S? Halsted SL, Chicago, IH

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atadųsti. man pavyzdį No......... .....

Micro* ....... ................ per krutinę
i • . *’ • ■ yi n i v * " i ■ '< t ■ t •' •. ’ - f l

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

Kartu pasiįink^minsim ir
Pašoksim ——

ANGLYS — COAL

Serga p. Ch. • 
Pakamonis

Jau devyni mėnesiai kai ser
ga Charlie> Pakamonis, auto
mobilių nelaimėje sužeistas. 
Jis guli ligoninėje 5120 South 
Park avenue. Ligai užsitęsus, 
žinoma, išsisėmė ir lėšos, o čia 
dar ir unijos kortelė mokėti. 
Užjausidamas draugą nelaimė
je, p. Petras Ūselis perėjo per 
draugus ir surinko $9, už ką 
tariame širdingą ačiū jam ir 
aukavusiems šiems draugams:

Petrui Ūseliui, Jan Jasins
kiu, A. Tiltin, P. Jonučiui, P. 
Davidoniui, K. Kairiui, K. Šu
kiui ir M. Barniui. Visi jie 
aukavo po vieną dolerį. Ligo
nis pasveikęs/ stengsis visiems 
atsiteisti. —J. Woski.

ir nutarta jas grąžinti, tik rei
kėtų skirti daugiau laiko j ų at
siėmimui; nes ne visuomet yra 
galima trumpu, laiku .pasinaudos

cfoar, cold 
coator

No. 4379 Vėliausios mados suknele. 
Lengvas ar sunkesnis materiolas tiks 
šiai suknelei. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 per krutinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky«= 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

IBhidirs
(.oho- 

hocirs 
ęrecrL

Serga p. A. Zylė
Praeitos savaitės gale sun

kiai susirgo p. Augustinas 
Zayle, gyv. 2237 W. Lemont g. 
Liga gana sena, tačiau šį sykį 
ji pasireiškė kur kas sunkes- 
nioj formoj taip, kad, ir duktė 
p-lė Stelių buvo priversta sa
vo atstogas nutraukti. Ji buvo 
išvykusi į Grand Rapids, Mich.

A ugustinas Zylė yra senas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys ir veikėjas. Labai drau
giškas žmogus. , J. M.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

P-ia Ambrosienė 
Sugrįžo—išvažiavo 
p. Paul Ambrose

18 APYLINKĖ. — Liepos 30 
dienr sugrįžo iš Peacock, 
Mich. tavernos ir viešbučio sa
vininke p-ia Carrie Ambrose, 
1843 So. Halsted g. Ji tenai tu
ri šiemet pastatytų prie Wolf 
ežero kranto nuosavą vasar
namį, kur ir praleido virš dvie
jų mėnesių laiką. Tenai, — 
sakosi 
ir šaulės spinduliuose 
maudžiusi ir turėjusi 
time.

t Gi Tugpiučio 1 dieną ten il- 
vyko p. Paul Ambrose. Jis ma
no praleisti porą savaičių.

—Senas Petras

Patartina pasiklausyti ir ki
tomis dienomis , Budriko duo
damų programų, būtent: ket
virtadieniais iš stoties WHFC 
nu‘o 7 iki 8 vai. vakaro, o penk
tadieniais ir pirmadiepiais * nuo 
5 vai. po pietų iš stoties 
WAAF. . ' /

Užsisakydami prisiųskite mo 
ney order. \

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL. ,

K. Kanapeckas jau 
vėl Ligoninėje

Kazimieras Kanapeckas jau 
vėl išvyko į ligoninę. Tai jau 
trečias sykis. Liga — skaus
mas galvoje. Ligoninėje bus 
padaryta galvos operacija. P p. 
Kanapeckai pirma yra. turėję 
tvernos biznį prie 63-čios ir 
Justine gatvių. Dabar gyvena 
4525 So. California avė. be 
biznio. —Senas Petras.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars ............. -.................  $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 
' 65% cars ------ .----------------- $7.65
Illinois Nut .............................  $5.60
Rex Egg ....................................,$7.50
Black Band Lump ..............  $8.75
Millefs Crąek Lump ...... $9.00
Chestnut Hard Coal ............. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

PIETŲ GRAŽUOLĖ — 
Eloise Brazil, 20 metų gra
žuolė, iš Donan, Alabaina, 
kuri laimėjo pietinių valsti
jų grožio konkursą.

Acme Photo

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. N, U o sudaužymo ki
to automobi^iaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

.Bosseš Woift 
Kire People with 
Halitosis ( BIUEATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
With the best to choose Irom tbesa daya, em* 
ployera favor the person who is most attrac- 
tlve. In business fifo as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered tha 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffers from thifl 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thL.k. Fcrmen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■'▼U! not offend othera.

If you valUe your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don! offend others * Check 
'halitosis with LISTERINE

(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudas 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį 
e nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužy

AUTOMOBILISTAI:

Prokuroro pagelbininkas, 
adv. C. P. Kai jau sugrįžo iš 
atostogų, apvažinėjęs Michigan 
valstiją, taippat Wisconsin ir 
Illinois. Kitais žodžiais, važia
vo aplink Lake Michigan.

Klientus vėl priims teisių 
reikalais savo ofise, ties 6322 
So. Western Avė.

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

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- OCč 
tory s ......... ..... .......

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

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

OH—11= 
COUL.O

A. TOZk'STOE /

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

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

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdien nuo

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

NAUJIENŲ PIKNIKAM
a. Nedėlioj, RUGPIUČIO 8 DIENA, 1937 

SUNSET PARK 
Prie 135th ir Archer

CO.YSTAL.
C-OCU 

VVACTEP.'.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPŪŪKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius i. -JI 
MUSŲ NARIAI GAVO :........... ....<|

Del informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

■'■CANAL 8500
LITHUANPA^ ’BUILDING, LOAN AND

* SAVINGS ASSOCIATION ’ 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 1

1739 So. Halsted Street 5 '•

Dėl Petravičiaus - 
ginčd

TORONTO. L- Kiek man yra 
žinoma, ginčas tarp dr. Petra
vičiau ir T. L. S. D. kuopos, 
nėra toks baisus, kaip atrodo, 
čia nėra koks nors svarbus gin
čas tarp nario ir kuopos, o tik 
menkas asmeniškas nesusipra
timas, kurį buvo galima likvi
duoti tarp savęs, o ne per 
spaudą.

Neteisingas yra išsireiškimas 
apie buk tai sudegintas knygas, 
kurias dr. Petravičia aukavo 
kuopai (čia kas nors yra mela
giu). Visos knygos yra sveikos, Amaraillo, Texas

MD B i Į •
w >■-
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NAUJIENOS, CMcago, III 1!
-
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9 DARBININKAI SUŽEISTI SINCLAIR 
REFINERI JOS SPROGIME

..... ...i.-**... I ......... .......................... ............ ...

Vienas sužeistųjų miršta; kiti sužeisti 
lengviau

Keturi didžiuliai gazolino ir 
aliejaus tankai, it vha eilė 
vagonų gazolino transportavi
mui gelžkeliaiSt vakar sprogo 
Sinclair bendrovės refinerijo- 
je, prie 131st Street it Ihdia- 
napolis Bulvaro, East GhicU* 
goję.

Sprogime buvo sužeisti de
vyni darbininkai* Vienas iš jų 
buvo taip skaudžiai apdegin
tas* kad greičiausiai mirs* Kiti 
nukentėjo mažiau.

Sužeistieji yra:

***■>• l rfcw M

Dale BoWem 1009 Reese 
aventie, Hahittiohd, (sunkiau
siai sužeistas);

Fred Einsele, 1714 Slbley sL, 
Harrtmottdj

W. Matthew> 4438 Olcott 
avė*, East Chicago;

l£d Meyets, 4334 Northcote 
avė*, Eašt Chlcago; "

Frank Meleta, 6342 Madison 
aveo Hammondj

Edward Lunn, 1718 India- 
napolis blvdM Whitingj

Rover Weddle, 1620 Myrtle 
ave„ Whiting.

__ fti-nįii >,i>*n«

Teisėjas atsisakė iš- 
duoti varantf prieš 
“bukius”

,iw B,; '

Lažybos ant arklių įstatymais 
nedraudžiama.

Pirmadienį municipalis tei* 
sėjas Eugene L. McGarry at
sisakė išduoti vararttus prieš, 
taip vadinamuosius, bookies, 
arba arklių betintojus. Jis sa
ko', kad lažybos arkliais llli* 
nois valstijoje įstatymais ne> 
bėra draudžiama ir, todėl, nuo 
šiol niekad varantų nebeišda*- 
vinės. Todėl, visi “buklal”, ku
rie buvo areštuoti, buvo pa- 
liuosuoti.

Dėl tokio teisėjo pareiškimo 
labai keblioje padėtyje pflsiju-

O I .1 ■>! .1 ,

to policija esanti* Mat, toks 
jau buvo įsigyvenęs pąprotys, 
kad prieš visi# atitoltuosius bu
kius vidmiėsty Vatantai buvo 
išperkami kaip tik t tam teisi
me.

SLA kuopoms
■ ' tn* n,..

Ne visos kuopos yra išrinku
sios atstovus į kuopų bendra
darbiavimo komisijų. Kiekvie
na kuopa privalo tuoj išrinkti 
po du atstovu, geriausia iš tų, 
kurie yra delegatais į fctą ap* 
skritį, ir be atidėliojimo ptL 
duoti man jų adresus, šį mė
nesį bus sušauktas tų atsto
vų susirinkimas*

Dr. A. Montvidas, 
SLA. (Mo apskričio pirm.

2400 Madison Street, 
Chicago, 111.

*

SUSIRINKIMAI
.‘ 1 » Z7 , i . '

i r ii r iii** to

Morning Star Kliubas laik/s mėnesinį susirinkimą rugpiučio 
' 5 dieną. Draugai malohekite susinnktf ir nesivėluoti į šį 

susirinkimą, nes yra labai svarbių dalykų išgirsti.
M. Chepul, rašt.

I

SLA 36 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą trečiadienį, rug- 
piučio 4 d. vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st. Prašau pribūti VisUS Įtarius,’ ba randasi svar
bių reikalų aptarti, -***-J, Bale hunas, rašt.

Bridgeporto Lietuvių Namų Navininkų Asociacija laikys mė
nesinį susirinkimą trečiadieni, rugpjūčio 4 d., 7:30 Vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Raiste d st. 
Visi nariai susirinkit laiku, nėS randasi daug svarbių rei
kalų aptarti. —S. Kunevičia, rašt.

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, rugpiučio 4 d., 
7:30 vai. vakare, J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage 
avė. Visi nariai malonėkite atsilankyti į susirinkimą, nes 
bus daug svarbių tarimų. rašt. Beh Aluzaa* ’ \ • ' •>' •

— -    1 ■»■■■■■■ -- - --- ■- i- - ■ ------ .........- , ? ,, ,,   ,j- ■ . .

Iš SKUDURŲ PASIŪTA KŪDIKIŲ LOVELEI ĘALDRA '

No. 1517 — Paimkit balto perkelio if iškirpldt iŠ atlieka* 
mo nuo. siuvimo materiolo mažus šuniukus* Tokia kaldru 
užbovlns jūsų kūdikį, kai jį paguldysit lovelėm 

toto* tototog
NAUJIENOS NEEPLEC&AET Dm., 
1789 &>* Halsted St, ChicagO, UL

I
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas fr pavardė . • * («•> ' ' .t

j Adresas —

Miestas ir valstija

tJž SUNAU^ NUtilRDYMĄ — Chicagos trafikų 
teismas nuteisė Leonardą Winzer (kairėj) trisdešimts 
dienų kalėjime už neatsargų važiavimą ir nugiydym^ 
degtine savo sunailši Keiineth Wįnzer, 10 metų oftižiauš 
(priešakyje^ viduryje), Užpakalyje bernltiko—jo mo* 
tirta, d dešinėj, MitZi Ltink ^lildinihkėj kuri tėvui ir su* 
nui pardavė gėtimuft.

Ateinančios Savaites 
WPA Ekskursijų 
Programas

tu I ri'., >||Į. T,. į. *>■ ‘ ;

‘ Ateinančią savaitę, kaip ir 
visuomet įvyks WPA- ekskur
sija į Chicagos žymesniąsias 
vietas. Tose ekskursijose gali 
dalyvauti vien suaugusieji. Jo
kio atlyginimo už tąi nereika
laujama, Atseit, ekskursijas, 
kurios yra rengiamos apšvie- 
tos tikslu, nieko nekainuoja, o

Vizitas Pas 
Jack Shąrkį

ttt

KAIP NUVAŽIUOTI 
“NAUJIENŲ” 
P1KNIKAN

Broliai Motlizai jį ,,uežasih į 
Lietuvą '

Šiomis dienomis filminiiikai 
broliai Motuzai, beviešėdami 
savo paskutiniąsias dienas tie*- 
toli LostOim, Cįmbridgritije 
paš savo :giriliites susitiko su 
garsiu buvusiu pasaulio bok
so čempionu, lietuviu J. Shttr-

juo. Po to, jis davėsi filmuo
jamas ir Motuzai užfiksavo jį 
spalvotoj įįilmoj. Gal būt, btis 
pi-Oga jienis parodyti Sh&Pkį 
Lietuvoje, bet kitais indtais 
Motuzai grįždami su naujais 
paveikslais Amerikon, žadėjo 
atvežti parodyti visiemš ir 
Sliarki spalvose.

uriiy^sftetas' Namažiaivjįdum^nėJ6Z 
matymo daliį/ buVo patsai pa- 
sikaibėjimasc Po kiuk laiko 
besikalbant arigliškau pirmas 
lietuviškdi,jpTadėjo pdts Shar- 
kis it ntišCTilio Motuzus, ties 
jie buvo tos ^minties, kad Sliar-> 
kis Visai nemoka lietuviškai 
arba, jei mpka, tai tiktai ke- 
įletą Žodžių* Bet, pasirodo/kad 
.SU SharkiU galima susikalbė
ti lt ne tai^y blogai. Daug jis 
pasiphsakojų? apie save ir dar 
daugiau klausinėjo kaip t£^ 
yra Lietuvoje. Atsisveikinda
mas Sharkiš prašė perduoti 
pasveikinimus visiems Lietu
voje.

Sunset Parkas, kuria
me šj sekmadieni, rug
pjūčio 8 d., įvyks “Nau
jienų’ Rudeninis Pikni
kais, randasi prie 135-os 
ir Archer aVėnue. Va
žiuojant automobiliais, 
reikia paimti Archer 
avė. ir važiuoti iki dar
žo, Daržas randasi prie 
Archer avė. ir jo vartai 
išeina į tą gatvę.

Daržą galima pasiek
ti ir autobusais. Jie iš
eina iš trijų vietų Chi- 
cagoje:

CICERO, 22hd ir Ci
cero avenue; i

CHICAGOJE: 55th g. 
(sustoja prie kiekvieno 
svarbesnio kampo). •

63rd ir ARGO: 63-ios 
gatvės gatviakariai iš 
Chicagos važiuoja 
autobusų stoties.

DOVANOS 
“NAUJIENŲ” 
PIKNIKE

CLASSIFIED ADS
įSbfciSįSE*^^

Miscetlaneous 
įvairus

Furniture & Ftstures 
Ra kandai-I taisai

Tęl. Victory 4905 
STOGDENGYSTfc

Mes dėngįartto ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbatoe bUties 
darbus. Lengvos išlygos, jėl pagfeb 
dauiama.

BR1DGEPORT ROOti’INfl CO* 
3216 So. Halsted Street

.........  i, ""'m-t
Fof Rent

IŠPARDUODAME ĘARU FIKčE- 
R1US 1987, Visokio di&ib eu Coil 
Bhksais ir sinkOm. Tatp<i Morų 
fikčerius dėl Bile kurio biznio fekai- 
taiit svarstykles, registkftus ir ice 
bjaksiuš* Cash arba; ant ifaitokfcjimo. 
Paistykite miM pirm negu pirkai
te kitur.

iki

PAS1RENDUOJA 4 kambarių fta- 
tds pečium apšildomas* Labai švie
sus. Kampinis ųamąs, 1 blokas rtuo 
gatvėkarlų.- 1500 so. 4Šth Ut.

Ciceto, UI.
Mmyto i ' »> , ......ainynt

Help Wanted—Female

MERGINĄ, 20—35, patyhisi; tia-
mų darbas ir priežiūra vaikui nšra 
sunkcįuš skalbimo at langų Valymo; 
n6ra virimo; labai gtažus namas; ge
ros rekomendacijos; gera alga. Sau* 
klt Mh Edėlscm, Statė 6300.

REIKALINGA JAUNA VEITęIK 
KA restaųranui. 3828 So. Halsted 
Street.

: r.' ' ‘ ’ n yį ’ •: ■ • > ■ ,

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; užaugę; savas kamba
rys; nėra skalbimo; $10.00; bdir- 
fax 5459.

—  M. .1111*1 .    ■imi I imi.   ■ . 110  ■gfrM ««■ "'■■■ I

JAUNA MERGINA; abėlnas ta
rnų darbas; riėfa skalbimo; Ifengvas 
virimas; 2 vaikai; pdsilikti; $7,00 
pradžiai; telefonas Independence

kitut. j.,

Real Rstate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ NAMAS paaukau
jama palikimui išlyginti; 10th and 
Kedzie; telefonas Van Buren 5467.

. .............. .. .^i , i.a. r i. «>*■■* n a

PAUL. M. SMITH and 
Real Estate, Loan« an

•MPANY 
nšurknce

Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, bianiue ir f arnika; infiiu- 
rinatne hamtis, rakandus ir Auto
mobilius. Taipgi tutinto 4aūg gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
getus barbenus į greitas it teisingas 
patafnavimas. Reikalui priėjus lirai- 
plci tęs * * '

4631 ŠO. ASHLAND AVB.
Ofisas 2-tpM lubok fU >T. L GHsh
ATYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 

muro kampinis namas su tavotnu, 
lotas 60xl2G# bitute išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įfnokdti. li
kusius • lengvais išmdkėjiihais. Ir

PUSAMŽI MOTERIS padėti pri
žiūrėti invalidą ir abelnam namų 
darbui; pasilikti, šaukit pO 6 Boule- 
Vard 7928.
,i»-"l»'HHir«iHlH~nl 'M      it!»■»■. I?" lį ’

MERGINA ar MOTERIS namų 
dafbui; pasilikti naktimis; getas už
mokestis; Mrs. Gutterman, 3228 No. 
Keating Avė., 2nd apartment.

, .i M, i .. I Į. įiiįįi , I. d (> U ...

Help Wanted—Male-Female

pamatyti, visgi, daug ko galk viu ir gerokai išsikalbėjo sU 
tna, štai įtrogtamą; '■ ' “ - - —

Sekmadienį, rugp. 8 d. čigo
nų karavanas. Proga aplanky
ti čigonų kolidniją ir susipa
žinti su jų papročiais. ‘Susi
rinkti 3 vai. p.p. prie Harlem 
ir Ogden avenues. ,

Aiittudiedį, iligp* 10 dieną* 
NDfthweštern '
Evanstone. Tai vienas iš mo- 
defiiiškųjų universitetų* Ap
lankysite modernišką jo kny
gyną ir pamatysite studepių 
rezidencijas. SuslHiikti 2:30 
vai* p.p. prie Deering knygy
no, Foster ir SheridRtt road* 
(Galima važiuoti eieveitdrlu iki 
Foster).'

Trečiadienį, rtigp, lį d, Pro
ga pamatyti lenkų įstaigas ir 
susipažinti su jų, istorija,-Su
sirinkti 8 vai. yAk/ prie Į839 
W. Division, gatį

Ketvirtadjeiiį, _ rugp. 12 d.
Grožio kultūros mokyklos. Pa
tirsite kaip mokosi grožio kul- 
tutds amato moters studentė. 
Proga aplankyti dvi moderniš
kai įrengtas mokyklas, Si/si* 
rinkti 2:30 vai. p.p* prie 177 
N. State gat.

Tą pačią dieną Imprešijomz* 
mas, arba proga pastudijuoti 
Monet ir Rėnoir didžiuosius 
darbus. Susirinkti 2:30 vai* p* 
p. Meno Instituto koridoriuje.

Irgi, tą pačią dieną Chica
gos Lietuvių Apylinkė. Proga 
aplankyti lietuvių kolioniją, 
proga pamatyti kai kurias lie
tuvių promogų Įstaigas. Susi
rinkti 8 vak p, p. prie Mark 
Whlte Sųuate, 29*ta ir Halsted 
gatvių.

Penktadienį rugp, 13 dieną. 
Graikų apylinkė* Susipažinimas 
su vietos graikų kultūros įstai
gomis ir ’ krautuvėmis. Susi
rinkti 8 vai. vak, prie Halsted 
“L^- stoties (artį Van Buren).

Šeštadienį rugp* 14 d. šve
dų Inžinierių kliubas ir Lincoln 
Parkos? Proga patirti šis tas 
iš Inžinie^ystės mokslo pasau
lio, Susirinkti 2;3o vai. p.p., 
prie 50š Wrightwood avė.

Dėl šmulkespių > Ipformacij ų 
kreipkitės telefonu’ Calumet 
6841. '■ S.

SlęėJbiniat^Aiųi^AosH 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

>-■ ‘ *• •' »• f - * • *•“ | e t • .

Kūdikis Nutroško 
Lopšyje

3 mėnesių kūdikis Ratricia 
D’Aųgusfino, nutroškp moti
nos paguldyta lopšyje. Jai Unt 
galveles užkrito pagalvė. D’- 
Augustiiio šeimyna yra italui 
ir gyveną tįeą 910 S, Loomis 
atreef,

“Naujienų” Rudeni
nio pikniko svečiams 
bus padalintos sekamos 
dovanos;

Gesinis Pečius
Ženith Radio Apara

tas.
Norge Skalbi a m o j i 

Mašina.
p,,Biiloyą Rankinius rLair 
krodelis.

Hoover Special Dul
kių Valytojas,

Didele Grindine 
Lempa.

Dvi Stalinės Lempos.
Speciali, Gražiai Pa

gaminta Kėdė.
Kilimas (Rug)
Vežimukas Vaikams.
Dvi “Nau jienų” Pre

numeratos, ir visa eilė 
kitų dovanų.

PIKNIKAS įvyks šį 
sekmadienį, rugpiučio 8 
d., SUNSET PARKE, 
priė 135-tos ir Archer 
avenue.
“NAUJIENOS” kviečia 
Visus Chicagos ir apie* 
linkės lietuvius atsilan
kyti. J

.YRA DARBŲ J vyram ir mote
rim; koteliuose, restoranuose, insti- 
tufcijoše; cOoks, pantry, llouseman, 
cleaners ir kiti. Modertl Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.
MM .ii.’gtm."*;..... i ■ .......... i'»~

YRA U ARU Ų VkKAMB ir hiote- 
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernėse, mašinšapėse ii* 
spaustuvėse.

TUTH1LL EMPLUYMENI
184 W. Washiflgton, 3 Aukštas.

, , *.ry

Help VVanted*—Malė 
Darbininkų Reikta

REIKALINGI patyrę paper bailers 
ir iron workers j džunko kiemą. 

West fcnd Paper Stočk Co.
7386 VVest Eultorton.

1 -*i> i     !■ ji r •. w»ir1 d fa|ni1

RE1KAL1NGAŠ bAKBlNiNKAS 
dirbti į TaVerri ir i ittažą KoOming 
House, 1137 W. Madison St.

R" 1,UJ‘l >11*181.

Automobįles
AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš^ 

dirbimų. Garantuoti, $25 ir iki $7d0. 
Mainai ar lėftgVi išmdkėjimai,

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Betivyn, 2 blokai į rytus nuo Mariem. 
Lietuvis sėlsmanas.-

u»i , . ................ .... .1 ■ ■ ,'w „ , ■ r-
1984 TERWLAHE eoach; rądld, 

šįldytiivas; tobulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.
*±.1!>J.*J'.‘L ....' ;■ '.V .JLI L-’.T.- ' ■'.■ ,1..f ... r

Musical Instruments
Muzikos Instruniehtai

*1

1,000 Instrunjentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKuRDiONAS, 

8 basai, rankų dafbo, italioniškas 
$36.00.

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

914 We»t MsKwell Street 
, 8 blokai i vakatus nito ttttlsted

Miesto taraus totoispof ta ri
jos komisija sutiko pa
kelti taki *Tėiątei-A deŠiitlts een- 
iy, Komisija taipgi Memen
davo sumažinti ta#l skaičių 
Chlcųgoje nuo 4,070 iki 3X)0O.

».?. .WWW)Įt' •v.K0iy>yil. >■■,.>? y i---------
i m m weiw nniiiijmii ioniw<inMwwi»iĮiioi rinirutot i i

LOVEIKIS; sas Pasaubo |

MiMiisujĮĮ

WILMINGT0N 
ANGLYS

Lunip *..**.*...*.*..*.***
Mine Hun...... ..,*.. **

tokieMtns
3316 4L MfeuT Street

“NAUJIENŲ”

RUGPJŪČIO 8 1937
; ■ 1 1 t- • i . , .

135tk ir Archer Ąye

JONA8‘0EČAS

Mitg liepos 81 dieną, 01546 
vai. sulaukęs pusės
amžiątis*

Girb6 plekšnos parapijoj, 
Geduilntų dvare, Lietuvoje*

Paliko žmohą Jevą Gečienę, 
po tčVhis Jurgelaity, du sUnUs: 
įuoząpa įr marčią filtcphahie, 
ir aliuką Ddhięl, lt Joną it 
marčia Jean; dvi dukteris: po
ro thy ir žefltar fcpol ir 4 anū
kus ir Franeas^ Lietuvoje pali
ko seserj, 4 pusseseres, 1 pus
brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 1. 
J. Zdip kotily^lojė, 1648 West 
46th Street*

Laidotuves įvyks tugipučio 
5 dienų, 8 V$L tyto. iš koply
čios bus nulydėtas į šv, Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos, o iš tejrt bus nulydėtas 
į šv. Kažjmiero kapines.

Laidotuvėmsf patarnauja gra- 
borius Į. J. Zojp, Telefonas 
Boulevątd' 520Š.

Nut .........
Sereenlngs
PiitKiT 1M

KAiNos iltis

$6.00 
S.7S 
6.00

.-.lį,rrnt>r|-,ii,Ų : <

i!:.. ,,"«3■ u■ ■■■< ’ ■»».■' ‘-4* 'i *' 111 "***'.

Remkite tuos, kurie 
‘ garsinasi 

“NAUJIENOSE”
A

G816 So, Weižtern Avenue 
_______ Hemtock 0800

NEPRALEISKIT; ŠITO 
SAVININKAS TURI PARDUOT 

Namą ir bizni prie1 Uieat Lake, arti 
Three Rivėrs, Michigan. netoli nuo 
Chieagos. 10 akerių dailiai apaugin
tos medžiais ežero pakrantės, 6 kam
barių namas, krautuvės trobėsis, 3 
katedžiai visi fttrnitaoti, ga»o stotis, 
ledui namelis ir vlštįninkas, sodnas, 
laiveliai ir kitokia asmeninė savas
tis gatavai įrengta bitniui* Paauko
siu už $7,500 — mažiau nei % ak
tualios vertės* Nedidelis įmOkėjimas, 
išmokėjimai^ pagaus u tartį.

66842 So. Katine Avė., 
Wentworth 8946. 

■ -^r-r tolin'i 4<fci4iiniĮ i.

PARDAVIMUI 8 kambarių rezi
dencija; geroj padėty, aidelis krū
mais apsodintas lothsį trahsiioftaci- 
ia; viešoji ir katalikiška mokykla; 
kaina $6500; išmokčjlmhi. Mamie D. 
Root, 1717 VVest 95th St,, telefonas 
Bevėfly 0123.

---------- —. —-   ;.. . ;,,, i ....— -jį

'V. KAS BUS

GARSINAMA

ŠIOJE VIETOJE

LAUKITE —

PAMATYSITE
Farms for Sale 

Ūkiai Pardavimui

«r=*3=_ DI.jy?*Fi-gfeE1 .■ t

Financial 
Finhnsal-Paskolos

iNVllSTuoKiT DAtiAli
| Saugritehės Vadovaujančių Korpo

racijų batgėno kąihcttftis ii 
dalyvaufcit nepaliaujamai 

GetėjanČiuose Uidaroiųose 
PATIKRINKIT SAVO HAUGMENES 
bukit tikri, kad fesat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmeUtui 

A. C. STERLING 
Mana^ąment of Investment and 

Trading SecuriŲes Accounts.1 
208 So. La Šalie St.

Suite 788, Chicago, 111. 
Td. RfitidOlph 6646

Tabako Krautai

MAx KOitN—Y MMSImi, tur
kišku 
garus. I 
W 8o

lįyę.
Š45

i»*wtUinnwwi|i •

I

GARSINKI?
SAVO
6 A R GE NU S

■ . J ••• -?■ • r t y , ' : V' ’* ’ ’

♦ .
MMTAIAROMV
IEŠKO NAMU

I

II 
s

I

PAMUMIT M
CANAL 8500

Musų apgarsinimų- kainos 
pttoiMmėa. ■ D8 pakartoji* 
mus’ duodame gerą nuo
laidą. * ■



8
III ■ .1. I .................................. I.I....I—

TEISMAS NUBAUDĖ LIGONINE $50 
............. .»..«, !■!»*■■■■ . ......

— kad atsisakė sužeistam pagalbos
% suteikti

; Pirmadienį teisėjas George 
B. Weiss nubaudė Lake View 
ligoninę už tai, kad ji atsisa
kė skubios pagalbos suteikti su
žaistam Lige Debowski. Iš jos 
atitolsta $5O piniginės baus
mės ir $6 išlaidų. Ligoninės 
advokatas pareiškė apeliuosiąs 
aukštesniai teismo instancijai;
Ligoninė reikalavo garantijos.

Kada Lige Debowski buvo 
atvežtas į Lake View ligoninę, 
ji pareikalavo iš jo žmonos ga
rantijos $150, ko Mrs. Debow- 
ski padaryti negalėjo. Ligonį 
teko vežti astuonias mylias į 
apskričio ligoninę, kas prie jo 
esamos kritiškos padėties bu
vo perdaug rizikinga. Vienok, 
ligoninei atsisakius be garan
tijos sužeistąjį gydyti, jį te

Per dešimts metų 
rašė kodekso 
pirmus 4 skyrius
Įteikė naują statybos kodeksą 

miesto tarybai svarstyti.

.Pirmadienį, komisija įteikė 
naujo Chicagos miesto staty
bos kodekso projektą miesto 
tarybai apsvarstyti. Tarybai 
jis bus įteiktas ketvirtadie
ni-

Tą projektą komisija rašė 
per dešimts metų ir parašė tik 
ketprius pirmuosius skyrius.
Specialė komisija rašo kitus 
keturiasdešimt šešis skyrius
Kitus keturiasdešimts šešis 

skyrius rašo mayoro kita ko
misija. Kada ta specialistų ko
misija baigs darbą, nieko nie
kas nepasako.

'V ; ‘ ‘ f f i

SLA kuopų piknikas
Ateinantį mėnesį, tai yra 

rugsėjo 12 . d., įvyksta / SLA. 
6-to ‘ apskričio- piknikas ’ Biru
tės darže, r Kadangi musų Orga
nizacija turi " virš 2,000 narių 
Chieago j ir apielinkėj- patarti
na kitoms organizacijoms' ne
rengti piknikų tą- « dieną.; *

Visų kuopų nariai ' turėtų 
stropiai ruoštis dalyvauti pik
nike. Pelnas iŠ jo eis progra- 
mains kuopų susirinkimuose ir 
radio valandų atnaujinimui.

"a; m.

ko Vežti j apskričio ligoninę, 
kur jis ir šiandien dar tebe
kovoja su mirtimi.

Jis buvo penkis kartus 
sužeistas. -

Į Debowskį šiandien žiūri
ma kaip į nepaprastos drąsos 
žmogų didvyrį, kad jis iš
drįso stoti kovon su dviem gin
kluotais plėšikais, kurie užpuo
lę Robins Liąuor krautuvę, 
1007 Leland Avė. Kovą laimė
jo Debowskis, nors buvo pen
kis kartus peršautas^-

Teisme liudijusi žmona pa
sakė^-kad ligoninė derėjosi su 
ja dėl užmokesnio ir pagalbos 
nesuteikė, bet ex-kaliniui plėT 
šiki/i George Carson ir paro- 
liuotam plėšikui pagelbą Ed- 
mund Blut, visgi, suteikė.

Aukos Lietuvos 
Politiniams 
Kaliniams

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyriaus aukų rink
liavos atskaita politiniams ka
liniams buvo paskelbta laik
raščiuose pradžioj birželio me
nesio.

Padengus visas išlaidas, vi
so liko $318.63. Prie tos su
mos dar aukavo Lietuvių Lais-. 
vamanių Etinės Kultūros Drau
gija No. 1 — $10.00. Viso pa
sidaro $328.63.

E. Mikužiute,
Chicagos Skyriaus sekretorė.

Ilgai Ieškomas 
Žmogvagis 
Pats Pasirodė

*.*’' ---- —-----
? 4llgai ieškomas^turtingo. Ta- • 

coma, • W a s 11. gy d y to j o, Dr. 
Mattson sųpaus. fPągrėbikąg, 
galų gale, ; pats susirado. 1 Jis 
yra Frarik LaBuy/ ; 28 metų 
amžiaus. Pifipadiėnį' jis tapo 
areštuotas girtam stovy prie 
1400 Š. Halšted gat. Kad ku- 
dikį pagrobęs, jis pats priši- 
pažino. ■ .■V
’ Tačiau kiek čia yra tiesos, 
nežinia. Abejoja 'ir į pati P0^ 
ei ja, nors iš kalinio -prisipaži
nimo mažai; yra ir abejonės; 
Dr. Mattson kūdikis • buvo pa
grobtas praeitais metais, gruo
džio mėnesį ir rastas užmuš
tas.

'

Į įHilili'iiiliiim Iii i m Iii

Jaunystės 
atsiminimai

' ■ ' ' r ’ - ;; r

(Vaizdelis iš Lietuvos
gyvenimo)

Ji .vos tik devyniolikos me
tų,— to amžiaus kaip ir mes, 
— graži, nugaluota mergina, 
jos veideliai skAistųs, raudoni. 
Ji visuomet linksma, visuomet 
mėgdavo su savo amžiaus drau
gais laiką praleisti, pašokti, 
žaisti ir pajuokauti.

Tada, .jos tėvelis jau buvo 
senai miręs. Ir, štai, iš netoli- 
mo kaimo pasiperša jai apie 
60 metų amžiaus jaunikis. Gre
mėzdiškas, susenęs. Bet moti
nai ir vyresniam broliui jis pa
tinka. Ima jiedu prikalbinėti 
ir Pram/tę.

“Eik, —- sako, — už jo bu
si laiminga. Busi pavalgiusi ir 
viskuo., aprūpinta.”

Ilgainiui sutiko ir Pranute.
Padavė užsakus ir ima rengtis 
vestuvėms. Tos trys savaitės, 
rodos, ir juste nejuto kaip pra
lėkė. Sekmadieniui priėjus, su
sirinko ir veselninkai, nuo ku
rių skambalų suskambėjo net 
visas Gruzdžių miestelis.

Į miestelį atėjome ir mes.
“Daujočių žiguly tos ir Ra 

čių Bazulio šliubas bus”, 
džiu kalbasi šventoriuje mote 
relės. ;

Be jos, tą dieną buvo neat- 
mezgamuoju mazgu surištos 
dar penkios poros. Viši links
mus, džiūgauja, laukia links
mybių, o ji... viena klupi ir 
ašaruoja... Kada išėjo kunigas 
prie altoriaus ir pragiedo Veni 
Creator ji dar'labiau pravirko, 
o jaunasis, tartum, nieko ne
paisydamas, tik usus raitė. 

'
Nuo tada jaunimo ratelis 

neteko vienos linksimos savo 
narės, o ji—jaunystės linksmių 
jų dienelių. \

; ; Gruzdietis.

Mokytojai Unikalau 
ja Algų Pilnumos 
Atstatymioi ; •

; Pirmadienį -. įvykusiam
cagos Mokytojų^ rŲiįij susi
rinkime 185-. • yZąbash avė.
buvoš^atstyta;ir \tik ką at-, 
.statytos^' algų1 dailės klausimas, 
linijai, .prijcĮąųso; .ąpiė 200 mo
kytojų. y ^ųsirmkiimąs * pareiškė, 
kad a ketprių '; di^rių ,^mokslo lai
ko , pailginimas • : nepatenkina 
pragyvenimo Hikala^mų, kad 
nuomos./Jr maisto -kainos yra 
daugiau pakilę. ;

Unijos' prezidentas John M. 
Fewkes tą algų pakėlimą, ku
rį nesenai. mokytojai susilau
kė, pavadino smugiu į veidą.

NAUJIENOS, Chieago, III.
Į ll.Hl.lim ll I|-|||I < I!»-' ..................................II

šeši milionai dirba 
prie susisiekimo 
darbų
Motorinio susisiekimo biznis 

palaiko apie 18 milionų pra
gyvenimą.

• ' .r.,. ' /
■■..1

Chicagos ąutęmbbįlių kliubo 
įskaičiaviihu šioj šalėje dir-

ba daugiau kąip 6 milionai dar
bininkų, tikriau pasakius, šo
ferių prie /motorinės transpor- 
tacijos darbui į

i <. ■, I’-1 y • ?',

Ji tas savb žinias paduoda 
grupėmis. Prje pirmos grupės

ifš Peoples Furniture Krautuvės

—Dovanos—Dovanos

Naujienų Piknike M S 
Jei Laimikis Jums Nusišypsos!

Nedelioj, Rugpjūčio 8 d., 1937
SUNSET PARK - - - - 135th ir Archer

' --------—------- -—-----
NAUJAUSIOS MADOS VIRTUVES 
'Rečius $69-70 vertes

■iMA- •• ;

■ ¥

GRAŽI KĖDĖ, PADARYTA PEOPLES 

FURNITURE KOMPANIJOS 

RAKANDŲ DIRBTUVĖJE

$10-5°

Šekit kitus Pikniko apgarsinimus Naujienose dėl Dovanų, kurios jus laukia

-♦ S ■

......................... ........"'i—
priskaityta trokų šoferiai. Sa
ko, kad iš bendros registruo
tų šoferių sumos, 3,102,265 
daugiąušjai , dirba prie trokų. 
Į antrą grupę eina tie, kurie 
dirba prie pardavimo ir pir
kimo darbų, , jų yra 1,124,528, 
— į trečią^ dirbantieji prie 
aliejaus, dalių ir tairų indus
trijos. Jų yra 582,878. Prie 
valstijos ir federalės valdžios 
statybos darbų dirba 335,000 
šoferių, taigi, ketvirta bet ir 
stambiausi figūra, t o penktai 
grupei priskaityta busų darbi
ninkai. Jų esama 161,210 vy
rų. ; •

Dabar, jei skaityti,, kad kiek
vienas šoferis tūri išlaikyti ma

žiausiai bent po du šeimos na
rius, tai motorinės transpotta- 
cijos biznis yra atsakomingas 
mažiausiai už 18 milionų pra
gyvenimą.

P-le Ada Pavilionyte 
Grižta Lietuvon

■ , , /L . .

BRIDGEPORT. —, Pereitą 
sekmadiSKio vakarą į New 
Yorką išvyko viešnia iš Kau
no, p-lė Ada Pavilionyte, kuri 
buvo atvykusi kartu su Lietu- 
vos Sportininkais ir dabar kar
tu grįš atgal laivu “Norman- 
die”. Pasirodo, kad viešnia tu-

Trečiadienis, rugp. 4, 1987
m.ii n<Uniiii niimtuiii—I Ii m

lrejo didelį bufį giminių Chiea
go j e, todėl čionai jai teko pra
būti kiek ilgesnį laiką iki su 
vigais pasimatė ir pasisvečia
vo.

IŠ artimesnių giminių, aplan
kė si/ pp. Kežus, Druktenius, 
Kasmauskus, Cingius ir kitus 
kaimynus iš Panevėžio apy
linkės, būtent, Leoną Radau
ską ir jo seserę Agnės, taipgi 
Mrs. V. B. Ambrose (Kurlend- 
skaitę) pas kurią buvo laikinai 
apsistojus laike Chicagos vizi
to.

Viešniai Chieago labai pati
ko i? ji išsivežė daugybę įdo
mių įspūdžių.

10 ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

SSėį

KEISTAS SVEČIAS _  Laukuose, prie 37th ir Oakley avenue, Town of Lake po
licija užtiko beklaidžiojantį dviejų mėnesių senumo baltai-rudą veršiuką. Jie nu
gabeno gyvūną į miesto šunų stotį, iŠ kur savininkas gali jį atsiimti. Šuniukai su

. • f • ‘ . t ■ ■

nauju ir keistu svečiu labai gražiai sugyvena.

’ MĖLYNŲ KASPINŲ LAI
MĖTOJAI — Du anglų vei
slės buldogai, kurie laimėjo 
mėlynus kaspinus tarptau

tinėje šunų parodoje, Ver- 
sailles, Francijoje. Šunes už 
diržų laiko jų jauna šeimi
ninkė. Acme Photo

SKRUZDĖS UŽ ĮŽA<NGĄ — Paveikslai parodo būrį vaikų, kurie gavo bilietus į 
Riilgling Brothers and Barnum and Bailey cirką, atvykusį Chicagon pareitos sa
vaitės pabaigoje. Vaikai už bilietus mokėjo ne pinigais, bet skruzdėmis, cirko žvė
ryno gyvunams-skruzdėdžiams-“anteaters”Vaikai žiuri kaip skruzdėdžiai pietauja. , 
Jie minta vien skruzdėmis.

i
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Japonija Ruošiasi Pulti 
ir Pietinę Chiniją

* i

Japonijos lėktuvai bombomis skina kelią
Į pietinę/Chiniją. Japonai skelbia užėmę 

visą Ropei provinciją.
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Ragina atšaukti Sloan, Hearst gauna 
Amerikos kareivius didžiausias iš visų

iš Tientsin - algas

JPEIPING, rugp. 4. _— Japo
nijos armijų vadai paskelbė, 
kad nepasiliaujantys Japonijos 
lėktuvų bombardavimai išblaš
kė Chinijos armijų vakaruose 
ir atidarė kelių Japonijos ka
reivių puolimui pietinės Chi
nijos.

Japonijos lėktuvų išmėtyti 
lapeliai išdidžiai skelbia: “Visa 
šiaurinė Kopei provincija yrą 
užimta. Nanking valdžios ka
reiviai neateis į šiaurę. Jei jie 
tai padarys, tai Japonijos ka
riuomenė tuo jaus juos puls”.

Visiems .. jąpąnams įsakyta, 
evakuoti Kalgan, Chahar pro
vincijos sostinę,' 100 mylių į 
šiaurvakarius nuo Peiping. Ma
tyt, japonai ruošiasi pulti ir 
ją.

Chinijos vaiuzia yra susirū
pinusi likimu 8,000 chiniečių 
Japonijoj ir jau pradėjo juos 
evakuoti iš Japonijos.

Didelio susirėmimo laukia
ma Nankovv tarpkalny, 20 my
lių į šiaurę nuo Peiping, lęur 
sukoncentruota' 4^000- Japonijos 
kareivių puolimui chiniečių po
zicijų prie Didžiosios dienos. 
Tuo pačiu laiku didelė Japoni
jos kariuomenė slenka linkui 
centralinės Chinijos kareivių 
pozicijų pietinėj daly Ho^ei 
provincijos.
Japonai- organizuoja “nepri

klausomų” valdžių. ✓
Japonai eidami prie pasigro- 

bimo visos šiaurinės Chinijos, 
jau paskelbė Rytinės Hopei 
provincijos “nepriklausomų” 
valdžių, kuri bus išimtinoj Ja
ponijos žinioj. Tad kuriama 
tokia pat “nepriklausoma” val
stybė, kaip yra sukurta “ne
priklausoma” Manchukuo val
stybė. \
Japonai evakuoja savuosius ci
vilius gyventojus iš Chinijos.

SHANGHAI, rugp. 4. — Ja
ponijos karinė vyriausybė di
deliu paskubamu evakuoja ja
ponus iš veik visos Chinijos ir 
ypač iš Šiaurinės Chinijos. Tas 
tik rodo Japonijos ruošimųsi 
dideliam karui su Chinija ir 
jos pasiąyžimų briautis ir į 
pietinę Chiniją.

Japonai bėga į pajūrio mie
stus, iš kur. juos paima Japo
nijos laivai. Japonai bėga iš 
Chinijos net iki Canton, toli 
pietuose.
Skandins laivus užblokayimuį 

perto.

FOOCHOW, Chinijoj, rugp. 
4. \— Porto vyriausybe esanti

ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; nedidele permaina 
temperatūroje.

Vakar 2. vai. po piet temb
rą turą Chicago j e buvo 77°.

Šaule teka 5:47, leidžiasi 
>8:05.

pasiruošusi prie įėjimo j Ming 
upę paskandinti laivus ir tuo 
uždaryti kelių Japonijos karo 
laivams, kad jie negalėtų pa
siekti šį miestų ir jį iš laivų 
bombarduoti.

Visose strateginėse Fukien 
provincijos vietose skubiai sta
tomos fortifikacijos.

Švęsdami vieno karo
sukaktuves ruošiasi

kitam karui

GAISRAS TURTUOLIŲ PRIEPLAUKOJE. —Chicagos turtuolių laivų prieplau
koje, Belmont Harbor, prie Evanstono, III., sudegė brangus kabininis kruzeris 
“Molly-O”, priklausantis Thomas O’Con ior, 1600 Highland avenue. Laivui užside
gus, savininkas su šeima buvo ant denio, bet uosto sargybai pasisekė juos išgelbėt.

Kūdikio pagrobimas 
iškėlė nepaprastą 

įvykį
CHICAGO. — Vakar su di

deliu triukšmu buvo pranešta, 
kad iš Mrs. Horst, 6189 Mc 
Člellan A Ve., rankų buvo pa
grobtas jos pustrečių metų sū
nūs Donald Horst ir kad gro
bikai reikalauju $5,000 išpir
kimo už jo sugrąžinimų.

Kilus dideliam triukšmui ir 
policijai suskatus 'ieškoti žmog- 

. vagiųdviej ų 5vyrų-,hF.mote« 
ries, — apie vidurnaktį į val
stijos prokuroro raštinę atėjo 
vyras ir moteris, nešini kūdi
kį. Jie tuojaus prisipažino, kąd 
tai ir yra “pagrobtasis” kūdi
kis Donald Horst. Bet jų pa
sakojimas iškėlė aikštėn retai 
pasitaikantį įvykį.

Atnešę kūdikį Lydia ir John, 
Regan pareiškė, kad pagrobta
sis kūdikis yra ne Mrs. Horst, 
bet jos, Mrs. Regan. Tada ji 
buvo nevedusi ir kūdikį pa
gimdžiusi vienuose namuose; 
Jų prižiūrėjęs Dr. Rose. Jis 
uz 15 minučių po gimimo kū
dikį paėmęs ir ji nieko nežino^ 
jusi kas su juto atsitiko. Tik 
dabar ji sužinojusi kam teko 
jos kūdikis ir ji su vyru pa
sigrobę savo kūdikį.

Tuo tarpu ■ Mrs. Martha 
Horst prisispyrusi tvirtino, kad 
kūdikis tikrai yra jos, nes ji 
turinti ir gimimo liudijimų. 
Kūdikis gimęs tų pačių dienų, 
kų ir Mrs. Regan, tik kituose 
namuose. Jai prie girhdymo ir
gi patarnavo tas pats Dy. 
Rose. • ’l

Policijai toliau tyrinėjant pa
aiškėjo, kad Otto Horst visai 
nenujau’tęs, kad jo žmona lau
kiasi kūdikio.' Tik ji staigiai 
išvykusi į privačius gimdymo 
namus ir iš1 ten už 2 valandų 
pranešus, kad jai gimė sūnūs.

Prispirta prie sienps Mrs. 
Horst, pagalios, prisipažino, 
kad kūdikis yra ne jos, bet 
per Dr. Rose gavusi kūdikį nu
davė pati jį pagimdžiusi, o dak
taras išdavė gimimo > liudijimą. 
Apie simuliaciją žinojęs ir jos 
vyras.

Horštai labai kūdikį mylėję 
ir jį auklėjo nepaprastai ru- 
pestingai. Jie ir dabar maldau
ja, kad kūdikis butų atiduotas 
jiems, nes jie yra pasiturintys 
ir gali geriau kūdikį išauklė
ti, negu neturtingi Reganai. 
Bet Beganai sako, kad ir jie 
mylį savo kūdikį ir sugebėsią 
gerai jį išauklėti, nors ir ne 
tokiose turtingose apystovose.

LONDONAS, rugp. 5.—An
glija ' vakar’" minėjo 23 metų 
sukaktuves jos įsimaišymo į 
pasaulinį karų.

Pereito karo sukaktuves bu
vo paminėtos kaupimu visų jė
gų ir stropiu ruošimusi prie 
naujo karo, kurį skaitoma ne- 
išvengtinu. Ir vakarykščiose 
sukaktuvėse < tebuvo z kalbama 
vien tik apie busimų j į karų ir 
pasirutošimų tam karui.

O Anglija tam busimam ka
rui labai stropiai ruošiasi. Dar 
niekad nebuvo gedama tokios 
smarkios propagandos už >ųp^ 
siginklavimų ir nuo pasaulinio 
karo laikų nebuvo taip stro
piai ginkluojamus!, šiemet An
glija apsiginklavimui mano iš
leisti netoli $1,500,000,000 ar
ba $7,500,000,000 per ateinan
čius 5 metus.

Iki pabaigos šių metų tiki- 
mųsi pradėti statyti 148 nau
jus karo laivus. Kariuomenė 
taipjau žymiai didinama. Eina 
ir skubi lėktuvų statyba, taip 
kad neužilgo Anglija turės 1,- 
750 didžiųjų karo lėktuvų. 
Taipjau eina skubus gamini
mas giąklų ir amunicijos.

Dar ieškoma išsigel
bėjusių lėktuvo ava

rijoje --- ----- I
WASHINGTON, rugp. 5. — 

Panamos laivyno distrikto ko- 
manduotojas pranešė, kad Pan- 
American lėktuvas, kaip mano
ma, užgavo vandenį dideliu 
smarkumu, ištiko eksplozija ir 
todėl nė vienas iš skridusių 
lėktuvu 14 žmonių neįstengė 
išsigelbėti. Tečiąus »vistiek dar 
tęsiamas ieškojimas galimų iš
sigelbėjusių, kol nebus pilnai 
įsitikinta, kad tikrai nė vie
nas žmogus neišsigelbėjo.

Nužudė 4 vaikus
COLUMBUS, Ky., rugp. 5:
Mrs. Jane Morse, 42 m., ap

kaltino savo vyrų, kad jis pei
liu nudurė savo keturis vai
kus ir tada subadė ir jų pa
čių, gal mirtinai jų sužeisda
mas. -

W. Morse, 45 m. yra suim> 
tas ir išvežtas į neskelbiamų 
kalėjimų, nes prisibijoma ga
limo linčiayimo.

LOUISVILLE, Ky., rugp. 5. 
— Bemokinant kaip saugiai 
naudoti revolverį, liko nušau
tas naujokas policistas Fred 
Barton, 38 m.

Pripažino ar ne
pripažino?

SALAMANCA, Ispanijoj, r. 
5. —• Sukilėlių valdžia paskel
bė, kad Vatikanas oficialius pri
pažino Ispanijos sukilėlius ir 
priėmė jų atstovų Pablo de 
Churruca. r

VATIKANAS, rugp. 5.—Va
tikanas pusiau oficialiai pa
skelbė, kad nors papa palaiko 
labai draugiškus ryšius su su
kilėliais, jis nepadarė jokių 
žingsnių linkui formaliu diplo-

* pripažinlhito. ’

Sukilėliai prarado 
20,000 kareivių 
prie Madrido

MADRIDAS, rugp. 5.—Ispa
nijos valdžios centralinių ar
mijų komanduoto jas gen; 'Jose 
Miaja paskelbė, kad nesenai 
padarytame lojalistų ofensyve 
prie Madrido sukilėliai prarado 
daugiau kaip 20,000 kareivių. 
2,000 sukilėlių liko paimti ne
laisvėn. Tas ofensyvas taipjau* 
suardė visus sukilėlių paruoš
tus planus vasaros kampani
jai.

Sprogusi granata 1 
darbininką užmušė, 

4 sužeidė
CHICAGO.—Sanitarinio dis

trikto darbininkai Desplaines 
upėj, prie Touhy Avė., iškasė 
dar nuo karo laikų užsilikusių 
bet nesprogusių kanuoles gra
natų. Betgi nešant; granatų į 
krantų ji, noris ir nesutrenk
ta, sprogo, vienų darbininkų, 
Antonio Sbabo, 56 m., iš Ci
cero, vietoj užmušdama, o ki
tus keturis darbininkus, irgi 
italus, sužeišdąma.

Ten put buvo, rasta ir ne
sprogusi rankinė granata. Dė
lei to darbas liko sustabdytas 
iki kareiviai gerai išžiūrės, ar 
nėra upės dugne it* daugiau 
amunicijos.

PARYŽIUS, rugp. 5. — Po
licija paskelbė, kad šarka va
gilių pavogė apie $150,000 ver
tės brangmenų iš Paryžiaus 
buteliuose apsistojusių turtin
gų amerikiečių, šaika yra ge
rai organizuota, pasilipa sieno
mis iki amerikiečių kambarių 
langty ir per balkonus cįsigavę 
į kambarius amerikiečius ap- 
krausto.

Lojalistai sud a r y s 
apsigynimo juntą 
šiaurinėj Ispanijoj

_ VALENCIA, rugp. 5. — Po 
kelių kabineto -susirinkimų, pa
švęstų militariniems ir viduri- 
niems Ispanijos respublikos 
reikalams, Ispanijos valdžia su
tarė Sudaryti šiaurinėj Ispani
joj apsigynimo juntu ir jai pa
vesti vadovavimų visomis res
publikos jėgomis tose srity
se. r'" '■ •

^.^.^kbĄąsj, kad tokią , junta 
labiau - suvienys ir sustiprins 
lojalistų jėgas, kaip kad tokia 
junta pernai išgelbėjo Madri
dą, kada jį apsupę sukilėliai.
Lojalistai siunčia kariuomenę 

į rytinį frontų.
MADRIDAS, rugp. 5. — Lo

jalistų valdžia siunčia patyru
sių kariuomenę į Teruel sek- 
tora, rytinėj Ispanijoj, kur su
kilėliams pasisekė paeiti prie- 
kyn.

Šiaurėj ę Asturijos angliaka
siai tęsia atakas sukilėlių po
zicijų Oviedo apielinkėj.
Lojalistai apleido Villanueva.

HENDAYE, Francijoj, rugp. 
5. — Sukilėliai paskelbė, kad 
jie paėmė Villanueva de la Ga- 
nada miestelį į vakarus nuo 
Madrido.

Lojalistai prisipažysta, kad 
jie tų karo sugriautų mieste
lį apleido, nes jis jau sulošė 
savo rolę ir dabar stiprina sa
vo pozicijas į šiauTryčius nuo 
to miestelio.

Atstovų buto komi
tetas priėmė algų ir 

valandų bilių
> , ... I .1, '■

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Atstovų buto darbo komitetas, 
pagreitinimui priėmimo darbo 
valandų' ir algų biliaute, sutiko 
priimti senato priimtąjį bilių, 
vieton paruoštojo savo biliaus.

Bet prie senato priimto dar
bo vųlahdų ir algų biliaus bus 
pridėtoj pataisos, kurias pa
siūlė Amerikos Darbo Federa
cija ir kurioms pritaręs pre
zidentas Rooseveltas.

JASPER, Ark., rugp. 5. — 
Chester Bryant, 13 metų, liko 
nuteistas dviems metams į pa
taisos namus už sudeginimų 
Center Ppint mokyklos, kurių 
jis buvo, padegęs du sykius 
— pernai rudenį ir pereitų mė
nesį.

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Senatorius James H. Lewis 
kalbėdamas senate ragino at
šaukti esančius/ Tientsin mies
te, Chinijoj, /.Tungt. Valstijų 
kareivius, nes jų buvimas ten 
jokios naudos neatneša, bet dėl 
jų gali iškilti labai rimtų ne
susipratimų su’ Japonija.

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Federalinė valdžia areštavo 
Wilbur Rothar iš New Yorko, 
kuris bandė išvylioti $2,000 iš 
George 1 Palmer Putnam, priža
dėdamas už tuos pinigus su
grąžinti jo žmonų — Pacifiko 
.vandenyne prapuolusių kartu 
su navigatorium Fred Noonan 
garsiųjų lakūnę Amelia Ear- 
hart.

BELFAST, šiaurinėj Airi
joj, rugp. 5. — Ulsterio poli
cija padariusi vienuose namuo
se kratų rado rankinių grana
tų ir daug kitokių ginklų ir 
šovinių.

LIETUVOS ŽINIOS
Jachta “Žalčių Ka

ralienė” laimėjo 
1 vietą

Dar vienas stambus Lietuvos 
sportininkų laimėjimaš^. , u

' K A l >N AS. — Lietuvos bu- 
orinė jachta “žalčių Karalie
nė”, gautomis žiniomis, rega
toje aplink Gotlando salų, Šve
dijoj, laimėjo pirmų vietų sa
vo klasėje. Rtfngėsi su nerąa- 
žu švedų ir vokiečių jachtų 
skaičiumi. Jachtai teko Wisby 
Jachtklubo prizas.

NUSKENDO BESIMAU
DYDAMAS

ŠVĖKŠNA. — ,š. m. liepos 
mėn. 5 d. 19 vai. Vilkenų prū
de nuskendo Švėkšnos mieste
lio gyventoja Pešė Lentinaitė, 
17 m. amžiaus. Gelbėjo skęs
tančių seserį, jų išgelbėjo, o 
pati nuskendo. Motinų, pama
čiusi prigėrusių dukterį, ir no
rėjo iš susijaudinimo nusiskan- 
dyti, bet žmonės išgelbėjo.

KIEK ŠIEMET EKSPORTUO
JAMA GALVIJŲ

KAUNAS. — šiemet galvijų 
per pirmų pusmetį iš Lietuvos 
eksportuota 702 už 454,000 li
tų. Pernai per tų patį laikų bu
vo eksportuota 1,918 už 740,- 
000 litų, o 1935 m. 314 už'98,- 
300 litų. Birželio mėn. šiemet 
jų išvežta 199 už 100,800 li
tų.

Veršių šiemet per pirmų pus
metį yra eksportuota 1,470 Už 
301,900 litų. Praeitais .metais 
tame laikotarpyje visai nebu
vo eksportuota. 1935 m. buvo 
išvežti 23 ųž 4,200 litų.

SUMAŽĖJO ARKLIŲ 
EKSPORTAS

KAUNAS. ,— Arklių ekspor
tas šiais metais iš Lietuvos su
mažėjo. 1935/ m. per pirmų 
pusmetį jų buvo išvežta 10,794, 
pereitais metais 10,456, o šiais 
metais tik 7,131. 1935 m. už 
eksportuotus arklius, per pus
metį buvo gauta 2,3 mil. litų, 
pernai 3,8 mil. litų ir šiais me
tais 2,7 mil. litų.

WASHINGTON, rugp. 4. — 
Didžiausias iš visų korporaci
jų viršininkų algas pernai ga
vo Alfred P. Sloan Jr., Gene
ral Motors direktorių pirminin
kas. Jis gavo $561,311, jų tar
pe $411,161 bonusais.

Po jo sekė laikraščių leidė
jas William Randolph Hearst, 
kuris gavo $500,000. Bet ma
noma, kad jis yra gavęs di
deles atskiras algas ir iš kąj 
kurių kitų savo korporacijų.,

General Motors .prezidentas 
William S. Knudsen gavo $507^- 
645, o vice-prezidentas Ketten- 
ing — $353,775. ”

Wąlter P. Chrysler gavo iš 
savo korporacijos $200,700.

Daugelis mūviu aktorių ir 
mūviu kompanijų viršininkų 
uždirbo nuo $100,000 įkl virš 
$300,000. y

Gal atnaujins senat
vės pensijas Illinois 

valstijoje
WASHINGTON, rugp. 5. — 

Socialio saugumo taryba pa
skelbė, kad išnaujo peržiūrė
sianti padėtį Illinois valstijoje 
ir jei pasirodys, kad Illinois 
valstija prisitaikė prie federa
linės valdžios reikalavimų, gal 
vėl atnaujins mokėjimų senat
vės pensijų .Illinois seneliams 
is^ federalinės valduos iždo. 
^JLkįšiol federalinė valdžia mo
kėjo pusę pensijos, o\ kilų pu
sę mokėjo * pati valstija. Bet 
nesenai socialio saugumo tary
ba paliovė mokėti savo dalį 
pensijų Illinois seneliams, nes 
Illinois valstija neprisilaikė) ta
rybos patvarkymų.

Tarybą reikalavo tinkames
nio knygų vedimo, greitesnio 
ir teisingesnio išsprendimo pa
duotų senatvės pensijų prašy-< 
mų ir tikslesnio sutvarkymo 
senatvės pensijų išn^ėjimo.

Jei tie, pačių Illinoisypoliti-' 
kierių sudaryti keblumai, yra 
pašalinti, tai federalinė valdžia' 
vėl pradės mokėti pensijas Illi
nois seneliams. O pensijas gau
nančių senelių Illinois valsti
joje yra 115,000.

\ A, . • • ~ '

Grąsos stovis Phila- 
delphijoj

PHILĄDELPHIA, Pa., rugp. 
5. — Iš priežasties besiplečian
čio trokų darbininkų streiko, 
meras Wilson paskelbė visame 
mieste grąsos * stovį, tikslu už
tikrinti pristatymą, gyvento
jams maisto,

y; .

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA.

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

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

TELEFONAS CANĄL 8500

’ NAUJIENŲ 
ADMINISTRACIJA.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KAS YRA GAUCO?

indėnai, kurie

Ug
ny

yra

Geltonai 
primena

nebera

didvyriskesnis garbingesnis 
yra prKKo nugalėtojas. Nuo 
dresiruotoją sąvo rėkimu nėąh 
siHė^a ir minia, Bbt jeigu per 
drėširaviimą Rėks nors gaučo 
nukrinta nuo- arklio, minia jį 
pąlydi šyilpifhtf ir. pahįętoąnčm 
juoku. Gaučo neturi, teises nu-, 
kristi nuo arklio,' tai yra di
džiausia gėda, kurią labai bran
giai tenka išpirkti. Kai ark
liai jau pakankamai iškamuo
ti, juos vėl laso pagalba su
gauna- Musy kazokai, aišku, 
yrą dątig hrtmrtrtUkeąni ir 
vairai jbjimbmeno Žtoavai. 
Tub tarbU gaučo težino tiktai 
du dalykus: išsilaikyti ant ar
klio nugaros ir Jį sučiupti kil
pa. •

sps, likusią dalį ties lupomis 
peiliu nupjauna, ir reikia ste
bėtis jų miklumu, kaij? peilio 
ašmenys nenupjauna lupų ar
ba lleZUVią. 1

Vienos estabcijos parke 
man teko matyti gaučo iškil
mes: aplink dideli laužą buvo 
pakarta apie 30 kėptą aviną- 
Ten pat ant gbležlnią iešpių 
kepė jt| Jkepenys W ŽiarbPŠ’ 
prikištęS mūsiškio vėdaro. Ne
praslinko pusė valandos, kai 
kepsnių vietoj liko tiktąi kau
leliai ir avihų skelėtai, ku
riuos, pribaigė išalkę šunij ir 
kačių būriai. Pęr tokias puo
tas niekuomet netrūksta jri Drauge su arkliais, gyvėpi- 
“mates” — pietą Ameirkos mąs išdresiravo ir pačius gau- 
ypatingos arbatos. Ši rukščiai Ąrgeptinoje ją škaičipą 
saldi sula, kurią čiulpia iš sieįj^ dar §00,000, bei tik nįepr 
tam tikrų puodelių pro šiamika ju dąlefe pasiliko lai$vi ir 
(lėlius ir geria be cukraus, neprjk|auąomi, GaUčo tarnauja 
padeda suvirškinti stambino-1 u* maistą, apdarą ir pastogę, 
sius mėsos gabalus. Gau«o ku . pJ.jwt vjška paląpj.

l r*’’ Imm no nuo— - 1 *

plbtc Į kitą. Paprastos yra jo 
mintys apie gyvenimą, drau
gus , ir nuotykihs. Gaučo perą 
brobiemąHško. budę žmogus :■ 
jis gyvena primityvišką gyve
nimą arti su gamta. Labai 
brązgindamas savo * laisvę ir 
nepriklausomybę, bet. gi yra 
pasiruošęs tarnau<ti kiekvie
nam, kas jį pamėgsta. Kalboje 
jis jautrus ir gausus visokiais 
gyvenimo gudrumais. Gyvasis, 
realusis žmogus, kuris buvo 
rašytojų šio roihanb didvyrio
, , , ■ ■ R- , „.„y ,|, .

X

pąvyzdžiu, šiemet rugpjūčio 
mėąesį mirė. fauvo pampą 
kabaljėro, gaučo San Antonio 
(je Ąreco. Drauge su juo mirė 
ir simboliškasis Argentinos rq- 
mąptizmas; Romantizmo vieto-

Šiandien Paskutine Diena

Pasaka apie šnipus Sovietų Ru
sijoj. 

Pradedant Rytoj 
PUŠKINO

*DUBĘOWSKY” 
SQNQTQNE 

66 E. Vari Bųren \

je atįga maŠinižmas, kuris vie
ną gražią dieną išstums iŠ gy
veninio legendarinius gaitfčo.

-r .i ...............................................................................................................to,-.-

Mano Molina
r - . ; .' • ■ •• • ' - •
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Geria
Mahaz

I

Piety Amerika musų laikais 
yra mirštančio romantizmo 
kraštas. Ne tiktai išmiršta ir 
išsigimsta pirmieji šio krašto 
gyventojai
dar ir dabar neprisilaiko prie 
moderniškos kultūros, bet kas 
metai mažėja primityviškųjų 
laisvų ir plačių pampų (ste
pių) romantiškų sūnų— gaučo 
skaičius. Kolonizacijos banga 
veržiasi ir į pampas, laužiasi 
per nepereinamas girias, nesi
bijo Andų ir Kordeljerų aukš
tumų, prasiveržia į Amazones 
tropiškąsias džungles iki 
ninės žemės suledėjusių 
kūmų.

Kas yra tie gaučo? Tai
ypatingos rases: ispanų ir in
dėnų kraujo mišinio žmonės, 
šimtus metų jie klaidžiojo laK 
svi po savo žemes su dideliais 
galvijų pulkais. Jie nežinojo 
savo ganyklų ribų, nes nie
kam tos ganyklos nepriklausė’. 
Ten vystėsi ypatingas gaučo 
menas — mustangų gaudy
mas, ląso* kilpomis ir tų mus
tangų dresiravimas. Ten prie 
ugniakurų vienišomis nakti
mis gaučo dainuodavo savo 
dainas, kurios labai panašios 
į Rusijos stepių tautelių dai
nas. Prie tų pačių ugniakurų 
gaučo šokdavo, rodydami sa
vo akrobatišką kojų miklumą. 
Ir tie šokiai primine ukrainie
čių “kazačioką.” Tik per šo
kius buvo naudojami peiliai 
ir ląso. Ištisus metus gaučo 
gyvendavo ant arklių nugarų. 
Jų apsirengimas yra gana į- 
vairus, bet visuomet puošnu?. 
Moterys mėgsta aiškiai rau
donas spalvas. Todėl jos visus 
beveik raudonuoja, 
rudi veidai labai 
mongolus.

Dabartiniai gaučo
laisvi pampų sunai, o tarnau
ja arba estancijose (dideli 
dvarai, turį žemės 20—30,000 
ha), arba patys savo arklius 
ir kitus galvijus valdo koope- 
raciąiais pagrindais.. Milžinių 
kuose dvaruose jie gano dide
lius gyvulių puikūs, kurie sie
kia po kelias dešimts tūkstan
čių galvų. Raguočius dau
giausia laiko mėsai, nes pus
laukinės karves duoda labai 
mažai pieno (3—4 litrus per 
dieną), ir tas pienas yra sun
kiai gaunamas: karves pir
miausiai reikia pagauti su lą
so, surišti visas keturias jos 
kojas ir tik tada galimą priei
ti jas‘melžti. Bet ir tuo atveju 
melžėjas turi įsilysti į veršiu
ko kailį, kad karvė palaikytų 
melžėją savo šeimos nąriu. 
Taipogi gaučo kasmet turi su
žymėti visus gyvulius: kaip 
naujai atsiradusius, taip ir se
nuosius, kurių žymes laikui 
bėgant užauga. Tik pagal tas 
žymes kiekvienas savininkas 
pažįsta savo galvijus, kurie 
kartais išklysta milžiniškuose 
plotuose. Avių būriai, kurių 

. daugiausiai yra Pątagonijoj, 
smarkiai paplitę ir Argentino
je. Ten jų viename būryje yra 
po 30—40,000. Ją vertę sudaro 
daugiausia vilnos ir odos, nes 
mūsa nieko nekainuoja. Jau 
nuo senų laikų yra nerašytas 
įstatymas, kad kiekvienas, kas 
yra išalkęs, gali drąsiai imti ir 
kepti aviną arba avį dovanai, 
tik reikia savininkui grąžinti 
odą. Apskritai, Argentina yra 
tur būt kraštas, kur visų dau
giausia, palyginus su kitais 
kraštais, sunaudojama mėsos. 
Kiekvienam asmeniui išeina 
3/4 klg. per dieną, įsfyaitapt ir 
naujagimius. Tai išaiškinama 
nepaprastu mėsos pertekliumi 
ir jos pigumu. Ir gaučo svar
biausias valgis yra “osado’*— 
ant ugnies kepta aviena. Tik
ram argentiniečiui puse avino 
visiškai neatrodo didele porci
ja. Kai aviną ant ugnies iške
pa ir pamauna ająbhgeležinio 
iešmo, tada kiekvienas, kas 
tik nori, prieina ir atsipjovęs 
savo peiliu gabalą mėsos, val
go be duonos ir be kito užkan
džio. Valgo tokiais gabalais 
kokie tik burnoj telpa. Kiek
vienas atsikaudęs gabalą me-

prie kurios europię- n- bWa prie pono gyvu
lių bąpdą. Kai per. metus ^ar
tą ąrba du, tūkstančius šių gy
vulių parduoda, raiti gaučo 
lydi dešimtis kilometrų tuos 
galvijus į artimiausias geležin
kelių stotis arba miestukus, 
kur. įrengti dideli aptvarai, kad 
iš ją puslaukinius rągųočius 
butų galipia suvaryti tiesiog į 
vagonus ir puvežt j milžipiškas 
skerdyklas -(frigoritico). Tose 
skerdyklose gyvuliai skerdžiapii 
ir apdirbta mėsa gabenama į 
Angliją.

Kai per iškilmes vieno seno 
gaučo paklausiau, kokia yra jo 
gyvenimo padėtis pas turtingą 
dvarininką, jis liūdnai nusi
šypsojo ir ištarė žodžius, ku
riuos Argentinoje galiiila gir-r 
dėti tariant po kiekvieno nepa
sisekimo:

—Asi es la vida ... (Toks 
yra gyvertimas).

Klasiška gaučoj gyvenimo at
vaizdavimą yra sukūręs igpa- 
nų rašytojas Gūizaldb msJr.vo 
roniąnne ‘<Don Seguądo Sam- 
ra . Tai yra Argentinos ro

mantikos paminklas. Don Sąm- 
bra yra vienas iš tūkstančių 
iovpų garbingų pampų kla- 
, llL bet drauge aiškiai, tipiš- 

as ir charakteringas, kaip 
Kieh°tas arba Sąnčo Pan- 

i l s 1 * v. jis juda, visuomet) 
. dirba tai jo tikslas ib 
. laVgsb}as- Visų geriausiai 

tarp **avQ Livijų 
keliaut"7 ir nakti?

* neuaUti is vieųo žemes

“matė”, 
čiui sunku priprasti, geria 
kasdien po keturis kaHuš.

Po vaišią prasidėjo muzika 
Įr šokiai. Gauto pasirodė pui
kus gitarų muzikantai, o kai 
kurie ir geri šokėjai. Ją trio 
su didžiausiu jjašisekimu ga
lėtų koncertuoti net ĖurOpps 
didmiesčiuose. Ten pat, apsi
rengę savo margais rūbais, pa
sirodė ir du šimtaprocentiniai 
indėnai — dudelninkai; kurie 
dūdavo pačių pasidarytais in
strumentais tokias liūdnas ir 
drauge gražias meliodijas, ku
rių su mielu noru klausytųsi 
ir europiečiai. Tose meliodijo- 
še nebuvo to aistringumo, kurį 
Pietų Amerikon atgabeno is
panai. Iškilmės baigėsi jojimo 
lenktynėmis ir laso dęmonstrą- 
vimū, šių lenktynių Ubai Su
sidomėję žiurėjo vietiniai žmo
nės, bet europiečių skoniui tos 
lenktynės atrodė per daug 
žiaurios, panašios į Ispanijos 
įulių kovas, Kaį nedidukas iš
vargęs arkliukas sugaunamas

, kUp&t Jiis parvirsta žemėn
Tindjąu jam suriša kojas ir 
pririša prie žemėje įkalto mie
to. Arkliukas atrodo labai iš
sigandęs, visas drebą,, sunkiai 
alsuoja ir tamposi. Tada gau
čo negailestingai mušą jį šik
šnomis, galvą spardo kojomis 
ir tokiu budu, vadinasi, dresi
ruoja. Netrukus arkliuko galva 
apmauna nepermatomu maišu 
mt nugąros užmeta balnu 
kol raitelis Užšoka ant arklio 
arklį atriša ir paleidžia p)ači ’ 
pievą, Tada arklys bando viso 
mis jėgomis ttusihresti mm riu 
garos hępąkepėiama liankintf; 
ją, Gaučo laikosi, rėkia ffiįįk 
laukimai, muša gyvulį šįk^P 
mis, spaudžia batU lkd S 
pašones tąip smarkiai, ! 
arkliu šonu ima bėgti ’kmį J 
Ii^io žiauresnė toji koVa>

D^įj^yk Stogą ir . 
Mau?YNAS DABAR 
mtį. '25 d*1 dVkjU apskaRliavi-U Patyrimo. Blėkorius iįr

stogų dfehggjas.

Roofihg Co, T5? 'VALLACE STREET' 
yyjiOCLEVARD 0250

... 1 .......... 1

... Todėl aš ir šyjpsuos. Ji ži
no, kad mano sveikata pri. Du
so mio Jos sveikatos stovio. Jau
nos žindančios mnt nos randa, 
kad MalvĮi^ siltviytiha ir pa
gerina jų pieną. Jos pasidaro 
tvirteępės ir jų kūdikis gyves
nis ir linksmesnis. O s veikią ir 
maistingas pienas palaiko Kū
dikį geroj sveikatoj.
Pabandykit Malvaz šiandien. Duokit jį visai Seimai. Visi busit gyvesni, 
sveikesni nuo šio gaivinančio gėrimo, padaryto iš puikiausių ir geriausių 
grudų. Jis padarytas tipkaipįausioj temperatūroj ir tędėl yra maistingas ir 
sveikas.
Užsisakykit kartoną dabar. Jei nebūsit pililai patenkinti, mes atsiimsim jį 
ir sugrąžinsįm jūsų užmokėtus pinigus.

24 butelių kartonas 
.12 buteliu kartonas —- $1.46 (Sugrąžinant 25c. už tuščius butelius) 

———         .ui .. ,, , , ■     ............... .......... ........................

MALVAZ Padaro
Monarch Aludariai.

$2.75 (Sugrąžinant 56c. už tuščius butelius)

=2=

LAIDOTUVIŲ DljlElCTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIĄ IR DIDžlĄŲSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
46()5-07 So, Hermitage Avė. 
4447 South Fairfieid Avenue

..... avi. ^AF- ĄYĘTTE 0727 .
1! 111 . 1 1111 į )»MHl».i.ii»,iil'|iin>iii.<«.iiii 'tu   ■■III. iiĮiii’yiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

vi ^^ 4'koplyčios visose- 
: . CzLl Chįcagos dalyse

................... ................................................ .. ................ ..............................¥... J. "V

. Klausykite musiję Lietuviiį radio programų Pirmadienio vakarąis, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

. , p, ŠALTIMIERAŠ,

,r V’t rtna %< ■ 4 ‘ \ ‘ ■ ' - / v.: V’-'j

Laidotuvių Direktoriai

PATRUKĘ?
RaiŠtye visoms patrūkimo rųšims. 
BOpY ĘRĄCES, E L A S T I C 
STOCK|i\Qi5 gątąvąį padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mięrai. Mes esam spacialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prįetaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
geptlęartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC 00.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

Ketvirtadienis, rugp. 5. ’37 im. 11 Fm» i w—m iL i n i Mumii i i hiifa ....   į r ii Ir linmn h'

Pitone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Węst 22nd Street
Valandos: nuo —3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Ręz. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
..................—   I ■ 1.1.1. I !    ......................... ... . ...... R

, CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTĄS Mine Run $7.40 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNES $7.15

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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkristom' fomičiųs. pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yąrds 3408
■A '**3' >>■. ■. t

6921 SOUTH

Hemlock 5040

ADVOKATAI
■f

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

bJedėliomfš pągąl sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tek Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Re>ddenc*> Tel. BFVERLY 82 44 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲE
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—$ vai. vakaro 
• * Rezidencija: *

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. <M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

8639

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

HOSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PUIjLMAN 1198-8277

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswidk 0597

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

St,Miestb
Rambi
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephoųe: Boulevard 2800 

4631 SOUtH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 Sd. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723 
7—~ -- ,-t—; I .'-ir* /..

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS / 

3407 Lbwę Avė. Tel, Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

AKIU SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfieid Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
.< ■ DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos pup 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KITATAUČIAI

2-ros lubos
‘ CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8180 va L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS
3307 Lihutnica Avenue Phone Boulevard 4139

Telefonas Yards 0994

Dr. Mąurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo p) iki 12 diena, 2 Iki 3 po pietų
7 Iki 8 vai. Ned6l. nuo 10 Iki 12

Rez. Tdephone PtAZĄ ?400

Garsinki lės Naujienose

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 

Amerikos Lietuvių Daktarų

RTH 
SĖRMAN

AmbulanceNARIAI

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicd Avenue

Yards 1139

P. J. RIDIKAS
3354 So. Ėalsted Street

S. M. SJiUDAS
718 Węsį 18th Street P^Pną Mąnroe 3377

-r i' i

EZERSKIS IR SŪNŪS -
10734 S. Michigan Avė, Tel. Pullman 5703

—'TTT-. ■'V,.' '• ' 'i”; .? L1 !?■" l'Tr",'-' ",■■>^“■1'. 1 .

LACHAWICZ IR SŪNUS
?I314 West 23rd Placp

„V. «ar\aWiate-

c°'’oX’scHt«u»o
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; ras Retini aee^ft
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Chicagos, > Patarnavi
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

4348 So. Califęrnia Avenue

mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phone Yąrds 1138

J. LIULEVICIUS
Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
1410 South 49lh Court

1646 West 46th Street

Cicero Phone Cicero 2109

Boulevard 4089

!• J. ZOLP Boul. 5203
Phone Šoiilevard 5566

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7586

DR. G. SERNEK 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal/ sutartį.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

' 4070 Archer Avenue /
Tel. Viginia 1116 I

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.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KĘLLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Phone Canal 2515
^į|igiąnJ1270 ;

. JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. '-s Phdne< Virginia 0883

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street
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ŽINIOS

tour.

de luxe

DABAR

Madni Akiniai

jam

Užbaigti su Ultra-Mokslišku

Jonas Jarus

CEREMONIJOS

LIETUVOS-AMERIKOS

TermometrasWILKELIS

DYKAIReikalaukite DEGTINES MOTERYS

STOTYJE Halsted1739
CHICAGO, ILL,

835
495
525

nau- 
kad

LAIKAS REMON
TUOTI

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

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hrhted Si.
•’CAGO

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir .pagerintą '

mirė 
Vaiteku- 
Primrose 
išgyveno 

laiko,

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

direktorius Wilke

MIRIMAI CLEVELANDE

MIRĖ VAITEKUNIENĖ 
GARKAUSKAS

Liepos 25 ®d., kai sportinin
kai ir jų globėjai turėjo Cleve- 
landan atvykti, sumaniau4 ir aš 
nuvažiuoti juos sutikti ir šį-tą

ČALIO” SUMANYMAS

Rudžius, namų ma 
ir popieruotojas sa

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

GLEVELANDO

Galite būti tikri, kad gausite 
geriausios rųšies anglis ir tei

singą svorį, jeigu 
PIRKSITE NUO

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Mirė Juozas Garmui, sulau
kęs apie 59 metų amžiaus. 
Amerikoje išgyveno apie tris
dešimts metų. Buvo geras lie
tuvis ir rėmė visus tautai nau
dingus darbus. Priklausė prie 
Dr. V. Kudirkos draugijos. Sa
vo ' turtui sutvarkyti paskyrė 
vietinį biznierių Petrų Mulio- 
lį. Laidotuvėms patąrnavo N. 
A. Wilkelis.

Mirė Stasys Vaišvila, nuo 
5609 White avenue, sulaukęs 
apie 70 metų amžiaus. Liko 
žmona, keturi sūnus ir ketu
rios dukterys. Palaidotas baž
nytinėmis apeigomis.

Mirė Marė Martišienė, nuo 
7609 Decker -avenue, sulauku
si 57 metų amžiaus. Palaido
ta bažnytinėmis apeigomis, Li
ko vyras, penki sunų's ir viena 
duktė. , •

Musų kolonijoje, kaip ir ki
tur, buvo iš laiko žinoma, kad 
Lietuvos svečiai padarys Cle- 
velandui vizitą. Jų priėmimui 
buvo pradėta tverti komitetas. 
Fašistai norėjo komitetą pasi
griebti, bet galiau pakliuvo į 
katalikų rankas. Komitetas su
sidėjo iš L. K. Darželio sąjun
gos • ir katalikų sportininkų 
kliubo. Tie patys katalikai yra 
užvaldę ir darželio pozicijas.

Buvo tarta ir šaukta vieši 
susirinkimai, bet juose dalyva
vo labai mažas skaičius žmo
nių, vos apie tuzinas. Susirin
kimai nebuvo rėkliam uo j ami 
ir niekas apie juos nežinojo. 
Kaip atrodė iš šalies, viskas 
buvo daroma vienpusiškai.

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.
Atdara Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 

Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų

Pasikalbėjus su vienu vald
žios atstovu, jis man pareiškė, 
kad ‘‘mes Lietuvoje turim tik 
vieną partiją ir visi ją myli, 
o jums, amerikiečiai, tas ne
turėtų visai rūpėti.” Jis pridū
rė, kad Amerikoje yra ir de
mokratai ir republikonai, “tad 
rūpinkitės jų reikalais”. Atsto
vas viešai prisipažino, kad Lie
tuvoje" neduodama partijoms 
gyvuoti ir visi turi ‘ klausyti 
vienos-diktatoriškos partijos.

DIDŽIAUSIA ŠEIMYNA

džiųjų Ežerų parodoje. Visus 
kaštus apmokėjo “Cleveland 
News”. \ , ... ■ ..j

Vietos lietuviai turėtų būti 
dėkingi laidotuvių direktoriui 
(graboriui) Wilkeliui, nes jis 
visiems yra daug gero pada
ręs. Nėra tokio viešo parengi
mo, prie kurio p. Wilkelis ne
prisidėtų. Kai būna reikalas, 
tai jis vis patarnauja, duoda
mas savo automobilius veltui. 
Aš manau, kad reikalui atėjus 
lietuviai neturėtų jo pamiršti.

LIETUVOS SVEČIAI IR 
CLEVELANDO KOMI

TETAS

Penktą valandą vakare vidu
tinis būrelis žmonių susirinko 
Lietuvių Darželyje ceremoni-. 
joms. Vos spėjo visi sgi'eiti, 
kai tuoj užėjo didelis lietus su 
perkūnija ir publiką išvaikė. 
Iš Darželio visi bėgo į Lietu* 
vių Salę ceremonijas tęsti. Ten 
Lietuvos valdžios atstovai ir 
viena vietinio komiteto nare 
pasakė po kalbą. Moteriškės 
kalba buvo nuobodi, nes ji kai-4 
bėjo apie seniai užmirštus dar
bus. Lietuvos atstovai save 
kalbose išgyrė Lietuvos pro
gresą ir smetonininkų gerus 
darbus, žinoma, apie blogąsias 
puses, kurias žino amerikiečiai 
jie neprisiminė nei žodžiu.

Lietuvių salėje viskas pasi
baigė apie aštuntą valandą va
kare. Iš ten kai kurie ėjo į 
parapijos salę, kur svečiams 
buvo surengtas priėmimo ban- 
kietas. Lietuvos sportininką: 
ir atstovai suaukavo L. K. Dar
želiui keliasdešimts dolerių.

mes galėtu- 
savo 
Bet,Pirm'adienį visi svečiai ap

lankė miesto majorą ir Didžių
jų Ežetų parodą. Vakare jie 
lošė krepšiasvydį vienoj e mie
sto mokykloje. Po lošimo vėl 
grįžo į Lietuvių salę išleistu
vėms. Svečiai clevelandiečiams 
krepšiasVydininkams pralaimė
jo. Salėj susirinko -nemažas 
būrys publikos.

Bet bendrai į dalyką žiūrint, 
atrodo, kad svečių atsilanky
mui didelė dalis vietos lietu
vių nepritarė. Clevelande yra 
apie 'dvidešimts tūkstančių lie
tuvių, bet svečių pažiūrėti su
sirinko poras ar trejetas šim
tų. Tai labai mažas puošim-

Lietuvos Svečiai Clevelande. — Sutikimas, 
Ceremonijos, Bankietas, Etc. — Neturėjo 
Žmonių Pritarimo; Mirimai Clevelande. — 

Didžiausia Šeimyna, — Kitos Žinios.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amus. 
Tokį’ termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

patirti. Apie vienuoliktą valan
dą prie lietuvių bažnyčios ma
tėsi gal dvidešimts automobi
lių, apkaišiotų Lietuvos vėlia- 
vukėmis. Komitetas buvo da
vęs “ukazą”, kad tiktai “išti
kimi” žmonės gali tokiomis vė- 
liavukėmis pasidabinti.

Nuvažiavus į autobusų sto
tį pasirodė, kad ten nepribuvo 
nei dvidešimts automobilių. 
Matyt, kad kai ku4rie iš “išti
kimųjų” nutarė nevažiuoti. *

Kadangi autobusas suvėlavo 
apie valandą laiko, tai buvo 
progos šiek-tiek pasikalbėti su 
tais karštais komiteto nariais. 
Viei^as iš jų, p. Karpius, pri
bėgo prie p. Zdanio ir sako. 
“Ką čia darai? Gadini visą 
biznį čia atėjęs. Musų komite
tas buvo nutaręs, kad tik mū
siškiai gali svečius pasitikti.” 
Zdanis, draugiškas žmogus, at
ėjo svečių pamatyti nieko blo
go nemanydamas.

Mums besikalbant, atbėga ir 
antras komitetas narys su 
jiena, “Jarai, visi pyksta 
čia atvažiavai. Juk tu4 esi 
tuvos priešas.” Sakau 
“Jeigu jums nepatinku, tai pa- 
sitikit sportininkus kelyje ir 
juos pasiimkit, o aš čia busiu 
kol ateis man laikas važiuo
ti. Be to, aš nesu Lietuvos 
priešas, bet nepritariu dikta
tūrai. Myliu Lietuvos žmones, 
bet ne tuos, kurie Smetonai 
tarnauja.”

Maždaug taip besikalbant, 
busas atėjo ir visi svečiai bu 
vo nugabenti į bažnytinę salę 
užkandžiams. Ten dalyvavo tik 
mažutis būrelis žmonių, įskai
tant ir komiteto narius.

PULASKI
COAL CO.

26th STREET & WHIPPLE AVENUE 
TELEFONAS R0CKWELL 8200

liavotojas
ko, kad dabar yra geriausias 
laikas savo namus apžiūrėti. 
Galima nupigintomis kainomis 
remontus daryti. P-s Kudzius 
yra visiems gerai žinomas ir 
savo amate turi daug patyri
mo. Pas jį atsikreipdami gali
te sutaupyti sau daug pinigų. 
Savo darbą jis visuomet ga
rantuoja. '

LIETUVIAI PARODOJ

Sulaukusi penkiasdešimts de 
vynis metus amžiaus 
clevelandietė Paulina 
nienė, nuo 11221 
avenue. Amerikoje 
keti/riasdešymts metų 
Clevelande apie dvidešimts. Pa
liko penkias dukteris ir vyrą.

Juozas Garkauskas nuo 1409 
E. 65th Street, mirė sulaukęs 
penkiasdešimts aštuonis metus 
amžiaus. Paliko žmoną ir vie
ną dukterę.

Abiejomis laidotuvėmis rūpi
nosi laid

TomTaylor
2 Metų 
senumo

Tuoj po sportininkų išvažia 
vimo, musų garsusis Čalis sa
vo laikraštyj iškėlė naują su
manymą. Sako, kad birtų ge 
ras dalykas, jei : 
mėm, pasiųsti į Lietuvą' 
sportininkų ekskursiją, 
sako, ką darysime su tais po
litikieriais, kurie viskanj yra 
priešingi ?

Jaunuoliu^ pasiųsti į r Lietu
vą gal butų ir geras dalykas, 
bet jau musų Čalis to nepada
rys. Reikia, kad kas dirbtų, 
turintis geresnę užuojautą vi
suomenėje. Visi gerai žinome, 
kad čalio įtaka yra gana men
ka. O kalbant apie pblitikieį 
rius ir dalykų ardymą, terei
kia kad jis pats į save pažiū
rėtų, jei nori pamatyti kas 
viską daiVgiąusiai^ąrdo šioj ko
lonijoje.

PIRMA CHICAGOJE 
Miss K. Elizabeth Ohi, 26 
metų japonų kilmės chica- 
gietė, kuri gavo teisę vesti 
bylas federaliam distrikto 
teisme, Chicagoje. Ji yra 
viena iš nedaugelio^ moterų 
advokačių Chicagoje, ir pir
ma japonietė advokatė Illi
nois valstijoje.

Acme Photo

ue luxe $365
265 
545 
465 
345 

pass. de luxe 465
285 
395 
495 
545 
475 
595 
595

L. K. Darželio Sąjungos su
sirinkime viena moteris iš val
dybos pareiškė, kad Didžiųjų 
Ežerų parodoje esanti tik vie
na lietuviška įstaiga, ^čia ap
silenkta su faktais. Mes visi 
gerai žinome, kad ten yra dvi 
lietuviškos įstaigos, Juozo Bla- 
skevičiaus ir Obelienio. Mote
riškė, matyt, nenorėjo Obelie
nio lietuviu* pripažinti, nors jis 
yra padaręs daug gero darže
liui. P-s Obelienis yra žinomas 
kaipo geras lietuvis ir visuo
met remia visus lietuvių rei
kalus. Kodėl p. Mihelich taip 
išsireiškė apie p. Obelienį, dė
žiniu. Nejaugi ji nori, kad p. 
Obelieniui nepasisektų parodo-

Lietuviai nepritarė svečiams 
dėl dviejų priežasčių: viena, 
kad su sportininkais važiavo 
atstovai valdžios, kuriai Ame
rikos lietuviai nepritaria, o an
tra, kad komitetas viską no
rėjo po savo priežiūra' ir dis
ciplina paimti. Tokioms aplin
kybėms susidarius, publika šal
tai laikėsi. :

STRAIGHT
' KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

AUROLEX Stiklais
ARBA TOLUMUI

u s i <rni Akim
Išekzaminavimu— pas Winner’s Tiktai!

Padirbti musų pačių Laboratorijoj—Parduodami musų pačių 
Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas ; nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamės Sunkiai-Pritaįkomuęsę( kęiąųp.se.. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijefttų visoj šaly
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybe D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S._____

Didžiausia lietuvių šeima, 
kuri laimėjo Cleveland News 
konkurse, yra Petro ir Marga
ritos Šumsku nuo 1552 East 
13 Street. Jie turi aštuonis gy
vus vaikus, kurių amžius sie
kia nuo 15 iki 33 metų, ši šei
ma buvo gražiai pavaišinta Di-

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

tour. 
U1U3 
tour. 
Dodge ’3>5 5-pass. de luxe 
tpunng Sedan ................. .....
Dodge ’35 5-pass. de luxe 
touring Sedan 
Chevrolet ’36 
tr. Sedan ..... 
Chevrolet ’34 5-pass. de luxe 
tr. Sedan .......
Ford ’36 5-pass 
tr. Sedan .... 1...
De Soto ’36 5-pass. de luxe 
tr. Sedan ................L..............
Chrysler ’36 5-pass. de luxe 
tr. Sedan ...............................
Chrysler ’35 Airflovv 6-p. 
de luxe tr., Seddnf ....................
Terraplane ’36 5-pass. Sėd., 
tr. pilnai įrengtas ...............
Hudson ’36 5-pass. Sedan, 
tr. pilnai įrengtas -j—Ar--....
Vartotas Packard ’37 6-cyI. 5-pass.

de luxe tr. Sedan

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius ZTZ
MUSŲ NARIAI GAVO  .......... "TF/C

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LITRUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION
(MĘMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

' 1739 So. Halsted Street

CHRYSLER ■ .
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO \DYLERIO
Pertaisyti ir Garantuoti 

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dyleris
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI ČRAWFORD
35 5-pass
Sedan .....
34 5-pass. de luxe 
Sedan ...... ................
'36 o-pass. de lu^e 

Sedan ..................... .

Graham ’35 5-pass. de luxe 
tr. Sedan ........  .......
Nash ’36 5-pass. de luxe 
Sedan ......... .............................
JŪSŲ KARAS KAIP ĮMOKĖJIMAS 
BALANSAS 12—24 MĖN. 90 DIE
NŲ GARANT.. 30 DIENŲ VAŽINĖ

JIMO IŠBANDYMAS.
85 KITI BARGENAI TAIP ŽEMAI, 

KAIP $gaQQ ĮMOKĖTI 

Chrysler Dyleris 
TAIPGI 

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue ,

Valgiu Gaminimą Knygą
. -• I i * .

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

WINNER OPTICAL CO

fcL K
k ■. ■ : Ug H
L >

k%25c4%2599i%25c4%2585%25c5%25b3p.se


Jonas A

(Generolą Ubąręvičių prisiminus)

$5,00

C. 1.0. vienų metų sukaktis

KAUNAS Liepos 12

riumfališ

Oi

pino lie

VBĄ

Ąčnte Photo

2.00
1.50

gen. Ubarevičiaus gi 
kokia krintanti žva

visų rųšių anglį 
aliejų. Jus gausi 
teisingų įąttii^iaį

įskundė saug
kaimynų P

Enteręd as Seęopd Clasą 
March 7 th 1014 ąt the Post 
of Chicago, III. pndep the 
March 3rd 1070.

Ar Pirkote Anglis 
Žiemai?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Hąlsted St., ęhicago, 
111. Telefonas Ganai 8500.

NAUIIENOS
The Lithuanian Daily New$ 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.? Ino

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

“Sic transit glęi 
(taip praeina pašau

Liepos 10 
i Vokietija pasike 
kaliniais: Lietuva i 
išdavė neseniai B 
teismo nuteistus 1 

(be pilietybes)

suskilimą, bet kada Green’o vadovybė nėpapdrėjo tai
kytis prie pąJdtęjyįių^gyvenimo a$lygų, tai gal kitokios 
išeities ir nebuvo. Šiaip ar taip, o reikėjo Amerikos dar
bininku tunėjimui ir merdėjimui padaryti galas.

Reikia tikėtis, kad C. Į. O. (tas komitetas, rodosi, 
planuoja pasivadinti United Federaiion of Labor) ir 
ateityje veiks taip jau sėKminpi, kaip ir iki šioj,

sužinoję, dar labiau norėjome 
jį pamatyti ir juo pasidžiaųg*

IR POKROVSKIO RAŠTAI
. “SUGEDO”

Nubaudė provo 
katerių

PASIKEITĖ POLITINIAIS
KALINIAIS ♦

Lietuvoje mirė Juo 
zo Radini n o brolis 
Kazimieras

Pečiukaitis bi 
nugrieb. pun

armijos karįai. Tuk- 
dųrtuvų buvo pakilę į 
atmušė saulės spijidu-

Gipsas — konser 
vuotojas

Matįer 
Office 
ąct of

KLAIPĖDA 
Lietuva s 
politiniais 
kiečiams 
riuomenės 
umgartelį 
Hiųce (Vokietijos pilietį), 
vokiečiai atidavė mums Klel 
novų ir Petrašką.

žemė sudrebėjo, kai 
raiteliai, o paskui

Patėmykit anglių skelbk 
“Naujienose” nuo Pulaski Cc 
Co., kuri yra viepa iš štai 
biausių firmų Chicagoj. 4 
sandelis užlaiko visokią kų 
medžiaga, 
kęksųs r 
greitų ir 
mą. Pglaski Goti Co? sande! 
randasi1 prie 26 JyWhipple (įęį 
vių. Telefonus Rocihvell 820()

YDA.

Rodosi, tai visai dar nese
niai buvo, o tuo tarpu jau pen- 
kioliką metų praslinko, Laikas 
tikrai greit bėga,

1922 m. DuMuo. Rusijos to
limųjų' rytų Vladivostoko mįe- 
stas tų dienų buvo nepapras
tai pasipuošęs. Visur plazdėjo 
vėliavos, Tūkstančiai žmonių 
išsiliejo į gatves. Grieže bent 
keliolika orkestrų, žmonės ųe- 

Įšė iškabas su įvairiausiais šū
kiais.

Visi rikiavosi į eiles ir or
kestrų vedami maršavo miesto 
rotušės link, Pirmose gilėse 
maršavo tik prieš ' kelias die- 
naą į miestą įžengę penktos 
sovietų 
stapčiai 
orų ir

Pietinės Afrikos Johan< 
burgo mieste buvo rasta ,d< 
ra, aptaisyta sluoksniu gipi 
išgulėjusio tokiame stovy 
metus. Dešra, atidarius gip 
nį kiautų, kuris nepraleidi 
oro, pasirodė visiškai sveiki 

šis faktas priminė užmirs 
gendančių produktų konsen 
vimo būdų. Dabar gipsas j 
pradedamas vartoti konservv 
ti mėsos produktus, vaisi 
(ananasus) ir k. «

Šiandien sukanką lygiai vieni metai nuo C. I, O. 
(Committee for Industrial Orgąnization) įsikūrimo. Tąs 
komitetas pramonės dąrbininkams organizuoti per vie
nerius metus pądarė tikrai didelę pažangą. Visai gali
mas daiktas, kad netolimoje ateityje jis nustelbs Ame
rikos Darbo Federaciją. 1

Per paskutinius kelerius metus Amerikos darbinin
kai padarė Sabai mažai pažangos unijų organizavimo 
srityje, 0 tai vyriausia dėl to, kad Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybė beveik jokios iniciatyvos neparodė. 
Neparodė tos iniciatyvos dagi tada , kai sąlygos visiš
kai pasikeitė ir darbininkų organizavimui pasidarė ga
na palanki federalė valdžia. Green’o vadovaujama Fe
deraciją nieku budu nenorėjo keisti savo taktikos. Jį 
vis stojo už tąi, kad unijoms turi priklausyti įvairus 
amatninkai. Vadinasi, mašinistai sudaro savo unijas, 
lokomotivų inžinieriai jau priklauso kitoms unijoms, 
dailidės vėl kitoms, mūrininkai vėl sudaro savo uniją 
ir t. t. Dėlei organizavimo darbininkų amatinėmis uni
jomis įvykdavo visai keistų dalykų: pavyzdžiui. mUri- 
ninkai uždirbdavo per dieną po kelioliką dolerių, kuo
met jų padėjėjai turėdavo labai mažu atlyginimu pasi
tenkinti.‘Mat, jie nebuvo organizuoti ir jų organizavi
mu niekas nesirūpino.

Tokiu budu kai kurios unijos rūpinosi tik išimtinai 
savo narių gerove, — apie kitus darbininkus jos nieko 
nepaisė. Tiksliau sakant, tų unijų narių būklė buvo lyg 
ir privilegijuota, Dąžnąi tad už tas privilegijas tekdavo 
gerokai mokėti, kitaip sakant, '‘tepti”. Niekam juk nė
ra paslaptis, kad gana dažnai žmogus turėdavo kelis 
šimtus dolerių sumokėti, kol jis, įsigaudavo i uniją. Va
dinasi, kai kurių unijų agentai buvozir savo rųšies ra- 
ketięriai.

Aiškus daiktas, kad anksčiau ąr vėliau tokia būklė 
turėjo pasikeisti. Darbininkuose augo nepasitenkinimas. 
Juo tolyn, juo labiau ryškėjo nusistatymas, kad reikia 
organizuoti visus’ pramonės darbininkus. Vadinasi, į 
vieną uniją suburti visus darbininkus, kurie dirba plie
no liejyklose, į kitą uniją sutraukti visus automobilių 
pramonėje dirbančius darbininkus ir t. t.

To naujo judėjimo priešakyje atsistojo angliakasių

pakeisti Amerikos Darbo Federacijos nusistatymą pra
monės unijų organizavimo atžvilgiu. Tas klausimas bu
vo pakeltas konvencijoje, Tačiau Green ir jo mašina 
apie jokias reformas nenorėjo ir girdėti. Angliakasių ir 
kitos unijos, kurios rėmė pramonės unijų organizavimo 
pląną, liko suspenduotos, o vėliau ir visiškai išbrąuk’ 
tos, nes jos atsisakė “ pasitaisyti”.

žinoma, tatai privedė prie skilimo. Iš Amerikos 
Dąrbo Federacijos pasitraukė astuonios stambios unijos 
(angliakasiai, siuvėjai ir kt.), kurioj priskaitė apie vie- 
ną milijoną narių. Tokiu budu prieš metus laiko C. I, O; 
turėjo gana nemažą narių skaičių. •

Tačiau Šiuo-atveju mums labiausiai rupi tąi, kokią 
pažangą per tuos Vienerius metus padarė ta nauja or
ganizacija? Ir iš viso, ąr jos atsirądimąs gali būti pą? 
teisinamas?

Tegul faktai kalbą patys už save. Kąip jau minė-- 
jome, prieš metus laiko komitetas pramonės unijoms 
organizuoti turėjo vieną milijoną narių, šiandien jis jau 
prjskajto 8,200,000 narių. t Tuo tarpu Amerikos Darbo 
Federacijos narių skaičius siekia tik 3,600,000. Todėl 
galima beveik visai drąsiai sakyti, kad trumpoje atei-. 
tyje C, I. O. prašoks Federaciją.

Apie pačią komiteto veiklą dąug netenka kalbėti: 
per tą trumpą laiką kpipįtetas pajėgė suorganizuoti 
darbininkus tų pramonių, kurios pirma buvo laikomos 
savo rųšies tvirtovėmis: visos pastangos įsteigti unijas 
tose tvirtovėse nueidavo niekais. Pakaks tik prisiminti 
plieno liejyklas beų automobilių dirbtuves.

Iš tų faktų galioną pasidaryti tik vieną išvadą: ko
mitetas pramonės unijoms organizuoti per vienus me
tus spėjo daug nuveikti, todėl ir jo atsiradimą galima 
visai pateisintu Tiesa, tenka apgailestauti darbininkų

Tarsi 
pasileido 
j Gos sekė artileristai su anuo
tomis.

Tai buvo raudonosios armi
jos triumfas. Būtent, tos ar
mijos, kuri vos tik prieš kelias 
dienas visiškai supliekė bajt- 
gvardiečius.

Štai ir miesto rotuše. Balko
nas visas paskendęs gėlėse ir 
raudonose vėliavose, Pačioje 
įžymiausioje vietoje, tarp ke
lių aukštesnių valdininkų, sto
vi penktos armijos vadas, drau
gas generolas Ubareyičius.

Tai dienos herojus, kurį vi
sas miestas išėjo pagerbti.

Penktoji armija, kuriai va
dovavo geų. Ubarevičius, nuga
lėjo baltuosius “šunis” prie 
Juodųjų Jurų, o paskui atvyko 
j tolimus rytus, kad galėtų 
visiškai sutriuškinti buržujus 
ir kapitalistus. A x

Dabar darbas baigtas, tad 
galima pasidžiaugti, šauniai 
herojus] pągęrbti. Visi grūda
si, visi troško pamatyti- di<I- 
vyrį Ubarevičių, "kuris sutriuš
kino baltąrmiečiitfs.

' Mes Vladivostoke gyvenę lie
tuviai greit patyrėme, kad 
draugas komendantas Ubarevi
čius yra musų tautietis. O tai

Ketvirtadienis, rugp. 5, ’ž 

nebereikalingas, Ne, jis jj 
pasiutęs šuo, kurį reikia n 
šauti.

Kad butų galima genero 
spaudymą pateisimi, liko s 
galvotas kaltinimas: girdi, 1 
generolai buvo parsidavę V 
kietijai ir Japonijai. Kitaip s 
kant, jie buvo savo krašto : 
davikai. ,

Reikia būti didėliam nah 
Uul, kad butų galima patiki 
tais kaltinimais, Jei jau 1 

, generolai ir nusikalto, tai • 
. nusikalto ne šalies išdavini 

Jų nusikaltimas greičiaus: 
buvo tas, kad jie nenusilen 
pakankamai žemai diktatori 
Stalinui.

O kas Stalino neklaiding 
mu bando paabejoti, tas svei 
dingęs.

Sąryšyje su gen. Ubare’ 
čium tenka prisiminti loty 
posakis 
mundi” 
garbė).

Taip, 
bė, lyg 
ždė, sužibėjo padangėj 
netikėtai dingo.

JEJGU,.. kiną ne taip, kaip derą tai da-
.. —— ryti tikram sWincui, .

Nusigriebė, bet jau buvo per- : 
vėlu: Pukrovakis tuo tarpu vi-L 
siškai jiaturaljška mirtimi (at
seit, be kulkos pagalbos) pasi
mirė ir ilsisi sau, norą ir nela
bai ramiai, nes jo vardas dabar 
yra visokiausiais budais nieki
namas. Visi “dideli ir maži” įsr 
torikaj, apniko Pokrovskip rąŠ- 
tųs ir iŠ kailio nerdamiesi sten
giasi įrodyti visus neleistinus 
“nukrypimus’\

' Labiausiai Pokrovakįui tenka I 
į kailį UŽ Petro Didžiojo išpįe- 
Kinimą, Pavyzdžiui, jo ^Rusijos 
istorija” gana nepalanki impe
ratoriui Petrui. Kituose savo 
raštuos© Pokrovakįs nekaip PeL 
rą vaizduoją: tas imperatorius 
buvęs ir žiaurus, ir žmones la
bai spaudęs, ir kitokius nusi
kaltimus papildęs.

Bet štai dabar įvyko visų 
^vertybių” perkąinavimas ir 
pasirodė, kad Petras Didysis 
buvo visai nieko sau vyras. 
‘Tzyestija” jau sako, kad ne
galima pagal seną papratimą yi- 
šus carus ir imperatorius į vie
ną krūvą verstį: vadinasi, šab
loniškai ■ juos visus lygiai 
smerkti. Girdi, kas be ko, Pet
ras Didysis turėjo ydų, bet jis 
Rusijai ir daug .gero padarė. 
Juk jis buvo pirmas, kuris su
artino: Rusiją su Vakarų Euro
pa, kuri, šiaip ar taip, buvo 
daug kultųringesnė. Tiesa, jis 
griebdavosi gana žiaurių prie
monių reformoms pravesti, bet 
tai galima pateisinti: tokie jau 
buvo, laikai.

Tekiu' budu per keletą metų 
Pokrovskid ir kitų bolševikiš
kų istorijų i niekinamas Petras 
Didysis dabar bandoma “nubal- 
tinti”. Kad kokios, naujosios 
orientacijbiG istorikams dar gali 
paaiškėti, Jog daras Petras Di- 
d^sU buvo pirmas tikras bolše
vikas, nes Jis per prievartą sa
vo bajorams barzdas nukirpo,., 

Taigį kiįiita laikai, kinta ir 
supratimaFbei istorijos aiškini
mas. Kažin5 ką dabar darys mų- 
sų komunistai, kuriuos 1926 m. 
Amerikos Lietuvių Darbininku 
Literatūros Draugija apdovano
jo M. Pokrovsklp ‘‘Rusijos is
torija”. Kaip matote, į tą isto
riją įsiskverbė tiek “erezijų”, 
jog ją reikėtų tuoj ant laužo 
sudeginti, .

Iš tiesų, nieko kito juk ir ne
galima padaryti; autorius, nuo 
baudos išsisuko, višai natuya- 
jišku budu iš gyvųjų tarpo pa
sišalindamas, tai dabar reikėtų 
nors jo raštus nubausti.

BftlDGEPORT. — Pargrį- 
žęs iŠ' atostogų nuo Augustų 
ūkės, Benton IBrbor, Mich., p. 
Juozas Radhunas rado liūdną 
laišką iš Lietuvos, kuriame pra
nešama, kąH jo vyresnis bro
lis Kazimieras mirė pereitą bir-? 
želio 18 d.!

VėJionįs buvo kilęs iš ^ila- 
galės kaimo, Panevėžio apskr- 
Paliko nuliūdime žmoną, tris 
sunūs iy vieną dukterę. Labai 
budi ir velioniės brolis Juozas 
ir jo žmona Prudenciją Rachų- 
nai. Jie yra savininkai Aųdl- 
torių*m Tayern, 81&T w Hal- 
atėc}' St. 1 '

zo Pečiukaičio iš šakių ap 
baudž. bylą.

Pečiukaitis turi 28 ha 
mės ūkį, žmon4, penkis r 
žamečius vaikus, pats 46 n 
amžiaus. Jis 
licijai savo 
Amantą.

Anksčiau 
Nartų griet, 
-vedėju, bet dėl 70 lt. truku 
buvo pašalintas. Prie pašai: 
mo daug prisidėjęs ir Amanl 
Be to, vieną syk tarp Pe< 
kaičįo’ ir Amanto pieninėje 
lę Vaidai: 'Pečiukaitis ireiks 
vęs, kad Amantas jį užlei 
be eilės, o kai Amantas ne 
leidęs, tai Pečiukaitis pa v 
tojęs prieš jį smurtą. Dėl 
Amantas Pečiukaitį patrai 
tieson ir s apylinkės teismas 
nubaudė 15 lt. arba 2 pąr 
arešto.

Tikrai laįmirigas yra M. N. 
Pokrdvskis, kad jis spėjo laiku 
numirti. Nebereikės jam Stali
no žvalgybai aiškintis dėl viso
kių “nukrypimų^. Mat, daly
kas toks; jog vos tįk dabar li
ko susigriebta, kad istorikas M, 
N. Pokrovskis rašę “erezijas”. 
Vadinasi, aiškino istoriškus įvy-
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“Jeigu Kleopątros nosis bu
tų buvusį iį^eadė, tai viso pa
saulio istorija šiandien butų 
buvusi kitokia”,

Tas posakis paprastai yra 
taikomas tiems ‘‘istorikams”, 
kurie visokius/įvykius stengia* 
si, taip sakant, “Kleopatros no
sies ilgumu” išaiškinti, pas 
juos vis išeina itaip, kad jeigu 
to nebūtų buvę, tai butų Štai 
kas atsitikę, o jeigu tat butų 
buvę, tai bųtų štai kas atsltįkę, 
žodžiu, pas juos “nuo Kleopat
ros nosies ilgumo” visa istori* 
jos eiga priklaUsų.

Lyginai tokių budu istoriją 
aiškina “Darbininkas” ir 
“Draugas”. '

Tię laikraščiai kalba apie Lie
tuvos Paskolos stočių atstovų 
Suvažiavimą, kuris įvyko liepos 
19 ir 20 dd. 1922 m. Tas suva
žiavimas buvęs sukviestas Vol
demaro černeckio iniciatyva. 
Be kita ko, jis išrinkęs delega
ciją iš 30 asmenų. Na,, o toji 
delegacija nuvykusi J Washing- 
toną, pasimačiusi $u preziden
tu Hardingu bei keliais senato
riais ir išgayusi Lietuvai pri
pažinimą. ,

Rašydtoas apie tuos įvykiusT 
“Draugas” bahdp gnybtelti lai
svamaniams, kurie anais laikąis 
nepąląnkiai žiurėjo įz delegaci
jos žygį ir juokus krėtė iš “tė
velių” lankymosi pas preziden
tą. Tiems laisvamaniams jis iš
didžiai pareiškia;

“Bet tas tėvelių lankyma
sis pas preizdenfą ir senato* 
rius laimėjo Lietuvos pripą- 
žinimą.”
Jei tuo “Draugas” butų pa

sitenkinęs, tai viskąs butų bu
vę gerai. Tačiau, kąip sakoma, 
jis visą “biznį sugadino, ’ kada 
pridūrė dar tok} paaišklpihią’!

“Liepos 27 d.? 1922 m. J.
V. Valstybės Departamentas 
paskelbė fprmalį Jung. Vals
tybių pripąžįnimą taip vadi
namoms Pabalti jos v aisty- 
bėms, būtent, Lietuvai, Lai? 
vijai, Estonijai ir Albanijai,”
Pirmiausia -4 nito khrio lai

ko Pabaltijo valstybėms pri
klauso Albanija? Tokio dalyko 
mums dar neteko girdėti,

Bet tiek to £U Albaniją, AiŠ’ 
ku, kad čia kaltas yra nevyku
siai parašytas sakinys, Vienok 
šiuo atveju mes norime labiau 
pabrėžti tą faktą, kad Jungti
nes Valstijos pripažino visas 
vadinamąsias Pabaltijo valsty
bes ir Albaniją. Taigi, jokios 
išimties nepadarė nė toms vals
tybėms, kūnų “tėveliai” nęvgr 
žiavo su prezidentu pasimatyti!

Tur bųt, ir “Draugas” nesa
kys, kad Vijoms toriis valsty
bėms pripažino 
tuvių “tėveliai

Taigi išeinąj, kad tų “tėvelių” 
delegacijos pasiuntimas į Wa- 
shingtopą negalėjo išimtinai di
deles įtakos^ padaryti Lietuvos 
pripažinimo ątžvijgių,

NEKALTA GINČO AUKA 
—Layvrence, Kansas, du 
ūkininkai J, R- Edmonds ir 
Lutie Kern (viršuj) susigin
čijo ąpįe ųj, kąm priklau
so paveiksle parodytas auk
štus medis- Negalėdamas su 
oponentu susitaikinti, ūki
ninkas Keru kirviu iškirto 
pusę medžio, kuri buvo jo 
žemėje, o kitą dalį .paliko 
Ędmonds’ui. Tasai tokiu sa
liamonišku ginčo išrišimu^ 
nebuvo patenkintas ir nuėjo 
į tęismą

Sic Transit Gloria Mundi • * 
.............( ................... V

Vis dėlto malonu, kad lietu
viai pasižymi.

Turėjom6 pusėtinai * vargo, 
kol arčiau prie dienos herojaus 
prisigrudome. Draugas komen
dantas Ubarevičius atrodė dar 
visai jaunas vyras. Vidutiniš
ko ūgio, judrus, Tikrai išlavin
tas karys. Kiekviename jo ju
desyje reiškėsi energija ir 
drąsa: atrodė, kad jis yra pa
siryžęs kiekvieną sovietų val
džios priešą, kaip sakoma, į 
miltus sumalti.

Žygiuoją pro balkoną karei
vių pulkai ir šiaip piliečiai 
krykštavo ir džiūgavo, Tuo 
budu jie reiškė savo pagarbą, 
sdvo ištikimybę, savo pasiry
žimą sekti paskui vadą.

Gen. Ubarevičius nespėjo nė 
rankos nuo uniformuotos kepu
rės atitraukti, — vis reikėjo, 
kaip tikram kariui pridera, 
atiduoti pagarbą, -

Taį buvo toks vaizdas, ' ku
ria niekada negali išdilti iš at
minties. Ir kas tada galėjo ma
nyti, <— ne, kas galėjo sapnuo
ti, — kad po penkiolikos me
tų tas drąsuolis ir herojus bus 
prie sienos pastatytas ir su
šaudytas, kaip šuo? Kas galė
jo pranašauti, kad po penkio
likos metų apie jį bus pasaky
ta: “šuniui šuniška ir mir
tis”?

Čia rašau ne dėl to, kad ame
rikiečiai apie lietuvį generolą 
Ubarevičių visai mažai tebuvo 
girdėję (apie jį, o taip pat apie 
gen. Putną jau pernai kai ku
rie laikraščiai rašė), bet todėl, 
kad prieš penkiolika metų aš 
turėjau progos su juo susidur
ti ir jąm iškeltose 
koše sutiktuvėse dalyvauti.

Vėliau aš išsikėliau į Kini
ją, Šanchajų. Ten sutikau vie
ną lietuvį, buvusį caro armi
jos karininką. Baltgvardiečianjs 
dar viešpataujant, tas karinin
kas ėjo Vladivostoko tvirtovės 
komendanto padėjėjo pareigas. 
Su jim aš turėjau progos pa
sikalbėti ąpie baltgvardiečių 
paskutines dienas. Taip, parei
škė jis, Ubarevičius su savo 
penktąja armija sumušė ir iš
vijo mus, bet aš vis dėlto di
džiuojuosi, kad tai padare ne 
kas kitas, bet mano jaunų die
nų draugas. Kai dar berniu
kai buvome, tai Ubarevičius 
ir aš Kauno gatvėse* drauge 
žydukus mušėme, O, žiūrėk, 
kas dabar atsitiko: nuo jo tu
rėjau bėgti net į Kiniją. Ta
čiau as tikiuosi vėl kada nors 
su Ubarevičium susitikti ir pa
sikalbėti nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Nežinau, kas su tuo karinin
ku atsitiko. Iš Kinijos jis iš
vyko į Australiją, Bet ar jis 
ten pasiliko, ar grižo į Lietu
vą, — to neteko patirti. Vie
nok espt tikras, kad su Uba
revičium jis daugiau nebesusi
tiko ir, žinoma, niekados nebe
susitiks. Nebent Juozapato pa
kalnėje jie susidurs..,

Kaip keista dabąr visa tai 
prisiminti. Tie prisiminimai 
aiškiai rodo, jog žmogus yra 
tiesiog likimo žaislas: šiandien 
jis yra į padanges keliamas, o 
lytoj su purvais maišomas.

Sunkiausiais ir kritiškiau
siais laikais Ubarevičius, Put
lia ir kiti su didžiausiu atsi
dėjimu gynė bolševikų įsteig
tą santvarką. Labai galimas 
daiktas, kad tik jų ryžtingu
mas ir sumanumas nugalėjo 
Kolčakus, Denikinus ir kitus.

Tada jie buvo didvyriai, ta
da jiems, buvo, keliamos didžiau
sios iškilmes.1 jųps garbįi^o, į 
padanges kėlė. \ < j ■ :

Mauras/ kaip sakoma, atliko 
savo. Tad dabar jis pasidarė

Užsakymo kainas
Chicagoje — paštu: 

Metams .......
Pusei ųietų ..................... .
Trims pjfincstaips ...... —
Dviem mėnesiam^ ..........
Vienam

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją ...... ............
Savaitei 
Mėnesiui ...... . .................

Suvienytose Valstijose, ne Chicągoj, 
pąfitus 

Metanas
’ Pusei metų 

Trinia mėnesiams „................ L50
Dviem menesiams ............ LM
Vienam mėnesini ,.... .................,75

Lietuvoje ir Mttir užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8,00
Pusei metų ........   4,00
Trims mėnesiams .....   2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpnęy

Orderių kartu sų užsakymu.
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perstaitymus; skaitykime pamo- Dr. G. I. Blogis parašė labai ge

gia. .. ;
Gydytojų lankymo reikalu

■ i

Rašo Madame X.

dąiiė3 jr išradimų rūmus, mu
ziejus; ateikime ) paskaitas,

iš visko ir visada. Kiekvienas daugelis dentistų turį paprotį Į 
susitikimas su kuo nors pajvai- priimti vaikus šeštadieniais iri 
rink musy mintis. Lankykime po piet, kada mokykla pasįbai- I MaistasMokslas 

Ir Jo Vertė
Mokslas yra brangus ir ne- 

apskaičiuojamas, taip kaip U 
motinos meilė. Jis nuolalt moki
na mus naujo, pataria reikale, 

• nurodo kuriuo įtakų eiti, kad 
atsiekti savo tikslą. Mokslas 
mokina mus pažinti save. O 
kad pažinus save, reikia su 
prasti sveikatos, švaros ir 
elgimo klausimai. Sveika yra 
didžiausia žmogaus tur ; vie
nok mes ją dažnai igndruojam, 
jei ne vienu, tai kitu budu, 
švara pagelb^i būti sveiku — 
yra įrankis kovoje prieš ligas, 
Gi pasielgimas atvaizduoja 
žmogaus asmenybę. Tadlgi, kad 
pažinti ir suprasti kas ir kuo 
esi, pirmiausiai turi pažinti sa
ve. O pažinimui savęs reikalin
gas yra mokslas, liečiantis mu
sų kūną ir dvasią.

Bet kad gyventi gyvenimą 
pilną ir įvairų, to dar negana. 
Pasaulis susidaro iš žmonių, o 
mes nariai to pasaulio, užtai 
kiekvienas asmuo turėtų maž
daug nors paviršutiniai žinoti, 
kas dedasi ne vien tik kaimy
nystėj, toj pačioj šaly, bet ir 
svetur. Ypatoj sukeltas žingei
dumas paįvairina gyvenimą —* 
palengvina kasdieninį darbą 
suteikia poilsį kunui ir min
tims.
kitur dedasi, kaip gyvenimas 
galėtų būti pagerintas, kad su
prasti pamokinančius perstaty
mus, tam yra reikalingas mok
slas, Be mokslo — be mokėjimo 
kalbos, na^V>, skaitymo, musų 

vašia bus.,kūno kaliniu—tiek 
ime, kiek aki^n užmatysim 
, ką matysim, neaiškiai su

prasime !
PER MOKSLĄ — Į BŪVIO

' PAGERINIMĄ
Pažvelgus toliau į mokslo 

vertę, mes matome, jog per jį 
žmonių būvis liko pagerintas, 
Per jį mes savo gyvenimą tega
lime pagerinti. Kad turėti links
mesnius namusį geresnį duonos 
kąsnį, sveikesnius vaikus, o iš 
jų stiprius tėvus ir motinas, 
mes turime pažinlti aplinkybes, 
kuriose mes esame, nes kitaip 
ekonominį priešą neįveiksime, 
čia reikia suprasti organizuoto 
gyvenimo vertę. Tam yra rei
kalingas mokslas; be jo musų 
įsitikinimai būną saumyliški, o 
ne pasauliniai.
PASAULIS ŽENGIA PIRMYN

Mokslas nevien yra reikalin
gas, kad stoti darbo žmonių ei- 
lėn kovoj už geresni būvį; vai
kų auklėjimas taipgi yra svar
bus klausimas. Dabar nebe tie 
laikai, kuriuose mes augome. 
Pasaulis kasdien žengia pir
myn. O kad prie jo prisitaiky
ti, ir mes turime žingsniuoti— 
žingsniuot sykiu, o ne paskui 
jį. Tad auklėti vaikus, kaip kad 
mes buvome auklėjamos, šian
dien nėbeydima, nes gyvenimo 
aplinkybės yra pasikepusios. 
Pažangioji dvss4a vil’oja mus 
vaikus ir jaunimą prie savęs, 
Ir kad atatinkamai prirengus 
juos prie to mederniškumo — 

. dabartinių gyveninio reikalų ar
ines turime duoti mokslą savo 
vaikams. Ta motina tejvertiną 
mokslo vertę, kuri pati yra ap
sišvietusi ir tik ta motina tesi
rūpina savo vaikų gerove. 
Kiekviena lidtuvė ir’ lietuvaitė 
urėtų būti mokyta. Per jas 
dusų tauta diar aukščiau kultu- 
ioje pakils- Sakomą; j*og šeimy- 
iok;Mnįajkūdi
kio mokyki KMp'jį jišmp-

' ':bu^.rA
žTŽH impeišvietųsi motina ge-

. rai vaikus išauklėti^ Negana

Vienok, kad žinoti, kas
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pavalgydinti, nuprausti ir aprė
dyti vaikus; reikia pasirūpinti 
jų svęikalta, ateičia ir minčių 
išlavinimu taip kad jie sveikai 
protautų ir butų naudingi patys 
sau ir žmonijai.

Tai nėra viskas. Mokslas pa-, 
laiko ypatų jauną jr prie visų 
pritinkančią. Mąstančioji dvą- 
šia yra gyva, budri, greitą, jaut 
tri. Kas nori būti visad jaunu, 
tas neduoda širdžiai užšalti; 
mintim pasenti — tas sykiu sų 
pasauliu žengia, seka nuotaikius, 
dirba kitų labui, gerina ateitį* 
Pertai moksląs nęra užbaigiu-?
mas, Kitą dieną — kiti klausi-
mat, kiti ir atsąkymąi būna.

Ne vien mokykla tėra moks-- 
lo vieta. Mokytis galime visur,

Bukim'
Gražios

kinąnčius raštus. Būti mokytų 
ir apsišvietusiu nėra reikalą 
mokėti profesiją* Tas yra mo
kytas, kuris moka kontroliuoti 
save ir aplinkybes, su kuriomis 
jis susitinka savo gyveninio lai
ke. Tam tikslui net būtinai rei
kalinga yrą pažinti save, žm(p 
niją ir ganytą. Vien Įtik bend
ras mokslas tegali mums tą vi
są suteikti. Mokinkimės ir ne
sigailėkime mokslo savo vai
kiams!

—Egles šaka,

' 3

Rašo L. NĄRMONTAITĖ

Laikas rūpintis vaiko 
sveikata

1. Tonsils ir Operacijos
Atostogų laikas yra geriau

sias laikas prižiūrėti vaiko 
sveikatą. Vietoj laukti kol mo
kykla prasidės, kad duoti iš
plauti vaiko nesveikus “tonsils” 
arba padaryti kitas jam reika
lingas operacijas, apsimokėtų 
nuvesti vaiką pas gydytoją da
bar ir tuos reikalus atlikti ato
stogų laike, tai yra, jeigu vaiko 
sveikata pavelija,
2. Inkstai ir Pūslė

Jeigu vaikas turi silpnus in
kstus arba pūslę,., tai reikėtų 
nuvesti ji tuoj aus pas gydytoją. 
Kada mokykla atsidarys, vaikui 
bus nemalonu, jeigu jis turės 
dažnai išeiti laukan. Be to, vąi- 
ko dažnas išėjimas iš kambario 
kenks jam moksle.
3. Akys ' • \ ’

Dabar yra geras laikas nu
vesti vaiką pas akių gydytoją, 
jeigu jam reikia akinių arba' 
jeigu reikia atitiesti žvairas a- 
kis, Jeigu vaikas negali matyti 
gerai be akinių arba jeigu jis 
yra žvairas, tai jis negali tin
kamai mokytis. Chicagos viešo
se mokyklose yra specialiai įtąi-
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vaikams, kurių 
blogos. -

truputį negirdi

syti kamba'riai 
akys yra labai
4. Ausys

Jeigu vaikas
arba jeigu jam bėga iš ausięs 
pūliai, reikia visai nelaukti, bet 
tuojaus nuvesti jį pas gydyto
ją, kad vąikui nepasidarytų blo
giau, ,
5. Pirštų nagai

Jeigu vaikas kandą' pirštų 
nagus, atostogų laikas yrą ge
ras laikas atpratinti jį nuo šio 
papratimo. Gydytojas duos tam 
tikrus vaistus užtepti ant na
gą, $:

Jeigu vdfRftš“'’ kanda ' pirštų 
nagus todėl, kad jis yra ner
viškas, tai gydytojas galės pa
studijuoti vaiką, kol suras kaip 
jį gydyti,' Vaikas) kuris kanda 
nagus, yra labai neramus ir ne
sijaučia gerai. ''

6. Dantys
Atostogų laiku vaikas turi 

daąg laiko lankytis pas dentis- 
tą atitiesimui kreivų dantų ir 
pataisymui sugedusių jų- Žino
ma, jeigu vaikas turės pasilik
ti iš mokyklos lankyti dentistą, 
tai jo nebuvimas mokykloj 
Lenks moksle. Mokyklos laiku

rą straipsnį “Naujienose” lie
pos 7, šių metų. Apsimokėtų 
tėvams paskaityti šį straipsnį 
stropiai. Patarčiau “Naujiem 
noms” jį perspausdinti “Mote-t 
rų Skyriuje”.

Gerbiamas daktaras raginą 
tėvus negąsdinti vaikus, bet 
juos pripratinti prie dentisto ir 
gydytojo. Jis rekomenduoją 
vesti juos į daktaro kabinetą, 
kai motina eina, nors vaikui ir 
nereikia daktaro pą'gelbos, taip 
kad vaikas prie jo priprastų.

žodžiais daktaro, ^vaikas 
pradės jaustis kaip namie ir 
kada ištikrųjų reikės vaiką ves
ti pas gydytoją arba dentistą, 
tai teida bėdos nebus”.

Taip, atostogų laiku veskit 
vaiką pas gydytoją ir pas den- 
tistą, taip kad mokyklą prade
dant vaikas butų sveikas ir 
galėtų lankyti mokyklą be per^ 
traukos. ■■

Jeigu keblumai nebus paša- 
Jinti atostogų laiku ir reikės 
vaiką gydyti mokyklos laiku, 
tai butų gerai nusiųsti mokyto
jai raščiuką apie vaiko padėtį. 
Mokytoja tada galės išrištį to 
vąiko mokslo problemas teisiu-* 
gąi. -

Jeigu vaikas ką tik po ope
racijos, tai pif?^ytoja prižiūrės, 
kąd jis save fiziškai nenųvar- 
gintų. Jeigu Jąm b§da su aki
mis, tai jį pąąpdins arčiau prie 
rašomos lentq^. ; Je’gų vaikąs 
turį .tankiai, išgįjti laukan, tai ji 
jam* pavelys Jšeiti, žinodama, 
kad jis j.pebe reikalo apleidžia 
kambarį,

Mokytoja ne tik rūpinasi, 
kad vaikas išmoktų rašyti ir 
skaityti, bet^teųgiasi kooperuo
ti su gydytojais ir su tėvais, 
ka'd išauklėtų y,aiką į sveiką ir 
stiprų žmogų. ;Butų gerąi, jeigu 
tęvai nuvestų vaiką pas gydy
toją ir dentistą nemažiau k,aip 
du sykiu į mętus.

Veda Dora Vilkiene

Tušinta Jautiena — lyg 
Stirniena '

VALGOMASIS KAM
BARYS IR PADENGI 

MAS STALO

JEI NORIT BŪT SVEIKA Nesibarkit nei su vyru, nei
Išpat ryto išgerkit vieną sti

klą gan šilto vandens, įspaus- 
kit Vi cįtriųos, o paskui valgy
kit pusryčius, Darykit tą kas
dien,

JEI NORIT SUSTORĘTI
Laike/pietų arba kokį pus-r 

vąlandį anksčiau išgerkit stik’ 
lą alaus su puoduko sald
žios arba rūgščios Smetonos, 
Per kokius 2 mėnesius užaugs 
keletą svarų/, v

JEI NORIT SUPLONeTI
NevJlgykit bulvių, duonos, 

riebalų, saldainių ir riebios 
mėsos. Ir atsiminkit niekuo
met nepersįvalgykit, Kai atsi
kelsi! nuo stalo, bukit truputį 
alkana. « ' *» ' J;,, V) 

Nemieyokit daugiau kai 2 
valandas—jūsų galva bus len
gva, o akys, šviesios ir malo
nios.

sti
kaiminkomis.

*

Jei nesibarsit su savo vyru 
ir kaiminkoipis, visuomet bu
sit geresnėj nuotaikoj ir gra
žiau atrodysit. Piktumas yra 
kenksmingas vidurių virški
nimui. Bukit meilinga ir visi 
jus mylės.

Prisilaikykit priežodžio —
Juokis ir visas svietas juok

sis su tavim.
Kai verksi! ir barsitės —bu

sit VIENA.

Svogūnai yra labai sveikas 
valgis, ypatingai didieji svo
gūnai. Nuvalyk, suvaikyk, pa
berk su druska ir pipirais ir 
žalius paduok prie mėsos. 
Kam patinka, gali ir uksuso 
arba, citrinų sunkos užpilti.

M A D O S

4
2
2
1
1

sv. jautienos nuo petuko 
puodukai aęfo 
puodukai vandens

lapukas
didelis svogūnas, surūkytas

10 pipirų
Vi sv. sūdytų laš.'nių
Vz puoduko razinkų ir 2-8 plonai 

supjaustytos morkos.
2 šdbkštai rųsvaus cukraus
2 puodukai susmulkintų, džiovintų 

juodos rūgščios duonos trupinių.
2 Šaukštai miltų
Vi puoduko rųgščips Smetonos.
Nuvalykit ir jmjrkykit mėsą ir 

vandenį sumaišytą su actų, Pridėkit 
lapuką, svogūnus, morkas, pipirus - 
razinkas ir laikykit jmirkytą mėsą 
nųp 24 iki 48 valandų. Nusųnkjt. 
Suraikykit lašinius ir sukimškit kur 
ne kur į mėsą, ir pakepinkit, kąd 
parustų. Sudekit j puodą ir pripilkit 
2 V: puoduko acto—vandens, sunkos, 
kurioje mėsa buvo jmirkytą. Sude
kit lapuką, morkas, svogūnus ir ra
zinkas. Tampriai1 uždengkit ir vir
kit per 2 valandas. Sumaišykit juo
dos duonos trupinius su likusiu actu 
—vandeniu, kad pasidarytų košelė. 
Užtepkit ant mėsos, apdengint, te
gul verda. Virkit dar apie kokią va
landą laiko- Paimkit smetoną ir da- 
žalą, kuris bus prie mėsos, sumaišy
kit ir supilkit atgal į puodą, tegul 
syk; užverda. Paduokit stalan su 
bulvėm arba virtais makaronais,

NAUJOVIŠKAS APDENGIMAS STALUI

JIFFY CROCĮHET . PĄTTERNl 1532

No. 1532 — Laiko turėdamos lengvai nusineršitę šias įdo-» 
mias ir naujoviškas staltiesėles. Balti, gelsvai-rusvi arba mėly” 
ni siūlai gražiai išpodys, /

NAUJIENOS NEEDįĘęiUFT DEPT., •
1739 So. Halsted St.» Chlcago, III. ' '

čia įdedu 10 centą ir prašali atsiųsti mąn pavyzdį Ne.

Vardas ir pavardė .,,

Adresas '•

T'
r

Miestas ir valstija

t—4—:-----
Valgomąjį stalą geriausią 

patogiausia padėti viduryje 
valgomojo kambario, taip* 
kad lengva butų prie jo įš vi
sų pusių prieiti, Taip pasta
čius stalą, sutaupysite vietosi 
ir papuošim kambarį, Lempa 
turi būti pąęiame centre — 
viduryje, ’

Jeigu stalas padarytas iŠ 
medžio, tai. pirm padengiant jį 
staltiese, reikia apkloti stores
niu materiolm p paskui tik ąp 
kloti; tas apsaugos Stalą ir pė
duos jam pasigadinti nuo kar
atų indų. Pusryčiams, kuomet 
indai nebūna labai karšti, ga
lima pakloti, tik tas vietas, ku
rios bus reikalingos.

Viduryje stalo, dėl papuoši
mo galima padėti koks stik
linis indas su; gėlėmis arba’ 
kokį kitokį tam tyčia pagamip-! 
įą indą. Tuks indas tuščias 
arba su'.gėlėmjš, vjsados išrp-

Tomačių Konservai 
(Jam)

%

&

11

fcKįi'S

TKįMfM:
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8 sv- išsirpusių tomatų
5 puodukai rusvaus cukraus.
2 Vi puoduko acto
1 šaukštas gvazdikų. 

ų Į Šaukštas “allspice”
' 1 * Šaukštas cinamonų (ne maltų, 
bet šmotukais)

3 puodukai razinkų be kauliukų 
(seedless razins) )

Nuplaukit tomates ir supiąustykit. 
Pridėkit cukrų ir actą. Gvazdikus, 
allspice ir cinamonus suriškit i sku- 
durųką. Virkit ant mažos ugnies 2 
valandas. Sukapokit smulkiai razin
kas, sudekit prie tomačių ir virkit 
dar vieną valandą. Išimkit skudu- 
ruką su prieskoniais, supilkit toma
tes į sterilizuotus stiklus, 
užsukit stiklus ir padėkit 
vietą.

Prisiuntė

tampriai
į sausą

Bobute.

RHUBARB IR GRANDŽIŲ 
marmeladas

2 kvortos rhubarbo
4 orandžiai
1 citrina
2 Vi puoduko vandens

4 puodu kąi cukraus.
Nuvalykit supiąustykit ir išvirkit 

tiek rhubarbo, kad pasidarytų dvi 
kvortos. Supiąustykit orąndžius ir 
citriną | labai smulkias riekutes. Už
pilki šaltą vandeni ir virkit % va
landos. Sudekit cukrų, išvirtą rhu- 
barb, sumaišykit, tegul pastovi vie
ną valandą. Pąskui virkit ant mažos 
ugnies 2 valandas. Karts nuo karto 
pamaišykit. gųpRUit į sterilizuotus 
stiklus, padėkit j šąli, kad atšaltų. 
Kai atšals, užpįljdt karštu parafinu 
ir padėkit j šalį. .

Prisiuntė Bobutę.

ŠEIMININKES

ELEGANTIŠKA IR PUOŠNI SUKNELĖ
« 1 , į 1 • , z "

Ši-j savaitę nusipirksite ne
brangiai jautienos short ribs 
ir veršiępps nuo ^petuko ir 
nuo šonkauliukų.

Taipgi avieną nuo krutinės 
ir petuko. *

do gražiai? Atsimink, kąd kuo '• ' . , ?.- - - ■ , stalfipsė "ki K0, 4458 ;I ai naujausias šio sezono modelis’. Vienęs spalvos šilko ar mąrgošvaresnė bus 
stropiau įr gražiau sustatysi 
viską kas reikalinga toj va-

. «” '"Irt • »r ųjtujaugias biu sezonu mouens. vienys spalvos suko ar
staluose, kuo eą^fon'jis t>Us labai ąražuš. Jame iŠrodysit laibutę. Sukirptos mieros 34*

36į 88, 40, 42,- 44, 4Q ir 48 eglių per krutinę.
Norint/gauti vieną ąr dau

Jandoji tuo skaniau bus tięins, gįau virš nurodytų pavyzdžių 
-- prašome iškirpti paduotą bląn- 

kutę arba priduoti pavyzdžio 
nųinerį pažymėti mjerą ir aiŠ-

kuriuos 1 vaišinsi. 'Kartais ne- 
aįp t jau nuvykęs valys .gra- 
riai paidųoįas, būna įskanesiihi, 
negu bet kąip sumestas■.nopą'kiąi parašyti sąvo vardą pa- 
-r skaniausias kepsnis. vąręlę ir adresą. Kiekvįeno pa-

Syečius reikia pirnijausia vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
uasodinti prie stalo, paskui te pasiųsti pinigus arba paš- 
tik susodinti saviškius. , Vai- to ženkleliais kartų su užsaky- 
kučius visados reikią susodįn-1 inu. Laiškus reikia adresuoti; 
ti arti tėvų, o ųe su svečiais, Naujienos Pattern Dept., 1730 

. So. Halsted St, Chicago, UI.

. .................................................tu I II . —y— 

NAUJIENOS Paftęrn Dept.
1739 S. HaJsted St,, Chicago, 11L 

čia fįdedu 15 centų ip prąšau 
• «

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

Mięros ........   per krutinę

Mėsai mą|t| mašinėlę leng
vai galima išvalyti, jęi peria
si t per jų truputį gausos duo
nos. Duona suims riebalus ir 
mašinėlė paliks švąri.

Šiltą duoną ir pyrągą |6ųg- 
vai galima gražiai sutaikyti 
peiĮiu, pašildymu verdančiam 
vandenyj. ' x

(Vardas ir pąvąrdė)

(Adresas)

norš jie to ir prašytų. (Miestas ir vaistus)

Aprūkusias ąup kerąąįno 
lemputės lubąs galima gražiai 
nuvalyti vandeniu su trupučiu 
sodos, . , , • 4 

(Tąsa ant 6-to pusi.)



NAUJIENOS, Chicago, III

MOTERŲ SKYRIUSDiena Iš Dienos

DIRECTORY

Rašo Dr. Aldona Šliupai te

reikia
ump

vandeny ir sau

mzi
Rep. x

HOSPITAL

UniversaI restaurant

PETERI PEN

LIETUVON

mašinistas 
Rašėjas.

VILNIAUS
ALBUMAS

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Falls, kur pamate tą gar- 
vandenkritį ir tas grožy 
kurios susidaro aplinkų* 
o ypač vakarais, kada su-

Avenue
5727.

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

vakarą 
stoties

(Tąsa iš 5rto pūsi.)

Iš Atsiminimų

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.■Uvirs't 

our ' 
TitUQ

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO, ILL.

BLOGA VEIDO Iš 
RAIŠKA DAŽNAI 
BŪVA NUO UŽ

KIETĖJIMO

sugavo 75 svarų žuvį 
plikomis

Ketvirtadienis, rugp

3 Savaičių Perkrausty- 
mo Išpardavimas 

MŪŠŲ KAINOS NUKAPOTOS 
2x4’s ’/zc linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D & M kuone 
bet kokia kaina, atsižvelgiant į or
derio didumą.

Duokit mums orderius dabar iš
pardavimo kainomis.
Harvey Wrecking Co. 

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny jp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
sušilo šit—publiką prct- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% ėars .......~.................. ...... $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ..
Illinois Nut ....
Rex Egg ........
Black Band Lu 
Millers Creek 1 
Chestnut Hard Coal

kad tai sveika 
tų vaistų išban-

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI <

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau
jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Lupos vėžys gali išsivystyti 
iš žaizdos nuo karštų geležų, 
karšto deguto, įsipiovimo skus
tuvu, etc. žaizdos negyja, eina 
blogyn, pasidaro kietos ir paga
liau atsiveria. Išlaukus iki atsi
vėrimo sunku jau kas padaryti. 
Anksčiau atsikreipus, pas gydy
toją yra galima lengvai ir be 
skausmo išsigelbėti.

(Bus daugiau)

gų. Jis yra senas vietos gy
ventojas, plačiai žinomas, links- 
maus budo žmogus. Yra buvęs 
biznyje Chicagoje, taipgi, ge
ras mechanikas

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS,. Savininkas 
Tel. Victory 9670

Man gyvenant Plymouthe, 
Pa., netoliese buvo kunigas Do- 
nohue
nas. Jis yaldė parapijomis, 
įbaugindamas juos visokiomis 
pasakomis ir prietarais.

Vieną kartą man > gatve be
einant su viena karšta parapi- 
jonka, Mrs. Mopre, pastebejo- 
va kunigą beišeinantį iš klebo
nijos.

Ji lyg stabtelėjusi man sako:

Tad, ilgiausių metų, John 
Reporteris x-y

būrys lietuvaičių 
Lukošiūtę, 7011 
avė 
čių atostogų.

P-le Lukošiūte labai gražiai 
atrodo. Ji linksmai praleido sa
vo vakącijas; aplanke New 
Yorką, YVaterbury., Conm, Eli- 
zabeth, N. J., Clevelandą, Det
roitą, Niagara Falls ir keletą 
kitų miestų. Pasilsėjusi stojo 
vėl prie savo kasdieninio darbo.

Dr-gė.

; NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo 
■8 vai. jyto iki 8 vai. vakaro

Kartu pasilinksminsim ir
1 Pašoksim ——

v airių parapijos klebo 
Jis yaldė

“Ar žinote,, jeigu jis norėtų, 
tai jis galėtų tamstą į šunį pa
versti.” z •

(Aš tą kunigėlį pažinojau kai
po menką moralų ir dar men
kesnės apšvietos žmogų).

“Argi? Tai gerai, kad jis nie
kados nenori tą savo galybę pa
naudoti. Tik pamanykite, kaip 
butų, kad jis mane į šunį pa
keistų. Aš jį įkasčiau.”

“Go on, tamsta jį negalėtum 
įkasti; o jeigu įkąstum, tai vis- 
tiek jis negalėtų pasiųsti.”

Kažin?
Dr. Johanna Baltrušaitiene.

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

moj
sipina šviesų variacijos

DAILY 
BUSINESS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi , 

“NAUJIENOSE”

nai iškelia balių ar pikniką. 
Vadinkite tai kaip'kam patin
ka, nes tai nesvarbu. Svarbu 
tik tai, kad tam piknike nebu
vo šalto alučio. Brrr... kaip ga
lima be-jo apsieiti tokią karš
tą dieną. Bet už tai waterme- 
llonui buvo gana riestai.

Dalyvių tarpe matėsi Dr. Gu- 
ssen su šeimą, iš Cicero,- pa'skui 
pp. Nelsonų iš Cicero šeima, 
taipgi ciceriškiai pp. Yuškai, iš 
Marąuette Parko, pp. Braziai 
iš Northsįdės, p-ia Labanaus
kienė, pp. Kičai, pp. Adomai
čiai ir pp. Monkevičiai iš Mar- 
guette Parko

S. Ygnatavičia 
jaučiasi geriau

S. Ygnatūvičia, gyv. 1514

FILMUOSE — Geraldine 
Spreckels, turtingo “cuk
raus karaliaus” John D. 
Spreckels įpėdinė, kuri nu
mojo ranka turtams ir nu
vyko į Beverly Hills, Cali- 
fornia, ieškoti laimės f li
ūnų artistės karjeroje.

Grjžo po atostogų 
pp. Zunai

Grįžo po trijų savaičių 
stogų iš1 rytinių valstijų 
nierius p. Zunas, jo tėvai ir 
draugė Adelė. Jie aplankė Wa- 
shingtono s valstiją, Baltimorę, 
Pittsburghą ir kitas apylinkes. 
Pabuvo apie poras dienų Nia
gara 
sųjį

Sekmadieni J.
Schultz gimtadienis

Sekmadienį, rugpiučio 8 d. 
yra p. John Schultz gimtadie
nis. Ta proga, rodos, yra ren
giamas ir baliukas šeštadienio 
vakarą p-ios Švedienės namuo
se, prie 4057 S. Artesian avė. 
Jis gyvena prie 942 W. 34 th

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

Užsisakydami prisiųskite m o 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

ŲHICAGO, ILL.

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIĄI 

užlaiko naujai įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.
Marųuette Park Tavern 

2709 West 71st Street 
Tel. Grovehill 3673.

Vaistininko p. Greggo 
piknikas

Sekmadienį, rugpiučio 1 die
ną Hazelcrest įvyko kaip ir šei
myniškas vaistininko p. Greggo 
ir p: žvibo piknikas. Piknike 
dalyvavo vaistininkas p. Keser 
su žmona iš Cicero, pp. Gkiciai, 
gyv. 5936 S. Talman avė., pp. 
Blatz, krautuvninRa'i, gyv. 6953 
W. 64 g., p-ia Tubutienė, gro
žio salono vedėja, nuo 6353 S. 
Kedzie, p-ia Gedlminienė su sū
numi, gyv. 95 ir Wentworth 
avė. ir kiti. Viso apie 25 šei
mynos.

Piknikas buvo puikus. Dhug 
ūžta ir baliavota. Visą tą sma
gumą labai paįvairino šaltusis 
alutis, o jo butą apsčiai. P-as 
žvibas yra buvęs real estati- 
ninkas, pasiturįs žmogus. Gy
vena prie 64 ir Aberdeen avė. 
Tenai gyvena ir pp. Gregg’iai, 
Jo vaistinė randasi prie 69-tos 
ir Western avė. —Rep. x-y

$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35
ir kitokias anglis pristatom. 

Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS ĘXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

Ieva. Lukošiūte 
grįžo iš atotog-ų 

Praėjusio šeštadienio
prie Englewood Union

sutiko Ievą
So. Artesian 

grįžtančią iš dviejų savai-

Kaip ir blaivininkų 
niknikas
% žmonės sako, kad Amerikoje 
blavininkų nesą. Klysta tas, 

48 et. jau antri, metai kai kam1 kas taip mano, štai praeitą 
kinasi. Tūlą laiką buvo ligo- sekmadienį susirinkę iš visų 
ninėje, o dabar jau yra namuo- Chicagos miesto ir priemiesčių 
se ir jaučiasi daug geriau. Pa^ kampų būrys blaivininkų, ar 
tariu draugams atsilankyti ir šiaip pritarėjų, susitaria ir iš- 
palinksminti ilgai sergantį žmi> simufuoja i Sand Dunes ir te-

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

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

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

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko- 
mędija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys

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

R2nd «wd Kmb Avenn«>

per 2-3 savaites 
tuojau kreiptis pas gydytoją.

Vėžys lupose atsiranda daž
niau pas vyrus, negu pas mote
ris. Toks vėžys paprastai pasi
rodo tik pas žmones, sulauku
sius 50 ar daugiau metų am
žiaus. Priežastis tokiam vėžiui 
gali būti rūkymas šiurkščių, 
karštų molinių pypkių, išsikišę 
dantys arba blogas paprotis lai
kyti ką nors burnoje, pavyz
džiui, siuvėjų paprotis laikyti 
burnoje "špilkas ir adatas, sta
lių paprotis laikyti burnoje vi
nis, etc.

Pp. Švabai ir Yuškai 
išvyko atostogoms 
į Indianą

Neapribuotam laikui į India
ną išvyko pp. Jonas ir Elena 
švabai, gyv. 1047 N. Leaming- 
ton avė. Su jais kartu išvyko 
ir pp. Yuškai, duktė ir dvi anū
kės iš Cicero. Jie žada pralei
sti laiką Sand Dunes besimau- 
dydami ežero 
lės vonioje.

Visi sako, 
nuvyko ir jie 
dyti, o kai parvyks papasakos 
ir mums.

Jie (tenai tūri ‘išsinuomavę 
katedžį, kur ir mano gražiai it 
smagiai laiką praleisti.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ........... ,.... .
DOUGLAS PARK

Grįžo iš Vakacijų 
pp. Danauskai

Frank ir Mary Danauskai 
vakacijas praleido besivažinė- 
darni po įvairias valstijas. Jie 
patyrė daug įvairenybių —. 
gamtos grožybių. P-as Danau
skas sako: “Jei kas sakytų, 
kad tas ir tas yra, jo Tats ne
matęs, tai atrodytų tikri ste
buklai. Tačiau visai kas kita, 
kai pats pamatai.”

Jie važiavo , su savo nauju 
Buicku, ką pirko iš D. Kurai
čio. Sako, padarę netoli pen
kių tūkstančių mylių ir netu
rėję jokio “trubelio” (nesma
gumo). Vadinasi, naujas auto
mobilis apsimoka.

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gytastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:

APDRAUDA
(INSURANCE)

Nemaloni, nugeltusi oda ir tam
si, negyvos akys dažnai reiškia tai, 
kad paprastas vidurių užkietėjimas 
yra apsunkinęs just} sistemą. Tada 
jaučiatės suskurdę ir išlepę, gal ir 
galvą skauda.

Tai, paprastai atsitinka dėl sto
kos “rupumo” maiste. Atstatykite 
tą “rupumą”, vaitojant Kellogg’s 
ALL-BRAN.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny ir sudaro 
minkštą masę, švelniai išmankšto ir 
išvalo sistemą. Nagi, ar šis javinis 
būdas ne geriau, negu vartojimas 
silpninančias piliules ir vaistus?

Mėginkite Kellogg’s ALL-BRAN 
per savaitę. Jei nepatenkintų, jūsų 
pinigus Kellogg Bendrove sugrąžins.

. Vartokite ALL-BRAN kaip javi
nius su pienu ar Smetona, arba pa
gal receptus. Valgykite tik po du 
šaukštšu kasdien. Rimtesniuose at
vejuose su kiekvienu valgiu. Parsi
duoda1 visose krautuvėse. Kellogg in 
Battle Creek padarytas ir garantuo-

Važiuokit Su Mumis
v NAUJIENŲ PIKNIKAN

Ne dėl i°j, RUGPIUČIO 8 DIENA, 1937
' '' .'' -'U '■ J' SUNSET PARK .

'J—Prie 135th ir Archer

Joe Kavaliauskas su 
sunum atostogauja 
Michigane

Joe Kavaliauskas su4 sunum 
išvyko atostogauti į Camez, 
Michigan. Ten jiedu matę kaip 
žmonės 
be jokių įrankių 
rankomis. Tai jau tikrai turė
jo “latsa fan”. Nes, nejuokai 
tokį milžiną pasigauti į savo 
rankas.

Kažin ką pamatys p. C. Ge
nis. Jis taipgi pasiryžo į toli
mą kelionę. Jis išvažiavo su 
nauju Porjtiac, |kurį nupirko 
nuo D. lauraičio. Važiuoja la
bai puikiai.

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00 • FOTOGRAFAS

CONRAD bos 
FOTOGRAFAS

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

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
nir galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
r reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 

skelbimų negalite susirasti ko ieš- 
cot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima 'gauti.

ANGLYS — COAL

(Tęsinys)
Vėžys dažnai atsiranda liežu

vy, dantų smegenyse, skruos
tuose ir lupose. Kadangi tos da
lys yra išorinės, tai paprastai 
ligonis pajunta ir pamate, jei 
kas negerai ir jei žaizdelės ar 
gleivės trūkimas; negyja. Vėžys 
gali pasirodyti kaip nekaltas ša
šas arba* koks šiurkštumas ar 
iškilimas. Viduj skruosto gali 
būti nežymi žaizdelė arba į- 
drėskimas arba balta plotmelė. 
Ligonis paprastai tą pastebi. 
Burnoje jaučia skaudėjimą ar
ba deginimą.

Ligos priežastis tose kūno 
dalyse g^ili būti rūkymas, kranr- 
tymas tabako; erzinimas liežu
vio aštriais dantimis arba blo
gas pritaikinimas dirbtinų dan
tų. Tokie blogai pritaikinti 
dantys privalo būti prašalinti ir 
dantų gydytojas turi įdėti nau
jus, tinkamus dantis. Jeigu lie
žuvį erzina aštrus dantis, tai 
dantų gydytojau privalo nušvek 
hinti jų kraštus..

Jei žaizda burnoje, nežiūrint 
kokio didumo, kad ir mažiau
sia, neužgyja paprastu budu
-— ---- ■—.——j—■—-—■— -----
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Vienuolika moterų 
sužeista vidmiesty

Šešias nuvėrė į ligoninę.

Antradienį vidmiesty įvyko 
gana nepaprastas atsitikimas, . 
kai laikina ‘ dviejų aukštų, me
dinė siena, prie 38 South 
State gatvės nuvirto, daug su
žeista, o dar daugiau nuogąs
čio. Sužeista buvo > vienuolika 
moterų, iš jų šešias reikėjo nu* 
vežti ir į ligoninę.

Sužeistųjų tarpe yra Ada 
Meyers 61 metų amžiaus, gyv. 
1568 E. 63 g., Sadie Cannal, 
46, nuo 1652 N. Troy, Jeannet- 
te Knack, 25, nuo 3157 Archer 
avė., Mina Mackert, 33, nuo 
3237 Maypole avė. ir Margaret 
Potter, 65, nyo 3762 Olcott av, 
Kitorus suteikta tik pirmoji 
pagalba.

Toj vietoj randasi Avon 
Dress Shdp, kurios remonto 
darbų atlieka Gundling Con- 
struction bendrove.

Automobilių nelai
mėje kunigas ir 
kiti du užmušti
Kunigo motina ir kito automo

bilio šoferis marinami

SCENA iš “ANNA”, Sovietų Rusijos pasakos 
apie šnipus, kuri šiandien rodoma paskutinę dienų 
Chicagoje, Sonotone teatre, 66 Ęast Vau Bnren st.

fįffisr"S■' ,v ... \. .. ?'• .‘n.;’'.rn7'.H:r; į;

Heights, Ten yra nuvežtas ir 
antrasis šoferis C. E. Dillon, 
43 metų amžiaus. Jis yra nuo 
7417 Pax<top avė..- Abiejų gal
vos sudaužytos.

Policijos žiniomis, kunigas 
važiuodamas nepastebėjęs Stop 
ženklo, susidūrė sų antruoju 
automobiliu. Abu automobiliai 
suvirto i netoliese esamų duo
bę ir apsivertė. Kunigo auto
mobilio keleiviai rasti visi iš 
automobilio išmesti.

Paskendo
Juozas Stanitis

-------- •
Antradienį žmonos akyvaiz- 

doje Michigan ežere paskendo 
Jtiozas Stanitis. Nelaimė įvyko 
orie Michigan City. Pakrančių 
sargus pasauki žmona, bet at
gaivinti jo jiems nepavyko. Pp. 
Sitaničiąi yra roselandiečiai, gy
vena ’ prie ’ f0903 S. Michigan 
avenųę,

KAIP NUVAŽIUOTI 
“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAN

Nubaudė Anglių 
Bendrovę Ir Krautu
vininkų Už Suktą 
Svorį

JMIunicipaiis^ teisėjas Joseph 
A. Graber antradienį nubaudė 
vaJgORių daiktųk pardavėjų Sam 
Valios, $. Michigan, ir
Norris Ward Coąl bendrovę, 59 
Ęast, Van Buren g., už svorio 
sukimų. Jie^ nubausti po $25 
pinigine bausme? Nubaustas ir 
tlanš von Rhein gasolino sto
ties operotojas prie 3200 No; 
Western avenue. Jis;pabaustas 
už iiepataisymo, siurblio-pum- 
pos.

E
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Help VVanted—Female

MERGINA; abeinas namų dafbąs; 
2 užaugę; 854/V? Roosęvelt Koad.

MERGINA; abelnąs namų darbas; 
nėra skalbimo; H. Ė. h’leishman; 
5100 Kimbark'; Hyde park 608b.

■■ yiij'in'ii.i'H'F" ■■ii... r?. t . ......į1"

M-EKGINA; abeinas napių darbas; 
nėra skalbimo; nėra virimo; nėra 
kūdikių; savas kambarys; Z»b4 Wil- 
son Ąvenuė. '

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 8 kambarių rezi
dencija; geroj padėty, didelis krū
mais apsodintas lotas; ttansportaci- 
ą; viešoji ir katalikiška mokykla; 
caina $6500; išmokėjimai. Mamie D. 
§oot, 17f7 VVest 95th St., telefonas 

evėrly 0J.23.• ' .. . , .. .,—

Prie Torrence avenue ir Glen- 
wood-Dyer roąd antradienį! au
tomobiliu nelaimėje kata’ikij 
kunigas, gaspadinė ir jo dėde 
užmušti vietoje, o motina ir 
antrojo automobilio šoferis sun
kiai sužeisti. Jiedu tebekovoja 
su mintimi, bet jų gyvybei iš
likti nėra vilties.

Užmuštais yra kun. John 
Neff, 43, iš Amarilio, Tex., ga- 
spadinė Mrs. Rose Pigenger, 
50 metų amžiaus, ir jo dėdė 
John Harriųgton, 60, nuo 8918 
Burley avė. Kunigo motina Mrs. 
Helen Neff, 63 metų amžiaus,

Kūdikis Mirė 
Nub Žiurkės 
Įkandimo

įį.J^0OiM#ortH Ind„} nuvelta į 
St. James ligoninę į Chicago pinkas.

< Antradienį Chicagos univer
siteto Bobs Robertą ligoninėje 
pasimirė vienos savaitės kūdi
kis, Louis Carter. Jis -mirė nuo 
žiurkės įkandimo. Kūdikio tė
vai, Lon ir Margaret Carter, 
gyv. 6054 Kenwood avė., pasa
kojo, kad namas, kuriame jie 
gyvena, yra apleistas ir daug 
žiurkių privisęs. Kūdikį žiurkė 
sukandžiojusi to namo beis- 
mente. Carter yra .WPA darbi-

SUSIRINKIMAI
Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimų rugpiučio 

'5 dienų. Draugai malonėkite susirinkti ir nesiveluoti į šį 
susirinkimų, nes yra labai svarbių dalykų išgirsti, ,

M. Chepul, rast.
Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 

penktadieny, rugpiučio 6 d., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St-, 7:30 vai. vakare. Visi klipbie- 
čiai kviečiami dalyvauti, -^A. Kaulakis, rast.

Rugpiučio mėn. 6 dienų, 7:80 valandų vakare, 3142 S. Halsted 
St., Mildos svetainėj Lietuvos Jaunimo Kultūros Raitelis 
turės visuotinų narių susirinkimų. Nariai yra prašomi vL 
si užsimokėti savo neužnjoketas duokles. Nariai prašomi 
visi atsilankyti. Alfrėd’as į, Butkus, sekr.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pa'ša’pos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks 6 d. rugpiučio, 8 vai, vakare, J. Rętrausko 
svetainėj, 1750 S. Union avė, Visi nariai maloftckite daly
vauti, nes (turime daug svarbių reikalų aptarti, šiame su
sirinkime dalyvaus Palaimintos Rietuves Draugijos komi
tetas, —B. J. žolynas, sekr. ' >

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBfiSITfiS JOS GERUMU.

MEg VERČIAMAS TIK GEROS KOKYBES ĄNGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLESĄLE IK RETAIL DYLERIAI

ANGLIES IR KOKSO
Kiemas: kampas 38th St; ir Califdrnia Avė,

- W"i» ?828 ,,
,•  ’ , ■ I

A. F. Czesnos Pirties Piknikas 
Pagarsėjusios ANTANO SZESNOS PIHl’lES 

1637 West ,4Sth Street. Piknikas 
Įvyks Rugpiučio-Aug. 8 d. 

big tree inn darže,
kuris randasi ant Archer Avė., 6 blokai į vakarus nuo 

Kean Avė. Vieta labai graži.
i ‘ , ■ •

Šiame Czesnos piknike bus visokiausių , pąniarginimų, 
•dideliemis ir vaikams, kaip tai: lenktynės, virvės trauki
mas ir kitokios žaismės. Be to, bus virš $100.00 išjajmeji- 
mui ir skanus užkandžiai vejtui. Visi Czesnos draugai ir 
pažystami esat užprašomi atvykti. Pradžia 11 vųĮ. ryto.

ii ■ii»ih<>—i»...'i   .  i 
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Aukoja Dovanas 
“Naujienų” Pikniko 
svečiams

Naujienų rėmėjai įr draugai 
neprašyti pasiūlė piknikui šias 
dovanas:

Sunset Daržo savįii/nkas Wil- 
liam KUbąitis dovanoja $5 cash 
pinigais arba paršiukų;

L. Klein Store; 14th <r. ir S. 
HaJsted St., 1 lengvų kaldrų;

Wolteraitis, whoješale hięat 
dealer, 1 kumpi.

■ ' \ V' z

Naikins Piktuosius 
šunis

William Stewart,. vyriausias 
pagautų šunų tvarto prižiurė- 

įtojas, prašys teismo "leidimų 
naikinti, visus šunis, kurie bus 
kelintų sykį pagauti už, Įkandi
mų. Pagauti šunis grąžinami 
savininkui, jei savininkas pato*- 
do leidimą, antsnukį ir saitų 
turįs. Vienok nuo dabar nori
ma senas nusisitatymas pakeis
ti.'- '•
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DOVANOS 
“NAUJIENŲ” 
PIKNIKE

“Naujienų” Rudeni
nio pikniko svečiams 
bus padalintos sekamos 
dovanos:

Gesinis Pečius
Zenith Radio Apara

tas. ' ; ' '■
Norge Skalbi a m o j i 

Mašina,
Bulovą Rankini Lai

krodėlis.
Hoover SpeciaI Dul

kiu Valytojas.
Didelė Grindinė 

Lempa,
Dvi Stalinės Lempos.
Speciali, Gražiai Pa

gaminta Kėdė.
Kilimas (Rug)
Vežimukas Vaikams.
Dvi “Naujienų” Pre

numeratos, ir visa eilė 
kitu dovanų.

PIKNIKAS įvyks šį 
sekmadieni, rugpiučio 8 
d., SUNSET PARKE, 
prie 135-toš ir Archer 
ttvejiĮic.
“NAUJIENOS” kviečia 
visus Chicagos ir apie- 
linkės lietuvius atsilan
kyti....    ■■■—«    11

nabašnįnkams '
RŪBAI

Turėdami -laidotuves -praSykit, kad gra- 
bprius pasitartu su mumis dėl rūbų na- 
baSninkams.

CHICAGO ĮJŪRIAI, 
GĄRMENT CO. 

1318 N. Ashland Avė.
' Tel. ARMITAOE 3(130

SKYRIUS SOUTH ČniCAGQJE

18202 Muskegon Avė.
Telefonas SOUTH CHICAGO 0537

Sunset,Parkas, kuria
me šį sekmadienį, rug
piučio 8 d., įvyks “Nau
jienų’ Rudeninis Pikni
kais, randasi prie 135-os 
ir Archer avenue. Va
žiuojant automobiliais, 
reikia paimti Archer 
avė. ir važiuoti iki dar
žo. Daržas randasi prie 
Archer avė. ir jo vartai 
išeina i tą gatvę.

Datžą galima pasiek
ti ir autobusais. Jie iŠ-z 
eina iš trijų vičtų Chi
cago je:

CICERO, 22nd ir Ci
cero avenue;

CHICAGOJE; 55th g. 
(sustoja prie kiekvieno 
svarbesnio kampo).

63rd ir ARGO: 63-ios 
gatvės gatviakariai .iš 
Chičągbš . važiuoja iki 
autobiisų stoties.

IZIDORIUS1 MAŽUTIS
Persiskyrė f^ii šiuo pasauliu 

rugp. 2 mehą; 5T20 valandą Va
karo 1937 m.,jsylaukęs 86 m. 
.amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Kvėdarnos pąrap., Drabukščių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paljkp dideliame nuliūdime 

žeptą Ddyidą Uptchą, 4 anu- 
kiis: Marijon^~Stokes, Vinccn- 
tą Mat?; • AW0ią Butyhą įr 
Anelę Jppitęs, 3 proanukus ir 
kitus gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica avė.

Laidotuvės Įvyks penktadie
nį, rugp. 6 d4 8;00 vai. ryto 
iš koplyčios į ’ Sv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o fš ten bus nulydėtas l 
Sv. Kazimiero kapines;.

Visi A. A. Izidoriaus Mažu
čio girijinės, draugai ir pažys^ 
tami esąt nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse įr su
teikti jam pąškųtipį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Beitame, / .
žentas, anuįai, jįUkiiukąl ir 

.Giminės.Patarnauja ląįd, dir. a. m, 
Phillips, le|.F Boulevąrd 4139.

JUOZAPAS /STANAITIS 
-Persiskyrė SU šiuo pasauliu 
rūgp. 3 dieną, 12:10 v. po'piet 
1937 m.,, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apsKr,; Žagarės 

'mieste. Gyveno po lir. 10903 
So. Michigan '.Avė.

Amerikoj , įgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą motę^K Pauliną, pq tę
vais Juozapam/ dukterį Jųse- 
įihtee ir sūnų KolaM brolie
nę Ameliją ir šeimyną, pusbro
lį Vincentą Stanaitį, Kenosha, 
Wis,, 2 pusbrolius h’rąnciškų 
ir j'o šeimyną ir Vinčeiitą Dų 
gotes, Keiįosha, Wis. ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. 1 ei. Lafayette 
0727.

Laidotuvės įvyks ^ęštadiėhb 
rugpiučio 7 dieną, 2;00 vai. po 
piet. Iš J. E. EUdeikio koply
čios bus nulydėtas 1 Tautiškas 
kapines. ' v

Visi A. Ą. Juozapo Stanai-’ 
čiO giminės, draugai it pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse 'įr su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuįiudę liekame,
Moteris, duktė ir minai.,, Patarnauja laid. dir. J, p’. Eu- 

deikis/ ; 1 ei. Y AKOS 1741.

r1,'1 ' ‘

Remkite tuos, ktu# 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

CLASSIFIEDADS
'Miscellaneous

___________  r j. , ,_ i _ .nr I

Tel. Victory 4965 
STŲGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokips 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamą. . M ;

BRIDGEPORT roofing co.
3Ž16 So. Halsted Street

Help Wanted—Male-FemaJe
Darbininku Reikią

YRA DARBŲ į vyram ir mote
rim; hoteliuosę, ręstorąnupse, insti
tucijose; cooks, pantry, nouseman, 
cleaners ir kiti. Modęm Hotel Bu- 
reaų, 879 North State St.

— ..... . ........ . .......... ■— n 11 1 .......

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernėse, mašinšapėse ir 
spaustuvėse. (

J UTHILL EMPLOYMENT
184 W. VVashington, 8 aukštas.

BRIGDION PARKE
4225 So. Washtenąw Avė., 4-8 

kambarių namas, tinkamas gyventi 
dviem šeimynom arpą vienai, kar
štu vandeniu šildomas, garadžlus, 
kaina $880(1. įmokėti $600.00, kitus 
kaip rendą, teisingas pasiūlymas 
nebus atmestas, galima matyti savi
ninką nuo 8 po pietų iki 8 vakarais. 
Navininkas greitai važiuoja Lietu
von, namas tuščias. Galima kraus
tytis tuojaus, 422b So. Washtenaw 
Ave„ Chicago, 111,

Furnished Rooms
SV1EBUB, moderniškas, apšildomas 
kambarys rendai. % bloko iki karų 
linijos. 7136 bo. Rockwell Bt. Gro- 
vehill 299(5.

Help Wanted—Malė .
Darbininkų Reikia

REIKALINGI patyrę paper bailers 
ir iron vvorkers į džunko kiemą.

VVest End Paper {Stock Co. 
7336 VVest Fullerton.

. ...______ :___________________ n__
REIKALINGAS patyręs shearman 

dėl No. 3 shears, taipgi 2 darbinin
kai . ląUžymo kieme.

VVARSHAVVSKY and CO. 
1920 So, State St.

MAK0UE11E PARKE
ŠTOKAS ir 8 Įlatų muro, namas, 

apšildomas. Kaina $9,600, cash 
$4000.00.

2 flatų muro namas, tixtt kamb. 
karštu vandeniu šildomas, gera vie
ta. Kaina $8200.00, — puse cash.

30x125 lotas, pusė bloko nuo par
ko. Viskas išmokėta. Kaina $1000.

Norintieji pirkti arba mainyti, ma- 
tykit mumis. Visuomet gausite tei
singą patarnavimą.

A. N. MAS (TLIS and CO. 
b(641 So. Western Avė. 

Republic 5550.

For Rent

PATYRĘS SIUVĖJAS pertaisy
mams. Gali būt apysenis vyras.

39 VVest Adams. Penktas aukštas

5 KAMBARIŲ muro bungalow; 
35 pėdų lotas; karam garažas; tur- 
neso šiluma; arti Halsted ir 63rd 
Street; šaukit Edwards; Cedarcrest 
0650.

PAS1RENDUOJA 4 kambarių fin
tas pečitun apšildomas. Labai švie
sus. Kampinis namas, 1 blokas nuo 
gatvėkarių. 1500 So. 48th Ct.

Cicero, iii,

REIKALUS GAb atsakantis vyras, 
kuris gerai kalba angliškai ir lietu
viukai. Turi turėti $1UVU.OO ir būti 
geras darbininkąs.

Tinkamam zmoglii pavesiu pusę 
savo biznio į Coal lardį. Atsišaukit 
laišku, 1739 SQ.' HąJsted St. Box 679

PAKDAVlMUį krautuvė ir 8 japar- 
tmentai arti 18rtos ir Halsted. l^ąbai 
g-era vieta grosernei. ir bučernei, 
arba tavernai. Kaina greitam parda
vimui $5000. Cash reikalinga $1500.

CHAS MA1ER and CO., 
5706 West 23rd St., Cicero, 111.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivędimuį vaikino, 
ne jaunesnio kaip 45 mėtų — 50 
metų, kad turėtų nors $2,000 turto. 
Prašau iš kitų miestų, nerašyti. Aš 
esu 44 metų našlė, be vaikų. Nebie- 
dna. Tolesnių žinių gausite, kai su
sirašysime. Rašykite 
1739 So. Halsted Št., Box 678.

Automobilcs
AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš

dirbinių. Garantuoti. $25 ir iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO SALES ‘ 
Wisconsin and Ogden Avės. 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PUSAMŽE MO1ER1S padėti pri
žiūrėti invalidu' ' ir, abelnam1 namų 
darbui; pasilikti, šaukit po 6 Boulc- 
vard 7928.

PATYRUSI MOTERIS skudurams 
sortuoti. Tik patyrusi turi kreiptis.

1214 Nprth LeavĮtt.
Tel. Armitage 6951

AįlELNAS namų darbas; mylinti 
vaiktis; savas ^kambarys, maUdynė; 
radio; $7-8; Jjriargate 5738.

PATYRUSI seamstress; Progres
sive Laundry, 6209 Prairie Avė., 
Wehtworth o6/3. 1

PAT YRU BĮ mergina; 2b—3b; na
mų darbas; virimas; savas kamba
rys; mylintį vaikus; kiti darbinin
kai Samdomi; $14; rekomendacijos; 
Pensacola 4845.

vvilmiNgton
ANGLYS

Luini) ....$6;00
Mine ftun...........................   5,75
Egg ....................  6,00
Ntit . . . ............... 6,00
Screenings ..:.r..  4,75
PIRKIT DABARI! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
HMtMMMOMNrK 

jiJrba Flowcr Shoppe 
I Gėlės Mylintiems-7-Vėstuvgins—
I Bankietamš—Laidotuvėms -T**
I Pap.loSIlnąms.
|4180 Archer Avenue
I I'hone LAFAYETTE' 5800

LOVEIKIS »ET
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bąnkiėtams 
jr Dagrabams t 

3316 So. Halsted Streiet 
Tęi. BOULĘVARD 7314

*.. ......... ......... ............. ..... ,11 ............. . .....

PIKNIKAS
RUGPJŪČIO S — 1937

SUNSET DARŽE 
,?i35th ir Archer Avė. A? V*

1934 TERREPLANE Coach; radio, 
šildytuvas; tobulus; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.

. f , Z , ’ A ’ • . ’ . • .

Musical Instruments
Muzikos Inštrumen 

MUZIKALIŲ IN$TĘUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentu Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AKOpDIONAS, 
basai, rankų darbo, iialioniškas

$35.00.
76 smuikui—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 VVest Maxwell Street
8 blokai i vakarus nuo Halsted

8

Furnitųre & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio fiu Coi| 
Baksafs ir sinkom. Taipgi štėri) 
fikčerips dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitiir.

S. E. SOSTHEIM & SONg 
1915 SO. STATE STREET 

CALUmet

4 KAMBARIŲ rakandai pardąvi- 
mui. Parduosiu pigiai, nes važiuoju 
į Lietuvą. 3128 bo. Union, antros 
Lubos užpakaly,

r-r ■ * ■ » t. % .
J 1 ■■!.l»Į‘y»l.<JĮ’.»Į ■IĮBWJ'.<g7 -y .J.l ■■ ,   <11.    

Real Estale For Sale
Namai’Žemė Pardavfpmi

PAUL M. SMITH and COMpANY 
Real Estete. Loans and Insurance

Te|. BOULfcVARD 0800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, bižniug Įr farpias; inšiu- 
riname namus, rąkandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęjius; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krąli 
pkites •

4681 SO. ASHEAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su į. J, Grlsh
-   !    ............... -WB»  ">.l|.l|liW|l|l^lll' į ,

AT YDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampinis namus su tavernų, 
lotas 50x125, bienis išdirbtas per 
daug metų. Galima dali įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais. Ir 
šiaip kitokių bargenų.

z. s. MicKEvicį And co. 
6816 So. Westem Avenua

< Hemlock 0800

NEPRALEISKIT si to 
SAVININKAS TURI PARDUOT 

Namą ir biznį prie Clear Lake, arti 
Three Kivėrs, Michigan, netoli nuo 
Chicagos. ĮU akerių dailiai apaugin
tos medžiais ežero pakrantės, 6 kam
barių namas, krautuvės trobėsife, 8 
katedžiaTviri furiii&uoti, gaso stotis, 
ledui namelis ir vištininkas, sodnas, 
aiveliai ir kitokia asmeninė savas
tis gatavai įrengta bizniui. Paauko
siu už $7,600 -r- mažiau neį Vz ak
tualios vertės.' Nedidelis įpiokajimas, 
išmokėjimai, pagal sutartį.

, . .E, J. R.LOSS, 
6684Č So. RaCine Avė., 

Wentworth 8946.

DU DIDELI 
BARGENAI

20 kambarių Rooming House, ga
rų šildomą, Argo, Iii, Namas labai 
gražioj vietoj ant kalno ant 2 lotų, 
6 karų garažas. Visi kambariai visa-' 
da išrenduoti, kaina $5,bOU.

WiUbw Springs, 111., 6 kambarių 
mūrinis bungalow, turnape šildomas. 
Yra elektra, pumpą varo vandenį į 
namą. Yra vana, toiletas, sinkos, 
kaina $5,500.

Ben. J. Kazanąuskas
2202 VVest Cermak koad.

KAS BUS
GARSINAMA

ŠIOJE VIETOJE

LAUKITE

PAMATYSITE
Financial

Finansai-Paskolos

ĮNVESTUOKIT DABAR 
i Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENĖS 
bukit tikri, kad v esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmenlų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

Ą. C. STERtING 
Management df Invesįment and 

Trading Securities Accounts.
208 So, La Šalie St. 

Suite 788, Chicago, 111.
Tel. Randoiph 6646

Tabako Krautuvės

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus, Kviečiame i musu krautuvę.

So Halsted SU, T*t Canal

I

I

i

t

I

GARSINKI!
SAVO
BARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

e

I 
i II I■>

š

I
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
- Musų apgarsinimų kaino? = 

prieinamos. Už pakartoji-? i I 
mus duodame gerą nuo- |? 
laidą



Ketvirtadienis,

Rašė jas SUNSET PARK 1351 h
Iš Roosevelt Furniture Co

Morge Skalbykle $79.50 vertes

sos kontrole

J. Ascila
Narbutas
Martinaitis

ANTROJIšaiku's
LEMPAVilis

gausite dovanų nusisypsos

NAUJIENŲ PIKNI
KO DARBININKAI

$14.00 
VERTES

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

Naujienų Piknike šios lem
pos bus atiduotos dovanai 

tiems, kuriems laimikis

Į Raudonos Rožės 
Kliubą gali Įstoti 
tik nevedę

Darbininkai patarnaus Nau 
jienų piknike sekmadienį 
piučio 8 d

Mr. Kampikas
J. Gura

Garsinkitės “Naujienose

W. Uzdravaitis 
J. Milaševicia 
J. Pučkorius 
Mr. Balčiūnas 
J. Tumėnas 
A. Vaivada 
St. Deringis 
J. Bložis 
Dulinskas 
V. Mišeika 
Al Micįcevičia 
Balčiūnienė 
Riidinskiene 
šmotelienė 
šmoteliutė 
Milda Baronas 
Julia August 
Skurskis - 
Al Ambrozevičia

rug-
Sunšet Park dar

AREŠTAVO DVIDEŠIMTS “GYDYTOJU 
UŽ MEDICINOS PRAKTIKU

Valdžia nusistatė miestą apvalyti nuo 
šundaktarių

Rytoj kliubo susirinkimas; s 
kretorius p. B. Tumavičia 

atostogauja.

naujų narių. J narius gali įsto
ti tik nevedę, jauni vyrai.

Kliubo veteranas finansų se
kretorius atostogauja.

Kliubo veteranas finansų se
kretorius p. B. Tumavičia gyv. 
1526 So. 49 avė., per daug me
tų pasekmingai" \ tarnaująs po
licijos departamente, šių sa
vaitę gavo porų savaičių atos
togų. Apsiruošęs kiek apie na
mus, žada išvažiuoti į Sand 
Dunes pasimaudyti. Jo šeima 
jau ten išvyko. '

CICERO.— Rytoj įvyks Rau 
donos Rožės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas. Pradžia 8 v 
vakare. Susirinkit Liet. Lino 
sybės svetainėje prie 14-tos ii 
49th et. Prašoma atsilankyt 
laiku su gerais ir naudingais 

Atsiveskite ii

tos, olandiškų džinę, bet už
draudė gerti visokius burbo
mis. Jis jį gydė nuo inkstų li
gos. Diagnozų nustatęs šiaip: 
pirmų susišlapinęsę rankas ir 
pridėjęs prie akiiį ir ilgai ste
bėjęs į ligonį žiūrėdamas.

Kiek toliau ėjęs Joseph 
Bautnwell; 35 So. Dearborn g. 

Į Jo “klinikas” pavadintas Ross 
Health Service ir prieš inves- 
tigatorių pozavęs kaip Dr. B.
M. Ross, kurs jau yra miręs 
prieš keletu metų.

' \ t''/

Kiti suimtųjų tarpe yra se
kantys vyrai ir moterys: An- 
na Zbieranek, 9139 Commer- 
cial avė., John McKee, 159 N. 
State g., Oscar Luginbuhl, 159
N. Statė St.,. Willia'm J. El- 
mor, 6334 Roosevelt rd.» Jo
seph Catello, 2801 Harrison, 
Niketas R. Vlačianos, 1714 
Madison, W. B. Haiduk, 1954 
Milvvaukee avė., L. N. Clyne, 
2025 S. Western avė., A. E.- 
Romanoski, 1240 N. Damen 
avė., Dr. E. Godfrid Erikson, 
7439 Cottage Grovė, James 
Johnson (negras), 3732 S. Sta
te g., Helena Mod.įelevVska, 
2718 W. 23 g., Louis B. V. 
Vasak, 3600 26 g., William 
Tegerdine, 7509 Maidisoiv gat., 
D. T. Draper, 1636 W. 63rd ir 
Lester C. Gili, 12110 Ann g.

Valdžia ėmėsi darbu nejuo
kais. Antradienį investigato- 
riai, policija, įvairiais ligoniais 
pasivertę dirbo per visų dienų, 
kad miestų apvalyti nuo ne
tikros medinos praktikos. Per 
vienų dienų suimta dvidešimts 
įvairiausių specialistų šundak-* 
tariu, jų tarpe ir keletas mo
terų. Į)ar gaudomi keturi. 
Jie ir vabalus moka iš kimo 

išvaryti.
Ligoniai, vėliau (matomai 

pamačijo) virtę investigatp- 
riais, pasakojo labai įdomių 
dalykų iš savo įspūdžių. Sako, 
kad vienas IŠ tų neva gydyto
jų atradęs ligonio kūne kokių 
tai vabalų, kuriuos išvarųs per 
odos porus, kitas vartojus ko
kius tai “Stop and Go” spin
dulius — raudonas ir žalias | 
šviesas, mėlynas ir ružavas 
piliules, o dar kitas spėjęs at
eitį, pataręs gerti limonadų, o- 
landiškų džinę ir kitokius “ge
rus” vaistus.

Gali gauti metus kalėjimo ir 
$500 piniginės baudos. Už pra
sižengimų prieš medicinos 
praktikos įstatymus yra nu
matyta aukščiausia bausmė 
iki metų kalėjimo ir pinigi
nės baudos'$500. Tokių baus
mę, gal, teks atlikti ir šiems 
medicinos praktikantams.

Suimtųjų tarpe yra Sidney 
B. Butler, 4554 Broadway, lai- 
sniuotas pribuvėjas — akuše
ris. Jis gydė elektros srovės 
pagalba. Du kartu laikė ekza- 
minus iš ch ir ©praktikos 1927 
metais, bet nie vienų sykį ne
išlaikė. Jį areštavo moteris, 
kuriai į petį patapšnojęs, pa
sakė, kad ji serganti kraujo 
sukepimo liga, paeinančia nuo 
kaulų iškrypimo.

Labai įvairiais titulaįs ope
ravęs J. E. Weidehfeller, 1101 
East 63 g. Jis gydęs raudono
mis ir žaliomis šviesomis. Pas
kui, August Dietz, 6141 Dor- 
chester avė. “ligoniui” ištrynęs 
nugarų juoda mostimi, palie
pęs gerti kadagių uogų arba- sumanymais

Visus čion pažymėtus asme
nis prašome susirinkti į daržų 
ne vėliau kaip 10 vai. ryto.

Kurie dėl kokios nors prie
žasties negalėtumėte dalyvau
ti, malonėkite iš anksto praneš
ti komitetui.

GAUSIT DOVANŲ
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

HORSTŲ NAMAI — Rezidencija ties 6178 McClc- 
lan avenue, Chicagoje, iš kur buvo pagrobtas pustrečių 
metų berniukas Donald Horst. Kūdikis žaidė rezidenci
jos pievoje. . 7. ,

KENO? — Donald Horst, pustrečių metų berniukas, 
kuris buvo pagrobtas užvakar vakare iš kiemo ties 
3189 McCIellan avenue, Chicagoje. Vakar po pietų jis 
buvo atrastas. Pagrobikė buvusi chicagietė Lydia Regan, 
kuri sako, kad berniukas yra jos kūdikis. Ar tai tiesa, 
dar nežinia, bet Martha Horst, kuri ikišiol sakėsi esanti 
kūdikio motina, prisipažino, kad melavo. Kūdikis nėra 
jos.

SILPNAS “SVEIKS!” — “Sveiks!” Anglijos armijos 
kareiviams yra labai nėstiprųš. Karo administracija pa
naikino barus, pardu’odančilis. alų ir kitus stipresnius 
gėrimus kareivinėse ir į jų vietų įvedė — pieno barus.

Acme Photo.

NORĖJUSI VYRĄ PRIGAUTI — Viršuj, Otto Horst ir žmona Martha Horst, 
chicagiečiai, po to kai tūla Lydia Regan su keliais talkininkais pagrobė jų “sūnų”. L.
Regan tvirtina, kad kūdikis yra jos, o ne Horstienės. Horstienė vakar prisipažino 
prokuratūrai, kad kūdikis ištikrųjų nėra jos, vyrui melavo, ir sakė, kad ji berniukų 
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j pagimdė. Horst yra turtingas fabrikantas. Lydia Reganienė aiškino prokuratūrai, kad 
tūlas Dr. Rose mokėjo jai septynis dolerius savaitei už kūdikio pagimdymų. Ji 
tuomet dar nebuvo vedusi. Ar kūdikis ištikrųjų yra Reganienės sūnūs, dar nežinia.
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