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Japonai p u oi a 
Nankow

Smarkus mušis siaučia dėl Nankow tarp- 
kalnio. Hankow miestas esąs liepsnose

TOKIO, rugp. 11. — Japo
nijos žinios skelbia, kad smar
kus mušis prasidėjo tarp Ja
ponijos ir Chinijos kariuome
nių Nankow tarpkalny, už 20 
mylių į šiaurvakarius nuo Pei- 
ping. Pats Nankow miestas 
esąs liepsnose.

Per tą tarpkalnį eina kelias 
iš Hopeh į mongolišką Chahar 
provinciją. Miestas yra arti 
Chinijos Didžiosios Sienos.

Į šį tarpkalnį susibūrė pa
sitraukusi iš Peiping Chinijos 
kariuomenė. Į čia atgabeno ir 
Japonija didelę kariuomenę.

Japonų pranešimas skelbia, 
kad japonai aplaikę svarbių 
laimėjimų ir užėmę stiprias 
chiniečių pozicijas. Chiniečiai 
yra už per tarpkalnį tekančios 
Sha upės ir 
Žinkelį, kurį 
se vietose.

(Kuomet

kontroliuoja gele- 
išsprogdinę kelio-

chiniečiai vakar

skelbė apie prasidėjusį ten di
delį mūšį, tai japonai tą nugin
čijo ir tvirtino, kad einą tik 
maži susirėmimai ir kad jie 
visį nemaną pulti tą tarpkal
nį).

Japonijos laivynas Shang- 
haijuje.

Į Shanghai Uostą atplaukė 
daug Japonijos karo laivų, ku
riais yra užgrūsta Whangpoo 
upė. Karo (laivai. įplaukė net 
ir į Yangtze upę. Yra žinių, 
kad toliau juroje stovi ir du 
laivai su lėktuvais. -

Laivai atplaukę iš priežas
ties užmušimo Shanghaijuje 
Japonijos laivyno karininko ir 
jurininko.

(Chinijos žinios sako, kad 
Japonijos armija prie Nankow 
tarpkalnio liko sumušta ir kad 
japonai siunčia daugiau karei
vių į Nankow iš Peiping).

Chiniečių partizanų lione truko dvi 
pirmiau tą pačią

dienas, nors 
kelionę buvo

teroras lylanęhiikuo galima atlikti į 8 valandas.
.Japonai bando slėpti žinias 

“bandittf’^artizanų siau
bei vistiek gyventojai

„.valstybeįę
. Į aP*e

Viename ifiieste išskersta 300 tima, 
japonų ir korėjiečių. Japonai apie tai sužino. Taip japonai 
gyveria didelėj baimėj ir bl- užslėpė žinias apie “banditų” 
josi ten mažinti savo kariuo- sudaužymą Dairen-Harbin trau- 
menę.

Manchukuo, 
Japonai Manchu- 

tame “žemės

MUKDENAS, 
rugp. 11. 
kuo valstybėje, 
rojuje”, gyvena didžiausioj bai
mėj prarasti savo gyvastis dėl 
siautimo chiniečių “banditų”, 
kurie ištikrųjų yra chiniečių 
partizanai, kurie atsisako pri
pažinti Japonijos sukurtąją 
valstybę ir slapta tęsia karą 
prieš japonus,

Nežiūrint japonų pastangų 
nuslėpti žinias apie Tungchovv, 
vistiek visa Manchukuo žino, 
kad Tungchovv mieste liepos 
29 d. ištiko skerdynė, kurioj 
žuvo 300 japonų ir korėjiečių. 
Juos išskerdė sukilę prieš ja.- 
ponus pačių japonų 
Manchukuo “tvarkos 
mo korpusai”.

• Padėtis Manchukuo
bėjezyra taip pavojinga ir ja
ponų baimė yra taip didelė, 
kad japonai nebedrysta mažin
ti savo kariuomenę Manchukuo 
valstybėj^, nors kareiviai Ja
ponijai yra labai reikalingi šiau
dinėje Chinljoje.

Korespondentui teko važiuo
ti iš Shanhaikwan į Mukdeną. 
Jis buvo daugelį sykių įspė
tas užtraukti vagono langų už
laidas ir traukinys taip, pama
ži ir atsargiai važiavo, kad ke-

kinio, kuriame žuvo daug ja
ponų.

Darbinas ir kiti miestai , jau 
dvi savaitės kaip negauna pa
što.

Neramumą dar labiau padi
dino užėję dideli potvyniai, ku
rie sutrukdė judėjimą veik vi
sais Manchukuo geležinkeliais.

Smarkus mūšiai Te- 
ruel fronte ir Peiro 

kalnuose

išlavinti 
palaiky-

v aisty-

o R R Sž' tas
Chicagai ir apielinkei fedo 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt, lietus su 
perkūnija; vėsiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 87°.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 
7:56.
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GALINGAS TROKAS — Kai prie Hopkinsville, Kentucky, sunkus trokas įvažiavo 
į tilto šoną, tai iš tilto paliko tik kruyaį Įentų ir geležų. Trokas stovi kairėj. Nežiūrint 
troko greitumą, šoferis išliko nesužeisias, bet susiekimas keliu tarp Chicagos ir Flo
ridos buyo nutrauktas neapribotam laikui. x Acme Photo
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Rusija sušaudė dar 
72 žmones už ardy

mą geležinkelių %

Bridgeporto lietuvė 
nusinuodijo pas se

serį Kenoshoj
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KAUNAS. — Šį pavasarį ir 
vasaros pradžioje Kaune buvo 
daug vagysčių iš butų. Be ko 
kita buvo apvogtos kelios.Kau
no vaistinės, paskui švedų ir 
Latvių konsulatai ir šiaip iš bu- 
tų\visokių daiktų buvo išvogta.

Šiomis dienomis krimin. po
licijai pavyko vidury L. ai. su
čiupti senai kelių apygardų ieš
komą butų vagi Joną Balčiū
ną.

Balčiūnas padėtas Kauno ka
lėj iman, o jo byla perduota VI 
apylinkės tardytojui.

BESIMAUDYDAMAS PA
SKENDO POLICININKAS

KAUNAS. — Iš Klaipėdos 
praneša, 
matoje 
skendęs 
Bronius

kad prie Rusnės At- 
besimaudydamas nu- 
pasienio policininkas 

Girdvainis.

Kiek amerikiečių 
vieši Lietuvoje?

KAUNAS.
mis, šiais metais jau atvyko j 
Lietuvą iš š. Amerikos apie 
600 lietuvių. Didesne atvyku
siųjų dalis apsigyveno kaime 
pas gimines, dalis ilsisi kuror
tuose ir Kaune. Vidutiniškai 
imant, kiekvienas atvykęs į 
Lietuvą amerikietis lietuvis su 
savim atsivežė apie 2,000 litų. 
Vidutiniškai imant, visi jie Lie
tuvoje gyvena po 6 savaites.

MASKVA, rugp. 11. — Laik
raštis Rytų Siberijos Pravda 
praneša, kad Irkutske. liko su
šaudyti dar 72 žmonės už ar
dymą tolimųjų rytų geležinke
lio, neva ' Japonijos šnipų įsa
kymais.

Ikišiol tolimuose rytuose dėl 
tos pačios priežasties sušaudy
ta jau virš 320 žmonių.

CIO. 'dalyvauja 
politikoje

• AKRON, f O., rugp. 11. , —
CIO. remiami kandidatai lai- 
•mėjo demokratų nominacijas 
Akron ir . Canton, O., miestuo
se. Jiems lapkričio mėn. rin
kimuose teks,, susigrumti su re-’ , ' • ' ■ 
publikonų kandidatais.

Pasak td IdiJcrasČfb', sušau-! 
dytieji buvę troČkinink^hi ir de
šinieji, 'kurie veikdami išvien 
ardę Siberijos geležinkelį, tik
slu, sutrukdyti Rusijos trans- 
portaciją ištikus karui su Ja
ponija. Jie ypač buvo kaltina
mi dėl vienos geležinkelio ka
tastrofos, kurioj žuvo 14 žmo
nių. :';

HENDAYE, Francijoj, rUgp. 
11. — Sukilėliai Teruel fronte, 
į rytus nuo Madrido, pradėjo 
smarkų ofensyvą ir išstūmė 
lojalistus iš Frias de Albarra- 
cin miestelio. Sukilėliai čia sie- 
kiasi perkirsti Madrido-Valen- 
cijos kelią. y

Iš kitos pusės, Peiro kalnuo
se lojalistai paėjo į priekį ir 
užėmė tris kalnus/ Taipjau lo- 
jalistų lėktuvai smarkiai bom
bardavo sukilėlių laikomus 
miestelius į šiaurę nuo Frias.

------------------------- 1——. . v

Ispanijoje nušovė 3 
nacių lėktuvus

SANTANDER, Ispanijoj,

Vei-

Žaibas užmušė 
4 seseris

CREEDMOOR, N. C., rugp. 
11. — Keturios seserys, kurios 
dirbo savo tėvo tabako lauke 
liko užmuštos žaibo. Jos yra 
mokytoja Marice, 25 m., kuri 
atostogavo pas tėvus, studentė 
Vivian, Mary, 16 m. ir Edith, 
14 m., dukterys Edgar Hes- 
ter. 1;, . ;

Jos dėliojo tabaką po med
žiu kada į medį trenkė žaibas 
ir jas vietoj užmušė." Netoli 
dirbę tėvas, dėdė ir kaimynas 
išliko nesužeisti.

/ . ■< , ’ ! . 'j • J • 1

r. 
11. — Smarkiame susirėmime 
greitr lojalistų lėktuvai nušo
vė tris Vokietijos lėktuvus, ku
rie bombardavo Santander ir 
Torrelavega miestus, užmušda-, 
įpi kelias moteris ir vaikus.
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GRAND COULŽJE, Wash., 
rugp. 11. — 2,000 Columbia 
Upės tvenkinio projekto darbi
ninkai ruošiasi streikuoti, jei 
kontraktoriai nepaliaus šalinę 
iš darbo CIO. narius. Kontrak- 
toriai yra pasirašę kontraktą 
su Am. Darbo Federacija, bet 
dauguma darbininkų ' priklauso 
CIO

Savitarpė darbinin
kų ;kpva uždarė

IO "^rbtuvęv- ■

prieš kelias 
atostogoms 
gyvenančią

vakare jos

CHICAGO. — Barbora 
gerienė, kuri savo vyru Tarnu 
ir šeimyna gyveno prie* 3313 
So. Halsted St., 
dienas išvažiavo 
pas savo seserį, 
Kenosha, Wis.

Užvakar 11 vai.
duktė gavo žinią, kad j°s mo
tina, Barbbra Veigerienė, ras
ta .nusinuodijusi sesers namo 
rusK ''

Jos kūnas Šiandie bus par- 
Didžiausia vietos lentpiuvė vežtas į Chicago.

TACOMA, Wash., rugp.

turėjo užsidaryti dėlei Amen-, 
kos Darbo* Federacijos pradė
tos kovos;‘r prieš CIO. Federa
cijai priklausanti dailydžių ir 
džoinerių unija paskelbė boi
kotą CIO. medžio darbininkų 
unijai ir pradėjo pikietuoti 
dirbtuvę. Nors darbininkai ir 
atėjo į darbą, ’bet samdytojai 
uždarė dirbtuvę iki bus gali
ma ją operuoti prie normalių 
sąlygų.

Vokiečiai skrenda 
į Ameriką

LUEBECK, Vokietijoj, rugp. 
11. — Didelis Vokietijos hy~ 
droplanas šiandie perskrido Is
panijos pakraščiais ir per At- 
lantiko salas lengvais šuoliais 
skris į Jungt. Valstijas, ieško
damas patogaus kelio oro su- 
sisiekimui taęp Vokietijos ir 
Jungt. Valstijų. ..

Bet kuomet Vokietija ieško 
kelio per pietinį Atlantiką, tai 
Jungt. Valstijos ir Anglija ti
ria tiesesnį šiaurinį kelią — 
per Newfoundland salą ir AL 
riją.

Lenkai susipešė su 
naciais dėl moksli

ninko Coperniko

Kongresas gal su
stabdys “auksinių 

bonų” raketą
WASHINGTON, rugp./ 11.— 

Atstovų butas priėmė ir pa
siuntė senatui bilių, kuris real 
estate / bondhblderių komitetus 
paveda kontrolėn federalinės 
Securities ir Exchange komi
sijos, tikslu sustabdyti tą ra
ketą, kuris buvo varomas su 
namų “auksiniais bonais” de
presijos laikais ir kuris inves- 
toriams kainavo milionu’s dol.

Bilius buvo pasiūlytas chi- 
cagiėčio .atstovo Adolph J; Sa- 
bath, kuris savo laiku yra da
ręs .plačius tyrinėjimus įvaįrių

Sionistų kongresas 
nutarė tartis su

Anglija
ZURICH, rugp/H. — Viso 

pasaulio žydų Sionistų kongre
sas po kelių dienų ginčų 304 
balsais prieš 158 nutarė už
vesti derybas su' Anglija dėl 
jos siūlymo padalinti Palesti
ną į žydų ir arabų valstybes.

Rabino Wise iš New Yorko 
pasiūlymas griežtai atmesti 
Anglijos pasiūlymą, liko atmes
tas.

Kongresu nutarimas dar ne
reiškia, kad žydai sutinka pri
imti Anglijos pasiūlymą, bet 
tik įgalioja Sionistų viršinin
kus užvesti derybas tikslu su
žinoti visas pasiūlymo smulk
menas ir ištirti to pasiūlymo 
galimybes. Net ir balsavusieji 
už derybas . visgi atsisako pri
imti dabartinius Anglijos pa
siūlymus, tik mato progą de
rybomis prieiti prie* tikresnio 
išsprendimo ‘ viso Palestinos 
klausimo.

KAUNAS. — Liepos 18 d. jį 
Kauną atvyko Škotijos, Mančes
terio lietuvių ekskursija’ 64 as
mens. Ekskursijai vadovavo A. 
Poškus. Kauno geležinkelių sto
tyje ekskursantus sutiko DULR 
pirm. Skipitis ir kiti. Vėliau 
“Pienocentro” užkandinėje at
vykusieji buvo pavaišinti. Ta 
pačia proga Skipitis ir kit. juos 
pasveikino. Ekskursantų vardu 
atsakė p. Poška. Jis pažymėjo, 
kad daugumas Škotijos lietuvių 
Lietuvą mato pirmą kartą po 
daugelio metų. Daug joje yra 
nebuvusių net apie 40 m. Kelių 
šimtų Škotijos lietuvių moterų 
vardu dar kalbėjo p. Svalstorle- 
n»5.’ Be to, vienos kitos ekskur
santės, kalbėdamos iškėlė kai 
kurijos Lietuvoje defektus. 
Daugumas ekskursantų darbi
ninkai, yra keli mokytojai, stu
dentai ir kt. Mokytojai išvyks
ta’ į Palangą, kur vyksta lietu
vių kalbos ir Lietuvos istorijos 
kursai. Kiti išvažinėjo pas gi
mines?

PALANGOJE SMARKIAI AP
VOGĖ KYBARTIŠKĮ 

ROTOJĄ
VASA-

buvo 
žino-

ėmė

dieną iš

■ ' * i I

bondholderių komitetų veiki
mo ir iškėlęs aikštėn milžiniš
ką tų komitetų varomą rake-

MARION, III., rugp.. 11. >- 
Kasyklos savininkas Jesse Wil- 
son įėjo į savo dalinai užlietą 
kasyklą ištirti kasyklos stovį. 
Įėjo į kasyklą ir prapuolė. Ne
sulaukiant jo išeinant, suskato 
jo ieškoti. Bot praėjo 40 va
landų ir jokių pėdsakų neuž- 
tiktą> Buvo spėjama, kad jis 
galėjo; įkristi į kasykloį pasi
dariusius ežerus ir juose pri
gerti. į Jau buvo prarandama 
viltis; jį rastį gyvą, kaip štai 
jis pats vėl išėjo iš kasyklos,

Prasidėjo derybos 
dėl geležiiikėlių dar- 
; biniiikiį algų

CHICAGO. — Vakar Morri- 
son hotely prasidėjo derybos^*“ 
dėl dirbančių prie geležinkelių gyvas, tik su dideliu guzu gal- 
operavimo darbininkų reikalą- V0Je* Pasirodė, kad jį į galvą 
Vimo pakelti algas 20 nuoš. užgavo kritęs afeipuo ir jis 40

Darbininkai jau yrą-> nubaL valandų išgulėjo kasykloj be 
savę skelbti streiką, jei'j jų rei-, sąmonės. Kaip* tik atgavęs su
kala vimąs nebus išpildytas, tad monę jis tuoj išėjo iš kasyk- 
manoma, kad bus prieita prie los, višai nemanydamas, kad

ALžlRAS, rugp. 11. Pa 
sigęndama Jugoslavijos prekių 
laivo Plavnik, 213 tonų, kuris 
prapuolė šioj ąpielinkėje. Spė
jama, kad jį paskandino suki
lėlių lėktuvai, kuriez šioj v apie* 
linkėj bombardavo jau dauge- vienokio ar kitokio susitaiky- ii8 tokį laiką išgulėjo ka
lį laivų. mo su geležinkeliais

■ ■

PARYŽIUS, rugp. 11. —Pa
staromis dienomis tarp Lenki
jos ir Vokietijos iškilo raša
linis karas dėl garsaus seno
vės mokslininko ir astronorho 
Nięhplas. ęopęrųicus,' kuris, pir
kias paskelbė dabar visų pri
pažintą teoriją, kad žemė su
kasi apie saulę. <

I

Kova prasidėjo >-kada pasau
linėje paradoje Paryžiuje len
kai savo paviįione išstatė fi
gūras visų žymesnių lenkų. 
Tarp tų lenkų žymesnybių žy
mią vietą užėmė ir Coperrii- 

’cus.
Vokiečiai sujudo ir tuoj aus 

savo pavilione iškabino Coper- 
nicus paveikslą su (,okumeTita- 
iiais įrodymais, kad jis 
tyriausio kraujo vokietis, 
Ina, ir arijonas.

Vokietijos spauda ir
smarkiai pulti lenkus už jų 
savinimąsi Copernicus. Jie taip
jau tyčiojasi iš lenkų, kad jie 
mėgsta savintis ir kitų tautų 
žmones. Pav. jie savinasi Ja- 
gelą, įkūrėją Lenkijos karalių 
dinastijos 'ir Adomą Mickevi
čių, kuris buvo žymiausias len
kų poetas. Bet abu jie, kaip 
Jagela, taip ir Mickevičius bu
vo ne lenkai, o lietuviai.

Copernicus gimė 1473 m. 
mažame miestelyje, kuris tada 
priklausė Lenkijai, bet neužil
go pateko Prūsijai. Jo tikroji 
pavardė yra Koppernigk, tik 
jis sulotinino savo pavardę ir 
pavirto į/ Copernicus. Mokslus 
jis ėjo Krokuvos universitete, 
paskui keliuose Italijos univer
sitetuose. Baigęs mokslus jis 
apsigyveno .Vokietijoje; kur ir 
sukūrė savo garsiąją teoriją 
apie žemės sukimąsi apie sau
lę ir davė pagrindą moderninei 
astronomijai. Bet kadangi tuo 
laiku bažnyčia skelbė, kad sau
lė sukasi apįp žemę ir nuož
miai persekiojo visus, kurie 
nesutikdavo su bažnyčios “mo
kslu”, tai norėdamas išvengti 
Gilileo ir kitų mokslininkų li
kimo, savo teorijos gyvas bū
damas neskelbė ir ji buvo pa
skelbta tik jam mirus.

IJenkai visą laiką savinosi 
Copernicus, bet dabar naciai 
nori jį iš lenkų paveržti. Tad 
ir eina tarp abiejų pusių ra
šalinis karas.

PALANGA. — Aną 
vasarojančio Palangoje Kybar
tų rabino nežinomi piktadariai 
pavogę 5 tukst. lt. grynais pi
nigais ir 14 tukst. lt. vekse
liais.

ŠYKŠTUOLIO NAUDĄ 
VĖJAI GAUDO

Kaune gyvenaKAUNAS 
vienas turtuolis pramonininkas, 
kuris niekuomet neinąs į teat
rą, kiną, kavinę, neaukojąs lab
darių draugijoms, apskritai, kie
tas, kaip titnagas. Bet dabar 
Kaune gastroliuojančio Varšu
vos kantoriaus Kusevickio ir 
tas šykštuolis nutarė nueiti pa
siklausyti religiniu meliodijų. 
Bet bilietą tas turtuolis nusi
pirko galiorkoj už 1 11., nes ge
resnės, vietos po 3—5 lt.

Koncerte buvo daug žmonių, 
ypač sprąstis galiorkoj. Kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, bet tur
tuoliui iš kišenes dingo pinigi
nė su 500 lt. Taigi jam bilietas 
į koncertą kaštavo 501 lt., nors 
šykštuolis norėjo Kusevickio 
pasiklausyti už 1 lt.

ŽMONA NUŠOVĖ SAVO 
VYRĄ

ALYTUS. — Liepos 18 d. 
23 vai. Varėhos miškų urėdi
jos buhalteris Bronius Ivaške
vičius pasikvietė'pas save sve- 
Čty. Vaišinosi. Katrė Ivaškevi
čienė savo vyrą Bronių revol
verio šuviu nukovė mirtinai 
Ivaškevičienė ir dar vienas as
muo sulaikyti. Tuo reikalu ve
dama kvoti.'sykio j be sąmonės

f
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Rašo M. J. Šileikis

(Tęsinys), ;

Gražus parkas.
Ludingtono parkas randasi 

apie 10 mylių už Ludingtono- į 
šiaurę, šis parkas yra dar 
naujas, sujungtas su National 
Forest giriomis. Parkas užima 
tris tūkstančius akerių plotą. 
Nuo Ludingtono, Lake Michi
gan paežerių, išvestas naujas 
cementinis kelias. Jo nr. 116. 
Jis bus ir toliau vedamas, nes 
netoli parko paežeryje kuria
si nauja vasarotojų kolonija. 
Čia yra CCC stovykla, kurios 
darbininkai dirba prie miškų, 
dambos ir visokių planavimo 
darbų. Pusę mylios nuo Lake 
Michigan rytų pusėje yra di
delis - Lake Hamlin ežeras, 
prie jo kranto randasi “kem- 
pinimo” stovykla. Iš Hamlin 
ežero išteka Big Sable upė į 
Lake Michigan. čia labai gra
žus miškas, bet dar gražesnės 
saliukės, j kurias galima įeiti 
per tam tikslui padarytus ypa
tingus tiltelius. Saliukėse ir 
ežero, pakraščiais auga beržai, 
alksniai ir eglaitės. Yra daug 
grybų ir mėlynių uogų. Net ir 
baravykų yra.

Per šitas salas ir saliukės 
yra pravesti pasivaikščiojimui 
takeliai. Vietomis yra įtaisy
tos pasilsiui “stotys”. Tokiose 
“stotyse” paprastai esti ‘na
mukas su ugniaviete (fire- 
place), vandens pumpa, “gar- 
bage can” ir toiletai. Kai apei
ni šitas įdomias salas su ne
paprastai graži gamta, pasi
daro apie 19 mylių kelionė. 
Šiaurių pusėje, tarp Lake Mi
chigan ir Lake Hamlin, ran
dasi dar vienas ežeras vardu 
Lošt Lake. Prie šito ežeriuko 
labai dideli pliki smėlio.įmai
nai 
atskirta triš ežerus.

Pietų pusėj.e, antroje pusėje 
Big Sable upės, gamta nuo 
šiaurinės upės pusės skiriasi 
kaip diena nuo nakties. Čia 
dideli balto smėlio kalnai, ki
taip sakant, kopos, kurios vie
tomis apžėlusios smulkiu miš
ku, bet ne tokiu mišku, kaip 
Indiana Sand Dunes. Kloniuo
se augą tiesios tankios eglai
tes ir pušiukės, kurių žalias 
tonas prieš baltas smiltis, su
daro labai išmargintą, dry
žuotą plotą miško, kurį gali
ma užmatyti per desėtką my^

TEISIAMAS — 17 metų 
Chicagos jaunuolis John Ar- 
dęlean, kuris yra teisiamas 
prieš kriminalio teismo tei
sėjų John Prystalski už iš- 
gėdinimą 9 metų mergaites

:... .
L >

•MOTINOS YRA

Prasidėjo 9-nių metų 
mergaitės užpuolėjo 
teismas

Mergaitė kaltininką parodė 
pirštu.

kurie kone ‘semetrlikąį

Kopų srityje yra labai aukš
tas ir visų mėgiamas kalnas, 
iš kurio iššakoja “romantiš
ko” pasivaikščiojimo takeliai. 
Iš kalno matosi visi ežerai. 
Kiek tik akis gali užmatyti, 
matosi Lake Michigan ežeras 
su dideliais krantų išsikišu- 
liais lyį» koks lankas. Pačios 
kopos primena vakarų Bad- 
Lyids, tik, žinoma, ten neeg
zistuoja jokia gyvybė, o Čia 
kuo puikiausiai auga miškas. 
Ir ypatingas miškas. Eglaitės 
turi kažkokias skaisčiai rau
donas uogas, ko pirmiau 
mums dar neteko matyti. Mė
lynių uogų medžiai kone šim
tą pėdų siekia ir nuo uogų 
net šakos linksta. Pilna lau
kinių vyšnių ir kitokių neži
nomų uogų. i

“Ot, kad čia butų p-lės Ba
ronaitės,” pasakė mano žmo
na. “Joms tai butų įdomu pa
studijuoti gamtą.”

“Ir dar kaip įdomu. Tai ne 
Sand Dunai!” aš atsakiau. 
“Čia ir botanikui arba ir geo
logui butų darbo.”

“Ir Užundeniui su meške
rių,” ji pastebėjo.

“Ir mums butų neprošalį. 
Ryt mudu eisiva žuvauti.”

“Tau paveikslus piešti 
riau sekasi, negu žuvauti,” 
sakė ji.

“Well, tai gerai. Nuo
kalno aš tuoj vieną landšaftą 
ir padarysiu.” Aš nupiešiau 
įdomių kalnų vaizdą su Big 
Sable 'upės įlanka, damba ir 
pušynėliais.

(Bus daugiau)

ge- 
pa-

ši to

NAUJIENOS, .Chieago, UI.

atsakomingos
Šeima žiuri į jus/ kąd padėtumet 

gydytojui juos sveikais užįąikyt. 
Jus galite daug padėti, kąd išvengti 
ligų ir blogus sveikatos stovio, sau-, 
gojant jas nuo paprasto vidurių 
užkietėjimo. .

Dažniausiai viduriu užkietėjimas 
paeina iš netikros dietos — maisto 
stokuojančįo “rupumo”. Tas tru
kumas , galima pašalinti taip papras
tai ir pątogįai. ‘7

Kellogg’s ĄLL-BRAN tiękia sau
gius budus užkietėjimui/ išvengti, 
įdėdamas “rupumą” atgal | dietą. 
Kupė ALL-ĘRĄN sugeria dvigubai 
savo svorio vandeny, sudarydamas 
minkštą masę, kuri švelniai kaip su 
kempine išvalo sistemą.

vitaminus B ir geležies. Tąi yifą 
kur kas geriau šeimą! vartoti nęgu 
nuolatos gerti dirbtinas piliules įr 
vaistus.

Du kupini šaukštai dienoj kaipo 
javinis su pienu, arba smętona, ąę 
pagal ‘ Receptus gana Jei Jątige|io 
asmenų. Ęimtesniuos ątv^jųp^ trisį 
kartus dienoję. i <

Barsiduodą visose krautuvėse — 
ir Kellogg in Battle Cręęk garan
tuotas. .

Byla svarstomu kriminaliam 
teisme. Teisia teisėjas John 
Prystalski. Ardelean Jialtinao 
mas už išgėdinimą ir pasikė
sinimą prieš mergaitės gyvy
bę. Jei bus rastas kaltu, baus
mę galės būti nuo Vienų me
tų iki gyvos galvos kalėjimas.

Mergaitė kaltininką nurodė 
pirštu.

■ . ■■ ■ • ‘

“štai, jis”, sakė mergaitė 
užklausta kas jos užpuolėjas. 
Į kaltininką parodė pirštu. Po 
to sekė jos priparodymas. Ji 
pasakę, kad Ardelean, pirmiąų- 
siai, jos paklausė ar ji pažį
stai vieną mergaitę Norina var
du. Jai atsakius teigiamai, jis 
paliepęs ją nueiti į beismentą,

Antradienį prasidėjo, praei
tą mėnesį Čikagoje šiurpą su
kėlusio John Ardelean bylos 
teismas. John Ardelean, 17 me
tų berniukas, buvęs Senn High 
School mokinys,- • liepos 8 die
ną užpuolė devynių metų mer
gaitę Lorraine Hundreiser, jos
ku*ną sužalodamas ir ją išnie- kur mergaitė savo dviratį mo
kindamas. Jis padarė jos kūne Ievojusi. Kada ji į beismentą 
38 žaizdas. Savo kruviną dar- nuėjo, nieko tenai • nematyda- 
bą atliko žolę kerpamomis žirk- ma, ėmė šaukti mergaitę var
linis ‘ir. aispikiu, du. Tada iš anglinės ūkas tai

—- —7*rrr * o f pf• t ■

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO .......... .

. ■ Dėl informaciją
ATVAŽIUOKITE EILĖ DIENĄ 

arba pašaukite.

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)' 

1739 So. Halsted Street ;

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

■■2 Mėty 
senumo

straight
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINE

90°
/ - i . X

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

T?
ęįįr|s. Ji bandžiusi išbpgtį. Ąr- 
delean tada jai smogęs į gal
vą su pėlyčįa. ją

kada atėjęs į beismentą vyras 
(berniuką tėvas)" ir ėmęs šauk? 
fl-* “Jolin-John” ji pasijūtuši 
pelęnų dėžėj e esanti, iš kuirios 
tas vyras ją ' paėmęs : ir nuttie- 
šęs pas tėvus. •

Mergaitė to berniuką tiek 
nenorėjo matyti, kąd ji tik 
spausi atsakyti į prokuroro 
klausimus, metė sėdyą^ ir ųu- 
bėgp pas motiną; “Ąš jo ueųo- 
rių bematyti”, sako pribėgusi 
prie motinos,

Policijai tiek atsargi, kati 
krato visus, kas tik eina į teis
mą sąĮfe. '

Iš Garfield Parko

mr

~—■" .?:"?■•■....... ............. ----------
užkandęs, nę| iš Kauno. Bus ir 
muzika. Pradžia 3 vai. p. p.

Nieko naujo nenutarė.
Ęugpiu$o 8 dieną įvyko ir 

kliubo susirinkimas, bet nieko 
“naujo nenutarė. Išsirinko išva
žiavimui darbininkus ir per
skaityta vienas laiškas, kuris 
buvo gautas nuo Užubalių. Jie 
dėkojo kliubui už gėles, grab- 
įešiųs, už patarnavimą įr da
lyvavimą P. Užubalienes paka
synose.

' T- -- ■..................'

■..........

Klįubas iš savo pusės tarė 
“Ilsėkis, brangi musų drauge, 
lietuyių tautiškuose kapuose, 
tebus tau lengvą šios šalies že
mė”.

Ketvirtadienis, rugp. 12, *37

Vergas, -

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

/GĄių'IELp Vie
tinis Vyrų ir Moterų Pašalpos 
Kliubas rengia didelį naktinį 
pikniką. Piknikas turi įvykti 
tugpiučip 14 d. Spaičio darže, 
Willow Springs.

Pikniko rengimo komitetas 
susideda iš dviejų darbščių 
kliubo narių: M. . Medelinskie- 
nės ir P. Garadauskienės., Tad, 
reikia manyti, kad ir pikniko 
smagumas svečiams yra užtik- 
atsiliepė, o kada ji įėjo į ang
linę, tuoj Ardelean ■ duris už- 
rintąs. Sako busią, gėrimų, o

patrukę?
Raištys visoms patrūkimo rūšims. 
RODY BRAČES, L A S T I C 
ST0CK(NQS gatavąi padaryti, ar
ba padirbsimi tamprias panČiakas 
jūsų mierai. Męs esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų, 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei tųrįt bet kurią ydą, 
kreipkis į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gęntkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

GHIGAGO ORTHOPEOIC GO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.
-------------- —t*— "

NABAŠNJNKAMS
RŪBAI

Turėdami laidotuves nrašyklt, kad gra- 
borlus pasitartų su nihmls dėl rūbų na- 
bažninkams.

CHICAGO BURIAL 
GARMENT CO.

1318 N. Ashland Avė.
Tel. ARMITĄGE 3630 I

SKYRIUS SOUTH CHICAGOJE

8202 Muskegon Avė.
Telefonas SOUTH CHICAGO 0537

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA, IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

? ■'ASBULA.no E..... .
, DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4600!? So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

! ’l'el. I.AI-'AYETTE 0727

l T -1 _ 4 koplyčios visose
VS-ęzll Chicagos dalyse

ii iiii.i į n. umii\ ii'.'d.i. .įj". vmiįy'} .1.1. I 1 H'-’įįi'ry-7,Į, y- ; .< ' ——. ; 

Klausykite mufąL Lietuvių rądip programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakarį iš W. H. F, C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

4 p. šąltimieras.

Laidotuvių- Direktoriai
NARIAI

Chicagos, .
Cicero J

Lietuvių ■ 
Laidotuvių 1 

.; .Direktorių .^1 
Asociacijos!

> <

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

W TURIME
W KOPLYČIAS

7 VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

J. LIULEVIČIUS
£348 So. California Avęnuę Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

P. J. RIDIKAS '
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

'■ /' ' I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street 7 Phone Boulevard 5566,

3354 So. Halsted Street

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS; 42-44 IW 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė* Phone Virginia 0883

, Phone Canal 2515
Tek Pullman 1270

Paskutinį Kartą šiandien
“DUBROVSKY”
Pradedant Penktadieniu
“U.. S. S. R. 1937” ’ 

Pamatykit kokia yra Sovietų 
Rusija šiandien.

SONOTONE
66 East Van Buren

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Serejomią ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.'' 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
t*....■"R"1"—"""I........ ■» ................    .

Ofiso TeL Boulevard 5913
TW RPDTACH 

jjJCjJLw JI jnuSJil
756 West 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

- Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residence Tel. BE VFR L Y 8244

i DR. T. DUNDULIS
JA GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE -

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tek Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .................. tonas
SMULKESNES $7.15

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

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Pąrkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

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

Yards 3408

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

Miesto
Kamį).
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone;. Boulevard 2800 

4631 ŠOUTH ASHLAND AVENUE 
Res, 6515 Šo. Rockvvell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel, CENTRAL 
Namų Tel.-—Hyde Park

st.
1824
3395

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 

[ taisomos. Valandos nuo 10- iki 8 vai.
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

‘ Kreivas Akis 
Ištaiso.

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

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

Nedeliomis pagal sutartį, z
8

nuo

8939

Ofiso valandos:

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

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—CHICAGO, ILL.‘ 
.Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930 • <

... . . - -U-J r/l .
Phone Boulevard 7042DR. Č. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tek 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.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas ^per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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

LIETUVIAI

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNT1STAS
■6558 So. Western Avė.
t »

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį* r*

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Offao valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

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

Garsinkitės Naujienose

ASBULA.no


musų kandidatų

FREDERICK BROS., I

lietu

Jonas Janis

KŲ TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

DYLERIAI

w California Avė

yra

DYKAI

GARSINKI® “NAUJIENOSE

^MALVAZ ne- 
i nė terapijos 
S natūralioms

NAUJIENOS 
1739 S~ 
i itoted Sb 
H’CAGO

Siųskit money orde 
rj arba čekį

mirė 
turtų'

NORTH
M

Musų alus visų rųšių absoliučiai tyras, ba yra 
daromas iš puikiausio
ir importuotų apynių. Cukrus ir molasai, bei ki 
toki' pasaldinti priemaišai nevartojama.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur- Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina

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

■uMtl Jį
rauti gert

ToOtt P*»U, 
paraidaoda *• 

Ir apaaiuro <M* 
CaUte mt»v olai

nias iš parink- 
ARrudų; Jis pa- 
OKsliiskd4 jungi- 

i maloni

Ikintų apie Smetoną ir kitus 
sviestu teptus Lietuvos dalykus. 
Bet nelaimei, nieka’s neatėjo 
klausytis. Apie devintą valandą 
vakare salėje buvo apie penkio
lika' žmonių.

čalis tada sumanė palaukti,, 
kol visiems nusibos būti Pilie
čių Kliube. Gal tada ateis dau
giau klausytojų prakalbų išgirs
tu Tačiau jis ir tuo labai apsi
vylė.

Tai, mat, musų Čalis pasigy
rė svečiams, kad Clevelande gy
vena apie dvidešimt tūkstan
čių lietuvių ir kad jis turi labai 
didelę įtaką, bet kai svečiai at
vyko, tai pasirodė, kad ta įta
ka labai menka. Ir jie patys pa
matė, kiek pasekėjų turi Smeto
nos agentas. Vienas iš tų atsto
vų pasikalbėjime išsitarė, kad, 
kaip matyti, Dirvos pasekėjų 
maža.

nuo ristiko Juozo Komaro. Jis 
dabar yra Stambule (Konstan
tinopolyje) Turkijoje, bet sako, 
kad kraštą rengiasi apleistu 
Mano traukti į kitas artimas 
valstybes. Jis siunčia, gerų die
nų visiems pažįstamiems lietu
viams Amerikoje. Juozas sako, 
kad Turkijoje jam daug geriau 
sekasi su ristynėmis, negu J. 
Valstijose.

Reikėjo nušviesti abi puses
Vietos veikėjas Jonas Drasu- 

tis sako, jeigu Lietuvos atsto
vai savo prakalbose butų nuro
dę abi Lietuvos puses, ką Lie
tuva jau atsiekė ir kokie yra' 
trukumai, tai jie butų palikę

Revoliucija” prieš lapelius. — SLA bankietas.— 
Nuomos Clevelande. — SLA rinkimų reika
lu. — Lietuvos atstovai Clevelande. — Lietu
vių salė ir Dirva.— Mirė.— Juozo Garmaus 
palikimas.
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BAKING 
ILV POWDER.

Šame Price Today as 45 tearsAqo
25 ounces for254 4

Full Pack No Sl.ack Fillin^

CLEVELANDO ŽINIOS

Nori salės už dyką
Teko patirti iš vieno - kito 

salės direktorių, kad Dirvos a- 
gentas bando gauti Lietuvių Sa
lę už dyką vienam ar dviem 
parengimams ateinančią žiemą. 
Direktoriai iš to pasijuokė ir 
dalykas tuo pasibaigė. Mat, pra
eityje Dirva buvo surengusi ke
letą vakarų ir visi labai blogai 
išėjo. Reiškia, be pelno. Dabar 
laikraštis bijo salę nuomuoti, 
kad nereikėtų iš kišenės užmo
kėti, bet už dyką tai norėtų 
gauti. Aš manau, kad salės di
rektoriai iki to nedasįleis.', Jie 
gerai žino kiek tas musų did
vyris yra juos išdirbęs, o ant
ra, tai butų skriauda visiems 
salės š-ėrininkams.

“Revoliucija”
Rugpiučio 3 d., SLA 136 kp. 

laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Narių dalyvavo vidutiniš
kai, nes, be abejo, karštas oras 
daugelį sulaikė nuo atsilanky
mo. Tarp kito ko, buvo kalbėta 
ir apie tuos lapelius, kuriuos 
Pildomoji Taryba arba kuopa 
išsiuntinėjo narių suregistravi- 
mui. Po ilgokų diskusijų tie la
peliai liko atidėti į šalį. Didžiu
ma narių nesutiko juos pildyti. 
Nariams pasirodė, kad lapeliai 
yra visai bereikšmiai, ir ant jų 
paduoti tižklausimai yra tie pa
tys/kuriuos narys atsako ant 
aplikacijos prisirašydamas prie 
SLA.

Didžiumai narių pasirodė, 
kad veltui Centras leidžia pini
gus tokioms registracijoms. 
Butų daug geriau, kad tą laiką 
pašvęstų naudingesniems dar
bams, o lapelius gal galima su
naudoti naujiems nariams, pri
sirašantiems prie organizacijos.

Nariai toliau nutarė surengti 
vieną didelį balių ateinančią žie
mą. Planus tam jau padarė ir 
mano sutraukti tiek žmonių, 
kad netilps visi į Lietuvių salę.

Viską aptarus, susirinkimas 
užsidarė vienuoliktą valandą 
vakare.

Nuomos Aukštos 
Clevelande

Keletą metų atgal Clevelande 
buvo 105,009 gyventojų, kurie 
turėjo nuosavus namus' gyveni
mui, o apie 162,517w gyventojai 
turėjo butus nuomuotis iš kitų.

šiandien Clevelandas jau turi 
su virš milioną gyventojų, ku
rių penkiasdešimts devyni nuo
šimčiai nuomuoja butus. Visi 
dejuoja, kad nuomos tiek paki
lo, jog nebegalima išsimokėti. 
Bet Mrs. O. W. L. Coffin sako, 
kad nuomos yra “dar daug že
miau normos,” ir kad daugelis 
namų patys už save dar neuž
simoka. Reiškia, įdėti pinigai 
neatneša' tinkamų nuošimčių. 
Mrs. Coffin yra sekretorius Cle- 
velando Real Estate Board. .

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stdgų dengėjas.'

Leonas Roofing Co. 
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

z/n ų Kartonas    $2..75 
(oOc grąžinama už tuščius)

Kart°ftas    $1.40
Ube grąžinama už tuščius)

Mniv a ALVAZ DARO MONARch BEER ALUDARIAI

Preferred by miliions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

Paprasta 
Nebrangi 
Priemonė 
Jaustis Geriau

Už mažiau nei 9c dienoj (per
kant kartonais) jus galit džiau
gtis MALVAZ maistingu, ener
giją teikiančiu sveikatingumu. 
Tai .yra taip lengva padaryti, 
kaip paimti savo namų telefo
ną ir paprašyt atvežti kartoną. 
Jjjs nerizikuojat. Jei nebūsit 
aiškiai patenkinti jo gaivinan
čiu gerumu išgėrę keletą bute
lių, tai mes mielai sugrąžinsim 
visą, ką ji) s įmokė jot,' ir pasi
imsim siuntinį.
Musų žiniomis, daugiau kaip 
2600 daktarų yra susipažinę su 
MALVAZ vertybe. Jis dažnai 
patariamas gerti Nuovargio, nu
silpnėjimo ir nervingumo sąly
gose.
Aiškiai kimo liga 
r& gyduolė, netij 
vertės. Jįg padi 
kūno funkcijoms palaikyt nor 
malu, sveiką ’štoArj.1 7 
Malyaz yra dąr 
toliausių, sveiki) 
tiekiama _____
nio formoj,?; kuri yra 
poniui ir pfiimni savo veikme. 
*yadękiE.gert MĄLVAZ šian- 
ti»n *r ziarekitr *kidip jis paaks- 

a Jus, stimuliuoja jūsų apeti- 
ją. atgaivina pkWgusius ner- v U8.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

chicago. iii..

PRANEŠIMAS
W. J. K., TAVERN 

WELLIARD J. KANTON, Sav.
Tebūna žinotina visiems musų draugams, kaimynams ir 
pažįstamiems^ kad W. J. Kanton atidarė tavernos biznį 
adresu 6915 SO. WESTERN AVENUE.

Čia bus užlaikoma geras alus, būtent KAMM’S BEER, 
degtinė ir kitokį gėrimai. Užprašo atsilankyti.

/ Salės parengimas
Salės bendrovė rengia labai 

didelį parengimą salės naudai 
spalių 10 d. Jau yra išleisti bi
lietėliai, kurie parsiduoda tik 
po dešimt centų. Su tuo bilie
tėliu bus galima įeiti į salę pa
rengimo dienoje ir, tuo pačiu 
sykiu, laimėti Plymouth Sedan 
automobilį. Bus ir kiti keturi 
prizai, kurių vertė sieks iki pen
kiasdešimt dolerių. Reiškia, už 
tą dešimtuką bus galimą paren- 
giman atsilankyti ir gauti pro
gą laimėti dovanų nuo penkias
dešimt dolerių vertės iki auto- 
mobiliaus. Lietuviai neturėtų 
praleisti progos įsigyti tų bilie
tėlių.

Komaras Turkijoje

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAINTĖMIS IR V2 GĄLIONO
MUSŲ NAUJAS $100 000 BOTTLING FABRIKAS įrengtas su vė 
liausią mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duoda galimy 
bes patąrhauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive di’stributo 
riai šių ryšių:

Reformuoja trafikus
Clevelandas parsitraukė tra- 

fiko inžinierių Mr. Johnson su
tvarkyti trafiką, kad butų gali
ma greičiau važiuoti ir suma
žėtų nelaimių skaičius. Miestas 
jam moka nemažą algą.

Inž. Johnson jau darbuoja’si 
per keletą mėnesių laiko ir ža
da padaryti dideles permainas 
miesto įtrafiko patvarkymuose. 
Jis sako, kad Clevelandas 
daug atsilikęs nuo kitų 
miesčių.

* Komunistai ir salė
Komunistų partijos organiza

cija per ilgą laiką turėjo pasi- 
nuomavusi salę, kur laikydavo 
susirinkimus ir parengimus. Da
bar jų sutartis baigiasi ir sa
vininkas nori pakelti mokestį. 
Partijoje kilo sumanymas per
sikelti į Lietuvių Salę. Butų 
ir jiems paranku, ir nauda sa
lei. Geriau mokėti saviems, ne
gu svetimtaučiams.

Kaip atrodo,! vargiai jie su 
tautininkais susikalbės, nes tie 
nelabai nori įsileisti tokius, ku
rie jiems ne “košer.” Geriau ei
ti “skylėn,” bet nenuomuoti to
kiems žmonėms, kuriems nepri
taria.
Smetonos atstovai Clevelande

Rugpiučio 6 d. Lietuvos fa
šistų atstovai vėl buvo sugrįžę 
į Clevelandą. Musų Čalis buvo 
užmanęs surengti jiems “spy- 
čių” vakarą, kad plačiau paaiš-

vo “sleitą 
nerems.

Bet nieko nelaukdamas, Pil
domąją Tarybą, kaip stovi, už
gynė ir Vakarų Komitetas. Ma
no manymu, dar reikėjo palauk
ti ir neišsišokti, kad vėliau ne- 

svečių I reiketų savo žodžio mainyti.
Kaip atrodo, daug kolonijų vei
kėjų su Komiteto nuompne ne
sutiks. Komitetas aiškino, kad 
visa dabartinė Taryba ‘ visam 
kame kuo geriausiai pasižymė
jo. Su tuo irgi ne visi sutiks. 
Mes galime prirodyti daugelį 
darbų, kurie iietaip jau tinka
mai atliekami, labiausiai cent
ro raštinėje.

* H GERm LINE
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• FREDERICK BROS. FOUR
4 CROWN

• AMBROŠIA LAGER BEER
•EXTRA PALE
• PILSENER
• SELECT i
• EXPORT
• MALT T'ONIC
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giminėms

daug geresnę opiniją apie gim
tinę pas Amerikos lietuvius. 
Nurodydami tiktai j gerąsias pu
ses, jie nieko naudingo nesu
teikė.

J. Dra’sutis yra pažangus žmo
gus ir bendrą gyvenimą gerai 
supranta. Jo nuomone, i 
atilankymas ir jų kalbos nieko, 
gero nesuteikė Amerikos 
viams.

Garmaus turtas
Juozas Garmus, kuris 

liepos 27-28 naktį, s'a'vo 
padalino sekamai: Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune įstei
gė $1,000 stipendijos fondą fi
nansuoti mokslą savo artimiau
siam giminaičiui; Vytauto Didž. 
muziejui Kaune paskyrė $100; 
Prisikėlimo bažnyčiai Kaune — 
$100; Lietuvių Darželiui Cleve
lande — $200; Lietuvių Kamba
riui Pittsburghe — $100, ir 
laikraščiui Dirvai —' $100. Li
kusį turtą padalino tarp savo 
giminių. ' .

Dirva ta proga pastebėjo, kad 
ir kiti lietuviai turėtų pasekti 
tokiu pavyzdžiu ir savo tbrtą 
padalinti kultūringoms įstai
goms. Reiškia, jis ir Dirvą pri-; 
skaito prie kultūringų įstaigų 
ir netiesioginiai pataria, kad ir 
kiti lietuviai jam paliktų po šim
tą ar daugiau. Nėra nuostabu, 
kad p. Garmus priskaitė Dirvą 
prie kultūringos įstaigos, (bet, 
manau, kad mažai kas paseks jo 
planu.

Mirė J. Samsonas
Mirė Jurgis Samsonas, su

laukęs 49 metų amžiaus. Gyve1- 
no po numeriu 1369 East 65th 
Street. Paliko žmona, trys sū
nus ir viena duktė. Laidotu
vėms patarnavo N. Wifkelis.

Prieš kelias dienas taipgi mi
rė Jieva Cegelskienė, sulaukusi 
74 metų amžiaus. Ji Clevelande 
išgyveno 37 metus. Paliko vy
ras,, trys sūnus ir trys dukte
rys. r

SLA rinkimų' Reikalu ;

Netaip seniai laikraščiuos bu-* 
vo tilpęs Dr. Montvido straips
nis SLA Pildomosios Tarybos 
reikalu. Jis pareiškė mintį, kad 
reikia užgirti visą dabartinę 
Pildomąją Tarybą, nestatant 
jokių “sleitų.”

Del tokio jo pareiškimo kilo 
daug diskusijų tarp veikėjų į. 
vairiose kolonijose. Iš daugelio 
buvo girdėti, kad fašistų kandi
datus mums nėra ko užgirti ar 
ba remti, nes jie jau sudarg ’

Buy gloves wlth what 
it savęs

lauriM

listerine
TOOTH PAŠTE

FREDERICK BROS.
INCORPORATED

811 ,WEST 37th STREET Phone—BOULEVARD 2537
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KĄ SAKO FAŠISTAI APIE 
LIETUVĄ

Mirė Jonas Lapenas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Jay Allen, Amerikos laikraščių korespondentas, yra 
įsitikinęs, jog sukilimas Ispanijoje butų pačioje pradžio
je susmukęs, jeigu sukilėliai nebūtų gavę paramos iš 
Vokietijos ir Italijos. Iš viso, sako jis, sukilimas nebū
tų įvykęs, jeigu generolas Franco/ir jo atstovaujamos 
privilegijuotos klasės (dvarininkai, karininkai ir politi
kuoją vyskupai) nebūtų iš Vokietijos ir Italijos susi
laukę pasižadėjimo, kad bus suteikta parama.

Visi korespondentai, kuriems teko būti Ispanijoje, 
gerąi žino, jog gen. Franco iečių ir italų buvo jau 
gavęs 300 lėktuvų pirm nei Sovietų Sąjunga pardavė 
savo pirmąjį lėktuvų vyriausybininkams.

Jei italai ir vokiečiai nebūtų akiplėšiškai įsikišę į 
Ispanijos vidaus reikalus, tai sukilimas, sako Allen, bu
tų susmukęs pačioje pradžioje. Jau trečia sukilimo* sa
vaitė parodė, kad sukilėliai žmonėse neturi jokio prita
rimo: be svetimos paramos jie butų supliuškę.

Jay Allen gyveno Ispanijoje dar prieš sukilimų. To 
krašto reikalai ir gyvenimas jam yra gerai žinomi.

Japonai ir Ramiojo Vandenyno pakraščiai
Alaskos ir Kanados gyventojai, kurie verčiasi žve

jyba Ramiojo (Pacifiko) vandenyno pakraščiuose, yra 
labai susirūpinę savo likimu. Dalykas toks, kad pasta
ruoju laiku į jų žvejybos sritį pradėjo lankytis japony 
žvejų laivai.

Valstybės departamentas iš Alaskos žvejų gavo 
daugybę protestų, kad suvaldyto neprašytus svečius. 
Kanados žvejai taip pat nerimsta.

Ir tai, žinoma, yra visai natūralūs dalykas. Per me
tus laiko alaskiečiai ir kanadiečiai pagauna už $50,000,- 
000 vertės žuvies. Žvejyba verčiasi apie. 27,000 žmonių. 
Palyginti pats žuvavimo sezonas yra visai trumpas, bet 
daug laiko atima prisirengimas. Ir ne tik laiko, bet ir 
pinigų. Vadinasi, tenka daryti investmentas, kuris gali 
būti pelningas arba nepelningas. Viskas pareina nuo to, 
kiek neršėjimo metu galima žuvies pagauti.

Kanados ir Alaskos žvejai yrą taip susitvarkę, jog 
jie griežtai prisilaiko tam tikrų taisyklių, kurios siekia- 
si apsaugoti žvejybų. Būtent, jie apsiriboja, kiek kuriais 
metais galima žuvies pagauti. Jei to nebūtų žiūrima, tai 
per kelis metus žuvies kiekis tiek sumažėtų, jog tūks
tančiai žmonių nebegalėtų žvejyba išsiversti.

Viskas buvo gerai, kol japonų žvejai nepradėjo Ra
miojo vandenyno pakraščius lankyti. Kaip manoma, ja
ponai su jokiomis taisyklėmis nesiskaito. Jiems rupi 
tik vienas dalykas: kiek galima daugiau žuvies pagauti.

Toks japonų lindimas į Amerikos ir Kanados Ra
miojo vandenyno pakraščius kelia žvejuose nerimų. 
Amerikos valdžia kartų tuo reikalu jau buvo pradėjusi 
žygius. Bet japonų laivai pasiskubino pasukti atgal, ir 
nesusipratimas tuo baigėsi. • v

Vienok atrodo, jog visai netolimoje ateityje Ameri
ka ir Kanada turės daug rimtesnių nesusipratimų su 
Japonija dėl žuvavimo teisių Ramiojo vandenyno pa
kraščiuose. , . f

Suomija
Iš visų po karo susikurusių valstybių Suomija, be 

abejonės, yra viena kultūringiausių. Dar 'prieš karų 
suomiai pasižymėjo tuo, kad jų tarpe neraštingų žmo
nių beveik visiškai nebuvo.

Pradžioje ir Suomija turėjo visokių audrų išgyven
ti. Ypačiai yra atmintinas generolo Mannerheimo “bal
tasis teroras”, kuris /vokiečių padedamas išžudė apie 
15,000 socialistų ir komunistų. . t

Tačiau dabar visos tos audros praėjo ir Suomija vi
sai pavyzdingai tvarkosi. Žinomas daiktas, ji turi de
mokratiškų tvarkų, kuri juo tolyn, juo labiau stiprėja.

Yik šiomis dienomis laikraščiai paskelbė, jog viso
je Suomijoje (o Suomija turi 3,800,000 gyventojų) tėra

Prieš kiek laiko Lietuvų ap
lankė Italijos- fašistų žurnalis
tas, kuris, matyti, kelias dienas 
pagyvenęs Kaune parašė du 
straipsnius apie Liętuvų. Tie 
straipsniai buvo išspauzdinti 
“Gazeta dėl Popolo”, fašistų 
oficioze, apie vi'durj pereito mė
nesio. Lietuvos laikraščiai iš 
tų straipsnių paduoda itin “įdo
mių ištraukų”, kurios labai aiš
kiai rodo, kaip fašistai žiuri į 
lietuvius ir iš viso į Lietuvų. 
Tasai fašistų žurnalistas, San
dro Voltą, nesigaili komplimentų 
ir Amerikos lietuviams, štai kų 
jis apie juos sako:

“Kuomet Jungtinėse Vals
tybėse įvyksta neramumai, 
rašo specijalus koresponden
tas Sandro Voltą, kuomėt 
Čikagoj, Filadelfijoj ar Bos
tone iškyla streikai, Ameri
kos spaudos agentūros Iš
siuntinėja laikraščiams foto
grafijas, kuriose matyti po- 
licmenas, pliekiąs su lazda 
darbininkams per galvas. Tie 
didgalviai ir mėlynakiai žmo
nės, panašus savo išraiška į 
apsiblausiusius veršius, ku
rie abuojai sau kenčia polic- 
menų smagius, beveik visa
da yra išeiviai lietuviai. Jie 

' nepajėgia asimiliuotis jiems 
skirtingoj kultūroj, ir vis 
dėlto tie išeiviai Nudaro 
žnngiausių lietuvių tautos da- 
1!.” ' ..' .
l\)kį šlykštų ir kvailų dalykų 

galėjo parašyti tik žmogus, ku
ris iš viso su' jokiais faktais 
nesiskaito ir apie Amerikos iš
eivių gyvenimų neturi jokio su
pratimo. TĮžttbt?vapie lietuvius 
rašęs, jis galėjo, daug įdomes
nių dalykų papasakoti apie sa
vo “išgarsėjusius tautiečius”, 
kurie prohibicijos laikais pasi
žymėjo labiau nei ka's kitas 
kaip aršiausios rųšies gengste- 
riai. Tačiau juk visas fašistiš
kas judėjimas buvo paremtas 
gengsterizmu. O jeigu taip, itai 
fašistų žurnalistui gengstęrįai 
smerkti nedera.

' Apie Lietuvos žmones Sand
ro Voltą tųip byloja:

“Kiti — tik gležna ląašė, 
kuri nuo amžių yra pripra
tusi matyti kilnojant valsty
bių ribas per savo tyriau* 
kius. Nežmoniškai skurdi že
mė, tris metų ketvirčius ap
klota ledo, papratino lietu
vius prie savojo skurdo, už- 
balzamavo primityviškų tų- 
žmonių prigimtį. Jie šian
dien gyvena laikinose medi
nėse būdose, beveik taip, 
kaip senosios arijų giminės.

“Valdantysis luomas yra 
susidaręs iš kelių.tuzinų šei
mų, atvykusių iš kaimo į 
Kauną šių pastarųjų 20 me
tų laikotarpyje. Pažinau ke
lias tokias šeimynas Respub
likos Prezidento tribūnoj, į 

/kurių buvau pakviestas ark
lių lenktynes pasižiūrėti. Ma
no dėmesys linko ypatingai 
į ponių elgesį, nes aš kaip 
tik sėdėjau jų tarpe. Kukli 
provincijos nuotaika, taip, 
kaip bet kokioj eilinėj kaimo 
iškilmėj, kai dalyvauja vais
tininko, gydytojo ir vals
čiaus sekretoriaus žmonos... 
Jų tarpe buvo matyti ir Tke- 
lįos diplomatų žmonos, *iš ku
rių lietuvės ponios kaip ga- 

< lėdamos stengėsi nukopijuoti 
manieras ir natūralią elegan
cijų. Buvo matyti keistų 
šiaudinių skrybėlaičių, pa-

įvairių spalvų kaspinai, besi- 
draikų ant paskutinės mados 
suknelių, ir skurdus naminių • 
lapių ‘kailiai, kurie, matyt, 
buvo kelis sykius dažyti ir , 
perdažyti, kad išrodytų bran
gus šiaurės kaileliai.”
Aišku, kad tam fašistų paka

likui 'Lietuva' nėra žinoma. Tik 
paskutinįs neišmanėlis gali sa
kyti, kad Lietuvos žemė (tris 
pietų ketvirčius yra ledo apklo
ta. Tokios pat vertės yra ir jo 
kiti pasakojimai. Tačiau jo 
straipsnių; įdomiausia vieta yra 
šiojti ,

“Šitoks yra 20 metų Lietu
vos, nepriklausomybės balan- 

, sas, kuriuo, antra vertus, do- 
misi tik keli tūkstančiai as
menų, nes didgalvių ir į ap- 
siblausiusius veršius panašių 

. žmonių didžioji masė yra 
amžinai abejinga ir indife
rentiška visomis tomis laiki
nomis sienomis. Tačiau Kau
ne keli tuzinai užsispyrėlių 
deda milžiniškas pastangas 
pasiekti tautinių Lietuvos 
idealų vitšunę; atsispirti ke
lias dienas prieš užpuoliko 
įsiveržimų ^daugių daugiausia 
dvylika, jei gerai seksis.” 
Vadinasi, Sandro Voltą tie

siog sako, kad lietuviai —: tie 
“apsiblausę veršiai” -— visai 
nepaiso nepriklausomybės. Lie
tuvos nepriklausomybe rūpinti 
tik “keliems tuzinams užsispy
rėliu”, kurie dedu milžiniškas 
pastangas, kad galėtų kelias 
dienas atsispirti prieš užpuoli
ko įsiveržimų.

Tai taipJkalba apie Lietuvų 
fašistų oficiozo v bendradarbis. 
Kaip žinių, Italijoje laisvos 
spaudoj nėrą. Ten visi laikraš
čiai yra valdžios kontroliuoja
mi. O tai jpeiškia, kad apie Lie
tuvos nepriklausomybę pana
šiai mano.'ir italų valdžia!

Tokiu / buclu, j ei, pavyzdžiui, 
Vokietijos naciaį pultų Lietuvų, 
tai Italiją pro pirštus žiūrėtų 
ir sakytų, jog nėra jokios pras
mės kelis Tuzinus užsispyrėlių- 
užtarti, jeiį “didgalviai ir į ap
siblaus! u sius veršius panašus 
lietuviai” yra indiferentiški sa
vo krašto nepriklausomybes at
žvilgiu! ' - ■; . , " '

Tai štai kokie Lietuvos drau
gai yra italų fašistai. Būtent, 
tie fašistai,, kurių idėjomis tau
tininkai labai susižavėjo. Prieš 
kiek laiko jie net teikėsi Mus- 
solinio parašyta knygpala'ikį iš
leisti. Vadinasi, skaitykite jau
nuoliai ir mokykitės, kaip rei
kia kraštų tinkamai tvarkyti.

Bet koki skaudi ironija': iš 
žmonių, kuriuos jie visai atvi
rai garbino ir pamėgdžiojo, jie 
susilaukė tikrai skaudaus smū
gio!

Šiaip į Voltos ambrijimus ga
lima tik tiek pasakyti: iš fa
šistų pakaliko nieko protinges- 
nio ir negalima tikėtis.

Liepos 14 dienų mirė Jonas 
Lapenas. Tai yra tasai pats J. 
Lapenas, kuris paskutiniu kar
tu savo bylomis Lietuvoje ir už
sienyje išgarsėjo, ir apie kurį 
jūsų spaudoje taip pat nemaža 
buvo rašyta.

J. Lapenas gimė 1891 metais 
neturtingoje šeimoje. Vos pra
džios mokyklos mokslus išėjęs, 
jau turėjo savarankiai uždar
biauti. Jis savo karjerų pradė
jo smulkiuose kaimo koopera
tyvuose ir iki didžiajam karui 
pasibaigsiant buvo tų kaimo 
prekybos įstaigėlių eiliniu tar
nautoju, jokiais dideliais gabu
mais nepasižymėjęs. *

Kaip Lapenas karjerą 
padarė

Lietuvos valstybei besiku- 
riant, J. Lapenas-jau patenka į 
didesnių kooperatyvų vadovybę 
ir čia' parodo sumanaus admi
nistratoriaus gabumus. J. La
penas visą laikų pritarė tauti
ninkų srovei, kuriai vadovavo 
dabartinis Lietuvos prezidentas 
A. Smetona'.

Anais laikais, kuomet tauti
ninkai visai Lietuvoje buvo pa
krikę ir renkant seimus jokio 
pasitikėjimo žmonėse neturėda
mi. visai skursti pradėjo, J. La
penas, ~ budamAs ūkiškų organi- 
zacijų priešakyje, visuomet kaip 
mokėjo ir galėjo tautininkus pa
rėmė ir daug kuo jiems padėjo, 
žinoma, jis'juos šelpė materia
liškai, nes kitokios paramos, 
kaipo mažamokslis, ir teikti ne
galėjo.

Tautininkams įsigalėjus, su
prantama, tų pačių tautininkų 
J. Lapenas visame buvo remia
mas ir protęguojamas. Visuo
meniniai ūkiškos organizacijos 
nebūdamos/ savistovios ir visuo
met būdamos reikalingos vy
riausybės paramos ir jos pa- 
rabgų J. Lapėno taip pat laikė
si kaip kokio išganymo ir vėik 
visos jos rinkoj į į savo valdo
mus organus. Tokiu budu veik 
visų visuomeniniai stambių u- 
kiškų organizacijų, šiuo atsiti
kimu daugelio kooperatyvų, J. 
Lapenas atsidūrė priešakyje ir 
jų veiklai dalinai vadovavo.

Lapėno smukimas
Tautininkai taip pat J. Lape

nų vienu tarpu buvo išsirinkę 
pirmininku. Tuomet J. Lapenas

Nesveikas reiškinys
KAUNAS,, — Kauko g. ba

seine savivaldybė leidžia mau
dytis vaikams. Dabar vaikai 
kasdien ten ir maudos. Vakar 
į'baseinų atėjo maudytis keli 
žydų Vaikai, kurių lietuvių vai
kai neįsileido. Vėliau žydų vai
kai atėję susiorganizavę ir mė
ginę jėga sau teisę maudytis 
iškovoti, bet lietuvių vaikai 
taip pat gavo “pastiprinimų” 
ir žydų vaikų puolimų atlaikė. 
Pasibaigus vaikų ' “susirėmi
mui”, susibarė, o paskui ėmė 
ir muštis “rezerve” buvę vai
kų tėvai. Ir po “susirėmimo” 
žydų vaikų lietuvių vaikai į 

puoštų dirbtinėmis gėlėmis, baseinų maudytis neįsileidžia.

tik 3,200 bedarbių. Tokiu rekordu tik viena kita valsty
bė tegalėtų pasigirti. J j

Be to, reikia dar priminti, jog Suomija yra vienin
telė valstybė, kuri reguliariškai Jungtinėms Valstijoms 
savo skolą moka. _

■■

tapo veik visagaliu žmogumi. ’ 
Nuo jo valios priklausė net kai 
kurių ministerių likimas.

J. Lapenas buvo veiklus žmo
gus, didelėmis teorijomis jisai 
nesivaikė ir visuomet buvo pil
nas visokių sumanymų. Prasi
dėjus Lietuvoje visokiems- ūkiš
kiems negalavimams, J. Lape
nas mėgino ieškoti paramos 
platesniuose bent ūkiško gyve
nimo sluogsniuose. Čia jis susi
dūrė su pačia konservatyviš- 
kia'usių tautininkų dalimi, ku
rie nemėgo ir nemėgsta bet ko
kių naujenybių. Čia jo prasidė
jo su savaisiais visokie konflik
tai ir nesusipratimai. Patys tau
tininkai jau pradėjo J. Lapėno 
vengti.

Tuo pačiu metu prasidėjo iš 
viso dėl J. Lapėno veiklos viso
kie gandai. Mat, .J. Lapėno tur
tas vis augo ir didėjo. Jis Kau
ne pasistatė milžiniškus namus, 
pirko dvarų, įsigijo daug kitų 
prabangos dalykų, kas visiems 
pradėjo labai kristi į akį. Nors 
J. Lapenas ir šiaip tiesioginiu 
keliu turėjo gerus uždarbius, 
iš visų ūkiškų organizacijų jis 
per metus paimdavo iki 60,000 
litų. Gandai plito. Tie gandai 
pasiekė ir pačio J. Lapėno au
sis. Jis mėgino apsiginti ir no
rėjo visus,, apie jį gandus sklei
džiančius, patraukti atsakomy
bėn. Tuo reikalu jisai kreipėsi 
į slaptųjų policijų, kad ji su
sektų, kas tuos gandus leidžia, 
bet... paaiškėjo, kad tie gandai 
daugiau šių eina iš pačių (tauti
ninkų centro...

Smūgis nuo savųjų
Tuomet J. Lapenas liovėsi 

kaltininkų ieškojęs ir mėgino 
savųjų tarpe susiprasti, bet jau 
bUVo vėlu... Tiek visokių gandų 
apie J, Lapena Lietuvoje papli
to, kad tautininkai rado busiu 
geriau visų reikalų perduoti pro- 
kūraturai.. Ir prasidėjo ilgi 
kruopštus tardymai...

Specialiai net buvo išleistas 
įstatymas, kuriuo buvo numaty
tos sustiprintos bausmės už tar
nybinius prasižengimus ūkiško
je tarnyboje, šitas įstatymas 
taip ir įgijo juristų tarpe J. La
pėno vardų. .

Teismo sprendimas
. v

Gandai, prasidėjus tardymui, 
dar labiau sustiprėjo, dar dau-

grali visokių dalykų apie J. La
pėno veiklų pradėta labai pla
čiai kalbėti. Byla atsidūrė, kaip 
žinote, apygardos teisme. Apy
gardos teismas J. Lapenų ir ki
tus jo bendrininkus skaudžiai 
nubaudė. Priteisė dešimts me
tų kalėti’ ir veik vienų milijonų 
litų nuostolių sumokėti.

Tasai teismo sprendimas taip 
pat daugybę gandų sukėlė. Vie
ni net tautininkų dalis, smar
kiai įtarinėjo busiu teismas ta
me sprendime buvęs labai šališ
kas ir net ta sprendimų padarė 
teisingumo ministerio diktuoja
mas. Mat, teisingumo ministe- 
ris savo laiku daugiausia dėl J. 
Lapėno turėjo iš ministerių pa
sitraukti ir tik vėliau jisai, tai 
yra šilingas, vėl buvo teisingu
mo ministerių ’ paskirtas, žo
džiu, dėl šito teismo sprendime 
net patys tautininkai tarp sa
vęs pusėtinai susiginčijo ir su
sipyko.

Byla nebuvo baigta
Byia atsidūrusi alikštesniajm 

teisme susilaukė visai priešingi 
sprendimo — J. Lapenų visiška 
isceisino. Po šiokio Apeliacijo; 
Kūmų sprendimo vėl iš nauji 
puto visokie gandai ir byla bu 
vo pavesta spręsti aukščiausian 
teismui, būtent, tribunolui. Lie 
tuvos valstybės tribunolas, ka 
kuriais formaliais ir esminiai 
klausimais Apeliacijos Rum 
sprendimų panaikino ir paved 
iš, naujo bylų nagrinėti.

Ir štai J. Lapenas jau nesu 
laukęs galutino savo byloj 
sprendimo širdies 
mirė...

Laukti, kad šiose 
apystovose, kuomet 
rus santykiai yra’ susinarplioji 
bešališko byloje sprendimo y r 
labai sunku. Tik gerokai laiki 
praslinkus, tik visokiems mom 
poliams dingus bešali istorija 
čia galės tarti' savo žodį.

Dabar tik viena galima past 
kytivkad tautininkams varu įx 
litiniame gyvenime įsiga'lėju 
jie neturėjo visai tiek ukiškan 
tiek politiškam gyvenimui pt 
ruoštų žmonių ir sučiupę h 
nors gudresnio, apsukresni' 
krovė ant jo pečių viskų, kų ti 
gali dėti, šie žmonės pamažu 
visuomeninės kontroles atsipa 
laidojo ir savo visa'keriopoj 
veikloje pradėjo elgtis kaip tii 
kami.

Labai galimas daiktas, ka 
tų pernelyg apkrautų žmonii 
tarpe, kaipo retenybė, atsirai 
da vienas kitas sąžininga 
žmogus. Bet plačioji visuomem 
negalėdama jų veiklos kontro 
liuoti, neturėdama progos įsit 
kinti jų sųžiningumu, praded 
nerimauti ir kartais įkaršči 
pagauta meta vienų kitų pikt 
žodį ir visame pradeda į tari n et 

Kuomet veikia' cenzūra ir n< 
ra laisvesnio politinio gyveni 
mo, kuomet įsigali ,visame vi 
suomeniame ir ūkiškame gyve 
nime visokie monopoliai ir vi< 
niems teikiamos lengvatos, o k: 
ti laikomi tik posūniais ir kaip 
tokie tik kenčiami, tai gandam 
plisti geresnės dirvos nereikia.

Labai galimas daiktas, ka 
tuomet tikrai sųžiningi vyre 
turi kristi tų gandų auka.

(Bus daugiau)

liga staig

gyvenime 
taip įva

Tamsus žmones
ALYTUS. — Liepos 1 d. Žit 

kų kaimo laukuose apiė 3— 
klm. nuo miesto buvo suras 
tas nusižudęs pėstininkų pu 
ko kareivis Juozas Kedys. Kc 
dys iš pulko buvo išėjęs pa 
savo motinų pasisvečiuoti i 

savo mylimų panelę 
nežinomų priežasčl 

Giminės jį norėj 
palaidoti savo kaim 
tačiau atsirado 3 as

VYDŪNAS, vienas iš žymiausių šių dienų lietuvių rašy
tojų ir filosofų.

pamatyti 
bet dėl 
nusižudė, 
tinkamai 
kapuose,
menys, kurie buvo atsistoję si 
lazdomis prie kapų vartų i 
nenorėjo numirėlio įsileisti 

, Vargais negalais per kitus var 
} tirs pavyko numirėlį įnešti i 
palaidoti, kur yra laidojami ne 
krikštyti. Fanatiškų ir nekul 
turingų žmonių dar daug “šven 
toje Lietuvoje”.
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Rhubarb ir Pineapple 
Konservai

7 svarai rhubarb
2 nedideli pineapple
2% sv. cukraus
Smulkiai supiaustykit rhubarb ir 

pineapple į smulkius šmotukus.
Pridėkit cukrų ir virkit ant mažos 

ugnies; nuolat maišykit. Kai gerai 
suvirs ir sutirštės, supilkit J steri
lizuotus stiklus, tampriai užsukit ir 
padėkit j sausą vietą.

Prisiuntė Bobutė.
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Veda Dora Vilkienė

Ketvirtadienis, rugp. 12, ’37 NAUJIENOS, Chicago, UI
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Jautrioji 
Žibutė

žibutė, visų mylimoji, stovė
dama rimtai, j senesnę veikėjų 
kalbėjo:

“Aš einu iš lietuvių (tarpo. Aš 
jiems per daugelį metų tarna
vau, o dabar jie mane panieki
na, apkalba be reikalo; aš ne
galiu to pakęsti, man neria rei
kalo neapšviestų, bemokslių 
zaunų klausyti; manęs laukia 
laimė, atsižymėjimas tarpe sve
timtaučių, kuomet jiems tiek 
padirbėsiu, kaip lietuviams, tai 
jie mokės įvertinti! mano dar
bų.”

Senesnioji moteris, išklausius 
žibutės ilgo pasiguodimo, švel
niai jai kalbėjo, laikydama jos 
lankų.

“Žibute, tavo motina buvo lie
tuvių veikėja. Tu ir tavo talen
tas mums reikalingi. Tau seka
si vykinti apšvietą tarpe musų.

“Tūli išgamos puldo tau dva
sių, kad mestum vadovavus, 
žibute, dar įtik pradedi veikti, 
o jau rankas nuleidi, dar 
pradeda tave persekioti, o 
meti darbų.

“Jeigu dirbsi toliau, dar
biau tave persekios. Juk tai y- 
ra veikėjo dalis. Jie apkalba ne 
dėl to, kad manytų, jog blogą 
padarei, jie kalba iš pavydo, 
kad atitraukus nuo veikimo. Ne- 
liauk veikusi.”

Žibutė apsiašarojo ir prižadė
jo apgalvoti. Dar keletą kartų 
pasirodė viešame vriikime; beit 

•' •’ jau širdies darbe rtebttVo.1
Susipažino su svetimtaučiu, 

nuėjo į bažnyčią, apsivedė ir at
sisveikino su lietuviais ir laisve.

Taip netenkame daugybes 
nepribrendusių veikėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitienė.

tik
jau

la-

Bambatierius arba prūsokus 
lengviausia 
su boraksu. 
rakso ir jie 
pakenčia jo

galima išnaikinti
Pabarstykit bo- 

išnyks, nes jie ne- 
kvapo.

Nelaikykit jokių prezcrvų, 
konfitūrų, virtų uogų aukštai 
ant lentynos. Kuo aukščiau* 
tuo oras kambariuose šiltes
nis ir konfitūrai susicukruos.

.............iinbiĮiiiiuuiih

Mes Ir Musų Vaikai Į 

......................................................................................................*i.iiiii......... .......................................... ...........................................................

Jau gan seniai su Jumis, 
brangus “Naujienų” skaityto
jai ir Moterų Skyriaus darbuo
tojos — kalbėjaus. O tikėkit 
man, kad perskaičius kiekvienų 
Mot. Skyriaus laidų, randu daug 
apie kų prabilti. Pirmiausia, no
ras verste verčia išreikšti padė
ką visom bendradarbėm, kurios 
tikrai užsipelnija daugiau, ne
gu padėkos, patįekdamos gražių 
ir vertingų straipsnių Moterų 
Skyriuje. »

Neseniai ponia Ona Kubilie
nė pateikė keletą pavardžių žy
mių lietuvių motetų, visuomenės 
darbuotojų, nuo kurių ji pati 

nei 
lai
tas

nei Įtiek neatsilieka ir a'š 
kiek nesistebėčiau, jeigu ji 
mėtų laurus, nes kas sėja, 
ir piauna.

Iš tiesų, ponia O. Kubilienė 
pateikė mums iš eilės1 net kele
tą gražių rašinių. Čia noriu pri
siminti apie du iš jos rašinių, 
būtent: “Mandagumas” ir “Ko
dėl Mes turime gerbti tėvelius.” 
Tie abu straipsniai buvo pilni 
teisingų minčių ir lai bus man 
leista pridurti keletą žodžių iš 
mano patyrimo.

Mandagumas, dėkingumas, 
pagarba ir įvertinimas, buvo 
jau gvildenami ponios O, Kubi
lienės straipsniuose ir aš 
tik noriu priminti, kad tie sen
timentai, tai kaip dr broliai, ku
rie viens be kito negali egzis
tuoti. Daleiskim, mes gerbiam 
kurį asmenį, bet pirm negu 
mes pradėjom gerbti, mes turė
jom jį įvertinti. Tas pats ir su 
dėkingumu; jeigu n^es mokame 
būti dėkingi, reiškia mes įverti
name.

šie, sentimentai turi būti auk
lėjami — skiepinami vaikuose 
iš pat mažens. Paimkim, papras- 
čiausį žodį — ačiū. Kiek vaikų 
privaroma prie ašarų, kai jie 
kur nors svečiuos neišdrįsta pa
sakyti ačiū. O to lengvai galima 
išvengti, jeigu tik motina sU 
pat kūdikio kalbos pradžia pra
tins jį pasakyti ačiū už. kiekvie-

Rašo Dr. Aldona Shupaitč

nų suteiktą daigtų arba valgį 
užbaigus. Yaikas taip pripras* 
kad jam niekuomet, net syetur 
išėjus, nereikės priminti! z

Taipgi reikia pratinti vaikus 
prie įvertinimo. Yra žmonių, 
kurie mano, kad vaikas nepriva
lo nuolatos už kiekvienų daik
tą tėvams dėkoti arba’ turėti 
minty, kad jis turi būti dėkin
gas. Girdi, juk savas, ką čia 
nuolat pridėkuos.

Tai yra labai klaidinga min
tis. Jeigu vaikas nepripras ir 
nemokės būti dėkingu namuose 
— jis nebtis dėkingu ir svetur. 
Mes ne kartą pasididžiuojame, 
keno nors mandagumu, nes iš
tikiu jų nieks žmagaus taip ne
dabina, kaip jo gražus elgesys. 
O gražiam elgesy kaip tik ir yra 
privalomi: įvertinimas, dėkin
gumas ir pagarba; šie trys sen
timentai ir sudaro vienetų, kurį 
mes vadiname mandagumu.

Prie progos noriu papasakoti 
vieną įvykį mano šeimynoj ė. .* ’ -I

Vieną šeštadienį ėmiausi va
lymo savo bute. Darbų pasidali
nome mudu su mano mažiau- 
siuoju 12 metų sunumi. Bedir
bant, mano sūnūs ir sako: “ži
nai, mamyte, aš nekartą pagal
voju, kad mums pasitaikė labai 
geri tėvai.” Iš karto pamaniau, 
kad nesupratau, ką jis pasakė, 
bet jis pakartojo Vėl taip pat ir 
dar pridūrė: “Mėš| turime dide
lį butą, visi savo miegamus 
kambarius, o juk yra žmonių, 
kurie tik vieną kambarį turi ir 
visi kartu viename kambaryje 
miega!” /

Besiklausydama jo kalbos, 
sunkiai išsilaikiau nenusijuoku
si, ypač dėl to, kad ne vaikai 
tėvams pasitaikė, bet tėvai vai
kams. Bet rimtai su juo pasi
kalbėjau, papasakojau, kad tė
vai visuomet stengiasi vaikams 
gero padaryti, o kuomet dar ir 
vaikučiai pagelbsti namuose ap- 
siruošiti, tai ir susidaro gyveni
mas daug geresnis ir malones
nis. Savo širdy jaučiau pasiten
kinimų, kad visgi ilgametės pa
stangos įskiepinti vaikuose į- 
vertinimų, nenuėjo niekais. Be
liko palinkėti, kad užaugę ir 
svetur išėję! mokėtų ii* kitus į- 
vertinti ir būti dėkingais.

—Viena iš Musų.

Gavo .4 
Paaukštinimą

’ P-nia Ulyssa Pakštienė, vais
tininko ir Baltic Import Com- 
pany vedėjo, Juliaus P. Rakš- 
čio žmona* kuri vakar buvo pa
skirta visų . Chicagos miesto 
teismų- soical Service departa
mento perdėtine — supervisor.' 
Ji paskyrimų laimėjo kvotimų 
keliu* parašydama planą to de
partamento perorganizavimui ‘ ir 
tiksliam Vedimui. Kvotimų raš
tus .teisė universitetų profeso
rių ir socialio darbo žinovų ko
misija. /• /

Iki šiol p-nia Jakštienė tarna
vo už socialų darbuotoją miesto 
teisnlo namų santykių (domes- 
tic relations) skyriuje.
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Rašo Mariame

Veido Oda

nesu-

pasi-
Mirš

(Tęsinys)
Blogas yra paprotis kandžio

ti liežuvį. Toks kandžiojimas 
gali iššaukti vėžį, o vėžiui pa
sirodžius reikia skubiai operuo
ti. Anksti operuojant pavojaus 
išvengiama ir liga kalbos 
darko.

Skilvio ir žarnų vėžys 
žymi dideliu mirtingumu,
ta trečdalis sergančių. (Mirčių 
nuošimtis tarp vyrų. truputį di
desnis.)

Kadangi šitie organai nėra 
matomi, tai yra sunku atspėti) 
kada liga’ pasirodo ir kol ligo
nis paeina pas gydytojų — pa
prastai yra per vėlu. Jei vėžys 
tik ką prasidėjęs, tai skausmo 
nėra ir ligonis nieko ypatingo 
nejaučia. Bet reikia žinoti, kad 
asmuo, kuriam, tarp 40 — 60 
metų amžiaus, staigiai sugen
da' pilvas, t. y., jeigu nėra no
ro valgyti, atsirūgsta, viduriai 
pasidaro išpusti, privalo tuojau 
susirūpinti ir bandyti patirti 
apsireiškimo priežastį. Toji 
prieža'stis — gali būti vėžys!

Toks ligonis gali nustoti nuo 
20 iki 30 svarų svorio į trum
pų laikų. Turėtų užtekti vien to

reiškinio, kad pagalvoti ar kar
tais neprasideda vėžys. Vidur
amžy greitas svorio nukritimas 
yra labai įtartinas.

Skilvio ir žarnų vėžys yra iš
gydomas chirurginiu keliu* jei 
anksti pradedama gydytis. Nu
statyti skilvio ar žarnų vėžio 
diagnozą yra labai šanku ligos 
pradžioje, o ligoniai paprastai 
kreipiasi pas gydytojų gana vė
lai, kada gydymas negelbsti. O- 
peracija yra vienintelis pagal- / 
bos būdas.

Mes paprastai skilv| nešvel
niai naudojame: jis perpildo- 
mas karštu ir šaltu maistu, 
skubiai ryjama? Ryjam sūdy
tus, pipiruotus, aštrius gardu
mynus. Kai piktybinis navikas 
pasirodo po krutinę ir jau gali
ma jį apčiuopti, tai tas reiškia, 
kad jau pervėlu tokihm ligo
niui ką ir bedaryti, čih, kaip ir 

‘kitur — ilgas, nuolatinis erzi
nimas skilvio, žarnų siendlių y- 
ra svarbios priežastys vėžio li
gos. Netinkamas valgis, gėrimas 
alkoholio ir chroniškos 
slogos daugiausiai ir 
skilvio švelnias sieneles.

(Bus daugiau)

Atitaisymas
PrųeitoS savaites Mot., Sky

riais laidoje įsiskverbė jklaidA. 
Vieloj —: Dr.^Jono žmona Ag
nieška — turėjo būti — Dzū
kų Jono Agnieška, j

Klaidos Atitaisymas
Praėjusį ketvirtadienį šiame 

Skyriuje buvo patašyta '“NE
MIEGOKIT DAUGIAU kaip 2 
valandas.” Turėjo būt 8 valan
das. Pasitikim, kad nei viena 
musų grožio skyriaus skaityto
ja nenukentėjo dėl’ Šios klaidos, 
bet visos saldžiai sau miegojo 
nedaugiau, kaip 8 valandas.

Jei pąsidaryš ugnis nuo 
kerOsino,, tai neliekit vandens 
ant Ugnies, nes labiau išpla- 
tinsit liepsnų. Purvai, smiltys 
arija miltai greičiausia užge- 
sys. Galit taipgi' užmesti stal
tiesę bei kaurų.

skilvio 
erzina

Miltus užlaikysit geram sto- 
vyj, jei padėsit juos sausoj 
vietoj ir 
kad oras prieitų. Kitaip miltai 
pradės pelėti.

lengvame maišelyje,

Vaikas ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAITĖ
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Valkas ir tėvo meilė jSai neral teisybės toj nuomonėj.
Darbų darže. Ateina katė pa-, 

gelbėti man išrauti Žoles. Pasi
trina į mane ir atsigula šalia 
manęs* žiūrėdama man tiesiai į 
akis* lyg prašydama paglamonė
ti. Jeigu dar nekreipiu atydos 
į jos prašymų, tai ji lenda tuoj 
po mano rankų* taip kad turiu 
sustoti darbų ir ją užganėdin
ti-

štai ir šuo mUs pamato. Jis 
nuveja katę. Tą padaręs, atbė
ga' pas mane ir mane trukdo. 
Jo elgęsis yra toks, kad, jeigu 
galėtų kalbėti, tai gal būt, sa
kytų: * •

“Žaisk su manim dabar. Pa
kasyk if mahe Už ausies ir po 
smakru. Paglostyk ir manė bis- 
kutj, o aš’ tau pagelbėsiu iš
rauti varputę.”

Mat, katė ir šuo pageidauja', 
kad jų savininkė parodytų 
jiems meilės. O vaikai pagei
dauja, kad tėvai rodytų meilę.

Vaikas prisiartina prie tėvo 
jam parodyti, kad jis turi kokį 
nors jam įdomų dalyką, arba 
tik taip prisiglausti prie jo. Daž
nai tėvas, nepamąstęs, nuvaro 
vaikų šalin. .■ ?

“Eik sau! Neturi ko veikti, 
neturi kur dingti?” — surinka 
tėvas ir dar Su ranka užsimo
ja.

Tėvas visai nežino, kaip jis 
su tais žodžiais užgauna vaikų. 
Vaikas pradeda bijoti tėvo ir 
ant galo jo nekęsti. Kaip jis ta
da gali tėvų gerbti ir mylėti, 
jeigu jis jo bijo ir nepažįsta jį 
kaipo žmogų ?

Jeigu tėvas pasigeria, yra ne
švarus kalboje ir mintyse, arba 
pats nešvarus ir apsileidęs, ir 
neprisilaiko paprasto mandagu
mo, 'bet visgi skaito save šei
mos galva ir skaito vaikui prie
derme jį gerbti* tai ar jis gali 
tikėtis, kad vaikas jį gerbs?

Tėvas turėtų šitą klausimų 
apie savo elgesį su vaikais 
stropiai apmąstyti, nes nepa
stovios aplinkybes ir liūdnas 
padėjimas namie padaro labai 
blogų ir pavojingų įtaką į vab 
ko būdą. Jis lieka perdaug 
jautrus , ir nenormališkas jaus
muose.

Toks vaikas įpuola į bėrių. 
Neseniai laikraščiuose buvo ra
šyta, kaip jaunas vaikinas1* ge
ras studehtas aukštesnioje mo
kykloje, išžagino jaunų mergai
tę ir persmeigė ją ledo badyk-

kad vyras, kuris parodo meilę 
savo šeimai, yra silpnas ir ne 
šaunus* kad jis ne vyriškai el
giasi. -

Jeigu jėvas bus vertas vaiko 
gerbimo, tai vaikas jį gerbs. O 
tėvas džaiugsis, jeigu per jo 
mandagų elgimasį vaikas turės 
normalį ir sveikų gyvenimų ir 
pažiūrų. *

Moterų Skyriaus 
Madų Ir Rankdar 
biųParoda

BesigrožėjaPt rankdarbių pa
vyzdžiais Naujienose, pamaniau 
sau, kad lietuves turbut pavel
dėjo iš savo pro-senučių pamė
gimų prie įvairių rankdarbių. 
Net dar gilioj senovėj garsios 
buvo Lietuvoje plonutes dro
bės, kuriomis vilkėjo vaidelytės 
ir marginiai briuves moterų pui
kiai suderintų spalvų. Dabarti
niu laiku, šioj šaly ratelis ir 
staklės nepritaikomos, ir mes 
savo gabumams suradome pla
čių dirvų įvairiems mezginiams 
ir siuviniuose. Iš tiesų, musų 
lietuvės moterys turi pasidariu
sios įvairių įvairiausių įdomių 
ir gražių rankdarbių.

Todėl ar ne butų įdomu, kad 
“Moterų Skyrius” duotų pro
gų pasigirti jau padarytais sa
vo darbeliais? Taipgi pasigrožė
ti kitų ir pasimokinti naujų, 
rankdarbių, surengdamas paro-

Toje parodoje moterys galėtų 
pademonstruoti savo išsiūtas 
arba numegstas sukifeles, pirš
tinaites, ir t.t. Butų gera pro- 
ga parodyti ne tik savo gabu
mus darbeliuose, bet ir skonį 
apsirengime ir parodyt) kad su
prantame ir įvertiname patari
mus musų simpatingos Pary
žietės, kurixnuolat rašo Moterų 
Skyriuje. —O. V.

Nesakykim, kad mes jau per 
senos ir niekas nepagelbės. ,

Kiekviena moteris gali atro
dyti daug jaunesnė, jei ne pa
tingės skirti valandėlę savo 
išvaizdai.

Veidą reikia užlaikyti šva
riai. Veidui vartokit gerą mui
lą, kaip tai1 “Palmolive” bei pa
našiai, nes paprastas muilas y^ 
ra per stiprus švelniai veido 
odai. j

Valant veidų patartina Varto
ti “CleansTng cream,” nušluos- 
tant švelniu “Cleansing Tisst^” 
arba, ekonomijos atžvilgiu* pa
sigaminti skepetaites. iš senos 
švelnios drobės. .' ■ ' .

Veidą švariai nuvalius, ,ant 
nakties reikai pritepti “Tissue” 
arba “Turtle bil cream,” ku
riuos galite įsigyti savo pasiti
kimoj “grožio įstaigoj,” nes mi
nimi kremai yra labai maistin
gi ir ptašalina raukšles.. Taipgi 
pritepkit po akimis, už ausų ir 
nepamirškit* kaklo.

Niekuomet nenueikite nakti
niam poilsiui nenuvalius nuo 
veido pudrą bei ružų, norš ir la
bai būtumėt nUvargušios, nes 
tai labai kenkia odai.

Veido odą teikia valyti kiek
vienų vakarą, jei norime turė
ti gerų veido išvaizdų. ,Sųulė, 
vėjas bei šaltas oras ir vartoji
mas pudros džiovina odų. » 

(Bus dauigau) į
Teodora Stulpinaitė. katę, atsimena, kad reikia pa-

2957 W. Jackson Blvd. glostyti ir pačią ir vaikus. Vi-

Tyrinėjimas jo gyvenimo pa
rodė, tarp kitų dalykų, kad jo 
hamihės gyvenimo sąlygos bu
vo liūdnos, nepastovios ir kad 
jis nekentė savo tėvo, šitas 
(atsitikimas yra’ tik Vienas žiaud
rių pavyzdžių, kurie gali atsi
tikti, jeigu santykiai tarp tėvo 
ir vaiko, ir tąrp vaiko ir jo ap
linkumos yra' nenormalus.

žinoma, vaiko nerviškas bun
das ir jo sveikata apribos 
kįek jis galės kęsti ir kaip ap
linkybės Veiks į jį ir kokių į- 
tekmę padarys draugiškas gy
venimas.

Taipgi yra nuodugniai patir
ta* kad tėvas ir vaikas turi tar
pusavy gyventi mandagiai. Man
dagus elgesys priklauso ne tik 
turtingiems žmonėms ar po
nams, bet ir darbininkams ir. 
neturtingiems žmonėms, kurių 
aplinkybės yra sunkios ir nelai
mingos.

Kiekvienas
da'uja meilės. Tegul, tad, ir tė
vas, kai jis glosto savo šunį ar

gyvunas pagei

Skanus Vasarai
Gėrimas

2
2
2
4

šaukštukai arbatos
puodukai karšto vandens 
puodukai grape juice 
Šaukštai cukraus

Sunka iš vienos citrinos.
Įdėkit arbatą į karštą vandeni, už- 

dehgkit, tegul pastovi 15 minučių. 
Perkoškit, pridėkit cukrų, citrinos 
sunką ir grape juice. Padėkit j le- 
daunę tegul gerai atšala. Supilkit i 
stiklus, pridėkit šmotuką lėdo ir pa
duokit stalan.

šaltas Kakao
1 kvorta pieno
4 šaukštai kakao
1 Šaukštukas vanllijos esencijos
% puoduko cukraus
% puoduko karšto vandens
Ištarpykit kakao karštame vande- 

it,-Su- 
lliją 

pieną, gerai išmaišVkit ir gerkit.

KRUOPŲ SRIUBA
2 karvės uodegos
% puoduko kruopų
Morkų, selerų, svogūnų, 5 pipirai.
Užkaiskit sukapotas uodegas šal

tam vandeny, tegul paverda. Kai 
užvirs, nuimkit putas, sudekit kruo
pas ir virkit % valandos. Paskui 
sudekit daržoves ir pipirus. Virkit 
ant mažos ugnies 3 valandas. Mėsą 
paduokit skyrium su kokiu nors aš
triu dažalu arba pomidorais.

ny. Pridėkit cukrų. Išmaišyki 
pilkit j bliudą. Prinilkit vaTn

ŠEIMININKĖMS

Šią savaitę pigiai nusipirksi-' 
te visokios prirengtos mėscįpir 
dešrų. Yra didelis pasirinkimas 
dešrų, kurios kaip tik tinka val
gyti šiltam orui atėjus.

Be to, gausit nebrangiai nu
sipirkti avienos nuo krutinės ir 
petuko. Taipgi “rih, chops.”

SVEČIAMS PRIIMTI ŽIURSTELIS k •

ivMŽ.VAlVA'v.w.w.v

HO&TESS APRON PATTERN 1536 '
No. 1536 — Elegantiškas ir gražus sveČiatns priimti, žiur

stelis. žiurstelį pasisiukit iš batisto ir išsiuvinėkit margais ar
ba baltais siūlais.

NAUJIENOS NEEDLECRAJFT DEPT 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III,

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

£3

Vardas

Adresas

Miestas

ir pavard*

ir valstija

U.

-f—
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YVM SO. HALSTED STREET

parei

Marian F. Stružynski

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

CANAL 8500

Vergas

HOSPITAL

DOVANOS!DOVANOS!
RESTAURANTAI

Universal restaurant
$521.00 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

BUS ĮDOMUS PROGRAMAS DAINŲ IR SPORTO GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
nes

PETERI PEN

įdėtas

Pau- 
buvo 

j PP-

KAINOS ANGLIŲ KYLAI 
Užsisakyki t anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje,

Avenue
5727.

Ir Latviams
Buvo Prastai

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

Kiti 
jau

Tardo p-ią Kasperie 
nę ir p-lę Filas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

\TVARKO

10 Dovanu po $5.00 pinigais.
10 Dovanu Metinė prenumerata: Vilnies 

Laisvas arba Daily Worker.

Indiana buvo 
Druktenienė, 

su duk-

-1

FOP-
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GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

kiek yra 
geras ženklas

Atsiminkite kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

$365 
265 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
545 
475 
595 
595

190Š metais, bendrovę įstei
gė jos dabartinis prezidentas 
Marian F. Stružynski, ir biz
nį pradėjo mažos skalės pro
dukcija įvairių midų, kurie tuo 
laiku buvo populiarus tarp lie1- 
tuvių. Midus turėjo .didelp pa
sisekimų ir firma pabandė lai
mės ir kitokių gėrimų produk
cijoje. ( /

ALFABETO 
TVARKOJE

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

Iš Naujienų Pikniko 
pas naujienietį . 
svečiuose
• Naujienų patriotas Mykolas 
Karčiauskas buvo labai gerai 
nusiteikęs “Naujienų” pikni-

Garden City 
cigaretai, saldainių,

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted Stų Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No

Mfero® ___________  per krutinę

Atgarsiai .
Iš Rytų

žagariečių mergužėlės rašo 
iš Bostono:

“Heilo!
“Mes čia taip labai linksmi

namės, kad nenorime nei pa- 
mislyti apie važiavimų atgal į 
Chicagų. Gal mes čia apsigy
vensime. Sofija ir Onytė”.

R. š.

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

65% cars .............
UJinois Nut .............
Rex Egg ..................
Black Band Lump ..
Millprs Creek Lump
Chestnut Hard Coal

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

1907 metais, gegužes 
Lietuva” rašė:

Atgarsiai su Vaizdais 
Iš Vakarų

“Going down from Pinnacles 
to the Tunnel Badlands, Na
tional Park”. Rašo p-lę Schniu- 
kaitė.

“Heilo Pa:
“Mes važiuojame per šituos 

akmens kalnus. Kalnai ir kal
nai, tol iki kol akys mato. Aš 
pasiųsiu Jums kitų kartų iš to
liau. .Lik sveikas. Frances.”

R. š.

Daro milionini biznį ir parduoda produk 
tus visai Amerikai '

STAMBI ATEIVIU SUKURTA ĮSTAIGA, 
NATIONAL CORDIAL COMPANY

No. 4371—Naujovišku sejonu pa
siūta suknelė. Tamsus arba šviesus, 
vienos spalvos materiolas kaip tik 
pritiks šiai, suknelei. Sukirptos mie- 
ros 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę.

JN orint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio Kainos perkant 4 tonus ar daugiau 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 
kiai parašyti savo vardą pa- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom .GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ale į tavernus ir i namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distributing Company,
J. šeštokas, Tel. ProsDect 6012 

5652-54 West 64th Place

ANGLYS — COAL

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Tuo momentu, buvo išreik
šta vienų kitiems širdingi lin
kėjimai, ir tuom buvo baigta 
valandėlė malonaus laiko.

Ten Buvęs.

jau
Netrukus padėkojęs 
žiau ir aš vaišingus
Karčiauskus. '

Latviai kolonistai iškeliavę, iš 
Latvijos į Brazilijų, atsiuntė 
Rygos general-gubernatoriui 
pasiskundimus ant brazilijonų, 
kurie juos visaip skriaudžia. 
Kolonistai prašo generalguber
natoriaus uždrausti visai iš 
Latvijos išeivystę į Brazilijų.

Šauni puota pas 
M. Narvidus

MARQUETTE PARK. —Ne- 
galim praleisti progos nepami
nėjus iškilmingos puotos, ku
rių surengė populiarus biznie
riai, pp. Narvidai, 2424 West 
69th St., Lietuvos atstovams: 
Kvikliui ir Gilvy^žiui, jiedviems 
apleidžiant Chicagą.

Apart Lietuvos svečių, buvo 
pakviesta skaitlingas būrelis ir 
jų, Na**vidų, artimesni draugai, 
chicagiečiai.

Visi dalyviai susirinko į 
puošnųjį pp. Narvidų namą, 
kur patys šeimininkai ir jų 
dukrelė Aldona visus maloniai 
pasitiko ir supažindino vien urs 
su kitais.

Tarp svečių, tuoj užsimezgė 
draugingos kalbos.

Svečiai-dalyviai susėdo prie 
gražaus stalo, kuris buvo ap
dėtas skaniais valgiais ir gė
rimais. Pp. ‘Narvidų simpatin
gumas ir malonus vaišingumas, 
dar labiau visus užinteresavo... 
taip kad ir nepajutome, kaip 
atėjo antra valanda ryto. !

Visiems geroj nuotaikoj 
esant, nemalonu buvo skirtis 
su» tokiais žymiais svečiais ir 
musų šeimininkais. Gal neku- 
riems jau nebebus progos be
susitikti...

Grįžo iš atostogų ir 
pp. Pailgai su 
Garadauskais

Buvo atostogose ir pp. 
gai su Garadauskais. Jie 
išvykę į IngaHs, Mich., 
Aleksynų farmą. Su jais ato
stogavo ir p-ia Samolonienė. 
Visi sveiki ir gerai t sveikatą 
atgavę.

Pete YOŲNG’S Tavern /
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, 
alus, cigarai, 
užkandžiai ir' mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
R2nd and K e* b Arenu*

Grįžo iš atostogų 
pp. Norkevičiai

Dabar atostogų laikas. Į 
stogas vyksta kas gali, 
apvažiavę tolimų kelionę 
spėjo, ir sugrįžti. Štai ką tik 
sugrįžo ir pp. Norkevičiai. Jie 
lankėsi rytinėse valstijose ir 
Kanadoje.

vou SAV 
CT'S

‘SAUfe’P
ZUZANA IR LIUDVIKAS 

ANTANAVIČIAI 
užlaiko naujai Įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

Marųuette Park Tavern 
2709 WeRt 71st Street 
Tel. Grovehiil 3673.

Yra stambių įstaigų Chica
goje, kurias įkūrė ir išvystė 
ateiviai, bet didžiausia tarp jų 
bus, turbut, National Cordial 
Company. Ta bendrovė gamina 
ir tiesiai rinkai parduoda įvai
rius midus, degtines, likerius 
ir vynus. Rinkoje naudoja dvi 
markes, National Cordial Qom- 
pany ir “Monąstery”.'

buvo vėlyvas vakarėlis, 
apleid- 

draugus

liai, laboratorijos, ir dirbtuvė 
randasi ties 2129-2135 North 
Western ‘ aveiįpe,. bet bizniui 
augant tenka persikelti į di
desnę vietą.' Netolimoj &' ateity; 
je firma% persikels į naujų dirb
tuvę . prie Division ir Hermit- 
age gatvių kampo.

Firmos prezidentu yra stei
gėjas M. F. Stružynski, o iž
dininku — H. C. Stružynski, 
jo sūnūs. Sekretoriaus 
gas eina M. Osuchowskis.

(Sp.)

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Z TMERE/
HO W -TM AT

e>2AT, L.ITTU

NAUJA “KULTŪRA” 
No; 6-7
TURINYS:

Lietuvos pinigas—litas -y
.................'.......... P. Kopustinskas

Ispanijos Pilietinio karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys —

,........................ Prof. P. Leonas
Apie pasaulėžiūros formas —

......;..  -....... J. Lazauskas 
Eilėraštis ............ Juozas Kruminas
Eilėraščiai iš Skandinavijos —

.....-.................. Kazys Burota 
Talentas .... ,..... J.....Marcinkevičius
Julius Janonis Biržuose, A. Žukaus

kas.
įgalia .................... Juozas Kruminas

KAINA TIKTAI 45 CENTAI
- Galima gauti

Policijoje yra suimtos p-ia 
Kasperienė, nuo 1840 W. 46 
gat. ir p-lė Viktorija Filas, 21 
metų, gyv. 4522 So. Honore 
gat. Jas kaltina kartu su dviem 
vyrais už įsilaužimų į Oak 
Lawn policijos daboklę ir pa
leidimų Kaspero ir Filas. Jos 
prie kaičios neprisipažįsta.

Neprisipažįsta ir jų sandar- 
bininkai Stanley Lipskis, gyv. 
4500 So. Marshfield ir Petras 
Brjcks, nuo 1808 W. 46 gat.

Kalėjime yra ir p-ios Kaspe- 
rienės kūdikis, / i

Biznis metų bėgyje pradėjo 
vystytis dideliu smarkumu*, bet 
apmirė, kai atėjo prohibicija 
ir gėrimų pramonę beveik nu
marino. Kai Roosevelto admi
nistracija prohibicija atšaukė, 
tai National Cordial Company 
kartu su kitomis panašiomis 
įstaigomis tuojau atgijo ir vėl 
pradėjo gaminti gėrimus, tai
komus daugiausiai ateivių sko
niui. Netrukus firmai atsirado 
ir kiti klientai. Lietuviški, len
kiški ir kitokie gėrimai pati
ko ir plačiąjai Amerikos pu
blikai. Dabar Chicagoje nėra 
nei vienos, kad ir puošniausios 
alinės ar kabareto, kuris ne- 
užlaikytų vyšninę, “Monąstery” 
likerius, midų ir kitus produk
tus, kuriuos gamina National 
Cordial Company. /

Dabartiniai firmos sande-

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO DYLERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
’ PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ. 

ARTI CRAWFORD
Plymouth ’35 5-pass. J 
de luxe tour. Sedan 
Plymouth ’34 5-pass. 
dę luxe tour. Sedan .......
Oldsmobile ’36 5-pass. 
de *luxe tour. Sedan .......
Dodge ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
Dodge ’35 5-pass,. 
dė luxe touring Sedan .... 
Chevrolet'*36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ...... .
Chevrolet ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........
Ford ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
De Soto ’36 5-pass. 
de iuxe tour. Sedan .......
Chrysler ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan v.......
Chrysler ’35 Airflow 6-p. 
de luxe tr. Sedan ...........
Terraplane ’36 5-pass. 
Sedan, piĮnai įrengtas .... 
Hudson ’36 5-pass. Sedan, 
tour. pilnai įrengtas ........ 
Vartotas Padkard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažierių de luxe tr. Sedan 835
Graliam *35 5-pass. de luxe 495 
touring Sedan ....................
Nash ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan' ........ .......................
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE • 
PER į

A. RYPKĘVIČIŲ 
galite gauti apraudos 

polišus
APDRAUSTI:

> Gyvastį
• nuo Ugnius
• nųę> Vagių
• nuo; Langų išdaužymo 

ĄUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo,. z nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobilidUš; Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti boh- 
dsų (kaucijų) iki $500.00» 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

85 KITI BARGENAI TAIP
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP..... U

Chrysler Dylerįs
TAIPGI

FINANCECO.
3910 Ogden Avenue

Sako, matai brolau, ,visi “Vil
niaus” kalneliai ir pakalnės, 
taip pat ir anapus “Nemuno” 
naujausių blizgančių automo
bilių, eilių, eilės kaip juodvar
nių nutupę. O to svietelio, ger
biamų musų tautiečių, kaip ko
kia jura siūbuoja. Tikrai džiau
gsmas ima į/juos/ žiūrint.

Tas reiškia, kad “Naujienų” 
minios kyla ir auga kaip pa
vasario upės vanduo. *

Anų sekmadienį toj pačioj 
vietoj buvo vieno klerikąliško 
Chicagos ' dienraščio piknikas, 
bet nei dešimtos dalies tiek 
neturėjo publikos 
“Naujienų”. Tai 
ar ne?

Iš La Porte, 
atvykusi, 1 p-ia 
Karčiausko pusseserė, 
rele.

Jaunuoliai susėdo vienoj 
mašinoj, O mes, senieji, kitoj. 
Su mumis važiavo rimtasis 
George Karčiauskas. Parvyko- 
me į Karčiauskų namus, 240 
W. 51 gatve, o su mumis drau
ge ir lietus. P-ia Joseph Kar
čiauskienė tuoj pradėjo mumis 
ir vaišinti vištiena ir kitais 
gardumynais.

Nuotaika tikrai gera. Įbru
ko man į rankas S.L.A. albu
mų. Verčiu lapus, ir įdomu ma
tyti tos didžiulės lietuvių or
ganizacijas veikėjus, štai, žvel
giu drg. Karčiausko dienynų. 
Čia randu svarbių iškarpų iš 
pasaulinės Chronikos ir įvairių 
straipsnių, sudėtų iš laikraščio 
“Naujienų”, taip pat ir atvaiz
dų. Tarp daugelio kitų, buvo 
atvaizdai ir kontesto gražuolės 
p-lės Ambrozaites ir Žagarės 
laisvų kapinių atidarymo 
kilmių, kuriose buvo ir 
šliupas.

Ne chicagiečiai išvyko,

VILNIES PIKNIKAS
Rugpiučio-Aug. 15, 1937| OAKS GROVE

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35
ir kitokias anglis pristatom. 

Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405:Sp., FaIrfiey , ■

• FOTOGRAFAS-
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Cicero ir Naujienų 
Piknikas

Buvo rašyta,

Du ciceriečiai laimėjo po 
dovaną.

CICERO.
kad visi ruošiasi į Naujienų 
pikniką. Kaip jau žinome, tai 
pilnai pąsitvirtinol Kur tik ne- 
pasisukai, visur matėsi vienas 
ir tas pats rėginys: visi ren
giasi į pikniką. Matei savo kai
myną, matei profęsijonąlą, biz
nierių, žodžiu, matei visus, be
siruošiant važiuoti, 
visi linksmus, kaip 
mos nariai.

Ir, beto, 
vfenos šei-

turėjęsTas daržas nėra 
tiek žmonių.

Suvažiavo minia didžiausia. 
Sakoma, kad tas daržas dar 
nėra turėjęs tiek žmonių, čia 
galėjai susitikti beveik iš visų 
kolionijų. Čia matėsi piliečių 
iš Kehoshos, Milwaukee, Rock- 
fordo, S t. Charles, Melrose 
Park, o jau apie Cicero tai nė
ra kas ir besakyti. Jie, rodos, 
visi, kas gyvas suvažiavo. Pui
ku, labai puiku.

Dovanos ciceriečiams.
Tad ir dovanos, gana dide

liu4 palyginamai skaičiumi, ata- 
teko ciceriečiams. Net, dvi do
vanos! D. šlapelis gavo minkš
tą kėdę ir P. Ladyga — Zenith 
radio. Vadinasi jiedu turėjo 
giiiukį.

Tai ir gerai, nes Cicero pa
darė .rekordą. Ji per Raudonos 
Rožės Kliubo atstovus paklojo 
ant baro visą penkinę. Valio 
Raudonos Rožės Kliubas ir jo 
atstovai: M. Vaitekūnas, Klim 
Laudanskas, p. Deveikis, pats 
čyfas F. Lukošius ir kiti.

Ciceronas.

j ji i

Atsibodo gyventi, 
tad geriau mirti

Vedė griežtai vienišės 
gyvenimą.

P-le Margaret James, mato
mai, atgriso gyventi vienišes 
gyvenimą. Ji rūpestingai už
kamšė vjsas plyšęs, atsisuko 
gaso (dujų) dūdas ir taip per
siskyrė su šiuo pasauliu, ku
riam? išgyveno 8(y metus. An
tradienį koronerio jury pripa
žino, mirties priežastį sąužudy- 
ste esant.

F*

SUSIRINKIMAI
1 j 111 ■

... 9RMĮIJ I. III l

Kriaučių Lokalo 269, Ą. C. W. pf A,, susiripkimas įvyks penk
tadieny, 13 d. rugpiučio, ĄmalgamateiĮ centro name, 333 S. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak, Nariai mąlpnčkite"dalyyaųti.

VaWi>ba>
Joniškiečių Jhabdąr y bes ir Kultuvus Kliudąs turės sąVp mėnesi

nį susirįnkimą penktadienį, rugpjūčio 13 d., 7:30 vai. vąš
kare, p. J. Juškos svetainėje, 2417 W. 43ręĮ St. Visi nariai 
privalo Vutj. Bus atskaita iš buvusio pikniko, Atsivestai 
nprs po vieną naują narį. —B. Vaitekūnas, rąšt.

Naudokitės Proga!
■'< • ■ ■:

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugiją yrą pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizaciją. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaite. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvletkai. Dabar nąąji nariai 
priimami puo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, raŠykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yrą: 50c. 75c., $1.25 -7 pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę praugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gauą tikietą ver
tės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Koom. įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursantus, per Draugijęs narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atida ras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

prieš apie

Margaret James gyveno prie 
523 W. 63-čios gat. Iš šeimos 
gyvųjų tarpe jau nieko nebe
turėjo. Tėvas buvęs brokeriu, 
kpris miręs senai — prieš apje 
šešiasdešimts metų. Ji buvo 
mokytoja. Tik devyni metai kai 
atsisakė nuo tarnybos ir gy
veno iš pensijos. Banke rasta 
$400 ir $10,000 bondsuose. Be
to, manoma, kad ji bus 
kusi pinigų dar kokio nors 
ko apsaugos dėžutėje.

pali- 
ban-

SLA narių entu
ziazmas

B. Walantinąs, 178-tos kuo
pos pirmininkas iš Mt. Green- 
wood, III., pašo man: “SLA. 
6-to apskričio piknikas Birutės 
darže įvyksta kito mėnejsio 12 
d. Visi mūsų kuopos nariąi 
dalyvaus. Kaipo jų staršina, ąš 
atvažiuosiu su dovanomis. Atl 
vešiu didžiausią zuikį pasau
lyj, sūrį ir čielą bonką gero 
snapso. Lai ir kiti nariai iš vi
sų Chicagos 'kuopų suvežą do
vanų. Piknikas bus, kokio da 
nesame turėję.”

Walantinas yra pirmos rų
šies sportas. Kuomi prisidėsite 
kiti ? ’ Ų

P-nia M. Makutėnas, Birutės 
daržo savininke ir p. P. Vare- 
neękas, manažeris, įsirašė į 
SLA. ant tūkstančio dolerių 
kiekvienas ir nutarė duoti 
daržą dovanai 6-to apskričio 
piknikui. >

Apynaųjai automobiliai, ra
dio ir kitokios gerybės svečių 
laimėjimui gali būti priduoti 
tuoj. ' \ ’

\Dr. A. Montvidas, 
SLA. 6-to apskr. pirm.

Medikai už Ispanijos 
Demokratiją

Trečiadienį, rugp* 18 d.
prakalbęs/ 1

Už Ispanijos demokratijos 
pasisekimą jos kovoje su fa
šistų gaujomis kovoja ir Ame
rikos medikai. Jų nuomonė yra 
tokia, kad Ispanijos demokra
tijos konfliktas tai uera vien 
josios konfliktas, tąi yra viso 
pasaulio demokratijos konflik
tas. Todėl, jie mano, reikia vi
siems demokratiškai nusista- 
Čiusiems padėti jai jos sunkio
se kovose. • s

Tad, ateinantį trečiadienį, 
rugpjūčio 18 d. įvyks prakal-

bps. Vieta paskinta Steuben; 
kliubo patalpose, prie 188 W. 
Randolph gat. Pradžia 8 vai. 
yak. Įžanga 55c. ' ' . k v

■ •/Ui-- i ■ ■■ ■

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
^LIETUVA” BENO VALDYBA 1937. 
METAMS: Ę. Jurgpn—pirmininkas, 

, 1618 'So. 48th Ct., Cicero, III.; F.
Bistrą^—pirm.-pagelb., " 4548 South 
Francisco Avę., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt.,' 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskaš —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 rąštipinkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewa'rį, 

z 5948; Finansų raštininke; Arina 
. Alleliunienė; Pagęlbininkė—Jose- 
phine YuŠkienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinir.kas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jųs- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine YuŠkienė ir Joe Raz-

■ mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VėLIA- 
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA. 
1937, METAMS: Kazimięras Davis 

—pirminirrka.s, 5648 So. Bisho.p
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirui-, 
pagėlb., 2713’ West 43rd St., Chi- 
cągo, 111.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 Węst Per- 
shing Road, Chicago, Ilk; Mrs. 
Shridulienė-^Severia —-finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matnzen Antaniene 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, IR.; Mrs. Ida Ką- 
cinsken— kasos j/.obėja, 7204 ’Šo. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierins, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Av£., Chicago, III,; Li
gonių laikytojai: Mrs. Kačinske n 
ir Mrs. C^ęsna ir Mr. Cžęsna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandos, Antano Częsuds svetai
nėje, 4505 So. Paulina St. (Tel.
Boulevard 4r2), Ųjhi.cggO, Iii.

FpĄNK GEDUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 10 d,, 8:45 ryto, 1937 m., 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj. Amerikoj išgyveno 
24 metus.,

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Minnįę, po tė
vais Fischer, 2 dukteris 1 Ber
nice Reid ir Mihnie, sūnų 
Floyd, pusbrolius ir daug kitų 
įsiminiu.

Kūnas pašarvotas 5306 So. 
Union Avė. Tel. Boulevard 4881

Laidotuvės įvyks penktad., 
rugpįučio 13, 9 vai. ryto iš na
mų į Visitation bažnyčią, Gar- 
field Boulevard ir S. Peoria St., 
kurioje bus gedulingos pamal
dos už velionio sięlą, o. iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Frank Gedučio gi
minės, draugai ir pažystami e- 
sąt nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį paiarnavftną ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, dukterys, sūnūs, 
pusbrolis ir giminės..

Laidotuvėse patarnaują dir.
J. F. Eudeikis.

. Tel. Yards 1741

PETRAS URBUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp'. 8 d., 3 vai. popiet, 1937. 
m., sulaukęs pusės amžiaus. Mi
rė Mendon, Mich. Gimė Lietu
voj, Raseinhj apskrity, Eržvil- 
kio i parapijoj, Lenksčių kaime. 

' Amerikoj išgyveno 24 metus.
< Pąliko dideliame nuliūdimo 

. mylimą moterį Rozaliją, po tę
vais Lucas, dukterį Bernice, 2 
podukras* Evelyn ir Ebredą, se
serį Oną Garauskienę ir jos šei
myną, brolį Juozapą ir daug 
kitų giminių. Lietuvoj palikę 3 
brolius ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermjtąge Avė. Laidotuves į- 
vyk,s ketvįrtad., rugp. 12 d., 2 
val< po pietų. Iš J. F. Eudeikio 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a.a. Petro Urbųčio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą. ’ . ,

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, podukros, sesuo 

ir giminės.
Laidotuvėse* patarnaują dir. 

J; F. Etidėikte.
Tel. Yards 1741 

Lietuvių žačAriecių Ktipjąp 
1987- METŲ VALDYŲA: Pirminiu- 

kas—P. Arlauskas, @56 Beldėn 
Avė.; A. Jindvičia—pirm, pagėlb., 
3852 So« Califbmia Avė.; Sophie 
Ambrozaitė—nut. rašt, 11731 So, 
Indianą Avę.; M.Miravitz—fin. 
rast., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt, pagelb., 
1218 So. Indepęndence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasim, 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539. W. 46th PI. ir P. Arlauskas,

■ 656' Beldeh’ Ąve.^-kasos globėjai; 
R. Šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—rmaršalka, 4730 So. S’pringfieldAv, 
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnėsis ketvirtą sekmadienį, 1 v; 
po pietų, Hollywpod svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicągo, III.

ICLASS8FIED ADS
.... 4,.. . ....................................... . .......

Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, tajpgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, pagei
daujamą.'

BRIDGEPORTi fcOOFING CO.
3216 So. Halsted Ątreet

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS.
PAIEŠKAU TĖVO JONO PIET- 

ROVIGH. Pirmiaųs gyyepo 1712. 
Keėnon st., Chiėago. Motina Victo- 
ria Reluga vėliausia gvveno 844 N. 
Winchester avė. Kas apie juos žino
te arba jie patysj malonėkite praneš
ti į Naujienas tel. Canal 8500 Lai- 
vakęrčių skyriui. Jų sūnūs Viktoras. 
Pietrovich prašo atsišaukti, turi la
bai svarbų reikalą.

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI vyro 
apie pusės amžiaus. Turi būt šiek 
tiek pasiturintis.^ Esu našlė, turiu 
$15,000.00 turto.& Atsišaukite laišku 

1739 So. HalsW St., Box 683.
■ • ■ -j- j •' •  <■ '_________ __

PAIEŠKAU MERGINOS arba naš
les, amžiaus 85 iki 4,5. Norėliau suf; 
eiti į pažintį deb, gyvenimo. Apie 
laiškus niekas nežinos. Adresuokite:

Rd. 1, Box 428,. Warren, Mich.

t*
CQAL 
Anglys

Mine RuK
Per
Nut
Screenings *■

WILMINGTON 
■ ANGLYS! >: 

rin .......................... $6.00
...? 5.75 

6.00 
6.00 
4.75

PIRKIT DASARI! VEŽIMAIS 
KAINOS BUŠŽDA1UG AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESI " , 
pristatymas Mieste ir 

PRIEMIESČIUOSE ■.
Tel. ARDMORE 6975

------- -------------------------- ------------- —.——

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankiętams—Laidotuvėms—

' Papuošimams
4189 Archer Avenue

Phojie LAFĄYETTE 5800

♦

LOVEIKIS--------- Siunčiam Gėle?
Telegramų | 

, Visas Pasaulio 
, .. Dalis.

KVIRTKININKAS
Gėlės Vestuvėm?, Bunkietams 

ir Pagrabams
3316 Są. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314 
.... . ■ UI J > I" i'"" >'

FRANK J/TAMULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 9 dieną 1:20 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 32 metų am
žiaus, gimęs . sausio 19, 1905 
m„ Chicagoje. i ’

Paliko dideliame, nuliudimę 
moterį BerniceMr podukrą Ber
nice, brolį Juozapą, seserį Jii- 
dįth. pamotę ir patėvį Vincen
tą ir Leoną šeraiiskus, uošvį 
ir uošvienę Josephine ir Mi- 
chael Orlak, pusseserę Harriet 
ir pusbrolį Walter šerauskus 
Jr jų šeimyną. .

Kūnas pašarvotas 4344,.^0, 
Hermitagę Avė',, Jei, Boųle- 
vard 4344. -Ląjdotuvės įvyks 
penktadieni, rųgpiųčio 13 die
ną, 8:00 yąl, ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus pąrap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 

Smąldos už velięnib sielą, o iš 
ten bus, nulydėtas i Resurrec- 

;,tiQn kapines , ir palaidotas šei
mynos Tote.

Visi Ą. Ą. Frank J. Tamu
lių gimiįiės, 'idraųgąi ir pažįs
tami esąt nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse if.. 
suteikti jaip paskutini patariia?'

• vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, podukra, brolis, sesuo, 
pamotė, patėvis, uošviai ir 
kitos giminės.

Patarnauia 4aid. dir. J. F. Eu- 
dęįkis. Tel. . YARDS 1741.

Business Chances
Pardavimu/ Bizniai

Situation Wanted
Darbo ieško

JAUNAS VYRAS, ieškantis 
progos išmokti amatą, dirbs už vi
sai mažą algą, kad išmokti darbą.

Kręjpkitės, Naujienoj, 1739 So. 
HAl'stied St., Box 684.

Help Wanted—Female
' ’ ' •* . ■ T' ' .• „ ‘

MERGINA; abelnas namų darbas 
maža šeimyna; geras namas.

‘ Tel. irvirig 6511.

PATYRUSI MERGINA; virintas; 
namų.darbąs; savąš kambarys; ma
lonus nąmas;-rekomendacijos; $10— 
$12; Lakeview 7180.

PATYRUSI MERGINA; lengvas 
namų’ darbas; virimas; 4 užaugę 
samdomi; pasilikti; $8; telefonuokit 
vakarais; Ne vada 2087.

$7.00;

PATIKĖTINA MERGINA; paty
rusį; ppžiuretį -4 metų vaiką. Ma
žas apartmehtas'; pasilikti; $7.00; 
Rogers Park 0343.

JAUNA MERGINA;' lengvas na
mų darbas; pasilikti; geras namas; 
alga; Triangle 1387.

MERGINA; namų darbas; nėra 
,ląngų plovimo; nėra šeimynoj skal- 
bymo; savas kambarys; 2 vaikai; 
$7; Briargate 1030.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
patyrusi vaikus prižiūrėti; paprastas 
virimas; tik vaikų drabužius skalb
ti; South Shore 570,1.

MERGINA; 2Q—35; patyrusi na
rnų darbą ir vaikus prižiūrėti; nė
ra sunkaus skalbimo arba langų; nė
ra virimo; labai gražus narnąs; ge
ros rekomendacijos, šaukit South 
Shore 3556.

Help Wanted-—Male-FęmaJe
Darbininkų Reikia

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

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir irierginoms—fab
rikuose, bekernėse, mašinšapėse ir 
spaustuvėse. 1

’Į. UTH1LU EMPLO YMEN 1
184 \V« VVashington, .3 aukštas.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs shearman 
dėl No. 3 shęars, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and CO. 
1920 Sd. State St.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną—Smįth’s Palm Garden, 

4177 Archer Avępuę.

REIKALINGAS PORTERIS i res- 
taurantą ir, taverną. Gyventi ant 
vietos. 671 West 14th St

" REIKALINGAS atsakantis barbe- 
rys—vakarais ir subatomis. PAUL, 

4309 W. 63rd St. Rep. 0418.

REIKALINGAS geras bartęnde- 
’is mokąs angliškai. Geras mokes
tis ir kambarys. Arba aah gyventi 
iitiir. 360.0 So, Lpwe Avę.

į—į......A/,;.>

REIKALINGAS bartenderys ryt
mečiais apvalyti taverną. Turi būt 
atsąkomingąs ir nepijokas. Ant 
vietos gyventi, nuolatinis darbas, 
Taipgi. ręikalinfca veiterka. \

J 713'2 So, Racine Avenue.

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

O. K. AUTO SALES 
WiscQnsin and Ogden Avės. 

Ųęrwyn, 2 blokai į rytus nuo Harlem. 
Lietuvis sėlsmanas.

1930 BŲICK SEDAN; $99; išmo 
kėjimas arba mainai;' Nevvberry, 

1025 North' Clark Street.

Furniture & Fixtures
, Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
RIUS 19,37, visokio didžio šu Coil 
Baksais sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kyrio biznio įskai
tant svarštykjes, registerius ir iėe 
baksius. Cash arba ant išimokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu, pirkai
tę kitur.

S. E. ŠOSTHFJM & SONS 
1915 ‘SO. STATE STREET.

"*.■ CALumet 5269.
S r t __T] -r-.-y-r-y;- -y — -r r ~ -

Musical Instruments 
--1 a 

muzikalių instrumentų 
IŠPARDAVIMAS 

1,000 Instrumentų Pasirinkimui 
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italiouiškas 
$35.0Q.

75 smuikai—$3.50 ir aukščiau.
50 gitarų--$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC shop

< 914 West Maxwęll Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted

PARpAVIMUI SALDAINIŲ, Ice 
Creąm, mokyklos reikmenių, cigarų, 
etc. krautuvė. 4 kamK užpakaly. 
Gerai- išdirbtas biznis.

2519 ' Weąt 69th Street.

PIGIAI PARSIDUODA pusė biz
niaus moterei ar vyrui. Biznis labai 
geras. Atsišaukite.

220 So. State Street, 
Room 508.

TAVERNA PARDAVIMUI. Gferas 
kampas, greri fikčeriai. Nebrangįžu. 
Matykite po 7 vai. vakare.

3901 Archer Avenue.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
BIZNIS, išdirbtas, labai pigiai., 

6103 So. Racine Avenue.

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir aMto- 

• piobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

ATYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampinis namas su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais, 
šiaip kitokių bargenų.

Z. S. MICKEVICE AND CO.
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800

Ir

ei- 
ta- 
rų-

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT PAS 
JUOZĄ AŽUKĄ 

Padarom visokius dokumentus, 
nam už perkalbėtoją, rūpinamės 
ksų reikalais, uždedam visokios 
šies apdraudą, vedam bylas per mu
sų sąjungos advokatą, turime savo 
sąjungos budavotoją, kuris pataiso 
ir stato naujuę namus, taipgi sutvar
kome jūsų nesujikimus su rendau- 
ninkais. Patarnaujam pilietybės rei
kaluose.

PROPERTY OWNERS ASSOCIA
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue.
Tel. Boulevard 3450. , 

(Atdara nuo 10 ryto įki 9 vakarę).

NUOSAVYBĖ prie 917-19 West 
33rd St. Lotas 51x145 pėdas. Page
rintas su 2 aukštų štymii apšildoma 
muro krautuve ir apartamentiniu 
trobesiu, kurs turi dvi krautuves ir 
1 apartmentą iš 11 kambarių. 1936 
metų taksai $234.10. Siūloma $8000. 
Kreipkitės į Northern Trust Co., 50 
So. La Šalie, telefonas Fraųklin 
7070, Wallis.

PARDAVIMUI medinis 5 
barių namas ir vienas viršuj, 
džius. Parduosiu pigiai.

6220 Mąyfięld Avenue.

kam 
gara

2 FŲATŲ MURO NAMĄ mainy
siu ant bizniavo namo arbą katedžio 
laukuose, su lotais. Klauskit John— 

6816 Western, Hemlock 0800,

GALIMA KRAUSTYTIS TUOJAUS.
Brighton Parke vieųai šeimynai 

arba dviems — 3 ir 4 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomi. Cemen
tuota apačia, garažas. Kaina $3,300, 
įmokėti $600, kitus kaip rendą. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon.

4225 Sb. Washtenaw Avenue 
Tel. Grovehill 0306.

EXTRĄ PPYĄNA
Namas budavotas 1922 metais. 

Kainavo $75,000. šiandien parsiduo
da už $30,000; 5 krautuvės, viršuje 
daktaras ir. advokatas turi ofisus. 
Rendos neša $350 per mėnesį. Tas 
namas yrą kaip Bridgeporto lietu
vių širdis,: 3265-67 So. Halsted St., 
turi bati parduota? į 15 dienų. Rei
kale matykit M. Platakis, 3225 So. 
Union Avė., antros lubos.

$2500 CASH NUPERKA l’/2 auk
što muro trobesį; i vakarus nuo 
Humboldt Parko; šaukit Berkshire 
4486.' ' 1‘ .............

4528 So. Fąįriirid Ąv?«» 2 po še
rius kambarius fintai; uždaryti už
pakaliniai poręiai; 2 kąru garažas; 
kaina $6,95(1, $,tąųlęy Realty Co.» 
179 W. \Vashipgton St., lĮandolph 
7055. "" '• ' 'V'

Fanns for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARŠtĄ, 80 ĄKERIŲ, ląbai pro- 
duktinga, gražioj vietoj; arti mo
kyklos; septynios mylioj iki Gęunty 
Seat; 2 ežerai; geras plaukiojimas 
yaltimis; žuvavimas čia pat; geri 
trobesiai; namas naujai dekoruotas; 
geros tvoros; ėlektra. Išbandymui 
aliejaus Šaltinis,/ išgręžtas ir duodąs 
aliejų, 2 mylių tolumoj.

PERRY SERRINE, Savininkas, 
AUegan, Michigan.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores ■'

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame į musu krautuvę _ 
1728 SO HalstP.d St.| T^h Canal 984$ ’ummiiHiuiiuiiuiiiiiiiiiiiHiiuuniuiiuHiHuiiiiiuiiiiumc

Financial
Finansai-Paskolos

1NVESTUOKIT DABAR 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyyaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse. 
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti Jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Tradmg SecurRies Accounts.
208 So. La Šalie St.

' Suite 788, Chicago, UI.
Tel. Randolph 6646 /

DĖL PASKOLOS ant pirmų mor- 
gičių kreipkitės i Lithuanian Build- 
|ng, Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal- 
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.

REIKALINGA 10,000.00 paskola 
ant 10 flatų namo. J. MARTIN 

6158 S. Sačramento ir 62nd St.

Bujlding Material
Statybos Medžiaga

Mūšų 350 Pėdų Vėr 
aiizėSugriuvo

TURIM PAAUKOTI
■ VISUS MUSU

MATERIOLUS
Naujos 1" lemos—1000 $21 >00'

pečių ...........t................
4žX4, Zxu, 2x8, ZxxU, 2x12 27.00 

—M. pėd. .. . ?.............
Naujus piyvvoou, visų mierų 3>/2C 

atKUšai, Kvad. pčua
Insulaung boara, Kvad. pėda IVž'
Nau piaster board , 

kvau. pėda ......................
Nauja vvaliboard, visų mierų 

ąmišąi, kvąj. pėda .......
Nauji cedar stulpai, 7 pędų 100 

ilgio, vienas .-........... .
Geriausios ‘ naujos durys 2.25 

viena .............................
108 kvad. roll ruofing, firsts SOę
Geriausias naujas wire fensing 2^c 

lin. pėda .... ....... ...... .
800 galionų vidaus ir išorio malevų 

į $2.b0- maleva—visų spalvų ,1.25 
galionui ..... .... . ........

Voruos, geriausiam stovy 
viena .... ...............:.........

Prausinės, visokių .mierų, 
viena .............. ...............

Nauji plieno sash, $6.00 
vertės, vienas ...........

Lath, ryšuliui ......................
RAKANDAI

Nauji matrasai, $10.00 
vertės .........................

Sulankstoma lova su matra- 
su, pilnai įrengta ..........

Naujos Studijom Sofos -16.95 
Spec. vertės ..............

Geriausios naujos metalinės 4.95 
loyos, spec. vertės

Lovom Coil Springsai, $10.00 4.95 
vertės . "
1,000,000 pėdų GERO) SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINA!!

KINGMIDAS 
TRADINR POST,

2221 S. Ashland Avė.

5.00
2.50
1.75
15<t

4.95
4.95

SALE! SALE! SALE!
Vartotas Lumberis— 

PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — ŠĖPOS ir FIKČERIAI.

Per sekančias dvi savaites 
2x4’s ’/zc linijos pėdai. Maple floor- 

ing $10 per M. 1x6 D. & M. 
tokia kaina, kokią norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co.
1701 WEST CERMAK ROAD 

Tek. SEELEY 6761

GARSINKI!'
SAVO
BARGENUS

3 ŠIMTAI ŽMONIŲ
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

I =
s PAŠAUKĮT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

I

!

I 
i
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NAUJIENOS, Chicago, UI. 
domus ir grogą kitataučiams 
irčiau susipažinti su lietĄpiį 
gyvenimų. - —A. K.
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- Ketvirtadienis, nigp. 12, ’37

C. L 0. Užsibrėžė 
Apavų Darbininkus 
Suorganizuoti
Neteisybe, kad plieno streikas 

sulaužytas.

batų darbininkai, 
kalbėtojai 
skyriaus

ir batų 
(lokalo)

Arnold,

Liepos 30 dieną, Wicker 
Park salėje, prie 2040 West 
North avenue buvo sušauktas 
Cbicagos 
Buvo trys 
unijos 48 
agentas.

Pirmu kalbėto Gus 
448 batų unijos skyriaus atsto
vas. Jis kalbėjo apie esamą 
padėtį. Po jo kalbėjo Niek 
Fontecchio, C. L O. South Chi- 
cagos plieno darbininkų orga
nizatorius. Jis savo kalboje, 
tarp kitko prisiminė ir tai, 
kaip buvo rašyta Tribūne ir 
kituose Čikagos laikraščiuose 
apie plieno streiko sulaužy
mą. Jis tai nuginčyjo. Jis pa
sakė, kad Youngstovvn ir kitos 
plieno kompanijos pasirašė 
sutartį su C. I. O. ir kad In
diana valstijos gubernatorius 
prižiūri, kad jos pildytų su
tartį.
Darbininkai pasiryžę streiką 

laimeli.
Tebestreikuoja Re public 

Steel kompanija.^ Jos prezi
dentas yra griežtai nusistatęs 
nesirašyti sutarties. Nusistatę 
nenusileisti ir darbininkai. Jie

yra pasiryžę streikuoti tol, 'kol 
nebus laimėta. Gal tai užsitęs į 
savaitę ar menuo, vienok, ne-d 
mano į darbą eiti, kol nebus J 
pasirašyta sutartis su 
unija.

Kalbėjo ir Agnės 
nuo Amalgamated 
unijos, moterų organizatore. Ji 
pareiškė, kad Amalgamated 
unija yra tampriai susirišusi 
su C.’I. O. ir moters siuvėjos 
jau yra gerai organizuotos. 
Dar vienas kalbėjo iš Rytų at
vykęs. Tai Rytų batų dirbtu
vių organizatorius. Jis savo 
kalboje paminėjo, kad ir tenai 
buvę streikų. Main valstijoje 
visiškai nenorima organizaci
jos. Bet, buvo padėtos pastan
gos ir gautas Maino Balų Dir
btuvių unijos pripažinimas. 
Organizuoja pirma neorgani

zuotus.
Organizuoja pirma visai ne

organizuotus batų darbinin
kus. Bet New York e 20,000 or
ganizuotų darbininkų jau nu
balsavo prisidėti prie C. I. O. 
99 nuoš. balsavo už atsimeti
mą nuo Bodt and Shoe Uni
jos, kuri priklausė prie fede
racijos. ; .

Čikagos keletas mažųjų, dir
btuvių pasirašė sutartį su 48 
unijos skyriumi. Tas skyrius 
priklauso prie C. I. O. J. J. P.

—

Ekskursijai
Lietuvių Centrą -
Bridgeporta Tautišką šokių

Golfo turnamentaš. Kumštynės Rugpiučio 25

mė

Kozmar 
Clothing,

l ------------------ --

Rengia WPA; dalyvaus Lithu 
anian Univetsity Club.

Mark White Square, 29th ir 
Halsted gatves, kaip 8 vai. va-

Iškilmėse dalyvaują ir lietuvių 
grupė.

kare ketvirtadienį, rugpiučio! MARQUETTE PARK. —- šį-
12 d. yra įrengiama įdomi W. j vakar Marquette Parke įvyks

Rugpjūčio 25 d., įvyks 
gėjų kumštynės Kareivių Aik
štėje. Dalyvauja Pietų Ameri-

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

P. A. ekskursija “Chicago Li- 
thuanian Community”.

Ši ekskursija nieko nekai
nuoja ir yra tvarkoma per 
Chicago W. P. A. Jau du me
tai kaip yra rengiamos eks
kursijos'į įdomias vietas Či
kagoje. Jos yra labai mėgia
mos kitataučių.

Visų tautų kolonijos ir jų 
įdomybės, rankdarbių krautu
ves, restaurantąi, mokyklos, 
bažnyčios, sales, ir taip toliau 
yra daugiausia lankomos.

Šį kartą lietuvių kolonija 
Bridgėportas, didžiausia Ame
rikoje bus aplankyta. įdo
miausios vietos bus išrodytos 
ir aplankytos tarp jų ir Fel- 
lowship House visiems gerai 
žinoma dėl socialės darbuotės.

Lietuvių Studentų Klubas 
patiks svečius 8 v. v. ; Mark 
Whitc Square, ir turi paren
gęs muzikališką programą lie
tuviškų dainų ir šokių. Jie aiš
kins apie lietuvių kultūrinę 
darbuotę. Tad vakaras bus į-pateisinamas.

tautiškų šokių švente, 
vau j a keletas tautų, jų 
lietuviai, vengrai, meksikonai, 
rusai ir kiti. Lietuviams vado
vaus p. Vytautas Beliajus. Iš
kilmėse dalyvauja ir Lietuvos 
konsulas p. Petras Daužvar- 
dis.

Iškilmių pradžia 7:30 vai. 
vak. Vieta prie 67-tos ir Cali- 
fornia. •

Daly- 
tarpe

Paliuosavo Žmoną 
Nužudžiusią Savo 
Vyrą

Koronerio džiurė vakar pa
liuosavo nuo ątsakoipybės 35 
metų moterišką Ruth Werlein, 
kuri nužudė savo vyrą, kai su
siginčijo, su juo savo namuose, 
ties 2252 Grace avenue. Teis
me paaiškėjo, kad vyras ją 
skaudžiai mušė ir kaltino pa
gimdymu svetimo vyro vaiko. 
Koronerio džiurė nusprendė, 
kad žmonos pasielgimas yra

MARQUETTE PARK. — 
Rugpiučio 14 dieną atsidaro 
golfo turnamentaš Marąuette kos kumštynių mėgėjų čampi- 
Parke. Laimėjusieji gaus tro- 
fėjas ir šiaip geras dovanas. 
Kas norėtų dalyvauti, turi už
siregistruoti pas George AlVįr 
golfo aikštėje, prie 67-tos ir 
Kedzie avė. prieš rugpiučio 14 
d. rytą. Turnamentaš tęsis 
rugp. 15, 21 ir 22.

Dviratininkų diena. 
■ ■ • /

Dviratininkų diena įvyks 
rugpiučio 20 d. Sherman Par- 
i<e. Bus surengtas paradas su 
dviratininkų karaliene ir jos 
dvaru priešaky ir kitokie įdo
mus dalykai. Beto, bus dvira
tininkų lengtynės ir skiriamą 
dovanas laimėjusiems. Viena 
yra piniginė dovana sumoje 
$10. Norint dalyvauti, reika
linga užsiregistruoti pas Mar- 
quette parko atletų instrukto
rių Mr., Kosnar.

- Plaukyto jų- atydail ;
Daily Times turi paskyręs 

keletas dovanų. Kas tomis do
vanomis įdomaujasi, nueikite 
šiandien į Marąuette Parką ir 
užklauskite informacijų pas Mr. 
Kosnar. Jis yra atletų instruk
torius. O rytoj įvyks patkavos 
turnamentaš, taipgi, su laimė
jimais. $.

jonai ir katalikų jaunimo or
ganizacijos penki rinktiniai 
kumštininkai. Jie dalyvavo pra
eitą metą Vokietijos sporto pa
rengimuose.
V '

Dalyvių tarpe yra: Leonar
do Gula, Francisco Risiglione, 
Fidel Tricanico, visi iš Pietų 
Amerikos ir, Chester Rutecki, 
gabus kumštininkas, amerikie
tis. />..

Dabar nekuria laikas ligonis 
yra* po R. K. labdarių discipli
na ir aštrioje cenzūroje. Nese
niai vėl išvyko, i ligoninę ir ti
kisi sveikatą atgauti. Jei- kas 
užjaučiate, padėkite jam, pa
siųsdami aukų. Aukas siųskite 
į ligoninę Šiuo antrašu: J. La
pinskas, Mercy Hospital, Ma- 
nistee,. Mich.

Ligoninėje mano prabūti ke- . 
lėtą mėnesių, jei tik pakaks lė
šų. O jei paramos nesulauks 
nuo savo tautiečių, tai už mė
nesio turės grįžti į savo buvei
nę, kuri randasi prie 1414 So. 
50 et., Cicero, Ilk —Ciceronas.

Prašo padėti 
aukomis

.1. Lapinskas včl grįžta į 
( ligoninę

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

CICERO. — Naujienų skai
tytojai gerai dar pamena iš 
atsišaukimų raštu J. Lapins
ką, kuris kreipėsi į visuomenę 
paramos prašydamas. Tai buvo 
dar nesenai.

J. Lapinskas yra buvęs kele
tą/ metų Oak Foresto ligonine-1 
je. Iš tenai jis laisvai, niekieno, 
nevaržomas, rašinėdavo i įvai
rius lietuviškus laikraščius pra
šydamas' paramos ir daug susi
laukė.

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

PASAULIO {VYKIAI PAVEIKSLUOSE

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

SUŽEISTAS LĖKTUVO 
NELAIMĖJE —- Chicagietis 
Charles W. Dunlap, kuris 
buvo sužeistas, kai keleivi
nis lėktuvas susikūlė Flori
doje, įvažiavęs į elektros 
dratus. Keturi žmonės žuvo, 
šeši išliko gyvi.

IŠKILMIŲ “SARGAS” — Escanaba, Miichigan, penk
tadienį, šeštadienį ir sekmadienį įvyks medininkų iškil
mės, kuriose dalyvaus visos Amerikos “lumberjackiai” 
ir, be abejo, gražuolės. Iškilmių “sargas” bus stovyla 
Paul BunyaVo, legendario Amerikos lumberjack’ių he
rojaus ir miškų milžino.

ŠEIMYNINĖ TRAGEDIJA 
—Viršuj Chicagietis George 
Werlein, kurį žmona nušo
vė, apkaltinta pagimdymu 
kito vyro kūdikio. Mušama 
ir koliojama, žmona nušo
vė vyrą revolveriu. Apa
čioj ji su įduktere Shirley. 
Moteriškę areštavo jos pa
čios brolis Julius Gebhardt,
policistas iš North Damen 
avenue stoties. Werleinai 
gyveno ties 2252 Grace st.

“MAŽAS KELMAS IR DIDELĮ VEŽIMĄ, APVER
ČIA”— Du traukiniai susikūlė ir 20 vagonų nušoko nuo 
bėgių, kai prie vieškelio No. 20 netoli Gary, Ind., į vieną 
tų traukinių įvažiavo automobilis. Automobilis taip 
smarkiai drožė į vieną vagoną, kad numetė jį nuo bė
gių, į kelią iš kitos pusės ateinančiam traukiniui. Au
tomobilis buvo paverstas į šipulius, bet jame važiavę 
du negrai tepanešė lengvas žaizdas. Paveikslas šalia, de
šinėje parodo —

NUŠAUTA —' Irma Pad-' 
ier, franeuzė, New Yorko 
ligoninės tarnaitė, kurią nu
šovė policistas Arthur Chal- 
mers. Darydama tyrinėji
mą, New Yorko prokuratū
ra patyrė, kad mergina bu
vo policisto (vedusio) mei- 

' lužė, ir kad iš jos ridikiulio 
dingo $314. Ateidama poli- 
cristą sutikti, ji tuos pinigus 
turėjo su savimi.

A cm e Photo

kaip automobilis atrodė po nelaimės. Susisiekimas gclž- 
kelio linijoje buvo’ nutrauktas penkioms valandoms.

TYRINĖJA MIRTĮ — Fe- 
deralė valdžia ir valstijos 
policija Springfield, III. da
ro tyrinėjimą, bandydamos 
patirti kas nušovė Progres
sive Miners of America or
ganizatorių Glenn Stuffle- 
beam (viršuj). Valdžia are
štavo už nelegalį ginklų 
nešiojimą nušautojo kom
panioną, organizatorių John 
Schnėider ir Kyle Moody, 
United Mine Workers in-

“MIRTIES ŠOKIS” — Dešinėj, Glen 'Barker, 24 metų 
jaunuolis i<š Chiocton, Wisconsin, kuris bešokdamas su 
Helen Welhouse, 18 metų mergina iš Little Ghute, Wis., 
ją mirtinai nudūrė peiliu. Merginaii pragaištingi šokiai 
įvyko. Twelve Corner, Wisconsine, metoli Appleton. Į 36 
valandas Barker buvo suimtas, prisipažino ir buyo nuteis
tas atsidėti nuo 14 iki 25 metų terminą Waupun kalėji
me. Acme Phtoo

vestigatorių.

KARĄLAITĖ — Miss Thelma Batche- 
lor, išrinkta Mardi Gras iškilmių karalai
te Venice, Californijoje. ^..Acrne Photo,

BLOGO TĖVO NEKALTAS TALKININKAS — Ro-
bert Dean, 14 mėnesių kūdikis, kurio tėvas Harold Dean 
buvo suimtas už visą eilę apiplėšimų višekeliuose. Jis 
darė plėšimus su savo jauno sunauą ir žmonos pagalba.




