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Japonų lėktuvai bombar
duoja Shanghai 

■■' ........ ...............1.................. ’J '.........

Tokio smarkaus lėktuvų bombardavimo 
dar nebuvo tolimuose rytuose, bet sausu

moj japonai /pamaži traukiasi atgal
SHANGHAI, rugp. 18.—Ja- 

ponijos lėktuvai didžiausiu 
smarkumu bombarduoja Shan
ghai miestų ir chiniečių pozi
cijas visame 50 mylių fronte 
Shanghai apielipkėj. Tokio 
smarkaus bombardavimo iš oro 
dar niekad nėra buvę tolimuo
se rytuose. Apskaitoma; "kad 
bombardavime dalyvavo per 
100 lėktuvų. Chiniečių nuosto
liai yra labai dideli.

Šiuo bombardavimu japonai 
įrodė savo viršenybę orę, nes 
chiniečiai neturi _ jĄęk lėktuvu, 
kad- galėtų japonus nugalėti.

<Tečiaus sausumoj japonams 
ne tiek gerai sekasi. Nors ja
ponams padeda apie 50 karo 
laivų,, kurių chiniečiai visai ne
turi, bet vistiek japonų armija 
yra priversta trauktis atgal ir 
daugelį svarbių japonų pozicijų 
chiniečiai jai? yra užėmę. Ti
kimus! tuojaus užimti ir japo
nų pozicijas Hongkewx priemie
sty.

Kad Japonijos karo laivai:

priplaukti, chiniečiai paskandi
no Whangpoo upėj dar penkis 
japonų prekių laivus.

•Bet nors chiniečiai ir ima 
viršų savo skaičiumi, teČiaus 
ir jų padėtis yra kebli, kadan
gi miestui jau. pradeda truk
ti maisto ir internacionalinėj 
miesto daly jau ištiko maisto 
riaušių.

Daugiau kaip 700 amerikie
čių jau apleido Shanghai ir iš
vyko į Filipinų sa^as, bet mie
ste vis dar yra apie 3,000 ame
rikiečių, kurių dar nespėta eva-

"kuoti*. -—r -............
Japonai atmušti ir šiaurėje.
Mūšiai šiaurinėj Chinijoj 

kiek apsistojo. Bet ir ten dar 
tebesitęsia mušis dėl Nankow 
tarpkalnio, kuris veda į Cha- 
har provincijos- lygumas. Te
Čiaus nors japonai ir labai 
smarkiai ten chiniečius atakuo
ja, tečiaus visos japonų atakos 
liko atmuštos ir japonai į tarp- 
kalnį įsibriauti neįstengia.

Pasak chiniečių ten ždvo jau 
negalėtų dar arčiau Shanghai 5,000 japonų.

Skrenda-iestarti 'pra- Italija siūlanti Daile 
puolusių Rusijos t Selassie Ethiopijos 

lakūnų sostą
Bet ieškojimą trukdo tolimoj Haile Selassie tą pasiūlymų 

Šiaurėj siaučiančios audros. rimtai svarstąs.

NEWYORK, rugp. 18. — 
Garsus tolimosios . šiaurės ty
rinėtojas Hubert Wilkins ir 
garsus Kanados lakūnas Her- 
bert Hollick-Kenypn rytoj iš
skrenda prisidėti • prie ieškoji
mo šešių prapuolusių tolimoj 
šiaurėj Rusijos lakūnų. Jie 
skris dideliu lėktuvu, kuris bus 
įrengtas su pašliūžomis.

Ieškojimų tvarko kitas gar
sūs šiaurės tyrinėtojas Dr. Vii-

• ••• - *'

hjalmar Stefansson, kuris pa
sikvietė talkon ir kitų lakūnų, 
Al Cheeseman, kuris su Wil- 
kins yra skraidžiojęs ašigalio 
srytyse.

- : Į Alaską yra atskridę jau 
‘ kėli i lakūnai; jų tarpe ir Mat- 

tern, ‘ padėti ieškoti prapuolu- 
, ęių rusų lakūnų. Bet dabar to

limoj šiaurėj siaučia smarki 
poliarine audra/ ir miglos, ku
rios neleidžia lėktuvams nė į 
orą pasikelti. Audra gali tęstis 
dar kelias dienas.

LONDONAS, rugp. 18. — Iš 
augštų diplomatinių šaltinių 
patirta, kad Mussolini pasiūlęs 
išguitajam Ethiopijos “karalių 
karaliui” Haile Selassie gryšti 
atgaL į Ethiopijos sostų Addis 
Ababoj, bet po Italijos globa.

Haile Selassie rimtai tą pa
siūlymą svarstąs ir gal sutik
tų gryšti atgal į Ethiopiją, jei 
tautų sąjunga Ethiopiją pada
rytų Italijos mandatu.

Mussolini ieškoti Haile Sela
ssie pagelbos verčia negalėji
mas numalšinti Ethiopijos gy
ventojus. Jis mano, kad Haile 
Selassie galės geriau suvaldyt 
ti savo gyventojus ir tuo pa
lengvins italų įsigalėjimą Ethio- 
pijoje. O ir Haile Selassie ir
gi . nenori visą savo amžių gy
venti ištremime. *

Bolševikai Minske 
sušaudė šešis savo 

kareivius

WESI.EYyiLLE, Pa., rugp. 
18., — Du vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namą.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus į 
Vakarą; biskį šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 77°.

Saulė teka 6:01; leidžiasi 
7:48. -

LIETUVIŲ VAGIŲ BŪRIO GROBAS—Kapitonas John J. McGinnis (kairėj) ir de
tektyvas Arvid Essėn apžiūrinėja vagučių grobį užtiktą lietuvių P. Pocių namuose, 
ties 2036 Gęulter Street, Westsidėje\Policija rado kelių tūkstančių dolerių vertės su
knelių ir visokių kitokių dalyktį, pavogtu iš įvairių napių, Chicagoje. Policija areš
tavo dvyliką žmonių. k

Italai vadovauja su 
kilėlių puolimui San 

tander
HENDAYE, Franci jo j, rugp. 

18. — Sukilėlių armija, kuri 
daugumoj "susideda iš italų ir 
sustiprinta 200 Vokietijos lėk
tuvų, jau kelinta diena veržia
si linkui Santander, paskutinį 
valdžios portą prie Biskaya 
įlankos, šiaurinėj Ispanijoj.

Sultilęliai veržiasi linkui Sap? 
tandęr pėnkiąi&t.keliais. .ir . 
tomis yrirtlk 11^ ‘^' ihylių nuo 
mięsto. Bėt tik. tiesia linija. 
Vingiuotais keliais. pasidarys 
gal 40 mylių. Baskai iy Astu- 
rijos > angliakasiai atkakliai gi
na kiekvieną pėdą žemės. Bėt 
jiems sunku kovoti prieš daug 
geriau* ginkluotą priešą, ku
riam ypač daug papeda Vokie
tijos lėktuvai, kuomet savų 
lėktuvų baskai neturi.

MASKVA, rugp. 18. —-Min
sko dienraštis “Rąboči” pra
neša, kad ten liko sušaudyti 
šeši Rusijos kareiviai kaipo 
“trockininkai”. Laikraštis sa
ko, kad sušaudytieji buvę “de
šiniųjų šaikos šnipai ir nukry 
pėliai, kurie veikė raudonojoj 
armijoj”. Jie .buk apnuodiję 
savo pulko kareivius “fašistų 
slaptosios žvalgybos” įsaky
mu.

PALMETO, Fla., rugp. 18.— 
Čia mirė Augustus A. Gullett, 
91 m., išradėjas Gullett med
vilnės jaujos ir tarnavęs kon
federatų armijos kavalerijoj 
laike civilio karo.

BANDO TEISMO KELIU SUTRUKDYTI 
ŠEN. BLACK PASKYRIMĄ TEISĖJU

Anglija skandins 
puolikus

LONDONAS, rugp. 18.—An
glija įsakė jSavo karo laivams 
Viduržemio 1 juroje skandinti 
submarinas, kurios tik užka
bins Anglijos prekių laivus. 
Anglija nepatenkinta, kad su*b- 
marinos užkabinėja laivus toli 
už Ispanijos vandenų.'

Lėktuvai lydės Fran^ 
d jos laivusVidurže-

^miąjuroj

Gal moteris užims 
senatoriaus Hugo 

Black vietą

Buvęs prokuroro padėjėjas užvedė bylą 
tikslu neleisti šen. Black užimti augščiau- 

sio teismo teisėjo vietą
■■ —, - —i.

WASHINGTON, rugp. 18.— 
Atgaleiviai pralaimėję senate 
kovą prieš liberališko senato
riaus Hugo Lafayette Black 
paskyrimą augščiausiojo teismo 
teisėju ir senatui paskyrimą 
patyirtinu‘3 net 63 balsais prieš 
16,- dabar suskato teismų pa- 
gelba bandyti neleisti teisėjui 
Black užimti savo vietą augš- 
čiausiame teisme.
• Tuo tikslu Albert Levitt, bu
vęs federalinis teisėjas Virgin 
salose, o paskiausiu laiku bu
vęs vyriausiojo, prokuroro 
Cummings specialis padėjėjas, 
atsikreipė į augščiausįjį teismą 
prašydamas leisti paduoti teis
mui peticiją reikalaujančią, 
kad Black įrodytų kodėl jam 
turi buti‘ leista užimti' vietą 
augščiausiame teisme.

Levitt, kuris nesenai pasi
traukė ir iš specialio prokuro
ro padėjėjo vietos,
kad kongreso narys negalys 
būti teisėju, nes tai butų už
ėmimas antros vietos, kas esą

prieštarauja konstitucijai, kuri 
draudžianti kongresmanams už
imti dvi valdiškas vietas.

Be to Levitt tvirtina, kad 
augščiautsiame teisme nėra va* 
kansijos, nes teisėjas Willis 
Van Devanter nėra rezignavęs 
iš savo vietos, o tik iš jos pa
sitraukė su pilna pensija. To
dėl jis ir toliau skaitosi augš- 
čįausiojo teismo teisėju, nors 
ir neitų teisėjo pareigų. .

Pastaroji išvada 
vota Levitt, bet 
Borah.
• Tečiaus teismas
šymą galės svarstyti ne ankš
čiau spalių 11' d., kuomet gi 
Black užims savo vietą teisme 
spalių (4 d.

Šen.' Black’ pasitrauks, iš se
nato tuojaus kaip tik preziden
tas formaliai pasirašys jo pa
skyrimą teisėju. Po to pasiims 
trumpas atostogas iki susirinks 
teismas. Jis pasižadėjo ir bun
damas teisme tarnauti žmo
nėms visomis savo išgalėmis.

nėra sugal- 
senatoriauš

Levitt pra-

tvirtina,

- ' ■ " i

Neutralitetas yra la
bai keblus, sako 

Roper
WASHINGTON, rugp. 18.— 

Prekybos sekretorius Roper sa
ko, kad Chinijos ir Japonijos 
kare “padėtis yra taip/nelygi”, 
kad pritaikymas neutraliteto 
akto yra labai keblus, nes pa
sirodytų, kad Jpngt> Valstijos 
remia vieną kurią pusę, o to 
jos daryti nenorinčios.

B.e to Jungt. Valstijos neno
rinčios atsižadėti normalių pre
kybos ryšių. > O jeigu Jungt. 
Valstijos paskelbtų, embargo, 
tai Japonija ir Chinija kitur 
pradėtų pirkti sau reikmenis ir 
tada Jungt. Valstijos gal nie
kad hebeatgautų praYastp sa
vo prekėms marketo.

/•PARYŽIUS, ^rugp, 18. — 
Kiekvienas Franci jos prekybi
nis laivas, kuriam tenka plauk- 
pąvojinga zona Viduržemio ju
roje yra lydimas karo lėktu
vų, . kuriems yra įsakytą bom
barduoti kiekvieną laivą, ar 
submariną, nežiūrint kokios 
valstybės jie ne butų, kurie 
tik užpultų Francijos laivą.

Franci j a to žingsnio stvėrė
si po to, kai “viena” sukilė
lių sutymarinh. pradėjo puldinė
ti net ir Francijos laivuos. Nors 
gen. Franco sakosi tūry s tik 
vieną submariną, bet ta sub- 
marina yra tikrai “stebuklin
ga”, nes ji veik tuo pačiu lai
ku visur pasirodo. Pav. vieną 
dieną ji pasirodė Tuniso pa
kraščiuose, o kjtą dieną buvo 
jau, prie Gallipolj. Tokios to
limos kelionės jpkia submarina 
negali atlikti į vieną dieną. 
Tad yra aišku, kad sukilėliams 
padeda kitos maskuotos Itali
jos .ir Vokietijos submarinos.

Yra žinoma gi, kad Italijos 
karo laivai, plaukiantys po Ita
lijos vėliava, yra paskandinę 
jau kelis lojalfstų prekių i lai
vui.

WASHINGTON, rugp. 18.-- 
Alabamos kongresmanai kalba, 
kad gubernatorius Bibb Graves 
mano paskirti savo žmoną Mrs. 
Dixfe' Graves laikinai eiti sena
toriaus pareigas, vietoj pasi
traukiančio iš senato Htigo La- 
fayette Black, kuris tapo pa- 
.skirtąs . ąugščįausiojo teismo 
tęię<feįu.;; ■ Gal jau*u ryįpj., Mrs, 
brave$ / atvyksį' \yashiiigipną 
sudėti senatoriaus priesaiką.'

Ji eisianti 'senatoriaus pareL 
gas. tik iki nepaprastų rinki
mų, kurie įvyks veikiausia at
einančiais metais užpildymui 
šen. Black vakansijos iki pa- 

turė- 
1939

Lietuvos Naujienos
žmogžudys pats 

pasidavė.
Kokia Kaune eina 

statyba

baigos jo tarnybos, kuri 
jo baigtis sausio mėn., 
m.

4 žmonės žuvo eks 
plozijoj Amerikos 

karo laivė
PHILADELPHIA, Pa., rugp. 

18. — Keturi darbininkai liko 
užmušti ir 8 jurininkai ir 3 ci
viliai darbininkai sužeisti eks- 
plodavus garo pervadoms Jungt. 
Valstijų torpediniame laive 
Cassin. ’

f ? i J \ i • • . • -

Laivas ttfo laiku buvo tai
somas. Kadangi dar negalima 
įeiti į kambarį, kuriame išti
ko eksplozija, tai dar nenusta
tyta ir eksplozijos priežastis.

laikę į Radviliškyje, Basanavi- 
čiauŠ gatvėje buvo rasta kir
viu /nukirsta, moteriškė/, žmog
žudyste įtartas Lerkus, turtin
gų tėvų sūnūs, apie 28 m. am
žiaus. Dėį jo nusikaltimo nie
kas neabejojo, ypač, kad po 
įvykio jis pasislėpė.

Neseniai Lerkus grįžo pas 
savo £ėvus.’ Jam toks gyveni
mas jau nubodęs ir jis nutaręs 
nv/sižudyti. Tik pirmiau nuta
ręs atsisveikinti su namiškiais. 
Tačiau tėvai ir broliai jį per
kalbėjo ir įkalbėjo jį net ge
ruoju policijai pasiduoti. Galų 
gale jis sutiko ir pats tėvas jį 
perdavė policijai.

Nužudymo priežastis dar ne
žinoma.

Santa Fe geležinke
liečiai laimėjo algų 

pakėlimą

Anglija svarstanti 
sutaikymą karo 

dėl Shanghai
'• / - .. ' !■

LONDONAS, rugp. 18—An 
glija' galbūt pasiūlys, kad trys 
valstybės — Anglija, įjungt. 
Valstijos ir Francija — prisi
imtų atsakomybę' už apsaugo
jimą chiniečių ir japonų inte
resų Shanghaijuje, tikslu tą 
miestą išgelbėti nuo tolimesnių 
mūšių ir gal visiško sunaikŲ 
nimo.

Anglijos diplomatai jau už-» 
kalbinę tuo klausimu JungL 
Valstijas, / Frančiją, Tokio Tr 
Nanking.

BELLAIRE, Mich^ rugp. 18 
— Intermidiate ežere žvejai 
ištraukė lavoną paskendusio 
prof. Emiį Jacųues. Jis buvo 
dailės profesorius Notre Damė 
universitete.

dirbtuves

BRATTLEBOIU), Vt., rugp. 
18. - - Kadangi trūksta ^darbi
ninkėms obuoliams skinti, tyfi

- pasiūlė uždaryti 
ir Savo darbininkus

pasiųsti obuolius skinti.

BERLYNAS, rūgp. 18.—Na
ciai paskelbė užtraukimą 700,- 
000,Q00 markių ($280,000,000) 
ilgo‘ laiko vidaus paskolos, ku
ri yra reikalinga atlikimui val
džios užsibriežtų darbų/

CHICAGO. — Trys nepri
klausomos unijos, kurios atsto 
vau j a 26>000 Santa Fe geležin 
kelio dąrbininkt/s, pasirąšė su
tartį su kompanija, kuria al
gos visiems darbininkams, pa? 
keliamos 5 nuoš., prądedant 
nuo rugp. 1 d. Bendra algų 
pakėlimo suma siekia $3,244,- 
800 į metus.

BOSTON,, Mass./rugp. 18. 
— A. Lawrence Lowell, 80 m., 
Hąrvard universiteto preziden- 
tas-emeritus, prarado teisę vai
ruoti automobilį Massachusetts 
valstijoj, nes jam vairuojant 
ištiko dvi nelaimės su automo
biliais.

NEW YORK, rugp. 18.
Į ekspresinę stotį liko atvež
ta skrynia su įsakymu ją nu
siųsti į Memphis, Tenn. Bet 
greit klerkas pastebėjo iš skry
nios bes'isunkiantį kraują ir 
pašaukęs policiją atidarė skry
nią. Skrynioj buvo įgrūstas dar 
šiltas lavonas nušauto gangste
rio Oliver George Sinecal, 25 
m. Už mažiau kaip valandos Įmaujančių 
laiko jau buvo suimtas ir jo ” “ 
užmušėjas; Jcįseph Ogden, su 
kuriuo . užmuštasis kartu gy
veno, ,

PARYČIUS, rugp. 18. — ĘL 
na gandų, kad Lindberghai 
ruošiasi pirkti mažą salą Mi- 
lio, Bretonuos ,pakraščiuose; 
Ta sala pirmiau priklausė gar
siajam Francijps užsienio rei
kalų ministeriui Aristide 
Briand.

:;ftfįęsto Centre 
žymesnės stįtybčs< ’šhfo metu 
jau yra ar tuoj' bus pradėtos 
tokios: Miškų gatvėje Freid- 
bergo 4 aukštų mūrinis na
mas, Ožeškienės gatvėję K. Pe
triko 4 aukštų mūrinis namas, 
ten pat Juchnevičiaus 4 auk
štų mūrinis namas, Putvinskio 
gatvėje Goldbergo 3 aukštų 
mūrinis namas, taip pat Kęs
tučio gatvėje Bagrauskio 3 
aukštų namas, Kanto gatvėje 
Nadelio tokio pat aukščio na
mas, Trakų gatvėje Liutermo- 
$os 3 aukštų namas, taip pat 
Pero ir šoichoto, Sapiehos gat
vėje “Lietuvos Lloydo” 4 auk
štų namas, Ukmergės plente 
Barzdos — Bradausko 4 auk-r 
štų namas, Duonelaičio gatvė
je Prekybos, Pramones ir Ama
tų Rūmai (jie turės būti pri
derinti žemės Ūkio Rūmų pa
statams) ir tt.

— Liepoš* 18 d.

Gegužininkai sunkiai 
sužalojo policininką

UTENA
Kalvelių km., Leliūnų vai., bu
vusioje gegužinėje šauliai ne
galėdami sutvarkyti triukš- 

į :' Nikif. šik toro vo, 
V. Zelikovo ir V. Loginovo, pa
sikvietė Leliūnų punkto poli
cininką Grigaliūną, kuriam ve
dantis Zelikovą, šiktorovas šė
rė policininkui 4 kg. svorio ak
meniu galvon ir šitokiai suža
lojo jį.
< Policininkas - paguldytas Ute-’ 

ktorovas ir 
.kalėj iman.

nos ligor 
Zelikovas

Sprogęs šovinys už
mušė vaiką

VILKAVIŠKIS. — Alvito 
valsč., Purviniškių kaime gyv, 
štarienės apie 10 m. amžiaus

HUMBOLDT, la., rugp. 18. 
— Gabenęs tris tonus dinami
to ir 12,000 dinamito piskonų 
trokas susidūrė su automobi- sunūs Vytautas, ganykloje he
liu ir abu nusirito į griovį. Bet [ ganydamas gyvulius rado seną 
laimei dinamitas nesprogo 
abu važiuotojai išliko ne 
gyvi, bet ir nesužeisti.

ir patrankos ,ŠQvinį., Tačiau pradė- 
tik jus jį krapštinėti šovinys spro

go ir vaiką užmušę.
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atloję Ir Kitur 
Rašo DOMINIKA^ KURAITIS ;; J

Namų savininkams 
pranešimas

NAUJIENOS, Chicągo, III.
. - ’ č'-'?--' ■•i/’ 'U"1 r ; -t

■'Tad ĮŽįu
rėję galimą 
'ųptyneigo^ ąųstąb.dymą, . '■ _ ______ . .1^.4. j

‘ (Tęsinys)

Winnipeg
I

Winnipeg npiestas yra nema
žas. Gatves jo plačios ir kyla 
į aukštį keli, dangoraižiai. Pasi
žymi jis taip pat nepaprastu 
švarumu. Tuo atžvilgiu nė vie- 

-5 .. . ♦ • ,

nas Amerikos miestas negali su 
juo susilyginti. Kiekvieną dieną 
gatvės čia yra laistomos. Dėka 
to maža'ir dulkių tėra/ šiaip 
miestas yra labai tvarkingas 
ir pavyzdingas. Be abejo, prie 
miesįo švarumo daug prisideda 
ir tai, kad nedaug tėra dirbtu
vių. . . . •

Winnipego '“baltasis namas” 
stovi: didokoje aikštėje, kuri 
nėra cementuota, bet žvyru iš
piltai Bet kadangi ta aikštė yra 
gana* dažnai"J&jstoma, tai dul
kių kaip ir nėra. ■ Aikštė taip 
pat £ra labai lygi, r

Winnipege man nepatinka 
štai kas: žmonės ten atrodo la
bai menki sudžiovę, tarsi Ka
nadoje maisto nebūtų pakanka
mai. O tuo tarpu valgykloje už 
penkiasdešimt centų galima tik
rai gerus pietus pavalgyti.

Policininkai irgi atrodo pusė-, 
tinai apšiurę ir neužaugę. Uni
formuoti drabužiai jiems tiek 
tinka, kaip pusberniui suaugu
sio vyro kostiumas, 
keistas kepures, kurios 
snapelius (“kozirkus”), 
ną iš priekio, o kitą iš 
lio. žiūrėdamas į tuos 
palaikytojus, nenoromis 
nusišypsai. O tuo tarpu prieš 
23 metus ir mes Chica'goje tu
rėjome policininkus su tokiomis 
pąt juokingomis uniformomis. 
Visas skirtumas tik. tas, kad 
Chicagos’ policininkai buvo 
stambesni vyrai nei dabartiniai 
Winnlpego “guzikuoti ponai”*

Valgykloje aš paprašiau bu
telio; alaus. Patarnautojas labai 
mandagiai atsakė, jog tik alaus 
parduotuvėse tai galima gauti. 
Be to, pasiskubino dar paaiš
kinti, jog moterims ten nevalia 
eiti. Vyrams taip pat, girdi, 
prie baro yra draudžiama ger
ti: jie turi atsisėsti prie stalo.

Paklausiau, ką daro moterys, 
kai nori alaus gerti? Patarnau
tojas nusišypsojo ir atsakė, kad 
kanadietės jau esančios su tuo 
apsipi-atusios, o iš Amerikos at
vykusios moterys paprastai il
gai nepąsiliekančios, ' ; ' /

Vadinasi, trumpą laiką jos ir 
be alaus gali apsieiti.

yra

Dėvi jie 
turi du 

, — vie- 
užpaka- 
tvarkos- 

i žmogus

kos lietuviais, jie tuo atžvilgiu 
nekaip atrodytų?

“Bendro fronto” susirinkime 
dalyvavo apie 30 žmonių. Susi
rinkimas buvo itin gyvas. Ta
čiau man nepatiko, taf, kad vie
ni kitiems perdaug jap visokių 
priekaištų darė. Buvo, žinomąjį 
ir asmeniškumų. Rodosi, .butų 
galima ir be to apsieiti.

Winnipegę prakaitoma 46 
šeimos lietuvių. Iš viso su ne
vedusiais lietuvių :yraj apie ke-? 
čuri šimtai. Daugbm’aį jų yrą 
laisvų pažiūrų žmohės.

Tarp AVipnipįgo ir 
Wt Williąms

Tarp šių dviejų vielų
apie* 450 mylių. Čia visas keliąs 
yya žvyru išpiltas. Jei vąžiuoji 
^0 mylių per valandą, tai turi 
būti labai atsargus, nes greit 
gąli atsidurti griovyje.

Išvažiavus iš Winnipego, apie 
50-^yliU; tarpe,, dar pąsitaiko, 
fąrmų ir mažų miestelių, o po 
tq vien tik piiskąĮ. Nemažai 
■matosi aukštų kaln^, Rurie yra 
apąugę vidutiniško didumo me
džiais. Tarp miškų pasitaiko ir 
.gražių ežerų.
. ■ Dar Winnipege mums patarė 
pakankamai gazolino pasiimti. 
Esą, jei kuro pritruks, tai teks 
tris dienas maršuoti, kol pa- ( 
sieksite gazolino stotį. i

. Tas įspėjimas pasirodė visai 
pagristas. Nors gazolino turėjo-1 
,piė pilnutį tanką, bet kol stotį 
pasiekėme, tai beveik :visas jau i 

.buvo pasibaigęs. ,.,, . . .. .. |
Atstumas tarp stočių yrą! 

toks didelis, jog važiuoji ir vi-! 
są laiką bijais, kad gazolino 
nepritruktg; Į

: -i. (Bus daugiau)

Mokesčiai turėtų būti mąžęsni

Visi namų savininkai, beabe- 
jo, yra gavę pranešimus mo
kesčiams apsimokėti. Tie mo
kesčiai yra daug didesni iy juo,s 
reikia jau apmokėti. Jokio pa
siteisinimo šįųp atžvilgių nėra.'.

Politikieriai krauna mokes
čiu pe^ių w-
kesčiųi naštų, bet mokėtojams 
lieka tik vięną išeitis — mpkę- 
ti. Jųs,\ mokesnių mokėtojui, 
jau gavote taip vadinamą 
“rates”, ka'S> parodo, kad jutus; 
tentai sumokėti ^:5į2 nuo kiek
vieno, šimto dolerių. 1'ai labai 

I didębs skaitrpup.!* Tokie mokes
čiai, gąli sų^ąį^tį
Neą žinogaus butas yrą pirųiąs 
civįii^aęij'os ^ęųį^lĮąs. Be buto 
žmogui nėra kur ^yvęnti.

•, *■

• • 4 , •

' Vi^k ^ą^ųtąis p^pkęs- 
čiaią apkrauti liaiKU 
kus šįąąciięn nęlpuvo dį$ jokio 
reikalų. Fęderąiė 'yąl'dfžią> dąyę: 
milijonus dolerių musų valsti- 
j ai • parkų, gatvių, tiltų taisy-.. 
mo reikalams; Jaigi mokesčiai 
turėjo tikrumoje bųtį nę dides
ni,. bet; mažesnį. ' : -

PATRUKĘ?;
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRAGES, e L A s T I C 
ŠTOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsinj tamprias pančiąkas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei, turit bet kurią ydą, 
kyęipkitės:’į muą—Sppęial,istus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes. » f 7 * " ' ’ 4 < y • ’

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.. ... ' ,_

U
■ '-nt-ArVno

m'v

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS *

t- reikalais, žiūrės, kad mokesčiai 
pir- nebūtų pęrdideli, kąd butų gat- 

‘ sukūrė vėą pągęrjųtos, transponta'cija 
s^^ ręį^afeįnsižgįn^ųa^ t>. ■

Pirmininku yra Juozas Mac- 
kęliuiiąs, žinomas veikėjas ir 
biznierius. Gyvena prie 6747 S. 

’Artesian avė. Taigi organizaci
ja ne politinė, todėl kviečiame 
visus prisidėti. Be to, kurie 
manote esą apdėti perdideliais 
mokesčiais, paduokite protes- 
itųs. Pr^tęsjųs priiminės p.’Mac- 
^ęlįųnąs? —-Ad, 1?. C. Kai.

i Viri inkų organizaciją — Mar- 
ųuette Home Oįyners Associa- 
tįojį. Toą ąrgąbiząciioą' tįsias 
bus ąpgmti pąvienilį. asmenų 
ęe,įkalus, nes? pavieniams kar
tais kai kurie, reikalai veik ne
įmanomą. ; z ■ ' ’ ■

Tikisi 2,000 narių
L Tos orgąnįząęijos nariais ęp- 
i litįlęįę^iąį; čąęgąį^ bątįi, Į narius 
priįiųą nąmų sąyiųįnįęĮią.

i ^rgąn^ąę^ą, bęTo; į mę* 
mestą ląįįęą prirąsytį dų tųks- 
j tanęįil į pplitįką

įęaįąs ^iįtfįs savp apįęliųkės šikų gaują. \

• K r i 111 i 11 a 1 i s ir jaunuolių 
teismai šią savaitę įeis septy
nis jąupuolius, kurįe operavo 
Norlhsi4ėje? sudarę jaunų plė-

KANTĘR, Eres.
x VEIK ^oK?

VISOSE 
kaimynineseXaž 

tį/' . ■ tavernose x 
XMUTUALLIQUOR C0MPANY\

4707 SOUTH HALSTED ST. Ali Rhonea YARDS 0800
• ...yiENINTELIS DISTRIBUTOR1U.S

gįJ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. (teikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■ OĘNAIR NAKTĮ ...

* Viši’-'l^ėf ffliaiYAĖDS 1741-1742 
4(505-07 .‘So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

•• Tel. EAFaYETTE 0727
j- koplyčios visose

Klausykite musų ^Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais,? 
; į 10:00 vai. vakaro iš:; W H* Fi c. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 
j??/ . -P. ŠALTIMIERAS. •

--- ------ -—-—-----------------—

Ląidotuvių Direktoriai

Phone CANAL 6122

Vincennes Avė.
< , * YTOJAS IR CHIRURGAS .

Per keliąs savaites Vincen- 
nes Ąve. btfvo uždaryta, ■ C0t 
mentąvimo darbams. Šią sa
vaitę darbas buvo užbaigtas ir 
gatve vėl atidaryta automobi
lių trafikui.’ Tai geras kelias 
važiuojantiems' į Kazimierines 
kapines.

į Seredomis ’ir nedėl. pagal sutartį 1 
So. California Avenup 

Telėibnas Republic 7868

Niekutis

DABAR VAIDINA!
“U.S.S.R. 1937”

Pamatykit kokia Sovietų Rusi j 
yra šiandien; ? I -1 / <

Van Bure n arti Wabash 
25c iki 2 P. M.

CRANE-
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 ' 
•OCAHONTAS Mine Run $7.40 
Screened) .......... ....... tonas

ŠMULKESNfiS. $7.15
Tonas ....................

Victdr Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN ĄVE.

Yards 3408 Hemlock 5040Yards 3408

ADVOKATAI
'• *• <* , • . ’ „ ♦ . J »

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearliarn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vąkarais nuo 6 iki 8:39

Telefonas Boulevard 1310 
i

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

st

Ofiso Tei. Boulevard 5918

JLrJtCe JlC A
....756 West 35th St >

Čor. o£ 35th and Halsted Sts. 
•(

N
Rez. 49:

/ 4

Ofiso valandos nUo 1-3 nuo 6:80-8:30 
Ned^ipmjs pagal sutartį 
4910 rS(Y. MICHIGAN BLVD. 
i CKeL' ;Keuwood 5167 1

""’/T----"T”:'.- —FT*Ofiso Tel,. Virginia 0036
Residencė4 Tel. * BEVERLY 8244Rėsidenęė4 Tel' BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
; Ofiso valandos:
nuo 3—-4 ir nuo 6—8 vai. vakare 

Rezidenciįa: t ,
8939 SOUTH ČLAREMONT AVĖ.

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

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

ROSELANO—CHICAGO, ILU 
Tęl. PUtLMAK 119^8277 ■>, < 

, i______ į>. uį.41. >i r.*.

A. Montvid, M. D
West Town' State Bknk ;,T 

2400 WEŠT MADISON STREET. 
Vai.: 1 iki 3 do pietų. 6 iki ,8 vak.

TęV, Sjeeley,. 7330
Namų telefonas Brunswic!k 0597

Į , , ,1, t'-.. ' ■ . < '

Dr. A. J, Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nbo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
i^i 9 y. valp Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR BEJ1DĘNCUĄ •

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafay^ttę 8016

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631\ SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell, St.

Tėleplione: Republic 9723 
—i—rnrii.j'jr.j jjrTŲTn'v:~'j.c 

AL. JURGELIONIS
A 1) V o KATA S

3407 Lowe Avė. Tel Yards

A.A.SLAK1S 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

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

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

Ofisrt Tel.: Boulevard 7830 
Namų Tel.: Prospect 1930

2510

AKIU SPECIALISTAI

“Bendro fronto” 
susirinkimas

Kadaise aš . susirašinėdavau 
su vienu winnipegiečiu apie Ka
nados lietuvių gyvenimų. Ka
dangi turėjau jo adresą, tai nu
tariau jį aplankyti. Surasti tas 
žmogus man pasisekė, tik na
miškiai pranešė, kaa^ jis j 
“bendro froriito” mitingą išėjęs. 
Pareiškiau norą tame ' susirin
kime dalyvauti, nes norėjau pa
matyti, kaip kanadiečiai atro
do., .

štai jau ir vietoje. Ten suti
kau p. Ginkų, kuris paprašė 
atsisėsti ir palaukti, kol susi
rinkimas baigsis.

VVinnipego .lietuviai visai 
“miestiškai” atrodo, tarsi1 jie 
nebūtų iš Lietuvos atvykę. Vie
nas tik' dalykas krinta į akis: 
tie liętuvrai labai smulkučiai ir 
sudžiūvę. Palyginus su Ameri-

Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO ....

Dtl informacijų !
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

apba pašaukite : <

CĄNĄL,850l)
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND

SAVINGS AŠŠOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 

17311 Srt. Halsted Street
; .. .. . . _ < >' _ • ... r _■ . ....

A L L : .......................

MOTERYS.
Jau galite gauti naują., padidintą
• : \ . * i ‘ ♦ ".ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

Kasdien skaitydami I 
^NAUJIENAS” lietu- 

įgyja naudingų 
ir gerų panio-žiniij i 

kinimu

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. r '

NARIAI
■ Chicagos, ^ 

| Cicero m 
Lietuvių fl 

Laidotuvių M 
Direktorių 
Asociacijos

Amhulance
. Patarnavi- 
k mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME , 
z KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

VAITUSH, OPT

;i S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue Z

Yards 1139
Phone Yards 1138

? J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ • ■ ■ ■ ■ _____________________________________________ i__________________,it, „ ......................
Z. . i: . : .. :■ . Į? ‘

■ \ “ A. MASALSKIS . >
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

4J

1410 South 49th Court Cicero
. m——  ... ..........i. ■■■    nu iii   i 11, n i t i ■ i imi m .m     

A. PETKUS
Phone Cicero 2109

3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
.................. I Ii'III r...... ---- ----------- —

Į. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46tįi Street Phone Boulevard 5566

......... .t.............. ............................................... . .......... ....................... ...............

S. M.SKUDAS
718 West 18th Street
—   i ifio.Ai.ia m A4i' »•

LACHĄWICZ IR SŪNUS
nn . i / Phorię Cąnal 2515 į

1 Tel. Pullman 1270
2314 Wėst 23rd Plące 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

" "i...... . ...... . ....................................... ......................... . i. ■

Phone Moųroe 3377 
,,, *..

JUOZAPAS EUDĘIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westęrri Avė. Phone Virginia 0883

L.

) LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas,

, jūsų garantavimas.
. Optometrically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso' 
trumparegystę ir tėliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nup 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį. '
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589 
__________________________ į .____________ ___

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 
‘ Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve i 

756 West 35th Št. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 ikį 8 
Nedėliomįs pagal sutartį.

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

; DENTIŠTAS' vN
■ 4645 WAshland Avė.1)1

! ' • * ** , (’ ■*’'
\ arti 47th Street

. Valandas, nuo , ą iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

; * ' ’y"- \l M ■. ;...•

_____ Kiti Lietuviai^ paktarąi _ __

Doctor Mimikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Ąvenųe >
Tel. iviginia 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.

: , r..

Tel. Boųlęvąrd 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valančios: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 16 iki Į2 amt

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, jLLV

KITATAUČIAI
DK'HERZMAjf

13 RUSIJOS
r Gerąi lietuviams; žinomas per 31 r 
metus kaipo patyręs gydytojas chi* " 
rurgas ir akušeris.. ;

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3O vai. vakaro

Tel. Canaį 3110 f
Rezidencijos telefonai: ' -

Superior 9454 ąr < Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone? Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

dėNtistąs
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj 'pagal sutartį.

Dr. Charles Segal r
OFISAS ■

4729 So.‘Ashland Avė.
2-rbs lubos 

CHICAG0/Utl<
OFISO VALANDofe: , ■ ...

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo iki 4 
vai. po pfet ir nuo 7 ild 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo U.0 iki 12
valandai dieną.

Phonė MIDWAY 2880
—• ■■m i t ■ i J i ™-n. —> * ' »■■■■■>! i ui—.ii i .f. ■■■■

Telefonas Yąrds 1)994.

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVEi

? ( ; Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12T diėidą.'Ž iki 3 po pietų

Gar ginkitės Maujienese
t utį r ••n'itt M M Pj
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SKELBIA KARĄ “SLOT” MAŠINOMS 
SIAS PASAULIO AERODROMAS. dienos” pro

tai sunku kur Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co. 
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

Kiekvienas daktaras pasakys jums, 
kad šalčių išvengimui reikia būti 
tikram, jogei nėra užkietėjimo. Už
kietėjimas apsunkina sistemą. Jis 
nusilpnina atsparumą- ir užkrėtimai 
įsigali. ,

Pašalinkite paprastą užkietėjimą 
valgydami Kellogg’s ALL-BRAN re
guliariai. Šis javų maistas suteikia 
•‘bulk”, kurio ' jūsų sistema reika
lauja normaliai, natūraliai akcijai. 
Jis taipgi teikia vitaminą B žav
ioms išjudinti—ir geležį kraujui.

Kūno viduj Įtelloere-’s ĄLL-BRAN 
uima vandens dvigubai tiek, kiek 

oats sveria. ' Jis sudaro minkštą 
masę, kuri švelniai veikia ir išvalo 
žarnas.

Valgykite du šaukštus kasdien, 
kaip javų maistą, r su pienu arba 
vaisiais, arba su virtais valgiais — 
ironiškuose atsitikimuose su kiek
vienu valgiu. Tai pagelbės jums bu-l 
ti' normaliam, neimant piliulių, nė 
vaistų—kurie dažnai tik pablogipa 
padėtį. , -f v :

Kellogg’s ALL-BRAN parduoda
mas visose groseriiese. Padirba ir 
garantuoja Kellogg, Bąttle Creęk. '•

CLĘVELANDO Owo ŽINIOS
- DIDŽIAU 
ŠIMTO ME

TŲ SUKAKTIS. - NERVAI NEATLAIKĖ. — 
LENKTYNĖS. — VĖL MAINO KAILĮ. — REI
KIA JAUNŲ'ŽMONIŲ. — PARODOS BIZNIE
RIAMS NEKAIP SEKASI. — SLA 157 KUOPOS 
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Grūmoja
ELYRIA, Ohio. —- William 

Grali, apskrities šerifas, išleido 
pareiškimą, kad visos užeigos 
ir kitokios biznio vietos tuoj 
pasirūpintų pašalinti “slot” ma
šinas ir kitokius gembleriavi- 
mo prietaisus. Nusikaltėlius jis 
žada be jokio pasigailėjimo 
areštuoti ir skaudžiai bausti.

Pusketvirto milijono dolerių 
aerodromui pagerinti

Clevelando didžiuliam aero
dromui pagerinti federalė val
džia išleis apie pusketvirto mi
lijono dolerių. Kai jis bus vi
sai įrengtas ir pagerintas, tai 
jokis kitas pasaulio aerodromas 
su juo negalės susilyginti, 
savo didumu ir parauk umu 
visus- pralenks. ... ~ :

Cementu bus išlieti apie
akrai žemės. Todėl lėktuvai pa
sikels ir nusileis jokių dulkių 
nesukeldami.
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kiekvienas nori nors šį tą lai 
mėti.

Lietuviams, kuriems neteko 
tos rųšies lenktynių matyti, pa
tariu šios progos nepraleisti. 
Tikrai verta pamatyti, kaip 
žmogus gali ore skraidyti ir vi
saip vartytis, tarsi koks paukš
tis.

Parodė savo iltis
Vienas Chicagos pilietis ma

lonėjo mane supažindinti su \ki- 
tu chicagiečiu. Tąja proga tei
kėsi jis man ir gnybtelti. ' Gir
di, tai tas pat Jarus, kuris ge
rus lietuvius per socialistų 
laikraščius bombarduoja.

Tam bičiuliui aš noriu štai 
ką pasakyti: niekuomet geros 
valios lietuvių aš nekliudau ir 
su visais stengiuosi draugiškai 
sugyventi. Tačiau nenoriu, apsi
leisti taist kurie, kaip sakoma, 
bando man ant “korno” minti. 
Nenoriu apsileisti ir tais, ku
rie dedasi dideliais patriotais, 
bet išeivijoje žalingą darbą dir
ba.

Pagaliau p. A. V. noriu pri-

NAUJAS “PRANAŠAS”— 
Harry A. Downs, naujas 
Chicagos oro biuro prana
šas, atvykęs iš Denver, Co- 
lorado. ‘ “Pranašas” ' stovi 
prie instrumento, kuris re- 
korduoja, oro stovį.

, 1 ■
NAUJIENOS, Chičago, 1.11.

Vilkutaitis. Jis paaiškino kita- 
tąučiams, kad musų tolimoje 
tėvynėje Lietuvoje tautiški šo
kiai jau baigią nykti. O po to 
pakvietė grupę jaunuolių, kad 
jie tos nykstančius šokius pa
šoktų. Visa tai 
derino. .
v Kai “lietuvių 
grama prasidėjo,
buvo galima lietuvį pastebėti. 
O tai visai nattfrališkas daly
kas: parchgimas buvo tiek 
menkai išgarsintas, jog tik re
tas kuris apiez jį ką žinojo.

’ ■ . . 4» 'Taigi generolais be armijos 
ir mes galime pasigirti. Tie 
generolai pą&moja. “didelius 
darbus” dirbti, Įdėt visa bėda 
yra ta, kad paprasti kareiviai 
paskui juos neseka. Padariny 
j e išeina tik 
“piš”.

Ir gerai. Kitą kartą tie tė
veliai gal supras^ jog be1 visuo
menės pritarimo ir paramos! 
didelio darbo negalima padary- 
ti.

Pasiteisino
. Policija pagavo du vagis.

— Aš nepavogiau šitos kar
vės, — teisinasi pirmasis, — 
ji yra mano, aš ją nusipirkau, 
kai ji buvo dar maža telyčia ir 
užsiauginau.

Jį paleidžia. Tuomet antra 
sis drąsiai sušunka*: “šitas šau
tuvas yra mano, aš jį nupir
kau, kai jis buvo dar mažas 
revolveris

Restorane
— Pone padavėjau, šiandien 

kotletai mažesni, kaip vakar.
— Tai tik optikos klaida, 

šiandien tik lėkštės didesnės, 
kaip vakar.

Sukaktis
VERMILION, Ohio. — šio

mis dienomis šis miestas minė-.minti ir tai, kad jo bendrąmin- 
jo savo* šimto metų sukaktį. Ta čių tarpe yra tikrai daug tokių 
proga buvo surengta labai įdo- • žmonių, 
mi ir pavyzdinga paroda,

kurie visai be jokio 
ku- j reikalo tiesiog piemeniškai puo- 

rioje matėsi daug daiktų iš pe- la lietuvių išeiviams tikrai daug 
reito šimtmečio.

Vermilion yra’ nedidelis far- 
merių miestukas, kuriame dau
giausia apsigyvena buvusieji 
farmeriai. • •

Rengiasi milžiniškoms 
. iškilmėms

Moose organizacija rengiasi 
milžiniškoms iškilmėms, kurios 
įvyks rugsėjo 1 d. ryšium su 
konvencija. Tai |>us tos organi
zacijos 49-ta konvencija.

Apskaičiuojama, kad delega
tų ir svečių atvyks apie 30,000.

Išrūpino laisvę 49 žmonėms
Viena Clevelando prieglaudos 

organizacija per paskutinius 
šešis mėnesius išrūpinę laisvę 
49 žmonėms. Visi tie žmonės 
už vienokius ar kitokius nusi
kaltimus sėdėjo federaliame .ka
lėjime. Kadangi organizacija 
pasižadėjo paleistais kaliniais 
rūpintis (surasti jiems darbo), 
tai jie ir liko paleisti.

Tragiškai baigėsi pirmas 
bandymas .

Vienas senukas, kuriam su
kako 90 metų amžiaus, sumanė 
pirmą kartą savo gyvenime pa
skraidyti lėktuvu. Būtent, iš 
Clevelando nuskristi į Chicago. 
Bet vos tik lėktuvos iškilo j 
orą, kaip senukas pradėjo blo
gai jaustis, 
kniubo ir, 
pasimirė

padariusius asmenis.

Trumpins darbo valnadas
Iki. šio laiko miesto darbinin

kai dirbdavo penkias ir pusę 
dienų per savaitę, — iš' viso 44 
valandas. Dabar yra kilęs su
manymas darbo savaitę sutrum
pinti iki penkių dienų. Jei tas 
sumanymas bus priimtas, - tai 
miesto darbininkai dirbs tik 
penkias dienas aroa 40 valandų 
per savaitę. !

Nori visiems įtikti
Majoras Burton, galima sa

kyti, yra “tyro kraujo” repub- 
likonaš. Tai numanu jau iš to, 
kad jis visą laiką buvo repub- 

mašinos kontroliuoja-

y S £ '

—. Jenas Jarus.

JŪSŲ SVEIKATA

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI

Grąžins pabaudą
•Į!

Depresijos laikais daugelis 
namų savininkų nepajėgė ne- 
•jjidomo turto mokesčių sumų,- 
kęti. Dėl mokesčių nesumokė;- 
jimo buvo kraunamos baudos. 
Tos rųšies 4 baudomis miestas 
surinko apie $1,600,000.

Valstijos legislatura patvar
kė, kad miestas neturi imti 
baudų. O jeigu’ tos' pinigiškos 
baudos jau liko ‘iškolektuotos, 
tai jos ,turi būti namų savinin
kams grąžintos.^' ' . ' ' ,9

Nėra abejone^ *kad ir kai 
kurie lietuviai yra sumokėję 
pinigiškas baudas. Jie dabar 
su mokesčių kvitomis gali krei
ptis į apskrities/ iždininką ir 
reikalauti; kad J baidos butą 
grąžintos. . . ■
•' — i ' • .4. .4 . 7.1 , ' ■ -■ .

žuvo KetųHol^a žmonių
Vienos savaitės* būvyje Ohio 

valstijoje prigėrė ir automobi
lį^ nelaimėse 4 keturiolika 
žmonių. Clevelande prigėrė 
Louis Kuznik, 20 nietų slavų 
kilimo . vyras. v 4 " .. s

' Clevelando gatvėse dėl nelai- 
įnių šu automobiliais jau tino 
mėtų’ pradžios žuvo 126 žmo- 
lies. /4'4/;;44:'4’?'

,4,"' X;4 ^;’'4/;--.'4--. - ■ / ' " . ' 4''f j
i ■

/Vįetos katalikų/vadai be nie
kur nieko didžiųjų ežerų pa
rodoje sumanė Nurengti “lietu
vių dieną”. .Viąos ceremonijos 
turėjo .įvykti jojęf vietoje, kur• 
visos jautos tu’ri savo “pala/ 
j)ihės”i Mat, tepi yra estrada 
programoms pildyti.

Visą “lietuvių dienos’’ pro
gramą pildė bažnytinis choras, 
6 tvarką vedė vietos klebonas
•s*.......... .... ..... . ..... .. VU--------------------------- ...
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jeigu .DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir . 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
je ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
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Siųskit money orde
rį arba čekį —

kad visai be jokio reikalo ėmė 
įžeidinėti kitaip manančius na-' 
rius. Nepakęsdami tokios buk-' 
lės, tie nariai visiškai iš drau- 
gijosv pasitraukė. .

Prieš pačią draugiją aš nie
ko neturiu: jos tikslas yra vi
sai geras. Tačiau będa yra ta,, 
kad ten keli pigus politikieriai 
užsiaugino sau ragus ir pradė
jo “badytis”. O tas ba'dymasi 
neišėjo į gerą.

Į tos draugijos ateiti žiūriu 
gana pasimistiškai. Jeigu ji per 
šį vajų. neįstengs .gauti naujų 
j agnų narių, tai jos pakriki
mas bus neišvengiamas. Jeigu 
mirimus atsveria*' gimimai, tai 
pasaulis gali gyvuoti. Bet jeigu 
pasireiškia vien tik mirimai, o 
gimimų kaip ir nėra, tai tokiu 
atveju kiekvienas gali numaty
ti galą.

Ežerų paroda liko ' 
prailginta

’ -4 '* ' ' ’ . ■ 4 i.

Didžiųjų ežerų paroda liko 
prailginta tris savaites, : už
sidarys, ji tik rugsėjo 26 d. -Tai 
jau antri parodos metai. Mie
sto viršininkai džiaugiasi, ką d 
iš parodos turi daug pajamų; 
Visai kitaip yrą’/šu biznieriais, 
kurie turi koncesijų parodoje. 
Tie ne tik nesidžiaugia, bet 
dejuoja. Daugelis/?jų skundžia
si, kad biznis parodoje jiems 
visai nepasisekęs, — turėję net 
nuostolių. Kai kurie nesulaukę 
nė parodos galo savo biznius 
uždarė.

Viena, biznis nemažai nuken
tėjo dėl nepalankaus oro (taip 
buvo parodos pradžioje), o ki
ta — išlaidos labai didelės. Už 
koncesijas reikia tiek sumokė• 
ti, kad paskui jokio pelno ne
belieka. '

Pernai parodoje turėjo savo 
biznius trys lietuviai. Bet šie
met tik du* bedrįso .parodoje 
“bizniavoti”. O iš to galimą 
pasidaryti sau išvadą, kad biz
nis parodoje nelabai teapsimo- 
ka. " '

Kaimynai rengia piknikų
YOUNGSTOWN, Ohio.—Te

ko nugirsti/ kad vietos SLA 
157 kuopa rengia didelį pikni
ką parapijos darže. Į pikniką 
Važiuoti rengiasi ir būrys cle- 
yelandieČių. . b ;

Ir jie labai gerai padarys,, 
jei ten nuvažiuos. Visi juk ge 
rai žino, kad youngstowniečiai 
yra malonus ir draugiški žmo
nės. Kas į pikniką nuvažiuos, 
tikrai galės smagiai laiką- pra* 
leisti.

r

Jūsų sveikata 
tai svarbiau

sias dalykas ką tu
rite arba stokuo- 

’ jate. Tai būtina jums
patiems ir jūsų šeimai, 
kad jaustumėtės gerai, 
kad jūsų sistema butų 
subudavota visti 100%, 
kad jus galėtumėt pa-

v*sos dienos darbą lengvai. 
Tukštaiičiai rado naujos energi

jos MAL VAZ gėrime po to» kai 
jaii buvo jos nustoję.—negalėjo 
miegot, valgyt ar pailsėt. Ten, 
kur nėra rimto kund negalavimo, 
turtingas, gąivinanėios kokybės 
MALVAZ padės prigimties kūno 
funkcijoms palaikyt jūsų norma
lę, energiją.r Jijs turėtumėt miegot 
geriau, valgyt geriau ir pasiliuo- 
suot hub nervų sukrėtimo ir gy
venimu gėrėtis.’ Pakalbėkit su gy
dytoju šiuo klausimu.

Nuo šiandien pradėkit tyrinėti 
ŠĮ gaivinanti sveiką maistą-gėri
mą...padarytą iš rinktinų, saulėj, 
nokusių grudų... tikroj .tempera- 
turbj, pagal genkartės senumo 
prirodytos formulos.
TeJefonupkit CANal 0500 Šiandien. Jei
gu JpH nebūsit pilnai patenkinti, pinlJM 
bus grizinti ir siuntinys pr. imtas.
24 BUTKLIV KARTONAS ... S2.75

50c grąžins už tuščias)
12 BUTRLiV KARTONAS ..... $1.40

(2Sc grąžins už tuš&.ns) 
MALVAZ DARO MDNARCH 1LUDARIAI
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MUSU SPAUDOS DARBU

ir, 2 mo su

>•

mo-

**

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

Maiia/uyk C a.
6'5OO

kada artinasi rinkimai, 
partijos saitai nebėra

Užsisakydami prisiųskite 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO, ILL.
- : \__ ' „4 *

NAUJIENOS
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CHICAGO, ILL.

No. 87—PRIEŠ VfiJĄ NEPA- 
; pu gi, 8 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- JUJĮČ 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 35* 
terys

No^ 79^GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ii1 3 mo- 
tętys

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

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR
labai
nupigintos!

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu 
TIKTAI 
$3.00

Netrukus jis su- 
sąmonės neatgavęs, 

i. Pašauktas daktaras 
pareiškė, kad senukas miręs 
dėl dideilo kraujo slėgimo. Esą, 
dėl didelio kraujo slėgimo. Esą, 
kraujo slėgimas labai padidėjęs, 
o tai ir privedę |>rie mirties.

Oro leųktynės
Rugsėjo 3 d. Clevelande pra

sidės nacionalės oro lenktynės, 
kurios truks keturias dienas. 
Lenktynėse dalyvauti pasižadė
jo įžymiausi lakūnai, kurie ore 
darys įvairius triukus ir pildys 
programą. Bus garsių lakūnų ir 
iš kitų kraštų.

Dovanoms yra paskirta aš
tuoniasdešimt du tūkstančiai 
dolerių. Kai kurios dovanos bus 
gana stambios. Jos tai labiau
siai lakūnus ir vilioja. Mat,

likorių 
mas.

‘ Bet 
tai ir
svarbus: reikia visur balsų pa- 
sižvejoti. Juo labiau, kad dėlei 
to Tepublikonai visiškai nenu
kentės.

Tais, matyti, sumetimais/ ' ■ f
Burton dabar ir pradeda apsi
mesti bepartyviu. Vadinasi, jis 
bando visur sau balsuotojų pa- 
sižvejoti. Bet ar tai jam pa
vyks, tai kitas klausimas, šiaip 
ar taip, o daugelis, tur būt, pri-' 
simins, kad Burton ir pereitais 
rinkimais “jokiai partijai * ne-' 
priklausė”.

Vajus naujiems nariams 
gauti

Vadinamoji “kudirkine” drau
gija paskelbė vajų naujiems 
nariams gauti. Sumažino ji net 
įstojimo mokestį, Bet ar tai pa
dės, tai kitas klausimas.

Seniau draugijos stovis buvo 
visai neblogas: turėjo nemaža 
narių ir pusėtinai turto. Laikui 
bėgant nariai, žinoma, suseno, 
o. kai kurie pasimirė. Tokiu bū
du draugija’ pradėjo silpnėti.

štai kodėl tenka abejoti, ar 
toji draugija begalės jau su
stiprėti. Patraukti jaunimą nė
ra galima. Jaunimas rašosi į 
didesnius klubus, kur jis gali 
daugiau veikti ir linksmintis.

Kitas dalykas, kuris labai pa
kenkė “kudirkinei” — tai kai 
kurių narių politikavimas. Tie 
politikieriai buvo tiek įžūlus,

SIUSKIT PĘR
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
. • P . I . -   I I I

taip pataria Lietuvos bankai

TEATRO 
MĖGĖJAI - 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
šit—rudenyje galėsite 
loštis štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai} 
susitostt—publiką pra- 
juokinsit — pravirk-* 
dinsit. •

VILNIUS 
PA VEIKSLUOSE—

VILNIAUS
Albumas

Rernkite tuos, kurie

.® Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darba

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

jusy užsakymą.
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Kazuistika
Senatorius Hugo L. Black tapo pątvirtintas, 63 bal

sais prięš 16, Vyriausiojo teismo nariu. Jo priešai, ku
rtę sakė, kad jisai turįs kokių ten ryšių su Ku-Klųx! 
Klanu, neįtikino kitų senatorių. Net senatorius Borah 
(iš Idaho valstijos), kuris balsavo prieš Black’o patvir
tinimą, pareiškė savo kalboje senate, kad nėra, nė Šįėšjir 
lio įrodymo, jogei Roosevelto paskirtasai naujasis Vy
riausiojo teisino narys turįs ką nors bendro su ku- 
klptsais. z - *1

Tačiau administracijos priešai dar vis nenori pasi
duoti. Jie sako, kad senatoriaus Black’o paskyrimas tei
sėju esąs unelegališkas”, kadangi Vyriausiajame teisnąę 
nesą vakansijos. Teisėjas Van Dęvanter, kuris šią va
sarą pasitraukė iš teismo, esąs ne rezignavęs; todėl prey 
zidentas neturįs teisės jo vieton skirti nayją teisėją.

Sakoma, kad Roqsevęlto priešai ;ęi§ią j Vyriausiąjį 
teismą ir reikalausią “indžonkšeno” prieš sęn. Blaęk’o, 
paskyrbną. • ’

Taigi dabar bus ginčijamasi, ar teisėjo Van Eįe- 
. vanter’o pasitraukimas yrą rezignacija, ar'ne, ir jeigu 

ne rezignacija, tai "kas. Keista, kad šitokiais tuščiąįs 
ginčais gaišina savo ir ‘ kRų laiką neva rimti valstybėj 
vyrai, kuriuos žmonės yrą išrinkę rašyti k^ačtąi įsta-f 
tymus. x ; ;

<ną. Ąpgądęstaųja jhaį, mątyt, 
<?$ .to, kąd, faipj kiias ^ppklyA 
po laikraštis praneša, toje “di
džiojoje”
j e tebuvo tik apie 800 žmonių.

' STRIKĄ ATMINTIS 3 ' ■ 
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štai kaip atrodo komunistiška’ 
istorija. 1 > * <

“Kas bept kieįk stebėjo 
darbininkų judėjimą, tip pui
kiai žjno, kąd nuo pat pir
mos dienoj, kada trockistąi 
pradęjo briautis j Sopialistų 
Partiją, komunistai nors1 
drąugiškai, bet Įabąi griež
tai ®oc* Partiją
nepriimt įtj gaivalų. Mųsų' 
persergėjimą teisingumą šiap- 
dien mato ir patys socialis
tai i^ tąččl šluoja lauk tųp?' 
demoj-ąlizatorius.” ,
Taip pasakoj a komūnis^ų 

laikrąštią. Bet' tikttO istoriją, 
sako yisąį ką Ritą. įC1. •.. . ''f

Kai į Socialistų partiją ėmei 
skverbtis įtrąckistai (ir kiti pą- 
našųs “kairiasparniai”), tai de
mokratinio socializmo šalmiu
kai pakėlė prieš juos , balsą.' 
Bet komunistai savo apaudąje,

v w»"/

a

Valstiečių solidarumas
. . > ė > i ' '

Lenkijos valstiečiuose nesilauja bruzdėjimas prieš 
•diktatorišką militaristų valdžią. Laikraštis “Zielony 
Sztandar” paduoda įdomų solidarumo, pavyzdį iš tos 
kovos. ,

Tris valstiečius Lukowo apskrityje valdžia suptpė 
pačiame darbymety už tai, kad jie lankė Liaudies Tor
sus. Suimtųjų kaimynai, išgirdę apie^ šituos areštus, nu
tarė padėti jų tėvams ir liepos męn. į2 d. susirinko 218 
valstiečių su dalgiais į suimtųjų tęviskę. Dainuodami 
jie stojo į darbą ir per 2 valandas nuplovė ' 15 margų 
rugių.

Baigę darbą/yąlstieęiąi pasakė. suarešCpotųjų tė
vams, kad jie visuomet jiems padėsią ir yisame kamę 
juos pąręiiĮsią — ir ^iskirstę kas sau i sąyp

Įdomu čionai ne tik šitoks valstiečių solidarumo pa
vyzdys, bet ir tai, kad jisai buvo, aprašytas laikraštyje 
ir Lenkijos valdžia nedrįso to laikraščio numerio su- 
konfiskųoti. Yąlstięčių solidarumas ir į ją padarė įspu-

.1

JŲpKDABJĄĮ
• ’ ‘' K'* .

Vienas tautiškas yyras, kuris 
anąmet prezidentavo “apširno- 
je” sandariečių organizacijoje, 
siūlo jsįeigtį kitą, dar lapiau 
“apširną” organizaciją — Ame
rikos Lietuvių Paslaptingos Ra
movės Sąjungą/ * *

Tos “paslaptingos sąjungoj” 
nariai turėsią bu t “prisaikdina
mi ypatingomis ceremonijomis” 
ir jų pareiga busįaąti “tu
rėti vienodas kepures ir jas 
dėvėti visose sueigose”. .

“Apširnos” sąjungos - suma- 
ęytojas W j
pizaciją pagalėsią būt PiijpiaĮni: 
socialistai įr komjinįstai. Bet
ruk jie į ją ir neis.

> 11■'•I■

Vienas daktaras susirado pa-. 
|roną Lietuvai. Jisai ra’Šo:

“...Stalinas yra vięąįiĮįėĮis. 
musų tautos globėjas, bent 
dabar.”

apširną” organizaciją

Aišku, kad tik “dabar”. ’
> ->-t • . 1 ‘ /' • A ■ 'r. J

Prieš kiek laiko tas pats gy- 
dytąjas'laikė “vieninteliu mpsų 
tautos globėju” Romos pągą. 
Pats jisai kartu su kun. F. Ke-j 
piešiu fašistiškai-kleriRališką po-’ 
litiką varinėjo R.-K. Federaęijo
je ir lietuvius, kurie jo “vado
vybės” nenorėjo klausyti, plųdo; 
“tautos priešais”.

Nelaimė ištiko p. Tysliąvą: 
jisai turi dėkoti Connectįcut 
lietuviams, kurie “net penkiais t 
autobusais” atvažiavo j “Vieny-j

“Įtęijęš^ąm^s ąayo įspų-< 
džįuą, deja, pėgąlių dat sykį 
nepadėkoti visiems Conneę-’ 
ticut lietuviams, taip gausin-j 
gai atsilankiusiems į šią di
džiąją musų dienraščio pra
mogą,” — rašo jisai savo 
laikraštyje.

“P,ej>”. reįšto'

/.;i

Indėnai Piety Šiaurėje,
■ .' ’ < • •* ' f'  _ . Oi ' ♦.. i ■ ' ■ ♦««
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Rašo J. j
------7": / 

pyjusiį ^pecięląjįs 
'*■ * ■ 1

• -7 
w>as-

—*wnu .linu II,

T<m«ji Argentinos šiaurę r- gįfy# 
papročiai. — Jų puogųmp mr “ '

—- ŠTO, kurie nęloja iš ' -
wi"W’

Yofko oentralims 
sisa|^č T^pipą^ą .di^ąvįmąi & 
sijįi^tj, ■ tąį";nąeįpi|aii^'

Re soęįąjįsįųg ^spendayo ir

G ką tuomęt darė “|gypej|’’ 
koąįVĮnjstąi? . Ąę’m 
riąms rėmė Tiicąn*~ 
jį už tąi,/kad jisai' 
tijos ‘fcįe^inilįdšitiš” 
ir eina ranka u| 
“kaįriąspatniaįs”. 
maso šlovinimai komųpi^tų 
sj>ąądqj’e ąpsflką gąĮyąs nąt Ofl 
kuriems K‘beibems*’ socialistui 
■tarpe, tąip kad jie ęme mąnyitįi, 
jogei’ iš /tiesų esąs 
delię reyoliųcioni^iųs;
!v-/' ' -’1’J

“NAUJA KONSTITUCIJA”

'“.V. ^Q<lįs” rašo:

šįmii, Lietuvos :5įiwste^ 
. Kabinete e^s parengtą^ jj^u- 
jos kop(fig^|

nerašoma ir dar tikrai nęib- 
ąoma, ąr jį buą
|a 'ė<į(įs: ąr
busianti speciališkai kviečią^ 

.• mą-'"' ■ " ■>.//\?" "/■
Bet kam ten reikia konstiįU; 

yįeną konstitucįjj, 
buvo pagaminęs Steigiamas^ 
Seimas, šutrėiąpič f ašištiškį
perversmininkai gruodžio mėn.} 
1926 m. Antrą konstituciją pą-! 
gamino Vojdemarąs su Smeto
na, bet' jos irgi niekas nevyki/ 
na. ti . \ ■ , ?

Dabartinė . Lietuvos “konstį-i 
tucija” tai armijos karininkų 
kumščia, kuria remiasi “tautos 
vado” Smetonos sostas.

gyrė

IŠ LIETUVOS
Nelaimingi iryliai

. . ■ ■       ■r-y«

KAUNAS, — peršiŠbvė į kru
tinę tpil. Pranas Stasiūnas. šo- 
vimosi priežastis tiriąpia; ’ jis 
pats nugabentas miešto ligoni
nėn.

—Vakar 'tyfe yiįįjąmpolejp 
buvo ’ smarkių^ mųštynes. Ppr 
tas muštynes pik Kazys Norei
ka, gyvenąs Patrimpo gi 11/lp. 
nr., peiliu vietoje papiaųta’^. 
Esą nukentėjusių ir daugiau. 
Polipiją daro kvotą.

Bandomoisios vestuvės. t „

artistiniam gyvenime suvąiąiąo Bętaąmlyfc. Ko- 
■ lĮcąįy ^į^b^ąto.

mąį ir jprinuiyviski vąigįi ■
V - Turky ir -"v,

Jįetyy^skai. g|||
• . /■'■•h- ../.

i £įo$ dteąos 4prprim ■— dięn- 
raštis ‘''Naujienos” ir džiugi-, 
nahtis gerbiamos ponios Mani-.

' .^i^ąs su,

—Ačiū už straipsnius ir nuo-' 
Širdų pasidarbavimą dėl “Naą-1

it!W
.^aįve siSftU'Ą? įr Jjąislinu: Ąčjų 
Jxųns, |)aujię^iejšjąį, o miay 
j>9 . (kaip ubagui su įlįip-,
W į

Vadinasi, bendradarbiavimo* 
pagrindas dabar — 8 doleriai, 
arba 24 Urągyąjaųs pozai pęrs 
įpėtps įy geras, dFb9 žmonįų( 
įįęik^ąs -^įJįąnįį^ diqiyra|ją§, Ru- 
rįąmę yyą nVšveįąįJ plųįi-i 
•kąiųą iy pąją^injii sipa^ępis... Į

Iš džiaugsmo, entuziazmas 
pakilo A^ąniįą,
mįlįpijąnfo jkarįpgump. įgį hH" • 
w ManW’ w 
jį|,;
vięnas. jtį dąbar gi turiu įąuz- 
įdš į (kavinę, nę^ jau f2:8Q vąj.,1 
vadinasi, pietus. \ 1

■ .? ‘ ■ Į

Prie mąže' kavinėj ’ staliuko 
lupinėju “Naujienų” pundelius,;

t IMI

ajuo-
■ lndė

z.

lra7 
ėnų 

gyvenamo Čia pat ran
dasi iš * petrolėp šaltinių išpum
puotą valiutą įsteįgtas s^a'pno 
iniestelis, vardu, TartagaFas.

r—Kas jį .ąųsapnavo ir įstei-i

—Jį susapnavo /tir įkūrė du 
ČĮąr.bo ąpąštąląi. \

—Tąi, tur put, lietųvįąi?
—Didysis/Lietuvos Kunigaik

štis Gediminas, sayo stiprių 
tautiečių muskulais įkūrė Lietu
vos sostinę Vilnių, bet TUrtaga- 
ią M:
fiąj o••« Luisą GJ 
yiedo pę įoi. Ęoffinis dar 
tętegyyęp’a'» ^ffįpiRė pasimi- 
3$ J.906 ni. .Jpądvięjų jkurtąs’ 
Tąrfągąlą^, 1926 m. turėjo fik 
180 gyventojų.

—Kiek įuii šĮandįęn ?
—Šiandien turi jau 6$00 siė-; 

jų/ Tai bene bus palyginamąsai, 
Šios Argeptįnos provincijos be: 
Sikuriančių miestų progreso 
lygįs. Galima įtvirtinti, kad po 

metų Jis miestelis turės 
jau per 15 tūkstančių gyvento
jų. Tai dinamiška liaudis, susi
formavusi iš visokių rasių vy
rų moWų. Pompomis pup)f 
puojatfįi/p šios karštos žemės 
dideli turtai .-t- žibalas, sutrau
kia darbininkus, kapitalistus, 
avanturistus, etc. Namai čią 
auga lietuviško bėrio zovados 
tempu. Pęsiinistai, kurie kalbą 
apie “demokratijos bankrotą,” 
propaguodami (“aukštąją airių”, 
rasę, etę. —— turėtų atvykti į 
Tartealą I Ką gąlypja Lietuvąs 
jaunimas, kuris šiandien skaito 
ąau, už. -laimę” išgažduoti vą- 
ąąrąs darbams. į Latviją, kad 
užsidirbti .bažnyčią jr kapines? 
C klausia itąutį^tis iš Eržvilko, 
4 gyyęhimą žiūrintis su arnėrį- 
Rą^iČku optimizmų... ‘ ,

—Ir ką indėnai ? — klausiu 
i^Ug ^ąpių ir vargą mačiusią 
ęržvįįkiečįo.
r — Ęęikįa ęitį į pačią tropiškų 
girįų Jiydj, pąri pamatyti dę- 
gp^ątijps nęsuwntaptį ir Riį- 
įįą yąikščįojąptį ŽJUUgU — indė
ną. Nuo Salto provincijos sos
tinės — Sąltą mįestą — ikį 
ąįartągaįo ą^tųipo distanęįją 
iš^įęrąvą|i yįępos ilgos diępos 
.tyjįone įraųkipiu.

: Tųr bų^, yąziąyąt ąnt J)fį- 
’lppso-?.,/ 

! -/(Palyginus su visu Pietų 
Amerikos žemynu, Argentinai 
tėiika 57 % viso geležinkelių 
trąnsporto. Tąįgį yąžiąyąu mo- 
dęrnįš^ų trąąkįįniu pęr.turtin
giausią zopą petręlęą žibalo šą- 
jįųįą'į^ - šąjtįniąis, kurių visoje 
Argentinoje, yrą įsteigta 20,Q00 
punktų, teikiančių ęĮąrbo 2,500 
tąrųaųtojų ir per 6,000 dąrbb 
ninku, kurie 1936 ip. pagąipino 
2Į,?’3Q,pto in- šy|Įpiau per tur- 
tįpgiąusįą zpną vaismedžiais, 
Rurių yrą Ws jvąjrumas ir 
gąūspmą's, ką^ yięp iik per 10 
mėnesių jų išvežimas suįiąro 
17,200,000 kg. kasmet. Važiuo
damas pįąpiąu į>ųįRi,ų lęntų ir 
brangių medžių prikrautas 
lęūtpįuyęs įj?, galų ^ąle, ^rą-; 

■( l^iaiiŠių pamidorų’ plantacijas, 
—Nejaugi lietuviai galėtų gy- kurios pajėgtų išmaitinti visą 

yenti kartu su plikais tropikų Argentinos respubliką, jei butą 
žmonomis? / daugiau kontroliuojama jįį ękq-

—Nė., Mu^ų tautiečiai savąis pojtąsL
reikalais vaikščioja po gelžkęlio —Ir tik tiek?,

• i ' •• 7v •** r • ‘•” ’ o—................  •' ■ * . i
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J urgel i onie ii ę s ai šk ą: dykai,
tikrai dyKąp. Misliriii —5 skai
tyti “Naujienas,” ' ar valgyti? 
šaunu vienu šuviu du zuikiu;: 
skaitau ir Valagu, visai pamir^ 
<ląmąs gydytojų patarimus, kaip 
Sąųgp|i syė&tą! Todėl 
srėbtųvas, netekęs kontakto su 
smagenimis^1 veikia' monoįoni^f 
Rai, Įyg ipąšiįįk potipi piaut|:{ 
riigštu — įarduf nėrugštu —? 
gardų, SkM/is Urugvajuj, io: 
gal^ą ięKič^ąJę.:. ‘h

įdomus tautięČįb pasąkojiniąi 
“Naujienų” k oręspčndep t ui a-

I • *: •• ■: i . .. "" ' • T

; —Jl2s valgykite, q aš skaity
siu “Naujįąpa^,” g^ąžią lię- 
.įpviš^ą P^ąšiieRo prję 
gįefįmp ^tąlįųkp sędči^ jąnbą^ 
ir energingas vyras, tik Rą at
vykęs iš tolimosios Argentinos 
šiaurės, ir todėl jį pirmą kar
tų matau;;/ ; ■■ /' ' »

—Apie indėpųą> niėką (-berąšą, 
---- - sakau nepažį^tapiani tau
tiečiui, norėdamas'jį įtraukti. (į 
platesnį pasikalbėjimą, nes tė^, 
ką nugirsti jo įdomius jspudžį|0. 
jam ‘ lįiesiRąlbant ’sU kavinėje 
dėjusią^ ųr^aj.įęčjąią apie ^r-; 
gehiinąs - Bpilįyijoš rubėžįus,

;...įtatai;■ veike’ i 
mąno žurnalistinį smalsumą, 
•peikia pažvejoti iką nors n'ajti-, 
dingo ir įdomaus “Naujienoms,”! 
dingtelėjo mintis į galvą* 1

——Norite žinoti ąpię indę- . 
bps.? — klausią tautietis.

‘-^Kodėl ne, jąbąi jį°muJ ką 
gęro jus papasakosite man> aš 
papasąkdsiu ^Napjienų” skaity- 
tofąpi^ — sakau jam.
J —Šalto’s (Argentinos provin 
cįją) šjąurpją,, znętąlį Bolivijoj 
rubežiaus, randasi dvi indėnų 
gjrįiiriės: tobas iV matąkos. ^os 
gyveną’ miškuose, galima saky
ti, įpraktįkųodąmos tik Adomo 
ir Jįęyos kostiumus... Tarpe jų, 
kartais pasimaišo ir musų tau
tos žmonių lietuvių.

sakau jam.
<

t

.40

Indėnai
—Šitie indėnai, — pasakoja 

aiįtįetis, — gyvena girių 
ąp^sę, po plįkų 
Jų namai — keturi į žemę su- 
katei tofite apmeggir tropiškais 
karklais ir apdengti saules nu- 
.j^ipyįutų žolių stagarais. Kuo-? 
met ątit dangaus (blizga žvaigž
dės ir žaibas neskaldo vandens i 
pritvinkusių j ūdų jų debesų, in-’ 
dęnai naktimis miegą apt gry-; 
ną oro. Karštis juos priverčia 
iŠęitį iš bakužių, ir sii visą šei
myną gulti ant plikos Žęinėa, 
aplinkui staugiant pumoms, rė
kaujant beždžionėms ir kitiems 
tropikų gyventojams!... .Miega. 
Sapnuoja:... Nubunda... žiuri į 
žvaigždėtą dangų, bet nieko a- 
pie jį nesupranta... Guli, vaikš
čioja' ir dirba visuomet nuogi. 
Bet jų nuogumas yra nekaltas, 
lygiai kaip nekaltas nudistų ar 
•mažų yaikų nuogumas. Vietoj 
sijono, turtingesnės indės savų 
labiau imponuojančias kavinės 
spalyos kpno dalis ęlengsto ak
menukų karoliais ir paukščių 
kaulų “bronzaletais,” kurie be 
sijono, šviečia išdidžiai ir ko
ketuojančiai...

—-Ar negalėjai jų nufotor 
grafuoti? — klausiu tautiečio.’

—Kada norėjau nutraukt tin
kamų tropikos gyventojų prisi
minimui fotografijų, paprašiau 
tų moterų apsirengti, kad per 
foto aparato skylutę galėčiau iš
drįsti pažvelgti į man specialiai 
pozuojančią gražiąją tropiškų 
girių lytį... Tam suradau vie
nintelį argumentą, vardu “mo- 
nedita.” Kitaip jos atsisako ap
sirengti. Atsisako dėl tinginio, 
ar .dėl .to, kad apsirengimas ci
vilizuotų moterų rūbais, indė- 
pų draugijoj e sądąro ąnakro- 
nišką jupko efektą.

(Bus daugiau)

•kurie be

KORESPONDENCIJA
v , .» t ». i ,
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Roekford, m.
Keletas žinučių iš Ropk- 

fprdų padanges
Darbą! čia pastaruoju Įai|cų 

juda yidutįnįškąi. Tačiau atly
ginimas d&rį4pjpkWs, ypatin
gai napių .rakandų dirbtuvėse 
yra mažas, bet visgi ęĮarbinin- 
kai šiaip taip pragyvena.

Nuo pereito pavasario čia 
spąyęįąį pradėjo darbininkai of- 
gąnįzuotię j ’.upijas ir Pęr jas 
reikalauti ^įįdęąpio užmokesčio.

Įpąi kurios dirbtuvės nors ir 
per ątręikųs yįsgi laimėjo šięk 
tiek' didesnes algas. Kitos dirb
tuve^ irgi įąukįa savo kaleinos 
tąpąt padaįryiį. Vienoj dirbtu
vėj streiko metu atsirado ir 
vienas lietuyis1 skebas, kuris su 
kitu streikuojančiu darbininku 
net muštynes sukėlė. Gaila, 
ką(į ąįsįrandą tpkiR išgamų ir 
lietuvių tarpe, kurie nori atim
ki duonos ką^nį nuo streikuo- 
jančių šęiąios .tęvų.

LįętUvį'p judėjimas vienokių 
;ar kitokių pakraipų šiuo vasą- 
ręš sezonu yra silpnas. Jei .ko
kią' draugiją surengia kokį pik- 
jpkęįi, * tai ir viskas. O ir tuos 
pačius piknikėlius pubĮįka ma- 
žai lanko, ypač jaunimas nuo 
jų yra visai atkalęs. • čia dau
gelis lietuvių rengiasi važiuoji 
į CĮiięągą sekmadienį, t. y. 
šįo menesio 22 dieną, j Grąnt 
Į?ięld Day pikniką, kuris yra 
rengiama^ per L. D. D. 4 kuo
pą Dambrausko f anuo j, Willow 
Sppipgs, įll.# Čia per energingą 
dviejų jaupųolių pasidarbavimą, 
Būtent, Adolf Janulių no ir ja‘i|- 
,ną profeąippąlo ‘Mrųgštorninko” 
ifopy Jątubką liko nusamdytas 
didelis “pįąy Hound Bus”, kū
jis vęš jaupimą j sakytos die
nos pikpįką. Šia proga turiu 
prijnin$, kad tie jaunuoliai jau 
ne pirma kartą tokius “špokus”“ 
iškrečia pyg'ainzuodami didelius \

>i,iw11 ■

Biržų JąiąyąĮiiąąiąi 
--- T-r-

BIRŽAĮ — Liepoj-į J d- 
Žų tniešte V. teatro’salėje įvy
ko L. E. K draugiją^ Biržų sk. 
suruoštą paskaita. Paskaitą lai
kė Č. V-bos atstovas K. Vala- 
šhias. Paskaitoje buvo nušvies
tą laisvamanių kilrnė, Jų tiks
iąs ir santykįai su yę|igija.'

Per paskaitą keletas davat- 
įęąliy bandė sukelti triukšmą, 
tąsiau klausytojų riiptįes nesu
ardė ir paskaita sėkmingai bu
vo baigta.

Po paskaitos įvyko viešas 
skyriaus susirinkimas, suširiii’- 
kimo dalyviai buvo supažindin
ti su laisvamanių kapinių Bir
žuose įsteigimo klausimu. Sk. 
*V-ba pranešė, kad žemės tvar
kymo įstaigų yra' atmatuotas 1 
ba žemės sklypas laisvamanių 
kapinėms, tačiau prieš dešimtį 
metų skyriaus veikimą sustab
džius, jų likimu niekas nesiru- 
pipo. Dabar skyriau^ v-ba daro 
žygių tą sklypą paimti savo ži
nion ir įrengti laisvamanių ka- 

i pines.
Susirinkimo dalyvių buvo nu- 

; tarta pasiųsti viso susirinkimo 
yardu C. V-bai pageidavimus, 
kad ji rūpintųsi;

1) gyeitesniu civilipęs metri
kacijos įvedimu;

2) panaikinimu priverstino ti
kybos dėstymo mokyklose ir

3) prašyti ątatinkąmų Vy
riausybės organų suprastinti su
sirinkimų formalumus.

Susirinkipie dalyvavo per 25C 
asmenų. Susirinkimas pračjc 
labai jaukioje nuotaikoje. Pc 
susirinkimo buvo priimami nau
ji nariai. Į narius atsilankiusie
ji gana gausiai rašėsi ir narių 
skaičius padidėjo dvigubai, z- i » •

Skyrius įsteįgtas 1937 metų 
pradžioje. Jo pirmininku y re 
senas veikėjas prov. A. Marcin
kevičius.

■•ti'r

Alaus gamyba padi
dėjo 151%

KAUNAS. - 
išleidus

Kainų tvarky
tojui išleidus įsakymą apie 
alaus atpiginimą, alaus pramo
nininkai ir rąsteranų bei barų 
savininkai nurodė, jog atpigini
mas nieko gero nežada alaus 
pramonei ir alaus apyvartos 
padidėjimo nesą galima laukti. 
Tačiau ligi šiol, sprendžiant pa
gal surinktas provizorines ži- 
pias, alaus apyvarta yra žy
miai padidėjusi. Padidėjimas at
rodo taip: 1936 m. gegužės 
mėn. buvo pagaminta 778 tuks. 
lifrų misos, šiemet — 1,264 
takšt, litrų, padidėjo 62%; per
nai birželio mėp. pagaminta 
820 tukst. 1., šiemet — 2,065 
tukst. 1., padidėjo 151%.

Valstybės iždąs alaus akcizo 
gavo: 19.36 rp« gegužės mėn. 
171 tukst. lt., šiemet --r- 233 
tukst. lt., padidėjo 36%; per
nai birželio mėn. gauta alaus 
akcizo 182 tukst. lt., šiemet — 
345 tukst. lt., padidėjo 89%. 
Lyginant šių ir praėjusių mętų 
dąviniųs matyti, kad nors ir 
alaus akcizas sumažintas vidu
tiniškai 23%, įplaukos valsty
bės iždan iš alaus akęizo nesu
mažėjo, bet padidėjo.,Šiuo metu 
nors alaus daryklos ajaus ga
mybą suintensyvino, tačiau dar 
ligi šiol nespėjo patenkinti vi
so alaus- pareikąlavimo. Spėja
ma, kad alaus gamyba ir apy
varta' liepos pjėn. buvo dar di
desnė.

Asturijos angliaka
siai sulaužė sukilėlių 

frontą
PARYŽIUS, rtfgp. 18.—-Gau- 

bąriuą įięjpyiško jaunimo į bet tomis žiniomis, Ąsturijos ang- 
kokius Chieagąs parengimus, liąkąsiai Santander fronte pa- 
6arbę jiems ąž energingą dar- darė netikėtą puolimą ir su- 
b'avimą^i lietuvių tarpe.

Keliauninkas.
'laužė sukilėlių frontą Reinosa 
apielinkęj.

t . r v ’ • • •
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Ar vedus moteristurėtų eiti dirbti? | Vaikas
SKANUS VAISIŲ PAJUS s s

Rašo Ona Kubilienė
.■. ... *•. . <• •
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Aprūpinimas yajkų 
drąbpžįąis mokyki

Atosįogcis baigiasi ir už po
ros sąyaičių mokyklos vėl atsį- 
darys. Mokiną siuva ir perką 
naujus rūbus vaikui- ii 
taiso sęnus futyis, kąyįlįpę vai
kas dap gali dėyėti. Išmintingą 
motina visįcą, ką gaįima, priren
gia iš .anksto, tąi, kad ipokyk- 
lai atsidąrius, yąįkui nereikėtų 
pasilikai namie <įel švarių jy tin
kamų rąbų trųkmpo arbą dėį 
skylėtų ir netąisytų batukų, ži
noma, šeimos finansinė pądėtis 
apribos motinos galią šitam rei
kale.

Ar vedusi moteris turėtu ei
ti dirbti j dirbtuvę arba “Mi
są” (raštinę) —1 yra labai svar
bus klaųMinąs, kuris yra gvil
denamas jau puo seniai. Apie 
tą klapsimą rąsį įvairių nuoę 
typnių. N£ra apejĮonęs, kad jip 
yra aktualus dabartiniais lai- 
kais, tai kaip jis buvp svarbus 
ir pirmiau.

Moterys beveik visam pasau
ly dabar turi lygias tęisęs 
vyrais. Kaip tai politikoje, dar
be jr kitur. Daug rasis žmonių, 
kurie sakys — jųj moteris Ituri 
lygias teisęs su vyru, tai kodėl 
ji nęgąli lygiai ir d rbti kaip 
vyras? žinoma, iš dalies tas y- 
ra |įęsą, b*ęt, a$ pianap, kad 
moteris, kol ji yra nevedusi ir 
neturi vedusips moters atsako- 
ųiybių ir pareigų, ji, nėra abe
jonės, gali su vyru lygiai dirb
ti, žinomą, ne fizinį darbą, bet 
prptiųį. Erotiniai moteris, kie^ 
ipąp yra žinoma, gaji atlikti 
taip pat svarbius darbus, kaip 
ir vyras. Buvo laikai, kad žmo
nės mąstė, jog tik • vyrai gali 
būti teisejąis, įpinjsteriais, se
natoriais ir taip toliau. Bet šiais 
laikais daug moterų užima virš 
minėtas vietas ir nepadaro dau
giau klaidų ųž vyrus. T * ■ ' ' - j i

Apie moters pajėgumus jnęs 
čia neargumentuosime. Mums 
svarbu ar vedus moteris turi 
eiti dirbti, ar ne? Mano supra
timu, moteris, kuri yra vedusi, 
jei jos vyras sveikas, ir uždir
ba užtektinai pragyvenimui NE
PRIVALO EITI DIRBTI, žino
ma, yra -tokių moterų, kurioms 
niekados “neužtenka,” bet aš 
Čia kalbėsiu ąpįę tokias mote
ris, kurios žino dolerio vertę. <

Vyras dažniausjai susituokda
mas sų sayp mylima panele, 
svajoja apie namus. Jis veda 
tik tąm, kad galėtų žmopškiai 
gyventi. Dažnai vyrai skun
džiasi, kad jiems jau nusibodo 
pas “gaspadinę” gyventi. Sako, 
porių šiokį-tokį' savo gyvenimą 
sukurti. Taipgi jam jau ir val
gyklos yra atsibojusios, jis no
ri, kad jo žmonelė ir gardžiai 
jam valgyti ęagamintij, o gijt 
laikų gaj įr ^eįmyną išauklėtų.; 
lįla, o jęį jo žmonelė dirbą, tai 
ąr ji gali jam tą viską padary
ki? Ne, šiirttą kartų ne J Gąr-’ 
džįųs yąlgiųs taisyti k gražias 
šeimas išiuklėti reikia daug 
laiko ir pasišventimo. Moteris, 
kuri diria, neturi laiko nė valJ 
gius gaminti, nė vaikus auklė
ji, įr, galiaų, ji petųri ląiko pė 
savo vyrui. Kai žmona dirba, 
tai vyras turi būti patenkintas, 
jei ji iš “keno?* jaip daržovių 
sriubos pakaitina ir “porkčia- 
po” ant skaunados pasvilina. Ki
ta nė to negali padaryti, nes ji 
pareina nuvargusi iš dąrbo. Tai
gi, pirm vesltųvių vyras vienas 
eidavo j. restoraną, o po vestu
vių — su žmona. Tokia padėtis 
vyrui yra didelė skriauda, nes 
nėra nieko blogesnio, kaip gy
venti namie ir tuo pačiu laiku 
namų neturėti “Home Sweet 
Home.”

Moteris, kuri dirba, irgi lą; 
bai daug nukenčia, nes ji nega
li dasileisti iąpti motina. Ji de
da visas pastangas, kad kaip 
nors to išvengus. Eina prie gy
dytojų, jma įvairius vaistus, 
kurie sveikatai labai kenkia. 
Dažnai tokia moteris prarandą 
savo sveikaltą, tampa amžinas gum, negu ligų nuk 
ligonis. Ir tokia moteris, pagu
liau, neturi nė sveikatos, nė tų liu!

Kai dienos yra šaltesnės, tąi 
yąik'a'i ir męrgąįtės gaji už^ičfę- 
ti vilnonį Jsweąter.” Jeigu gaįi-> 
ma, tai butų gerąi nupirkti dįi. 
‘‘ąy^atęrs./’'įtąip įąd yįepąs visi 
bus švarus kol kitas džiųna po 
išskalbimo. . , ;

šitaip vąįką^ yį^ądos bd^ 
išrodys švarus. Ir jeigu vaikąs, 

drabužius, kuriuos jis deyėjo 
mokykloje, išyėdins įr gražiai 
pakabius 1UQ& Ui jo UjP 
greitai nesuplyš ir nesusipur- . • * i,.■" i ■ ■
vip§. 
r I. k i'/-;' < '

kĮokyklų kąmbąriąį yrą ų^l^i- 
ksmi auH^i U 
temperatūroj, 'uęąpsiųipka ąprę- 
dyti vaikus peršiltai. Vaikas, 
kuris devėja perdaug ir peršįl-' 
tus rubus, jąučiasi 'pesmągu^^ 
negali kreipti atydą i mokslą įąt 
gąįi glifai susirgti, suąijęs iš
ėjęs laukan.
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laukan
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Paiihkil V2 piioijuko miltų, % puoduko taukų, 4 arba 
6 šaukštus salto vandens, 1 kvortą avįečių arba ^ kvortos 
serbentų ir te kvortos aviečių, 1/2 puoduko cukraus.

Persijokit miltus su druską. Pridėkit taukus ir su ša
kute maišyki! taip, kaip tąi paprastai (įąroma, priren- 

( giant tešlą pajams. Pilkit pp trupųjį ‘yanteną.. Tešla turi 
būt gana fkįeta—tvirta. UžbęriPt tųįMu I§Ut9s i? leng
vai iškočiokit tešlą. Sudekit uogas ir cukrų į gilų indą.

* Padėkit į.yįdurį indo mažą kįąųšiniąins vartpjamą indą. 
Apklokit ješlą, padarykit kęlėtą ^ky^čių pu Šakutę, garui 
išeiti. Indas Viduryje apsaugos, kad tęšla nelinktų. Kep
kit 400 gradų karščio pečiuje 3$ įkl 30 minučių. Kąt iš
keps, apipilkit smulkiu cukrum ir paduokit kartu sų 

. bjiud.u štaląn. .
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žalios iĮįijjps šįi

2 kv. žalių pupų
% puoduko smulkiai supiaustyty 

svogūnų
% puoduko miltų 
2 šaukštai sviesto 
% puoduko vandens, kuriame virš
• o i «t ' > ’• I’ 1 t ' '< " 1 ■■ -pupos 7

’ ■% puoduko saldžios Smetonos ay- 
l>a irilKo, iš kehų

Drusko/ pagal skonį.

Supiaustykit pailgais šmotukais. 
Virkit kartu su svogūnais druskuo- 
tam vandeny 20 iki 3(į mįn. Turi 
likti nedaugiau, kaip % pųoctyko van
dens, kai pupos bus išvirtos. Supii- 
kit miltus ant skaurados ir pake- 
pįnkįt. BųdęĮęit sviestų įr gerai.i^mai- 
Šyįit. Paskui supįlkit likūsj nuo pu
pų’ vandenį ir VS1 gerai išmaišyki!. 
Ąnt galo supįlkit ąieną, tegul syki 
ųiyęręįft. .Užpilkit ant pupų ir pa- 
kratykį’t. Pridėkit kiek reikia drus
kos ir paduokit karštus stalan.

KEPTA ŽUVIS SU 
‘ AGURKAIS

1% sv. halibąt žuvies
2 šapieštū sviesto.

’ 1 puodukas pieno
2 dideli agurkai
Ištirpykit sviesti

i 
t

Gražios
Rašo Madame X

f

•Dažųąi, uiol^sl^ prąsįdę- 
4a, oras tebėra ganą Šitas vai
kui dėvėti vasarinius drabužius. 
Dėl to nęa^ijnpką jįioę p^ap- 
ksti, i dėžes padėti kitiems mę-I 
tams. Bęt įę .šaltos įdienos atei
na gana greitai ir netikėtai, tad 
apsimoka motinai turėti prisi
rengus vaikams tinkamus *Žie- ’ 
miniųs rubus.

Vilnonės sųkpęlęs m .sunku 
išskalbti. Dėl to butų gerai mey 
gairėms pasiūti vien tik vilno
nis viršutinis sijonas, be ar sp 
bovelniniu viršunu XĮėi;aI tureli 
du, kad vieną butų galima cjęj 
vėti, kol' antras valomas. Su toj 
kiu sijonu mergaitė galėtų dęJ 
vęti jvairiąs bovęlpinęs bliuzas? 
kurios yra lengvai skalbiamo^.;

Berniukams reikėtų parūpin
ti nors dvi vilnones viršutines 
trumpas kelines ir keletą boyel-’ 
ninių viršutinių marškinių. 
Jiems reikia daugiau ir stipres
nių drabužių, negu mergaitėms, 
nes berniukai greičiau sudėvi ir 
sudrasko savo rubus.

■ r......... .........
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pinigų, kurių ji taip troško, ųė 
vyro. Vyrai ligonės mpters\ner 
nori. Tuos pinigus, kariuos jį 
uždirbo, jau seniai gydytpjanįs 
atidavė.,

Taigi, moterėlės, jei jūsų vy*’ 
rai uždirba jums pragyvenimą* 
bukite namie, auginkime pavyg-' 
dingas šeimynas, bukite gerp^ 
šeimininkės. Atminkjtę, 
šimtus metų pasau’y. pagyven
site. Daug mieliau yną būtį ne
turtingu, bet pavyzdiųgir žjno- --- -----
savo mylimųjų apleisiu iurtuo-

Butų gerai, kad vaikai dėvė
tų “sjyeąter” pp kvarkų, kada 
dienos būna šaltos. Pasitaiko, 
kai kada, daugiausiai pirmadie
niais, kad moky klos kambarys s 
yra šaltas keletą valandų, nęs , 
pečiai piąžąi dęga gąję ąąvaitėsj 
Vaikąs fącįą galėtų užsidėti sa
vo ‘tsweatęr,’’ kol kambarys su-į 
šils. Kitomis dienomis vaikąs i 
pakabiną jį rūbų kambaryje SU; 
kitais savo rūbais.

Kad iž'yęngtį ąesųsipratimų iri 
pe^tynjų, bųtų .ląbąi gepąj, jęi-j 
gu motina pyĮąįiitų arba priklij 
j uotų į Į'.ubū^ tąm tigrus žėnfc-t 
lūs, kad "Visi žinotų kam rūbai į 
priklauso. Yra reikalinga taip; 
paženklinti pirštines, šva’rkųs/i 
kepures, nosines, gimnastikos!

1 . ■ . C t

rubus ir batukus, bei kitus ruj 
bus. < , ■ j

-1 ■ '■ ' }

Taipgi motiną, kuri iš 
aprūpina vąįko drabužius, pa- ■ 
lengvina jam kelią jo gyvęniipel 
ir pagelbsti, vaikui geriab mo- ; 
kirtis, nes. jis galės reguliarįš-s 
kai lankyti mokyklą. > J 

šitam puslapyje rasite kele-i 
tą pavyzdžių rūbų mažoms- 
mergaitėms ir berniukams. '

Prašalinti svogūnų kvapą’, 
nuo rankų galima patrinus su 
selerų šakele.

Žiurkės išnąikin.ti gulima, 
Ipįgvąį su ohlĮ'orįįiemis kalkė
mis. ^įprkės i^pga nuo to kva
po kąip' pą^ėlusias.

j”j ;

'^1"1&I? hmai 
galiipą si$t$4>dyti' RBRią^u 
čij.llpiaĮ|t

JŲŲIĘTTE LOW
, ■ t į-' C,»<1 : ircti ■ I. t ; i. ■> i ,i ,»<■ >.><;• m, « i.fijįiii,
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ant petelnes. Su
dekit žuvį, užpilki! pieną ir truputį

pailgais šmotukais agurkus. Apdek# 
agurkais žuvį. Kepkit ąelabai karš
tame pečiuje “apie valandą laiko,

druskos. Na^pkit ir šupiaą^tykit

Veido Oda
Tš ryto reikia nuprausti šal

tu vandeniu, nes tas atgaivina 
veidą ir pataiso cirkuliaciją. 
Patartjna nevartoti muilo.

• Vasarą geriausia yra vartoti 
.pudrą skystimo formoje “Li- 
ųuid powper,’* nes tas apsaugo
ja odą nuo saulės nudegimo ir 
geriau Įai^osi.

Ruzas ant skruostų, nors ir 
nėra madoje, bet, kad veidas 
atrodytų sveikai ir naturališkai, 
patartina vartot. Kad teisingai 
uždėti ružą, reikia tėmyti, kaip 
mes naturališkai raustame.
Svarbu užlaikyti na'luralę veido 
išvaizdą.

Smulkesnius patarimus visuo
met suteiks grožio specialistė.

• —Teodora Stulpinaitė.

Čįom$ mergaitėms išspręsti, są- 
kydąma: -fJQS supras, kaip bus

jį parašiusį tūkstančius laįš- 
kų, negnamątiškai, - sudarkyta 
kalbą; vielok ji rašė prię kįpk- 
vionos progos. Ji parašė pirmą
jį skaučių rankvedi.
' 1916 mętais netekus pinigų, 
ji pardavė savo brangenybes m 
seną vyną, kad butų pinigų 
skaučių reikalams. Dabar jau 
buvo 3,Q(jo skaučių J. V. Tais 
metais ji suorganizavo nacio nu
lį komitetą? Organizacija pradė
jo gyvuoti sayo lėšomis. ‘ Nup 
19J.7 metų męy^aites ąkaitlin- 
gai rašėsi prie skaučių.

šįemet, 1937 m., sukako 25 
metai nuo įsisteigimo pirmoj p 
skaučių tunto J. V. Per tą laį-

i 
narių. Dabar yra aktyvių narių

Juliette Low.,n;ąmė^ie^ 
vaikė našlė,..gyvęnp Ąnglijoje.

Tuomet Arį^lijoje buvo įsis-i 
steigter. ,,t. draugovė;
Giri Guidingį'Kurios tikslas bu- 

. 1 p:idori;i 
gyvenimo kryptį'ir auklėti jas; 
visapusiškai ląvipti, kąd užaug
tų tvirtos, protingos, padorios 
moterys. ; ; .

Tas draugovės darbas suža
vėjo Juliottę ?Xx)w. Jį tuomet 
buvo 52 metų amžiaus, silp
nos sveikatoj, labai kurčią', 
greitai sujaudinama ir labai riiaV 
žo mokslo. Nepaisant tų visų, 
kliūčių, ji paširyžo tos draugo
vės idėją plėsti.

Sausio mėnesį, 1912 metais 
ji atvyko į N,W Ypr.ką p$>$ą- 
gandps ir organiząyimp tiks
lais. , .‘i'm - •

Dar nespėjusi Įiągąžą ąti<JąP" 
nėti, jau buvo sukurpsi pirmąjį 
punktą skaučių seserijos miės-. 
te Savannah, Georgijoj. Tais 
pačiais metais ji grįžo į Angli
ją, suorganizavus 6 kuopas.

19.13 metais vėl atvyko į Jun
gtinės Valstijas, įsteigė racio
nai} biurą Skaučių Sąjungos. 
Washingiton, ,D. C., o 1915 me
tais sąjungą-.inkorporavo:

Neprielankus žrnpnės' ją ir 
jos darbą pajuokdavo ir viso
kias kliūtis dąrydąvo. Jį be pa
ramos Visų, net' ir giminiečių 
pajuokta, nugalėjo visas kliūtis 
iy pęr keletą metų pątį padeng
davo visas išlaidas. Važinėjo, 
organizavo ir vien rūpinosi mer- 
gaišių ger&ve.; . w

Pęr ketverius metus skaučių 
orgapizacija lėtai augo. Juliet- 
tę Low nemokėjo kąrašo ir 
skaitlinių sąskaitų sųyeati, tad 
peliko tikrų žinių apie pradžių.

Ji • Jką^ęt yąžiuodąyo j Ąpg- 
liją teirautis, kaip tas 
vęįkiaipąs tenąis; pąsįtąrti 'ir 
pasikalbėti su Baden-po^ęll ir 
jo žpipna, taipgi pabuvoti tunto 
skautininke topai, kąd sugrįžus^ 
galėtų skąųtyljės metodų išmo-’ 
kyti ą'pierikiętęs.

Sugrįžus į J. Valstybes, ji ąp-
važiųėįavo visų šąjį, prgaųiziįp- Damp .Andree, kur jas vaišins 
dama ir tvarkydama darbą 72 amrrikieti's atstovėsiškiek- 

' margaičių gerovei. Šųąįdųrųs ęų vienos vaistytu, Hąwgji, Alas- 
•kebliu klausimu, ji duodavo pa-’ kos 'ir Buęrtp Ėįco.

vo

Lygips tfąlys “bąking so^a” 
; ir druskos, išlarpytos šiltame 

vau de ny j, atims ’ s k aindėj imą 
nuo yąhąĮų . įkąn^iipo.

s. . ... . J.',- •
Nųrint išvalyti pipirąms 

• malti gĮpelęs, sumalk saują 
■ nevirtų -ryžių. '

gandus ir Qrgąnjząyimj> ti|<^- prisirašė virš du milijonui 
narių. Dabar yra aktyvių narių 
3$4,3f)£. Yra 16,146 skyrių 
(tuntų), kurie turi 1,000 sto
vyklų. Užlaikoma nuolatinės 
stovyklos mokymui skaučių va
dovių. Tas mokyklas lanko 
2,359 mokinės (mokytojos^. 
Tos pačios mokytojos turi mo
kytis, kad galėtų prie besikei
čiančių sąlyg’ikprisitaikyti.

Juliette Low veikė per dę- 
šimt metų. Sausio 17 d., 1927 
m. ji ąmžinai užmerkė akis.

Ketprias dienas prieš mirtį 
ji gavo sekančio turinio teleg
ramą įš Skaučių Nacionalip 
Štabo':

“Tu esi netik pirmutinė skau
tė, tu esi geriausia skautė tarp 
visų...” Ji prašė, kad tą teleg
ramą palaidotą kartu su ją.

Fondas atminčiai Juliette 
Low tapo įsteigtas J9.27 nie- 
tąis. 19Š1 m. tp fopdp pupšįm-: 
čiais tapę įrengtas josios at
minčiai pąminHąs-pąmąs ^yeį-! 
pasijos Alpėse. Į tą šyeptviet^ 
tp fondo lėšomis siunČiaipą bu
liai skaučių iš Amerikos įr ki-, 
tų šalių tarptautiniam susįppą-, 
limųL ’ ; ‘

ši mėnesį atvyko, atstovės 
skautės iš 30 šalių j ąmerįkie- 
ėių skaąČią 25 įpetų sukaktu
ves. Jos paviešės Sjiti savaites

i, Hąwąji, Alas 
Kičo.

Ak, kodėl tu nejiorį isuprąąti
' * •' . ’*■, ■ ? i". t r? I .? ■

—meilė—ne Švente, ne alyvų žydėjimas.
Kaip rugių šlamėjimas ji skambi ir paprasta.
Kaip varpos derlingos — nokstanti pasitikėjimu.

Bęt jau vienai atskĮeįsti leista
mus kiekvieno vienatvės tragiųgąjį ratą.

• >■» ■ •■-. '■ "t •

$irdį be grimo mato —
pajėgia jąi atleisti.
Draugystės rūmams pamatą ji dęda tvirčiausį...

Nejau kaip sausą šaką nukirsi
meilę skaisčią, girtą, pačiame žydėjime?
Kaip, rugių šlamėjimas ji skambi ir paprasta.
Kaip varpos derlingos .»• « ■ ’
ji noksta skausmu iy gailėjimu.

• -yĮH. Lukauskąitė.
Eiles parinktos V. pyąnskieąės, Liętųyoj,

YPĄTINGArpRĄąAĮ NtJMEGSTA STALTIESE

CROęHĘTED MEDALt-ION PĄTTĘRN |5g4

No. 1554—Naujausios inados mezginių staltiesė. Reikia 
vartoti tiktai b,aįtus siųįus.

■ .'1 ’J- - . v f

«mn» m* fM* "■ —■ T* R"“ "f*

NAUJIENOS NJ^^OLĘCRĄFT PEPT.,
1739 So. Halpted St, Chicago, lU.

Čia fd^du 10 penty ir prašąli atsiųsti mąn Pavyedį Nb. .
•***'♦*’ . /

Vardas ir pavardę

Ądręsąg

Miestas ir valstija



Diena Iš Dienos
Žagarietės Jau
Sugrįžo! ,

Sofija Ambrozaitė, Ona Už- 
kuraitė dviejų savaičių atosto

NAUJIENOS, Ghicago. Ill.
KiiiihOT ir <•»•!■' IĮR

MOTERŲ SKYRIUS CHRYSLER ,MADOS

Ketvirtadienis, rugp. 1^, ’37

Susituokė S. ir O. 
Ralių Sūnūs

BRIDGEPORTAS. — Simono 
ir Onos Ralių, 2950 So. Normai 
avė., vyresnysis sūnūs, Samueį 
Charles Ralis, susituokė su p-le 
Allegra V. Fraumannaite, duk- 
tere pp. E. J. Fraumannų iš 
Pontiac, Michigan.’

Jungtuvės Įvyko šeštadienyj, 
rugpiučiol 7 d., Pontiac, Mich. 
Dalyvavo broliai, sesės ir arti
mieji draugai nuo abiejų^ jau
nųjų pusių. Sutuęktuvių puota 
įvykus pas D. Gables, ir joje 
dalyvavę visi tenai-buvę gimi
naičiai.

Pavažinėję porą-trejetą sa
vaičių po! rytines valstijas* jau
nieji Raliai grįšią į Chicago pa
simatyti su jaunojo tėveliais, 
bet nuolatiniai mano apsigyven
ti Pontiac’e. —Niekutis.

gų proga aplankė keturius 
Amerikos didelius lyiestus. Cle- 
velande viešėjo dvi dienas; 
Pittsburghe irgi dvi dienas ir 
New Yorke dvi dienas, o Bos
tone tai visą savaitę, čia joms 
labai patiko. Teko būti gegu
žinėj ir bostoniečiai labai drau
giški ir meilus žmonės. Sofija 
sako, visai manėme nebevažiuo
ti į Chicago, bet pagailo drau
gų., Abi žagaTietės sveikos ir 
linksmos, kelionė buvo laimin
ga visais atžvilgiais. —R. š.

Dr. N. Jonikaitis 
Chicagoje

Kelių dienų vizitui Chicagon 
atvykoi Detroito, Michigan, pro
fesionalas Dr. N. Jonikaitis. Jis 
apsistojo pas Dr. V. A. Šimkų, 
33 So. Halsted St. ”

Rašo Dr. Aldona

Svečiai iš Tolimos 
Texas pas Wm. J. 
Kareivus

T0WN OF LAKE. — šiomis 
dienomis svečiai iš Texa‘s vals
tijos lankėsi pas populiarius 
biznierius pp. Wm. J. Kareivus, 
4644 So. Paulina st.

Svečiai Iš 
Massachusettk

Iš Worchester, Mass., Chica- 
gon su žmona Mario A. atvyko 
Dr. F. A. Vaišnorius. Apsisto
jo pas chicagietį p. Antaną Sa- 
lasevičių, 3826 S. Wolco<tt avė.

Kartu su Dr. Vaišnorium ‘at
vyko ir pp. Mažeikienė ir Vo- 
lungevičienė iš Worcester ir p. 
Rasimienė iš Athol, Mass. Jos 
dalyvauja Moterų Sąjungos sei-

yra,|me.
Dę. Vaišnorius planuoja grįž

ti atgal šeštadienį, aplankęs Ke- 
nosha ir MilwaUkee, Wis. Jis 
yra draugas naujieniečio p. V. 
B. Ambrose, kuris vienu 
gyveno Boston, Mass.

laiku

(Tęsinys)
Staigus,’ didelis sukietėjimas 

vidurių pas žųiogų, kuris nuo
lat 1 turėjo gerus vidu
rius arba 
si viduriai vieną dienų, 
kietėję kitą dieną, per ilgą lai
ką, gali tai būti ankstyviausi 
ženklai Išeinamosios žarnos vė
žio. Hemorrhoidai (pilės), trū
kimas išeinamosios žarnos sie
nelių, bėgimas skystimo iš iš
einamosios žarnos — tie visi 
apsireiškimai turėitų būti gydy
tojo apžiūrėti, čia yra tik žy-' 
mes — perspėjimas nelaimės. 
Ligonis rizikuoja savo gyvybę, 
jei apsileis.

Po skilvio ir žarnų vėžio, 
krūties vėžys dažniausia’ pasi
taiko pas žmogų. Krūties vėžys 
pasirodo po 35 metų, ypatingai 
pas moteris, kurios žindė vai
kus ir kurios sirgo /krūtų už
degimu. Ligonis pastebi, kad 
krūtis lyg didesnė, yra koks tai 
navikas ir dažnai bėga skysti
mas iš speno. Krūties vėžys 
daugiausia pasirodo nekalto'na
viko pavidale kur nors krūtyje. 
Tokį naviką galimą geriau 'Ap
čiuopti, negu naviką viduriuose 
ir toks vėžys netik galima ap
čiuopi, bet jis ir matosi kaipo

mainais liuo’ 
su-

tie visi

navikas. Qda virš naviko yra 
netaip paslanki. Greitu laiku 
toj pusėj po pažastim pradeda 
didėt liaukos, kurios turi ryšį 
su krūtim. Kai pasirodo skaus
mai, tai liga jau būna užsitęsu
si ir yra vėlu. Moterys, kurios 
žindė vaikus, turi daugiau pa
linkimo prie vėžio, negu tos, 
kurios nežindė. Užtai žindančios 
moterys turi būti begalo šva
rios. Dažnas maudymasis yra 
vienas geras papręitys apsaugai 
nuo krūties vėžio.

’ \ ..‘j'.'-- 1 ■

Gimdos vėžį galima išgydyti 
jei bus Imamasi priemonių ligai' 
prasidedant, šitoj ligoj pavojaus 
ženklai yra netikėtas kraujavi
mas iš gimdos. Ligonės, papras
tai, nejaučia, arba nieko nepa-< 
stebi. Pradžioje nėra nei skaus
mų, žymės ligos neaiškios-, ir 
dažnai ligonis nekreipia domės 
Baltosios arba kraujo dėmės 
tarp mėnesinių pas moteris' 
prieš pat jų gyvenimo permai
ną (menopauše).,( paprastai 40 
metų) arba koks tai neaiškus 
kraujavimas yra svarbios žy
mės, kurios' lemia vėžį'. Pa
grindinės ligos priežastys yra 
chroniškas erzinimas gimdos 
nuo užkietėjimų, uždegimų ėtc.

(Bus daugiau),

randasi netoliese 
vadinamoj 

Ši apylinkė 
apdovanota 
per ištisus

Kadangi šiedu svečiai 
Antano Kareivos artimi kaimy
nai, tuo budu jiedu broliui pa
pasakojo apie jį daug džiugi
nančių naujienų-žinių, būtent, 
kaip Antanas Kareiva, kuris, 
kaip žinėm, yra apsigyvenęs, 
prie Rio Rondo, Texas valstijoj, 
daro žymų progresą ūkiškame 
gyvenime.

Jo ūkis
Meksikos rubežiaus 
Rio Grand Valley. 
yra nepaprastai 
gamtos grožiu:. čia
me^us žydi įvairiaspalvės, (gę? 
les, auga visokie vaismedžiai, 
ypač grape fruitai, citrinas ir 
apelsinai, čia ne tik nei šalčio, 
nei sniego, bet taip pat čia nie
kad nebūna nei didelių sezoni
nių oro permainų, žodžiu sa
kant, ši nuostabiai graži, ža
vinga apylinkė panašėja į aną 
pasakišką rojų. Tiek to apie tą 
gamtos grožį... .

Pravartu bent keliais bruo
žais pabrėžti Antano Kareivos 
praeities ir dabarties gyvenimą.

Iš tolimesnės praeities jis bu
vo žinomas kaipo uolus tautos 
veikėjas ir vienas iš žymių biz
nierių Chicagoj. Bet aplinky
bėms susidėjus, išvyko į Texas 
valstiją ir apsigyveno aukščiau 
minėtoj 
pradžia 
na dėl 
bėgant,
gis buvo kantriai pergyventas. 
A. Kareiva vėl energingai ėmė 
savo ūkiškus dalykus tvarkyti, 
žymiai pralenkdamas savo kai
mynus kitataučius. Įrengė mo
dernišką ūkį, pasistatė gražius 
namus ir puošnias sodyba's.

Malonu pažymėti, kad musų 
tautiečio ūkis tolimuose pietuo
se puošia visą apylinkę.'

Sykiu Svečiavosi.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Stanley Yanas,
nice Senulis, 22

Stanley Evas,
nica Garstaff, 56

Stanley Kizior,
Kutą, 20

Hiarry/ Jozwick,
Barta, 21

Peter Alsot, 24,
Terasas, 21

John Pocius, 2!
vieve Lewandowski, 24

John Zuck,/26, su Ireųe Ko- 
vvalski, 19

Konstantas Rukasiewicz, 24, 
su Helen Stuk, 24.

.27, su Ber-

47, su Vero->1
22, su Jean

22, su AliceA.
1

, su Petronella

8, su Gene-

Reikalauja.
Perskirų

Anne Kudulis nuo 
Kudulis.

Charles

pensijų

vietoj.
tenai

> vaikų mirties.
likimo suteiktasis smu-

Bet gyvenimo 
buvo labai liud- 

Laikui

• Illinois valstijos 
biuras skelbia, kad ginčas tarp 
biuro ir fėderalio socialčs ap- 
draudos fondo dar nėra likvi
duota^ x ir pensininkai vargu 
gaus federalių pinigų pensi
jomis už rugpjūčio mėnesį.

Ginčas kilo, kai federalė įs
taiga atsisakė duoti valstijai 
pinigų pensijoms, apkaltinda
ma biurą nekompetentiškumu 
ir betvarke. Fondas atsisako! 
duoti pinigų tol, kol biuras' 
nebus sutvarkytas. Pilna pen
sija seneliams yra $30 į mėne
sį. Iš toę sumos valstija moka 
vieną pusę, kitą — federalis 
fondas.

j PETERI PEN s

ąrO /

oto?r 
jhpre

' lašt’/-

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
VVHOLESALE IR RETAIL DYLERIAI "'

ANGLIES IR KOKSO | v 
Kiemas: kampas 38th St. ir Califo^nia Avė.

Tel. Virginia 2828 . V# ■ ' \A 1 '

NAUJIENOS
' • ’ * ' ■ • ■ - • *

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. : ; ;

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų .ir viso pa
saulio. ■ . . ; ■' ' -■ ' ' .i,. /.

Z . ' > . .. ■ .. :. 4 • • • » . . . . - ' •%’ '■j '

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje. \

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy- 
/ venimo klausimais,, moksliniu turinio rasių, 

eilėraščių ir apysakų.
• NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 

atvaizdų. : / t
NAUJIENOS yra visuomenes organas — jūsų dien- 

ršatis, Todėl skaitykite jas,, skleiskite jas ir ' 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE. .'■'■A-i-

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
• ■ ■ •• . ■- . . ...

PRIE OfiDEN AVĖ. 
z FABRIKO SANDĖLIS ' 

ZPERTAISYTI IR GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MĄTYKIT ŠIUOS

-KABUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawford Avenue) \ 
PLYMOVTH ’36 5-pass. 465 
de luxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
OLDSMOBĮLE *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DODGE ’36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
dė luxe tour. Sedan ........ 
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de luxė tour. Sedan .......
FORD ’36 5-pass. 
de luxe toiir. šfedan .... .
DE SOTO ’36 5-pass. 
<įe luxe tour. Sedan ........ 
PLjYMOUTH ’37 vartotas, 
5-pass. Trunk Sedan .... j*''*’ ’ M * • na * V* . 1 • t *
dah, Radio, Heatėr 
furnished ....... .
CHRYSLER ’36 5-paąs. 
de luxe tour. Sedan, .... 
CHRYSLER ’35 Airflovv 

‘ 6-p. de luxe ir. Sedan .... 
TERRAPLANE ?36 5-pass 
Sedkn, pilnai įrengtas .... 
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 555 
tour. pilnai {rengtas ......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ............ 
PĄCKARD, naujas, ’37 6-cvl. 5 
pasažierių deluxe tr. Sedan 835
NASH ’36 5-)>aš8. de luxe 525 
Sedan .............. .................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didele nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų > Garantija. 30' Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ...... V 

Chrysler Sandėlis 
Finansavimo Firma
3910 Ogden Avenue 

i»Į" į.uųrum,/j .i—

365 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
595

Chrysler ’37 Imperial 5-pass. Se- 
... ..  ‘ ' 845

545 
475 
495

7 J ■ , ■ii'.......... . ...........  Į ■!

Garsinkitės “N-nose”

.......  .........-........ ......... C

APORAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

t A. RYPKEVĮČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 

nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 

AUTOMOBILISTAI;
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliais. Nuo 
sudaužymo savo automo
bili aus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galimą nusipirkti {vairių 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.

No. 4469—Graži, mądni suknelė 
su guzikais. Sukirptos mieros 2d 4, 
6, 8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotų blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky* 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.........—■

Mieroe . ■ per krūtine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No

' 4

No.

No.

68— DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys -eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ ** '

69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 88pus-
lapių knyga ........... ww

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos jr kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kįnti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 Cftfį 
pusi, knyga ....... wU

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHIČAGO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą j dėlto,
kad pačios Naujienas 
vra naudingos.

raits*

o«r

ANGLYS —COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

65% cars ............ _......-_____  $7.65
Illinois Nut ...................................$5.60
Rex Egg —.......... ....................$7.50
Black Band Lump ..............  $8.75
Millers Creek Lump ........... $9.00
Chestnut Hard Coal ........ ..... $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit; Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfįeld Avė.

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J-Jg

PALAGUI PAGELBA........... SCO
LIGONINĖJE > ...... -...........

PALAGO PAGELBA $5f|
NAMIE už .................. . .......

EKZAMINAVIMAS $4
OFISE ............   t ■
DOUGLAS PARK < HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
TeL Lawnda!e 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
8Žnd and Kean Areno*

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

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

Clearing Distributing Čompany,
J. šeštokas, Tel. Prosnect 6012 

5652-54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI 

užlaiko naujai įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.
Marquette Park Tavern

2709 West 71st Street 
Tel. Grovehill 8073.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAGARSINKIT, 
SAVO BARGENUS

PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
. Mnsų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gerų nuo
laida.
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Šiandien Baigiasi 
Nesklandus R. K. 
Moterų S-gos Seimas
Įdomybės antradienio šeiminia

me bankiete.

F K

Parko Lietuvių 
parapijos salėje šiandien įvyks 
paskutinė sesija 18-to metinio

74 •
J

Tu'rb.ut “Draugo” redakto 
rius L. Šimutis turėjo tų lėkš
čių likučius , omeny j % pasaky
damas bapkieto svečiams^ kad 
“ręikia. atidaryki langus jy dul
kęs iššluoti Ikukaiį”

Kai kurios seimo dalyvės 
tviytinų,; lįad jis kabėjo ne apie 
lėkštes, .bet porėtų išvalyti 
“dulkes” įš S.ųjųngo$ valdybos.

Sužeisti fano

' L

■ Miigjkos InstrumentaiĮvairus

1 ■ 'v ■ t-, 'r ■ ■

Fin an cial 
Finansai-Paskolos

gos seimo, kurią vyko labai ne: 
sklandžiai. >

Svarbiausia * priežastis ne
sklandumui buvo, turbut, susi
kirtimai tarp organizacijos vą- 
dpvių, kurios turi dideles aip- 
bicijaš^ bet mažai kultūros.

Delegačių seime yra apie 
šimtas, iš įvairių Amerikos lie
tuvių kolonijų. ; X

Trečiadienio vakare Kazimie- 
riečių vienuolyno salėje, Mar- 
ųuette Parke, įvyko seinąinis 
bankietas. Rengėjos vakarų 
plačiai rekliamavo, skelbdamos, 
kad atsilankys Lietuvos vysku
pas; Mečislovas Reinys ir pa
sakys . “reikšmingų kalba”.

Bahkieto programo viršelyje 
rengėjos skelbė didelėmis rai
dėmis, ‘^Sveikiname Au'kątųji 
Svečių J. E. Vyskupų Mečislo
vų Reinį”, bet vyskupas kaž- 
kodėl ėmė ir neatvyko, ir tos 
“reikšmingos kalbos” nepasa- 
įiė. NębųYO netgi nei vienų ku
nigo, nors rengėjos jų tikėjo
si ir buvo specialiai kunigams 
paruošusios stalų. ,

Rengėjos, Sųjungos viršinin
kės, raukė,' pirštų nagus kram
tė iš nekantrumo, bet svečių 
nesulaukė.

Baisu, kad ir vyskupas ir 
kunigai sųjungietes taip igno
ruoja! Bet kitas dalykas dar 
baisęąįią. Rymų Katalikių Mot- 
terų Sąjungos bau k i ete svečiai 

pradėti valgyti b,e 
maldos! Bet kas tų maldų at
kalbės, jei nęra nei vieno kų- 
nigp? Bėga rengėjos šauktis

Šiandien Laidojama 
Californietė 
Marijona Rojalis

X • 1 ■ - v -- . * y r *** ■ ■ • •_ > '**.. •»
Šiandien hntrą valandų po 

pietų įvyks laidotuvės Marijo
nos Ko^alįs, kuri mirė rygp. 

,10 d., Santa Apna mieste, Ga- 
liforųijoję.

Velionė bus palaidota Lietu
vių Tautiškose Kapinėse. Lai- 
dotuvės prasidės / iš koplyčios 
ties 4407 South Vnipn avė, kur 
kūnas, yra pašarvotas.

Laidįotuvčmis . rupiųasi dir. 
.Į. F. Ėųdeikis. z

( .X —Senas Petrus.

Rugpiučio z 18 “Nąujieųose’- 
tilpo pranešimas, pą aptgąlyių 
“Įkalino Lietuvį šešiems ! Me 
nešiau UžAKmonijį^”.

• Miiįįmą^ ^m^uą ,^?į° W
ti ne Jonąs Mo^us nuo 911 
\ye0 ąąycv $tmt, bąt, į&ip vėt 
įiau, pąsirode iš pą.tilęęmtų tę> 
^m<v rekordų, John Morkos ųuo 
2249 West HųbbąrĄ Street ;

Skundą išnagrinėjus, teis
mai- vėliau nutarė nepaskirti 
bausmės, bet J; Moskos paliuo- 
savo. Rep. R.

, Ęrances Shąnulis, 37 metų 
amžiaus ir jos vyras buvo ap
deginti, lieįjšhų, kurios vakar 
sunaikį^o jų mažą namuką 
prie. 7234: So.. Sacramento avė. 
Abu Stanuliai' nukentėjo ban
dydami gaisrą- užgesinta Sta
nulienė, kuri daugiausiai nu
kentėjo,, buvo paguldyta šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jai lieps
nos apdegino j rankas ir veidą.

Namuko išgelbėti nebuvo ga
lima, hes liepsnos labai grei
tai apėmė ir sienas Jr ' stogą; 
Jie buvo išmušti degute mir
kytu popieriui

Tėl. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Ąfes dengiąme ir pataisome visokios 
rųšieš stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus'. LėhgVos išlygos, jei pagei
daujamą*

BRIDGEPORT ROOFING CO.
' 3216 Sb. Halsted Strėet

Furnished Roojns
RENDON KAMBARYS apšildo

mas, prie mažos šeimynos—su ar 
įe valgio. Grovehill 3825.

jffelpi Wanted—Female
Darbininkių Reikia

SALĘSLĄPY prie kautų ir kailių 
AlikŠ&ausia algą ir. komišenas.

' MAURIGE CLOAK CO.
4726 §0. Ashland Avenue.

Yards 2934.

. GOLDSTEIN’S 
Mt'SIC shop 

914 W. Maxwell St.
blokai j vakarus nuo Halsted St.ą i .....................  .

Mažaš trap drUm įreh- 
. girnas .............................
$125 naujas Martin

TROMPETAS ..........L....
$125 STYGŲ BASAS ....

$90. TROMBONAS 
su keišu . .. ...............

$18 SMUIKAS su keisu, 
Šjnicas ................

$8.50 NAUJAS GITARAS 
už ..... .......... ..... .
1000 instrumentų pasirinkimui.

Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$65.00 
$75.00 
$35.00 
$0..50 
$3.50

INVESTUOKIT DABAR 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit 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 Inyestment and 

Tradmg Securities Accounts.
208 So. La Šalie St.

Suite 788, Chicago, III. 
Tel. Randoiph 6646

Gaisro 
Išpąrdąvįmas 

——z—-
TOWN OF LĄKĘ. — ( i (, 

pietų eina dįdgĮis gaisro, tįį- 
riĄu, daiktų išpardavimas & 
Basinskio krautuvės^, kurios 
randasi ^prie i'/'07T174i-43 W, 
47 gat. $ ' ■

Yra įvairiausių rakandų 
šiaip namams reikalingų daik
tų. Jų kainos, tiek numuštos, 
kad niekur negalima pigiau ką 
įprs papašaųą g>ąuti. Pasjrin- 
kanas, taipgi, didelis. Nepra- 
leiskite progos, peš tai 
taiko, labai retai. u

šiuo

pasi-

sisako> »paąiškindamo^ kad vje 
špjį vietoj jjoą i^esimeldzja.

“Kunigo” tęįo 
karo vedėjai Soiijai Šaulienei. 
Banketui, jąu prasidėjus, kę- 
tuTi kunigai pasirodė, bet su- ....
gadintas ūpas nepasitaisė. Nei, ar f vežimų kraunant, fnalonė- 
kiek jo nepataisė nei dvi mer- kitę pranešti į “Naujienas”, 
gailės pakerusios ąnt grindų Cųpal 85į00, piknikų komisijai.

i i
Kas “Naujienų” piknike,

rugp. 8 < darže
kia|d^ paėmė . W platfor-. 

npįps “Zęnith”' ......
Kas matėte kur nors nešant

‘Naujienas

SUSIRINKIMAI
J111,111

Ža'gariečių Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį, Hollywood 
svetainėj, 2417 W- K W^- ^^nekite

yisi atsilaųkytį. Bps,.ęepkąmi ^arbjnin^j ^askųtįąjam ru
deniniam piknikui. Vyrai ių

Sftfię #r-
Cįcęro lĄe'tuviį Kulturps Draugijos mėnesinis ąųsiirinkimas
. N jyyk§. vakarę, ruą^iučin *2Q Liuosy-

svetainė Ct. įt' Į^th St., Cicero, 10. nariai 
dalyvautu šis? išsirinkimas' yra gana sv^us —

vertą skaitlingai susirinkti. Lauksime?
lomias finikas, s^I^dįąfęįųs.

^olįtikšs Kh'ųhp susivįnkįmąs įvyks
8 vai. vakaro, Ąjmira Simans svet.; 

Kviečia VaMyba.

HumfcoMt Furk

1640 N.

Apią tukstąnčjai lietuvių — v^rų ii: n»ot^rų — priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugiai. M praugha yra pašalpos, pomirtinių1 ir 
kultųros organizacija. £įj»

l mirtini $26(1, taipgi grahmeŠiaĮk tėftmas, kvletkai. Dabar nauji nariai 
priimami 15Jld 48 btn. ąriĮŽi^». Pasihaiguą šiam vajui buą pri-I imanti W % B $ W W augesnis.

- Naudokitės proga, rašykite* dabar. 1

Mėnesiniai, mokesčiai Draugijon jrra: Styr. 75c., $1.25; 5- pagal 
priklaušomą skyrim Ystojįmas ^?ina pagal amžių. Nauji |Sira’
Šę Draugijon iki gruodžio“‘(PeCember) U d. s. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui j Draugias Konkurso Bankietą, kuris jVyka gruodžio 
11 d. Otyiųpte Bali Rboin. |sirašy.U Draugijoj galima per nt«sU kon- 
kursantų§, ęęr Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atkiaras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedeliai's — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos iy apylinkes liętųvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CllIČAGOS LIETUVIŲ DRAU- 

'.GIJON. /
ę|IĮCĄGpS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

. DOMININKAS WAIŠVILAS
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

rup. 17 dieną,. 4:25 vai. po pięt, 
1937 m., Sulaukęs pusės- amž., 

i gimęš ^įetuyoję.
Arperikoj išgyveno, 30 mėty. , 
Paliko didėliame riuliudime 

mylima moterį Apalohiją, po 
tėvais Juęąitę, 3 dukteris Apo
loniją, Prancišką i? Sofiją, sti- 
nų Domininką’ ir ’ 2 žentus 

( yYaltęr Molęijda ir, Marviu 
Čarroll įrl gimines.

Kiirias pašarvotas 3023 Sd. 
Lloyd Avė.,' Tol. V’i’ginia 0027. 
Laidotuvės įvyks šėštądo rugp, 
21 dieną; 8:00 vai. ryto iš ilUį- 
mu j parapijos bažnyčią, ku
rioje ąt^įbus gedulingos pą-'' 
maldos uz velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas ' į šv. Kazi
miero kapines.

.Visi a. a. DonųninkO Wąi§- 
yilo giminės, draugai ir f>a- 
žįštami esat nuoširdžiai kVie- 
^įami dalyvauti laidotuvėse ir, 
suteikti jam paskutinį patatr 
navimą iį! ‘ ątsisvdikinimą. ' 'A■

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, žentai ir 

, kitps £imineįg.‘ ‘ »
Patarhauja laid. dįr, J. F. Eu- 
deikiš. . Tėl. YARD.S 174L 

i ' , ________________ ;_________

. KAZIMIERA BUKINIENĖ, 
! po pirmu vyru Vitkauskienė, 

po tėvais., Bukaveckaitė
Persiskyrė šų šiuo pasauliu 

rugpiuči6 it> d., lj:QO valandą 
vakare 1937 m., sulaukus apie 
40 metų amž., gimus Tąurą- 

; ges apskr., Kvėdernos parap., 
Klabu kaiipe., > - <

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko' didėliame nuliudiime 

2 pusseseres: Bešsie Kudieųę ’ 
ir Jįosįe* Kučiųskienę, ir jų 
Šeimynas ir daug kitų gimi
nių.. .. ... /'■

Kųnas pašarvotas , rąncįasi 
4520' So. Rermitage Avė. Lai- . 
dotavęs įvyks šęiįtad/., rūgpitl- 
čio 21, dien^, 8:30 valapdą ry
to ' iš namų i Šv. 'Kryžiaus ba- 
rap. bažnyčią/ kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ te h' bus nulydė
tą į Šv. Kazimierą kapines.

Visi a. a. I^ązimieroš Buki- 
nienės gimines/ drąsai, ir pa
žįstami ęsąt; puošiudžįai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

( ‘ Nuliūdę lie&e, / *7
Ptiįšsęsėre ių’ kitos giminės.

PatarnaująląkJt dir. Lachawicz 
ir Šunai;' Tel: > ČANAL 2515.

*

- Bs.auLiuA

JVtARTINAS ADOMAITIS
Pęršįsky re sų šjpo

no yoątp.
Kųnąs?'

i parąp. ..... -■
, Amerikoj išgyvenčf 24 metus 

Ęąliko, ųideliame nuĮiųd|m<
, moįėrį Oną, po tėvais. Lupi^ 

dukterį AltįOną. ir giminąs, 
Lmtųybir-sęs^F įt

f minęs. GyVč^ ą^su 7,

: ’ įvyks' šeštadienį,
i Rugp. ai d.; ^dęcįai; po 
: Iš koplyčios bus nulydėtas į 
' Tautiškas kapįųes.

Visi aį> a. Martino Adomai
čio giminus; draugai ir »až&- 
tami esat ^ųošįrdžiįąį 
mi daį^ąųti ir sų-

* teikti jam paskutinį patarna
vimą įr ąsisveikįųįmą.

Nuliude liekame, 
r Mfltenį/ ęjuktS ir Giųiiųęs.

Patarnaują laid, dir. L J. Zolp, 
Tėl.“Botilevafd 5203. ' ’

Ręrsislęraš su Bąsafllta 
.jOp.j'ią■'ij.,..

įputų^ 
Palikė, didęĮiąipe pūlių di*UU

TbleiKaitę, 4: sunūs i * 
Pranciškų, AtaĄą,, Kązimięrą: 
Ir Vlądisioyą, 4‘ dukteris: An- 
ną ir žentą Joną Pietos, Ste
faniją, Ameliją, ir Brbnisląvą,: 
pųsMįlį Vladisjov'ą TubUtį ir. 
to lėimyną įr daug kitų Wnį; 
Ąių iit draugų. Lietuvoj brolį 
Antaną ir, 3 sęsęriš. .

Ęunas pašarvotas 4447. So.

aių$; 
šųrpų-
metųą

' 1 įle,kalto Pras.
^ari. sy.' pąrapUėš
kurioj atsibus/ gedųbngos Pa
baldos. ųž. v^noTO siejį, o tš.

; žįštami ėsąt nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir

r suteikti, jsįųį paskutinį pątąr- ■ 
navimą ir asisvėikinimą.

Nulipdė liekame, 
Moteris, Sunai,’ Dukterys, Žen

tas, Pusbrolis ir Giminės. 
Patarnauja laid. dir. O. Liųle- 
vičiūs. Tel. Lafayette 3572.

dailią, .’šųfeuktią pusek amž., 
gimus Rąsęjnių.^sto’,., Relinės 
nątąp. 1Y ’įųię.si^.‘ '

Amerikoj išgyveno 25 metus
Pąjįko didėliame nųlįudime 

įpylimą vyrĄ5 Juozapą, ir sūnų 
jųozabą 14 metų, seserį Jose- 
phįnė ir šyopf| Jbną Piktu
lius ir jų Šeimyną, brolį Bo
leslovą ir brolienė' Marijoną 
Yurkųs ir jų šeįrųyną, pusbro
lį Antaną Olbiką ir jo šeimyną 
ir pusseserę Adolfiną Jąblons- 
Jkiehę ir pusseserę Eleną Moze
ris ir daug kitų giminių, o 
ILiėtuvoje' brolį Stanislovą ir 
seserį Justiną Šemaitienę.

Kunąą pašarvotas 4407 So. 
Union Avė. Tel. Yards 5146.

> Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
rugniučip 19 dieną 2:00 vai. po

* pięt. Iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

* Visi a. a. Marijonos Koja- 
įįenės, gįmįnęį. draųgąi. ir pa- 

į žislamį: esM' kn*ųp§ųįdžiąi kvie- 
čią^.’ daMatt^ W^se ir 
šųtėiktį jąį P&k^ini pat

• .Yįhią' ir'’ fittsMėiki

YM&4 4ųUW‘;.š.eę,i is ir

idJ dir. J- E- Eu- 
ĄRDS 1741.

’irįlHį

COAL'//
Anglys

Run
$6.00

5.75
žjtųt
Sci’eenings .■

' N 
PAISTĄ'

ĄUKŠTES-

STĖ IR

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms

rapuuouuamo

4180 Archer Avenue
‘ Phone LAFAYETTE r>800

REIKALINGA merginą dirbti į 
taverną už baro. Turi būt patyrusi; 
gerą mokestis. 4314 So. Ashland 
Avenue. .

MARGINA bendram namų darbui, 
patytusi; 4 suaugę; nėra skalbimoį. 
1345 Madison Park, Įst apartment.

PATIRIAMĄ mergina bendram 
namų darbui; prižiūrėti kūdikį; ma
lonus narnai, būti; maža šeima, 

rfyde Park 0812.

PATYRUSI MERGINA; virtimiem 
gvas namų darbas; mėgti vaikus 
savas kambarys; $10—12; nuolat;

Sheldrake 943<.

MERGINĄ bendram namų1 darbui 
būti, $.7; nėra skalbimo. Kreiptis 

Kedzie 7467.

, MERGINA bendram namų darbui 
be virimo; puOlat; geri namai, būti 
referencas. Hollycourt 7889.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui bė virimo; lengvas skalbimas; 5 
metų vaikas; malonus namai.

Briargate 3161.

MERGINA 20-30 namų darbui, be 
skąlbim^t savus kambarys, yana, 
$8; mbKykhnis.1 yąikas. 
f- Mi<lway 6067.

S1.AVGE: ivaikas 7; lengvas viri- 
mas; namų darbas; būti; mažas 
apartmentas.. Bųckingham 4541.

rti.,1 — r-I'R ...........y ■

AUKLĖ męgstąnti vaikus; leng- 
vasutobių dbi^aš; riialofiųš pąmai; 

;nUUJa(;/$8; būti; Vincennėš 3062. ;

; ' J’ĄT^RUSIOS operat.orgę, prie 
ikųrtęnu/dretoų ir będ sbreatįs.
212 ŠĮ>* Frankhh St., 5-tas aukštas.

, . Į I -.1 . | -------------------- I ; — r~ ... ■......'......

) PATYRUSI MERGINĄ namų dar-' 
;bųį; skalbimas; 5 dįėffos; ėfti; žie
miu’ Vąkąrii, bųšė; M.

5^. North trip(p Avų.
S----------------„J:.................................................................... ------- ---------------------------------------------

; MĘPJGKN.A bendram fiamų darbui 
be skalbiin^ vii,imo; geri namai; 
mažas, apartnientąs; $5.
;' " " Buttečfield ■ $Ę72.

R^ĘRGINA, moteris, namų darbui; 
'■flbilį'l savas kambary& vųjoa; nė- 
r,d ^ųlbimg’ Ard'mpre C$74-.

MERGINA 18-20 bendram namų 
.darbui; būtį; geri namai; geras mo
kestis. ANCEL> 4644 N. Broadvvay, 
SUŽmyside "0259.

flĮeltt Wauted—Mule-Female
1 • • V T"* *1 •Darbininką Keikią

YRA. DARRŲ VMKAMS ir mote
rims, t vaikymams ir iiięrginoms—fab- 
rikttose, bteketnėše, maširišapėse ir 
spaustuvėse.
‘ 1 TUTJU1LL EMPLGYMENT

184 W.' Waėhriigton,' 3 aukštas.

H^p Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senas žmogus 
prie namų gyvėsi ant vietos kam
barys, vąįgjS įr ųiokestis. Darbas 
lengvas, turi bųt hėgirtuoklis.
1458 Vtf'est J5th St. Tėl. Ganai 9719

REIKALINGA kęlių D.ĄRBININ- 
KU W‘ 4^3 Ei 6'4th §t. Stanley.

•AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš- 
■ dirbiW Gatėritiioti. $£5 ir iki $700. 
Mąinąi ar; lengvi išmokėjimai.
v < O, K. AUTO §ALES 

Wisęėusin and* Ogdęn Avės;
Ber wy n, 2 blokai į rytus nuo Hario m.
U\.' Lietuvis selsmanas. "" .
; ,.±:.j..;p .

1930 B UI CK SEDAN; $99; išmo
kėjimas arba mainai; Nevtfbeęry', f

4^25 Nortįj Oląrk ^trė.ęt.

LOVEIKIS--------- ------ ' -j Siunčiam Gėles 
Telėgramu į 
Visas Pašaulio 
Dalis.

r KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankictąms 

(- ’ ‘ ir- Pągrabams ' /’
3310 Qo. Halsted Streęt

. T<|. 1IOELEVARO 73U .
■<**'.» r 'IIJĮ' jjĮ" Į i. '!<«'. ....."y- t" .. . n* ■< ui imi.....

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Bąksaią ir sinkom.' Taipgi Storų 
fikcėrius dėl bile kurio biznio įskai
tant Svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash ąrba ant išmokėjimo. 
Pamatykite muš pirm negu pirksi- 

kittfr.
S. E. SOSTHĘIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.
_ v . ... —... .. r*

Business Cįances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Saldainių Rautas 
ir naujas trokas. Biznis išdirbtas per 
dešimtį metų. Matykite po 4, 

4459 So. California Avė.

DĖL PASKOLOS ant pirmų* mpr- 
gičių kreipkitės j Lithuanian Build- 
ing, Loan ąnd Savings Associatibn 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal- 
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. RypkeviČia, sekretorius.

Buiiding Material ■
Statybos Medžiaga

te

PARSIDUODA DU BIZNIAI: Bu- 
čerpė ir Bučernė su groserne senoj 
lįetuviškoj lenkiškoj kolionijoj. Pri
verstas parduoti vieną iš dviejų 
Klauskite manager. Lafayette 7115.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M* SMITH arid COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULĘVARD 2800,
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto- 
rnobnjųs. Taipgi turime daug gerų 
namų pąr,dąvimbi arba mainymui už 
geruą bąYgenus; greitas ir teisingas 
patarpąvinjas. Reikalui priėjus kibi- 
pkitžGS •

4631 SO. ASHLAND AVĖ. ■ 
Ofisas 2-ros lubos sų I. J. Grish

ATYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kumpinis narnąs sų tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug mėtų, (^ima ’daįi’ įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais. Ir. 
šiaip kitokių bargenų,

S. MJCKEViCE AND CO. 
6816 So. Western Avenue

Hemlock 0800
y \ ' . k’ 1' t : ■. •< * ’ f * • ’ -

PARSIDUODA ' prieinamai 2-jų 
flatų freiminis narnas; kampas; ge
ra transportąciją; 700 West 21 PI.

2-JŲ FLATŲ ^LYTINIS NAMAS, 
6 kambdrių; elektrikiriė refrigeraci- 
ja; dvieju karų garažas—arti 79-tos 
ir Ashland. $12,000 eųuity, už $5,000 
cash—privatiškam asmeniui, ne bro- 
keriąipš. Englevvood 3589.

PARPAVIMUI PIGIAI namas su 
geroji išdirbtu biznių: grocėrnę ir 
delięątessen; gražioje Ci^eros kblio- 
nijojė. Kaina ir priežastį pardavimo 
patitsit ant vietos.

4307 So. 48th Ct., Cicero, 111.

ĮMOKĖKIT, 5 ŠIMTUS 
kitus kaip rendą. Brighton Parke, 

kambarių namas. Aukštas baše- 
mentaš, karštu vandeniu šildomas, 
garažas. Netoli 42 it Washtehaw 
—priims lotus arba bile kokį bi^nį 
į mainus. C. P. SUROMSKlS, 
2502 W. 69th S.t. Tel. Grovehill 0306 

■ • t *

NEPAPRASTA PROGA
Visi žino, kad lotai kyla ant Ked

zie prie . Marouette Parko. Greitu 
laikų čįa bus bųzy vįpta. Išpriežas- 
ties ligo£ biis parduotas bižųiayas 
lotas ant Kedzie arti 78-tos gatvės 
tik už * $900.00* Kito tokio bargeno 
toj vietoj nerasit. Atsikreipkit tuo
jau 2318 N. Węštern Avė., CKicago, 
tarp; 5 ir 7 vakare.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS, 
plytinis, šešių kambarių namas. Še
šių metų amžiaus;, karštu vandeniu 
šildomas; didelis • garažas, taipgi 
4 1/10 akras žemės; 3 mylios į I>iet- 
vakąrius nuo Ųemont, III. Kreiptis 
Ed. Lange, 107 $t. Worth, Iii. Tel. 
Worth 88M^. ' 
-.. ..... ..... .....................  ■« -«■

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
RAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų įr namų reikalais;. Arba jeigu 
turite bėdos su savo fendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminėtais reikalais.

atstovai^ a ,
Juozapas Ąžukus

PltpPEihT pįvfcElįš A$ŠOČIA-
- TION OF BRIDGEPORT ‘ 

$30& So. Lįiuąnica Ąvenue
• ■ Tel, Ęoulevard 3450 

(Atdšra nuo’ 10 rytb iki 9 vak.) 
. 11 ?iil;^niiįitliifc4ii;i y,;'>■■■■' ...... Z

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

$21.00
2xo, 2x8, 2X10, 2x12 27.00

.c

iNaujos 1" lentos—1000 
pėdų ..........

2X4, . '
—M. pėd......................

Naujas piyvvoou, visų mierų 
arKušai, kvad. pėda 

lųsuiaong board, kvad. pėda 
Nau piaster board , 

kvaa. pėda ... ...... ............
Nauja wallt>oard, visų mierų 

ąrkųšai, kvąd. pėdą .......
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 101 

ilgio, vienas .............
Geriausios naujos durys 

viena .........................
108 kvad. roll ruofing, firsts 80< 
Geriausias naujas wire fensing 2^/2c

malevų

iy2c

iy2c

2.25

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

$2.oU maleva—visų spalvų 
galionui ............................

Vonios, geriausiam stovy 
viena ..... ........................

Prąusinės, visokių mierų, 
vįępa .. ..........................

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

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

N^uji°inatrašaį, $10.00
vęrt^s ..............................

Sulankstoma lova sų matra- 
sų, pilnai įrengta .

Naujos Studijom Sofos
Spec. vertės ...............

Geriausios naujos metalinėj 4.95 
lovos, spec. vertės

Lovom Coil Sppngsai, $1Q.QO 4.95 
vertės ........ ..... ........
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KING MIDAS 
'J’RĄĘINĘ POST 

2??1 S. Ashland Avė.

5.00
2.50

4-95 
16-95

SALĘ! SAĘĘI SALĘ!
Vartotas Luiuberįs—

PLUMĘINGAS — DURYS— 
L^MAI — ŠĖPQS Į? ĘJKC^RIĄI.

Per sekančias dvi savaites
2x4*a Yžc linijos pėdai. M apie floųr- 

ipg $10 per M. Įx6 J>. &
tokią kaina, kokią norėsit rppkėti.

Įlarvey Wrecking Co.
1701 WEST CERMAK ROAD 

Tel. SEELEY

Tabako Krautuvėj
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame j musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St.. TaI. Canal 984A

iiMiimmini«ii»Hiiinnmu»unn«HM»«mimmi«inM»i|H«Hį
: f ■ ...

šGARSINKI!
SAvą 
BARGENUS

: ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8509
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodAme gerą nuo
laidą.
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•3IKN1KAS KUNIGU GASPADINIU NAUDAI

Piknikų lankytojasPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

įvyks rugsėjo 5 d.; pelnas ski 
riamas labdaringam tikslui.

y

Kasdien raštine atdarą ’ąųO 
8 ryto iki 8

TELEFONAS CANAį%oir

O Valstija paskyrė Chicagai 
$536,172 liepos menesio gazo
lino taksų pinigų gatvių tai
symui.

Dabar kokių tajebnyčią; su 
darų minyškos, vargdienės se 
selės? Juos yra tokios vargdie 
nes, kokie'vargdieniai yra ku

GERK Naujtonij skaityto* 
Jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai■ siti | tas 
krautuves, ■. kurios - skelbiasi 
Naujienos*.

Laisvamanių Etines 
Kultūros Draugijos 
Piknikas

daliai yra išpiauti giliai uoloj 
įnjanoina. ./ -

Kunigai šiandien gieda 
1 kitą giesmę.

Reikėjo gerai tepti klebonų 
kišenes.

erzina
užnuodijo:' narkd-

* ’>" > ' '■■Iv* i
J ą p ale iri o< p a f y r£*

Naujienų-
ADMINISTRACIJA/;

LIEJOS IR '
RUGPJŪČIO į

SEKMADIENIAIS '

NAUJIENŲ ,
RAŠTINE •-
BUS UŽDARYTA

NAUJIENOS, CMcago, III.
8»«u jai iUiwii iii ui ■■ ■ w.n ■»>J t <i Jįi i sįij .........

1 • . • . t. .

yra visame pasaulyje apie kp- 
turi milijonai žmonių, o čairių 
per 400 milijonų. Ir štai mu^ 
sų marijonai kaulina paskuti
nius centus iš lietuvių katali
kų ir nekatalikų, ir tuos cen- 

kad ta
nais steigtų mokyklas, kolegi
jas ir platintų romiškąjį tikė
jimų;

Juk tai didžiausias absurdas, 
kad tokia, tautelė kaip lietu
vių, kuri buvo per šimtmečius 
kitų* niekinama, nutautinama, 
persekiojamą,, kad štai dabar 
ji pasiims sau už tikslą, kul
tūrinti arba šviesti čainus! O 
kaip žinoma, tai daug darbo 
pačioje Lietuvoje, -— jeigu jau 
nebereikia steigti naujų moky
klų, tai tegul Marijonai pasiro
do pavyzdingi lietuviai patrio
tai ir lai įsteigi^ ir išlaiko bent 
viena kur. Lietuvos mieste vie- 
ša knygyną ir .Skaityklą. Juk 
Lietuvoje yra įdąr daug skurdo 
ir vargo tarpe ./darbo žmonių 
klasės. Tai kodėl marijonai te- 
nais neateiha jiemų į pagalbą? 
Kurs perkūnas, juos neša ų 
Manpuriją, į Lenkiją ir kitas 
svetimas šalis? . ///£■•'■

Tai va, dėlko tie piknikai 
yra rengiamų, ir kur tįę lietu
vių sunkiai uždirbti doleriai ei
na.

AMERIKIETIŠKI BEKONAI — Ūkininkaitė Dorothy 
Jeaų Hornfeld iš Hebron, Indiana, su bėkonais (kiau
lėmis), kuri laumėj o pirmąsias premijas Lake apskričio 
Indianos ūkio mugėje. Kiaulės priklauso1 ūkininkui 
John Donley iš Plainfield, III. ,

liet ii vystės. Taip darė Chicagos 
vyskupas O’Brien šventinda
mas Marijonų seminarijos ko
plyčią. Tai padarė Nashuos 
Ne\v Hampshire vyskupas ’ Pe- 
terson šv. Juozapo darbininkų 
seime. Newarko vyskupas 
Walsh, irgi pradėjo raginti sa
vo globoje esančius lietuvius 
kunigus laikytis lietuvystės 
steigiant lietuviškas mokyklas. 
Kad svečias iš Lietuvos vysku
pas Reinys stovi ifž lietuvystes 
palaikymą, tai taipgi teko gir
dėti. Na, o štai rugp. 15 d., tai 
yra per žolinę, Jo Malonybė 
pralotas Kruszas, ’pas kurį ap
sistojo vyskupąą Reinys, per 9- 
tos valandos mišias, laikomas 
parapijos mokyklos vaikams, 
po senovei gramozdiškai sakė 
anglišką pamokslą. O per 10 
vai. mišias, laikomas suaugu
siam jaunimui,"1 k un. Valančius 
taipgi anglišką pamokslą sakė. 
Ar čia vėl ne pirmos klasės ta* 
jėbnyčia? Savi ir svetimi vy
skupai ragina lietuvius kuni
gus palaikyti lietuvybę, o tie 
musų kunigai bažnyčiose varo 
nutautinimo darbą. Jei musų 
kunigai neklauso vyskupų, tai 
ar neišeina, kad žmonės nepri
valo kunigų klausyti. .

LAUKIA TRIJŲ SUNŲ — Chicagietė Mrs.-LuciUe 
Crofoot, 2536 North Lindcn Place, sėdi ant savo narrtų 
laiptų su dukrele Doris, 8 mėtų. Ji laukia sugrįžtant tri
jų sūnų, kurie užsidegę noru “pamatyti pasaulį” nukly
do nuo namų dešimts dienų atg^l ir iki šiol dar ne
sugrįžo. r;

rugsėjo 5 dieną., ... ■
■^Senas Petrds

Winifred Sackville Stoner, 
35 motų amžiaus. Tai jos 

paskutinė fotografija.
— Visoje Amerikoje ieš'ko- 

gyventojos Wihifred Sackville Sto- 
kuri, būdama 8 metų amžiaus pasižymėjo nepapras-

nes
kaj, nors
keikė. Jie prakeikė, ne tik ka
pines, bet ir tuos žmones, ku-* 
rie prisidėjo prie Jų išlaikymo; 
ir jose J laidoj osl . < ■

NOMINUOTA Į SOCIALĖS 
APDRAUDOS F O N D O 
GLOBĖJUS — Mary, W. 
Dewson, New Yorko demo
kratė, kurią prezidentas 
Rooseveltas nominavo į So- 
cialėsApdraudos Fondo 
globėjus. Rinkimų metu ji 
buvo viršininkė demokratų 
partijos moterų skyriaus. 
' Acme Photo

^PAGROBTĄLovoje, Miss,EUna M^yer|ė/2^ motu 
■■■■ :-<•>;e

evaiistoidėtė, 'kurią praeiviai užtiko .griovyje; nėtoM ;,pbiu 
eigos. Atgavusi' sąmonę St. Frahces ligoninėje, 
aiškino, kad frjrš‘Vyrai ją .pagrobė 
Z’.'',:*' j;' •» ■■ v.'m

'** ' . , I'’ ’i»‘ r'''',1 • J: ‘ ' itąis ir per .ilgą laiką laikė nelaisvėje
kad ji ne ta mergina,’kurią planai

Jie kovoja už laisvę. i
.Musų vienminčiai, broliai 

Lietuvoje ves kovą su fašizmu 
ir lietuvos kunigija, už metri
kaciją ir laisvų kapinių stei
gimą. Kad jose turėtų galimy
bės pasilaidoti laisvamaniai 
miestų ir kaimų darbininkai, 
tarnai tarnaitės ir vargdienis 
piemenėlis ir visi kiti laisvės 
šalininkai.'.į, ' . '■ •;

Tenai turi būti įvesta tokia 
pat laisva metrikacija, kokią 
mes čia Amerikoje dūrime. 
Dar, rodos, visaf neseniai tai 
buvo kada čia Čikagoje prieš 
25 metus kunigija persekidjo 
liūdesio dienoje, kada mirus 
laisvam žmogui nebuvo duo-

damė vietos kapinėse, o laido- su kunigija, 
davo Už tvbros. Daugelis tais spaudus laisvės 
laikais mįrę turėjo būti svetlm 
taučių kapinėse palaidoti. \

r NAUJA PINIGŲ .KALYKLA; .44 v J ungtin ių y di
džius pinigų kalykla .San' Francisęo, . GalifornijOje,. nėsę- 
nįiai baigtą statyti ąnt didžiulės :ųblqs< Kalyklos;RUkso;s^ii- 

| j ups k įsigali t i *< iš laųkp;nę-

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIlL 
ČIO 81 diena Naujienų 
Rašpne bus sekmadieniaiš 
RŽDARYTA. , ‘

Be to, žiūrint iš Jungtinių 
Valstybių imigracijos įstaty
mų puses, juk taip Marijonai 
darydami paverčia tas vargdie
nės seseles (public ■ charge) 
Amerikos visuomenei apsunki
nimu. Ir ,dėl to jos gali būti iš 
šios šalies deportuotos. Nega
na to, kad tos seselės dirba po 
12 valandų per dieną, ir lai tik 
už pavalgymą, bet štai dabar 
jie rengia piknikus lyg ir ' jų 
naudai, kurio pelnas eis, be 
abejonės, marijonų kišenėn.

Ir taip Marijonai iš Ameri
kos lietuvių visokiais ^ budais 
čiulpia pinigus, kad vėliau ga
lėtų pasigirti Romos popiežiui: 
štai,1 žiūrėk, mes pastatėme -mi
siją ir ją užlaikome Manžųri- 
joj, ir verčiame į Romus kata
likų tikėjimą Manžurijos čai
nus. • . > ''

Tik įsivaizduok, malonus 
skaitytojau, lietuvių gal būti

Winifred Sackville Stoner
20 m., arriž., po vestuvių.

KUR BOMBOS, KULKOS ZVIMBIA— Dalis Fraii- 
euzų kvartalo Kinijoj mieste, Šanghajųje, kur eina mū
šiai su japonais Kvartale sprogo kelios bombos, užmuš- 
damos ir sužeisdamos kęlioliką žmonių. Sargyboje sto- 
vi Francijos ir Kinijos-kareiviai. Šioje miesto dalyje gy
vena nemažas skaičius amerikiečių. AemerPlioto

nėra žodžio įr 
nėra ir sųsi- 

rinkinįų laisvės. '< ff *'•
Mirusius laisvamanius d Ar 

tebelaidoja per tvorą Jfcėlda- 
mi. Taip atsitiko Jurbarke, 
Adomaičiui mirus. Tad.Zvisi

Bet šiandien Čikagos kuni
gija jau visai kitaip kalba. Jie 
turi pasisamdę moterų, kurios, 
mirus laisVamanįui, bėgiu ė j A’ 
pas gimines ir stengias jas* 
prikalbinėti, kad mirusį palai
dotų ne tautiškose kapinėse, 
bet kazimierinėsė. ,Taip, buvo 
palaidotas Šv.; Kazimiero ka-i 
pinėse. laisvamanis komunls* 
tas, kurs anamet buvo Vilnies 
redakcijoje nušautas. < •

Tačiau musų brolių ; lietu-
V * '«• • ' Z' • 'S#

vių anapus vandenyno pądėtis 
yra daug sunkesnė. Jų kova 
sunkesnę,, negu musų aną
met Čikagoje. Jie, dėlto, yra 
reikalingi ir musų paramos; 
Tenai valdžia ne su jais, bet

Wirtif’red Sackvillqt Sto- 
ners, 8 metų amžiaus.

JOS LAUKIA MILIŪNAI 
ma Pittsburgh 
nėr. 
tėis gabumais moksle. Ji gerai mokėjo 12-ką kalbų, ir iš
laikė kvotimus įstojimui uniVersitetap. Būdama trijų me
tų amžiaus, rašė eiles, o sulaukusi 5—išleido eilių rinki
nį knygos formoje. Penketą metų atgal ji dingo. Dabar gi
minės ir advokatai jos ieško, norėdami pranešti, kad Ang
lijoje mirė turtingas giminaitis ir jai paliko didelius tur- 
tus,K , k ,. n,<.- Aėme: Photo.

riais. Taigi, klebonai šv. Kaži; 
niiero kapinių vartus atidary* 
davo tik už pinigus. BeŪ ka* 

i da įsisteigė tautiškosios kapi- 
žmOnėihs atsivėrė kiti lai- 

klebonai JaS čĮr pra-

ginimas, teisybė, toli gražu ne
vienodas. Vienos apmokamuos 
labai gėraį, kitos -prasčiau. Be 
to, esame girdėję, kad kun. 
Marijonai menkai atlygindami 
savo darbininkams ir darbinin
kėms labai blogai pasirodė. Ma.- tus siunčia į čainij 
rijonai silpnai vykina sbcialį 
teisingumą. Bet šitos jų naujo
sios gaspadinės yra dvasiško 
liuomo, jos yra iš Lietuvos 
importuotos specialistės ir to
dėl, rodos, turėtų turėti užtik
rintą gyvenimą. O dabar štai 
tų gąspadinių naudai piknikas. 
Ar čia^irgi ne pirmos klasės 
tajebnyčia?

DINGO — Amerikietė šo
kėja Jean deKoven, kuri 
pražuvo, apie tris savaites 
atgal nuvykusi Paryžiun. 
Šokėjos teta ir globėja gavo 
raštelius reikalaujančius 
yaduotpinigių. Iš to spren
džiama, kad ją pagrobė 
žmogvagys. . <

Acme Photb

Neseniai viena katalikė pa
siūlė man pirkti vieno pikniko 
tikietą. Tas piknikas įvyks lab
darių ūkyje rugp. 22 d. Aiški
no, kad tai bus vargdienių se
selių naudai. Patyrinėjus to
liau, paaiškėjo, kad tos sese
lės — tai importuotos iš Lie
tuvos kunigų ' marijonų gaspa- 
diųės^

Romcsr katalikų dvasiškojo 
lubino kolektųSr yisuokių jų 
naudai parengimų esame ti.'rė 
ję daug. Ir jei kokia nauja ko- 
lękta jų naudai; yra daroma, 
tai nelabai nusistebiami. Bet 
štai, nei šią} nei J^s: piknikas 
kunigų gasp^dinįų naudai, Tai 
jau “somethirig hew.”

Dvasiškas mokslas, kaip vi
si žinome, yra pilnas visokių 
“tajebnyčių”. Matytį, ir dva
siško luomo gyvenimas ne be 
didelių “tajebnyčių”. šia /pro
ga prisiminkime kunigus^.. Jie 
sakosi pasiaukoją DiėVo garbei 
ir įmonių sielų įšganynųii. Sa
kosi, atsižadėję svieto, Bę£: ži- 
nofliė,. kad kunigai tai turtin
giausias luomas lietuvių tarpe. 
Ąr kunigų gyrimasis svieto bei 
jo marnasčių atsižadėjimu? ir 
jų nežmoniškas prie pinigų pri
sirišimas nesddaro pirmOs , kla
sės tajebnyčių?

' Vėl va, kunigai giriasi lie
tuvystės- palaikymų. Jų laik
raščiai skelbia, ka.d ir aįrišiai 
vyskupai ragina Juos' Jąikytis nigai. Kunigų gaspadinių atly

Tiktai tas laisvamanis galėjo į laisvaipąuių draugijų pinikų 
būti palaidotas kazimiėrinėše 

(kapinėje, ??kuris . galėjo .gerai
Rugsėjo 5 dieną įvyks Lais- klebono, _MŠenės' patepti dole- 

vainanių Etinės Kultūros 
Draugijos piknikas. Vieta 
Paul Dambrausko farmoj, 
Willow Springs. / ( <

Pikniką rengia visos ’ Čikaį) 
gos laisvamanių 1 draugijos 
kąrtu susitarusios, padedant 
pavieniehis asmenims. Tiksiąs 
yra labdaringas, nes pelnas 
bus pasiųstas Lietuvon Laisva
manių Etinės, Draugijos komi
tetui ,laisvų kapinių steigimo 
reikalams.. < ?'f
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